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Pääkirjoitus
Taas on kevät vierähtänyt ohitse ja vuoden ensimmäisen
Ufon aika on koittanut. Vaikka tämä on ”jo” viides Ufo
tältä tuoreelta päätoimittajalta, on alkukankeutta
edelleen havaittavissa. Jatkossa koitamme tehdä etenkin
pidempiä numeroita ja kiinnittää enemmän huomiota lehden
sisältöön. Tästä numerosta oli tarkoitus tulla
32-sivuinen julkaisu, mutta kevät tuli niin pian…
Paljon on kevääseen kyllä mahtunutkin, on ollut jos
jonkinmoista leiriä ja vaellusta. Joistain kevään
tapahtumista voit lukea tämän Ufon sivuilta, mutta
kaikista ei olla saatu juttua aikaiseksi. Keväällä
ollaan mm. vaellettu Nuuksiossa, kisattu Helsingin
keskustassa, käyty kohtaamisessa, pelailtu sählyä,
leireilty Santahaminassa ja Kiljavalla.
Allekirjoittaneellekin on kertynyt kevätkauden aikana
19 päivää leireilyä ja vaeltamista, siis muutaman
Sarasteen verran!
Vaikka partiokokoukset loppuvat kesäksi, niin kukapa ei
olisi silti iloinen kesäloman alkamisesta. Ja koko
vuoden isoin partiotapahtuma on vielä edessäpäin,
nimittäin Saraste heinä–elokuun vaihteessa! SaSeja on
lähdössä Sarasteelle todella paljon ja kivaa tulee
varmasti olemaan. Myös syksyltä on odotettavissa paljon
kun kokoukset jatkuvat sekä tapahtumia on silloinkin
luvassa ja seuraava Ufo ilmestyy tietysti.
- Tanu

”Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit ”
- lordi Robert Baden-Powell, partioliikkeen perustaja
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SUOMI

.

- TALVILEIRI 2012

Kesä alkaa olla jo täällä ja auringon
paistaessa talviset asiat alkavat
helposti unohtua. Kuitenkin vain vajaa
neljä kuukautta sitten SaSit
kokoontuivat yhteen talvileirin
merkeissä.
Saharan Sissien talvileiri järjestettiin 3.-5.2.2012 ja
paikkana oli Kassu-kämppä Kiljavalla. Leirin aikana
tutustuttiin suomalaisiin asioihin, joita oli laidasta
laitaan. Tekemistä riitti niin älyllisistä haasteista
fyysisiin suorituksiin. Myös sää suosi leiriläisiä;
lunta riitti ja pakkanen paukkui parhaimmillaan -15 °C:n
paremmalla puolella. Sisulla ja partiolaisella
sinnikkyydellä leirin ohjelmasta nautittiin haastavista
olosuhteista huolimatta niin sisällä kuin ulkonakin!
Seuraavalta aukeamalta löytyy leirin ohjelma
kuvamuodossa. Seuraamalla leirin etenemistä voi mieleen
palauttaa niin yhteiset iltaohjelmat, luontopolun
haastavat tehtävä sekä hauskat ulko-ohjelmat. Kiitos kivasta leiristä, ensi talvena uudestaan!
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MAAKUNNAT
- tiesitkö, että Suomi on jaettu yhteensä 19 maakuntaan!?!
Leirillä osallistujat jaettiin perheisiin, jotka
koostuivat eri-ikäisistä SaSeista. Jokainen perhe sai
itselleen oman maakunnan, alueen Suomesta.
Alla on leirillä olleiden maakuntien vaakunat, muistatko
vielä omasi? Koeta yhdistää kaikkien maakuntien vaakunat
oikeisiin nimiin!
Ryhmien tekemiä vaakunoita voi ihailla kolon eteisen
seiniltä, sieltä voi myös käydä tarkistamassa oikeat
vastaukset 

Kanta-Häme
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Satakunta
Uusimaa
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Suomi-leiri kuvina
PE
LA

18:00

Lähtö
leirille

15:00

isä = faija
ruoka = safka
kaveri = frendi
pyörä = tsygä
työ = duuni

PE
21:00

LA
10:00

LA
9:00
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(Muistatko vielä, mitä
kaikkea leirillä tehtiin?)

