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vapaaehtoisten viikkoa. Partiossa me toimimme myös va-

paaehtoisina.

Siihen

kuuluu

yhtenä

osana

ryhmänjohtajana

toimiminen, eli lasten ja nuorten harrastustoiminnan toteuttaminen.

Ulkopuolisen näkökulmasta voi olla vaikeaa ymmärtää, miksi
joku tekisi vapaaehtoisesti töitä. Kun kerron ihmisille harrastavani partiota ja siellä johtavani ryhmää, kuulen todel-

la usein kysymyksen: ”Teetkö sä todella vapaaehtoisesti töitä

ilman

palkkaa?”.

Onhan

sama

kysymys

käynyt

itselläkin

mielessä.

Pääkirjoitus

T

ällä viikolla, kun tämä lehti julkaistaan, on vietetty

Vaikka emme tehdystä työstä rahallista palkkiota saa, on se antanut paljon muuta. Kokemusta. Ryhmänjohtajana saamani kokemus on
ollut todella antoisaa. On aivan parasta, kun itse kehittyy jossain ja samalla voi nähdä toisen oppivan jotain uutta. En kiellä,

etteikö välillä olisi rankkaa, mutta on ne viikoittaiset kokoukset
yksi viikon kohokohdista, puhumattakaan kaikesta muusta, jota partiossa pääse kokemaan.

Ilman lippukunnan tukipilareita = ryhmänjohtajia voisi partiotoiminnan toteuttaminen olla hiukan haastavaa. Kiitetään yhdessä ryhmänjohtajia ja muitakin partiokavereita, jotka ovat mahdollistamassa huikeaa harrastustamme!

”Hyvä kiva bra,
antaa tulla lisää vaan!”

Eerika Veikkanen, aloitteleva päätoimittaja
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UFO-lehti
Mikä?
UFO — Saharan Sissien lippukuntalehti

Milloin ja kuka perustanut?
Vaeltaja osasto Viikingit keväällä 1979

Milloin ilmestyy?
Vuosittain kaksi kertaa: itsenäisyyspäivänä & keväällä partion
jäädessä kesälomalle

Mistä voi lukea vanhempia UFOja?
SaSien omilta nettisivulta, osoitteesta saharansissit.fi löytyy
osa vanhemmista UFOista. Johtajiston kätköistä löytyy vielä vanhempia, paperisia versioita.

Vanhojen UFOjen kansia
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Henkilökuvassa
Jenna Koskinen
UFO haluaa esitellä lukijoilleen lippukunnanjohtajamme Jennan.
Jennan partiotaival on alkanut vuonna 2008
ja nyt hän on jo vaeltajaikäinen. Tämän
vuoden helmikuussa hän astui lippukunnanjohtajan saappaisiin.
Lue alta, mitä Jenna vastasi UFOn esittämiin kysymyksiin:

1. Mikä on ollut paras partiomuisto?
Paras partiomuisto on ehkä se, kun oltiin 2018 Kliffalla
ja tehtiin viimeisenä yönä leirikepposia muille lippukunnille (ei mitään pahantahtoisia).

2. Mitä sulla on aina pakko olla mukana leirillä?
Must have leirivaruste on ehkä makuupussi ja riippumatto :D.

3. Mikä on sun lempileirinakki? Vai hoidatko sä nakkeja?
Kyllähän ne nakit hoituu (yleensä ainakin), mutta ehkä
lempparileirinakki on se, kun pitää pitää vahtia savussa/
leirissä (kun se on yleensä semmoista hengailua).

4. Onko partio näkynyt arjessa / muuten elämässä?
Jos on, miten?
Partio näkyy mulla arjessa ihan sillä, että teen melkein
joka päivä jotain partiojuttuja, mutta se on tuonut mun
elämään myös sellaisen maanläheisyyden, eli tykkään tosi
paljon ulkoilla ja olla luonnossa ihan vapaa-ajallakin.
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Katsaus menneeseen
Muistatko vielä, mitä menneinä aikoina on tehty? UFOn toimitus haluaa muistella kanssasi edellisen ja tämän vuoden tapahtumia!

2019
TALVILEIRI
Mr Folio kutsui SaSit

Kiljavan viidakkohuvilalle
pelaamaan mystistä
lautapeliään.

SETA-RETKI
Seikkailijoiden ja tarpojien
yhteisellä retkellä nautittiin
hyvästä säästä ja
muurinlettujakin herkuteltiin.

MÖRRIMÖYKKY
-sudenpenturetkellä harjoiteltiin
retkeilytaitoja mm. ruoanlaiton,
teltan pystytyksen ja puukolla
veistelyn parissa.
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24. MAAILMANJAMBOREE
YHDYSVALLOISSA
Osa SaSien samoajista matkasi
tutustumaan Yhdysvaltoihin 24.
maailmanjamboreelle.

