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Pääkirjoitus
Huomenta,
Katsellessani ulos harmaaseen ilmaan Vuosaaren kortteerini
ikkunasta, aloin tajuta vuoden jälleen lähestyvän loppuaan.
Partiovuosi 2013 oli täynnä toimintaa: viikoittaiset kokoukset,
ryhmien ja ikäkausien omat retket sekä huipentumana kesän
vaellus Pallas-Yllästuntureilla. Mutta onhan vielä jäljellä myyjäiset
ja joulujuhla ja viimeiset kokoukset ja sitten vielä kotona kaikkea
kivaa!!!. Ja eiköhän se partiovuosi 2014 tuo jälleen jotain uutta ja
jännittävää tullessaan.
Tässä lehdessä on kuitenkin vielä katsaus
kuluneeseen vuoteen ja lisäksi monia muita hulvattomia juttuja.
Kääntäkäämme vasta tämän jälkeen katse tulevaisuutta kohti!
VVP-Sanomien uuden päätoimittajan ominaisuudessa haluan
toivottaa kaikille hyvää joulun odotusta ja alkavaa uutta vuotta!
Petri

Vuosaaren Vesipääskyt ry.
VVP on perustettu 1961 ja jäseniä on noin 100.
Lippukunnanjohtaja Joona Rajamäki

Johtajien sähköpostit ovat
etunimi.sukunimi@vvp.fi (ilman ääkkösiä)
Muista myös kotisivut: www.vvp.fi
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AJANKOHTAISTA
jANKOHTAISTA
ONNEA
UUDELLE
LPKJ:LLE!

Lippukunnan
joulujuhla
viikolla 51
MUISTAKAA
käyttää heijastinta

Jutut,
ideat,
kysymykset,
vastaukset.
lehti @vvp.fi

Adventtikalenterit ovat
jälleen saapuneet!
MYYKÄÄ, MYYKÄÄ!!!
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Tarjoilija,
lohikeitossani on
kärpänen.
Onko sinulla kuumia juoruja? outoja sattumuksia? Oletko nähnyt hallituksen jäseniä
kaupassa? toimita juttusi osoitteeseen lehti@vvp.fi
5

Kaikkea sitä onkin tapahtunut vuodessa!
Vuosikatsaus syksyn 2012 lupauksenantotilaisuudesta
ja myyjäisistä aina tähän päivään saakka
Syksyllä 2012 lupauksia antoivat
kymmenet uudet Vesipääskyt ja
Sini piti ensimmäiset puheensa
lippukunnanjohtajana.
Myyjäisten puolella tavarat
menivät kaupaksi kiitettävää
tahtia.

Alkukeväästä
Vesinokkaeläimet harjoittelivat
Aurinkolahdessa Paven ja
Tilman kanssa heikoilla jäillä
toimimista juuri ennen
hiihtolomien alkua. Vesikset
kiinnittivät ohikulkijoiden
huomion hienosti erottuvien
heijastimien johdosta!

Joulujuhlassa riitti vipinää ja
vilskettä! Parrakas Joona leipoi
reippaille vesipääskytontuille
pipareita ja Tilma keitti riittoisat
joulupuurot. Vieraaksi saimme
Korvatunturilta saakka Joulupukin!

Kevään lippukuntaretkellä saimme nauttia auringon
lämmöstä ja lumen paljoudesta! Retkenjohtaja Suvi piti
hellää huolta jokaisesta retkellä olleesta Vesipääskystä.
Säät suosivat retkelle osallistujia ja johtajien keksimä
ohjelma upposi nuoriin loistavasti.
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Maaliskuussa lippukunnan
sudenpennut lähtivät
Myllypuroon keilaamaan Sinin,
Suvin ja Tilman kanssa. Erilaisia
pallontyöntötekniikoita syntyi
illan aikana useita ja
lippukunnan nuorimmat
edustivat Vesipääskyjä
asiaankuuluvalla tavalla.
Kuvassa innokkaat nuoret
keilaajat.

Toukokuun aikana järjestettiin Ö-eitarpojavartiolle ryhmänohjauskurssi
eli ROK. Lippukunnan johtajien
lukumäärä lähes kaksinkertaistui
kurssin myötä kun Vilma, Viivi,
Jenna, Safia, Elisa ja Sofia saivat
kurssinsa päätökseen kirjallisen
kokeen läpipääsyn, koloillan ja
kämppäviikonlopun myötä.

