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Lippukunnanjohtajan tervehdys Ufoon

Tervehdys kaikille Saharan Sisseille!
Pitelet kädessäsi tämän kevään UFO:a, jonka olet todennäköisesti
saanut päätösiltanuotiolla. Se siis tarkoittaa, että partio on
tämän kevään osalta päättynyt. Älä kuitenkaan huoli, sillä partio
jatkuu taas syksyllä – ja onhan sitä ennen kesäleiri.
Tämä kevät on pitänyt sisällään hienoja partiotapahtumia, joista
kaikista on kertynyt ihania muistoja. Jollekin kevään huippuhetki
oli talviretkellä, jossa sai temmeltää lumessa parhaiden
kavereiden kanssa. Toiselle taas tuo huippuhetki oli kevään
kokouksessa, jossa onnistumisen ilon tuotti oikein mennyt
merimiessolmu. Tai kenties huippuhetki oli partiotaitokisoissa.
Itselleni tämän kevään upein partiohetki oli ehdottomasti
huhtikuun lopussa järjestetyssä partioparaatissa. Aurinko paistoi
kirkkaalta taivaalta, Partiomarssin sävelet soivat taustalla,
paikalla on tuhansia partiolaisia ja tunnelma on aivan mahtava!
Missä muualla saakaan kokea samanlaista yhteenkuuluvuutta muiden
lippukuntien kanssa! Voin sanoa, että olin ylpeä saadessani
edustaa juuri Saharan Sissejä tuhansien muiden partiolaisten
joukossa.
Tästä UFO:sta voit lukea muista kevään tapahtumista –– ehkä mukana
on kertomus myös sinunkin partiohuippuhetkestä.
Mukavaa kesää kaikille ja nähdään kesäleirillä!
-Laura
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TALVIOLYMPIALAISET
Innokkaat kilpailijat saapuivat olympiakeskukseen Pelliin
Karjalohjalle perjantaina 28.1. Heitä vastassa oli arvovaltainen
vieras, sillä olympiakomitean puheenjohtaja Pekka Pohjola toivotti
kilpailijat tervetulleiksi olympiakeskukseen. Talviolympialaisiin
osallistui seuraavat maat: Israel, Kanada, Norja, Chile, Kreikka
ja Ghana.
Majoittautumisen jälkeen maat siirtyivät tekemään maallensa oman
kisalipun, jota he tulevat kantamaan mukanaan koko olympialaisten
ajan. Lippujen teon jälkeen maat pääsivät nauttimaan
olympiaruokalan antimista. Keittiön hengettäret olivat luoneet
urheilijoiden lempiruokaa, hampurilaisia. Tankkauksen jälkeen
kisaajat valmistautuivat juhlallisiin avajaisiin kirkkaan
tähtitaivaan loisteeseen. Olympialaisten valtuutetut pyromaanit
olivat valmistaneet näyttävän ilotulitus-shown, ja olympialaisten
maskotti gorilla Jesús Cortéz sai suuren kunnian sytyttää
olympiatulen. Tästä alkoi kauan odotetut talviolympialaiset
vuosimallia 2011!
Ensimmäinen kisapäivä lähti käyntiin heti rankalla aamutreenillä,
jonka jälkeen kilpailijat pääsivät ravinteikkaalle aamupalalle.
Aamupuurojen jälkeen alkoi henkinen psyykkaus kisapäivän koitoksia
varten. Kun kisat lähtivät vihdoin käyntiin, pääsivät kilpailijat
näyttämään taitonsa muuan muassa curlingin, ampumajuoksun ja
tandemhiihdon merkeissä. Monen hikipisaran ja riemunkiljahduksen
jälkeen kilpailijoita odotti lämmin kisasauna, sillä he olivat sen
ansainneet!
Pian olivat olympialaiset saatu jo päättäjäisiä vaille pakettiin.
Illan juhlallisissa päättäjäisissä maisteltiin esimerkiksi
doping-testejä ja todettiin kilpailijoiden olevan suht puhtailla
vesillä liikkeessä. Illalla olympiatulen sammuttamisen jälkeen
nautittiin herkullista loimulohta otavan ja monen muun tähtimerkin
alla.
Sunnuntai meni suurimmaksi osaksi omalla painollaan. Pienten
siivoilujen ja pakkailujen jälkeen laitettiin vielä aivot töihin,
