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Pääkirjoitus
Taisin vuosi sitten lulla kirjoittavani viimeistä
pääkirjoitustani, no tässä sitä taas ollaan. Vuoteni on
ollut hyvin erilainen aikaisempiin verrattuna, olen
nimittäin suorittanut varusmiespalvelusta ja partio on
väistämättä jäänyt vähemmälle. Kokonaan osallistumistani
se ei kuitenkaan ole estänyt. Olen päässyt mukaan
mahtaviin tapahtumiin ja tälläkin hetkellä viimeistelen
Ufoa Upinniemestä käsin.
Heinäkuussa 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset sai
eteensä huolestuttavia lukuja. Piirin kuun lopussa
tarkistettu jäsenmäärä oli 8 808, tarkalleen 407 jäsentä
vähemmän kuin vuosi sitten. Jos samanlainen tahti
olisi jatkunut, loppuisi partiotoiminta
pääkaupunkiseudulla kokonaan vuonna 2033. Laskun
pysäyttämiseksi lanseerattiin kasvuhanke, jonka
tavoitteena oli saada piirin jäsenmäärä yli 10 000:n.
Silloin aloitettiin määrätietoinen toiminta uusien
jäsenten hankkimiseksi sekä nykyisten harrastajien
mukana pitämiseksi.
Nyt kolme vuotta myöhemmin Pääkaupunkiseudun
Partiolaisissa jäseniä on nyt 10 122! Tavoitteeseen
päästiin tuomalla partion avoimuutta enemmän esille ja
lisäämällä näkyvyyttä katukuvassa. Kaikki tämä
korostui etenkin tämän kevään partioviikolla, jossa oli
tapahtumia läpi viikon ja kuuluvuutta saatiin myös
median puolelta. Jäsenmäärän kasvu tapahtuu kuitenkin
lippukuntatasolla ja myös Saharan Sissit ovat olleet
mukana kasvuhankkeessa. SaSit ovat tuoneet avoimuuttaan
esille mm. lanseeraamalla uudet nettisivut sekä facebook
sivun. Olemme myös mukana keväisin esittelemässä
partiota koulunsa syksyllä aloittaville eskarilaisille
ja jäsenmäärämme onkin noussut tasaisesti!
- Tanu Karttunen
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Talvileiri 14
Kiljavalla järjestettiin jokavuotinen Agenttiseminaari
nyt tammikuun lopussa. Seminaarin tavoitteena oli löytää
ratkaisukeinot terrorismiin ja voittaa paha maapallolta.
Saharan Sissien agentit lähtivät Santahaminasta kohti
Kiljavaa perjantaina 24.1. Heti seminaaripaikalle saavuttuamme tunnetut agentit esittäytyivät meille ja kertoivat seminaarin tavoitteista. Agentteja oli James
Pontti, Patrick Miller, Max Smart, Hans Kruger, Nadja ja
Kim Possible. Tämän jälkeen kaikki saivat tehdä omat seminaaripassinsa. Seuraavana oli vuorossa iltapala joka
kuitenkin viivästyi pahamaineisen terroristin Ravenin lähettämästä uhkausvideosta, jossa hän uhkasi tuhota maailman
ja räjäyttää agentit taivaan tuuliin
piilottamallaan pommilla. Meidän täytyi
siis ensin etsiä pommi, joka löytyikin.
Tämän jälkeen Hans purki pommin Pontin
avustuksella. Sitten pääsimme viimein
syömään iltapalaa eli nakkeja ja ranskalaisia. Sitten olikin viimein aika mennä
nukkumaan.
Lauantaiaamu alkoi aamujumpalla, jota seurasi lipunnosto, jonka jälkeen syötiin ravitsevaa kaurapuuroa. Aamupalan jälkeen Raven laittoi uuden uhkausvideon, jossa
hänen apulaisensa paljasti vahingossa salaisen aseen sijainnin (salainen ase pysäyttää maapallon pyörimisliikkeen vaikuttamalla sen magneettikenttään). Videon jälkeen agentit jakautuivat ja lähtivät selvittämään missä
Kiljavalla ase sijaitsee. Agentit pääsivät koittamaan
Agenttirataa, drinkkien tekoa Jeevesin kanssa, salakirjoitusta, ihmisen puhun sitomista, kuulustelua ja ampumahaavan hoitoa. Tämän jälkeen agentit olivat saaneet
tietoa pahiksesta ja selvittäneet tapaamispaikan, jossa
jotain selviää.
Lounaaksi oli makaronia ja soijakastiketta, jonka jälkeen agentit pääsivät leikkimään. Leikkituokion jälkeen
vuorossa oli saunat. Saunojen aikana syötiin myös päivällinen. Päivällisen jälkeen kokoonnuttiin päättämään
seminaari, jonka aikana kuitenkin Hans Kruger ja James
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Pontti toivat loikkariagentin Nadjan nuotiopaikalle jossa parin partiolaulun ja laululeikin jälkeen hän paljas
ti aseen sijainnin.
Ase löytyikin lyhyen etsinnän jälkeen. Ase saatiin
onnistuneesti purettua, jonka jälkeen ilta jatkui
discolla ja subileivillä. Valitettavasti discokin
loppuu joskus, jonka jälkeen kaikki
menivät nukkumaan.
Sunnuntaina päivä
alkoi lipunnostolla, jonka jälkeen jumpattiin. Aamupalaksi oli muroja ja
mysliä. Ruuan jälkeen oli aika pakata tavarat. Sitten
oli kuitenkin vielä luvassa huikea agenttivisa, josta
agentit selviytyivät hyvin. Visan jälkeen syötiin vielä
siskonmakkarakeittoa, jonka jälkeen alkoikin jo kotimatka. Kiitokset kaikille osallistuneille!
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KarvakorvaWompattien Turun retki

