UFO

1/15 nro.105
1

Sisällys
Sisällys
Pääkirjoitus
Avaruusseikkailu
Pallokalat Nuuksiossa
Partioviikko 2015
SaSit somessa
Merirosvoleiri 2015
Juorupalsta

Saharan Sissien lippukuntalehti
UFO 1/15 nro. 105
Painopaikka: Helsingin nuorisoasiankeskus
Painos kpl: 90
Toimittaneet: Tanu Karttunen, Rikkhard Sjöblom
Kannen kuva: Netta Kortelainen

2

Pääkirjoitus

Kevät alkaa olla jo lopuillaan ja sen huomaan
ainakin siitä kun tämän kirjoituksen tekemisen ohella kaivoin jälleen rinkkani esiin,
mutta viimeistä kertaa tänä keväänä. Sillä
aloittelin juuri pakkaamista ensi viikonlopun
supenpentujen Mörrmöykkyretkeä varten samalla
säätiedotusta pälyillen ja toivoen, että
rinkkaani laittamat sadevaatteet saisivat
olla siellä koko viikonlopun.
Viime kevät minulla vierähti armeijassa, enkä näin ollen
silloin partiotapahtumiin juurikaan päässyt mukaan. Tänä
keväänä partiota on kuitenkin tuntunut olevan kalenterissa edelliskeväänkin edestä. Joskus viikon sisään
neljässä kokouksessa käytyäni ja niiden jälkeen vielä
viikonloppuretkelle suunnattuani välillä mietityttää
miksi teen tätä? Vastaus on kuitenkin yksinkertainen:
Olen saanut partiolta paljon enemmän kuin antanut sille.
Omat johtajani ovat järjestäneet aikanaan minulle
huikeita tapahtumia, opettavaisia ja hauskoja kokouksia
sekä ikimuistoisia leirejä. Olen jopa päässyt ulkomaillekin vaeltamaan tekemättä itse sen eteen juuri mitään.
Nyt minulla on mahdollisuus kiittää heitä, jotka ovat
minun eteen paljon tehneet ja antaa takaisin nuoremmille, olemalla samanlainen johtaja joita minulla on aikanaan ollut.
Mörrimöykkyretken, viimeisten kokousten ja päätösiltanuotion jälkeen on taas nähty ja koettu yksi partiokevät. Paljon siihen on mahtunutkin ja allekirjoittanutkin
on jokavuotisten huipputapahtumien lisäksi päässyt kokemaan uusia haasteita mahtavissa projekteissa ja sen myötä toivottavasti tuonut huikeita kokemuksia niin nuoremmille kuin vanhemmillekin partiolaisille.
Tanu Karttunen, päätoimittaja
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Avaruusseikkailu