kun vuorossa oli Olympiavisa, joka sisälsi kiperiä kysymyksiä
olympiahistoriasta. Hienojen kisapäivien jälkeen oli kuitenkin
aika lähteä kotia kohti. Pekka Pohjola kiittää kaikkia innokkaita
kilpailijoita ja seuraavissa olympialaisissa nähdään!
- Leirinjohtaja Juho Uitti
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Routa oli Pääkaupunkiseudun partiolaisten järjestämä talvileiri
samoaja ikäluokalle. Kyseinen talvileiri pidettiin Orimattilan
Mallusjärvellä talven kovimpien paukkupakkasten aikaan
19.–23.2.2011 hiihtolomaviikolla. Talvileireily innoitti mukaansa
pakkasista huolimatta n. 90 osallistujaa. Roudalle osallistuneet
samoajat pääsivät osallistumaan talvisiin partiotaitokisoihin sekä
suorittamaan Erätaito2-koulutuksen, jossa sekä kerrattiin että
opittiin talvierätaitoja.
Ilmoittauduttuani leirille, kolahti postilaatikkoon leirikirje ja
sen liitteenä ollut varustelista. Kahden sivun mittaista
varustelistaa hymyssä suin katsellessani mietin, että emme kai me
minnekään Siperiaan olleet lähdössä, mutta leirillä sain todistaa
skeptisyyteni turhaksi ja jok’ikisen varustelistassa mainitun
tavaran tarpeelliseksi. Itse leirikirjeessä oli muun muassa kutsu
alkutapaamiseen, jossa leirin vartiot jaettaisiin ja saisimme
hieman osviittaa siitä mitä leirillä olisi tulossa.
Alkutapaamisessa ”siis mikä lie”-vartiomme muodostaminen ei juuri
vaikeuksia tuottanut ja omaa luotsiakaan ei tarvinnut pahemmin
etsiä.
Leirille lähdön aika oli koittanut ja sen saattoi huomata
Rautatientorilla aamutuimaan isoja rinkkoja sekä suksia kantavista
partiolaisista, parhaimmin varustautuneilla oli jopa porontaljat
mukanaan. Bussilla matkustettuamme Orimattilaan, saattoi jokainen
tehdä leiripaikasta merkittävän huomion – lunta siellä ainakin
riitti. Ensimmäisen päivän ohjelmassa oli muun muassa telttojen
pystytystä, siinä samassa piti muodostaa telttakunnat johan kuului
kaksi vartiota, joten yhdessä teltassa nukkui noin 10 henkilöä.
Suuren lumimäärän takia piti pj-teltoille kaivaa syvät kuopat,
jotka olivat parhaimmillaan pj-teltan seinän syvyiset. Kun teltta
oli saatu pystytettyä ja kamiina asennettua sen sisään. Alkoivat
telttakunnat tehdä rakovalkeaa telttansa eteen ja tarkoituksena
oli valmistaa loimulohta rakovalkean lämmössä. Loppu ilta
vietettiin avajaisten ja kahvila Räkälän merkeissä. Vielä ennen
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makuupusseihin kääriytymistä jaettiin yön kipinävuorot, eikä
kylmää jouduttu kokemaan kun pakkanen pysytteli -15 asteen
tuntumassa.
Lipunnostoon saimme herätä auringonpaisteessa ja kirpeän
pakkassään saattoi tuntea kasvoillaan. Jo aamusta lähdimme
hiihtämään läheisen järven jäälle, jossa pidettiin jäistä
pelastautumisnäytös kun eräs ET2-kurssin vetäjistä hyppäsi
avantoon. Iltapäivän ET-2 rasteilla harjoiteltiin esim. quinzeen
eli iglua muistuttavan lumimajan rakentamista. Illalla klo. 18:00
tapahtui lähtö kesken leirin pidettäviin Roudasta Rospuuttoon
partiotaitokisoihin. Lähtöhetken koitettua oli aurinko jo
laskeutunut ja pakkanen kiristyi sen myötä kun yllemme kiiri
kirkas tähtitaivas sekä lähes täysikuu. Ensimmäisen illan
rasteilla sekä suunnistettiin ja rakennettiin lumilapio ja
matkaahan me taitoimme sukset jalassa ja rinkka selässä.
Yö-rastille saapuessamme oli jo hyvin myöhä ja saimme unohtaa
toiveemme nukkumaan pääsystä, kun meille annettiin rastikäsky,
