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Hallitus
Puheenjohtaja: Annukka Debenjak
Sihteeri: Mirjami Akkanen
Katri Koistinen
Jani Moisiola
Maija Raasakka
Sara Veltheim

Ryhmät
Sudenpennut

Tarpojat

Susi-Lauma, ma 16:4518:00
Lohikäärmeentassut, ma
18-19:00

Zombisudet, to 17:3018:30
(Kisaryhmä)

Seikkailijat

Samoajat
Palikkalampaat,
Kisaryhmä, joka toinen
ma 18:15-20:00

Leikkisät oravat, ke
17:30-18:30
Talitintit, ke 17:3018:45
Ketut, to 17:45-19:00

Vaeltajat
Entit
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Päähöpinät
Vanhojen Korpikäppyröiden
näköispainokset, kokonaista
kaksi kappaletta, löytyvät
lippukunnan nettisivujen
etusivun alalaidasta, kannattaa
käydä ihmettelemässä.

Arvon lekolainen tai
lekolaisen omainen: pidät
nyt käsissäsi ihka uutta
Korpikäppyrää! Edellisen
kerran lehti ilmestyi vuosina
2008-2011 kolmen numeron
verran. Niinpä on varmasti
olemassa kokonaisia ikäkausia
jotka eivät ole saaneet
nauttia tästä journalismin
multihuipentumasta. Asia
on kuitenkin nyt korjattu
ja maailmankirjat saatettu
oikealle tolalleen, kun
uudistunut Korpikäppyrä palaa
suurempana ja kauniimpana
kuin koskaan.

Päätös alkaa kasaamaan
Korpikäppyrää syntyi kun
oivalsin kesällä että kaikkiin
pesteihin, joita olin harkinnut
tekeväni, olikin jo löytynyt
noheva ja innokas tekijä!
Sama ilmiö toistui alkusyksyllä
johtajaneuvoston kokouksessa,
jossa esittelin idean lehden
henkiin herättämisestä.
Odotin saavani kannustusta
ja maksimissaan muutaman
jutun, mutta lehden
toimituskunta laajenikin saman
tien kahdella innokkaalla ja
osaavalla toimittajalla! Täytyy
sanoa, että vielä yli kymmenen
Leppävaaran Korvenkävijöissä
vietetyn vuoden jälkeen
lekolaisten partioasenne ja
tekemisen meininki jaksaa
yllättää, kerta toisensa jälkeen.

Viime numeron ilmestymisestä
tulee kuluneeksi kuusi
vuotta. Siinä ajassa ehtii
tapahtua paljon. Lippukunnan
jäsenmäärä on kasvanut
puolella, koko vanha
toimituskunta on hajaantunut
ympäri Eurooppaa ja partioohjelmakin on vaihtunut
vanhasta nykyiseen. Tästä
syystä mekin nykyisessä
toimituksessa päätimme heittää
perinteet romukoppaan ja
aloittaa lehden teon puhtaalta
pöydältä, eli tehdä lehdestä
sellaisen kuin itse koimme
parhaaksi.

Toivotan kaikille oikein
hyvää partiosyksyä, tässä
lippukunnassa sen vietto
tapahtuu ainakin äärimmäisen
hyvässä seurassa.
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Toimittajaesittely
Ainetta ei synny tyhjästä (massan säilyvyyslaki), ja tämä
luonnonlaki pätee myös lippukuntalehtiin. Uuden uutukaisen
Korpikäppyrän taustalla onkin innokas ja monilahjainen
tekijätiimi, joka ei ole säästellyt hikeä, verta tai tietokoneen
näppäimistöä pyrkiessään tarjoamaan kaikille lekolaisille
mahdollisimman hyvän lukukokemuksen (tai kaminansytykkeen).
Niinpä tällä sivulla on esitelty syylliset lehden ilmestymiseen.

