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A

Pääkirjoitus

lkaa taas olla yksi partiosyksy taputeltu. Sen huomaa ainakin siitä kun
yrittää keksiä aihetta Ufon pääkirjoitukselle ja on juuri palannut kaupasta ostettuaan leivontatarvikkeet Itsenäisyyspäiväjuhlan leipomuksia varten. Kiirettä
on syksyllä pitänytkin, tai siltä se ainakin
tuntuu, kun palasin aktiivipartiolaiseksi ja
ryhmän vetäjäksi vuoden varusmiespalveluksen
jälkeen — vaikka ei sielläkään päässyt leirielämä painumaan unholaan.
Kuluneena vuonna on puhuttu paljon partion brändistä,
siitä mitä partiolaisista kuvitellaan ja siitä miten
partiosta viestitään ulospäin. Keskustelu on ollutkin
ajankohtaista, sillä Saharan Sissien tapaan lähes kaikki
lippukunnat ovat liittyneet
sosiaaliseen mediaan. Sen
”Vastaukset olisivat
myötä on helpompi päästä
varmaankin jotain metsässä
näkyville, mutta miten
istumisen, solmujen teon ja
siellä halutaan näkyä?
partiounivormujen väliltä.”
Esimerkiksi jos kysyttäisiin ulkopuolisilta, mitä mielikuvia heillä on partiosta? Vastaukset olisivat varmaankin jotain metsässä istumisen, solmujen teon ja partiounivormujen väliltä. Miksi? Ne muutamat kuvat mitä
olen nähnyt mediassa partiosta, ovat joko partiopaidat
päällä marssivista paraatijoukoista tai sudenpennusta
harjoittelemassa merimiessolmua. Vaikka ne ovat osa partiota, ne ovat vain pieni osa sitä. Mitä partiosta sitten pitäisi kertoa muille tai mitä partio edes on? Se on
niin laaja käsite kaikkea, mitä vain voi kuvitella. Siksi parasta brändityötä mitä voi tehdä, on kertoa kaverille mitä viime kokouksessa tehtiin ja kuinka hauskaa
viime leirillä oli. Ja sen jälkeen ottaa kaveri tietty
mukaan partioon!
Tanu Karttunen
Päätoimittaja
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Vietimme Kalevala-aiheista Kankahilla -14 kesäleiriämme
heinä-elokuun taitteessa kauniissa Rismalahden niemessä
Salonsaaressa Asikkalassa. Leiri oli yhteinen ystävälippukuntamme Vuosaaren Vesipääskyjen kanssa ja meitä oli
yhteensä leirillä noin 70, joten menoa ja meininkiä
riitti.
Seikkailijat ja tarpojat lähtivät innokkaina leirille
maanantaina 28.7. Leiripaikalla heitä odotti Kalevan
henkilöt ja leiri starttasi maailman synnystä sotkan munasta. Ensimmäinen leiripäivä sujui leiripaikkaa rakennellessa ja telttoja pystytellessä. Illalla päästiin
myös leikkimään tutustumisleikkejä ja katsomaan kun jou
jou Joukahainen yritti räpätä Väinämöistä suohon. Väinämöinen kuitenkin voitti, joten Joukahaisen ei auttanut
muu kuin luvata siskonsa Väinämöiselle vaimoksi. Sisko
Aino ei siihen suostunut, vaan ui karkuun.
Tiistaina luvassa oli kanoottien upotusta, maitolaatikkoesterataa ja erilaisia
heittolajeja, esimerkiksi
mölkkyä ja tikanheittoa.
Pääsimme myös tutustumaan
lisää Kalevalan hahmoihin.
Pohjolan akka oli aikamoinen
komentelija kun laittoi kuorimaan perunoita ja tiskaamaan, Lemminkäisen paperitollojen ampuminen pillillä oli
siistiä ja Kullervo höpisi omiaan ja oli hankala saada
kiinni! Illalla rentouduimme perinteisellä partiolaisten
iltanuotiolla.
4