jossa käskettiin rakentamaan hätämajoite, tarvikkeiksi annettiin
vain narua. Rakensimme mallikkaan hätämajoitteen käyttäen apuna
aikaisemmin päivällä opittuja taitoja. Tämän ohessa meidän piti
pilkkoa polttopuut yötä varten ja valmistaa myös iltapalaa
itsellemme. Kello taisi olla n. 3:00 kun vihdoin pääsimme
nukkumaan ja onneksi tarjottiin myös mahdollisuutta päästä
nukkumaan lämpimässä teltassa, vaikka osa jäikin uhmaamaan yli 20
asteen pakkasta yöpymällä hätämajoitteissa.
Lyhyiden yöunien jälkeen saatoin huomata kovan pakkasen
vaikutuksen, kun kaikki kisoihin varaamani juotava oli kiinteässä
muodossa, lusikka kiinni iltapalassa (jos et syö pussikeittoa
loppuun asti älä jätä pakkasella lusikkaa pussiin yöksi, voi olla
aamulla tiukassa) sekä vaatteet, monot ja suksien siteet mukaan
lukien aivan kohmeessa. Kun taas pääsimme laittamaan suksea toisen
eteen, paistoi taas aurinko pilvettömältä taivaalta ja tänä
päivänä edessä oli muun muassa pirunnyrkki, arviointi, solmuja,
esterata ja kiritaipale. Maalipisteeseen päästyämme tarjottiin
meille ruokaa ja pääsimme saunaan! tosin poikien saunassa oli
käyttöön otettu jopa kaikki seisomapaikat ja niitäkin jouduttiin
jonottamaan pesutilojen puolella, avannossa käynti mahdollisuus
myös oli, mutta se ei monia houkutellut kun ainakin poikien
puolella pesuvesi vastasi avannon lämpötilaa. Saunoilta
leiripaikalle täytyi vielä hiihtää jokunen kilometri, mutta tämä
taival taittui kevyesti ilman rinkkoja. Pakkanen teki kisailusta
haasteellista ja jotkut kuvailivat kisan tapahtuneen
ääriolosuhteissa.
Ei ollut epäilystäkään etteikö kisan jäljiltä olevat samoajat
olisi väsyneitä joten herätys oli armollisesti lykätty kello 9:00.
Tänäkin aamuna aurinko helli meitä ja pakkanenkin oli lauhtunut
enää reiluun -10 asteeseen. Lounaan jälkeen meille pidettiin
paloturvallisuusnäytös, jossa turvallisuusvastaava pelastautui
palavasta pj-teltasta. Näytöksen jälkeen jakauduttiin ennalta
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tehtyjen
valintojen
mukaisesti
ohjelmiin
joihin
kuuluivat:
hätämuona, jossa lynkattiin fasaani ja tehtiin siitä ruokaa;
Suunnittelu, jossa valmisteltiin ohjelmaa päättäjäisiin ja jokeri,
jossa
päästiin
suihkuttelemaan
jauhesammuttimilla.
Pimeän
saavuttua leiriin voitiin aloittaa hämärähapuilu nimellä kulkeva
yösuunnistus taipale, jossa päästiin hiihtämään ilman rinkkoja
etsien
rasteja.
Viimeisen
leiri-illan ohjelmaan kuului
olennaisesti
päättäjäiset
joissa myös palkittiin kolme
parhaiten Roudasta Rospuuttoon
kisassa
pärjännyttä.
Siellä
myös nähtiin suunnittelu ryhmän kehittämää ohjelmaa, johon
kuului laulua,
leikkiä ja
näytöksiä. Päättäjäisten osana
nähtiin myös tulishow.
Viimeisenä leiripäivänä oli ohjelmassa vain leirin purku sekä
leirialueen siivous. Kun kamat oli pakattu, odotti bussi meitä
siellä minne se oli meidät jättänytkin. Bussimatkalla täytimme
vielä palautteet leiristä, ja jokainen oli jo varmasti valmis
palaamaan oman kotinsa lämpöön.
Routa 2011 saatettiin läpi hieman tavallista kylmemmissä oloissa,
mutta siitä huolimatta oli se aivan mahtava leiri, jossa pääsi tutustumaan uusiin ihmisiin, oppimaan uusia asioita ja näkemään todella mitä talvileireily on. Tämä leiri tulee pysymään muistissani
vielä pitkään säiden, siellä tapahtuneiden ohjelmien sekä uusien
tuttavuuksien takia.
- Tanu Karttunen

