LeKon Tekniikan Maailma
(nenä-äänellä: Here comes another one...)

Potius sero quam numquam

Leppävaaran Korvenkävijät ry
Hallitus
Pertti Palo, lippukunnanjohtaja 044-5828754
Nadja Debenjak, lpkja
Jasmin Joenperä, sihteeri, koulutusvastaava
Mika Lehtinen, kalustovastaava
Antti Somervuo, Akela
Sara Veltheim, jäsensihteeri

Luottamushenkilöt
Annukka Debenjak, Sampo
Päivi Rokkanen, rahastonhoitaja

Sudenpentulaumat
Ryhmä
Susi
Kettu
Ewokit

Kokoontumisaika
Ma 17.00-18.15/18.30
Ma 18.00-19.30
Ma 17.15-18.30

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

Vartiot
Ryhmä
Maakotka
Metsänhaltiat
Hobitit

Kokoontumisaika
Ma 19.45-20.00
Ke 17.00-18.15
Ke 17.00-18.00

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

Kokoontumisaika
Ke 18.00-19.00
Ke 18.00-19.00
Ke 19.00-20.00
Ke 19.00-20.00

Johtajat
Michael, Riku
-

Vaeltajat
Ryhmä
Siirtymäryhmä
Metsän lapset
Aielit
Sparta

Lippukunnan tili ja maksut
Tiliyhteys: OP 572023-260100
- Retkiä, leirejä yms. maksaessa viestiksi tapahtuman nimi sekä osallistujan nimi.
Esimerkiksi: Ewokkien retki 1.4.2008, Antti Somervuo

Lippukunta netissä
http://www.lpk.partio.fi/papa/leko/
http://leppavaarankorvenkavijat.freeforums.org/
Sitä, mitä ihmiet arvosavat, täytyy johtajienkin arvosaa, ja sitä,
mitä ihmiet inhoavat, täytyy johtjienkin inhota.

-Mengzi

Päälipsahdus
Tämän lehden ei ole tarkoitus olla kauhean sekava.
Siinä on muutama sivu, joilla on jotain luotettavaakin
tietoa. 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. LePo ystävällisesti antoi
luvan käyttää aforismiaan.
Jatkossa armas lippukuntalehtemme ilmestyy näillä
näkymin ainakin vielä pari kertaa. Teemme LeKon GTI
Magazinen ja Oho! Katso!n. Jonain talvena sitten voisi
olla aika julkaista puolivakavamielinen Korpikäppyrä.
Juttuja tuskin karsitaan, paitsi sikäli mikäli ne eivät ole
piätoimittajalla ajoissa (mikä on suhteellinen käsite ja
päätoimittajan mielivallan alainen).
Siispä ei muuta kuin vauhti, valot ja värit päälle,
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P.S. Pahoittelut Vilille, josta tuli kuitenkin
kansikuvapoika.
P.P.S. Rakkaamme vain jyrnä pudotusalusen!

Uutisia maailmasta
Kevät
Kevät tulee. On syytä päivittää jalkineet. Seuraavan
kerran kun lähdet ulos jätä sukset eteiseen.
TM-Pikatesti
LeKon TM testaustiimi teki pikatestin ja totesi
otsalampun täysin turhaksi. Takapenkiltä joku väitti, että
tähän aikaan vuodesta päivät pidentyvät ja siksi on
valoisaa. Siispä valoja ei tarvitse laittaa erikseen päälle.
TM-Pikatesti
Testaustiimi ahkeroi myös puunkaadon parissa.
Perinteisten menetelmien ykköseksi todettiin tuuletin.
Metsästä ei löydetty yhtäkään sahalla tai kirveellä
kaadettua puuta, mutta tuulettimella nurin puskettuja ns.
tuulen kaatoja oli paljon.

-------------------------------------------------Mikään ei ole aivan tota.

