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Pääkirjoitus
Tätä kirjoittaessani vietetään jo ensimmäistä adventtia
ja se on merkki siitä, että syksy alkaa taas olla
partion osalta taputeltu. Enää muutamat kokoukset,
allekirjoittaneella vielä yksi retki ja tietysti
itsenäisyyspäiväjuhla edessä, joiden jälkeen voidaankin
vetäytyä hetkeksi ansaitulle tauolle.
Aikamoinen vuosi onkin ollut takana, kukaan tuskin on
pystynyt sivuuttamaan sitä, että olemme viettäneet 60vuotis juhlavuotta! SaSit ovat näkyneet somessa isommin
kuin koskaan. Ympäri vuoden on ollut juhlatapahtumia
normaalin toiminnan ohessa, joista monilla on pinssit
roikkumassa partiohuivissaan muistona. Kokonaisuutena
juhlavuotemme on ollut aikamoinen suoritus, josta saan
olla ylpeä ja erityisen ylpeä jokaisesta sitä
toteuttamassa olleesta johtajasta. Kiitos. Juhlavuoden
aikana itse olen oppinut paljon lippukuntamme
historiasta ja siitä millaista partio on ollut
vuosikymmeniä sitten saadessani kunnian tavata vanhoja
jäseniämme.
Voin myös olla ylpeä lippukunnan tilasta, se voi hyvin.
Taas itsenäisyyspäiväjuhlassa 14 uutta jäsentä saa SaSihuivin kaulaansa ja syksyn alussa aloitti viisi uutta
johtajaa, jotka suorittivat ryhmänohjaajakoulutuksen
menneenä keväänä. Eikä toiminnastakaan ole pulaa,
ainakin itselleni on kertynyt vuoden mittaan yli 20
teltassa nukuttua yötä, vaikka ihan kaikkeen en edes ole
ehtinyt mukaan.
Toivotan kaikille Saharan Sisseille ja
taustavaikuttajille rauhaisaa joulunaikaa.

Tanu Karttunen
Lippukunnanjohtaja
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60 vuotta sitten tammikuun 12. päivä pidettiin Santahaminassa
perustamiskokous, jossa lippukuntamme Saharan Sissit sai
alkunsa. 60 vuoteen on mahtunut äärettömän paljon leirejä,
kokouksia, teltoissa nukuttuja öitä ja kaikkea mitä partio
sisältääkään. 60 vuotta on sisältänyt myös erittäin paljon
jäseniä niin, sudenpentuja, kolkkia, vartiolaisia,
seikkailijoita, tonttuja, tarpojia, samoajia, vaeltajia ja
aikuisia, jotka ovat mahdollistaneet lippukuntamme toiminnan.

Juhlavuotemme alussa asetimme tavoitteet, jotka ainakin
haluamme toteuttaa vuonna 2016. Niihin kuului mm. tutustua
vanhoihin lippukunnan tekijöihin, lisätä tietoisuutta ja
näkyvyyttä lippukunnan ulkopuolella sekä laajentaa
perspektiiviä lippukunnastamme nuorimmille jäsenillemme.
Näitä tavoitteita toteutimme mm. valtavalla someaktiivisuudella, ottamalla yhteyttä vanhoihin jäseniimme sekä
runsaalla määrällä juhlavuositapahtumia. Seuraavilla sivuilla
pääset kurkkaamaan millaisia eri tapahtumia SaSeilla oli ja
miltä siellä näytti.
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Juhlaristeily 2016
tammikuussa Kiljavalla
Perinteinen talvileirimme
vietettiin juhlavassa
risteilyhengessä Kiljavan
maastossa.

Leikkirieha
Santahaminassa
helmikuussa
Vähälumisen talven
seurauksena
perinteinen
laskiaisriehamme
vietettiin
riehakkaiden leikkien
parissa.
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SaSi-Cup Kadettikoulun
kentällä maaliskuussa
Tänä vuonna oli SaSiCupissa lajina jalkapallo!
Pallonpotkijoita tulikin
yli 40 ottamaan
leikkimielisesti mittaa
toisistaan.

