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Mutta onhan partio toki muutakin kuin harjoiteltuja
kädentaitoja tai ulkoa opeteltuja neuvoja ja ohjeita.
Partio on esimerkiksi vastuunkantamista ja toisista
huolehtimista.
Näitä
taitoja
ei
opita
edes
ankkalinnalaisesta sudenpennun käsikirjasta. Jokainen
partiolainen kuitenkin oppii ne tekemällä juuri sitä,
mikä on hauskinta partiossa: leireilemällä, leikkimällä,
toimimalla yhdessä kaverin kanssa.

Pääkirjoitus

Koivut ovat täynnä pieniä vaaleanvihreitä lehdenalkuja,
päivisin tarkenee t-paidassa ja koulustakaan ei ole
jäljellä kuin kevätjuhla ja todistustenjako. Selvät
kesän merkit muistuttavat myös siitä, että pian loppuvat
taas
viikoittaiset
partiokokoukset.
Ei
partiota
kuitenkaan kannata koko kesäksi unohtaa: kesälomat
tarjoavat mainion tilaisuuden käyttää vuoden aikana
opittuja taitoja. Mökillä voi vaikka opettaa isille,
miten se myrskylyhdyn lasi taas putsattiinkaan, tai
muistuttaa äitiä roskien lajittelun jalosta taidosta.

Kuluneen partiovuoden aikana Saharan Sissit otti käyttöönsä
Suomen Partiolaisten uuden ohjelmarungon. Selvimmin tämä näkyi
uusien ikäkausien nimissä. SaSit on viime syksystä lähtien
jakautuneet
sudenpentuihin,
seikkailijoihin,
tarpojiin,
samoajiin, vaeltajiin ja aikuisiin. Vaikka syksyn, talven ja
kevään aikana olemmekin joutuneet uusien termien kylpyyn, on
hyvä muistaa, että partiossa asiat opitaan edelleen samalla
tavalla:
leikkimällä,
kokeilemalla
ja
tekemällä
itse.
Ohjelmauudistus
vaikuttaa
vain
raameihin,
joissa
tätä
toimintaa järjestetään.
Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia SaSeja kuluneesta
vuodesta ja siitä, kuinka hienosti ja avoimesti otitte vastaan
monet ohjelma- ja ikäkausiuudistuksen myötä eteen tulleet
muutokset. Kesäänkin mahtuu partiotapahtumia, kuten Midgårdleiri ja vaeltajien Karhunkierros. Erityisesti johtajia käsken
kuitenkin ottamaan jossain vaiheessa kesää kunnon irtioton
partiosta. Vuoden parhaisiin kuukausiin pitää mahtua muutakin
kuin suunnittelua ja retkeilyä.
Aurinkoista
kesää
kaikille
perheilleen toivottaen

Saharan

Sisseille
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Saharan Sissien
perinteinen (?) talvileiri
6.–8.2.2009
Leiri alkoi Helsingistä baarikololta. Koneeseen (bussiin)
noustessa suoritettiin Martinin pitämä äärimmäisen ankara
turvatarkastus. Turvatarkastuksen päätyttyä onnellisesti SaSiAirin lento lähti parkkipaikalta kello 18:00 ja saapui
Kööpenhaminaan noin klo 19:00, josta matka jatkui kävellen 40
metriä hotellille tavaroita kantaen. Lapsukaiset jaettiin
perheisiin ja jokaiseen perheeseen meni yksi kummi, elikkä
Márkus, Tañu, Sámi, Martinós ja Anna. Kummit ja heidän
perheidensä lapsukaiset veivät tavaransa sviitteihinsä.
Jotta
voisimme
matkustaa
maailman
ympäri,
tarvitsisimme
tietenkin passit! Niinpä noin klo 20:00 lapsukaiset alkoivat
valmistaa passeja. Niistä tuli hienot, vaikkakin pesukarhujen
passeista tuli monin verroin hienommat. Lapsukaiset saivat
passeihinsa jopa oman kuvansa, kiitos Teron, vaikkakin he
saivat ne vasta lauantaina. Passien jälkeen oli vapaa-aikaa
lapsosille, mutta se jälkeen oli iltapala. Iltapalaksi oli
Smørrebrødeja,
eli
voileipiä
tanskalaisittain.
Maistui
herkulliselta. Leivät olivat jopa päällystetty hyvänmakuisella
juustolla, jonka nimeä emme tiedä. Viimeiseksi meillä oli
vielä iltanuotio, jossa oli paljon ohjelmaa. Sen jälkeen
menimme nukkumaan
Aamulla
herätys
oli
8:30
jonka
jälkeen
menimme
ulos
jumppaamaan ja nostelemaan lippuja. Sisään päästyämme meillä
oli ruokana suomalaista 4 viljan puuroa. Kello 10:00 lähdimme
pienelle maailmanympärysretkelle, jossa oli kaikennäköisiä
erimaiden rasteja. Tämän kaiken jälkeen oli pieni tauko
Meksikossa. Siellä söimme chili con carnea. Se oli maukasta ja
hyvin maustettua. Sen jälkeen kävimme sulattelemassa ruokaamme
pihalla
leikkien.
Samalla
piipahdimme
Sveitsin
Alpeilla
pienellä laskettelureissulla mm. Matterhornin vuoristossa.
Jouduimme jakamaan lapsukaiset kahteen eri ryhmään, ettei
hisseihin olisi tullut tungosta. Piipahdimme Englannissa
nauttimassa kello viiden/puoli kuuden teen teeleipien kera,
njams.
Seuraava matkailukohde oli Las Palmas, jonne emme kuitenkaan
päässeet koneen turbulenssin takia. Tipahdimme sen sijaan
Atlantille, mutta meidän onneksemme lähelle pientä trooppista
saarta.
Siellä
oli
musiikkia,
hyvää
juomaa
sekä
pesumahdollisuus
&
sauna
sekä
kuuma.
Siirryimme
eteläamerikkalaisissa tunnelmissa iltanuotiolle, jonne saapui
myös kaksi paikallista kaveria bilettämään. Siellä oli muun
muassa limbokisa ja jälleen kerran hyvää musiikkia.
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Sitten siirryimme saksalaisen kulttuurin pariin iltapalan
yhteydessä.
Iltapala
sisälsi
bratwurstia,
nakkeja,
perunasalaattia ja marmelaadia. Hyvää oli iltapala, slurpsis.
Sitten oli iltapesujen vuoro, ja sen jälkeen mentiin tutimaan.
Jo toistamiseen herätys oli 8:30, jonka jälkeen suoritettiin
aamujumppa. Takaisin sisään päästyämme meille tarjoiltiin
eteläeurooppalainen aamupala hilloleipien muodossa. Ravitsevan
aamupalan jälkeen upea hotellimme oli siivottava, jokainen
perhe sai yhden kohteen siivottavaksi. Siivouksen jälkeen
käväisimme nauttimassa Englannissa fish ’n’ chipsejä eli
herkullisia kalapuikkoja ja perunalohkoja. Ateriamme jälkeen
oli aika pakata tavarat kotimatkaa varten. Jonka jälkeen
vapaata hillumista. Koneemme saapui hakemaan meitä noin klo
14:30 ja laskeutui takaisin Suomen Santahaminaan noin klo
15:30.

