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Lippukunnanjohtajan tervehdys

M

akoilen parhaillaan puolijoukkueteltassa yhden tähden
pilkottaessa piipunreiästä ja yhteensä parinkymmenen
nukkuvan sudenpennun tuhistessa tässä sekä
viereisessä teltassa. Kirjoittelen tätä siis mörrimöykkyretkellä. Jo viitisen vuotta tämä sudenpentujen osastoretki
on toiminut minulle kevään retkeilykauden päätöksenä sekä
kesän saapumisen merkkinä. Kesän saapuminen tietää myös
partion jäämistä tauolle, mutta yleensä tässä vaiheessa
kevättä ei se ole harmittanut — sen verran hektistä tuppaa
loppukevät aina olemaan. Vielä viikko sitten olin oikein
onnistuneella vaelluksella tarpojien kanssa ja viikon päästä
pitäisikin olla jo päätösiltanuotiolla jakamassa merkkejä
ansioituneille partiolaisille.
Totuttuun tapaan on SaSien kevät ollut täynnä toimintaa.
Kevätkaudella retkille ja vaelluksille osallistui yhteensä
yli 100 henkilöä ja päivätapahtumiin vielä tätäkin enemmän.
Kauden päättyminen tietää myös tiettyjen ryhmien siirtymistä
vanhempaan ikäkauteen. Sudenpentulauma Liito-oravat
suorittivat juuri siirtymäriitin ja jatkavat keväällä
seikkailijoina sekä tänäkin keväänä järjestimme
ryhmänohjaajakoulutuksen, jonka tuloksena saamme syksyksi
neljä uutta ja innokasta johtajaa porukkaamme.
Tekemistä tällaisen toiminnan järjestämisessä aina
riittääkin, etenkin kun kaikki viikoittaisia kokouksia myöten
toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Allekirjoittanut tapaakin
yleensä näin kauden päätteeksi havahtumaan siihen kuinka
tärkeä jokainen johtaja ja apukäsi on. Minun täytyy olla
kiitollinen kaikista lippukunnan ahkerista tekijöistä vaikka
liian usein sana kiitos jääkin lausumatta. Joten KIITOS
kaikille keväällä SaSien toimintaan, joko osallistujana tai
mahdollistajana osallistuneille, ilman teitä ei tätä
lippukuntaa olisi.

Tanu Karttunen

Lippukunnanjohtaja
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Pääkirjoitus
Viime vuonna Saharan Sissit täyttivät pyöreitä
vuosia. Yli puolet tästä 60 vuotisesta
taipaleesta on 1979 perustettu UFO-lehti ollut
kertomassa lippukunnan ajankohtaisista asioista.
Tämä lehti on osa SaSien historiaa ja viime
vuonnakin saatiin todeta kuinka arvokasta tietoa
lehtiin on taltioitu, kun halusimme selvittää
lippukuntamme historiaa hieman tarkemmin.

Olen nyt yhdeksän vuoden ajan päässyt olemaan mukana Ufon
toimituksessa, joista viimeiset seitsemän vuotta
päätoimittajana ja taittajana. Silloin 14-vuotiaana kun tulin
mukaan Ufoa tekemään, en tiennyt lehden tekemisestä mitään —
nykyään en voi sanoa samaa. Varsin mukava taival tämä onkin
ollut, mikäpä sen parempaa kuin olla halukas tekemään jotain
uutta, kun samalla oppii paljon ja tulee taltioineeksi lähes
vuosikymmenen edestä lippukunnan toimintaa.

Uutta tämä minulle ei kuitenkaan enää ole, eiväthän nuorimman
sudenpentulaumamme pingviinien jäsenet olleet edes syntyneet
kun olen Ufon toimitukseen tullut mukaan. Siksi nyt
viimeistään on hyvä aika antaa tämä tehtävä eteenpäin ja
toivoa, että tuleva pesti on yhtä antoisa ja opettavainen
seuraajallenikin, kuin se oli minulle.