Toukokuun päätöstapahtuma
Santahaminassa
Kevätkausi huipentui koko
perheen rastikierroksella
Santahaminassa.
Osallistujia paikalla oli
yli 100! Ilta huipentui
merkkien jakoon sekä
makkaranpaistoon
Sotilasuimarannalla.

ROIHU Evolla heinäkuussa
Koko vuoden
pääpartiotapahtuma Roihu
oli myös SaSien
juhlavuosikalenterissa.
Roihusta tulikin yli 16 000
osallistujan voimin Suomen
suurin Finnjamboree
koskaan.
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Elokuun kesäleiri
Sotilasuimarannalla
Viikonlopun mittaista
kesäleiriä vietettiin
kaikkien ikäkausien
kesken mahtavissa
aurinkoisissa keleissä.

Ryhmän juhlakokous
Kukin ryhmä on syksyn
aikana pyhittänyt yhden
kokouksistaan
lippukuntamme
historiaan ja
vanhempaan toimintaan
tutustumista varten.

Uimakisat marraskuussa
MPKK:n uimahallissa
SaSit ovat hyvin
perinteikkäästi
polskineet MPKK:n
uimahallissa jo noin
neljänkymmenen vuoden
ajan leikkimielisesti
kisaillen. Tänäkin
vuonna yli 40 vesipetoa

7

Jaggereiden ja VarPojen leiri Pornaisissa
Samoajaryhmä Jaguaarit olivat omalla leirillä yhdessä VarPojen
samoajaryhmän kanssa VarPojen kämpällä Pornaisissa. Lähdimme puoli
seitsemän aikoihin perjantai-iltana bussilla kohti kämppää.
Perillä aloimme heti tekemään puita ja paljon sillä sauna sekä
kämppä piti saada lämpimäksi. Sen jälkeen meillä oli yhden VarPon
suunnittelema ohjelmanumero. Se oli erittäin hauska. Ohjelman
jälkeen olikin luvassa sauna. Sauna oli todella jees varsinkin
hikisen kävelymatkan ja raskaan puiden teon jälkeen. Saunan
jälkeen opetimme pojille kuinka pelataan Jungle Speedia ja meistä
yksi voitti koko pelin ;) Pelin jälkeen jatkoimme tutustumista ja
nukkumaan kävimme kun siltä tuntui.

Lauantaiaamuna heräsimme aikaisin ja söimme aamupalaa, osa oli
väsynyt mutta hyvin aamusta selvittiin. Aamupalan jälkeen teimme
lisää puita ja siitä alkoikin uusi ohjelmanumero. Päivällä aloimme
tekemään ruokaa ja siinä samassa pelasimme halimurhaajaa. Pojilla
oli siinäkin
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ylivoima mutta yksi neljästä SaSista selviytyi viimeisimmäksi.
Ruuaksi söimme tonnikalapastaa ja se oli hyvää.

Ruoan jälkeen ohjelmassa oli yhdessä chillailua ja pelailua, muutama kuvakin tuli otettua. Illalla menimme taas saunaan ja nukkumaan menimme aikaisin. Sunnuntaiaamuna heräsimme taas aikaisin ja
aloimme heti siivoamaan ja pilkkomaan vielä viimeiset puut. Sieltä
suuntamme kävi vielä VarPojen kololle huoltamaan kalustoa. Tällä
kertaa emme menneet julkisilla vaan meille saapui vanhemmat hakemaan. Kololla meillä ei mennyt hirveän kauan ja pääsimme (melkein)
kotiin.