KESÄLEIRI
SaSit leireilivät yhdessä
Laajasalon Sinisten kanssa
Bengtsårissa.
Muistatko vielä ketkä kuvassa
esiintyvät hahmot ovat?

NUUKSION VAELLUS
Hattivatit, Ketut ja
Muurahaiskävyt ottivat suunnan
kohti Nuuksiota ja suorittivat
pienimuotoisen vaelluksen.
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2020
HATTIVATIT RUSHISSA
Lippukunta

kannusti ryhmiä

retkeilemään/vierailemaan
erilaisissa paikoissa. Tässä
kuva Hattivattien retkestä
Rush-trampoliinipuistoon.

TALVILEIRI
Talvileirillä
tutustuttiin
kiinalaiseen kulttuuriin
ja Mulanin tarinaan.
Jousiammunta kuuluu
keskeisiin hunnien
taitoihin.

KESÄLEIRI
Kesäleiriä vietettiin Antiikin
Kreikan tunnelmissa, ja sääkin
oli kuin Välimerellä.
Jumalhahmot ja tarusankarit tulivat leirillä tutuiksi.
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NAHKALILJA
Pieni porukka SaSi-johtajia
lähti koettelemaan rajojaan
fyysisesti. 40/50/60 kilometrin
pituisella kävelymatkalla ei
rakkuloista ja vihlovista
jaloista vältytty, huhhuh!

KARHUKAISET
SOTILASUIMARANNALLA
Karhukaiset retkeilivät sotilasuimarannalla. Kaikki ruoat
valmistettiin nuotiolla, nam!

KÄÄRMEIDEN SIIRTYMÄRETKI
Käärmeiden retkellä
tutustuttiin Pokemoneihin
erilaisten rastien parissa.
Viimeisenä iltana olikin
siirtymän aika.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta ollaan ehditty tehdä vaikka
mitä kaikkea!
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Kesäleiri Elisaaressa 30.7.-2.8.2020
Kesäleiri pidettiin tänä vuonna Elisaaressa 30.7.–2.8. Leirillä
päästiin tutustumaan Antiikin Kreikkaan. Jumalat, sankarit ja
helleenien saavutukset tulivatkin leirin aikana tutuiksi kaikille.
Sääkin oli melkein koko leirin lähes välimerellinen.
TORSTAI
Sasien kesäleirin bussi saapui kauniina torstaipäivänä Elisaaren
vastarannalle, josta saimme turvallisen venekuljetuksen itse saareen.
Leiriläiset arvottiin eri kaupunkivaltioihin eli poliksiin, jotka
olivat Ateena, Theba, Troija, Rodos ja Syrakusa. Kaupunkivaltiot saivat
pystyttää yhteisvoimin omat teltat ja löytää oman nukkumapaikkansa
sieltä. Illalla valitettavasti sadekuuro pyyhälsi meidän ylitse ja
jouduimme tyytymään suorittamaan varaohjelmaa, joka oli teltoissa
juoruamista.

PERJANTAI
Perjantaina saimme herätä ihanaan aamuiseen supinaan, kun puolet
leiriläisistä oli luultavasti herännyt jo kello aamu kuusi. Päivä
kuitenkin näytti kirkkaalta, joten päätimme aamujumpan ja -palan
jälkeen aloittaa ohjelman askartelemalla kaupunkivaltioille omat liput
ja ryhmän jäsenille omat tunnusmerkit. Kun kaupunkivaltioiden liput
saatiin vihdoin spreijattua, talsimme edustavina kohti olympialaisia!
Olympialaisissa oli tähtivieraina Zeus ja Leonidas, ja virallisena
tuomarina toimi voiton jumalatar Nike. Kisojen kunniaksi sytytyttiin
luonnollisesti myös
olympiatuli. Kisapaikalle
saapuivat myös muut spartalaiset,
aikeinaan voittaa kaikki mitalit
edellisen vuoden tapaan.
Olympialajeina olivat (jää)kiekonheitto, viestijuoksu, tuo
Zeukselle-leikki, pukkihyppely,
rinkkalautan teko ja säkkitappelu.
Rauhanomaisten urheilulajien lisäksi
stadionilla käytiin myös
Peleponnesolaissota kaupunkivaltioiden
välillä. Kovan kilvoittelun jälkeen
koko olympialaisten voittajaksi
kruunattiin Rodos.
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Illalla pääsimme rannalle nauttimaan tunnelmallisesta auringonlaskusta
ja laulelemaan partiolauluja. Rannalle saapui myös pari kreikkalaisen
mytologian jumalaa, jotka kertoivat leiriläisille mahdollisuudesta tehdä
urotöitä ja saada nämä tehtyään huikeat vikan illan bileet. Nämä sanat
mielessään leiriläiset menivät nukkumaan odottaen jo seuraavaa päivää.