Näistä kokemuksista kiittäen
Tanu Karttunen
Päätoimittaja
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#60vuotta60kuvaa
Viime vuonna Saharan Sissit viettivät 60-vuotis juhliaan. Yksi juhlavuoden tempauksista oli #60vuotta60kuvaa, jossa esiteltiin Saharan Sissien sosiaalisen median kanavilla menestyksekästä 60 vuotista historiaamme. Postauksia oli yhteensä
60 Facebookissa ja Instagramissa tasaisesti koko vuoden 2016
ajan ensimmäinen postauksistamme julkaistiin tammikuussa päivänä, jolloin Saharan Sissit perustettiin. Aikaisempina vuosikymmeninä toimineiden ryhmien hyvin järjestelmällinen tiedon taltiointi osoittautui hyvin arvokkaaksi, kun valokuvia
ja tarinoita löytyi aivan lippukuntamme perustamisesta lähtien.

Tällä some-tempauksella niitettiin menestystä myös aivan piiritasolla asti kun Saharan Sissit palkittiin kuluvan vuoden
tammikuussa seuraavilla sanankäänteillä: ”#60vuotta60kuva oli
erinomainen ja kekseliäs tapa juhlistaa lippukunnan arvokasta
juhlavuotta! Some-kampanja levitti positiivista kuvaa niin
Saharan Sisseistä kuin koko partioliikkeestä. Hienosti tehty!
Konkreettisten tavoitteiden luominen sekä niiden toteutumisen
arvioiminen on tärkeä osa viestintää. #60vuotta60kuva oli toteuttanut tämän osan hienosti, mikä oli varmasti yksi syy menestyksen takana. Tämän kaiken lisäksi Vuoden Viestintäteon
tuomaristo oli erittäin mielissään osallistumisen visuaalisuudesta. Esititte erinomaisesti viime vuoden instagram kuvianne tarinoiden kera, mikä lisäsi pisteitä lopputuloksia arvioidessa. #60vuotta60kuva on lähes täydellinen esimerkki positiivisesta ja onnistuneesta viestinnästä. Tämän kunniaksi
olette ansaitusti voittaneet Vuoden Partioviestintä kategorian. Onneksi olkoon!”
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SaSien matka Havaijille 10.-12.2.2017
Perjantai:
Lentomme kohti Havaijia lähti perjantaina klo 18 Laajasalon
lentokentältä. Perille päästyämme jäimme jumiin maahantulotarkastukseen, mutta onneksi me kaikki saimme pikapassit ja
pääsimme lopulta maahan. Majoittumisen jälkeen saimme kaikki
kaulaamme värikkäät leit ja söimme iltapalaksi lämmpäreitä.
Lauantai:
Heräsimme varhain aamulla
lipunnostoon ja
aamujumppaan. Jumpan
jälkeen pääsimme syömään
maittavaa aurinkopuuroa.
Päivä jatkui erilaisilla
rasteilla mm. jooga,
leikit, luonnontuntemus ja
Hula-hameen askartelu,
joissa tutustuttiin hieman
Havaijin kulttuuriin.
Keittolounaan jälkeen oli
vuoro siirtyä ulos
kiertelemään rasteja ja
oppia Havaijin kulttuurista vielä tarkemmin. Rasteilla
päästiin harjoittelemaan tasapainoa, rakentamaan tulivuori,
kokeilemaan triathlonia ja harjoittamaan ensiaputaitoja.

Ulkoilun jälkeen oli vuorossa tyttöjen saunavuoro, jonka
aikana pojat katsoivat Lilo&Stich –leffaa ja söivät
Havaijinpataa päivälliseksi. Poikien saunavuoron aikana tytöt
pääsivät vuorostaan katsomaan leffaa. Kuten partioretkillä
yleensäkin, myös tälläkin oli iltanuotio, johon kuului
erilaisia leikkejä, laululeikkejä ja lauluja nuotion äärellä.
Iltaan mahtui kuitenkin vielä yllätysohjelmaa, kun SaSien
matkalla oli ensimmäistä kertaa live–bändi soittamassa,
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suuret kiitokset WimmaRallille! Keikan jälkeen ilta jatkui
vielä huikean diskon merkeissä, jossa tarjolla oli pientä
suolaista, smoothieta ja hedelmäsalaattia. Kivan ja pitkän
päivän jälkeen oli kiva päästä pehkuihin.
Sunnuntai:
Sunnuntaiaamu lähti käyntiin jälleen lipunnostolla ja
lyhyellä aamujumpalla. Aamupalan jälkeen olikin aika laittaa
kamat kasaan ja tehdä tietovisa leiri-perheissä.
Tietovisakysymykset käsittelivät matkan aikana opittuja
asioita. Sitten olikin aika siirtyä lentokoneeseen ja palata
kotimaahan (: Kiitos kivasta matkasta!
<3: Leirinjohtajat
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Partioviikko on vuosittainen tapahtumaviikko ja silloin
partiolaiset näkyvät ja kuuluvat tavallista enemmän kaikelle kansalle. Partioviikolla esitellään partiotoimintaa ja pidetään partiolaisten omia juhlia ja usein partioviikolla järjestetään myös partioparaateja eri puolilla Suomea.