Aterimet arvioinnissa
Leirielämän suurin rahareikä on epäilemättä ruoka. Kun aletaan
suunnittelemaan leirin tai retken budjettia aloitetaankin se useasti
ruokakuluista. Sitäpaitsi ruoan syönti on mukavaa (ainakin
toimituksen mielestä). Tästä innostuneena lehden toimituksen aina
valmis tutkimusryhmä ryhtyi tarkastelemaan ruoan syöntiin
tarkoitettuja välineitä ja niistä tärkeintä(?), välinettä, jolla ruoka
saadaan lautaselta tai kattilasta suuhun.
Valitsimme testattavaksi aivan perusvälineitä, emmekä LuHan tai
Sporkin kaltaisia hifistelyvälineitä, sillä jompikumpi edellä
mainituista välineistä olisi voittanut testin. Testiin päätyi lopulta
seuraava kavalkaadi: Haarukka (Hackman, teräs), Lusikka
(Hackman, teräs), Veitsi (Hackman, teräs), Syömäpuikot (Puuta) ja
Koura (Handu eli oma käsi). Kaikkia (paitsi Kouraa) testiin
osallistuneista välineistä on saatavilla niin puisena, metallisena
kuin muovisenakin. Normaalien mittausten lisäksi testasimme
myös näiden ympäristöystävällisyyttä ja mahdollisuutta valmistaa
itse.
Ensimmäisenä testasimme välineiden ruoankuljetuskapasiteettia.
Tässä emme tyytyneet tavallisen tylsään mittaruiskulla
tuutattavaan veteen, vaan mittasimme pakastemaissin avulla.
Testin ennakkosuosikki Koura piti kutinsa, mutta yllättäjäksi nousi
veitsi, ei niinkään sijoituksen vaan tuloksensa ansiosta. Joukon
hännille jäi odotetusti Syömäpuikot
-------------------------------------------------- On taas tulut sienet pojila syötyä...
- Oikeet sienet!

Seuraavaksi tutkimme, miten kukin ruokailuväline käyttäytyy
ruokapussin yhteydessä. Koura eriytyi muusta joukosta siinä, ettei
sitä voinut/kannattanut säilyttää ruokailuvälinepussissa. Taaskin
ennakko-olettamukset pitivät paikkansa, sillä ainoastaan haarukka
rikkoi tiensä ulos.
Jos on kätevä käsistään voi aterimia
myös itse veistellä puusta ja niin
kokeilimmekin, miten helppoa oli
mikäkin valmistaa puusta. Pitkän
puukonkäytön jälkeen meillä oli aterimia
joka lähtöön ja olimme saaneet
Tetiin osalituvat välineet eitelysä tietoomme, mikä oli helpoin ja mikä
vaikein vuolla. Ainoastaan lusikan tekoon käytimme hehkuvia
hiiliä. Koura loisti taaskin poissaolollaan tässä testissä.

Lopuksi vielä kokeilimme tarkkuutta ja syömisnopeutta.
Laitoimme astiaan ruokaa ja annoimme aterimien laulaa. Kuten
aiemmissakin testeissä, myös tässä ennakkosuosikit jyräsivät.
Ottamatta huomioon veitsen alkupään vaikeuksia, onnistui kaikilla
syöminen helposti ja hyvin. Osalla välineistä kuitenkin kaiken
saaminen pois lautaselta tuotti ongelmia.
Maissia
(kpl)

Lusikka

Haarukka

Veitsi

Koura

Tikut

42

23

13

168

1

Valmistus- Semivaikea, Vaikea
helppous vaatii hiiliä

Helpohko -

Helpot

Tarkkuus
ja nopeus

Tarkka ja
nopea

Tarkka ja suht Hiukka
nopea
hankala

Helppo ja Opettelun jälkeen
nopea
ihan jees

Säilytys

Ihan jees

Pussista läpi

-

Ihan jees

Aatele ny mimmosa suirua täsäkin lehdetä tulee!

