Saharan Sissien Lippukuntalehti
Ufo 2/08 nro. 92
Toimittaneet: Jussi Peso ja Jonni Ahonen

Piparkakuntuoksuinen tervehdys
partiolaisille ja perheille!
Vuosi 2008 on kohta takana, mutta partiovuosi 08–09 lähestyy vasta
puoliväliään. Tähän itsenäisyyspäivänä ilmestyvään UFO-lehteen on
koottu sasien tapahtumia viime keväästä aina marraskuun loppuun
saakka. Monien mielessä lienee yhä elävästi kesän Aihki-leiri,
jolla vietimme aikaa yhdessä yli 4000 tuhannen muun leiriläisen
kanssa. Syksyn aikana ollaankin jo ehditty urheilemaan sählyn ja
uinnin merkeissä.
Tapahtumaraporttien lisäksi tämä UFO tarjoaa tietoa mm.
tämänhetkisistä ryhmäkokoonpanoista ja SaSien johtajistosta.
Keskiaukeama kannattaakin ottaa irti, jotta johtajien
puhelinnumerot pysyvät hyvin tallessa. Voit myös selata heti
lehden viimeiselle aukeamalle, jollet malta lukaista koko opusta
ensin läpi, sillä siellä kerrotaan upouusista SaSi-paidoista!
Pitkähihaisen SaSi-paidan on tarkoitus tarjota nuoremmille, huimaa
vauhtia kasvaville saseille vaihtoehto viralliselle
partiopaidalle, jolloin siihen voidaan myös ommella lupaus- ja
suoritusmerkkejä.
Kotonakin ollaan ehkä huomattu, että tietyn ikäisten partiolaisten
ryhmiä ollaan alettu kutsua uusilla, vierailla nimillä. Tästä
syksystä lähtien kaikki alle 23-vuotiaat sasit on jaettu
(sudenpentujen, vartiolaisten ja vaeltajien sijasta) viiteen
uuteen ikäkauteen: sudenpentuihin, seikkailijoihin, tarpojiin,
samoajiin ja vaeltajiin. Näiden lisäksi tärkeänä voimana ovat yli
22-vuotiaat aikuiset. Muutoksen taustalla on Suomen Partiolaisten
ohjelmauudistus, jonka avulla yritetään toteuttaa entistä paremmin
kullekin ikäkaudelle sopivaa ohjelmaa. Tietoa uudistuksesta tulee
koteihin pitkin partiovuotta, mutta osoitteessa ohjelma.partio.fi
on heti käden ulottuvilla kattavin mahdollinen tietopaketti
aiheesta.
Seuraava UFO-lehti ilmestyy ennen kesälomille lähtöä toukokuussa
2009, ja silloin tarjolla on varmasti myös ennakkotietoa useamman
itähelsinkiläisen lippukunnan yhdessä järjestämästä kesäleiristä.
Sen lisäksi tietysti muistellaan, mitä tapahtuikaan nyt vielä
edessämme olevan kevään hauskimmissa SaSi-tapahtumissa.
Laajasalossa, ensimmäisenä adventtina 30.11.2008
Jonni Ahonen
lippukunnanjohtaja
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Johtajakoulutusleiri Kavalahdessa
18.-20. huhtikuuta
Perjantai 18.4.
Koulutettavat tapasivat keskustassa (Tanu ja Sami kolmen sepän
patsaalla, ja Mara, Kuskus ja Toni Runebergin patsaalla). Ennen
junalle lähtöä piti suorittaa kaupunkitehtävä, eli postissa saadun
tulitikkurasian vaihtaminen erinäisten henkilöiden kanssa johonkin
muuhun esineeseen… Jonni ja Krista olivat vastassa Inkoon asemalla. Rinkat menivät heidän kyydissään leiriin, ja leiriläiset
kävelivät sinne noin kolme suuren suurta kilometriä! Illan
päätteeksi majoittauduttiin ja syötiin lämpimiä leipiä. Leiriläisten yö meni mukavasti, esim. Tanu nukkui vain oman kipinävuoronsa ajan (huom. Toni oli ainoa joka nukkui koko yön sikeästi)
Lauantai 19.4.
Leiriläiset ”herätettiin” (vain Toni) noin puoli kymmeneltä.
Seurasi ”ripeä” aamupala, jossa oli ”paljon” kuitua. Seuraavaksi
lähdettiin suunnistus-/tehtäväradalle, jolla oli neljä rastia.