Hej! Hi! Ciao! Bonjour!
Tänä vuonna SuperSupe -sudenpentutapahtumassa
SuperSupe matkusti ympäri maailmaa ja tapasi ihan uusia kavereita! SuperSupen Suomi 100 vuotta -juhla lähestyy, ja kaikki
kaverit on tietenkin kutsuttu mukaan –
mutta kenen vastaus hävisi matkalla? Tätä
täysin uutta SuperSupen tarinaa selviteltiin tänä vuonna la 8.4.2017 Kaisaniemen
puiston ympäristössä. Päivä tarjosi lapsille matkalla maailman ympäri -teemaisen
päivän sisältäen ohjelman, lounaan ja tapahtumamerkin. Akeloille oli myös omaa
virkistystä päivän aikana.
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Törmä 2017 Partiotaitokisat
22.4.2017 aurinkoisena toukokuun päivänä Helsingissä Viikin maastossa
järjestettiin Törmä–nimiset partiotaitokisat. Kisaamaan lähti Pallokalat- ja Ilvekset – tarpojavartioista
yhteensä 11 osallistujaa, joten Saharan Sisseistä oli melko iso joukko
edustamassa paikan päällä. Tunnelma
hipoi stratosfääriä eikä pieni, heppoinen kevätsade hetkauttanut raudanlujia tarpojiamme. Ilmassa oli voittoa tavoittelevaa kunnianhimoa ja kisaamisessa lujaa, tekemisen meininkiä.
Ensimmäinen rasti oli lähtörasti. Lähtörasti on yleensä ollut
Törmässä nikkarointi- tai rakentelurasti, eikä tämä kerta
tehnyt poikkeusta. Lähtörastilla nikkaroitiin puisista materiaaleista hienot veneet, jonka purjeeseen tosin käytettiin
kangasta puun sijaan. Tarpojiemme mahtipontisista puualuksista tuli niin uljaat, että jopa Titanic kalpenisi näiden veneiden rinnalla.
Muita rasteja olivat muun muassa Olympiatuli, Tilkka kirkasta
ja Hullut suomalaiset.
Olympiatuli-rastilla kisavartion täytyi tehdä tuli pieneen,
metalliseen ämpäriin puisen lankun toiseen päähän. Lankun
vastakkaisessa päässä toinen pieni ämpäri piti puolestaan
täyttää vedellä, jotta metalliämpärissä palava tuli kohoaisi
riittävän korkealle. Mikäli ämpärissä palava tuli kohosi
riittävän korkealle ja sytyttäisi kyseisen ämpärin vieressä
uljaana kohti taivasta sojottavan tähtisadetikun, kisavartio
saisi suoritetuksi kyseisen rastin.
Tilkka kirkasta-rastilla tehtävänä oli suodattaa likaista
vettä suodatinpaperin läpi, jotta vesi puhdistuisi. Hullut
suomalaiset-rastilla puolestaan heitettiin matkapuhelimia
sankoihin joihin osuessaan sai pisteen sekä muodostettiin
puisilla riu’uilla ja makuualustoilla paarit, joilla kuljetettiin vesikanistereita.
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Kohtaaminen
Lähdimme sunnuntai aamuna, tava
ten ensin Herttoniemessä, kohti
Senaatintoria. Mukana meitä oli
pari johtajaa ja kymmenkunta
lapsia. Senaatintorille saavut
tuamme asetuimme jonoon idän
lippukunnat peräkkäin. Vaikka
oli luvattu sadetta, meidän on
neksemme säästyimme sateelta
vaikka kylmä olikin. Seura meitä
kuitenkin lämmitti. Loppupäivästä alkoi kuitenkin aurinkokin
jo paistamaan mukavasti kasvoille.
Ihan alussa lipunkantajat asettuivat näyttävään riviin Tuomiokirkon
ylimmäiselle portaalle. Siitä yhteinen ohjelma alkoi puheella jossa
esiteltiin piirin henkilöitä, osa
oli myös onnekkaita ja heille jaettiin Mannerheim-soljet. Ohjelma
päättyi yhteislauluun Robinin Boom
Kah.
Siitä lippukunnat lähtivät sektoreittain marssimaan kohti Kansalaistoria. Marsimme Mannerheimintien läpi, jonka takia liikennettä
oli jouduttu muuttamaan. Tuntui hyvältä marssia keskustassa
isolla tiellä. Tunnelma oli erittäin hyvä ja reipas, sekä SaSi-huuto raikasi moneen kertaan. Kaikilla oli kivaa. Myös monia ihmisiä oli tullut katsomaan partiolaisten marssia. Tapahtumasta jopa uutisoitiin illan
uutisissa. Kansalaistorille päättyi
meidän Saharan Sissien päivä.
Jenna Koskinen & Stella Urbanski
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Puuhaa
Auta Ville Vaeltaja SaSi-kypärän luokse. Poimi myös matkan
varrelta kirjaimia, minkä lehden nimi niistä mahtaa muodostua?
Varo labyrinttiin eksynyttä Allu Alligaattoria!