Tänä vuonna talvileirillemme lähtenyt retkikunta otti suunnakseen
Kiljavan planeetan. Perille päästyä askartelimme ensitöiksemme
foliohatut ja näimme myös planeetan alkuperäisasukkaita jo ensimmäisenä iltana. Päätimme kuitenkin jättää tarkemman tutkimisen
vasta seuraavaan päivään.
Lauantain avaruuspolulla kohtasimme kuuluisia avaruusmatkailijoita, asteroidi vyöhykkeen, tunnistimme tähtikuvioita, opetelimme suojelemaan ympäristöä sekä
naamioitumaan. Päivä huipentui interaktiiviseen näytelmään jossa päästiin
leiriläisten sekä avaruusaluksen miehistön voimin pelastamaan superalienin
kaappaama upseeri. Onnellisen seikkailun päätteeksi järjestettiin jälleenkerran suosiota niittänyt disko.
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Pallokalat Nuuksiossa
Tarpojavartio Pallokalat suuntasi viikonlopun viettoon
Nuuksion kansallispuistoon perjantaina perjantaina 8.5.
Vaellukselle lähtijät tapasivat Pasilan asemalla josta
matka taittui Espooseen junalla. Tarpojien toiveesta he
taittoivat koko matkan ihan keskenään ilman johtajia.
Nämä olivat ainoastaan Espoossa vastassa antamassa ohjeet millä bussipysäkillä Pallokalat jäisivät pois. Bussimatka sujui hyvin ja oikea pysäkkikin löytyi. Sitten
alkoikin kävely leiripaikalle Holma-Saarijärvelle. Kävelymatkaa perille oli noin viisi kilometriä. Matka sujui
joutuisasti vaikka rinkat kuulemma painoivatkin. Ettei
vain olisi tullut liikaa karkkia mukaan (ainakin johtajille). Perille päästiin lähes kuivina ja suhteellisen
hyvissä voimissa. Majoittuminen tapahtui laavuissa joiden pystytys sujui esimerkillisesti. Loppuilta menikin
sitten iltapalaa tehdessä ja mukavia jutellessa. Nukkumaan selvittiin noin kello 23. Toki ainakin tyttöjen
teltasta kuului pulinaa ja kikatusta aika pitkään sen
jälkeen.
Lauantaiaamuksi oli suunniteltu aikainen herätys ja linturetki. Lasten ja erityisesti leirinjohtajan toiveesta
se kuitenkin siirrettiin iltapäivään jotta voitiin nukkua pidempään. Aamutoimien ja ravitsevan aamiaisen jälkeen lähdettiin vaeltamaan. Tarkoituksena oli kävellä
tavarat mukana johtajien suunnittelema reitti ja harjoitella samalla suunnistusta ja kävelyä tavaroiden kanssa
tulevaisuuden pidempiä vaelluksia silmällä pitäen. Matkan varrella pysähdyttiin tekemään lounasta. Pussipasta
sai vaihtelevan vastaanoton. Onneksi käänteentekevä jokapaikan kastike saa kaiken ruuan maistumaan hyvältä.
Käveleminen sujui hyvin. Se osoittautui myös ihan mukavaksi ajanvietteeksi. Varsinaisen vaellusreitin lisäksi
kävelimme luontopolun jossa oli paljon mukavia maisemia.
Saimme kävelyn aikana kuulla myös paljon extremepartiolainen Bera Gryllsin uroteoista. Vietimme vaelluksella
viitisen tuntia.
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Leiriin päästyämme muutama urhea tarpoja kävi uimassa.
Harjoittelimme myös vaatteiden kuivaamista leirioloissa
ja teimme päivällistä. Ruokalistalla oli todellinen
klassikkoherkku, tölkkilihapullat ja pussimuusi. Ruuan
jälkeen pojat lähtivät tekemään puita nuotiota varten.
Tytöt ja johtajat jäivät tiskaamaan ja kertomaan päivän
polttavimpia juoruja. (Ne voitte lukea UFO-paljastaa
palstalta lehden lopusta. Ihan kaikkea ei kuitenkaan
lehden toimitukselle kerrottu.) Illan kruunasi iltanuotio leikkeineen sekä maittavine iltapaloineen. Tarjolla oli makkaraa ja jälkiruuaksi Smøreja. Nukkumaan
mentiin taas noin klo 23.
Aamulla syötiin aamupalaa ja purettiin leiri. Sitten
lähdettiin kävelemään kohti bussipysäkkiä. Perillä Santahaminassa oltiin klo 13 jälkeen. Huolsimme tavarat kololla nopeasti ja tehokkassti. Jo ennen kahta lähdimme
viettämään äitienpäivää kotiin.
Kiitos kaikille osallistujille Vaelluksesta! Se oli kevään kohokohtia.
Richie
Ufon toimitus haastatteli Pallokaloja sekä johtajia, mikä vaelluksella oli parasta. Alla on poimintoja vastauksista:
”Johtajat”
”Porukka”
”Maisemat”
”Vapaa-aika” ”Kävely”

”Porukka ja paikka”

”Porukka, kävely ja syöminen”

”Ulkona
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nukkuminen”

”Luontopolku”

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.

Yrjonpäivän iltahartaus
23.4. järjestettiin perinteinen Yrjönpäivän
Iltahartaus Kampin kappelisaa puolituntisen
hartauden jälkeen oli mahdollisuus osallistua
kahveille Pop up –kololla.