LA
18:00

SU
9:00

Kotiinpaluu
SU
15:00
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Jaguaarien leiri 27.–29.4
Näimme kololla 18 josta lähdimme kävellen kohti
kuperkeikkaa. Kävely sujui hyvin ja puolessa tunnissa
saavuimme perille, jolloin rupesimme pystyttämään
telttaa. Teltan pystytyksessä meni jonkun aikaa ja
sitten kävimme katsomassa missä riuku sijaitsee. Sen
jälkeen saimme iltapalaksi hodareita ja nakkeja.
Iltapalan jälkeen pesimme hampaat ja menimme nukkumaan.
Aamulla heräsimme yhdeksältä ja rupesimme syömään
aamupalaksi puuroa, jota kaikki söivät. Aamupalan
jälkeen, kun astiat oli tiskattu, lähdimme salapoliisi
ohjelmaan joka kesti pari tuntia. Kun ohjelman jälkeen
saavuimme takaisin leiriin, olikin leirissä
auringonpalvojia, ja ruoka tulossa. Lounaaksi saimme
hernekeittoa ja sinappia. Lounaan jälkeen menimme
pelaamaan jalkapalloa läheiselle kentälle. Jalkapalloa
pelasimme pari tuntia, jonka jälkeen leikimme vielä
muutamaa leikkiä. Sen
jälkeen suuntasimme
takaisin leiriin valmistamaan päivällistä.
Päivälliseksi saimme lihapullia ja makaronia sekä
salaattia. Päivällisen Jaguaarit ryhmän jäsenet
valmistivat itse trangioilla. Päivällisen jälkeen
rupesimme valmistamaan iltanuotiota. Jaguaarit
suunnittelivat iltanuotio-ohjelmaa ja harjoittelivat
nuotion sytyttämistä. Iltanuotiolla ohjelmana olivat
leikkeinä sillit purkissa, hullujen huone, ravit ja
hampaattomat eläimet. Iltapalaksi söimme nuotiolla
makkaraa, nuotiobanaania (ja vähän haukea). Iltanuotion
jälkeen menimme nukkumaan.
Sunnuntaiaamuna heräsimme kello kahdeksan ja söimme puuroa aamupalaksi. Aamupalan jälkeen aloimme pakata omia
tavaroitamme, ja kun ne oli pakattu, alkoi leirin purku.
Kello 11 jälkeen Jaguaarit alkoivat kävellä koloa kohti
ja johtajat jäivät pakkaamaan loppu leirin ja kuskaamaan
tavarat kololle. Kello 12 Jaguaareja tultiin hakemaan
kololta ja he pääsivät leiriltä kotiin.
-Niklas
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Auta Mick Jaggeria
etsimään Jaguaarien
leiriin liittyvät
sanat alla olevasta
ristikosta!

Teltta
Puuro
Aurinko
Nuotio
Lipputanko
Hauki
Jalkapallo
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Mörrimöykky retki
11.-13.5