Keskiviikkona suuntasimme haikille, jossa ohjelmassa oli
kävelyn lisäksi muun muassa pärrän tekoa, musiikin kuuntelua ja laulamista samaan aikaan sekä rinkkalautan tekoa. Ukkonen vähän säikytteli taustalla, mutta hyvin meni siitä huolimatta. Yötä oltiin leirissä ja torstaiaamuna käytiin vielä etsimässä kylmiä rasteja.
Torstaina myös sudenpennut saapuivat leiriin. Sillä välin kun he laittoivat telttoja pystyyn ja tutustuivat
Kalevalan hahmoihin, seikkailijat ja tarpojat uivat,
saunoivat ja nauttivat kasvonaamioista haikin jälkeen.
Iltapäivällä askartelimme kaikki yhdessä leirimerkkiä
helmistä ja illalla seurasimme miehuuskokeita. Sen jälkeen seikkailijat ja tarpojat viettivät omaa valvomisiltaansa rantasaunalla.
Perjantaina aamupäivä meni rastirataa kiertäessä ja tekemistä oli aina mattojen kudonnasta rosvopaistikuopan
kaivamiseen. Iltapäivällä valmistelimme illalla vietettäviä Pohjolan neidon ja Seppä Ilmarisen neidon häitä.
Lauantaina leirissämme vieraili hevonen, jolla halukkaat
pääsivät ratsastamaan. Lisäksi kävimme uimassa ja melomassa, talloimme perunajauhosta tehdyssä mömmössä ja
vastailimme tietovisassa Kalevala-aiheisiin kysymyksiin.
Iltapäivällä selvisi että Sampo on ryöstetty ja siitä
seurasi vauhdikas suihkupullosota! Kun sota oli sodittu,
Kalevalan ja Pohjolan väet tekivät sovun ja pääsimme
viettämään iltaa nuotiolla. Nuotioillan jälkeen oli luvassa sudenpentujen leirikaste, jossa kuljettiin silmät
sidottuna. Yöllä puolestaan seikkailijat ja tarpojat herätettiin omaan leirikasteeseensa pelastamaan maailmaa
Pohjolan akan tekemältä pimeydeltä. Hyvin meni ja maailma pelastui!
Sunnuntaina lähdimme pakkailun jälkeen kotimatkalle.
Kiitos kaikille mukana olleille huikeasta leiristä!
- Hanna
5

SePeli
(Eli Seikkailijoiden Pohjoinen, Etelä, Länsi, Itä)
Seikkailijapeli huipentaa kauden
Jokainen seikkailijavuosi päättyy seikkailijapeliin.
Seikkailijapeli eli sepeli on maastoleikki, jonka aikana
testataan seikkailijoiden oppimia taitoja. Seikkailijapeli kuuluu olennaisena osana seikkailijaohjelmaan. Se
päättää jokaisen vuoden ja sen avulla kerrataan ja
harjoitellaan opittuja asioita. Tärkeintä on, että
sepeli on haastava ja hauska. Seikkailijapeli on samalla
myös riitti, joka kertoo seikkailijalle yhden vaiheen
päättymisestä ja seuraavan alkamisesta. Kyseessä ei ole
ankara koe, vaan vanhassa ohjelmassa käytetyn ns.
riihityksen sijasta järjestettävä toiminnallinen kauden
lopetus. Seikkailijakisassa on kyllä voittaja, mutta ei
häviäjiä - kisaa ei voi reputtaa.
Tänä syksynä seikkailija-vartio KarvaKorvaWompatit osallistuivat ikäkautensa päättävään sepeliin. Paljastamatta
kuitenkaan tuleville SePeliin osallistuville sen tarkemmin sisältöä, oli rastiradalla koetuksella seikkailijoiden suunnistustaidot, ruoanlaittokyvyt sekä erätaidot
että –tiedot. Jokaisesta sepelistä valitaan takavuosien
tapaan paras riihittäjä, joka palkitaan perinteisellä
kiertopalkinnolla tulevassa itsenäisyyspäiväjuhlassa.

KarvakorvaWompatit SePELI:n maalissa.
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Puuhasivut
Ratkaise haastava Labyrintti! Varo matkalla vaarallista
vesipääskyä!
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Lisää puuhaa
Tämän Ufon kiperimpänä tehtävänä on ratkaista Tanun
hieman haasteellisempi pakkauslista, joka annettiin
KarvaKorkaWompateille SePeliä varten. Olisitko sinä
osannut täyttää rinkan tämän listan avustuksella?