1.EA-rasti (Hanna ja Krista): Piti auttaa empaattisesti potilaita.
2.Nikkarointi-rasti (feat. Rikhard ja Tuomas) : Piti tehdä apukki, ja ylittää sillä puro. Yllätyksenä oli kymmenen litran
vesitonkan kantaminen loppuun asti (huom. including vettä).
3.Ruoka-rasti (Otso ja Laura) : Teimme nöttköttiä ja perunamuusia
ja söimme sen…
4.Pikasuunnistus-rasti (Jonni ja Salla) : Pistesuunnistus...
Radan jälkeen suunnistimme kanooteille ja meloimme Kavalahteen
lounaalle. Maittavan ja riittoisan aterian jälkeen seurasi special
gueststar Mikko Lehikoisen Luontopolku. Ensin huono versio
(nähtynähtyjanähty) ja sitten vasta ikimuistoinen uhanalaisia
eläimiä sisältävä safari. Luontopolkujen jälkeen saunaa
odotellessa pelasimme fudista smäidäpellolla (ja hyvältä näytti).
Saunan jälkeen menimme puhtoisina nukkumaan.
Sunnuntai 20.4.
Aamupala tarjoiltiin kello yhdeksältä. Aamiaisen jälkeen seurasi
laavun pystytystä ”Kertaus On Opintojen Äiti” -hengessä. Ennen
lounasta johtajakokelailla oli tehtävänä suunnitella
partioryhmälle kokous annetusta aiheesta. Ruoan jälkeen pakattiin
tavarat ja siivottiin jäljet ja palattiin Hellsinkiin johtajien ja
vanhempien autokyydeillä…
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Tässä johtajakokelaiden ja leirin johtajan mielipiteitä leiristä:
Sami: Iha ok leiri, hauskaa oli. Ensimmäinen yö oli paras. (huom.
Maken jutut) Tämmöstä.
Tanu: Kivaa oli. Suunnistus oli aika helppo, melominen kivaa ja
eka yö oli ikimuistoinen. Nötkotin olis voinu lämmittää…
Make: Leiril oli iha kivaa. Suunnistus ja pitkän matkan kävely oli
pebasta. Ensimmäinen yö oli koominen ja siellä syntyi
kuolemattomia lausahduksia. Nötkötti oli pahaa.
Mara: Suunnistus on edelleen pikkaisen pepusta niin kuin 2. luokan
riihityksen jälkeenkin.com
Luontopolku oli oikein mukava ja opettavainen, oli kiva pelata
futista. KEKKONEN ROCKS 4EVER…
Rikhard: Tämä oli ensimmäinen leiri, jossa olin leirinjohtajana.
Onnistuin vastuullisessa tehtävässäni mielestäni hyvin. Ja ainakin
minulla ja uusilla johtajilla oli kivaa. Ainoa vika oli, etten
saanut Tuomaksen kanssa ruokaa lauantaina.
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Uusimaa 2008 -harjoitus
2.–3. kesäkuuta
Maanantai 2.6.
Harjoitus alkoi Sasien osalta Santahaminan portilla klo 8.
Lippukunnastamme harjoitukseen osallistui 5 henkeä molempina
päivinä, Sami, Markus, Rikhard, Suvi ja Juho ensimmäisenä ja Hanna
toisena päivänä. Portilta menimme Helsinki-simulaattorille, jossa
oli tehtävien jako. Meidät jaettiin kahteen ryhmään, (Suvi,
Juho/Hanna) ja (Rikhard, Sami ja Markus). Ensimmäisestä ryhmästä
emme tiedä, mutta toinen ryhmä meni esittämään
kemikaalionnettomuuden uhreja (tahmeita kemikaaleja olikin ;D).
Tehtävänä oli esittää myrkytyksen uhreja jotka oli palomiesten
määrä pelastaa ja viedä portugalilaiseen kenttäsairaalaan.
Sairaalan jälkeen oli hyvin ansaittu lounastauko, lounas oli
Muonituskeskuksessa. Ruokailun jälkeen, vatsat täynnä ja hyvin
ravittuina menimme takaisin Helsinki-simulaattorille uuteen
käskyjen jakoon. Rikhard meni yksinään latvialaisen Ivars
Nakurtsin kanssa kaivosonnettomuuspaikalle, ukrainalaisten
pelastettavaksi. Sami ja Markus esittivät loukkaantuneita pihalla.
Tiistai 4.6.