Perjantai 4.4.
Me kaikki tulimme kololle riemuiten. Menimme melkein heti bussipysäkille, ja bussi tulikin melkein samantien.
Päättärillä menimme metroon. Metrosta menimme suoraan
junaan ja me kotiuduttiin sinne hyvin. Junassa oli tosi
levotonta ja kaikki nauroi koko matkan. Junamatkan jälkeen mentiin Richien kummisedän kyydillä heille. Siellä
pystytettiin laavu esimerkillisesti, ja Richien kummisetä grillasi meille makkaraa.
Lauantai 5.4.
Launataina herättiin Richien
kummisedän luona
Raisiossa. Sitten lähdimme
Turkuun, jossa
kävimme Turunlinnalla ja syömässä Hesburgerissa, joita Turussa on tosi
paljon. Siellä
söimme paljon
hampurilaisia.
Sitten menimme partiomuseoon, jossa oli hienoja partioasuja ja partiohuiveja (ks. kuva!) joita tutkimme paljon. Sen jälkeen menimme odottamaan bussia Nauvoon. Meillä oli tunti
aikaa ennen bussin lähtöä. Niinpä päätimme käydä valintatalossa, jossa ostimme karkkia ja näimme Gandalfin.
Sitten lähdimme Nauvoon. Siellä olimme Turun Nuotiotyttöjen kanssa iltanuotiolla ja kävimme saunassa.

6

Sunnuntai 6.4.
Nauvossa heräsimme ja söimme Nuotiotyttöjen liisteripuuroa kera hillon ja sokerin. Sen jälkeen pakkasimme ja
siivosimme yhdessä iloiten ja riemuiten. Nauvosta palasimme Turun juna-asemalle. Sitten juna tuli. Junassa
oli tylsä tunnelma, sillä jouduimme lähtemään kotiin.
Oli tosi kiva retki!
/KarvakorvaWompatit
(Viivi, Aino, Essi, Siiri ja Katri)
Retki Turkuun johtajien näkökulmasta
Ennen reissuun lähtöä tunnelmat olivat jännittyneet,
sillä olihan tämän kaltainen retki uusi kokemus johtajillekin. Eniten stressasivat matkat ja siirtymät Turussa ja Nauvossa. Matkat sujuivat kuitenkin todella hyvin.
Lapsista näki että retki oli onnistunut ja mieluisa.
Siitä tuli myös johtajille hyvä olla. Kaiken kaikkiaan
ensimmäinen yö Raisiossa meni mukavasti. Laavut saatiin
nopeasti pystyyn ja loppuilta nautittiin yhdessä olosta
syöden ja leikkien.
Turussa kiersimme Turun tunnetuimmat nähtävyydet ja kävimme syömässä. Partiomuseo oli hieno kokemus myös johtajille. Suosittelemme sitä lämpimästi myös muille saseille. Mielestämme jokaisen partiolaisen pitäisi käydä
siellä ainakin kerran elämässään. Päivän lopuksi Nauvossa Nuotiotytöt järjestivät meille ikimuistoisen retken. Annoimme lippukunnastamme iloisen ja reippaan vaikutelman. Pyysimme uusia turkulaisia ystäviämme vastavierailulle lähitulevaisuudessa.
Kokemuksena Turun retki oli ikimuistoinen. Se jää varmasti mieleen, sillä se poikkesi tavanomaisista tapahtumista. Kiitos Essille, Siirille, Vertille, Viiville,
Katrille ja Ainolle hienosta retkestä. Se oli tämän partiokevään yksi kohokohdista.
Richie ja Julia
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Partioviikko on vuosittainen tapahtumaviikko ja silloin
partiolaiset näkyvät ja kuuluvat tavallista enemmän kaikelle kansalle. Partioasua tai partiohuivia käytetään
koulussa ja työpaikalla. Partioviikolla esitellään partiotoimintaa ja pidetään partiolaisten omia juhlia ja
usein partioviikolla järjestetään myös partioparaateja
eri puolilla Suomea.
Partioviikko on aina se viikko huhtikuussa, jolle Yrjönpäivä (23.4.) osuu. Yrjönpäivänjuhlassa jaetaan usein
ansiomerkkejä, kerrataan Pyhä Yrjön legendaa tai pidetään esimerkiksi lupauksenanto.
Partioviikolla 22.-27.4. partio näkyi ja kuului koko
Uudellamaalla isompana kuin koskaan! Uudenmaan partioviikkoon sisältyi kahdeksan eri tapahtumaa, joissa
tuotiin esille partiota. Näiden lisäksi kuuluvuutta saatiin myös muutamilta radioasemilta, joissa Kohtaamisen
projektijohtaja Jonni kävi kertomassa partiosta sekä
partioviikosta.