- Jaggerit
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Alla olevassa jutussa julkaisemme Hannu ”Hande” Sinkon Saharan Sissien 60-vuotis juhlissa esittämän puheen omasta vuonna
–57 alkaneesta partiotaipaleestaan Saharan Sisseissä. Kiitos
Handelle näiden muistojen jakamisesta. Ne sisältävät tärkeää
SaSien historiaa aivan lippukuntamme alkuajoilta.
-Tanu

Saharan Sissit 1956 - 2016
Hyvät Saharan Sissit, Hyvät naiset ja herrat
On kunniatehtävä voida esittää Teille onnittelut kuusikymmen
vuotisen partiotoiminnan johdosta.
Kuusikymmentä vuotta partiotoimintaa Santahaminassa ja Laajasalossa on merkittävä saavutus Saharan Sisseiltä ja Sissien
taustavaikuttajilta.
Saharan Sissien toiminnassa on kuusikymmenvuotistaipaleella
ollut satoja nuorukaisia mukana partiotoiminnassa. Se käsittää myös valtavan määrän erilaisia luokkamerkkisuorituksia,
laavu- teltta- ja tulilla yöpymisiä ja näihin liittyvinä, tekemällä opittuja ja osaamista edellyttäviä monipuolisia taitoja. Ja ennen kaikkea se on rakentanut hyviä kaverisuhteita
usein koko elämän ajaksi.
Saavutus on merkittävä myös koska partio itse kasvattaa omat
johtajat omista jäsenistään. Partio ei osta johtamista ulkopuolisilta tahoilta. Partio toimii vapaaehtoisesti kauttalinjan ja on avointa kaikille antaen samalla mahdollisuudet
kaikille.
Kotisaari Santahamina, huolimatta erityisasemastaan tai ehkã
siitä johtuen, on tarjonnut myös erinomaisen toimintaympäristön Saharan Sisseille.
Onnittelut ja Kiitokset kuuluvat Teille kaikille Saharan
Sisseille, Vanhempainneuvostolle ja toiminnan mahdollistaneille osapuolille Santahaminassa ja Laajasalossa.
Haluan kertoa omista kokemuksistani Saharan Sisseissä. Partiotapahtumat ja kokemukset ovat satunnaisotannalla valittu
ja ne ovat lähes täysin muistini varaisia. Saharan Sissien
aikajanalla ne ajoittuvat kuusikymmenvuotistaipaleen ensimmäiselle kolmannekselle.
Olen itse liittynyt Saharan Sisseihin 1957. Se tapahtui minulle ensimmäisessä lippukunnan kokouksessa, jonka kokoontumispaikkana oli keisarinvallan aikainen vesisäiliö vanhan
sähkölaitoksen vieressä.
Tilaisuus oli kymmenvuotiaalle jännittävä. Paikkakin oli jännittävä ja se täyttyi silloin lähes kokonaan Saharan Sisseistä.
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Aloitin Kärppävartiossa jossa silloin vartionjohtana toimi
Erkki Viuhko.
Seuraavana vuonna siirryin Majaviin, jota silloin johti Seppo
Lehto.
Vartion kokoukset pidettiin viikottain ja niistä tiedotettiin
etukäteen viestikapulaa käyttäen. Vartioissa suoritimme luokkamerkkejä ja taitomerkkejä hyvinkin laajaalaisesti. Hankimme näin myös valmiuksia ensimmäisille yöretkille ja leireille, joita innolla odotimme. Niistä muodostuikin helposti usein unohtumattomia toiminnan kohokohtia.
Ensimmäinen kesäleirikokemukseni sain -58 kun lippukunnan
kaikki vartiot ja vaeltajat vietiin kuorma-autoilla Malmin
Paukkulaan. Yövyimme siellä teltoissa kaksi yötä. Paikka oli
jännittävä monistakin syistä. Paukkulaa ympäröi tuolloin vielä isot korpimaastot ja suot joissa retkeilimme. Kävimme myös
katselemassa lentokoneita Malmin lentokentällä, jonne tuli
kävelymatkaa n. pari kilometriä.
Ensimmäisellä yöretkellä olin marraskuussa .-59. Yövyimme
laavussa rakovalkealla. Rakensimme ne itse havuista ja kelosta VJ:n johdolla. Yöpymispaikka oli tutkamäen etelärinteessä.
Pieni pakkanen kiristyi yöllä ja maa oli valkoinen ehkä sentin paksuisesta lumesta.
Vaikka muistan palelleeni lähes koko yön, niin se ei kaksitoistavuotiaana haitannut tulevaisuuden suunnitelmia ainakaan retkien osalta millään lailla.
Tuolloin varusteet olivat aika vaatimattomia verrattuna nykyisiin.
Aamulla Syötyämme eväät, pakkasimme reput, sammutimme tulen
ja palasimme kotiin. Kotimatkan teimme Betlehemin ja Papillahden kautta maastossa kulkien. Kävellessämme kilpailimme
tunnistamalla kukin vuorollamme lehdettomiä puita jotka ohitimme. Papinlahden kerhon takana oli suuria lehtipuita joiden
tunnistaminen ilman lehtiä meni kyllä arvaamiseksi. VJ tietysti voitti tunnistuskisan, mikä päättyi seurakuntakodille
jossa hajaannuimme ja kukin lähti kotia kohtiin.
Kotiin tullessa ihmettelyn aiheutti se kun kaikki vaatteeni
haisivat niin totaalisesti savulle, että vaativat pesun ja
sama koski miehenalkuakin.
Retkeily kotisaarella kehittyi merkittäväksi osaksi toiminnassamme ja sitä harrastettiin ympäri vuoden.
Myöhemmin retkikohteiksi tulivat Östersundom, Holma. Tarpoila
ja joskus Nuuksio ja Kiljava.