Uusi harjoituspäivä alkoi kuten edellinenkin kukonlaulun aikaan
klo 8. Ensin oli vuorossa maanjäristyksessä olleiden esittäminen.
Venäläiset pelastusmiehet osasivat asiansa oikein hyvin,
vaikkakaan englantia he eivät puhuneet. Lounaan ja sotkukeikan
jälkeen pääsimme jälleen näyttelemään kemikaalivuodon uhreja.
Rikhard oli sokeutunut ja Sami ja Markus olivat pahasti
ruhjoutuneita auto-onnettomuudessa. Meidät pelastaneilla
ruotsalaisilla oli hiukan asenneongelmia, mutta muuten simulaatio
onnistui oikein hyvin.
Kaiken kaikkiaan Uusimaa2008-harjoitus oli eksoottinen
ainutkertainen kokemus. Muistoksi saatiin vielä t-paidat ja NATOn
turvaliivit.
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KesäIntti-leiri
9.–11. kesäkuuta
KesäIntti-leiri oli Nuorisoasiainkeskuksen, KaartJR:n,
Santahamina-seuran ja Saharan Sissien yhteistyössä toteuttama
tapahtuma 14–17-vuotiaille nuorille. Leiri järjestettiin
Santahaminassa, ja jutussa mainitut SaSi-johtajat toimivat
leirillä apuohjaajien roolissa. Hyvän palautteen innoittamina
järjestäjät ovat alustavasti jo päättäneet pitää vastaavan leirin
kesällä 2009.
Maanantai 9.6.
Saapumispäivänä oli aurinkoista ja lämmintä. Leiriläiset tapasivat
Vuorilahden kurssikeskuksella, sieltä he kävelivät Sotilaskodin
luokse jossa tapasivat Sasit, paitsi Rikhardin joka oli joissain
pääsykokeissa. Leirillä oli yhteensä n. 30–35 leiriläistä + 5
Sasia. Kun saavuimme leiripaikalle (Sotilasuimarannalle)
pystytimme puolijoukkueteltat, joita oli 3 kpl, yksi tytöille ja
kaksi pojille. Leikimme pari tutustumisleikkiä, joiden jälkeen
lähdimme Santahamina-kierrokselle. Siellä opimme aika paljon uutta
omasta saarestamme. Rikhard liittyi kierroksen aikana seuraamme ja
sitten saimmekin nauttia hänen läsnäolostaan loppuleirin ajan.
Tiistai 10.6.
Heräsimme ”todella” virkeinä puoli 8 aamulla, aamupala oli
kaikille 8:10, paitsi Rikhardille joka heräsi vasta klo 9.
Lähdimme tarpomaan Helsinki-simulaattorille. Siellä paikan päällä
oli vuorossa leirin paras kokemus, splättäys! Ennen splättäystä
Tanua & kumppaneita haastatteli Ylen porukat televisioon. Sitten
alkoi ammuskelu ja kunnon heiluminen. Splättäykseen tehtiin neljä
joukkuetta, ja kaksi joukkuetta otteli toisiaan vastaan kerralla.
tuloksena punaisen joukkueen voitto. (including Tanun mustelma
:D). Tämän jälkeen sasit lähtivät halkojen hakuun, ja muut
leiriläiset välipalalle sodeen. Piste iin päällä oli sauna
illalla. Siellä me sitten saunottiin, uitiin ja katsottiin tanun
mustelmaa (tennispallon kokoinen), ja jauhettiin päivän
tapahtumista… ”Illan” päätteeksi leikimme Ville-pojan
lusikkaleikkejä jne.. (esim. I can see the moon in the spoon).
Keskiviikko 11.6.
Lähtöpäivä, heräsimme (tällä kertaa jok’ikinen…) noin puoli
kahdeksalta. Oli vuorossa aamupala, jonka jälkeen lähdimme
kuntoradalle heiluttelemaan joulukinkkuja (kyllä niitä kinkkuja
kelpasi heilutellakin…). Tanu ja Rikhard päättivät säästää kuntoa
armeijaan, ja jäivät leiriin vahtimaan rinkkoja. Kuntoradan
jälkeen kävelimme sotkuun munkkikahveille/limusille. Leirin
päätteeksi kävelimme vuorilahden kurssikeskukseen, jossa jätimme
haikeat jäähyväiset.
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Saharan Sissien ryhmät ja johtajisto 2008–09