Vaikka katoaisi voi
aina tehdä uudet

Keskiverto voittaja

Lusikka on kätevä. Sillä voi syödä lähes mitä vain ja se toimii
myös ruoanlaittovälineenä kauhan unohtuessa kotiin. Lusikka ei
sinänsä ollut mitenkään kaikessa paras vaan se ylitti
muut tasaisella suorituksella.
※※※※※

Toimituksen valinta

Etiketin rikkoja

Koura olisi muuten ollut voittaja, sillä sitä on helpoin käyttää, mutta
etikettien mukaan sormin syöminen ei ole hyväksyttävää. Lisäksi
Kättä käytetään niin paljon muuhunkin, että se on
epähygieninen.
※※※※
Perinteinen

Haarukka on muuten täysin oiva vaihtoehto, mutta sillä on taipumusta
rikkoa ruokailuvälinepusseja. Siksi toisekseen haarukalla on hankala
syödä keittoja...
※※※
Piristävä vaihtoehto

Syömäpuikot ovat piristävää vaihtelua normaaliin kattaukseen, mutta
niillä syönti on pienen opettelun takana.
※※※
Ei niin hyvä vaihtoehto

Veitsellä syönti on myös etikettejä vastoin ja loppujen lopuksi sillä on
hankala syödä. Puukolla on hyvä leikata jos veitsi on
unohtunut/jätetty kotiin.
※
Holtti Hakonen

--------------------------------------------------

Joskus ku mä tein tatikia, kurkkuja purselin.

Sarjissivu

Opineetkaan eivät voi luoda aikaa, muta ajoituksen olesa
oikea he eivät menetä mahdoliuuta hyödyntää sitä.
- Zhanguo ce

Sivun yhdeksän tanka
(ja muuta päppää)
Pompottelepa:
yy kaa koo nee vii kuu sei...
… yhe kymmenen.
Päästyäsi kymmneneen
ala jälleen alusta.
Ryōkan

Note to Self: (nootti hyllylle)
Ensi kerralla jonkun höntin runon sijaan käytetään
sivu sisällysluettelon tapaiseen. (Nytkin jäi tilaa yli.)

Elämänviisauteni olen ammentanut
lähes yksinomaan saksalaisilta
munkeilta.
Niiltäkin vain, jos ne ovat
berliiniläisiä ja niissä on sisällä hilloa.
- LePo (fi/en)

Partiolegendat osa 1

Muumiojänis
Muumiojänis on viisikerroksisen kerrostalon kokoinen.
Muumiojäns on karvainen. Muumiojäniksen läsnäolo
paikannettiin 2000-luvulla. Muumiojänis asuu bunkkerissa.
Muumiojäniksen eri ominaisuuksia on paljon. Esimerkiksi se
liikkuu öisin, nukkuu päivisin ja on rusakon kokoinen.
Muumiojänis pelottelee, rymistelee metsässä, muumiojänis on
ruskea-harmaa, muumiojänis on kiinnostunut ihmisten eväistä, se
on arka, sen syntymästä ja historiasta ei tiedetä.
Kettu-lauma

Tekstarit
(Opetelkaa kirjoittamaan! Taas jouduttiin itse keksimään näitä.)

Holtti Hakonen: (Ei aihetta)
Komentaja P.: Thanatos 6, soinen maasto,
pudotuslaivue seitsemän-viisi ilmoittautuu, vahvuus
kahdeksan, tehtävän parametrit selvät.
Pertti Palo: No että lähetät k
mononnonononnommömmon?
(Ei numeroa): Saa. Ei meillä sivuja l...

Kalenteri
19.4.

Partiomessu klo 16.00 Perkkaan kappelilla
Nakkilaiset paikalle 15.00, myös muut
kuin partiolaiset tervetulleita.

26.4.

Partioparaati eli kohtaaminen
Lähtö Leppävaaran asemalta klo 10.00
Paluu kolmen jälkeen. Tarkkaa
aikataulua paluulle ei ole tapahtuman
luonteen vuoksi.

9.5.

JOTT tarkempaa tietoa tuonnempana

24.5.

Lippukunnan kevätkokous klo 18.00
Kanervalla

27.5.

Lippukunnan kevätjuhla ja kauden päätös
klo 18.00 alkaen Kanervalla. Myös
vanhemmat tervetulleita.

29.7.-6.8.

Väiski 2009

Iso Käsi

Elämä on vaarallista:
siitä voi tulla
sanomista.