MPj-A
OLTMV
TT
JP
LUV
RV
IPM
KP
MP
PH
MPV
HKHV

Oikeat vastaukset:
MakuuPussi ja –Alusta
OtsaLamppu Tai Muu Valaisin
TuliTikut
JuomaPullo
Lämmintä UlkoiluVaatetusta
RuokailuVälineet
Iloista PartioMieltä
KomPassi
MatkaPuhelin
PartioHuivi
MuistiinPanoVälineet
HenkilöKohtaiset HygieniaVälineet
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Vitsejä



Mikä on jääkiekkopelaajien pahin vitsaus?
– Lapamato



Mitä yhteistä on vauvalla ja pallolla?
– Molempia syötetään.



Mitä eroa on leppäkertulla ja HIFK:lla?
– Leppäkertulla on enemmän pisteitä.



Mitä kärpänen sanoi lennettyään hevosen suuhun?
- Nyt olen turvassa.



Mitä yhteistä on insinöörillä ja salamalla?
– Ensin välähtää ja sitten korjataan tuhot.



Brunette ja blondi hyppäsivät Näsinneulasta alas.
Kumpi oli ensin alhaalla?
– Brunette, koska blondin täytyi pysähtyä kysymään
tietä.



Mitä saa, kun yhdistää rukkiin dynamon?
- Puolitoista volttia kerien.
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Ufon toimituskokous
Vaikka rakasta lippukuntalehteämme Ufoa toimitetaankin
suurella intohimolla, aina ei motivaatio ole huipussaan
tai toimituskokoukset sieltä tehokkaimmasta päästä. Tässä artikkelissa pääset vilkaisemaan kulissien taakse miten lippukuntalehtemme syntyy joka puolivuotiskauden
päätteeksi.
Ufon toimituskokouksen nro 3 kulku:
7:59
8:01
8:20
8:21
8:25
8:45
8:55
8:56
9:20
9:21
9:45
9:55
10:20
10:21
10:50
10:51
11:15
11:30
13:30
13:31
13:32

Tanu saapuu kololle.
Odotellaan muita.
Muita ei ole tulossa, ideointi alkaa.
Ideoita ei ole, etsitään vanhoista
Ufoista kierrätettäviä juttuja.
Kahvitauko.
Jatketaan vanhojen Ufojen selaamista.
Aloitetaan Ufon taittaminen koneella.
Kone ei käynnisty, kahvitauko.
Kone ei toimi vieläkään ja kahvi on
loppu.
Tanu lähtee ostamaan lisää kahvia.
Kone käynnistyi. Aloitetaan vanhojen
juttujen liittäminen uuteen Ufoon.
Kahvitauko.
Suodatinpussit loppu.
Tanu lähtee ostamaan suodatinpusseja.
Aletaan etsiä kuvia netistä juttujen
täytteeksi.
Netti ei toimi, kahvitauko.
Siirrytään sotilaskotiin paremman
nettiyhteyden toivossa.
Lounastauko.
Työt jatkuu.
Netti ei toimi sotilaskodissakaan.
Aloitetaan pääkirjoituksen ideointi.
Motivaatio lopussa. Tanu Lähtee
kotiin.
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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 seikkailijoille. Siihen voit kiinnittää kaikki hienot partiomerkkisi.

Löydä ja tilaa oma
SaSi-vaatteesi osoitteesta
sasi.spreadshirt.fi
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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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Saharan Sissien leikkimieliset uimakisat
Maanpuolustuskorkeakoulun uimahallissa 4.11
SaSit pääsivät perinteiseen tapaansa MPKK:n uimahalliin
polskimaan ja pärskyttelemään vetisissä merkeissä. Uimaajan päätteeksi järjestetyt mittelöt olivat tiukkoja
joskaan eivät niin vakavamielisiä. Kisaajat ja tulokset
voit lukea alta.

