Samoajat ja vaeltajat ottivat varaslähdön
Partioviikkoon Uudenmaan Partiopiirin
Takatalvi-leirillä pääsiäisenä. Leirillä
päästiin esimerkiksi kokemaan yö metsässä
epätavallisissa olosuhteissa, taistelemaan
kulinaarisissa taidoissa sekä sukeltamaan
viestintämaailman saloihin.
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Kampin Narinkkatorilla järjestettiin Partioviikon tiistaista perjantaihin PopUppartiokolot, joiden tarkoituksena oli tuoda
partiota osaksi kaupunkikuvaa ja luoda näkyvyyttä ei-vielä-partiolaisten keskuudessa.
PopUp-kolot toimivat koko Partioviikon ajan
partiolaisten kohtauspaikkana, jossa oli kaikenikäisille omanlaista ohjelmaa. Lisäksi keskiviikko-,
torstai- ja perjantaiaamuina jaettiin ohikulkijoille
kahvia klo 7-9.
Perinteinen Yrjönpäivänkirkko järjestettiin
partioviikolla iltahartautena Kampin kappelissa keskiviikkona 23.4.2014 klo 18.00 alkaen. Tilaisuus oli osa PopUp-kolon oheisohjelmaa, ja se oli kaikille avoin.

Partioviikon perjantaina annettiin partiojohtajille hetki istahtaa ja rauhoittua kun järjestettiin ensimmäistä kertaa partiojohtajien
juhlaillallinen. Illallinen nautittiin juhlallisessa Tenalji von Fersen-salissa Suomenlinnassa.

Partioviikon lauantaina järjestettiin jo perinteeksi muodostunut sudenpentujen oma tapahtuma; SuperSupe. SaSit olivat tänäkin
vuonna mukana ihmettelemässä menoa ja suorittamassa Maailma-jälkeä.

SaSit SuperSupen ruokarastilla.
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Partioviikon lauantaina miteltiin myös PäPan
päiväsarjojen piirinmestaruudesta pt-kilpailu
Törmässä. Kilpailun järjestettiin SuurMatinkylän alueen lippukuntaryhmittymä LOMMO
Etelä-Espoossa. Kilpailun yhteydessä pystyi
suorittamaan Partiotaitokisat-taitomerkin.

Jo kolmatta kertaa järjestetty Retkipäivä
kannusti lähtemään retkelle jälleen Partioviikon lauantaina. Retkelle sattoi lähteä
oman vartion kesken tai vaikkapa kummitätinsä kanssa luonnon siimekseen taikka kaupunkiin.

