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Pääkirjoitus

A

llekirjoittaneen ensimmäinen kuksallinen glögiä
tälle talvelle höyryää edessäni täällä Lappeenrannassa, jossa pidetään lippukunnan johtamiseen perehtyvää Johtotähti-tapahtumaa kaikille Suomen partiolippukuntien johtokolmikoille. Glögin tuoksu ja
viilenevät kelit kuitenkin viestivät varmoin merkein
partion syyskauden olevan lopuillaan, onkin siis hyvä hetki alkaa summaamaan kulunutta vuotta. Ikääntymistä ainakin on väistämättä tapahtunut ja näin ollen mennyt vuosi olikin minulle ensimmäinen partion
kohderyhmän ulkopuolella eli aikuisena.
Partio-ohjelma Suomessa on suunniteltu 7-22 -vuotiaille eli
kattamaan koko peruskouluajan sekä koko nuoruuden kehityksen vuodet. Tämän ikähaarukan ohitettuaan ei partio harrastuksena suinkaan pääty, mutta johtajan rooli kylläkin muuttuu. Partiossa saadaan vastuuta ja vaikuttamismahdollisuuksia jo hyvin nuorena.
Tämä on tärkeää partion kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi,
mutta nuorilta puuttuvan kokemuksen takia siinä piilee omat sudenkuoppansa. Tässä onkin yksi aikuisen tärkeimmistä tehtävistä.
Aikuisen vaikuttaminen toimintaan tulisikin tapahtua enimmäkseen
juuri nuorten, kuten vartionjohtajien kautta. Täytyisi siis osata
opastaa, kannustaa ja tukea, mutta kuitenkin antaa tilaa ja tietyissä rajoissa jopa antaa nuoren epäonnistua ja käsitellä se oppimiskokemuksena. Tarvitaan siis viisautta ja pelisilmää ettei
tule tehneeksi asioita nuorten puolesta. Ei kuulosta ihan helpolta — ainakaan tällaiselle vasta aikuisuutta harjoittelevalle.
Pelkäksi taustalle tukijaksi jäämistä ei aikuisuus kuitenkaan
tarkoita. Kertyneen kokemuksen ja iän myötä voi toimia nuorempien
johdettavana ja olla tärkeäksi avuksi autokuskina, muonittajana,
saattajana, sudenpentujohtajana… eli mahdollistajana. Partion
harrastaminen ei siis suinkaan lopu, eikä edes ydintekeminen merkittävästi muutu, metsään mennään edelleen — aikuisenakin.

Tanu Karttunen, aloitteleva aikuinen
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KLIFFA 2018
Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirileiri 23-31.7.

2018 Kesällä järjestettiin kaikkien aikojen suurin piirileiri
Kliffa, jolle osallistui yli 5000 partiolaista ympäri pääkaupunkiseutua! Leiri pidettiin Evolla 23-31.7.2018, josta sudenpennut viettivät kanssamme leirin alkuosan, eli 2326.7.2018.
Tammisalon metsänkävijät ja Saharan Sissit (eli TaSit) kuuluivat Kaakkois-Helsingin alaleiriin, Tiiroihin. Käytössämme
meillä oli kylän oma tunnushuuto:

Tsiigaa tätä tiiraa
ei meillä päässä viiraa
ei meil oo turhaa riitaa
vaan kaikille tilaa piisaa
Tiiiiiiira!

Aava ja Aarni johdattivat partiolaiset viikon aikana monille
seikkailuille ja erilaisia laaksoja päästiin kiertelemään
helteisinä kesäpäivinä.
Kliffan leiribiisi, Yhdessä enemmän uutta kajahti kaikkien
suusta etkoilla, juhlilla ja jatkoilla, sillä Kliffalla pidettiin huolta siitä, että kellekään ei tule tylsää! Tarpojien sekä samoajien 24h kisakin huipentui huikeisiin bileisiin!
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Sankarilaaksosta
löytyi jos jonkinmoista tekemistä ja päästiin
tietenkin myös
metsän keskelle
nousseille kiipeilyseinille

Vesilaaksossa
pärskimisen lisäksi harjoitteltiin yhteistyötä
ja Kyläillassa
seurattiin huikeita ohjelmanumeroita

Kuvat: Samu Rautio
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saharansissit.fi
Lippukuntamme omilta nettisivuilta
löytyy ajankohtaiset yhteystiedot ja
esimerkiksi ryhmien kokousaikataulut.
Nettisivujamme tullaan muokkaamaan
vuoden 2019 aikana jotta ne palvelisivat entistä paremmin käyttäjiään.