Sudenpentulaumat (1.–3.-luokkalaiset) – Luotsina Salla Lainevirta

Käärmeet (tiistaisin klo 18–19)
Akela:
2. Akela:

Sudenpennut:

Tiikerit (tiistaisin klo 19–20)

Krista Kallio
Juho Uitti

Pinja Aaltonen
Peetu Huittinen
Saaga Mylläri
Jonna Pellikka
Markus Rytkönen
Roope Rytkönen
Paavo Savolainen
Anton Tiilola
Akseli Tolppanen
Ilmari Tolppanen

Akela:
2. Akela:

Salla Lainevirta
Markus Tirronen

Sudenpennut:

Roosa Nerman
Tara Karihtala
Aada Paananen
Assi Peltonen
Minja Tornivuori
Saara Vesa
Vilma Väre

Seikkalijavartiot (4.–6.-luokkalaiset) – Luotsina Anna Leinonen
Haukat (keskiviikkoisin klo 18–19)
Sampo:
2. Sampo:
3. Sampo:
Seikkailijat:

Ketut (keskiviikkoisin klo 19–20)

Anna Leinonen
Martin Markelin
Toni Pellikka

Sampo:
2. Sampo:
3. Sampo:

Martin Back
Rasmus Edlund
Joona Euro
Matias Ikonen
Lotta Korkala
Netta Kortelainen
Anni Kuronen
Jari Laakko
Saana Ramstedt
Julia Rytkönen
Minka Tornivuori
Valter Tiilola

Seikkailijat:
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Laura Johansson
Sami Pylkki
Rami Virtanen
Teemu Gerasimoff
Elias Hamunen
Niina Keinonen
Jari Koskinen
Ella Vilkkavaara
Milla Vuorijärvi
Vili Väre
Max Väätäinen

Tarpojavartiot (7.–9.-luokkalaiset) – Luotsina Jonni Ahonen
Lumikot (torstaisin klo 19-20:30)
Vartionjoht.:
2. Vartionjoht.:
Tarpojat:

Pesukarhut (1–2 kertaa kuukaudessa)

Tuomas Takussaari
Tanu Karttunen

Vartionjoht.:

Antti Akkila
Noora Jantunen
Maria Markelin
Meri Mikkola
Pauliina Ramstedt
Niklas Sjöblom
Siiri Pajunen
Krista Äyräväinen

Tarpojat:

Jonni Ahonen

Tanu Karttunen
Martin Markelin
Toni Pellikka
Sami Pylkki
Markus Tirronen
Rami Virtanen

Johtajisto
Tehtävä

Nimi

Puh.

