Tervehdys ehkä viimeistä kertaa
Kevät on vääjäämättä hiipinyt luokse, kun koivut ovat
alkaneet vihertää lehdenalkujen myötä ja linnut
aloittavat visertämisensä aamulla aina vaan aikaisemmin.
Minut se on päässyt yllättämään tavanomaista suuremmin
tänä vuonna, sillä kouluni loppui aikaisemmista vuosista
poiketen jo silloin kun lunta oli vielä maassa.
Kevätjuhlissa ylioppilaslakin hakemisen lisäksi minulle
kesän alkamisesta kertoo kuitenkin viikoittaisten
partiokokousten loppuminen, partiota ei kuitenkaan
kannata unohtaa, vaikka kokoukset jäävätkin tauolle,
säilyy partiomaisuus silti meissä partiotoiminnan
ulkopuolellakin.
Kevään mittaan seurasin paljon keskustelua nuorten
urheiluharrastuksista ja niiden ehkä jopa
liiallisuuksiin menevästä kilpailuhenkisyydestä.
Kilpailu kuuluu moneen urheilulajiin, mutta luin useita
mielipiteitä sekä puolesta että vastaan miten urheilusta
tulee hyvinkin kilpailullista jo varsin nuorella iällä.
Tästä ollaan syytelty mm. urheiluseuroja, joiden myötä
harrastamisesta on lapsille saattanut tulla hyvinkin
totista verenmaku suussa pusertamista. Tämä johtaa
helposti mielen pahoittamiseen ja jopa harrastuksen
lopettamiseen, jos nuori kokee ettei enää pärjää tai
pysty menestymään lajissa. Satuin samoihin aikoihin
selailemaan minulle yli kymmenen vuotta sitten
itsenäisyyspäiväjuhlassa ojennettua Sudenpennun kirjaa,
sen ensimmäisillä sivuilla luki että: ”Kaikessa sudenpentutoiminnassa keskeinen pyrkimys onkin tarjota jokaiselle lapselle onnistumisen elämyksiä ja rohkaista yrittämään sitä, mitä ei vielä osaa”. Tässä mielestäni lasten harrasteurheilun tulisi ottaa mallia partiolaisilta.
Partiossa jokainen saa yrittää, onnistua ja epäonnistua,
mutta silti pelata 1. divisioonassa, koska partio kuuluu
kaikille.
Tämän abiturientin vuosi on koulun osalta ollut hyvin
rikkonainen, mutta onneksi kuitenkin partio on sitä
hyvin tahdittanut. Keväälläkin on kalenteriin mahtunut
jos jonkinmoista tapahtumaa isoimpana varmasti
Kohtaaminen, joka sai lauantaiaamuna liikkeelle yhteensä
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6000 partiolaista, heidän perheenjäsentään sekä kaveriaan! Päällimmäisenä tästä keväästä on jäänyt mieleen
kuitenkin hyvinkin tapahtumarikas erätaitokurssi sekä
Kaakkois-Helsingin johtajaretki, jossa pääsi tutustumaan
alueen muiden lippukuntien johtajiin, sekä pitämään
hauskaa.
Ufo ilmestyy jatkossakin täysin normaalisti otsikosta
huolimatta, vain tämän päätoimittajan työ tässä lehdessä
alkaa olla tehty. Enpä olisi viitisen vuotta sitten Ufon
toimittajaksi hypätessäni uskonut kuinka paljon voi
pelkästään kokeilemalla ja lehteä tekemällä oppia. Nyt
seitsemän numeron verran päätoimittajana oltuani voin
iloisin mielin jättää tämän pestin seuraavalle paljon
tietoa kerryttäneenä ja monta hetkeä rikkaampana. Kiitos
siis sinulle, ilman lukijoita olisi toimittajan työ
hyvin turhauttavaa.