#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.

Käy tykkäämässä SaSien facebook-sivusta, niin pääset seuraamaan meidän toimintaa, niin retkiä kuin viikkokokouksia omalta kotisohvaltasi! Fb-sivuilla saat myös ajankohtaista tietoa
tulevista tapahtumista. Pääviestintäkanavanamme toimii kuitenkin yhä sähköpostimme: saharansissit@gmail.com
Muita hyödyllisiä sivustoja:
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi
www.partio.fi
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Koska viime kesänä leireiltiin Kliffalla, ei lippukuntamme omaaa leiriä
ollut. Palataan muistoissa kuitenkin vuoden takaiselle kesäleirille ja
täytetään palstatilaa ennen julkaisemattomalla materiaalilla.

Kesäleiri 2017
Vuoden 2017 Saharan Sissien kesäleiri vietettiin Disney –teeman äärellä kaikille Saseille tutussa
paikassa, Santahaminan sotilasuimarannalla. Sää suosi koko tuon loppukesän viikonlopun ajan ja
sotilasuimarannalle tuttuun tapaan leiriläiset saivat nauttia rannan hienosta hiekasta kengissään.
Perjantai 4.8.
Leirin ensimmäinen päivä sujui leirille ominaisissa merkeissä. Alkuilta meni
telttojen pystyttämisessä, Roope Ankan ja Mikki Hiiren isännöimän leirinuotion äärellä sekä iltapalan parissa.
Vaikka leiriläiset olisivat mielellään koko leirin ajan nauttineet Mikin ja Roopen valloittavasta seurasta, oli heillä ongelma ratkottavana, jossa leiriläiset pääsivät auttamaan. Roope Ankan ensilantti
oli varastettu. Leiriläisten olikin autettava tätä kaksikkoa selvittämään, kuka oli Roopen silmäterän
vohkinut ja miten he saisivat sen takaisin. Leiriläiset pääsivät myös näyttelemään Mikin ja Roopen
kanssa tilanteen, jossa Roopen ensilantti kähvellettiin.
Lauantai 5.8.
Toinen leiripäivä lähti käyntiin aamujumpan merkeissä. Leiriläiset virkeinä ja
reippaina pomppivat, loikkivat ja juoksivat nousevan kesäauringon lämmittämällä kedolla. Jumpan
ja aamupalan jälkeen leiriläiset lähtivät luontopolulle
selvittämään vihjeitä siitä, kuka saattaisi olla tuo Roope Ankan ensilantin vienyt voro. Vihjeitä selvitettiin
muun muassa ötököiden tunnistuksen, ramboradan,
spagetti-lihapullat – ruokarastin sekä lumikin ja kadonneiden kääpiöiden parissa. Vihjeet saatiin kaikilta
luontopolun rasteilta koottua yhteen, joiden perusteella oli helppo tunnistaa Milla Magia, tuo Vesuviuksen katala noita ja Roopen arkkivihollinen, henkilöksi
joka oli Roopen ensilantin vienyt. Yhdessä leiriläisten
kanssa Mikki ja Roope sopivat, että ensilantti otetaan
Millalta takaisin illemmalla pidettävältä nuotiopiirillä
Vesuvius-vuoren äärellä.
Leiriläiset pääsivät lisäksi uimaan loppukesän viileässä
merivedessä sekä lämmittelemään puolijoukkueteltasta rakennettuun telttasaunaan. Tietysti leiriläisille
piti olla vapaamuotoisempaakin tekemistä leirin aikana, joten mikäs sen mukavampi kuin mukavat
ulkoleikit ja useamman kymmenen metrin pituinen vaijeri, jota pitkin leiriläiset pääsivät liukumaan. Illalla koitti kohtalon hetki, jolloin Roope ja Mikki leiriläisten kanssa olivat väijyksissä nuotion äärellä, jonne pahaa-aavistamaton Milla saapui ensilantin kanssa. Leiriläiset avasivat tulen Millaa kohti valkosipulisateella, joka joutui lannistumaan valkosipulisateen edessä ja luovuttamaan
ensilantin takaisin Roopelle. Tämän kunniaksi Roope tarjosi leiriläisille suurimmat kekkerit, mitä
sotilasuimarannalla on kuunaan nähty. Tarjolla oli musiikkia, tanssia ja grilliruokaa, joten kenenkään ei tarvinnut käydä nälkäisenä nukkumaan.
Sunnuntai 6.8.
Leirin viimeinen päivä meni rauhallisissa merkeissä. Tuuli puhalsi levottomana rannalle ja hiekka pöllysi. Sunnuntain ohjelma koostui lähinnä aamupalasta, omien varusteiden
pakkaamisesta ja yhteisistä leikki- ja pelituokioista, jonka jälkeen väsyneet, mutta iloiset leiriläiset
lähtivät tarpomaan muutaman johtajan kanssa takaisin kololle.
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UFON puuhasivut