Partioviikko huipentui Kohtaamiseen, joka kokosi yhteen yli 5000 partiolaista ja partiolaisten kaveria Partioviikon sunnuntaina.
Päivän aikana nautittiin hienosta harrastuksesta kiljumalla vuoristoradassa ja syömällä
hattaraa Linnanmäellä sekä hurraamalla ja
hullaantumalla Olympiastadionilla. Kohtaamispäivä alkoi Linnanmäellä huvitellen, josta siirryttiin
hyvän mielen osoitus –kulkueena Stadikalle.
Partioviikon päätöstapahtumassa stadionilla kiitimme
ansioituneita partiolaisia, joille jaettiin mm. Mannerheim-solkia. Stadikalla tutustuttiin myös tänä vuonna
kisaamaan lähteviin Partiomestari 2014 -vartioihin. Ohjelmaan kuului lisäksi paljon muuta hyvää kuten musiikkia, josta vastasi vuoden live-esiintyjänä palkittu Haloo Helsinki!
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SaSi-Cup
Tänä vuonna Saharan Sissit pelailivat
poikkeuksellisesti SaSi-Cupissa jalkapalloa perinteikkään salibandyn sijaan. Varsinaiseksi trilleriksi muodostunut ottelu käytiin kadettikoulun
nurmikentällä. Vähäisen osallistujamäärän takia pelattiin joukkueilla
johtajat vastaan lapset. Huikea ottelu
päättyi tasan 9-9. Johtajien joukkueessa pelasi Niklas, Valter ja Richie.
Lasten joukkueessa puolestaan: Aino
Leeve, Maija Leeve, Emilia Paasonen,
Katri Mure, Elviira Keränen, Ilkka
Huupponen, Jenna Koskinen ja Joona
Koskinen.
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EPT-sählyturnaus
Saharan Sissit oli 21.3 kultajahdissa 15 pääkaupunkiseutulaisen partiolippukunnan sählyturnauksessa. Runkosarja sujui dominoiden, mutta jatkopeleissä
alkoi jo lenkkarit painaa. Tiukkojen vaiheiden ja
rankkarikipailun jälkeen lopullinen sijoitus neljäs.
Kiitos kaikille pelureille, ens vuonna uudella innolla!
/SaSi-tiimi
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Vitsit
Kuka on kenkäkauppiaan ihanneasiakas? -Tuhatjalkainen
Mikä on keltainen, jossa on mustia ja punaisia pilkkuja? – Leopardi, jolla on vesirokko.
Mikä on maailman suurin riisi? – Pariisi
Mitä eroa on mustilla ja kirjavilla kanoilla? -Musti
on koira.
Onko sulla kello varmasti oikeassa? -Ei ole, se on
vasemmassa
Miten kirahvi laitetaan jääkaappiin? -avataan ovi ja
laitetaan kirahvi kaappiin. No miten seepra pannaan
jääkaappiin? -otetaan kirahvi ulos kaapista ja pannaan seepra kaappiin. Kirahvi ja seepra otti juoksu
kisan, kumpi voitti? -no tietenkin kirahvi koska
seepra oli vielä jääkaapissa.
Missä venäläiset säilyttää heiniä? – Ladoissa.
Miksi peruna itki junassa? – Se istui sipulin vieressä.
Pikku-Kalle oli saanut joululahjaksi rummut. Hän oli
niistä tietysti hyvin ylpeä ja kerskui kavereilleen.
-Uskotteko muuten, että nämä ihmerummut pystyvät kertomaan kellonajankin?
-No ei varmaan uskota, kaverit totesivat.
Kallen ei auttanut muu kuin istahtaa rumpujen taakse,
ja pian alkoi jumalaton meteli. Samassa yläkerrasta
koputettiin täysillä kattoon, ja römeä miesääni kiljaisi:
-Hiljaa! Kello on puoli yksi yöllä!
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www.saharansissit.wordpress.com
Lippukuntamme on ollut toiminnassa jo vuodesta 1956 ja nyt meillä
on vihdoinkin kolmannet nettisivut. Uusien sivujen on tarkoitus
antaa uusia tuulia lippukuntamme
perinteikkääseen toimintaan.
Kolminkertainen SaSi-huuto tämän
kunniaksi!
Tällä sivustolla voit tutustua
partioon harrastuksena ja
lippukuntamme toimintaan.

SaSitkin ovat vihdoin päässeet mukaan somen ihmeelliseen
maailmaan. Saharan Sissien facebook-sivuilta
”www.facebook.com/saharansissit” saat ajankohtaisinta
tietoa lippukunnan toiminnasta. Sivuille ladataan kuvia
tapahtumista, leireiltä ja retkiltä joten voit päästä
tunnelmaan mukaan vaikka kotisohvaltasi! Käy tykkäämässä
SaSien facebook-sivusta ja saat ajankohtaisimmat tiedot
etusivullesi.
Muita hyödyllisiä sivustoja:
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi
www.partio.fi
www.santahamina.fi
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Partiopaita
Partiosymboliikkaan kuuluu toimintatapoja, sisältöjä ja
esineitä, joilla on yhteisesti ymmärretty merkitys. Symboliikalla liitetään lapset ja nuoret omaan ryhmään,
lippukuntaan sekä maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen.
Symboliikka näkyy vahvasti muun muassa partiolaisten puvuissa ja niihin kiinnitettävissä merkeissä.
Partiopusero on säilynyt samankaltaisena 1900-luvun
alusta saakka. Nykyisin suomalaista partiopuseroa käytetään kokouksissa ja erityisen juhlavissa partiotilaisuuksissa. Partioasuihin kiinnitettävien merkkien jako
kuuluu säännöllisenä osana useimpien lippukuntien ohjelmaan. Merkkienjaon avulla annetaan tunnustusta saavutetusta tavoitteesta ja kannustetaan eteenpäin.
Seuraavilla ohjeilla saat merkit kohdilleen!