U
F

O

Kirjaimista muodostui:____________________________
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Tarpojien vaellus Sipoonkorvessa 12.-14.5.

Perjantaina 12.5.2017 klo 21.15 (ja kaikki vielä hyvin :))

Tapasimme kohtaamispaikalla sovittuun aikaan ja meidät
jaettiin vartioihin. Leiripaikalle kävellessä :) räpsimme kuvia luonnosta ja ihmisistä. Kokosimme leiripaikalla
laavut ja eräät halusivat ripustaa riippumaton. Korkkasimme myös uuden hienon laavun.

P.S Illalla paistettiin makkaraa ja syötiin makkarabanaaneja? (tais olla suklaa)
- Siiri ja Essi

Lauantai 13.5.-17
Aamupäivä:
Meillä oli herätys klo 9:00. Markus herätti meidät loistokkaan musiikin avulla. Pojat olivat heränneet aikaisemmin kuin muut ja tekivät meille nuotion. Teimme aamupalaksi puuroa ja leipää. Tiskasimme aamupalan jälkeen
astiat. Eemeli tuli leirille. Pakkasimme kamat ja purimme leirin. Lähdimme vaeltamaan. Johtajat eksyttivät meidät ja meidän piti paikantaa itsemme kartalta. Söimme
myös eväitä ja joimme vettä.
-Eerika ja Joel
Keskipäivä:
Vaelsimme hetken pellolle ja söimme lounasta. Pidimme
1,5h tauon.
- Oskari ja Santeri

12

Lähdimme noin kello 15:30 pellolta levähdystauon jälkeen, Eerikan, Maijan ja Santerin johdolla seuraavalle
levähdyspaikalle, jossa opimme vesistön ylityksen köydellä. Jonka jälkeen lähdimme kohti seuraavaa levähdyspaikkaa Matildan, Eemelin ja Siirin johdolla, Seuraavaksi Joel, Oskari ja Lotta johtivat meidät suon läpi, veden täyttö pisteelle ja sieltä leiriin.

- Matilda ja Anna

LAUANTAI 13.5.-17
Iltapäivä:
Saavuimme leiriin ja aloitimme tekemään ruoaksi spagettia ja soijarouhekastiketta. Ruoan jälkeen oi hetken vapaa-aikaa. Sitten rakensimme kahdessa ryhmässä hätämajoitteita. Kasasimme laavut ja menimme nuotiolle tekemään ruokaa, ruoaksi oli kasvisnyyttejä ja keittoa.

