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LPK-info 
 

Leppävaaran Korvenkävijät ry. 
Web-osoite: www.leppavaarankorvenkavijat.fi 

Tilinumero: FI 23 5720 2320 0601 00 
 

Kolo: Partiomaja Kanerva, Kaivomäki 9, Espoo 
Varasto: Upseerinkatu 5, Espoo 

 
Lippukunnanjohtaja: Annukka Debenjak-Ijäs 

Lippukunnanjohtajan apulainen: Mirjami Akkanen 
 

Hallitus 
 

Annukka Debenjak-Ijäs (pj) 
Joona Aaltonen 
Elina Kuisma 
Heidi Ojala 

Mirjami Akkanen 
Suvi Laitinen. 

 

Ryhmät 
 
Sudenpennut (7-9 v.) 
Lohikäärmeentassut (sudenpennut 9-10 v.): ma. klo. 18:00-19 
Talitintit (sudenpennut 8-9 v.): ke. klo. 17:30-18 
Sudet (sudenpennut 7-8 v.): ke. klo. 18:30-19:30 
 
Seikkailijat (10-12 v.) 
Koirat (seikkailijat 11-12 v.): ma. klo. 16:45-18:00 Kanerva 
 
Tarpojat (12-14 v.) 
Neonpölypallerot (tarpojat 12-13 v.): to. klo. 17:45-19 
Liito-oravat (tarpojat 13-14 v.): ti. klo. 18:15-19:45 
 
Samojaryhmät (15-17 v.) 
Vanupalleroyksisarviset 
Palikat 
 
Kisatreeniryhmä Eräsaukot 
Noin joka toinen viikko, to / su 
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Pääkirjoitus 
 
Arvoisa lukija, 
Pitelet nyt käsissäsi kolmatta numeroa uutta Korpikäppyrää.  
Ensimmäisen lehden kirjoittamisesta vastasivat jokseenkin  
kokonaan vielä lehden tekijät mutta jo seuraavaan numeroon 
saimme runsaasti myös ryhmien ja lippukuntalaisten tuottamia 
huikeita vitsejä ja juttuja. 
 
Muttenkin tämän lehden kanssa on toimittajakunta päässyt  
kokemaan pitkän oppimisprosessin, ihan kuin minkä tahansa 
muunkin (partio)taidon kohdalla. Aluksi meillä ei ollut minkään-
laista aavistusta mitä olimme lähteneet tekemään, tai että mitä 
ja missä järjestyksessä olisi parasta tehdä. Saimme kuitenkin  
ensimmäisen lehden tehtyä ja kertyneen kokemuksen ansiosta 
seuraavat numerot ovat syntyneet paljon helpommin ja nope-
ammin. 
 
Kannattaakin muistaa että vaikka jokin asia ei onnistuisi, tai on 
hankala ensimmäisellä kerralla, niin seuraavalla yrityksellä  
menee jo varmasti paremmin. Kannustankin siis kaikkia, kannat-
taa lähteä rohkeasti opettelemaan uusia taitoja ja tekemään  
uusia juttuja ja olla kantamatta huolta siitä osaako vaiko eikö. 
Partiossa on tilaa yrittää ja ehkä jopa välillä onnistua. 
 
Kolmas kerta toden sanoo! 
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Toimittajaesittely 
 
Juuri nyt leirit ovat kantava teema ja kuuma puheenaihe. Lehden 
uskolliset toimittajat esittäytyvät ja kertaavat tässä mieleenpai-
nuvimmat leirimuistonsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sara: Ensimmäinen kesäleirini oli EPT:n 
vuoden 2001 Väiski. Leirin teema oli eri ele-
mentit ja muistan vieläkin leirilaulun, jossa 
oltiin tunkemassa elementtejä puhelinkop-
piin. Ohjelmasta jäi mieleen präisis jossa 
juostiin pakoon jätesäkkiin pukeutuneita 
johtajia ja koottiin peikonkarkotinta. Myös 
Maijan mainitsemat vesivessat jäivät mie-
leen. 