Päätoimittajana häärää Sara
jonka piti keksiä itselleen
uusi pesti, kun melkein kaikki
mahdolliset ja mahdottomat
lippukuntahommat oli jo käyty
läpi. Istuu tällä hetkellä myös
lippukunnan hallitukseen
lpkja:na (lippukunnanjohtajan
apulaisena) sekä
ohjelmavastaavana.
Toimittajana luottaa
deadlinejen ja kahvin voimaan
ja saa parhaimmat kirjalliset
inspiraationsa yleensä
lenkkipolulla tai pyörän
satulassa.
Kuva: Jasmin Joenperä
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Toinen toimittajista on Maija,
lippukunnan virallinen suunnistaja.
Partion ohella harrastaa kilpaurheilua
sekä kaikenlaista kirjoittamista,
joten sisällön tuottaminen
lippukuntalehteen on luonteva
homma. Toimii tällä hetkellä
etälekolaisena opiskelupaikastaan
käsin, mutta on mielellään
mukana etenkin kaikkeen
metsään menemiseen liittyvässä.
Hallituksessa rivijäsenenä.
Kuva: Maija Raasakka

Toimittaja Eerika on osa
Palikkalampaita, ja apujohtaa
Lohikäärmeentassuja.
Samalla hän elää kiireistä
9.-luokkalaisen elämää.
Lehdessä Eerika toteuttaa
sivujen suunnittelua ja
pyrkii saamaan lehden kivan
näköiseksi.
Kuva: Ea Ikonen

Taittaja Hanna on huolehtinut
oikoluvusta ja taittanut lehden sivut
lopulliseen asuunsa. Lippukunnan
arkeen Hanna osallistuu säännöllisen
epäsäännöllisesti, aina kun
kulttuurituotannon opinnoiltaan ja
toisiaan seuraavilta projekteiltaan
ehtii.
Kuva: Hanna Kokkonen
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Muoti-palsta
Lippukunnan 17-vuotiseen historiaan mahtuu mitä ihmeellisimpiä
vaatteita ja asusteita. Niillä jäsenet ovat pyrkineet viestittämään
kuulumistaan joko LeKoon taikka erilaisiin pienempiin alaryhmiin,
kuten kisaporukoihin, vartioihin tai johtajistoon. Tällaisia
esineitä ovat muun muassa erilaiset huivimerkit, t-paidat, hatut
ja korut. Pyrimme esittelemään joka numerossa muutaman
mielenkiintoisen pukeutumisartifaktin niin nykyisyydestä kuin
menneisyydestäkin.

Lippukuntahuppari
Varmasti tunnetuin ja näyttävin
LeKo-vaate on lippukunnan
oma huppari, joka saatiin
tilattua pitkällisen pohdinnan
jälkeen viime vuonna.
Huppareita ja teepaitoja on
tarjolla useassa eri värissä ja
mallissa niin että jokaiselle
varmasti löytyy omaan makuun
sopiva!
LeKo-hupparit ovat toimineet
myös partiopaidan tilalla
edustusasuina hieman
epävirallisimmissa tilaisuuksissa
kuten Roihun (vuoden 2016
suurleiri) yhteisissä ohjelmissa
ja piirin syyskokouksessa.
Huppareita ja muita LeKo-tuotteita voi käydä ihmettelemässä
lippukunnan nettikaupassa osoitteessa:

https://shop.spreadshirt.fi/lekoshop
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Repo Vedellä -tuotteet
Viime vuoden Repo Vedellä
-syysvaelluksellle osallistujat
saivat painaa vaelluksen logon
ja nimen mukaansa ottamille
paidoille ja kangaskasseille.
Näistä muistoesineistä voikin
nykyään tunnistaa ne reippaat ja
seikkailulliset lekolaiset, jotka viime
syksynä viettivät unohtumattoman
viikonlopun Repo Veden
kansallispuiston uskomattoman
hienoissa maisemissa. Toivottavasti
mahdollisimman moni Repo
vedellä -paita ja -osallistuja pääsee
myös tänä vuonna LeKo Järvellä
-vaellukselle.
VJN-teepaita
Noin kymmenen vuoden
takaa oleva VJN-teepaita
taas edustaa katoavampaa
lekokansanperinnettä. Kyseessä
on siis vanhan partio-ohjelman
aikaisen VJN:n eli Vartion
Johtaja Neuvoston (eli kuten
nykyinen Johtajaneuvosto
mutta vain vartionjohtajille)
oma tunnuspaita. Paidat tehtiin
painamalla kuvio johtajan omalle
paidalle perus teepaitojen lisäksi
myös VJN-toppeja on esiintynyt.
Mitään virallista asemaa paidoilla
ei koskaan ole ollut vaan ne
ovat toimineet omistajiensa
arki- ja retkivaatteina ja
haipuneet unohduksiin printtien
haalistuttua.
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Joulupuu on rakennettu...
… joulu on jo ovella!! Partiolaisilla ainakin tuota pikaa, kun
jokavuotinen adventtikalenterikampanja käynnistyy taas.
Kalenterin ensimmäinen luukku avataan tänä vuonna perjantaina
1.12, joten itse kalenterit ostetaan ja myydään hyvissä ajoin
ennen joulukuun alkua. Loka-marraskuu on kalenterimyynnin
aikaa, ja liikkeellä kannattaa olla mieluusti ennemmin kuin
myöhemmin, ettei joudu toistamiseen kuulemaan “voi tämän
vuoden kalenteri on hankittu jo!” -pahoitteluja.
Partiolaiset ovat myyneet adventtikalentereita jo vuodesta 1947
lähtien keräten samalla rahaa toimintaansa. Kalenterimyynti on
keskeinen osa lippukunnan rahanhankintakeinoja. Tänä vuonna
kalenteri maksaa 7€, josta piirijärjestö Pääkaupunkiseudun
partiolaiset saa 2,23€, keskusjärjestö Suomen partiolaiset 1,87€
ja oman lippukuntamme kassaan kilahtaa 2,90€.
On upeaa, jos jokainen pystyy omalla panoksellaan osallistumaan
ja myymään niin monta kalenteria kuin mahdollista. Äidille,
mummille, kummille, naapurille, serkulle, opettajalle; kaupassa,
kadulla, koulussa… Kerrytetään jälleen yhdessä hieno iso potti,
ja pidetään mielessä että eniten kalentereita myynyt lekolainen
palkitaan puurojuhlan yhteydessä! Lisäksi jokainen 12 kalenteria
myynyt saa hienon tonttumerkin.
Vuoden 2017 kalenterivastaava on Katri, ja kalentereita
saa jo ryhmänjohtajilta myyntiin.
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LEmmikkiKOirat
Nimi: Eppu Orvokki
Laukkanen
Omistaja: Anni
Pärssinen
Ikä: 9 vuotta