Sunnuntai 14.5.-17
Sunnuntaina aamu alkoi ilmoitettua myöhemmin eli
klo.8.00. Sitten söimme aamupalan joka oli yllätys yllätys puuroa. Hieman myöhemmin aloimme pakata tavaroita.
(Siinä kesti muuten aika kauan) Kun olimme saaneet tavarat pakattua Harjoittelimme erilaisia tapoja tehdä tulta
ja sen jälkeen Jenna veti meille pyykkipoikaleikin jonka
jälkeen lähdimme suurelle retkelle kohti bussipysäkkiä.
Taivalsimme läpi suurten vuorien, ikimetsien ja mahtavien soiden. Mielessämme vain kotiinpaluu…
Matka oli n. 3 kilometriä ja enimmäkseen hiekkatietä.
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Horoskooppi
Oinas 21.3. – 20.4.
Kaipaat elämääsi muutosta ja järjestystä. Kevätsiivous on
juuri täydellinen virike kaoottiseen elämääsi jolla saat arjen järjestykseen. Vaikka kaipaat elämääsi järjestystä, sinulla on olemassa riski taloudelliseen katastrofiin. Muista
siis olla huolellinen rahankäytön kanssa. Horoskooppijohtajasi on Anna.

Härkä 21.4. – 20.5.
Kesä koputtelee jo ovella joten kaipaat vauhtia ja menoa
elämääsi. Päätät tehdä jonkun hankinnan riippumatta taloudellisista vaikutuksista, kuten uuden nopean auton tai polkupyörän. Hankintapäätökseen saattaa myös vaikuttaa hetki
sitten vietetyt syntymäpäiväsi.
Horoskooppijohtajasi on Tuomas.

Kaksoset 21.5. – 21.6.
Elämässäsi tapahtuu suuria muutoksia, jotka saattavat aloittaa kokonaan uuden ajanjakson elämässäsi. Olet tästä innoissasi ja pyrit edistämään muutoksen toteutumista parhaasi mukaan. Muutos saattaa vaikuttaa myös taloudelliseen tilanteeseesi, niin hyvässä kuin huonossa. Toivottavasti kuitenkin
hyvässä. Horoskooppijohtajasi on Markus.
Rapu 22.6. – 22.7.
Elät merkittävää vaihetta, lähes mullistavaa aikaa: kevät on
vaihtumassa kesäksi. Keväällä on myös rakkautta rinnassa,
joten suhde kevätihastukseesi syvenee entisestään. Rakkauselämä kukoistaa ja elämä on ihanaa.
Horoskooppijohtajasi on Niklas.

Leijona 23.7. – 22.8.
Arjessasi tuntuu tapahtuvan outoja asioita, joita sinä tai
kukaan muukaan ei osaa selittää. Asiat tuntuvat välillä tekevän sinut hulluksi ja pyrit hankkiutumaan näistä oudoista
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asioista eroon, mutta et tiedä miten sen teet. Tarvitset apua
näihin outojen tapahtumien sarjoihin ja sinulla saattaa kestää hetki keksiä, kenen puoleen kääntyä.
Horoskooppijohtajasi on Tanu.

Neitsyt 23.8. – 22.9.
Sinulla ei ole huolen häivää, rahaa tulee ja elämässä menee
lujaa. Juuri kun tuntuu siltä että asiat eivät voisi paremmin
mennä, asiat kääntyvät päälaelleen. Auto hajoaa ja saat potkut. Koska olet vahva persoona, pääset juuri aiheutuneista
ongelmistasi yli. Omaiset ovat tukenasi, joten ole kiitollinen heistä. Horoskooppijohtajasi on Jonni.

Vaaka 23.9. – 23.10.
Koska olet syksyn ihminen, mielialasi on jatkuvasti maassa ja
olet apaattinen. Et tiedä mitä tehdä elämälläsi, eikä oikein
kiinnostakaan. Toimit välinpitämättömästi ja vähätellen ystäviäsi kohtaan, vaikka yrittävät ymmärtää sinua. Tarvitset tukea, vaikket osaa myöntää sitä.
Horoskooppijohtajasi on Vilma.