 

Maija: Väiski 2001, jossa olin mukana neljävuo-
tiaana, oli paitsi ensimmäinen leirini, myös hyvin 
pitkään ylivoimaisesti paras sellainen. Perheleirin 
sijaan vietin aikani savussa ja sudenpentuohjel-
massa laumanjohtaja-äitini kanssa, ja tutustuin 
moniin aktiviteetteihin ja Syndalenin maastoihin. 
Ylivoimaisesti parasta koko leirissä oli kuitenkin 
legendaarinen kaksikerroksinen vesivessa. Halu-
sin käydä aina naapurialaleirin vessassa, ja ni-
menomaan miesten puolella, sillä sieltä näki par-
haiten putken, jota pitkin tuotokset valuivat val-
tavan suureen säiliöön. Tämän insinööri-ihmeen 
tuijottelu miellytti nelivuotiasta. 
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Katsaus menneisyyteen: 

LeKon aiemmat kesäleirit 
 
Kesäkuussa järjestettävä Satu Maa, on jo LeKon yhdeksäs täysin 
oma oma kesäleiri. Niinpä Korpikäppyrän toimitus näki tarpeel-
liseksi luoda pienen silmäyksen historiaan ja koota listan jo 
menneistä leireistä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aarre Saaressa 2016 
Leirillä toteutettiin pitkään jatkunut haave leiripaikan 
suhteen sillä, leiri järjestettiin nimensä mukaan Nuuksion 
Saarijärven  saaressa. Aarre Saaressa järjestettiin samana 
vuonna finnjamboree Roihun kanssa, sillä Roihulle pääsi-
vät osallistumaan tarpojaikäiset ja sitä vanhemmat, joten 
lippukunnan oma kesäleiri oli paikallaan jotta myös seik-
kailijat ja sudenpennut pääsivät leireilemään. Merirosvo-
teemaisella leirillä etsittiin kadonnutta aarretta, melottiin, 
loikoiltiin riippumatossa ja nautittiin kesästä ja kavereista.  
 

Aika Matka 2015 
Tämä viikon mittainen kesäleiri Taipalsaaressa, mikä on 
lippukunna kesäleirihistorian kenties kaukaisin leiripaikka. 
Aivan tavanomainen leiriarki keskeytyi heti alkuunsa kun 
paikalle pöllähti eksynyt aikamatkailija nimeltään Aika 
Matka  joka kuljetti leiriläiset läpi aikakausien tutustu-
maan historiaan ja etsimään paluureittiä. 
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Uppoava laiva Amanda 2011 
Leppoisa kesäleiri sai hieman eriskummallisen nimensä 
LeKon ahkeralta jäsenrekisterin hoitajalta. Leirillä seikkail-
tiin Kattilajärven leirialueella ja sen ympäristössä. Pää-
paino ohjelmassa oli lämpimässä järvessä uiminen ja lei-
rillä suoritettiinkin sekä sudenpentujen että vartiolaisten 
toimesta uimamerkki. 
 

Uppotukki 2008 
Hieman erilainen kesäleiri toteutettiin melontavaelluk-
sena, niin että leiriläiset meloivat Partiopoukamasta Por-
voon keskustaan, yöpyäen matkan varrella aina eri pai-
kassa. Vaellustyyppisellä leirillä kanoottikunnat myös val-
mistivat itse ruokansa trangioilla kuivatuista aineksista. 
Matkan varrella joku keksi myös viritellä kanoottinsa 
sammutuspeitteestä purjeen ja loppumatkasta jo lähes 
joka kanootissa oli oma purjeviritys. 
 