LAUANTAI
Kolmannen leiripäivän
herätykseen muutama taisi
jopa herätä. Legendaarisen
aamujumpan ja maittavan
aamupalan jälkeen ryhmät
pääsivät lähtemään
etsimään mahdollisia
urotöitä, joita he
saisivat suorittaa.
Matkalla tuli monia pulmia
esimerkiksi Minoksen
labyrintistä piti
suunnistaa pois ja hoitaa
pyörtynyttä kreikkalaista
sekä tunnistaa mytologisia
olentoja. Hikisten ja
vaativien töiden jälkeen
onneksi pääsimme heittelemään vesi-ilmapalloja, uimaan ja saunomaan.
Palkinnoksi hyvin suoritetuista urotöistä kukin leiriläinen pääsi
antiikin sankareiden uljaaseen joukkoon.
Illalla saimme meille luvatun discon ja hyvää ruokaa niin nukkumaankin
pääsi onnellisin mielin.

SUNNUNTAI
Viimeinen leiripäivä alkoi haikeissa tunnelmissa, kun tiesimme
joutuvamme jättämään meille rakkaaksi tulleen leiripaikan taaksemme.
Aamutoimien ja rinkkojen pakkausten jälkeen kuitenkin saimme loisto
idean ottaa vielä kaikki ilo irti kun aikaakin oli vielä jäljellä, ja
lähdimme pelaamaan jalkapalloa! Johtajat ja lapset pelasivat todella
tiukkaa peliä vastakkain. Joskus jopa tuntui siltä, että johtajien
joukkue hukkuisi leiriläismassan alle, mutta johtajat pystyivät pitämään
peliä yllä loistavasti ja voittivat tämän pelin.
Tiukan pelin jälkeen laitoimme rinkat selkään ja lähdimme odottamaan
venekyytiä viemään meitä bussia kohti.
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Puuhasivut
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Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Ratkaise morsekoodiksi käännetty sana!
Morseaakkoset saat selville sivun
reunassa olevasta kuvasta

Lähtö
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Vitsejä
Mikä on Suomen tyhmin koira?
- Rauman murre
Kuka partiossa tykkää eniten juhlista?
- Partyolainen
Mikä vene on parhaiten humalassa?
- Kaljaasi
Mies myi hirvennahkaturkkia
”Osta pois tämä on hirvee”
Mitä eroa on mustilla ja valkoisilla kanoilla?
- Musti on koira
Mitä kärpänen sanoi istuessaan hevosen alaleualle?
- ”Nyt olen vihdoinkin turvassa”
Miksi haita ei päästetty taksikuskiksi?
- Se on liikenteelle haitaksi

Mikä on paras tapa säilyttää ruokaa, ettei se pääse pilaantumaan?
- Syödä se tuoreena

”Älä käy kimppuuni”, sanoi kukkakauppias

Mitä tapahtuu kun risteyttää kanin ja hamsterin?
- Kanisteri

Varusmies tuli huoltoasemalle ja sanoi: ”Tankki täyteen
ja heti”
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Horoskoopit
Kaipaatko neuvoja ensi vuoteen? Lue, mitä UFOn horoskooppipalsta
kertoo tulevasta partiokeväästäsi!

Vesimies 20.1.—19.2.
Olet todella rohkea ja näytät kavereillesi, että elämässä ei ole mitään pelättävää! Tämä pätee myös partiossa ja olet aina leireillä sekä kokouksissa ensimmäinen
menijä!
Kalat 20.2.—20.3.
Olet taiteellinen ja olet aina äänessä, kun ollaan väsäämässä vartiolle omaa merkkiä tai lippua. Hoidat ryhmäsi taiteellisen puolen sekä haluat olla varma siitä,
että ryhmäläisilläsi on hyvä olla ja kaikki kulkevat
mukana.
Oinas 21.3.—19.4.
Aktiivisuutesi elämässäsi heijastuu myös kokouksiin!
olet aktiivinen ja aina valmiina vastaamaan kysymyksiin.
Partiohenkesi kukkii tänä keväänä!

Härkä 20.4.—20.5.
Aktiivisuutesi elämässäsi heijastuu myös kokouksiin!
olet aktiivinen ja aina valmiina vastaamaan kysymyksiin. Partiohenkesi kukkii tänä keväänä!