Lippukunnanjohtaja, tarpojaluotsi, vj.
Apulaislippukunnanjohtaja, sampo
Sihteeri, sudenpentuluotsi, akela
Seikkaliljaluotsi
Vaeltajaluotsi

Jonni Ahonen
Laura Johansson
Salla Lainevirta
Anna Leinonen
Tomi Takussaari

050 301 3589
040 756 0494
050 371 4393
050 583 7134
0400 409 194

Krista Kallio
Juho Uitti
Rami Virtanen
Markus Tirronen

040
050
040
050

Martin Markelin
Toni Pellikka
Sami Pylkki

040 843 0490
040 528 8994
050 321 7302

Tuomas Takussaari
Tanu Karttunen

0400 449 345
040 538 5079

Marja ja Kari Takussaari

0400 285 056

Janne Arponen
Päivi Haapaharju
Kirsi Jääskeläinen
Hanna Koponen
Visa Mikkola
Otso Nuotio
Tero Partanen
Jussi Peso
Matti Saariaho
Rikhard Sjöblom

050 592 4824
040 861 7328
050 535 4186
050 305 6644
050 570 8127
040 777 0113
040 485 4224
050 336 9226
0400 768 278
040 542 3125

Akelat (sudenpentuosasto)
733
345
758
359

2778
5377
4847
2187

Sammot (seikkailijaosasto)

Vartionjohtajat (tarpojaosasto)

Rahastonhoitajat
Muut johtajat
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30.7.–7.8.2008
Aihki oli Pääkaupunkiseudun partiolaisten viides piirileiri. Leiri
pidettiin Jämijärvellä, Hämeenkankaan kauniissa kangasmetsissä.
Leiriläisiä oli paikalla parhaimmillaan yli 4000. Leirin ohjelmaan
kuului suurten massatapahtumien (avajaiset, päättäjäiset ym.)
lisäksi ohjelmaa pienemmissä joukkioissa. Partiolaiset pääsivät
mm. hiihtämään, ratsastamaan ja askartelemaan. Vanhemmat
vartiolaiset osallistuivat myös liljoihin, joissa he pääsivät 24
tunnin ajaksi suorittamaan haluamaansa aktiviteettia. Esimerkkeinä
mainittakoon sokkolilja, sporttililja, leikkililja ja laululilja.
Aikataulu leirillä oli tiivis, ja välillä olisi varmasti kelvannut
myös pieni lepohetki kaiken touhuamisen keskellä. Lopulta kotiin
palasi joukko väsyneitä, mutta onnellisia saseja.
Alle on koottu Tiikereiden, Kettujen ja Lumikoiden ajatuksia ja
kokemuksia leiristä.

Minusta leirin kohokohta oli liljat,
siellä oli kivaa ja se oli
järjestetty hyvin. Toiminta oli aika
tiuhaa ja nukkumaanmenoaika oli
syvältä. Aihki oli ikimuistoinen
leiri, jota en unohda, vaikka
tementtia iskis.

Ohjeet Bajamajan käyttäjille:
1. Avaa ovi
2. Mene vessaan sisälle (siellä saattaa
haista)
3. Pistä ovi lukkoon
4. Laita housut alas (myös pikkuhousut)
5. Virtsaa/kakkaa reikään
(jos et osu niin pyöri ympäri ja
huuda apua, sitten johtajat tulevat
auttamaan)
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• Junassa sain
mahakipuja ja minua
jännitti
• Me harjoteltiin
siteiden sitomista ja
vuoltiin voiveitsiä
• Iltaohjelmassa
laulettiin ja
leikittiin ”Kuka vei
kaikki meidän huivit”
• Heurekassa kävin
katsomassa
vesirakettia,
pelattiin myös
muistipeliä
• Pärskyssä kuljetettiin
vettä mukissa
• Toiseksi vikana
päivänä oli kivaa,
käytiin navetassa
• Vika oli paras, äiti
tuli hakemaan!