Kiittäen ja kuitaten
Tanu Karttunen
1. divarin partiolainen

Saharan Sissien lippukuntalehti
UFO 1/13 nro. 101
Painopaikka: Helsingin nuorisoasiankeskus
Painos kpl: 100
Toimittaneet: Tanu Karttunen, Rikhard Sjöblom, Niklas
Sjöblom, Laura Johansson ja Eveliina Rosenberg
Kannen kuva: Tanu Karttunen
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Talvileri 2013
Talvisena viikonloppuna olimme saapuneet Kiljavan kuningaskunnan tiluksille ja saaneet majoittautua itse Kuninkaan linnaan. Meille kuitenkin kerrottiin jo kovin aikaisessa vaiheessa, että Kuningas Morecof II on kadonnut,
ja sen vuoksi meidät toivotti tervetulleeksi hänen poikansa Kiljavan kuningaskunnan
prinssi Thanon Ladiot. Vielä ennen
kuin aloimme tehdä
oloamme kotoisemmaksi askartelemalla kruunuja,
prinsessan hattuja
sekä ritarin kypäriä esittäytyi Hovin jäsenet meille. Saimme ruoaksemme vielä lämpimiä leipiä ennen
nukkumaanmenoa.
Aamupalaa nautiskellessamme oli myös prinssi seurassamme
kyselemässä oliko kukaan nähnyt kuningasta. Paikalle
kuitenkin juoksi kuningaskunnan kakkosritari Sir Rechelar ilmoittaen löytäneensä viestikapulan Kiljavan tiluksilta. Viestikapulan sisältä paljastui lunnasvaatimus
joka kuului näin:

Arvon Kiljavan kuningaskunta
Olemme kaapanneet kuninkaanne Morecof II ja vaadimme hänestä lunnaiksi
100 kultarahaa. Tuokaa lunnaat auringonlaskun jälkeen epätoivon jyrkänteelle
niin saatte kuninkaanne hengissä takaisin
Terveisin Röykän valtakunnan hallitsijaveljekset Balabar ja Siavoron Aroniak
Viestin luettuaan poistui prinssi kauhuissaan paikalta
voivotellen tuhlanneensa viimeiset kultarahansa
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uusimpaan pleikkariin. Ritari Sir Rechelar kuitenkin
värväsi avuksi saapuneet partiolaiset lähtemään
ritariradalle tienaamaan kultarahoja kuninkaan
lunastusta varten. Ritariradalla harjoiteltiin
perinteisimpiä ritaritaitoja, turnajaisvammojen hoitoa
sekä etsittiin prinsessoja. Takaisin sisälle mentyämme
nauttiaksemme maittavaa lounasta, todettiin myös
kerättyjen kultarahojen juuri riittävän. Päätimme
kuitenkin saunoa ja syödä rankan radan jälkeen ja lähteä
vasta illalla viemään lunnaita
epätoivon jyrkänteelle.
Söimme vielä vatsamme täyteen maukasta mureketta ennen illan koitosta.
Epätoivon jyrkänteelle päästyämme oli
Rakas kuninkaamme Morecof II köytettynä puuhun ja hänen vierellään Köpkan valtakunnan hallitsijaveljesten
huonompi osapuoli Balabar Aroniak.
Prinssin ojennettua hänelle lunnasrahat, lähti hän juoksemaan poin voittoaan juhlistaen. Irrotettuamme kuninkaamme köysistä, ilmoitti hän järjestävänsä juhlat pelastumisena kunniaksi
Kuninkaan juhlissa oli
laitettu pöytä koreaksi
eikä ohjelmasta ollut
pulaa. Myös kuningaskunnan orkesteri oli
tuomassa tahtia tanssilattialle. Seuraavana
aamuna kun olimme jo
hyvästelemässä hovia,
kertoivat prinssi Thanon sekä ritari Sir
Rechelar nerokkaasta
idestaan, että olivat
luovuttaneen kuninkaasta väärennettyjä kultarahoja ja
näin ne oikeat saatettiin jakaa sankarrillisesti toimineiden partiolaisten kesken.
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Helmi talvileiri
20.–24.2.2013
Helmi oli ensimmäinen talvella pidetty Pääkaupunkiseudun
piirileiri. Helmelle osallistui n.350henkilöä.
Lippukunnastamme lähti sinne vain 4 jäsentä (Eve, Rikhard, Niklas ja Netta).
Keskiviikko 20.2
Keskiviikkona mentiin Helmelle odottavissa tunnelmissa.
Ensimmäinen päivä meni rakennellessa ja lunta lapioidessa. Lunta Evolla oli melkein vyötäröön asti. Illalla oli
tietenkin avajaiset. Siellä laulettiin, leikittiin ja
oli speed dating. Ensimmäinen yö oli kaikista kylmin,
jopa -15 astetta.