PopUp-kolot
PopUp koloilla järjestettiin täkin vuonna
huikeaa ohjelmaa kaikille ikäkausille ja
myös EVP-kaverit olivat tietenkin tervetulleita mukaan! Tänä vuonna uutuutena oli
Poppari Caféta, jossa voi hengailla
PopUp-kololla
osallistumatta järjestettyyn ohjelmaan. Ikäkausien omien
ohjelmien lisäksi
PopUp-kololla pääsi kokeilemaan seinäkiipeilyä joka
ilta.
Sudenpennuille oli Luvassa on leikkejä, puutöitä ja
mahdollisuus pinota PäPa:n korkein kalteva torni, joista
korkein palkittiin!
Tarpojien omassa ohjelmassa treenailtiin ensiaputaitoja.
Tarpojat pääsivät testaamaan taitojaan mitä
haastavimpien tehtävien parissa.
Samoajille oli tarjolla kaksi eri aktiviteettia, joista
saattoi halutessaan suorittaa vaikka molemmat! Toisessa
aktiviteetissa hakeuduttiin outoihin tilanteisiin muiden
ihmisten kanssa ja ikuistettiin nämä tilanteet
Instagramiin. Toinen aktiviteetti liittyi ruoanlaittoon
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ja erityisruokavalioihin — haasteita oli siis luvassa!
Vaeltajilla ja aikuisilla oli huikea mahdollisuus
osallistua jo legendaariseksi muodostuneeseen, tällä
kertaa Maailman Kolmanneksi Nopeimpaan PT-skabaan!

Partiojohtajan juhlaillallinen
Perjantaina 24.4. juhlistettiin partiojohtajuutta partiojohtajien juhlaillallisella
ylellisessä Koskenrannassa. Erityisvieraina
juhlaillalliselle pääsivät kaikki vuoden
sisään valtakirjansa hakeneet partiojohtajat.
Kolmen ruokalajin illallisesta nautittiin
James Bond –elokuvien hengessä.

Supersupe ’15
Tänä vuonna SuperSupessa etsittiin Supersupen
kadonnutta viittaa! Se oli varmaan
varastettu. Kuka ihme olisi halunnut varastaa
SuperSupen viitan? Olisikohan se voinut olla
joku SuperSupen tuttavista?
Saharan Sissienkin sudenpennut lähtivät
mukaan salapoliisi seikkailuun selvittämään
kadonneen viitan arvoitusta. He tutustuivat
samalla SuperSupen tuttaviin Herra Majavaan,
Tohtori Töpöön, Hulluun Professoriin, Paula
Poliisiin, Himojumppariin, Isonenään, Kerkkä
Ötökkään ja Roskapeikkoon. Mutta kuka heistä
vei viitan ja miksi?
Sudenpentutapahtuma SuperSupe 2015
järjestettiin partioviikon lauantaina
Helsingin keskustan tuntumassa. Päivä tarjosi
lapsille salapoliisi teemaisen päivän
sisältäen ohjelman, lounaan ja
tapahtumamerkin ja Akeloille oli myös luvassa
omaa virkistystä.
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Törmä
Tarpojat pääsivät kisaamaan paremmuudestaan
ja ottamaan mittaa itsestään Pääkaupunkiseudun Partiolaisten päiväsarjojen piirimestaruuskilpailu Törmässä
25.4! Kilpailu käytiin Viikin ja sen
lähialueiden maastossa. Saharan Sissien
Vauhtihirmut-vartio
osallistuivat kisaan
ja voittivat piirimestaruuden ulkopuolisen sarjan ja pääsivät noutamaan palkintonsa Kohtaamisessa 4000 -päisen yleisön edessä!

Kohtaaminen
Vuoden menevin partiotapahtuma Kohtaaminen
toi partion useisiin Helsingin keskeisimpiin
kohteisiin sunnuntaina 26.4. Sudenpennut ja
seikkailijat ystävineen ja perheineen valloittavat aamupäivän aikana Korkeasaaren. Samaan aikaan tarpojat, samoajat ja vaeltajat
ottivat haltuunsa koko kaupungin ytimen.
Kaikki kohtasivat toisensa iltapäivällä Suvilahdessa Partiofestareilla! Suvilahdessa rikottiin myös ennätyksiä ja tehtiin Suomen
suurin ihmislogo, Finnjamboree 2016 Roihun
logo.
Kaikkien alueen johtajaikäisten kunniaksi
päivä huipentui johtajabileisiin Suvilahden
Kattilahallissa.
Viereisellä sivulla voit ihastella kuvia partioviikon huipentaneesta Kohtaamisesta.
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www.saharansissit.wordpress.com
Lippukuntamme omilla
nettisivuilla voit lukea
kattavammin menneistä tapahtumista ja saada tieto
tulevista. Tältä sivustolta
löydät myös oleellisimmat
tietomme, kuten ryhmien
kokoontumisajat. Myös Ufon arkiston löydät
osoitteen www.saharansissit.wordpress.com takaa!

