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VVP-SANOMAT on Vuosaaren Vesipääskyt ry:n lippukuntalehti.
Perustettu 1980. Ilmestynyt 1994 nimellä VVP NEWS. Edeltäjä Tossu vv. 1970–79.
Toimitus
Päätoimittaja: Petri Salovaara
Kiitämme: Vanha hallitus, Varusteleka, laserkeilaus, Kultakalat
Toimittajat: Emma Japisson, Tilma Nieminen, Petri Salovaara
Kansi: Tunnelmia sudenpentukisoista. Kuva: Emma Japisson
Painopaikka: Helsingin nuorisoasiankeskus
Painos: 100 kpl
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(Pimeä ja kylmä)

Pääkirjoitus

On taas se aika vuodesta että lehden viimeinen numero on pullahtanut ulos
painokoneen uumenista. Se aika (ainakin yleensä) tarkoittaa talvea, pimeää, kylmää
ja niin edelleen. Mutta älkäämme vaipuko epätoivoon, sillä vielä on jäljellä myyjäiset
ja joulujuhla ennen noin kuukauden mittaista partiotaukoa.
Jälleen niin lapset kuin johtajatkin sekä vanhemmat ovat olleet aktiivisesti
mukana järjestämässä hyvää toimintaa. Retket ja päivätapahtumat ovat kokousten
ohella tärkein toimintamuotomme ja niihin
osallistutaan aktiivisemmin kuin vielä muutama
vuosi sitten.
Toimitus tahtoo kiittää kaikkia vuodesta
2015. Lehti on saanut uusia lukijoita ja muutenkin
vakiinnuttanut asemansa lippukunnan eräänä
tiedotuskanavana. Ensi vuonna päätoimittaja viettää
armeijavuottaan, mutta siitä huolimatta pyrimme
julkaisemaan ainakin muutaman lehden.
Hyvää joulunaikaa.

, päätoimittaja
Vuosaaren Vesipääskyt ry.
VVP on järjestänyt partiotoimintaa Vuosaaren alueella
jo vuodesta 1961 ja jäseniä on noin 130.
Lippukunnanjohtaja Joona Rajamäki.
Johtajien sähköpostit ovat
etunimi.sukunimi@vvp.fi (ilman ääkkösiä).
Muista myös kotisivut: www.vvp.fi

Pienryhmät kokoontuvat viikoittain
osoitteessa Isonvillasaarentie 1.
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kolollamme
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AJANKOHTAISTA
jANKOHTAISTA
Adventtikalentereita
ehtii vielä
myydä!

Klikkaa itsesi
Facebookin syövereihin
ja tykkää sivusta
”Partiolippukunta
Vuosaaren Vesipääskyt
ry”

JOULUJUHLA
tiistaina
15.12.

Jutut,
ideat,
kysymykset,
vastaukset.
lehti@vvp.fi
tai
kolon
postilaatikko

27.-29.11.2015
TIKAT JA VNE
METSÄÄN
(KÄRSIMÄÄN)
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JUORUPALSTA – Kaikkea mitä
kuvitella saattaa!
Juorupalsta tietää kuumimmat uutiset johtajien menoista,
ryhmien touhuiluista ja kaikesta muusta mahdollisesta.

Lauri

Onko sinulla kuumia juoruja? Outoja sattumuksia? Oletko nähnyt hallituksen jäseniä
kaupassa? Toimita juttusi osoitteeseen lehti@vvp.fi tai kolon postilaatikkoon.
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Erikoiset eläimet ja kuinkas
sitten kävikään…

Liito-oravan,

Palolatikan,
Saimaannorpan,

Merikotkan

Suden,

ja Lohen.

Eläinkuvalähteet: www.papunet.fi,
www.luontoon.fi, da-dice.deviantart.com,
www.ymparisto.fi, www.iides.fi

Lippukuntaretki Partiopoukamaan kului tänä syksynä eläimellisissä tunnelmissa.
Retkeilijät saivat jo bussimatkalla kyytiinsä

Näiden uhanalaisten eläinten elinoloihin,
tapoihin ja ehkä jopa tuntomerkkeihin
perehdyttiin leikkien, kiikaroiden, videoita
katsoen ja kuivaa faktaa etsien.
Iltanuotiolla johtajat esittivät taidokkaasti
tuttuja eläinsatuja. Maailma ja kaikki sen
uhanalaiset eläimet eivät ehkä vielä
pelastuneet, mutta ainakin hyvää pöhinää
saatiin aikaiseksi.
Olihan retkellä muutakin kuin eläimiä!
Ainakin siellä oli yli 40 vesipääskyä ja
parasta ruokaa. Reippaasti pitkiäkin
matkoja käveleviä sudenpentuja ja
urheasti teltassa nukkuneita seikkailijoita
ja tarpojia. Paljon vaivaa nähneitä johtajia
ja kohtuudella märkiä sukkia. Sunnuntain
perinteinen suunnistus ja isoille tyhmää
yöohjelmaa. Kotimatkalla bussilastillinen
väsyneitä ja haisevia isoja ja pieniä.
Teksti: Emma Japisson
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Johtajat lennättävät lasten tekemiä
lennokkeja. Kuva: Ana Ahtola