7

Pöllöjen leiri kuperkeikalle 5-6.3

Tapasimme klo 10:00 kololla. Lähdimme rinkkoja kantaen
leiriytymispaikalle. Salla ja Aada jäivät jälkeen, koska Sallan
piti säätää Aadan rinkan hihnat kuntoon. Pääsimme kuumissamme
kuperkeikalle eli leiripaikallemme. Osa joukosta alkoi lapioida
teltalle paikkaa lumen seasta ja toiset taas lähtivät kantamaan
tavaroita auton luota leiriytymispaikalle. Aloimme yhdessä
lapioida teltalle paikkaa, kun tavarat oli kannettu. Lapioita
kuitenkin oli vain neljä: kaksi hyvää, yksi kehno ja Tanun
kenttälapio, joka oli tosi pieni. Aada alkoi koittaa tukkihumalaa
ja pian leikkiin jo yhtyivät kaikki muutkin. Anton menetti
hermonsa kaikkien alkaessa yrittämään tukkihumalaa. Rankan
laipioinnin jälkeen aloimme pystyttää telttaa, jossa nukkuisimme.
Kun teltta oli pystyssä, laitettiin kamiina ja maavaatteet
telttaan.
Kun olimme pystyttäneet teltan, aloimme valmistaa ja syömään
kermapastaa. tämän jälkeen teimme A-pukin, joka kuului viikonlopun
pakollisiin tekemisiimme. Harjoittelimme sillä kuvitteellisen joen
ylitystä.
Kaikilla oli kylmä. Ainakaan Aadaa ei huvittanut tehdä mitään.
Jossain vaiheessa johtajat ilmoittivat, että mennään pelaamaan
futista. Jotkut iloitsivat, toiset taas valittivat. Pelatessa
olikin hauskaa. Vaatteita lenteli koko ajan kentän laidalle, kun
kaikilla tuli niin kuuma. Välillä tuli maaleja ja välillä
kamppauksia. Aadalla ja Vilmalla tuli jano, joten he lähtivät
leiripaikalle juomaan. Sen jälkeen he menivät telttaan syömään
mässyä. Jossain vaiheessa muut tulivat pelaamasta ja Ninna alkoi
laittaa ruoaksi lihapullapastaa. Tavallisesti tölkkilihapullat
olisivat varmaan maistuneet pahalle, mutta keskellä korpea ruoka
oli tosi hyvää. Tämä saattoi myös johtua siitä, että kokkina oli
Ninna.
Illalla olivat kipinävuorot. Ensiksi oli Ilmarin ja Jyrin
kipinävuoro, jonka jälkeen oli Aadan ja Vilman vuoro ja
seuraavaksi Antonin, Saaran ja Roopen vuoro. Viimeiset vuorot
olivat johtajien. Yksi kipinävuoro kesti 1h 30 min. Yöllä noin klo
03:00 teltta oli täynnä savua, jonka seurauksena kaikki poistuivat
teltasta. Olimme ulkona noin vartin, jonka aikana teltta
tuuletettiin savusta. Savun syyksi selvisi kamiinan savuhormiin
kiinnitetyn kipinäsuojan tukkoisuus. Aamulla pakattiin ja menimme
Kuperkeikan kallioille maisemia ihailemaan. Tämän jälkeen söimme
aamupalaksi leipää ja sitten lähdimmekin jo kotiinpäin.
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SaSi-Cup 16.3.2011

Saharan Sissit saivat tänäkin vuonna kunnian päästä
Maanpuolustuskorkeakoulun tiloihin mittelemään salibändy
taidoistaan. Haastetta peleihin lisättiin tuomalla maaleihin
seinät, joissa oli vain pieniä reikiä palloa varten. Turnauksen
menestynein joukkue sai kunnian pelata johtajiston joukkuetta
vastaan. Jos muistat oman joukkueesi numeron voit vielä
tarkastella miten pelit sujuivat.