Torstai 21.2
Torstaina olivat ensimmäiset laaksot, Helmitaide ja Helmiliikkuminen. Taidelaaksossa pääsi tekemään jääveistoksia, lumilinnoja (joissa sodittiin lauantaina viihdelaaksossa), polttomerkin tekoa ja lyhty laatikoita. Kun
taas Helmiliikkumisessa pääsi kokeilemaan lumikenkiä,
hiihtämään ja tietenkin pulkkailemaan. Aamulla oli lipunnosto, jonka jälkeen siirryttiin laaksoihin. Päivällisen yhteydessä oli aina huoltotauko. Jolla huollettiin
esim. lyhdyt ja hakattiin puita kaminaan varten. Illalla
kaikissa kylissä oli oman kylän kyläilta, jossa tutustutaan kyläläisiin paremmin ja tietenkin laulettiin. Illan päätteeksi
oli joka ilta K15 ohjelmaa. K15 ohjelma alkoi
klo 22–23, ja K18 ohjelma sitten klo 23–24. K15
ohjelmaa oli myös päivällä.
Perjantai 22.2
Perjantain laakso oli
Helmieräily. Sauna oli
toisella 2.5h ajalla. Tytöt menivät ensin saunaan ja
sitten päivällisen jälkeen pojat. Sudarit ja seikkailijat tulivat myös leiriin. Aamulla oli tietenkin lipun6

nosto, josta sitten suoraan lähdettiin saunaan tai eräilylaaksoon. SuSeille (sudarit ja seikkailijat) oli omaa
ohjelmaa, joka sisälsi hevosajelua/ratsastusta ja laaksoista oli otettu parhaat palat. Jäistä pelastautumista
pääsi 15 ensimmäistä halukasta kokeilemaan. Ensin käytiin läpi miten pelastaudutaan jäistä ja sitten kaikki
halukkaat pääsivät myös kokeilemaan (K15). Illalla oli
(keski)jäiset, jossa lauleltiin ja leikittiin. Jäisten
jälkeen oli SuSe disko.
Lauantai 23.2
Lauantaina oli Helmiviihde ja Helmiurheilu. Viihteessä
pääsi kokeilemaan mm. naskaliformulaa, lakanapalloa, potkukelkkarallia
ja lumisotaa. Urheilussa oli hiihtosuunnistuskisat, siinä pääsi näyttämään suunnistus taitojaan, sekä hiihtotaitoja. SuSet
lähtivät leiristä jo aamupäivällä.
Lipun nosto oli tuttuun tapaan ennen
laaksoja. Korikiipeilyä päästiin myös
kokeilemaan(K15). Ennätys oli 22koria, jonka teki Juho Valio Pitkäjärven Vaeltajista. Päättäjäiset olivat
illalla. Päättäjäisissä palkittiin
hiihtosuunnistuksen voittajat ja kiitettiin leirin tekijöitä. Päättäjäisten jälkeen oli disko, jossa oli
erittäin hyvä meininki!
Sunnuntai 24.2
Sunnuntaina purettiin leiri. Tarpojat lähtivät ensimmäisessä bussi aallossa, joka lähti evolta noin kello 13.
Ja vanhemmat leiriläiset lähtivät noin kello 18.
Helmen sivuilta voit käydä katsomassa kuvia ja videoita.
Helmi2013.fi
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Laskiaisrieha 26.2.
SaSien laskiaisrieha keräsi tänä vuonna yhteen kaikki
Saharan Sissit ihan sudenpennuista aikuisiin asti perinteisessä hiekkakuopan pulkkamäessä. Siellä mäenlasku
alkoi vapaasti klo 18:00. Hiekkakuopalla oli isot, jäiset ja kumpareiset mäet, joissa lippukunnan keltainen
jättiufo pomppi hillittömästi. Tänä vuonna kuitenkin
säästyttiin luunmurtumilta.
Mehun ja laskiaispullan tarjoilu alkoi kololla seitsemän
jälkeen, kun kaikki olivat saaneet laskettua riittävästi
mäkeä. Pullatarjoiluiden
jälkeen kerättiin väsyneinä
laskuvälineet kainaloon ja
suunnattiin kotia kohti.
Toivottavasti näemme
mahdollisimman monet teistä
rinteessä taas ensi vuonna!