•

Mikä seuraavista on eläin?
a) hyvä

b) good

c) bra

•

Mikä se on, kun on Aatamilla edessä, Eevalla takana ja
apinalla molemmin puolin?

•

Tepon luokalla oli 10 oppilasta,
1. oli Alisa
2. oli Birgette
3. oli Cecilia
4. oli Daniel
5. oli Ella
6. oli Frank
7. oli Gabriel
8. oli Harri
9. oli Ilona
Kuka oli 10. oppilas?
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Etsi oikea reitti
SaSi-kypärän luo
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Saharan Sissien leikkimieliset uimakisat
Maanpuolustuskorkeakoulun uimahallissa 22.11

SaSit pääsivät perinteiseen tapaansa MPKK:n uimahalliin polskimaan ja pärskyttelemään vetisissä merkeissä. Uima-ajan
päätteeksi järjestetyt mittelöt olivat tiukkoja joskaan eivät
niin vakavamielisiä. Kisaajat ja tulokset voit lukea alta,
kaikki osallistuneet palkittiin 6.12. SaSien Itsenäisyyspäiväjuhlassa.
Suuret kiitokset kaikille osallistujille, ensi syksynä tavataan jälleen vetisissä merkeissä!

5 m kilpasarja
10 m kilpasarja

•

Tanu

2,3 s

•

Pinja

6 s

•

Aada

6 s

•

Aamu

10 s

•

Minna

3,5 s

•

Matilda

12 s

•

Annika

6 s

•

Reea

9 s

•

Anni

7,5 s

•

Saimi

12 s

•

Joona

3 s

•

Niilo K

9 s

•

Miro

3 s

•

Remi

10 s

•

Jonne

3,5 s

•

Leo

11 s

•

Elin

8,5 s

•

Lilja

12 s

•

Pihla

9 s

•

Tanu

5,9 s

•

Frida

12 s

•

Lauri

8 s

•

Miro

9 s

•

Jonne

10 s

•

Minna

9 s

•

Pinja

10 s

50 m kilpasarja

•

Arttu

56 s

•

Eemeli K

33 s

•

Joel

1 min 32 s

•

Miro

59 s
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Johtajien 25 m sopupelisarja

25 m kilpasarja

•

Salla

50 s

•

Reea

28 s

•

Santeri

50 s

•

Saimi

31 s

•

Tanu

50 s

•

Eeli

45 s

•

Essi H

50 s

•

Aapo

23 s

•

Eemeli K

HYLÄTTY

•

Niilo P

29 s

•

Ilkka

28 s

•

Miro

26 s

•

Leo

47 s
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UFO(t)-vitsit
Haha

•

Miksi hylkeet uivat suolaisessa vedessä?
- Koska pippurinen vesi saa ne aivastelemaan.

•

Mies oli ostamassa kopiokonetta, jolloin myyjä tiedusteli
millaista kopiokonetta mies oli etsimässä?
Samantekevää mies vastasi.

•

Mikä on KaijaKoo:n isän nimi?
- FaijaKoo.

•

Mitä kärpäset tekevät juuri ennen kuolemaansa?
- Katsovat lätkää

•

Mikä on joulupukin lempikaupunginosa?
- Santahamina.

•

Missä Mikki Hiiri oli sammutettuaan valot?
- Pimeässä.

•

Naulakko kattilassa on mauttomuuden huippu.

•

Mikä on maailman suurin riisi?
- Pariisi.

•

Mitä poliisi tekee vessassa?
- Pidättää kakkaa.

•

Miksi kutsutaan napakettua, jolla on sana hallussa?
- Terminaaliksi.

•

Mitä valuuttaa torakat käyttävät? Ei euroja eikä dollareita, koska ne ovat muurahaisia.