Ottelut

klo
joukkueet
18:20
1 vs 2
18:30
3 vs 4
18:40
1 vs 3
18:50
2 vs 4
19:00
1 vs 4
19:10
2 vs 3
19:20
19:30
19:40

tulos
0 - 2
0 - 1
1 - 2
0 - 2
3 - 3
3 - 1

1 vs 3
1 - 3
2 vs 4
1 - 3
4 vs johtajat 0 - 6
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Partioparaati 17.4.2011
Saharan Sissit osallistuivat edellisvuosien tavasta poiketen
partioviikon avaavaan partioparaatiin. Koko tapahtumaa Kutsuttiin
kohtaamiseksi, joka alkoi partiokirkosta Johanneksen kirkolla.
SaSien tarkoituksena oli vain jättää autot hopealle ja päästä
marssimaan suljettua Espaa pitkin.
SaSit saapuivat paikalle hyvissä ajoi ja saivat varattua
eturivin paikat itselleen. Vielä ennen marssimista seurattiin
mannerheimsolkien jakotilaisuus, ennen kuin päästiin liikkeelle.
Reitin varrelle oli kasaantunut väkeä sankoin joukoin ja tuttuja
SaSi-vanhempien naamojakin joukossa näkyi. Tapahtuma päästiin
viemään läpi mahtavassa säässä, kun huudot ja laulut raikuivat
Senaatintorilla. Toivottavasti jokainen pääsi nauttimaan
tapahtumasta eikä ainakaan kovin monella olisi ollut ääni hyvin
käheänä kaiken sen huutamisen jälkeen.
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Puuhasivu...
Ufon puuhasivuilla pääset nauramaan vitseille, ratkomaan
arvoituksia sekä tekemään tehtäviä.

1. Katsoitko kansikuvaa tarkasti? Tunnistitko kannessa
näkyvät majoitteet? Kirjoita niiden nimet alle, voit myös
tarkistaa niiden lempinimen Ufosta nro. 94 sivulta 20
partiosanastosta.
__________________________________________________________

2. Mitä yhteistä on jokereilla ja jääpuikoilla? — molemmat
tippuu keväisin.

3. Etsi Ufon kirjoitusvirheet, kirjaa niiden lukumäärä
tähän________.

4. Mitä yhteistä on oravalla ja ruuvinvääntimellä? - molemmat
tykkäävät Ufosta.

5. Mitä Pyhä Pietari sanoi Ozzy Osbournelle taivaan porteilla?
- Tänne ei hevillä pääse.

6. A) Mitä turvallisen leirialueen merkkejä löydät
kansikuvasta?___________________________________________
________________________________________________________

B) Mitä epäkohtia kyseiseltä leirialueelta löydät?________
_______________________________________________________
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… Jatkuu

7. Mikä ei kuulu joukkoon?
A) Kirves
B) Puukko
C) Taskulamppu
D) Meikit

8. Mitä yhteistä on city-partiolaisella ja paperipussilla? molemmat hajoavat metsään.

9. Ratkaise tämä sudaridoku.

10. Mikä seuraavista on yleishyödyllinen käyttöesine?
A) Perunankuorimaveitsi
B) Banaaninkuorimaveitsi
C) Kiivinkuorimaveitsi
D) Mangonkuorimaeitsi
11. Mikä on punainen, puussa ja vilkkuu? - Tarzanin varattu
vessa.

12

Horoskoopit
Vesimies 20.1.-19.2.
Vesimies tykkää vesileikeistä ja tuleekin viettämään suuren osan
kesälomastaan rannalla. Elämäntilanteesi kuitenkin vaikuttaa
siltä, että tarvitsisit todellista tukea, apua kannattaa hakea
Leijonilta
Kalat 20.2.-20.3.
Jos menet uimaan talvella, niin hukut, mutta jos menet kesällä
niin saat onnen potkun, tai rakastut.
Oinas 21.3. -19.4.





Sinulla on hyvä onni.
Sinulla on kova pää ongelmille.
Sinulla on hyvä meininki kesälomalla.
Sinä olet ujo vieraille ihmisille.