SaSi-Cup 12.3.
Saharan Sissit saivat tänäkin
vuonna kunnian päästä
Maanpuolustuskorkeakoulun tiloihin
mittelemään salibandy taidoistaan.
Haastetta peleihin lisättiin
tuomalla maaleihin kovat tason
maalivahdit. Turnauksen menestynein
joukkue sai kunnian pelata
johtajiston joukkuetta vastaan.
Toivottavasti näemme pelikentillä
myös ensi vuonna!
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Kohtaaminen 2013
Kohtaaminen on joka vuosi järjestettävä tapahtuma joka
päättää partioviikon. Tänä vuonna kohtaaminen järjestettiin kaksiosaisena tapahtumana lauantaina 27.4.13. Ensimmäinen osa oli Linnanmäellä ja toinen osa stadionilla. Linnanmäki oli varattu parin tunnin ajan vain partiolaisille. Tänä vuonna olivat ensimmäistä kertaa mukana myös EVPt ja vanhemmat. Saseja osallistui Kohtaamiseen huikeat 103.
Saharan Sissien osalta tapahtuma alkoi Hertan parkkipaikalta, jossa me kokoonnuimme ja jaoimme Lintsivartiot.
Jokainen vartio meni omaa reittiään ja vauhtiaan Linnanmäelle. Lintsivartiot kiersivät Linnanmäellä myös keskenään. Saharan sissit testasivat esimerkiksi uuden kummijunan ja rohkeimmat uskalsivat Rakettiinkin. Kaikkien
suureksi pettymykseksi vuoristorata ei ollut kuin vain
testikäytössä. Sasit testasit Linnanmäen parhaimmat ja
hurjimmat laitteet vuoden ensimmäisinä kävijöinä. Kaikki
laitteet sulkeutuivat kello 12.30, jolloin kaikki Saharan Sissit kokoontuivat Vekkulan eteen yhteiselle tapaamispaikalle, jossa aloimme asettua neliriviin kulkuetta
varten.
Kulkue kulki Linnanmäeltä Stadionille,
matkan aikana jaettiin ilmapalloja ja
eväitä. Stadionilla
saimme hyvät paikat
suoraan lavan edestä
ja jäimme odotteleman
juhlan alkua. Juhla
piti sisällään Kulttuuriministeri Paavo
Arhinmäen ja piirinjohtajan puheet, lippukulkueen, bändin, Kajon ja Syvin sekä parhaimpana Juhon huikean kolme cowboyta -spektaakkelin. Juhlan jälkeen kuljimme takaisin Hertalle kaikki yhdessä 58:lla.
Niklas
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Missä piilee jutun juoni? Sudenpennut
tutustumassa toimittajan työhön 20.4.
Tämän vuoden sudenpentujen oman tapahtuman, SuperSupen,
teemana oli toimittajan arki. Päivätapahtumassa sudenpennut kiersivät johtajien kanssa Töölönlahden ympäristössä suorittaen erilaisia toimittajan työtehtäviä. Tutuksi tuli niin haastattelun tekeminen ja valokuvaus
kuin oman mielipiteen perustelu. Pääsipä kolmen ekaluokkalaisen SaSin mielipidekirjoitus Helsingin Sanomiin!
Innokkaat sudenpennut tapasivat johtajansa lauantaiaamuna 20.4. klo 8.45
Kaisaniemessä, josta käveltiin yhdessä Sanomatalon suuntaan. Ensimmäisellä rastilla valmistettiin
hieno periskooppi, jolla
voi tähyillä, näkyykö SuperSupea missään. Johtajille iloiseksi yllätykseksi rastimiehet pitivät
lapsista huolen, ja johtajat pääsivät sisälle Sanomataloon kahvikupposen ja
tuoreen pullan ääreen.
Kun mahtavat, ja oikeasti toimivat, periskoopit saatiin
valmiiksi, suunta otettiin kohti Olympiastadionia. Huhujen mukaan paikalla on kuuluisia urheilijoita, joilta
olisi hyvä saada haastattelu. Pitkän kävelyn jälkeen
saavuimme Olympiastadionille, jossa sudenpennut laittoivat huippu-urheilijan ahtaalle kysymyksillään: "mikä sun
nimi on?", "missä sä asut?"