Vanha herra nauttii auringosta.
Mistä pitää erityisesti: Mukana olemisesta. Ei ole väliä mitä
tehdään, mutta kunhan saa kulkea porukassa, eikä jätetä yksin.
Vielä parempi jos mukana on myös eväät ja hänkin saa osansa.
Jos joku halaa niin tämä koiruus yrittää tulla mukaan. Jos joku
itkee niin Laukkanen lohduttaa.
Miten on ollut mukana partiotoiminnassa: Omilla retkillä
mukana aina. Nukkuu teltassa sujuvasti ja alkaa jo illansuussa
ehdottelemaan et mentäiskö jo telttaan lojumaan. Sai täksi
kesäksi oman makuupussin. Istuu monesti mukana myös meidän
koloilloissa, vaikka sille onkin vaikea hyväksyä että palloleikit
ja kepit ei aina odota hänen osallistumista. Nurkkajussissa
Laukkanen on elementissään, vaikken usko että on sisäistänyt
leikin ydintä. Pääasia että porukalla juostaan taloa ympäri milloin
mihinkin suuntaan ja hän saa juosta mukana.
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Uudesta makuupussista
otettiin heti ilo irti.

Nimi: Vili
Omistaja: Santeri Nurmi
perheineen
Ikä: 7 vuotta

Mistä pitää erityisesti: Vili lähtee aina mukaan mitä ikinä
sitten teitkään, aina kun on mahdollisuus mennä ulos hän meni
jo! Kaikenlainen ulkona luonnossa oleskelu on Vilin lempipuuhaa,
erityisesti meri-ilma ja koluamattomat korpitaipaleet kiinnostavat.
Myös rapsuttamalla lunastat taatusti paikkasi Vilin ystäväpiirissä.
Miten on ollut mukana partiotoiminnassa: Satunnaisesti
mukana kokouksissa ja retkillä, kun muulta reissaamiseltaan
joutaa :)
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Samoajaikäkausi pääsi käyttöön
Uudet ikäkaudet ovat jalkautuneet lippukuntaamme onnistuneesti
jo aikaa sitten, mutta vasta tänä vuonna meillä on aloittanut
aivan ihka-oikea samoajavartio! Nyt samoajiksi siirtyvistä
Palikkalampaista ikäjärjestyksessä seuraava ryhmä on Entit, joka
samoaja-vartion sijaan aloitti vielä siirtymäryhmänä. Käytännön
syistä Palikkalampaat jakautuivat syksyn alussa kahteen torstaisin
ja keskiviikkoisin kokoontuvaan kokousryhmään, jotka kaikesta
huolimatta tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä. Ensimmäiset
puolivuotiskauden vartionjohtajat ovat Eerika Henttonen ja Riikka
Koistinen.
Mitä tämä meille uusi samoajaikäkausi sitten oikein tarkoittaa?
Tässä ikäkaudessa meidän tarpojanuoristamme tulee tiivis osa
lippukunnan johtajistoa. Kolmivuotisen ikäkautensa aikana
he pääsevät toteuttamaan ikäisilleen erityisesti suunniteltuja
aktiviteetteja, samoaja-taskuja. Niistä löytyy muun muassa
retkien suunnittelua ja ympäröivään yhteiskuntaan tutustumista.
Samoajaikäkauden aikana käydään myös RO-kurssi, jolla
opitaan ryhmän ohjaamista tukevia taitoja. Osa Palikkalampaista
aloittaa myös apujohtajina lippukuntamme sudenpentu- ja
seikkailijaryhmissä.