5m (ajat välillä 2-7s. Lista ei
ole sijoittumisjärjestyksessä)















Eemeli
Venla
Helmi
Roosa
Eerika
Vilma
Saaga
Essi
Matilda
Anna
Olivia
Tomi
Anton
Rikhard

50m

10m (ajat välillä 7-14s. Lista ei
ole sijoittumisjärjestyksessä













Eemeli
Venla
Matilda
Anna
Helmi
Roosa
Saaga
Minnie
Rikhard
Olivia
Vilma
Tomi














Eemeli 49s
Felix 51s
Aleksi 1min 25
Helmi 1min 12s
Roosa 1min 3s
Antti 1min 5s
Kalle 1min 3s
Santeri 54s
Iida 59s
Rikhard 56s
Tomi 55s
Anton 1min 4s

75m







25m







Olivia 28.2s
Helmi 29.4s
Roosa 30.2s
Eerika 23.3s
Minnie 30.2s
Minna 47.1s
Meri 36.1s
Vilma 28.2s
Iida 22.3s
Sini 28.2s
Rikhard 18
Julia 29.5s
Santeri 25.4s
Tomi 30.8s
Anton 27.4s
Joel 43.4s

Eemeli 20.1s
Felix 20.1s
Arttu 24.2s
Aleksi 34.1s
Matilda 28.2s
Anna 23.3s
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Eemeli 1min 18s
Felix 1min 27s
Iida 1min 45s
Rikhard 1min 9s
Tomi 1min 5s
Anton 1min 23s

Onnittelut! Sinut on valittu Saharan Sissien retkikuntaan, joka
lähtee avaruussukkulallaan kohti tutkimatonta ja salaperäistä
Kiljava-planeettaa. Rakas maapallomme alkaa käydä turhan ahtaaksi ja kulutetuksi, joten olemme saaneet tehtäväksemme
tutkia muiden avaruuden kolkkien elinkelpoisuutta.
Avaruussukkula lähtee perjantaina 6.2.2015 klo 18 Santahaminan ala-asteen bussipysäkin takaiselta aukiolta. Palaamme samaan paikkaan sunnuntaina klo 15.
Retkikuntaan on ilmoittauduttava mukaan viimeistään perjantaina 23.1.2015 palauttamalla tämän lapun alaosa täytettynä johtajalle (jälki-ilmoittautumisesta peritään 1,5
kertainen maksu). Paikka sukkulassa maksaa 20 euroa. Summa maksetaan omaa viitenumeroa käyttäen lippukunnan tilille FI38 1458 3000 1031 59. Maksun toivomme suoritettavaksi vuoden 2015 puolella, välillä 1.-23.1.2015. Leirille lähdön peruuntuessa ilmoittautumispäivän jälkeen leirimaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.
Mukaan leirille tarvitsee mm. makuupussin ja -alustan/lakanat, riittävästi vaihtovaatteita ja säänmukaiset ulkovaatteet ja -kengät, sauna- ja peseytymisvälineet sekä partiohuivin.
Leirille ei saa tuoda omia kännyköitä tai muita elektronisia laitteita, sillä ne häiritsevät
avaruussukkulan elintoimintoja ylläpitäviä laitteita.
Omia herkkuja leirille saa tuoda, kuitenkin enintään pienen karkkipussin ja 0,5 litran
limun.
Avaruusaiheista rekvisiitta saa ottaa mukaan. Sukkulan turvallisuussäädösten takia
lasermiekat ja sädepistoolit on jätettävä kotiin.
Lisätietoja voi kysellä leirinjohtajalta:
Rikhard Sjöblom, 040 542 3125, rikhard.sjoblom@gmail.com
------ -------------------------- ------------------------Osallistujan jäsenmaksu tulee olla maksettuna vuodelle 2015

Lapseni ______________________________ saa osallistua SaSien
talvileirille 6.-8.2.2015 ja matkustaa tarvittaessa johtajien kyydillä.
Allergiat ja lääkitys _________________________________________
Huoltajan puhelinnumero _______________________________________

___________________________
____________________________
Huoltajan allekirjoitus
Nimenselvennys
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Seuraava Ufo ilmestyy toukokuussa 2015.
Saharan Sissien johtajaneuvosto toivottaa
kaikille rauhaisaa joulua ja hyvää uuttavuotta.
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