Tuntematon Maa 2007 
Porvoon Partiopoukamassa järjestetyn leirin teemana oli 
Uusi-seelanti. Tämä tarkoitti polvihousuissa ja lierihatussa 
keekoilua, haka-tanssin opettelua ja muita hauskoja ta-
pahtumia. Leirin muonitukselle jäi taas mieleen painekat-
tila joka sylki kuumat puurot sisästään kuin tulivuori  
Vesuvius ikään. 
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Helle 2006 
Tämän Kavalahdessa järjestetyn leirin yhteydessä päti la-
tinankielinen sananlasku Nomen est omen, nimi on enne. 
Aurinkoa ja lämmintä riitti koko leirin ajan, joten ohjel-
massa riitti uimista ja melomista. Leirin erikoisuus oli se 
että leirivartiot valmistivat itse ruokansa rinteeseen kaive-
tuilla veturikeittimillä. Päänvaivaa leirillä aiheutti jatkuvan 
halkorallin lisäksi turhan tuttavallinen rantakäärme, joka 
sekin olisi viihtynyt telttamajoituksessa. 

Hiisi 2004 
Leiri järjestettiin kirjaimellisesti Matildajärvellä, rakenta-
malla ponttonilautta joka kantoi osan leirirakennelmista. 
Muutenkin vesi oli tärkeä elementti Hiidellä, sillä leirin 
ohjelmaan mahtui uintia, soutua, lautanrakennusta ja  
paljon muuta. 

Ruuhijärven leiri (oletettavasti) 2003 
LeKon ensimmäinen kesäleiri järjestettiin Ruuhijärvellä 
muutaman osanottajan voimin. Koska ajallisesti leiri si-
joittuu lippukunnan alkuhämäriin emme tähän lehteen 
saaneet kaivettua sen tarkempia muisteloita leiristä. 
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Puukkosedän 

PUUKKO- 
OPAS 
 

 
Puukko on monipuolinen työkalu, jollaisia löytyy mitä erilaisim-
missa muodoissa myös LeKon johtajistolta. Suuren suosion saa-
vuttaneen sissipuukon ohelta löytyy niin puukkoa, emännän- ja 
viikinkiveistä, hukaria ja skramaa, ruostumattomasta hiiliteräksi-
seen. Miten pieni ihminen valitsee näistä kaikista oudoista ni-
mistä itselleen sopivan?  
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Lähtökohtaisesti vastaus on helppo: kuka vain pärjää tavallisella 
puukolla, joka sopii omaan käteen ja tarpeeseen. Kämmenen  
levyinen kahva ja terä on hyvä paikka aloittaa, ja tuollainen 
puukko pysyy todennäköisesti hyödyllisenä niin kauan kuin siitä 
pitää huolen.  
 
Hiiliteräksinen terä on helpompi teroittaa, mutta toisaalta ruos-
tuu herkästi ilman tarkkaa huolenpitoa. Ruostumaton teräs sitä 
vastoin on vaatii vähemmän huoltoa, mutta on työläämpi huol-
lon ajan viimein koittaessa.  
 
Erikoisemmat veitset kuten skrama ja hukari ovat suurempia ja 
hankalampia käyttää. Suurella koolla pyritään usein yhdistämään 
veitseen kirveen ominaisuuksia, jolloin suurempi paino helpot-
taa esimerkiksi hakkaamista. Ennen hukarin tai skraman hankin-
taa kannattaa kysyä itseltään, olisiko oikea kirves kuitenkin pa-
rempi vaihtoehto. 
 
-Puukkosetä (Jani) 
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K  e  s  ä  l  e  i  r  i  m  u  i  s  t  o  j  a 
 
Millaisia asioita lekolaiset muistavatkaan omilta leireiltään vuo-
sien varrelta? Katsotaanpas. 
 
”Kliffalla taivasalla nukkumi-
nen tokavikana (?) yönä, paras 
tunne hetkeen oli herätä kirk-
kaaseen auringonpaisteeseen. 
Ei niin kiva juttu oli nukkuma-
paikan vieressä sijainnut maa-
ampiaispesä, mutta se muistui 
mieleen vasta aamulla :)” (Lila) 
 
”Kun Pertti ja Holtti Väiski-lei-
rillä olivat ruoka-aikatauluista 
aina myöhässä. Kerran aa-
miaiseksi oli muroja, joiden 
kanssa onnistuttiin myöhästy-
mään XD” 
 