Mörrimöykky on sudenpentujen oma telttaretki, joka on
tarkoitettu kaikille Saharan Sissien sudenpennuille ja
tänä vuonna paikkana toimi Santahaminan Kuperkeikka.
Retkellä kohennettiin erätaitoja, otettiin tuntumaa
teltassa yöpymiseen, leikittiin ja laulettiin
Perjantaina 11.5 oli kolon eteen kerääntynyt paljon
sudenpentuja isoine rinkkoineen ja monella oli myös
vanhemmat mukana lähettämässä pikku partiolaiset
matkaan. Kohteena oli Kuperkeikka ja sinne oli taivalta
2 kilometriä kolonpihasta, joten lähdettiin rivakasti
liikkeelle, jotta päästäisiin hyvissä ajoin perille.
Vasta vähän aikaa sotilaskodin ohitettuamme, yllätti
sade taapertavan ryhmämme ja vettä tulikin melko
rivakasti muutaman tunnin ajan. Onneksi kuitenkin
perille päästyämme leirissä odotti valmiiksi pystytetty
pj-teltta, saimme siis kantamuksemme sateen suojaan ja
pääsimme itsekin vaihtamaan kuivia vaatteita ylle. Illan
ohjelmaan kuului myös leikkimistä, majoittautumista sekä
iltapalaksi tarjoiltiin lihapiirakoita nakin kera. Ei
kuitenkaan yllättänyt miten nopeasti jo väsyneet
leiriläiset saivat unta kamiinalla lämmitetyssä
teltassa kun iltasatu kantautui pehmeästi kaikkien
korville.
Lauantaiaamu starttasi jo klo 8:00 aamujumpalla ja
lipunnostolla, näitä rutiinitoimia ennen kuitenkin
etsiskeltiin hetki omia vaatteita, jotka olivat olleet
yön yli kuivamassa. Aamupalaksi tarjoiltiin ravitsevaa
kaurapuuroa. Aamupäivästä alkoi kuusiosainen
luontopolku, jota kierrettiin ennalta jaetuissa
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vartioissa. Matkan varrella olleilla rasteilla
testattiin mm. ensiaputaitoja, nikkarointikykyä,
partiotietoutta, luontotuntemusta ja fyysisyyttä
ramboradan merkeissä. Suunnistustaitojakin testattiin
hieman, hyvin opastetulla reitillä kylläkin.
Takaisin leiriin saavuttua otettiin hetki rennommin
vapaa-ajan ja hieman myöhemmin pelatun lipunryöstön
merkeissä. Päivälliseksi oli nakkikeittoa, jonka
valmistukseen kaikki saivat osallistua perunoita kuorien
sekä niitä ja nakkeja pilkkoen. Ruokalaulut laulettuamme
ja ruokailuamme alettiin jo valmistella tulevaa
iltanuotiota, ei niinkään sytykkeitä vuollen vaan
ohjelmaan kuuluvaa näytelmää harjoitellen. Näytelmäkohtauksia harjoiteltiin johtajien avustuksella ennalta
tutuissa ryhmissä. Kun iltanuotio saatiin sytytettyä oli
iltaohjelma valmis alkamaan laulaen ja leikkien. Aiemmin
harjoitelluista näytelmäpätkistä koostui yhtenäinen
tarina lordi Robert Baden-Powellista ja partioliikkeen
alkuajoista. Illan ohjelmassa oli myös makkaran paistoa
sekä Piñatan lyömistä. Lauantai vietettiin jo paljon
kuivemmassa, mutta silti hieman pilvisessä säässä.
Sunnuntaina heräiltiin jo huomattavasti edellisaamua
väsyneemmissä merkeissä vaikka herätys olikin tutusti
kahdeksalta. Aamujumpan, lipunnoston ja maittavan puuron
jälkeen olikin vuorossa rinkan pakkaaminen, sillä kotiin
paluu häämötti enää muutaman tunnin päässä. Osa
johtajista jäi leiriin nauttimaan kevät säästä samalla
leiriä purkaen, kun leiriläiset lähtivät taittamaan
maatkaa kohti koloa. Edessä oli samanmoiset 2
kilometriä, jotka oltiin jo perjantaina taakse jätetty,
mutta tällä kertaa paljon aurinkoisemmassa säässä. Siinä
missä perjantain kävelytauoilla kiskottiin sadevaatteita
päälle, niin nyt paluumatka taittui monelta ihan
t-paidassa. Takaisin kolonpihaan päästyämme, odottivat
siellä vanhemmat väsyneitä ja ehkä hiukan leirisavun
tuoksuisia sudenpentujaan.
Niiden onnekkaiden kanssa jotka ovat vielä ensivuonnakin
sudenpentuja saatamme nähdä seuraavalla Mörriksellä
ensivuonna!
- Tanu
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Oikeat vastaukset voit
tarkastaa sivulta 13

Täytä Mörrimöykky-aiheinen ristikko kuvavihjeiden
perusteella.
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Puuhasivu...

Ufon sivuille on piilotettu 5
SaSi-kypärää, etsi ne kaikki!
Miltä sivuilta löysit kypärät?
Kirjaa sivunumerot tähän_______
_______________________________
_______________________________

Etsi Ufon kirjoitusvirheet, kirjaa niiden lukumäärä
tähän ____________________________________________________________
_________________________________________________________________.

- Emilia
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...Jatkuu

- Eerika

Isä ja kaksi tytärtä haluavat ylittää joen. Isä painaa
90 kiloa ja kumpikin tyttö 45 kiloa. Rannalla on vene,
mutta se kestää kerrallaan vain 90 kilon painolastin.
Miten kaikki kolme saadaan joen toiselle puolelle?