Kiitos kaikille, jotka olivat mukana!
Jos et vielä ollut, tule ensi kerralla.
Kyllä bussiin ja iltanuotiolle aina
mahtuu.
Myös
innokkaille
vanhemmille on kysyntää ainakin
keittiöhommissa.
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Kauden hedelmä
Punajuuri
Okei, täytyy myöntää, kauden hedelmä ei ole kovin
usein ollut hedelmä. Tällä kertaa toimitus suosittelee
punajuurta, joka on herkullisimmillaan juuri nyt. Se
on terveellinen, melko edullinen, herkullinen ja
helposti
saatavilla
lähimarketista.
Enempien
löpinöiden
sijaan
tarjoilemme
hieman
poikkeuksellisen punajuurireseptin.

PUNAJUURI-SUKLAAKAKKU
Tarvitset

4 (600 g) punajuurta
250 g voita
4 dl sokeria
4 munaa
3 1/2 dl vehnäjauhoja
200 g taloussuklaata
3 rkl kaakaojauhetta
2 tl soodaa
2 tl vaniljasokeria
KUORRUTUS
200 g tummaa suklaata
100 g voita
1/2 dl vettä
VUOKAAN
voita
korppujauhoja
Mikäli uunissa leipominen on liian ”piece of
cake”, kokeile leivontaa Trangialla. Jos taas
äiti on kieltänyt leipomasta, voit tyytyä
värittämään kuvan.
Teksti: Emma Japisson
Lähteet: Satokausikalenteri, www.valio.fi,
www.maku.fi Kuvalähteet: papunet.fi

TIESITKÖ?
Punajuuri kannattaa
keittää kuorineen:
silloin sotkua syntyy
vähemmän eivätkä
ravintoaineet katoa

Näin teet sen
• Keitä punajuuria n.30 min tai kunnes
ovat
kypsyneet
pehmeiksi.
Kuori
punajuuret. Valuta hyvin siivilässä.
• Soseuta yleiskoneessa tai varovasti
sauvasekoittimella. Jäähdytä.
• Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää
munat yksitellen joukkoon koko ajan
vatkaten.
• Lisää lopuksi jäähtynyt punajuurisose.
• Sekoita kuivat aineet keskenään ja
kääntele
seos
varovasti
punajuuritaikinaan.
• Kumoa valmis taikina voideltuun ja
korppujauhotettuun
Ø
24
cm
kakkuvuokaan.
• Kypsennä uunin keskiosassa 175
asteessa 55 min tai kunnes kypsä.
•
Anna
kakun
jäähtyä
ennen
kumoamista.
KUORRUTUS
• Sulata kaikki ainekset vesihauteessa.
• Levitä hieman jäähtynyt kuorrutus
kakulle lastan avulla.
• Anna kakun levätä kylmässä ainakin
tunnin ennen tarjoilua.
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Jussin villanurkka
Tässä lehdessä Jussi perehtyy retkeilyvaatteiden materiaaleihin, tarkemmin
sanottuna villaan. Onko merinovilla maailman paras retkeilymateriaali?

Kuva: https://pixabay.com/p-160040/?no_redirect

Merinovilla
Moni vesipääskyjohtaja vannoo
merinovillan
nimeen,
nimenomaan Teseman sukkien
muodossa. Merinovillahan on
merinolampaan villaa, joka on
tavallista
lampaanvillaa
hienompaa ja pehmeämpää. Se
lämmittää
lampaanvillaa
paremmin myös märkänä ja
hengittää hyvin. Ainoa huono
puoli merinovillassa on sen
korkeampi
hinta
tavalliseen
villaan verrattuna ja se, että
Suomessa
ei
kasvateta
merinolampaita.
Kuitenkin
kaupoista on mahdollista löytää
Suomessa
kudottuja
merinovillatuotteita.

Lampaanvilla
Villa on luonnonmateriaali, jota on
osattu
käyttää
vaatteisiin
jo
vuosisatojen ajan. Villan parhaita
ominaisuuksia on kyky sitoa kosteutta,
mutta lämmittää samalla. Tämä tekee
siitä ideaalin materiaalin retkeilyyn ja
plussana on vielä itsepuhdistuvuus,
joten hoidoksi villapaidalle tai –sukille
riittää
kunnon
tuuletus.
Lampaanvillasta valmistettuja vaatteita
saa lisäksi kohtalaisen edullisesti ja
vieläpä täysin kotimaisia! Kätevimmät
partiolaiset kutovat tietenkin omat
sukkansa!