”Nimien enteellisyys: Helle-lei-
rillä oli pilvetön taivas viikon 
verra. Näkälä (sic, oltiin olevi-
naan kun keksittiin nimi) -
vaelluksella tuli nälkä. Muita-
kin on ollut.” (Pertti) 
 

”Yksi parhaista jutuista kesä-
leirissä on uiminen, toinen 
ihana on se bussimatka sinne 
ja takaisin. Parasta se on sil-
loin, jos on myös musiikkia, 
mutta jutusteleva bussi men-
nessä tai aivan simahtanut 
tullessa on myös mahtava. 
Parhaita leirimuistoja suur-
leireillä tuottavat suuret yh-
teistapahtumat, kuten lopet-
tajaiset. Esim. Sarasteen lop-
pumeisinki oli upea ja leiribiisi 
kuului kauas. Sarasteelta on 
myös eeppinen muisto Tapii-
rista (suuresta ruskeasta mas-
kotista), jonka jalkaa yritimme 
kaiken aikaa hypätä koske-
maan (vaikka ei siitä mitään 
tullut, kun portti oli ainekin 2 
m korkea ja me sudareita)” 
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L          I         O  
O          A         A      
Tämän jutun ovat kirjoittaneet tarpojaryhmä Liito-Oravien jäsenet 
 
Moi kaikki! Me Liito-oravat olemme toisen vuoden tarpoja-
ryhmä eli seiskaluokkalaisia. Me tykkäämme leipomisesta ja riip-
pumatoissa oleilusta. Ryhmäämme kuuluvat Oona, Venla, Sini, 
Riina, Janette ja Julia sekä satunnaisesti partiokoira Bella. 
 
Olemme aktiivisia leiriläisiä, retkeilijöitä ja kisaajia. Tätäkin Korpi-
käppyrän juttua kirjoitamme juuri oman ryhmän retkellä Luu-
kissa, riippumatoissa makoillen. Olemme kisanneet sudareina, 
seikkailijoina ja tarpojina, yhteensä yli viisitoista kisakertaa. 
 
Partioharrastuksen kautta olemme myös viikkokokouksissa 
päässeet tekemään hienoja asioita. Sudenpentuna tutustuimme 
mm. Ylen TV-studioihin ja seikkailijoina pääsimme itse kokeile-
maan hengenpelastusta vaatteet päällä uimahallissa. 
 
Tänä keväänä suoritamme tarpojaohjelmasta Yhteiskunta-
tarppoa. Sen ansioista olemme mm. ilahduttaneet vanhuksia, 
järjestäneet kaikille Lekon sudenpennuille jokamiehenoikeuk-
sista rastiradan ja tehneet yhteistyötä Mankkaan Eräsusien 
kanssa. Viime vuoden syksystä lähtien olemme myös auttaneet 
erilaisissa johtamistehtävissä sekä sudenpentujen viikkokokouk-
sissa että retkillä. 
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Kevätkauden suurin juttu on ollut Luontorepun rakentaminen ja 
siihen yhteistyökumppaneiden hankkiminen. Lopputuloksena on 
Sellon kirjastosta lainattavissa oleva reppu, jonka tarkoitus on 
kannustaa perheitä metsäretkeilyyn. Repusta löytyy ohjeita ja 
tarvikkeita luontoleikkeihin, ensiaputarvikkeet ja -ohjeet, tietoa 
roskattomasta retkeilystä ja ... tietenkin repusta löytyy myös riip-
pumatto! 
 
Mitäköhän kaikkea me vielä partiossa tehdäänkään? Ainakin 
elokuussa me mennään retkelle Ahvenanmaalle. Me majoitu-
taan siellä maarianhaminalaisten partiolaisten kololla. Me ollaan 
aloitettu siihen reissuun rahankeruu jo paistamalla muurikkalet-
tuja talviriehassa. Ollaan me muutenkin osallistuttu partioliik-
keen kansainvälisiin tekemisiin, kun tänä keväänä suoritettiin 
Thinking Dayn tehtävät. Syksyllä jatketaan taas partiopuuhia ja 
voit seurata meitä Instagramissa liito_oravat_leko. Ahvenanmaan 
reissun lisäksi luvassa on ainakin Espoon Punkku. 
 

