
Kuka, mikä, LEKO! Meitä on jo iso keko!

Kaunis ja käytännöllinen
Ruma mutta toimii

Hys, kukaan ei saa tietää
LEKO!

Oheiset lippukuntahuudot lienevät kaikille tuttuja. 
Juhlavuoden kunniaksi jokainen haastetaan kuitenkin 
keksimään uusi 20-vuotisjuhlahuuto.

Huudon on hyvä olla rytmikäs ja helposti huudettava, mutta 
vain mielikuvitus on rajana. Keksitkö sinä uuden huutomme?

Lähetä huuto-ehdotuksesi LeKon sähköpostiin 
leppavaaran.korvenkavijat@gmail.com viimeistään lauan-
taina 8.8.2020, niin se ehtii mukaan juhlahuutokilpailuun. 
Voittanut ehdotus huudatetaan yhdessä LeKon 20-vuotis- 
juhlissa lauantaina 22.8.2020!

   JUHLAVUOSIPASSI

Nimi:  ________________

Juhlavuoden kevään (ja miksei kesän ja syksynkin) voi 
jokainen lekolainen kuluttaa juhlavuositehtävien parissa. 
Näitä tehtäviä on mahdollista suorittaa omissa oloissaan 
ja omalla aikataulullaan, ja siten osallistua merkkivuoden 
juhlistamiseen jo keväällä!

Ajantasaisen listan meneillään olevista tehtävistä löydät 
nettisivuilta, osoitteesta http://www.leppavaarankorven-
kavijat.fi/leko-20-vuotta-juhlavuositehtavat/  Luvassa on 
ainakin tekemistä kotiin ja puuhaa ulkona – valitse omasi ja 
suorita yksin tai yhdessä perheen kanssa!

Kun olet suorittanut tehtävän, pyydä vanhempaa tai 
kaveria kirjoittamaan tehtävän nimi sekä suoritus-
päivämäärä kääntöpuolelle oikeaan kohtaan. Eniten 
merkintöjä keränneelle on luvassa pieni erityispalkinto!

Juhlavuositehtävät

Leppävaaran Korvenkävijöiden historia juontaa juurensa 
1960-luvulle, jolloin se perustettiin nimellä Tapiolan Kor-
venkävijät. Vuosien saatossa lippukunta vaihtoi nimeään 
Tapiolan Merenkävijöiksi ja lopulta Itämeren lukoksi, kunnes 
1980-luvulla toiminta hiipui ja lippukunta unohtui yhdistys-
rekisteriin. Vuonna 2000 joukko partiojohtajia herätti 
lippukunnan uudestaan henkiin, toimimaan Leppävaaran 
alueella uudella nimellä Leppävaaran Korvenkävijät eli LeKo.

Vuonna 2020 juhlistetaan LeKon 20-vuotista taivalta, ja 
juhlavuoden kunniaksi järjestetään monenlaista tekemistä 
ja tapahtumia. Kevään yhteiset tapahtumat joudutaan 
korona-epidemian takia siirtämään syksylle, mutta syksyllä 
onkin sitten luvassa vaikka mitä hauskaa!

Tarkemmat tiedot tapahtumista ilmoittautumisineen tulevat 
myöhemmin, mutta tässä hieman esimakua siitä, mitä 
tulemaan pitää: Juhlavuosi-kävely, juhlavuosipäivä, Leko 
Kolilla -vaellus...

Sekä itse varsinaiset 20-vuotis-juhlat 
lauantaina 22.8.2020!

Juhlavuosi-info

Seuraa 
päivittyvää 
tehtävälistaa 
nettisivuilta!



Tälle sivulle keräät merkintöjä juhlavuoden tapahtumista ja tehtävistä. Jokaiseen 
kolmeen kategoriaan on saatava vähintään yksi merkintä! Eniten merkintöjä keränneelle 
on luvassa erityispalkinto!

Juhlavuositehtävät
Kerää tänne merkinnät suorittaessasi LeKo:n juhlavuositehtäviä yksin tai 
yhdessä perheen tai kavereiden kanssa. Ajantasainen tehtävälista nettisivuilla, 
http://www.leppavaarankorvenkavijat.fi/leko-20-vuotta-juhlavuositehtavat/

Meidän lippukunta
Tähän voit kerätä leimoja lippukunnan yhteisistä tilaisuuksista ja 
tempauksista, juhlavuositapahtumista, sekä retkistä ja leireistä.

Täälläkin särmäsi LeKo
Auttaminen on partiossa perinne ja itsestäänselvyys. Kerää tänne merkintöjä 
tekemistäsi päivän hyvistä töistä. Voit pyytää merkintöjä myös lippukunnan 
ulkopuoliselta (päivämäärä ja allekirjoitus). Hyviä töitä voivat olla myös talkoot 
tai varainkeruutapahtumat yhteiseksi hyväksi.