Saharan Sissien facebook-sivut ovat lähteneet
lennokkaasti käyntiin ja niistä tykätty jo yli 200
kertaa! Käy siis sinäkin tykkäämässä meidän sivuista, niin saat etusivullesi ajankohtaisimmat päivitykset niin leireiltä kuin muistakin partiotapahtumista ja pääset tunnelmaan käsiksi vaikka kotisohvaltasi.
Muita hyödyllisiä sivustoja:
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi
www.partio.fi
www.santahamina.fi
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#saharansissit
SaSit löydät myös instagramin kuvien
täyteisestä maailmasta. Instagramiin
tulvii ajankohtaisimmat kuvat aina
Saharan Sissien tapahtumista. Kyseiseen palveluun voit
toki itsekin jakaa SaSi-aiheiset kuvasi muiden löydettäväksi hastagilla #saharansissit.

SaSi-shop
Kesän helteet koputtelee jo
ovella! Onkin siis aika vaihtaa vaatetusta kevyempään ja
miksei tekisi sitä upeilla
SaSi-vaatteilla! 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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Merirosvoleiri
2015
On taas Saharan Sissien vuotuisen kesäleirin aika! Legendan mukaan muinaiset merirosvoklaanit ovat haudanneet Inkoon eteläpuolelle Elisaareen
mittaamattoman arvokkaan ja kalliin
aarteen, jota on määrä lähteä yhdessä etsimään lippukunnan kesken. Tälle kunniakkaalle retkelle lähdemme bussilla Santahaminasta torstaina 6.8. klo 9:00 ja palaamme
aarrejahdiltamme takaisin Santahaminaan sunnuntaina 9.8.
klo 14. Lähtö ja paluu tapahtuvat Santahaminan bussipysäkin takana sijaitsevalta aukiolta. Lähtöpäivänä lapset voi tuoda paikalle jo klo 8:00. Retken hinta on 35 €
ja se maksetaan lippukunnan tilille FI38 1458 3000 1031
59 omaa viitenumeroa käyttäen. Viimeinen ilmoittautumispäivä ja maksupäivä on päätösiltanuotiolla keskiviikkona
27.5. Jälki-ilmoittautumisesta peritään 1,5 kertainen
maksu. Mukaan leirille tarvitsee mm. makuupussin, makuualustan, riittävästi vaihtovaatteita, säänmukaiset ulkovaatteet ja -kengät, sauna- ja peseytymisvälineet sekä
partiohuivin. Omia herkkuja leirille saa tuoda kohtuullisen määrän. Lisäksi leirillä on kioski, jota varten
voi varata mukaan taskurahaa enintään 10 €.
Lisätietoja leiristä voi kysyä Leirinjohtajalta:
Markus Tirronen, 050 3592187, markus.tirronen@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lapseni ______________________________ saa osallistua
Saharan Sissien kesäleirille 6.8. - 9.
Allergiat ja lääkitys
_________________________________________
Huoltajan puhelinnumero
_______________________________________
__________________________ ____________________________
Huoltajan allekirjoitus
Nimenselvennys

14

tullut
a
t
s
u
Tan

EN!
N
I
A
L
UOTSA
R
N
E
M

SUO

Ihme on t
apahtunu
t, Richie v
aihtoi
älypuheli
meen.

Mara (eli pamp
ajänis) yhä yle
isempi näky ko
lolla
ja lippukunnan
tapahtumissa.

isoissa pär k
o
ti
r
a
p
t
e
te
pitkät perin
Lippukunnan
auhtihir mut
V
t.
a
iv
tu
r
u
m
essä
jäämättömyyd
ör män!
var tio voitti T
Huhujen m
ukaan Tur
kuun oltais
iin per usta
Sasien haa
massa
raosasto

Nuotio
a
a
t
n
u
k
u
ihtaa lipp
a
v
o
o
k
i
a
Richie
Tyttöihin.

Jonni on Luke
Skywalkerin IS
Ä!
15

Seuraava Ufo ilmestyy joulukuussa 2015.
Saharan Sissien johtajaneuvosto toivottaa
kaikille lämmintä ja aurinkoista kesää.
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