Moro,
Lippukunta pyrkii toteuttamaan etäpartiota erinäköisten tehtävien muodossa, jota tehdään
itsenäisesti tai kaverin kanssa. Seikkailijoiden, tarpojien ja samoajien olisi tarkoitus käydä
tehtävien tuloksia lävitse ihan keskustelemalla, kuitenkin etänä. Samalla on hyvä tilaisuus
vaihtaa kuulumisia kavereiden kesken. Sudenpentujen osalta tehtävät ovat enemmän kotona
tehtäviä, ja niiden vastaukset palautetaan ryhmän sopimalla tavalla vanhemman avustuksella.
Lippukunnan nuorisolla sekä nuorilla johtajilla on käytössä Discord-niminen sovellus
kuulumisten vaihteluun ja etänä hengailuun. Discord-sovelluksesta löytyy työpöytä-, web- ja
mobiilisovellusta. Sen käyttö vaatii mikrofonin ja kuulokkeet/kaiuttimet, mutta koska melkein joka
pojalla on älypuhelin, niin he voivat mobiilisovelluksen kautta liittyä siihen. Apua Discordin
käyttöön saa omalta ryhmänjohtajalta, mutta alla on yksinkertaiset ohjeet.
1. Valitse haluatko käyttää discordia puhelimella vai tietokoneella
2. Avaa seuraava linkki: https://discord.gg/bHanHY ja hyväksy kutsu
a. Jos profiilikuvasta ei voi päätellä, niin kutsun lähettäjä "ukasofisosaari" on
lippukunnan pitkäaikainen partiojohtaja Saku Rautiainen
3. Lataa laitteeseesi Discord-sovellus
4. Luo tunnus ja kirjaudu sisään
5. Esittele itsesi #messi-tekstikanavalla, sisällytä oma nimesi ja ryhmäsi. Jos et itse osaa,
niin johtajat voivat vaihtaa nimesi vastaamaan etunimeäsi, ja tarvittaessa laittaa
sukunimestä etukirjaimen mukaan. Tämä on sen takia, että tiedetään kenen kanssa
ollaan aina tekemisissä.
Niihaman Saukot -Discord serveriltä löytyy seuraavat julkiset tekstikanavat (eng. text channels):
#messi, joka on kaikille vapaamuotoiseen keskusteluun tarkoitettu ja #äijien-lelut, joka on
poikien, mieslapsien sekä miesten pyhättö, jossa kuolataan erinäköisten äijälelujen perään.
Lisäksi siellä on julkisia äänikanavia (eng. voice channels): #messi, joka on vapaamuotoiseen
keskusteluun tarkoitettu, #tarpojat, joka on tarpojien etäpartiolle tarkoitettu, ja #seikkailijat, joka
on seikkailijoiden etäpartiolle tarkoitettu. Jos tarvetta ilmenee lisäkanaville yms. niin niitä
voidaan luoda. Myös vanhemmat ovat tervetulleita Discordiin.
Lisäksi sieltä löytyy salattuja ryhmiä johtajiston käyttöön.
Huoltajat, ottakaa huomioon, että Discordista löytyy joka lähtöön servereitä, joihin lapsenne
voivat liittyä, ja ihmiset harvemmin ovat omalla nimellään Discordissa. Erityisesti pelaamiseen
tarkoitetut serverit ovat suosittuja, mutta monia muitakin on. Niihaman Saukkojen johtajat
moderoivat vain Niihaman Saukkojen serveriä.

Sähköposti on edelleen lippukunnan virallinen tiedoituskanava, ja ryhmien tiedoitustapoina
toimivat ne muodot, joita ryhmät ovat käyttäneetkin tähän saakka. Discord on nyt koronavirus
Covid-19 ajaksi käyttössä Niihaman Saukkojen etäpartiossa ja on sen aikana sekä sen jälkeen
yleiseen vapaamuotoiseen partiokaverien keskinäiseen etähengailuun pyhitetty.
Serverin ylläpitäjiä ovat: Sampsa Koskela, Mikko Toiviainen, Oskari Laurila, Aki Kulju ja Saku
Rautiainen. Heille voi esittää huolia ja murheita.