Seuraava rasti olikin Partioasemalla Töölönkadulla.
Siellä sudenpennut ottivat laumastaan kesäisen vesipetokuvan. Valokuvaaminen on myös tärkeä osa toimittajan
työtä. Tuloksena oli paljon hauskoja kuvia. Seuraava
rasti olikin aivan vieressä, Korjaamolla, jossa etsittiin asiavirheitä tekstissä. Tällä rastilla ei oikein
tarkkaavaisuus riittänyt, kun saman katon alla oli monta
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upeaa, vanhaa raitiovaunua.
Tässä vaiheessa päivä alkoikin
olla puolivälissä, ja nälkä alkoi
vaivata. Oli siis ruokarastin aika. Sudenpennut valmistivat itse
johtajien ohjauksella maukasta
jauheliharisottoa. Toimittajalle
ruoka ei ole vain syömistä varten, vaan sitä voi myös arvostella. Sudenpennut siis olivatkin
tällä rastilla ruokakriitikkoja.
Ruoka oli maistuvaa ja tuoksui
hyvälle, he sanoivat!
HS Kulttuuri 25.4.2013
Päivän viimeisillä rasteilla
päästiin kirjoituspuuhiin.
Ensimmäisellä rastilla kirjoitettiin juttu Koululainenlehteen SuperSupesta. Seuraava rasti oli Sanomatalolla,
jossa päästiin tutustumaan mm. Helsingin Sanomien tiloihin. Tällä rastilla harjoiteltiin oman mielipiteen sanomista ja kirjoitettiin mielipidekirjoitus. Saharan Sissien
juttu pääsi ensimmäiseksi Helsingin Sanomissa julkaistuihin kirjoituksiin. Hienoa työtä!
Tapahtuma loppui klo 16 aikaan, jolloin palattiin takaisin
Kaisaniemeen. Vanhemmat saivat vastaansa väsyneet sudarit.
Vähän kyllä hymyilytti, sillä tapahtumasta sai upea SuperSupe-merkin ja osallistuneille jaetaan vielä Päätösiltanuotiolla toimittaja-merkki. Nyt kun taidot on hanskassa, niin ei kun vain juttuja tekemään Ufoon!
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UFO suosittelee!
Flow Park- Turku
UFOn toimituksen extreme-työryhmä kävi syksyllä 2012 testaamassa Flow Park yläköysistöpuistoa Turussa. Jo ihan kohdekaupungin
valinta vaati suurta rohkeutta. Flow Park
itsessään vastasi kaikkia odotuksia ja jopa
ylitti ne. Retkeltä lähdettiin monta kokemusta ja pelkonsa voittamisen tunnetta rikkaampana. UFO siis suosittelee lämpimästi
Flow Parkia. Mikäli Turku tuntuu turhan eksoottiselta kohteelta, vastaava puisto löytyy myös Lappeenrannasta.
Flowpark on ekologinen seikkailuhuvipuisto,
jossa pääsee testaamaan kestääkö kantti.
Seikkailuradat on rakennettu eläviin puihin niitä vahingoittamatta. Toiminnan moottori on ihminen
itse! Lukuisia erilaisia tehtäviä selvitetään parhaimmillaan lähes kahdenkymmenen metrin korkeudella. Tehtävät
ovat yläköysiratoja sisältäen mm.
heiluvia polkuja, liaanihyppyjä,
keinuja ja vaijeriliukuja. Flowpark on
tarkoitettu kaikenikäisille seikkailumielisille
7-vuotiaasta
ylöspäin
–
haastetta löytyy niin kaupunkispedelle
kuin kokeneelle eräjormalle!
UFOn extreme-työryhmä on vakaasti sitä
mieltä että Flow Parkissa kannattaa peloistaan huolimatta kokeilla rohkeasti asioita. Sillä näin
puistosta
saa
irti
kaikista
eniten ja kotiin lähtiessä
on voittajafiilis.

Terkuin
Richie ja Tanu
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Vitsipalsta
Minkälainen on mykkä kissa?
Mauton
Mitä urheilulajia kärpäset pelkäävät?
Kärpäslätkää
Mitä lakimies tietää?
Kaikenlaista
Mitä huonoa on ruokatunnissa?
Se katkaisee ikävästi kaksi kahvitaukoa
Milloin leipuri on ilkeä?