Kaksoset 21.5.—20.6.
Olet leikkisä ja aktiivinen, sekä tulet miltei turhan
aikaisin kokouksiin, jotta voisit leikkiä ja pelata
ystäviesi kanssa ennen kuin kokous alkaa. Olet
loistava ja näppärä ulkoleikeissä, sekä keksit
ratkaisut ongelmiin.
Rapu 21.6.—22.7.
Olet aito ryhmähengen nostattaja kokouksissa, sekä leireillä. Olet valmis kuuntelemaan partiokaverisi murheita
ja olet luotettava ystävä muille. Sinulle on helppo kertoa murheet tietäen, että sinuun pystyy luottamaan!
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Leijona 23.7.—22.8.
Partio on sinulle mieleinen harrastus. Näytät mieluiten
taitosi kokouksissa, leireillä sekä partion ulkopuolella.
Pidät siitä, että sinua ihaillaan, mutta olet erityisen lojaali sekä hyvä partiokaveri!

Neitsyt 23.8.—22.9.
Olet nokkela ja terävästä päästäsi on hyötyä partiossa
sekä kaikissa elämän osa-alueissa. Keksit nopeasti vastaukset ohjaajien esittämiin kysymyksiin ja ne ovat miltei poikkeuksetta oikein.
Olet varmasti suuri apu partiotaitokisoissa!

Vaaka 23.9.23.10.
Olet hyvin tunteellinen persoona ja olet mieluummin
ryhmässä kuin yksin. Haluat olla ystäviesi lähellä sekä
leireillä viihdyt teltassa kavereittesi kanssa tai
korttia pelaten. Olet silti hyvä partiokaveri sekä
noudata tarkkaan partiolaisten sääntöjä.

Skorpioni 24.10.—22.11.
Olet intohimoinen partiolainen. Kun päätät tehdä jotakin,
teet sen kunnolla ja hyvin. Apuasi kaivataan usein puolijoukkuetelttojen kasaamiseen sekä kartan lukemiseen. Tulevaisuudessa tulet olemaan esimerkillinen johtaja!

Jousimies 23.11.—21.12.
Etsit elämääsi jatkuvasti haasteita ja se näkyy myös
partiossa. Ilmoittaudut mielelläsi leireille, jossa
ollaan talvella teltassa tai mennään pitkälle vaellukselle. Olet enemmän rämäpää kuin miettijä, mutta et
koskaan jätä kaveriasi pulaan!

Kauris 22.12.—19.1.
Olet selviytyjä etkä pahoita mieltäsi, vaikka kokouksessa
oltaisiin ulkona, kun on huono sää. Etkä suutu, jos leirillä tulee nälkä eikä ruokaa ole vielä saatavilla. Olet
myös tsemppaaja sekä kannustat mielelläsi kavereita jatkamaan eteenpäin.
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Kurkistus tulevaan...
Tulevana keväänä 2021 on luvassa paljon kaikkea kivaa! Viestimme koteihin tulevista tapahtumista pitkin kevättä.

Kaikkea tätä me toivottavasti pääsemme tekemään:

Kaiken yllämainitun lisäksi ryhmät saattavat järjestää omia retkiä tai
muita tapahtumia :)
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Tervehdys!
Toivottavasti juuri SÄ lähdet mukaan koko
lippukunnan yhteiselle TALVILEIRILLE!

Leiri järjestetään 5.-7.2.2020 Kiljavan leirikeskuksessa.
Tästä lisää tietoa viimeistään tammikuun aikana!
Muistathan merkata ajankohdan kalenteriin.

Terkuin,
SaSi-johtajisto
P.s. leiri järjestetään, jos vain korona sen sallii

Saharan Sissien johtajisto toivottaa
oikein hyvää itsenäisyyspäivää!
Toivon mukaan näemme taas ensi vuonna :-)
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SaSit somessa
saharansissit.fi
Lippukunnan omilta nettisivuilta löytyy
ajankohtaiset yhteystiedot ja esimerkiksi ryhmien kokousaikataulut.
Myöskin vanhoja UFOja pääsee
kyseiseltä nettisivulta ;)

lukemaan

@saharansissit
SaSit löytyvät myös Instagramin kuvien täyteisestä maailmasta. Instagramiin tulvii
ajankohtaisimmat kuvat Saharan Sissien tapahtumista sekä viikoittaisesta toiminnasta.
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-sivumme on ollut viime aikoina hiljaisempi, mutta lupaamme, että
jatkossa pääset seuraamaan toimintaamme enemmän myös Facebookin kautta.

Muita hyödyllisiä nettisivuja:
pääkaupunkiseudunpartiolaiset.fi
partio.fi
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Seuraava UFO ilmestyy toukokuussa 2021.
Saharan Sissien johtajisto toivottaa
kaikille rauhaisaa joulua ja hyvää uuttavuotta!
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