Kuvassa vartion 
yksi ei-ihmis-jäsen 
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LeKo-muoti 
 
Leirit ja retket ovat tapahtumia joista hyvien ja vielä parempien 
muistojen lisäksi voi silloin tällöin jäädä myös erilaista esineis-
töä, yleisimpänä esimerkkinä leirihuivit ja -merkit. Koska lippu-
kuntamme yli 18 vuotta kestäneeseen historiaan mahtuu mo-
nenmoista seikkailua ja reissua, joista jäsenistölle on myös jää-
nyt käsinkosketeltaviksi muistoiksi erilaisia merkkejä, vaatteita ja 
asusteita. Siksi tämän kerran palsta käsittelee erilaisia retkiin ja 
leireihin liittyviä vaatteita ja merkkejä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leirihuivit 

Lähes kaikilla isoilla kesäleireillä, joissa on 
partiolaisista osallistujia useista eri lippu-
kunnista ja eri alueilta  on käytössä omat 
leirihuivit. Tällaisia leirejä ovat esimerkiksi 
EPT:n Väiski, piirileirit ja Finnjamboreet. 
Leirihuivi yhdessä muiden leiritunnistei-
den kuten rannekkeen kanssa kertoo että 
huivin kantaja osallistuu leirille. Lisäksi 
leirihuivin väri voi kertoa kantajansa ala-
leirin tai sen toimiiko hän johtamistehtä-
vissä. Leirin aikana huiviin vielä tuppaa 
kertymään kaikenlaisia huivimerkkejä ja 
muuta sälää, joten huivi toimii hyvänä 
muistona leirin jälkeen 
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Pulkka Mäessä -tähdet 

Muutama vuosi sitten LeKon-
johtajistolle tuli mieleen että 
olisi mukavaa jos lippukunnan-
kin rekiltä saisi mukaansa jon-
kinlaisen leirimerkin. Niinpä 
seuraavalla Pulkka Mäki-talvi-
retkellä  alettiin muutama vuosi 
sitten käyttää retkimerkkinä 
tähteä, jonka jokainen retkeläi-
nen saii itse muotoilla ja ripus-
taa huiviinsa. Tähden väri vaih-
tuu joka vuosi, eli värien mää-
rästä näkee kuinka monta ker-
taa lekolainen on osallistunut 
Pulkka Mäkeen. Vanhimmilla 
konkareilla alkaakin olla jo var-
sinainen värisuora huiveissaan! 
Tähän mennessä tähtiä on tehty 
keltaisena, sinisenä, pinkkinä ja 
uusimpana kauniin vihreänä 

Kipparihatut 

Lippukunnan omille leireille ja 
retkille on myös ajan saatossa 
hankittu erilaisia asusteita ja roo-
livaatteita, joita on käytetty ohjel-
man järjestämisessä, varsinkin 
kun leirillä on liikuttu ajassa tai 
paikassa. Yksi hyvä esimerkki on 
merirosvoteemainen Aarre Saari -
kesäleiri, jolle hankittiin kasa sei-
lorihattuja ohjelman tarpeisiin. 
Hattuja käytettiin sekä ohjel-
massa että merkkaamaan vastuu-
pestien tekijöitä ja ne saavuttivat-
kin suuren suosion johtajien kes-
kuudessa! Lähes jokaisessa leirillä 
otetussa valokuvassa vilahtaa ai-
nakin yksi näistä hatuista. Koke-
muksien perusteella seilorihattu 
toimiikin erinomaisen mukavana 
ja tyylikkäänä kesäpäähineenä 
myös leiriolosuhteissa mutta toi-
saalta sen auringonsuojauskyky 
on lipan puuttuessa huonohko. 
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Ilmoituspalsta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettisivut uudistuvat 
 
Lippukunnan nettisivut ovat 
saaneet uuden ilmeen. Aikai-
semmasta teemasta on luovuttu 
ja siirrytty käyttämään SP-n lan-
seeraamaa partiolippukuntatee-
maa. 
 