Oikeat vastaukset sivun 11 ristikkoon:
1. Metsä, 2. Nuotio, 3. Sade, 4. Kenkä, 5. Kamiina,
6. Peruna, 7.Kamera, 8. Nakki, 9. Teltta, 10. Uni
11. Sudenpentu
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Vitsejä
Mitä yhteistä on kalalla ja Peter Panilla?
- Molemmat pelkää koukkua
Lepakkoparvi oli viettämässä siestaa pää alaspäin
roikkuen luolassa. Vain yksi roikkui pää ylöspäin.
-Mitäs toi nyt on? hämmästynyt lepakko kysyi.
-Älä häiritse, minä joogaan.
Krokotiili eksyi turistirannalle, näki surffaajia
aalloilla ja huokaisi onnellisena: Mikä palvelu, lounas
tarjottimella!
Ruotsalainen oli elokuvissa, ja hän lähti ostamaan
lippua lippukassalta. Lippukassan myyjä kysyi
ihmeissään:
-Miksi ihmeessä te ostatte jo kolmatta lippua samaan
näytökseen?
-No koska joku kaheli repii sen entisen aina tuolla
ovella! vastasi ruotsalainen.
Turkulainen tuli palauttamaan ostamaansa soutulaitetta.
-Minä en voi käyttää tätä. -Mikä siinä on vikana? myyjä
kysyi. -Se ei mahdu kylpyammeeseen, turkulainen selitti.
Mistä erottaa hyvän ja huonon
karatekan? Hyvä huutaa ennen
lyöntiä, huono lyönnin
jälkeen.
Minkä takia Brasilian
jalkapallomaajoukkueen
pukuhuoneeseen ei kannata
mennä pelin jälkeen?
- Koska siellä haisee Kakálta
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Henkilökuvassa
Rikhard Sjöblom
Rikhard on aloittanut
partiotaipaleensa jo 1996 ja on
nyt vaeltajaikäinen juuri
asepalveluksen suorittanut
opiskelija. Koulua hän käy
Vantaalla asti Laurea Ammattikorkeakoulussa ja siellä hän
opiskelee turvallisuusalaa.
Rikhard tykkää partion lisäksi
kalastuksesta ja hän on
intohimoinen penkkiurheilija.

Mikä on ensimmäinen partiomuistosi? Entä paras?
Ensimmäinen muistoni partiosta on sudenpentuleiriltä –97, se oli ensimmäinen leiri jolle
osallistuin ja se järjestettiin kuperkeikalla.
Parhaita partiomuistoja on monia, mutta
ensimmäinen suurleirini Aihki -08 on jäänyt
mieleeni monien uusien tuttavuuksien takia.
Miksi aloitit partion? Ja mitä pestejä sinulla
tällä hetkellä on?
Aku Ankan veljenpojat Tupu, Hupu ja Lupu ovat
myös partiossa ja halusin kokeilla millaista se
on.
Olen pitänyt partiosta ”välivuotta” armeijan
takia, mutta onneksi olen kuitenkin päässyt
osallistumaan tapahtumiin ja kokouksiin melko
usein.
Mitä odotat jatkossa partiolta?
Kesältä odotan tietysti Sarastetta ja syksyltä
jotain kivaa uutta pestiä, paljon tapahtumia ja
mukavaa ryhmää vedettäväkseni.
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Saraste
Saraste on Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kuudes
piirileiri. Leiri järjestetään 30.7.–7.8.2012 Evon
retkeilyalueella Hämeenlinnassa. Sarasteelle odotetaan
jopa 4 000 leiriläistä.
Leirillä osallistutaan ohjelmaan tai sen toteuttamiseen,
hengaillaan, syödään, uidaan ja nauretaan paljon. Koko
leiriä ei pysytä vain paikallaan, vaan yli 10-vuotiaat
leiriläiset tekevät irtioton leiriarjesta vuorokaudeksi
tekemällä jotain aivan muuta liljoissa.
Leirielämyksiin kuuluvat myös koko leirin yhteiset iltaohjelmat, joissa on tarjolla iltanuotiotunnelmaa isossa
mittakaavassa, hauskoja ja monipuolisia ohjelmanumeroita
ja hyvää musiikkia. Iltanuotiot ovat pikaperehdytys partion moniin perinteisiin, kuten metelin pitämiseen.
Jokaisella 15-vuotiaalla tai sitä vanhemmalla leiriläisellä on Sarasteella palvelutehtävä: joko savussa johtajana tai jossain leirin eri toiminnoista (esim. ohjelma,
alaleirit, huolto, turvallisuus, viestintä, kahvilat ja
muonitus). Palvelutehtävien lisäksi pääsee osallistumaan
myös leirin ohjelmaan.
Sarasteella ruoka valmistetaan ja syödään kylittäin.
Jokaisessa alaleirissä on kaksi keittiötä, joten
keittiöitä on yksi kahta kylää kohden.

Savu? Kylä? Alaleiri?
Leiri on jaettu neljään noin 1 000 hengen alaleiriin,
joiden nimet ovat Kajo, Humu, Hämy ja Syvi. Alaleirit
puolestaan jakautuvat 150–300 hengen kyliin. Tämän lisäksi perheleiriläisille, eli niille, jotka leireilevät
oman perheensä kanssa, on oma kylänsä. Kylät puolestaan
koostuvat savuista, joiden koko on 30–100 henkeä. Savuista löytyvät ne tutuimmat ihmiset, joiden kanssa nähdään viikoittain partiokokouksissa.
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Seuraava Ufo ilmestyy joulukuussa 2012.
Saharan Sissien johtajaneuvosto toivottaa
kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää.
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