Alla
olevaan
karttaan
voit
yrittää
merkitä
matkakohteet. Löydät ne tekstistä lihavoituina.
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leirimme

Laskiaisrieha 24.2.2009
SaSien laskiaisrieha keräsi tänä vuonna yhteen partiolaisten
lisäksi äidit, isät, siskot ja veljet. Riehaa vietettiin
perinteistä poiketen Kontulan pulkkamäessä. Siellä mäenlasku
alkoi vapaasti klo 18:00. Kontulassa oli isot, jäiset ja
kumpareiset mäet, joissa lippukunnan keltainen jättiufo pomppi
hillittömästi.
Tänä
vuonna
kuitenkin
säästyttiin
luunmurtumilta. Mehun ja laskiaispullan tarjoilu alkoi klo
19:00, mutta sitä ennen huusimme kuitenkin SaSi-huudon, joka
onnistui ensimmäisellä kerralla. Tarjoilun jälkeen mäenlasku
jatkui vapaasti, kunnes väsyneinä kerättiin laskuvälineet
kainaloon ja suunnattiin kotia kohti.
Laskiaisrieha on tarkoitus jatkossakin järjestää koko perheen
tapahtumana. Toivottavasti näemme mahdollisimman monet teistä
rinteessä ensi vuonna!

Janipetteriltä on mäenlaskun
tiimellyksessä päässyt SaSihuivi tippumaan, onneksi
kypärä on pysynyt päässä!
Väritä kuva ja piirrä
Janipetterille huivi
takaisin kaulaan.
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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 sisämitat
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

paikka
jääkaappimagneetille

Partiovuosi 2009–10 alkaa lippukunnan yhteisellä
kokouksella ma 17.8.2009 klo 18. Siellä saat tietää
uudet ryhmäkokoonpanot ja kokousajat.

Seuraava UFO-lehti ilmestyy joulukuussa 2009.

Saharan Sissien johtajaneuvosto toivottaa kaikille
aurinkoista ja toiminnantäyteistä kesää!

SaSi-paidat ovat nyt
etu

täällä!
Joulun alla ilmestyneitä SaSi-paitoja voi
edelleen tilata! Väri- ja
mallivaihtoehdot ovat seuraavat:
Pitkähihainen T-paita
20!
- tummansininen paita valkoisella
painatuksella
- koot XS–XXL
Lyhythihainen T-paita
15!
- tummansininen paita valkoisella
painatuksella tai
- musta paita keltaisella
painatuksella
- koot 120–160cm ja S–XXL

taka

Tilauksen voit tehdä lähettämällä
alla pyydetyt tiedot osoitteeseen
jonni.ahonen@student.hse.fi tai
viikoittaisten kokousten
käynnistyttyä palauttamalla lapun
omalle johtajalle. Maksut lippukunnan
tilille 145830–103159 henk.koht.
viitenumerolla.
Kysymyksiin paidoista vastaa Jonni
Ahonen, p. 050 301 3589

Lähetä tiedot sähköpostilla (ilman allekirjoitusta...) tai leikkaa
irti ja palauta ryhmäsi johtajalle!
Tilaamme __ kpl pitkähihaista paitaa kokoina

__________ (à 20!)

ja

__________ (à 15!)

__ kpl lyhythihaista paitaa kokoina
joista
ja

yht.

___!

__ kpl tummansinisenä valkoisella painatuksella
__ kpl mustana keltaisella painatuksella

_______________________
Partiolaisen nimi

_______________________

____________________

____________________

Vanhemman allekirjoitus...

...nimenselvennys...

...ja puhelinnumero...