•

Jos kolmen karhun porukasta kaksi lähtee pois, niin mitä
jää jäljelle?
- Jääkarhu.

•

Miksi sanotaan avaruusoliota, joka ei ole paikalla?
Poissaolioksi.
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•

Kuka on Dalai Laman äiti?
- Dalai Mama.

•

Mikä on eläinmaailman kovin kuiskuttaja?
- Supikoira.

•

Mikä aiheutti tamperelaiselle puheripulin?
- Morovirus.

•

Mikä on tuomarin vastakohta?

- Viemäri
•

Mikä on laiskan koodarin lempi kappale?
- En kommentoi

•

Mitä hollantilainen sanoi paikattuaan padon?
- Katso tulppaani.

•

Miksi joulupukki hävisi juoksukisan?
- Sen jalat olivat piipussa.

•

Miksi kansantaloustieteilijät hakevat kuumat juomansa
Burker Kingistä?
- Koska he ovat kiinnostuneet BKTeestä

•

Miten jääteen löytää jääkaapista?

- Sen aistii.

•

Mitä puolalainen teki uima-altaassa? - Poslki.

•

Miksi Fazerin työntekijöitä ei kutsuta pelaamaan jääkiekkoa?
- Koska ne tekee Omareita.

•

Mikä saa vampyyrin aamuisin liikkeelle?

- Aamupalaveri
•

Mikä on myrkyllisin vihannes? - Kemikaali.

•

Miksi kutsutaan papukaija-isää? - Papufaijaksi

•

Minne sepät meni lounaalle?

•

Mikä pingviini oli ennen Jeesuksen tapaamista? - Pingvesi.

•

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

•

Mitä yhteistä on oravalla ja ruuvinvääntimellä?
- molemmat tykkäävät Ufosta.
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- takoravintolaan.

PARTIOPAITA
Partiosymboliikkaan kuuluu toimintatapoja, sisältöjä ja esineitä, joilla on yhteisesti
ymmärretty merkitys. Symboliikalla liitetään lapset ja nuoret omaan ryhmään, lippukuntaan sekä maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen. Symboliikka näkyy vahvasti
muun muassa partiolaisten puvuissa ja niihin kiinnitettävissä merkeissä.
Partiopusero on säilynyt samankaltaisena 1900-luvun alusta saakka. Nykyisin suomalaista partiopuseroa käytetään kokouksissa ja erityisen juhlavissa partiotilaisuuksissa. Partioasuihin kiinnitettävien merkkien jako kuuluu säännöllisenä osana useimpien lippukuntien ohjelmaan. Merkkienjaon avulla annetaan tunnustusta saavutetusta tavoitteesta ja kannustetaan eteenpäin.
Seuraavilla ohjeilla saat merkit kohdilleen!

Partiolupauksen annettuaan saa uusi partiolainen lippukuntamme
oman hihamerkin. Merkin virallinen paikka on partiopaidan vasemmassa hihassa, kaupunki- ja piiritunnuksen välissä. Hihamerkissä
komeilee keltaisella pohjalla lippukuntamme ufo-kypärä, jota ympäröi musta nauha, kuten partiohuivissammekin.
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Kurkistus Saharan Sissien johtajiston reseptikokoelmaan
Vaeltaminen ja retkeily ovat yksiä parhaimmista asioista mitä voi partiossa tehdä ja partion
ulkopuolella. Retkille saa otettua mitä mainioimpia ja maittavimpia kulinaristisia taideteoksia
vaelluksen ajaksi kuten Pirkan kermapastaa, Blå Bandin italianpataa tai Sasi-johtajiston suosiossa olevaa luomu Kot-Kot Wokkia (ks. Ufo nro. 97, TuJu eräkeittiö). Harva ateria vaelluksella
kuitenkaan vetää vertoja kovaa vauhtia Sasi-johtajiston keskuudessa suosioon nousseelle