Enttien terveiset Palikkalampaille:
Ottakaa kaikki ilo irti nyt alkavasta samoaja-ajastanne. Pääsette
sen aikana toteuttamaan itseänne entistäkin vapaammin, vailla
johtajien ainaista valvovaa silmää. Muistakaa siis pitää myös
hauskaa, samalla kun uusien vastuiden kautta kasvatte osaksi
meidän mahtavaa johtajistoa!
- Entit -

Teksti: Joona Aaltonen, Samoajaluotsi
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Ilmoitukset
Vihitty
Annukka Debenjak
Joni Ijäs
16.9.2017
Viikin kirkko, Helsinki
Lämpimästi onnitellen,
sukulaiset ja ystävät
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J U O R U P A L S T A
”Juoru voi tarkoittaa
seuraavia asioita:
• juoru, lastenleikki
• juoru, informaatio, jolla
ei ole selvää alkuperää
• Juoru, Pohjois- ja EteläAmerikassa kasvava
luonnonvarainen kasvi”
(Wikipedia, 2017)

Tällä palstalla julkaistaan siis
erinäisiä varmaan tietoon perustuvia
elämäntotuuksia, tornihuhuja,
seurapiiriuutisia, huhupuheita ja
hevosmiesten tietotoimiston tiedotteita.
Kaikki tällä kertaa julkaistut juorut ovat
kotoisin tekijöiden mielikuvituksesta,
Orionsäteilystä, elävästä elämästä ja
hämäristä whatsapp-keskusteluista.
Seuraavaan lehteen toivomme myös
lukijoiden omia juoruja.

Lippukunnanjohtajan hääjuhlissa nähtiin kiihkeitä tanssiliikkeitä,
kun johtajisto uskaltautui electroswingin vietäväksi. Tiettävästi
pahemmilta loukkaantumisilta vältyttiin mutta tiettävästi ainakin
lpkja:n puvun palasia jouduttiin etsimään tanssilattialta ja
korvailemaan hakaneulalla.
LeKolaisia on nähty passalla kuumissa ja kosteissa
alusvaatekuvauksissa! Katso kuvat Partio-lehdestä!
Onko syysvaelluksella kenties osuutta Forssan salaliittoon?
Edes Pori ei ole enää entisellään, vaan kaupungin arkkitehtuuria
vaivaa paikallisten mukaan vahva modernisaatio.
Kliiniset testaukset ovat osoittaneet ettei koleramuta toimi
kasvonaamiona. Makeanveden matojen käyttöä ihonhoitoon
selvitellään.
Asuntomarkkinoilla kuohuu, kun Palatseista alkaa olla
ylitarjontaa.
Kokouksissa kuultua:
- Mitä me tehdään järvellä?
- Se näyttää hienolta
- Kun on pikaliimaa, tottakai tulee priimaa!
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S A R J A K U V A

P.S. sarjakuvat saattavat perustua tositapahtumiin

V I I K O N

E R Ä V I N K K I

Laita juomapulloon tilkka suolaa, suolainen
vesi nesteyttää ja imeytyy paremmin,
etenkin hikisillä kesävaelluksilla.

Hei sinä, joka luet tätä lehteä!
Haluatko kuulla jostakin aiheesta? Onko sinulla meheviä
juoruja, tai hassuja partiosattumuksia kaikille jaettavaksi?
Löytyykö kaappisi pohjalta mitä ihmeellisempiä lippukunta-, tai
retkivaatteita, vai haluatko kertoa parhaat erävinkkisi?
Lähetä meille viestiä sähköpostilla osoitteeseen:
korpikappyra@gmail.com
Parhaat jutut yms. julkaistaan!
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