Viime itsenäisyyspäiväjuhlasssa julkaisimme
lippukuntamme oman hihamerkin. Merkin virallinen paikka on partiopaidan vasemmassa hihassa, kaupunki- ja piiritunnuksen välissä.
Hihamerkissä komeilee keltaisella pohjalla lippukuntamme ufo-kypärä, jota ympäröi
musta nauha, kuten partiohuivissamme.
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UFO testaa- Santahaminan Uimarannat
UFO:n uimarantatyöryhmä kävi testaamassa neljää eri uimapaikkaa Santahaminassa pian alkavaa rantakautta
silmällä pitäen. Rannat on arvioitu hymynaamoin
asteikolla 1-5.
Kookinranta








Jonkin verran ihmisiä
Aurinko paistaa vasta iltapäivällä
Pohja- ja rantahiekka mukavia
Lähellä porttia ja asuinaluetta
Vesi on pitkään matalaa
Sopii kaiken ikäisille
Ei juurikaan vesikasveja

Erityistä: Saanut nimensä Santahaminan entisen K-kaupan
mukaan. Santahaminan suosituin uimaranta.
Suositellaan: Kaikille partiolaisille.
Arvio: ☺☺☺☺
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Sotilasuimaranta
Rauhallinen, ei muita
ihmisiä
Aurinko paistaa rannalle koko päivän
Hiekkapohja. Matala
ranta. Vielä lähes 30
metrin päässä rannasta vesi yltää ainoastaan vyötärölle. Vasta noin sadan metrin
päässä rannasta on
äkkisyvää.







Läheisistä puista johtuen rannalla on paljon käpyjä
ja muuta roskaa.
Pohjassa on paikoin soraa
Varsin paljon vesikasveja
WC-mahdollisuutta ei ole.
Vähäisestä käytöstä johtuen rannalla on paikoitellen
tiheää kasvillisuutta.
Rannalla on ihmisten veneitä.

Erityistä: Ranta on hyvä paikka partioleirille. Se sopii
erinomaisesti pulahdukseen muun leiritoiminnan ohella.
Suositellaan: Leireileville partiolaisille sudenpannuista seikkailijoihin.
Arvio: ☺☺ 1/2
Leipurinniemi









Rauhallinen
Aurinko paistaa koko päivän
Mukavan tuntuista hiekkaa sekä rannalla että pohjassa
Useita rantoja
Nopeasti syvää
Kaukana
Ei WC-mahdollisuutta
Puolustusministeriön vierasmaja on ihan vieressä
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Erityistä: Kokonaisuutena
Santahaminan paras ranta.
Taisteluammuntojen aikana
se ei ole käytössä, vaikka
ei ampuma-alueella olekaan.
Suositellaan: Uimaan ja
aurinkoa ottamaan tuleville vähän vanhemmille partiolaisille. Ihanteellinen
tarpojista ylöspäin.
Arvio: ☺☺☺☺ 1/2

Eteläkärjen Kalliot









Rauhallinen
Aurinko paistaa keskipäivästä auringon laskuun
Sileät kalliot ja syvää
vettä
Jännitys ja itsensä
voittamisen fiilis
Kaukana
Ei sovi pienille
lapsille
Uimaan meno ja sieltä
poistuminen hiukan hankalaa

Erityistä: Ei varsinainen uimaranta. Jyrkät kalliot
joilta voi hypätä suoraan syvään veteen. Kallioiden korkeus 3-5 metriä veden, syvyys niiden alla samoin.
Suositellaan: Eteläkärjen kalliot sopivat vain edistyneille uimareille, sillä aallot saattavat iskeä kallioita vasten. Kalliolta hyppääminen on turvallista kun tietää mitä tekee. Ihan kaikille UFO:n toimitus ei sitä
kuitenkaan suosittele. Soveltuu lähinnä jännityshakuisille johtajille samoajista ylöspäin.
Arvio: ☺ (uimapaikkana) ☺☺☺☺ (hyppypaikkana)
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Seuraava Ufo ilmestyy joulukuussa 2014.
Saharan Sissien johtajaneuvosto toivottaa
kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää.
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