Sivujen kaikki tekstit kirjoitetaan 
myös uudestaan. Muutoksia ja 
päivityksiä tulee kevään mittaan 
runsaasti. 
 
Ajantasaiset nettisivut ovat lip-
pukunnalle kunnia-asia, ja siksi 
jokaista kirjoitusprosesseihin 
osallistunutta tahdotaan kiittää 
lämpimästi! 
 

Kevätiltanuotio ke 23.5  
partiomaja Kanervalla 
 
Partiokevät 2019 huipentuu lip-
pukunnan yhteiselle, perintei-
selle kevätiltanuotiolle, joka pi-
detään Kanervan pihapiirissä. 
 
Tapahtumassa jaetaan mm. ke-
vään aikana suoritetut merkit 
sekä nautitaan hauskoista rasti-
pisteistä ja tehtävistä. 
 
Paikalle voi saapua kello 17.30 
Virallinen osuus aloitetaan18.30 
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Juorupalsta 
 
”Huhu ja juoru ovat ikiliikkujia joita on mahdotonta pysäyttää sen jälkeen kun 
ne on kerran saanut liikkeelle.” 
(Hikipedia, 2018) 
 
Tällä palstalla julkaistaan siis erinäisiä varmaan tietoon perustuvia elämänto-
tuuksia, tornihuhuja, seurapiiriuutisia, huhupuheita ja hevosmiesten tietotoi-
miston tiedotteita. Kaikki tällä kertaa julkaistut juorut ovat kotoisin tekijöiden 
mielikuvituksesta, Orionsäteilystä, elävästä elämästä ja hämäristä whatsapp-
keskusteluista. Seuraavaan lehteen toivomme myös lukijoiden omia juoruja.  

 
Jos LeKo olisi henkilö, hän saisi 
äänestää eduskuntavaaleissa. 
Toimituksessa ei olla aivan var-
moja olisiko LeKo äänestänyt Aku 
Ankkaa vaiko Kekkosta (vaiko 
vaalien mustaa hevosta Musta-
kaapua)  
 
Lippukunnan jäseniä on nähty 
osallistumassa ilmastomarssilla 
paremman huomisen puolesta. 
Korpikäppyrä haluaakin muistut-
taa että partiolainen rakastaa ja 
suojelee luontoa.  
 
Kesäleirien historia nostattaa kovaa 
polemiikkia johtajiston keskuudessa.  
 
 

 
Tietääkö kukaan oikeasti mitä niillä 
tapahtuu? 
 
Eräällä lippukunnan retkellä panos-
tettiin estetiikkaan siinä määrin että 
vessastakin löytyi 360°luontonä-
kymä.  
 
Koska palatsit ovat kovassa huu-
dossa lippukuntalaisten kesken, ovat 
reippaat lekolaiset alkaneet valmis-
tamaan niitä myös pienille kuusijal-
kaisille ystävillemme.  
 
Ja mitä piileekään Satu Maa -nimen 
takana? Se selviää kesäkuussa! 
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Tulevat tapahtumat 
 
Toukokuu 
23.5        Kevätiltanuotio 
25-26.5  Neonpölypalleroiden retki, mahdollisesti riihittäjät  
               osana riihitystä 
25.5        III luokan riihitys 
 
Kesä- ja heinäkuu 
3.-9.6      Lippukunnan kesäleiri Satu Maa 2019 
13-17.6   PäPan samoajaleiri Ihqu (samoajat, vaeltajat, aikuiset) 
22.7-2.8  Maailmanjamboree (samoajat, vaeltajat, aikuiset)15-17.6  
                II luokan riihitys samoajille 
 
 
 
 
 
 
 

V I I K O N  E R Ä V I N K K I 
 
Riippumaton hyttysverkko toi-
mii luonnollisesti myös ilman 
riippumattoa. Taivasalla nu-
kuttaessa sen voi tarvittaessa 
virittää puiden väliin ja 
mennä makuualustan ja -pussin 
kanssa sisäpuolelle. 
 