Leiri oli kiva
kokonaisuus,
oli hyvin
Aihkil oli siistii! Ikävää ku
ohjelmaa,
joutu menee nukkuu niin aikasin.
Supersankarililja oli ihan hyvä.
joskin sitä
oli hiukan liikaa.
Nukkumaanmenoaika ja
• Junassa oli paljon tyttöjä ja poikia
hiljainen tunti oli
• Pystytimme teltat ja menimme vähän
aika takapuolesta.
väärään paikkaan
Leirin juoni oli aika
•
Avajaisissa näytettiin Aihki-hahmot
hyvin keksitty. Saimme
• Pääsimme uimaan ja pelasimme
myös uusia
jalkapalloa, joka oli tylsää
tuttavuuksia. Oli kiva
•
Erälaaksossa teimme puukolla voiveitsiä
päästä lopulta myös
puupalasta ja opettelimme sitomaan
pulahtamaan veteen.
• Olimme myös aikamatka-maailmassa,
Vierailupäivä oli
teimme nekkuja, kävimme ratsastamassa,
rento, koska oli
kuuntelemassa satuja ja sitten leikimme
vapaata aikaa. Lähtö
leikkejä
oli haikea, siis oli
•
Kävimme heurekassa ja pelasimme
kivaa. Että tämmöstä
muistipeliä, sitten siellä oli joku
tällä kertaa
raketti
Aikamatkalla sai ratsastaa hevosella.
Sai myös mennä traktorikyydillä.
Näimme myös johtajamme Lauran
kertomassa tarinoita. Saimme myös
oppia miten nekkuja tehdään.
Aihkilla oli paljon ohjelmaa, mutta
saimme kuitenkin miettimisaikaa
leirihuussissa. Aikamatkalla sai
myös tehdä puuhyrrän.

Jollain oli savuunsa
menossa pyörivä portti.
Menimme junalla. Meidän
vaunussa oli kivoja
tyyppejä. Vesipääskyissä
oli kolme kivaa tyyppiä:
Valma, Salla ja Anna.
Kylpylässä oli tosi tyhmää, siellä vaan kaadettiin kylmää vettä
päälle. Rinkkaa oli ärsyttävä kantaa, koska se oli niin painava.
Erälaaksossa ehdimme tehdä vaan kaksi juttua, puukolla vuolemista
ja majan tekemistä. Aikamatka oli kiva! Siellä ratsastettiin,
tehtiin nekkuja ja kuunneltiin satuja.
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SaSi-Cup
29. lokakuuta
Lokakuun lopussa SaSit keräsivät sählymailat ja -pallot
mukaansa
ja
kokoontuivat
Maanpuolustuskorkeakoulun
liikuntasaliin. Kolina ja kannustus oli äänekästä, kun viisi
joukkuetta kisasivat toisiaan ja johtajia vastaan. Pelien
välissä oli myös oheistoimintapisteitä, jottei aika olisi
käynyt odotellessa pitkäksi. Kiihkeiden pelien tulokset ovat
nähtävissä
alla
(toivottavasti
muistat
oman
joukkueesi
numeron...):

Ottelut
klo

joukkueet

tulos

18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20

1
3
1
2
4
1
2
3
1
2
4
5
1

1
3
2
1
0
2
1
2
0
1
2
3
0

vs
2
vs
4
vs
5
vs
3
vs
5
vs
3
vs
4
vs
5
vs
4
vs
5
vs
2
vs
3
vs Johtajat

-

0
0
0
2
1
0
0
0
0
2
1
2
2

tappiot

tehdyt

päästetyt

maaliero

4
4
4
4
4

3
3
2
2
0

1
0
0
0
1

0
1
2
0
0

5
7
3
3
0

0
3
5
5
5

+5
+4
-2
-2
-5
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pisteet

tasapelit

1
3
5
2
4

voitot

Joukkue
Joukkue
Joukkue
Joukkue
Joukkue

ottelut

Sarjataulukko
(ennen finaaleja)

7
6
4
4
1

Uimakisat
27. marraskuuta
Saharan Sissit pääsivät jälleen jokasyksyiseen tapaansa polskimaan
ja kisaamaan MPKK:n uimahalliin. Kilpailu uimamestaruuksista oli
tiukkaa, joskaan ei kovin vakavamielistä. Alle on koottu illan
tuloksia, kaikki osallistuneet palkittiin 6.12. SaSien
Itsenäisyyspäiväjuhlassa.
Suuret kiitokset kaikille osallistujille, ensi syksynä tavataan
jälleen vetisissä merkeissä!

Tulokset:
Allas edestakaisin poikittain

50 metriä

sec.
Valter Tiilola
Niina Heinonen
Elias Hamunen
Max Väätäinen
Vilma Väre
Akseli Tolppanen
Aada Paananen
Markus Rytkönen

sec.