Merinolampaita
Seelannissa.

elää

mm.

Uudessa-

Kuva: https://fi.wikipedia.org/wiki/Merinolammas

Teksti: Petri Salovaara Lähteet: Wikipedia, Varusteleka
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Nuotiotarinoita
Kultakalat kirjoittivat kokouksessaan pienen tarinan kaikkien VVPSanomien lukijoiden iloksi. Tarina julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa!
Matti lukee tarinoita kukista. Hän alkaa syödä hernekeittoa haarukalla ja leipää
lusikalla, jossa oli keittoa. Keitto on hyvää. Siinä on mehiläisiä. Mehiläisillä hän
pistää korvaansa hammastikun. Mehiläiset alkoivat rakentaa pesää. Tiritiri ja
mikäköhän pommi, Smurffi soittaa hätänumeroon ahdistuneesti. Hänen nimensä
räjäytti Johanneksen autossa. Hän yllättyi kun Smurffi lopetti jalkapallon. Sitten tuli
jääkausi. Jääkaudella voikukat kuolivat sydäriin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partiolaisten
adventtikalenterit
edelleen
myynnissä!
Hinta 7e
Adventtikalentereista saadut
rahat käytetään
partiotoiminnan tukemiseen
sekä Vuosaaressa että koko
Suomessa. Tänä vuonna
lippukunta kerää varoja, jotta
kaikilla olisi mahdollisuus ensi
kesän kesäleiriin.
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goes SUDARI
Puuhasivut ovat tässä teemanumerossa sudenpentulaumojen tänä syksynä
suorittamien jälkien jäljillä! Suluissa olevat ryhmät, ovat suorittaneet kyseessä
olevaa merkkiä tänä syksynä.
Tällä kertaa tehdessäsi puuhasivujen tehtävät, voit voittaa hienoja Tilman
valitsemia palkintoja palauttaessasi vastaukset VVP-Sanomien viralliseen
postilaatikkoon tai omalle johtajalleen viimeistään 8.12! (Kaikki ryhmät saavat
osallistua). Voittajat julkistetaan joulujuhlassa. Vastauksiin oma nimi, ryhmäsi ja
mikä jälki kyseessä.
Tervetuloa-jälki (Kuikat)
Kinkkisiä
kysymyksiä.
Vastaukset
vapaamuotoisena.
1. Mikä on kolon läheisyydessä olevan ison
metsän nimi?
2. Mikä on lippukunnan nimi?
3. Mitä ovat kuikat, ketut, kultakalat,
kilpikonnat,
oravat, mursunappulat, vne sekä tikat?
4. Mitä tärkeää tapahtui lauantaina
21.11.2015?
5. Mikä esine on viereisessä kuvassa?
6. Millä bussilla pääset lähes suoraan kolon
ovelle?
7. Mikä on kokouksen lopussa olevan
sähkötysringin toinen nimi?
8. Manitse vähintään toisen kololla olevan
vessan nimi.
9. Miksi kutsutaan usein retkille otettavan
isoa reppua?
10. Millä solmulla huivisi solmittiin lupausta
antaessasi?
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Taiteilija-jälki (Ketut)
Täydennä ylläolevaan sarjakuvaan repliikit kupliin.
Hauskimmat palautetut vaihtoehdot palkitaan :)

Lemmikki-jälki (Kultakalat)
Vapaamuotoiset vastaukset.
Yksi Suomen merkittävimmistä eläinsuojeluun
liittyvistä järjestöistä sijaitsee Helsingin
keskustassa osoitteessa Annankatu 26A.
1. Mikä järjestö on kyseessä? Järjestön sivulta
löydät lapset ja nuoret-väliotsikon. Klikkaa se
auki.
2. Tältä sivulta löydät tietoa ryhmästä, johon
vieressä oleva kuva liittyy. Mikä ryhmä on
kyseessä? Avaa tämän ryhmän sivu auki ja
valitse ”pääsivu”- otsikkeen vieressä oleva
otsikko. Tämän jälkeen avaa ryhmän
tavoitteet.
3. Kerro kolme (3) uutta asiaa, jotka opit
kyseisestä eläimestä ja sen suojelemisesta.
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Ensi kesänä Evolla Roihuaa!
Ilmoittaudu mukaan!

Roihu on Suomen Partiolaisten suurleiri Evolla
kesällä 2016. Leirille voivat osallistua kaikki
tarpojat ja sitä vanhemmat partiolaiset.
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