Silloin kun se rikkoo munia ja antaa korvapuusteja.
Mitä Pyhä Pietari sanoi Ozzy Osbournelle taivaan porteilla?
Tänne et hevillä pääse.
Miksi kutsutaan jumppaavaa sikaa?
Aero Pigiksi
Alokas meni vääpelin luo ja pyysi uusia saappaita.
Vääpeli: - Mahtuuko villasukka saappaaseen?
Alokas: Kyllä mahtuu, Herra
Vääpeli.
Vääpeli: - Mahtuuko kaksi
villasukkaa?
Alokas: - Kyllä mahtuu, Herra
Vääpeli.
Vääpeli: - No mitä te sitten
valitatte?
Alokas: - Niin niin, Herra
Vääpeli, mutta kun jalka ei
mahdu.
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Mörrimöykky
17.-19.5.2013
Jälleen tänä vuonna oli
taas aika vuotuisen sudenpentuleirin, mörrimöykyn,
johon osallistui sudenpentuja Saukoista, Kimalaisista sekä Ketunpennuista. Leiri alkoi kolon pihasta, josta
leiriläiset saivat itse kävellä kantamuksineen
leiripaikalle noin kahden kilometrin päähän. Leiriin
saavuttua alkoi telttojen pystytys, johon jokainen
leiriläinen pääsi osallistumaan. Telttojen pystytyksen
jälkeen söimme iltapalaksi hodareita. Ensimmäinen ilta
leirillä kului nopeasti ja pian olikin jo aika iltasadun
ja nukkumaan menon. Monelle sudenpennulle tämä oli
ensimmäinen leiri, jotenka teltassa nukkuminen jännitti
monia.
Toisena päivänä nousimme kahdeksalta ja aamulla
ohjelmaksi oli aamu-jumppaa sekä lipunnostoa. Sen
jälkeen söimme aamupalaksi puuroa. Aamupalan jälkeen
suoritimme telttojen pikaisen siivoamisen, jonka jälkeen
oli tietenkin telttatarkastus. Sen jälkeen alkoi
leirissä pienenlainen askartelu. Saukot askartelivat
leiriin roskakoreja, Kimalaiset tekivät
ruokailupussitelineen ja ketunpennut pääsivät
valmistamaan ruoaksi nakkikeittoa. Samalla kaikki pääsivät tekemään itselleen leirimerkin. Kun askartelut
olivat valmiita ja nakkisopat syöty oli seuraavaksi
ohjelmassa luontopolkua. Rasteilla oli ohjelmassa mm.
lettujen valmistusta, ensi avun kertaamista, luonnon
tunnistusta, näytelmän tekemistä Pyhästä Yrjöstä sekä
Rambo-radan ylitystä.
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Kun luontopolku oli koluttu läpi, palasimme takaisin
leiriin. Leirissä oli ruoka jo valmiina ja ruoaksi oli
maukasta risottoa. Ruoan jälkeen leikittiin kirkonrottaa
ja möttiäistä. Illalla ohjelmassa oli iltanuotio, jota
ennen kaikki pääsivät veistämään itselleen makkaratikut.
Iltanuotiolla laulettiin ja leikittiin esimerkiksi
undulaattia, itikkaa, mörrimöykkyä,
raveja sekä välissä
näimme luontopolulla tehdyt Pyhä Yrjö
-näytelmät. Iltanuotion päätteeksi oli vielä yksi
yllätys. Piñatoja,
joista paljastui
sisältä vaahtokarkkeja (ja käpyjä ).
Iltanuotion jälkeen paistoimme makkaraa ja
vaahtokarkkeja. Muiden ryhmien mennessä nukkumaan oli
Ketunpennuille järjestetty erityistä siirtymä-ohjelmaa,
mutta siitä ei sen enempää, ettei yllätys menisi
piloille muilta.
Aamulla herätessämme oli ohjelmassa taas aamu-jumppailua
sekä lipun nostoa. Aamupalanakin oli tuttua ja
turvallista puuroa, jonka jälkeen pakattiin jo tavarat
ja purettiin teltat. Enne kuin lähdimme kävelemään
takaisin, kerkesimme myös leikkimään muutaman kerran
lännen nopeinta ja norjalaista jalkaleikkiä. Matka
takaisin sujui hyvin ja kotiinkin oli varmaan ihan kiva
mennä, niin sudenpennun kuin johtajienkin mielestä.