8,77
11,90
12,99
13,24
14,88
14,93
16,20
18,61

Tomi Takussaari
Rikhard Sjöblom
Vili Väre
Niklas Sjöblom
Anton Tiilola
Peetu Huittinen
Akseli Tolppanen
Markus Rytkönen

25 metriä

Altaan reunalta altaaseen
sec.

Vili Väre
Valter Tiilola
Rikhard Sjöblom
Netta Kortelainen
Krista Äyräväinen
Tomi Takussaari
Tuomas Takussaari
Tanu Karttunen
Anni Kuronen
Peetu Huittinen
Noora Jantunen
Lotta Korkala
Meri Mikkola
Akseli Tolppanen
Siiri Pajunen
Markus Rytkönen

37,89
45,83
50,18
56,81
1.06,38
1.10,98
1.44,90
1.55,22

sec.

20,11
22,95
23,29
23,46
24,30
24,50
27,00
27,00
27,94
27,95
28,48
28,92
35,05
40,80
42,00
54,56

Tuomas Takussaari
Martin Markelin
Jonni Ahonen
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7,67
15,87
(kello käy
edelleen)

Saksi talteen
ja laita esille!

paikka
jääkaappimagneetille

paikka
jääkaappimagneetille

Tavarat väärässä paikassa väärään aikaan...

...ja peräkärryä vailla?!
Saharan Sissit haluavat tarjota loisteliaan
mahdollisuuden tukea paikallista partiotoimintaa
vuokraamalla monikäyttöistä peräkärryä ratkaisemaan juuri
Sinun ongelmasi! Kuomulla varustetun kärryn mitat ovat
k: 130cm, p: 240cm ja l: 120cm. Vuokrahinnat ovat myös
niin mitättömät, ettei Sinun kannata edes harkita
soittavasi paikalliselle huoltoasemalle – puhumattakaan,
että käyttäisit kallista aikaasi netissä surffailuun!
Hinnasto
Päivä (n. klo 8–18)
Vuorokausi
Viikonloppu
Viikko

10
20
30
70

!
!
!
!

Älä siis enää aikaile ja harmittele mökille unohtunutta
ruohonleikkuria, vaan soita jo tänään ja varaa itsellesi
luotettava ja tarmokas peräkärry!
Varaukset ja lisätiedot :
Tero Partanen
p. 050 5222 533

paikka
jääkaappimagneetille

Saksi talteen
ja laita esille!

paikka
jääkaappimagneetille

SaSi-paidat ovat nyt
etu

täällä!
Nyt voit tilata itsellesi ja
perheellesi upouusia, virallisia
SaSi-paitoja! Vaihtoehdot mallin ja
värityksen suhteen ovat seuraavat:
Pitkähihainen T-paita
20!
- tummansininen paita
valkoisella painatuksella
- koot XS–XXL
Lyhythihainen T-paita
15!
- tummansininen paita
valkoisella painatuksella
- musta paita keltaisella
painatuksella
- koot 120–160cm ja S–XXL

taka

Tilauksen voit tehdä ao.
lomakkeella oman johtajasi
kautta. Maksut lippukunnan
tilille 145830–103159 henk.koht.
viitenumerolla.
Kysymyksiin paidoista vastaa
Jonni Ahonen, p. 050 301 3589

Leikkaa irti ja palauta ryhmäsi johtajalle!
Tilaamme __ kpl pitkähihaista paitaa kokoina

__________ (à 20!)

yht.

ja

__________ (à 15!)

___!

__ kpl lyhythihaista paitaa kokoina
joista
ja

__ kpl tummansinisenä valkoisella painatuksella
__ kpl mustana keltaisella painatuksella

_______________________
Partiolaisen nimi

_______________________

____________________

____________________

Vanhemman allekirjoitus...

...nimenselvennys...

...ja puhelinnumero...

Seuraava UFO-lehti ilmestyy toukokuussa 2009.

Saharan Sissien johtajaneuvosto toivottaa kaikille
rauhallista ja lämmintä joulua!