LAPPI
Noin viisikymmentä vuotta sitten kesällä-66 teimme Mustankäden voimin ensimmäisen vaelluksen Lapissa.
Martti Tulamon , Ari Arvekarin, Ilpo Nuotion ja Raimo Hando11

linin kanssa vaelsimme Saariselällä.
Ajankohdaksi oli valittu elokuun
alusta kaksi viikkoa. Matkustimme junassa Rovaniemelle, sieltä linjaautolla Ivaloon. Yövyimme laavussa
Virtaniemen tien varressa. Seuraavana
aamuna viiden maissa pysäytimme Ivalosta lähteneen Postiauton tienvarressa ja sillä pääsimme Raja Jooseppiin.
Poikkesimme Rajavartiostossa tiedustelemassa Lutto- joen ylitystä ja
saimmekin hyvät ohjeet. Sitten tarpominen Lutolle ja seikkailu alkoi. Sieltä vaihtoveneillä Luton
yli, kävimme Suomun Villellä, hän ei
ollut kotona, jatkoimme edelleen Ylä
Kiertämäjärven kämpälle vesisateessa,
Paratiisikurussa –66
jossa yövyimme. Kahden viikon muona
ja muut varusteet tuntuivat kyllä olkapäissä meillä jokaisella. Aamuyöstä kaksimiehinen rajapartio tuli keittämään aamukahvit huomenta toivottaen. Pian Hyvä
kahvin tuoksu kämpässä herätti Saharan Sissitkin aamupalan
tekoon. Kahvit juotuaan rajamiehet katosivat omille poluil-