Härkä 20.4. -20.5.
Kesälomalla saatat yllättäen loukata itsesi. Sen jälkeen joudut
olemaan monta viikkoa kotona, mutta sitten syöt lakritsia ja
parannut. Loppu kesäsi sujuu hyvin.
Kaksoset 21.5. -20.6.
Saat koulutodistuksista hyviä tuloksia. Muut ihailevat
kekseliäisyyttäsi, ole ylpeä siitä. Sinulla saattaa tulla kesällä
stressiä ja pulmia, mutta pidä itsesi kasassa. Selviät kyllä
pulmistasi.
Kesälomalla saatat löytää hyvän ystävän, joka on todellinen
ystävä. Lopeta ujostelu ja tutustu uusiin ihmisiin reippaasti.
Ihastut uuteen jäätelöön, jota et ole ennen maistanut. Uusi
ystäväsi on vaaka tai vesimies. Älä masennu kesälomalla stressiin.
Saatat tehdä läheisen ystäväsi tai perheesi kanssa retken
merenrantaan. Rakastat uimista ja olet odottanut innolla
kesähelteitä, jotta vesi lämpenisi uintikelpoiseksi. Nauti kesästä
ja ui paljon kun kerran siihen on mahdollisuus.
Rapu 21.6. -22.7.
Ravut ovat vilkkaita ja viisaita. Rapujen keskiarvo koulussa on
9-10.
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Leijona 23.7. -22.8.
Leijona on voimakas, rohkea ja saa kokeen numerokeskiarvon
lähemmäksi ysiä kuin kymppiä. Leijona on surullinen kun kesäloma
loppuu, urheilet paljon.
Neitsyt 23.8. -22.9.
Neitsyt horoskooppi kuvastaa kaunista, todellla kaunista ihmistä,
joka on syntynyt tiettynä vuodenaikana ja tiettynä kuukautena,
astrologian mukaan.
Vaaka 23.9. -23.10.
Vaaka on tasapainoinen ja seurallinen ihminen, joka punnitsee eri
mahdollisuuksia loppuun saakka päästäkseen parhaimpaan
mahdolliseen tulokseen. Vaa’alla tulee olemaan jotain tekemistä
Skorpionien kanssa.
Skorpioni 24.10. -22.11.
Kesäloman alussa tulet olemaan alamaissa hyvin kauan. Kunnes
tapahtuu jotakin joka saa sinut paremmalle tuulelle loppukesäksi.
Kesäloman pulivälissä perheesi tulee lähtemään johonkin lämpimään
maahan. Lomalla ollessasi rakastut rannan uimavahtiin ja
suutelette ensimmäisen kerran hienolla terassilla
auringonlaskussa. Rantavahti tulee olemaan Rapu.
Jousimies 23.11.-21.12.
Jousimiehen syksy alkaa rattoisasti: menestyt työelämässäsi sekä
perheesi saa uuden käänteen. Menestyt elämässäsi taloudellisesti,
mutta ystäväpiirissäsi tapahtuu tragedia. Kierrä suot kaukaa ja
pysyttele mustien koirien läheisyydessä.
Kauris 22.12.-19.1.
Olet ollut onnellinen jo pitkään, tulet saamaan lisää onnentuntua
kesän partioriennoilla! Kannattaa varoa sairastumisia. Kannattaa
syödä paljon vihanneksia ettei tule hampaisiin reikiä. Kesä on
myös ihastumisen aikaa.
- Pöllöt ryhmä
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Kolo esittely ala Ninna
Kolomme tietenkin sijaitsee C5 kellaritiloissa, tarkemmin olemme
vallanneet pommisuojan, tietenkin siinä toivossa ettei sitä
koskaan tarvitsisi muuhun kuin partiotoimintaan käyttää…
Kolomme sisustuksessa voit kohdata lähes jokaista taidesuuntausta,
kansallisromantiikkaa seiniltä, naturalismia lattioilta tai vaikka
abstraktia ekspressionismia hyllyistä. Kolon sisustus huutaa
lausetta ”kauneus on katsojan silmässä!”. Kolon seiniltä löydät
hienoja taideteoksia vielä tuntemattomilta taiteilijoilta, joista
jokainen on kuitenkin partiolainen.
Kolollamme voit viihdyttää itseäsi musiikilla, johon meillä on 2
loistavaa ”ghettoblasteria” (siis mankkaa). Jos taas mielesi on
kuvataiteellinen voit ilmaista itseäsi maalein, sormivärein,
värikynillä tai vaikka saksilla ja liimalla! Kololtamme löytyy
myös ns. johtajien stressinpurkuhuone tai paremmin tunnettu
nimellä pikkuhuone, jonka sisältö on monille arvoitus (myös
monille johtajille). Varmaa tietoa sisällöstä ovat
ruokatarvikkeet, kuivamuonat sekä mystisesti talven aikana
saapuneet luistimet. Joku voisi sanoa pikkuhuonetta varastoksi,
mutta uskomme että sillä on tunteet joten nimi pikkuhuone on
ystävällisempi.
Näin kolomme huutaa ihmisiä tervetulleiksi partioon.
Ensi numerossa paljastuu, mitä varastomme oikeasti sisältävät.
- Kolovastaava Ninna