VIIMEISEN OLJENKORREN KEITOLLE!
Viimeisen oljenkorren keitto on maistuva ateria, joka koostuu laadukkaista ja tuoreista raakaaineista sekä on helppo valmistaa. Alla oleva resepti on yhdelle henkilölle:
2 kuksan (ei sen järjestelmän) verran purovettä. Myös järvivesi käy.
¼ rypistynyttä vaelluskarttaa
6 hyppysellistä kuusenneulasia
viimeinen jäljellä oleva näkkileipäsi
1/8 kourallista sulatejuustoa
15 luonnonvaraista marjaa vuodenajasta riippuen. Jos on talvi, eivät marjat ole pakollisia
2 suikaletta Teriyaki –maustettua kuivalihaa
Kiehauta purovesi trangiassasi. Nypi ¼ rypistyneestä vaelluskartastasi sekaan ja sekoita,
kunnes seos samenee. Lisää liemeen vapaavalintaisessa järjestyksessä kuivalihat, sulatejuustot ja kuusenneulaset. Seikoita keittoa rauhallisella ranneliikkeellä, kunnes kuivaliha alkaa
pehmenemään ja sulatejuusto sakeuttamaan lientä. Viimeiseksi murusta sekaan viimeinen
jäljellä oleva näkkileipäsi sekä vuodenajasta riippuen saatavilla olevat marjat. Sekauta keittoa
2 160° asteen verran (eli kuusi kierrosta. Ei tule lämmittää 2 160° asteiseksi). On tärkeää, ettei
keittoa tässä vaiheessa sekoiteta enempää. Voit halutessasi koristella saniaisen lehdellä.
Laske lusikkasi tähän herkulliseen soppaan, anna makunystyröidesi antautua tälle lumoavalle
maulle ja nauti!

Tarjoilu
Ruoka suositellaan tarjoiltavaksi puulautaselta mukavassa sateisessa syys-/kevätsäässä.
Kylmä tuuli lisää nautintoa, rakeista puhumattakaan. Juomaksi sopii parhaiten totuttuun
tapaan Fun Lightilla punertavaksi värjätty vesi.
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Katsaus menneeseen ...

SaSit ovat kuluneen vuoden aikana päässeet retkeilemään,
vaeltamaan, nikkaroimaan, telttailemaan, maalaamaan,
piirileireilemään, kisailemaan ja tekemään sekä kokemaan
kaikkea sitä mitä partio on. Tässä parhaita paloja:

KLIFFA 2018
oli vuoden suurin
tapahtuma, jonne
SaSejakin osallistui yli 50!

Mörrimöykky
-sudenpenturetki tarjosi
tänäkin vuonna mielekästä
ohjelmaa lippukunnan nuorimmalle ikäkaudelle ja vieläpä
poikkeuksellisen hyvässä
säässä!

Seikkailijaretki
Pidettiin syksyn alussa tutuissa maisemissa Kuperkeikan
maastossa. Osallistujia oli
kaikista SaSien
seikkailijajoukkueista.
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KASTE
-sudenpentukisat järjestettiin
lokakuussa Tullisaaressa, jossa
kisailijoita oli idän ja kaakon
lippukunnista ja mukana menossa
oli tietysti myös sasit. Hauskaa oli!

NAHKALILJA
on vuorokauden aikana suoritettava kävely, jossa
matkoja on 40, 50 ja 60km
SaSi porukasta löytyi
syyskuussa kävelijöitä
kaikille matkoille!

UIMAKISAT
Päästiin taas kisailemaan
Maanpuolustus Korkeakoulun uimahalliin yli 40 –vuotisen perinteen mukaisesti!
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... ja kurkistus kevääseen

Paljon on myös luvassa tulevana vuotena. Tarkempia
päivämääriä viestimme koteihin pitkin kevättä, mutta ainakin
kaikkea tätä on lupa odottaa:

2019
Tammikuu
•

Seikkailijapeli SePELI 13.1.

•

Viikkotoiminta jatkuu viikolla 3

Helmikuu
•

Perinteinen koko lippukunnan talvileiri
Kiljavalla 8.– 10.2.

Maaliskuu
•

Laskiaisrieha 5.3.

Huhtikuu
•

SaSi-cup

•

Partioviikko viikolla 17

Toukokuu
•

Sudenpentujen SuperSupe 11.5.

•

Mörrimöykky-sudenpentuleiri

•

Päätösiltanuotio

Elokuu
•

Saharan Sissien ja Laajasalon Sinisten
yhteinen kesäleiri viikolla 31

Kaiken tämän lisäksi ryhmät järjestävät omia
retkiään ja muita tapahtumia pitkin kevättä.
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Seuraava Ufo ilmestyy toukokuussa 2019.
Saharan Sissien johtajaneuvosto toivottaa
kaikille rauhaisaa joulua ja hyvää uuttavuotta.
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