Leppävaaran Korvenkävijät ry
Hallitus
Pertti Palo, lippukunnanjohtaja
Nadja Debenjak, lpkja
Jasmin Joenperä, sihteeri, koulutusvastaava
Mika Lehtinen, kalustovastaava
Antti Somervuo, Akela

0445828754

Luottamushenkilöt
Annukka Debenjak, Sampo, jäsensihteeri
Päivi Rokkanen, rahastonhoitaja

Sudenpentulaumat
Ryhmä
Susi
Kettu
Ewokit

Kokoontumisaika
Ma 17.0018.15/18.30
Ma 18.0019.30
Ma 17.1518.30

Johtajat
Sari
Jasmin ja Mika
Antti K. ja Antti S.

Kokoontumisaika
Ma 17.3018.45
Ma 19.4520.00
Ke 17.0018.15
Ke 17.0018.00

Johtajat
Holtti
Holtti, Oskari
Sara, Annukka
Eero, Hannes, Joel

Kokoontumisaika
Ke 18.0019.00
Ke 18.0019.00
Ke 19.0020.00
Ke 19.0020.00

Johtajat
Michael, Riku




Vartiot
Ryhmä
Minotaurit
Maakotka
Metsänhaltiat
Hobitit

Vaeltajat
Ryhmä
Siirtymäryhmä
Metsän lapset
Aielit
Sparta

Lippukunnan tili ja maksut
Tiliyhteys: OP 572023260100
 Retkiä, leirejä yms. maksaessa viestiksi tapahtuman nimi sekä osallistujan nimi.
Esimerkiksi:
Ewokkien retki 1.4.2008, Antti Somervuo
 Kalentereita tilittäessä viestiksi: Joulukalenterit 2008, sekä partiolaisen nimi.

Pääriimut
Tämän lehden ei ole tarkoitus olla kauhean vakava. Siinä on kaksi
sivua, joilla on jotain luotettavaakin tietoa: Tuo edellinen tuossa vastapäätä
ja takasisäkansi. Lopuilla sivuilla sitten jutun taso on mitä on. Lehteä
tehdessä oli kuitenkin vain yksi varsinainen tavoite – saada se ilmestymään.
Holtista oli korvaamaton apu (huonoja) juttuja ideoidessa ja
toteuttaessa. Lisäksi Jasmin ystävällisesti toimitti kohtuullisen luotettavan
Pinkkiraportin.
Jatkossa armas lippukuntalehtemme ilmestyy näillä näkymin ainakin
jouluksi. Silloin teemme LeKon Kotilieden eli jouluspesiaalin. Joskus talvella
sitten voisi olla aika julkaista puolivakavamielinen Korpikäppyrä.
Kummankin tekemiseen saavat osallistua kaikki kynnelle kykenevät. Juttuja
tuskin karsitaan, paitsi sikäli mikäli ne eivät ole piätoimittajalla ajoissa.
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P.S. Pahoittelut Vilille, josta ei tullut vieläkään kansikuvapoikaa, vaikka
toisin lupasin jo vuosia sitten.

Ensi kesän leirimuoti
Näin kesää odotellessa on hyvä ajatus ottaa hieman selvää,
mitä on ensi kesän kesäleirillä vaatetus, joka on aikaansa
seuraavan partiolaisen tuntomerkki. Parhat vinkit saatiin Aihkilta,
PäPa: n suurleiriltä, jonne osallistui yli 4000 partiolaista eri
lippukunnista.
Avajaisissa ja muissa suurissa tapatumissa leirillä näytti
tumman ja vaaleansininen olevan paljon käytetty paidan väri.
Myös ruskea näyttäytyi usean eri lippukunnan värinä, joskaan ei
meidän lippukuntamme sitä käytä. Asun housut/mekko olivat
useimmiten mustat.
Muina aikoina silmään pisti joka puolella reisitaskulliset
housut, joiden voidaan olettaa olevan myös ensi kesänä kovassa
huudossa. Aurinkoisella ilmalla shortsit ovat paras valinta tpaidan
kanssa, mutta katkolahjehousut ovat tulleet jäädäkseen. Näista
jälkimmäiseksi mainituista näet saa lahkeet tarvittaessa
vetoketjulla irti, jolloinka ne toimittavat shortsien virkaa.
Päähine näytti myös kuuluvan jokaiseen asuun olennaisesti,
sillä ilman päähinettä kulkevia ei kovinkaan montaa nähnyt.
Monet, joilta asiaa kyselin, vetosivat hatun auringonpistosta
ehkäisevään ominaisuuteen. Mainio keksintö yhdistää terveys ja
tyylikkyys hatuksi.
Your browser may not support display of this image.
Illan hämärtyessä ja viiletessä villapaidat tekivät tuloaan. Villa
on lämpöinen ja varsin mukava materiaali päällä. Se on lämpöinen
myös kastuessaan, joten voin suositella sitä kaikille. Värillä ei näytä
olevan mitään väliä, koska hämärässä sitä on vaikea ylipäätään
huomata.
Holtti

I Like Traffic Lights
(©Python, Monty)

I like traffic lights,
I like traffic lights,
I like traffic lights,
No matter where they've been.
I
I
I
I
I

like traffic lights,
like traffic lights,
like traffic lights,
like traffic lights,
like traffic lights,
But only when they're green.
He likes traffic lights,
He likes traffic lights,
He likes traffic lights,
No matter where they've been.
He likes traffic lights,
He likes traffic lights,
He likes traffic lights,
But only when they're green.
I like traffic lights,
I like traffic lights,
I like traffic lights,
That is what I said.
I
I
I
But

like traffic lights,
like traffic lights,
like traffic lights,
not when they are red.