Nöplä, Raimo, Aka, aamupala Kiertämällä.
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leen yhtä nopeasti kuin
olivat ilmestyneetkin.
Söimme aamupalat, pilkoimme
puita kämppään käyttämiemme
verran ja annoimme tulien
sammua kunnolla. Jatkoimme
aamupäivällä kohti etelää
ja edelleen vesisateessa
rajavyöhykettä seuraillen.
Tarpominen jatkui lähes
neljä vrk jatkuneessa sateessa Anterijoelle, Vongoivalla, Jaurujoelle,
Siulan Ruoktulle, Luirolle,
Sokostille, Paratiisi Kuruun, Suden Pesälle
ja lopulta Kaksilauttaseen. Sään poutaantuessa ja
rinkan keventyessä alkoivat
vaelluksemme päivämatkat
pidentyä.
Sateisina päivinä varusteiden kuivaamiseksi pyrimme
Vongoivan ylitys
hakeutumaan yöksi autiokämpälle tai turvekammiin jos
niitä löytyi. Muuten yövyimme tuuheimman kuusen juurella jonka löysimme ja sateettomina öinä ylhäällä itäpuolen rinteillä
tunturissa välttyäksemme hyttysiltä
Ainoat vaelluksella tapaamamme ihmiset oliva ne kaksi rajajääkäriä Kiertämäjärven kämpällä ja Kotkalaiset partiotytöt,
jotka olivat valloittaneet koko Suden pesän autiotuvan ennen
meitä. Me yövyimme pihalla.
Yhdeksän vuorokauden vaellus, silloin vielä todellisessa
erämaassa, ilman gpsaa kännykkää sateliittipuhelinta, tuskin
olisi onnistunut ilman Saharan Sisseissa hankkimaamme eränkäynnin osaamista.
JAMBOREE
12. Maailman Jamboreelle ja samalla ensimmäiselle kansainväliselle leirille pääsin - 67. Osallistuessani Suomen 86 henkiseen edustusjoukkueeseen. Saharan Sisseistä oli mukana Ilpo
Nuotio allekirjoittaneen lisäksi. Jamboreella leiriläisiä oli
n 12000 jotka tulivat sadasta eri maasta. Upea leiripaikka
sijaitsi Pohjois Idahossa, vuorten ympäröimän kirkasvetisen
Pend Oreille järven rannalla. Se sijatsi n. 2000 metrin korkeudessa.
Suomalainen joukko muodosti kaksi nelivartioista leirilippu13

kuntaa partioikäisista ja kymmenen hengen johtajaneuvoston
sekä kuusihenkisen vaeltajaikäisistä muodostetun päivystysvartion. Suomalaiset lippukunnat majoittuivat kumpikin eri
alaleireihin, joita oli viisi. Niissä kussakin telttaili n
200O- 2500 scouttia. Leirikentat olivat kukin ovaalin muotoisi, halkaisijaltaan n. mailin ja niiden välissa oli selvät
metsätaipaleet. eikä alaleireistä ollut suoraa näköyhteyttä
naapuriin. Johtajaneuvosto ja päivystysvartio perustivat oman
leirinsä GHQ alaleiriin.
Kaikki osallistujat käyttivät Jamboreen sääntöjen mukaan Niger- telttaa, joissa oli maalattia. Tästä johtuen myös telttasänky oli välttämätön turvallisuuden vuoksi. Suomalaisten
leirien etäisyydet toisistaan olivat n 1,5 mailia. Lerillä
toimi linjaautoliikenne alaleirien ja eri suorituspaikkojen välilla.
Suomalaisilla oli kussakin alaleirissä omat telttasaunat
joista kehittyi melkoisen suosittuja ja kansainvälisiä kokoontumispaikkoja iltaisin, vaikka päivisin lämpötilat helposti olivat 30 asteen tuntumassa. Idahossa silloin vallinneesta kuumuudesta johtuen päivittäinen uinti Pend Oreillessa
pelasti päivän.