16

Keitä te Saharan Sissit olette
Vuosaaren Vesipääskyjen silmin

Kuka olisi arvannut mihin johtaa yhteisessä savussa leireily
Suomen Partiolaisten suurleirillä Taruksella kesällä 2004. Se
taisi olla lippukuntiemme ensimmäinen yhteinen tapahtuma. Sen
jälkeen olemmekin leireilleet yhdessä samassa savussa kolme kertaa
ja järjestäneet yhden kesäleirin yhdessä muutaman muun lippukunnan
kanssa. Silloiset vartiolaiset ovat kasvaneet johtajiksi ja uusia
saseja ja vesipääskyjä tullut mukaan toimintaan, mutta yhteistyö
tuntuu sujuvan aina vain paremmin.
Meitä pyydettiin kuvailemaan SaSeja ja kertomaan mitä teistä
tiedämme ja mitä mielikuvia meillä on teistä. Tässä olisi jotain
meidän aatteita ja tietoja teistä. Tiedämme että teillä on kolo
Santahaminassa, siellä sotilassaarella. Lippukuntanne taitaa olla
aika samankokoinen kuin meidänkin ja sieltä löytyy sudenpentuja,
seikkailijoita, tarpojia ja eiköhän jokunen vaeltajakin on
joukkoon löytänyt. Lippukunnanjohtajanne vaihtui vasta hetki
sitten ja on nyt Laura. Johtajista vesipääskyjohtajat poimivat
Tanun ja Tuomaksen, mutta kyllähän sieltä löytyy monia muitakin
tuttavuuksia kuten farmaseutti-Salla, piirtäjä-Jussi,
prinssi-Juho, ex-lpkj-Jonni, Rik ja Hard sekä monia muita tuttuja.
Teitä kuvailisimme samanhenkisiksi kuin me Vesipääskyt olemme ja
toteamme, että teidän kanssa on kiva ja helppo olla savukavereita
tai tehdä leirejä yhdessä. Tosin ei tämä yhteistyö rajoitu vain
leireilyyn. Olemme myös eksyneet yhdessä muihin tapahtumiin ja
jokusen johtajahuollonkin järjestäneet yhdessä.
Teillä on myös peräkärry, jota voi vuokrata (kiitos, meidän kolon
muutto sujui loistavasti). Jotkut SaSeista tykkäävät myös nukkua
peräkärryssä, monikäyttöinen vempele. Mieleen SaSeista on jäänyt
ilman muuta myös huivi! Se on keltainen, siinä on ufo (vaikka
olette joskus väittäneet sitä kypäräksi) ja se on (lähes kaikilla)
liian pieni.
Omaa kämppää teillä ei ole, mutta taidatte retkeillä mielellänne
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kämpillä Nuuksiossa ja Kiljavalla.
Vinkkinä voimme kertoa Partiopoukaman olevan myös mahtava retkeilypaikka!
Mutta siis mahtavaa, iloista ja mukavaa porukkaa olette!
Toivottavasti yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin.
Terveiset täältä toiselta saarelta eli Vuosaaresta!
-Vesipääskyt-
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Seuraava Ufo ilmestyy joulukuussa 2011.
Saharan Sissien johtajaneuvosto toivottaa
kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää.
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