He likes traffic lights,
He likes traffic lights,
That is what he said.
He
He
He
He
He
But

likes traffic
likes traffic
likes traffic
likes traffic
likes traffic
not when they

I like traffic
I like traffic
I like traffic
Although my name's

lights,
lights,
lights,
lights,
lights,
are red.
lights,
lights,
lights,
not Bamber.

I like traffic lights,
I like traffic lights,
I like traffic lights,
I...Oh God!

Elämme kovia aikoja ystävä hyvä
eli
kuinka
hauskaa punkussa voi olla.
Vartiomme Tempora aspera vivimus amisebonen pisteet
riittivät kovan väännön jälkeen kolmanteen sijaan kuudentena
olleen Old bros vartion voittaessa. Tehtävät olivat monipuolisia ja
jopa omalaatuisia. Pipon kiristyksen jätimme himaan ohjeiden
mukaisesti. Päätä kiristävää vannettakin hölläsimme lähdössä
kaksi pykälää.
Vartiomme
koostui
kolmesta
teemusta,
nimittäin
lippukuntamme lpkjteemusta (Pertti), vjteemusta (Holtti) sekä
EsMesteemusta (Teemu). Teemujen lukumäärästä johtuen
vartiossamme oli kaikki kisatekniikan osaalueet tasapuolisesti
edustettuna: Jokainen osasi suunnistaa. Teknisesti ottaen olimme
sarjan
ulkopuolella,
mutta
sarjan
hengen
mukaisesti
tuomarineuvosto ei kiinnittänyt siihen mitään huomiota.
Vastaavasti me olimme tyytyväisiä tuomarineuvoston päättäessä
voittajan despoottisesti täysin sarjan kriteerien mukaisesti.
Siuntiossa oli hyvät sienimaastot ja kisaolosuhteet. Nukuimme
yömme hyvin siitä huolimatta, että naapurissa noustiin jo kolme
tai neljä tuntia ennen meitä. Iltayön unta häiritsi tosin hieman
norsun törähtely ja leijonan karjunta.
Pertti, Holtti ja Teemu (syytön)
aliquando insanire iucundum est

Espoon Punanen
Punk '08

Vartio

Nälvin Data, OEK
29.9.2008 klo 16:40
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Pinkkiä!
Kettu - lauma osallistui Espoon Partiotue n järjestä m ä ä n
Pinkkiin neljän suden p e n n u n ja kahde n johtaja n
voimin. Pinkki kisattiin tänä vuonna Pirttimäessä.
Ympäristötietoisina kansalaisina matku s ti m m e tietysti
julkisilla kulkuvälineillä, vaikka useim ma t kisan noin
viidestäsa d a s t a osallistujasta ruuhka u t tivatkin bussin
sijasta parkkipaikkaa.
Kisan teema n a olivat velhot, joten esimerkiksi
pisteiden kuljetta mista varten valmistettiin kankaine n
(pinkki) taikahatt u. Rasteilla mm. tunnistettiin
myrkyllisiä kasveja, ammu t tiin peikkoja kävyillä ja
tunnu s teltiin pahvilaatikoista taikajuo mie n aineksia.
Jöjjömatoja on muute n oikeasti olemassa, uskokaa
pois!
Kisapäivän aamu n a tuuli niin, että lähtöte h tävä
väkerrettiin hytisten, ja aurinko tuli esiin vasta maaliin
saapu mise n jälkeen. Tavallisuu d e s t a poikkeavaa
puolestaa n oli se, että suden p e n n u t, joita pakolliset
sienestysta u o t (Suppilo!) eivät oikein innosta n ee t,
kiisivät maasto ss a edellä ja hoput tivat meitä johtajia.
Pienellä porukalla kisaamisessa on muute n iso
etu: Pinkin maalissa jaetaan aina ruoan lisäksi karkkia,
ja pienen lauma n jäsenet saavat tietysti suhtees sa
eniten herkkuja…
Jasmin

Tekstiviestejä arkistoista

Quod licet Iovi, non licet bovi.
Quod scripsi, scripsi.

Oskari oli Pinkissä töissä - ilmeisesti jonku n
ketyläisen houku ttele m a n a, sillä hujopilla oli päässää n
Kelotyttöjen keltainen pipo!
(116 merkkiä)

maagisen energiaisku n, salama n muotoisen nopean
välähtävän voiman. Tämän energia - amm

(Italialaisella aksentilla:)
He sleeps with the fishes...

Infantes perhibent et stultos dicere verum.

Kansi, info, pää, leirimuo ti, tl, punk, punk, marssi?,
pinkki, txt +1 (siis tämä), kalenteri, takakan si

Tapahtumakalenteri
(ihan vakava juttu)

Lokakuu
20.10.
Joulukalentereide n myynti alkaa
24.- 26.10. Vartio - osasto n laavuretki
Marrasku u
2.11.
16.11.

Hiipivä Haamu
Hallitukse n kokous, Kanerva, 17.00

Joulukuu
4.12.

17.12.

Myymättö mie n joulukalen terien
palautu s DL ja rahojen tilitys DL.
Rahat tilitetään suoraa n lippuk u n n a n
tilille. Viestiin ”joulukalen te rit 2008” ja
myyjän nimi.
Joulujuhla, Uuttu tai Kappeli, 18.00
Talviretken ilmoittau t u mi s DL

Tammiku u
31.1.- 1.2. Lippuku n n a n talviretki Luukkiin