Suomen CHQ

Suurleirin, kuten Jamboreen onnistumisen edellytyksiä on mm
toimiva logistiikka. Idahossa sitä hoiti USA: armeija ja hyvin hoitikin. Tultuamme kahdella bussilla Spokanen lentokentältä tulopäivänä 31.7. Leiripaikalle., Johtajamme ilmoittautui GHQ: lla jossa meille esitelttiin kaksi Hostia, kumpikin
am partiojohtajiajotka liittyivät joukkomme tueksi ja logistiikan yhteysupseeri ltn Polli. Pollin virkajeeppi oli myos
lainattavissamme kiireellisissä tapauksissa jne. Ehkäpä noin
kahden tunnin kuluttua saapumisestamme ja Pollin tapaamisesta
alkoivat ensimmäiset suomalaisten Niger telttojen pystytykset. Kaikki suomesta lähetetty rahti, yhteensa kolme isoa
kuorma- auton lastia oli jo tulopäivänä Idahossa käytössämme.
14

Leirillä oli paljon järjestäjien hyvin organisoitua ohjelmaa,
jokaiselle jotakin periaatteella. Niihin kuuluivat myös meidän saunat ja rakovalkeat, joita niitäkin oli kolmet kappaleet ja kaikki tarvittavat materiaalit Suomesta tuotuina Idahoon. Rodeo toimi läheisessä Coeur d’Alenen vanhassa villin
lännen tyylisessä kaupungissa. jonne oli järjestetty shuttle
bus liikenne koko päiväksi. Esityksiä oli useita määräpäivinä.
Jamboree matka kesti n kuukauden. Siihen sisältyi laaja USA
ohjelma josta muistan seuraavat osat:







New York 4 päivää, mm Scout Camp, YK, Empire State jne
Detroit 2 päivää, Fordin autotehdas, Mustangien valmistus
ja Dearbornin museo jossa Henry Fordin kotikylä
Los Angeles kaksi viikkoa, koko joukkue hajaantui BSA:n
(paikallisen piirin) valitsemiin partiotaustaisiin isäntäperheisiin. Oma isäntäperheeni asui Glendalessa joka sijaitsee pohjois Los Angelesissa. Mukana koko
ajan isäntäperheen päivittäisissä arkisissa askareissa
oman uimaaltaan ympärillä.
San Francisco kolmepäiväinen perhevierailu
Jamboree Farragut State Park 12 päivää 31.7.-11.8.

Jamboreen päättäjäiset

Hyvät Saharan Sissit, hyvät naiset ja herrat
Kiitokset mahdollisuudesta osallistua tähän tilaisuuteen. Haluan toivottaa Saharan Sisseille parhainta menestystä toiminnassanne ja hyviä partiokokemuksia harrastuksessanne jota arvostetaan.
Hande
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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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Saharan Sissien leikkimieliset uimakisat
Maanpuolustuskorkeakoulun uimahallissa 8.11

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 2,7-9s.)

25m (ajat välillä 11-35s.)


Eemeli



Santeri

Camilla P



Oskari

Edda W

Netta K



Hugo

Roosa S

Elviira K

Roope R



Aleksi P

Anna H

Aina O

Saaga P



Reea



Minni B



Martin L



Arttu L

Emilia

Lotta V

Vilma

L

Minna J

Sakari P

Matilda P

Venla K

Eerika V

Iida V

Arttu L
10m (ajat välillä 7-18s.)
Minna J

Minni B

Helmi J



Jetta

Pinja L

Remi L

Aapo O



Vilma L

Niilo K

Anna H

Lotta V

Vilma L

Aamu O

Olivia S

Elviira K

Julia S

Netta K

Roope R

Elias J

Roope R

Arttu L

Mikko Y

Johtajasarja 25m

50m (ajat välillä 37s –2min)


Oskari S



Hugo



Eemeli K



Santeri



Aleksi P



Roope T



Roope 17,31s



Martin L



Niklas 17,31s



Joel H



Emilia 17,31s

75m



Netta 17,31s



Santeri 1min 31s



Tanu 17,31s



Hugo 1min 53s

18

19

Seuraava Ufo ilmestyy toukokuussa 2017.
Saharan Sissien johtajaneuvosto toivottaa
kaikille rauhaisaa joulua ja hyvää uuttavuotta.
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