Eve
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Erätaito III Kurssi 19–21.4.
UFOn eräilytyöryhmä lähti kouluttautumaan PäPan erätaitokurssille huhtikuun lopulla. Kurssin piti alun perin
olla melontapainotteinen, mutta Suomenlahden jäätilanteesta johtuen se muuttuikin selviytymisharjoitukseksi
Nuuksiossa.
Kurssi alkoi Espoon keskuksesta klo 18. Nopean varusteiden tarkastuksen jälkeen kurssilaisten silmät sidottiin
ja heidät vietiin jonnekin Nuuksiossa. Määränpäässä
kurssivartiot (eräilytyöryhmä muodosti yhden vartion)
saivat merkinnöiltään puutteellisen kartan, jonka avulla täytyi suunnistaa yöpymispaikkaan. Selviydyimme tehtävästä mallikkaasti ja olimme
jo hyvissä ajoin määränpäässä. Perillä tehtävänä oli
tehdä pressusta hätämajoite.
Moinen puuhastelu oli varsin
helppoa ja majoite valmistui
nopeasti. Sitten saikin jo
mennä nukkumaan, ilman iltapalaa.
Lauantaiaamuna herätys oli
klo 8. Jo tunnin kuluttua
siitä täytyi vartiomme olla valmiina jatkamaan matkaa
majoite purettuna. Aamupalaakaan emme saaneet. Tästä
alkoi noin 15 km mittainen suunnistusosio jonka aikana
kierrettiin erilaisia erätaitoa kehittäviä rasteja.
Näillä rasteilla tehtiin muun muassa seuraavia asioita:
valmistettiin veden suodatin muovipussista ja
sammaleesta, harjoiteltiin GPS-laitteen käyttöä ja
keitettiin kananmunia itse tehdyllä risupolttimella.
Vartiomme suunnisti suvereenisti, emme kertaakaan
eksyneet, mutta taival taittui muuten varsin
rauhallisesti. Matkan aikana pidettiin esimerkiksi
auringonotto ja makuupussin kuivatustaukoja. Rankka
suunnistus päättyi Toimen Poikien kämpälle. Siellä oli
vuorossa vielä hätämajoitteen tekeminen pelkistä luonnon
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tarjoamista rakennusvälineistä
sekä päivällisen teko ankasta. Yö
”huipentui” yösuunnistukseen pelkän myrskylyhdyn valossa. Kokemus
oli oikein opettavainen, sillä
opimme tuntemaan omia rajojamme
entistä paremmin. Emmekä taatusti
jatkossa unohda otsalamppua kotiin.
Sunnuntaiaamuna heräsimme virkeinä kolmen tunnin yöunien jälkeen.
Enää oli luvassa majoitteen purku
sekä viimeinen extreme-elämys,
jäistä pelastautuminen kaikki varusteet mukana. Kylmän mutta
opettavaisen ja virkistävän uintireissun jälkeen pääsimmekin
sitten saunaan. Ennen kurssin
päätöstä ja kotiin lähtöä vuorossa oli vielä kunnon lounas. Sitä
olikin kaivattu koko viikonlopun.
Kotiin päästessä oli tyytyväinen
fiilis. Viikonloppu oli ollut
opettavainen ja sen aikana oli
saanut paljon uusia kokemuksia,
niin hyviä kuin huonojakin.
UFOn eräilytyöryhmä suosittelee
erätaitokurssia kaikille. Ja antaa viikonlopun kokemuksien perusteella yhden neuvon. Jos metsässä on 30 cm märkää lunta kannattaa pukea saappaat. Gore-Tex
vaelluskengätkään eivät kestä
kaikkea, ja kun ne kastuvat ne
eivät kuivu millään.
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Ennen kurssia eräilytyöryhmän tuli kasata
selviytymispakki,
jonka piti sisältää
kaikki oleellinen.

Richien ja Tanun pakit sisälsivät:
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Ja hätämuonaa, joka
oli pääasiassa koko
viikonlopun ruokamme
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Löydä reitti ulos!
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Seuraava Ufo ilmestyy joulukuussa 2013.
Saharan Sissien johtajaneuvosto toivottaa tänäkin vuonna
kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää.
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