Skorpioni 24.10. – 22.11.
Kesä tulee ja sinua ärsyttää. Inhoat kesää. Haluaisit mieluummin talven. Tyydyt kesään, vaikka rannalla loikoilu, mansikoiden ahmiminen ja jäätelön syönti eivät sinua innosta.
Kuljet ystäviesi ja perheesi mukana, vaikka sinulla olisi parempaa tekemistä. Loppujen lopuksi tyydyt kohtaloosi. Kannattaa lisäksi välttää lentokoneella lentämistä.
Horoskooppijohtajasi on Emilia.

Jousimies 23.11. – 22.12.
Vaikka muut tuntuvat näkevän elämässä vain huonot asiat, sinä
sen sijaan näet asioissa vain hyvät puolet. Olet juuri aloittanut uuden projektin josta olet innoissasi. Et malta odottaa
projektin jatkamista tai saattamista päätökseen ja käytät
siihen paljon energiaa. Muista kuitenkin muut sinulle tärkeät
asiat. Horoskooppijohtajasi on Netta.
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Kauris 23.12. – 19.1.
Elämässäsi on uusi asia, joka hiertää välejäsi perheeseesi.
Vaikka heidän kanssa saattaa olla ongelmia, suhde ystäviisi
korostuu entisestään ja he ovat tukenasi, kun heitä tarvitset. Elämääsi astuu uusi henkilö kenestä olet innoissasi. Sosiaalisessa verkostossasi tapahtuu siis paljon muutoksia.
Horoskooppijohtajasi on Aada.
Vesimies 20.1. – 19.2.

Päätät tehdä jotain repäisevää, etkä tule päätöstäsi katumaan
hetkeäkään! Tartu siis hetkeen äläkä emmi turhia. Taloudellinen tilanteesi ei välttämättä tästä tykkää, mutta se on sen
arvoista. Kesän jälkeen on kuitenkin aika palata rutiininomaiseen oravanpyörään, joka tuntuu sinulle erityisen vaikealta johtuen menneestä kesästäsi.
Horoskooppijohtajasi Mikko

Kalat 20.2. – 20.3.
Kaikki elämässäsi tuntuu kaatuvan niskaasi etkä ota selvää,
miten pääset ongelmien yli. Vaikka tunnut näkevän asioissasi
vain huonot puolet, myös muut näkevät asioissasi vain huonot
puolet. Saatat ehkä kenties mahdollisesti joutua odottamaan
ennaltamäärittelemättömän ajanjakson, jotta pääset ongelmistasi yli. Älä siis turhia pyri ratkaisemaan itse ongelmiasi,
vaan anna ajan tehdä tehtävänsä.
Horoskooppijohtajasi on Ninna.
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Niksinurkka! - Paarit
Retkelle lähtöä ei suositella tehtävän yksin, vaan aina on
hyvä olla kaveri matkassa. Sen lisäksi että kaverin kanssa on
hauskempaa, on silloin myös turvallisempaa. Retket hankalissa
maastoissa ja vaativissa olosuhteissa sisältävät aina riskejä
ja aina silloin tällöin saattaa niin sanotusti käydä haaveri.
Jotta kuitenkin vahinkotilanteessa saadaan kaveri pois metsästä takaisin sivistyksen pariin, on esimerkiksi paarit hyvä
keino evakuointitilanteisiin. Alla olevien ohjeiden avulla
rakennat nopeasti ja näppärästi ensiluokkaiset paarit, joilla
kantaa turvaan kaverin kuin kaverin. Rakennusohjeet ovat lippukunnanjohtajan ja ohjelmajohtajan tarkastamat ja hyväksymät, sekä paarit ovat testattu toimintavarmoiksi kolmella eri
tarpojalla.
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www.saharansissit.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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SaSi-shop
Talven kylmät ilmat ovat jo
käsillä, aika siis lisätä
vaatetusta ja miksei tekisi
sitä upeilla SaSivaatteilla! Valikoimassa on
monen näköista ja
kaiken kokoista taminetta
uskottavimmissa keltamustissa
väreissä!
Valikoimasta löytyy myös virallisen partiopaidan korvike
sudenpennuille ja seikkaili-

Löydä ja tilaa oma
SaSi-vaatteesi osoitteesta
sasi.spreadshirt.fi
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Seuraava Ufo ilmestyy joulukuussa 2017.
Ufon toimitus toivottaa
kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää!
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