Kevään kiinnostavin tapahtuma oli kieltämättä Kohtaaminen.
Partioviikon aikana järjestettiin vaikka mitä ja se huipentui päivään
Linnanmäellä ja Olympiastadionilla. Vesipääskyjä osallistui
Kohtaamiseen lähes metrovaunullinen. Johtajat pääsivät lisäksi
tutustumaan Olympiastadionin torniin illan johtajaohjelman aikana!
Keväällä tarpojat loivat ystävyyttä yli lippukuntarajojen ja
Vesipääskyt järjestivät yhteisen KITT:in eli koko ikäkauden
tarpojatapaamisen yhdessä Rastipartion kanssa. Osallistujia olisi
voinut olla enemmänkin, mutta hauskaa ainakin riitti! Yhteistä
toimintaa on varmasti luvassa lisää.
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Lippukunnan kevät huipentui kevätjuhlaan joka järjestettiin
Ramsinniemen grillikatoksella. Vesipääskyt saapuivat paikalle
pyöräillen ja illan aikana lauleskeltiin, paistettiin makkaraa ja leikittiin.
Lisäksi jokaisen ryhmän reippain jäsen palkittiin pienellä palkinnolla.

Lippukunnan kesäleiri järjestettiin heti alkukesästä. Mini-Snöörillä
puuhailtavaa riitti ja jokainen leiriläinen lähti leirin jälkeen kotiin
monta kokemusta rikkaampana. Lisäjännitystä leirille toi
leirinjohtajana toimineen Emman partiojohtajan peruskurssin
johtamisharjoituksen suorittaminen.

Loppukesästä järjestettiin 8.
Erä-Snööri, Snööri XXXIX PallasYllästunturin kansallispuistossa.
Lapin kauniissa maisemissa
vaelsi kaikkiaan 11
vesipääskyä (ja runsaasti
kapustarintoja). Maastossa
vietettyjen kuuden päivän
aikana matkaa kertyi runsaat
60 kilometriä.

Kesän jälkeen järjestettiin syksyn
aloituskokous. Kaikille uusille ja
vanhoille jäsenille lähti kirjeet kotiin
tuttuun tapaan. Retkille valittiin
retkenjohtajat ja jokaiselle ryhmälle
valittiin johtajat. Syksyn ensimmäisissä
kokouksissa kuului innokkaita kiljaisuja
kun Vesipääskyt vuorotellen pääsivät
kololle kesälomilta.
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Lippukunnan nuorimmat eli
sudenpennut osallistuivat lokakuussa
Aaltojen Ahti-sudenpentukilpailuun
joka järjestettiin Uutelassa.
Lippukunnan kaksi
edustusjoukkuetta kilpailivat Emman
ja Sofian saattaessa ryhmät rastilta
toiselle. Nimestä päätellen aiheena
oli vesi ja kuvassa näkyvätkin Ahdin
ja Vellamon näköispatsaat.

Jokainen ryhmä järjesti syksyllä
oman retken; osa lippukunnan
omalla kämpällä Tievalla ja osa
meni telttailemaan Hältingträskille
eli tuttavallisemmin Hälttarille.
Jokainen retkeilijä onkin varmasti
oppinut retkillä vähintään yhden
uuden taidon tai parantanut
osaamistaan jo osaamastaan
aiheesta.

Marraskuun ensimmäisenä
sunnuntaina järjestettiin
salapoliisi- ja
kaupungintuntemuskilpailu
Hiipivä Haamu.
Vesipääskyillä oli edustusta
kahdessa joukkueessa kun
samoajatytöt osallistuivat
kilpailuun Espoon
Metsänkävijöiden kanssa
ja nimeltä mainitsematon
samoajapoika
tyttöystävänsä kanssa.

Koonti & Kuvat: Tilma N.
Erä-Snööri: Sami L.
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Partiosanaston (lähes) täydellinen oppimäärä
Akela: 7–9-vuotiaiden sudenpentujen johtaja.
Keskusjärjestö: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on keskusjärjestö, joka tukee piirien toimintaa
ja on kahden maailmanjärjestön World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) sekä World
Organisation of Scout Movementin (WOSM) jäsen.
Kolo: Paikka, jossa partion viikkotoiminta tapahtuu eli Isonvillasaarentie 1.
Leiri: osallistujamäärältään suurempi, yli 3 yötä kestävä tapahtuma, jossa yövytään yhdessä paikassa.
Lippukunta: Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukuntaan kuuluu noin 20–200 eriikäistä partiolaista ja sen johtajat ovat vapaaehtoisia. Suomessa on noin 750 toimivaa lippukuntaa 302
kunnassa.
LPKJ: Lippukunnanjohtaja eli Joona.
Partiokisat: Partiolaiset mittelevät taidoistaan monta kertaa vuodessa järjestettävissä partiotaitojen
SM-kisoissa sekä monissa muissa pienemmissä kisoissa.
Partiolupaus: "Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa
’ikäkauden’ ihanteita ja olla avuksi toisille."
Partiopiiri: Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella
kymmeneen partiopiiriin. Vuosaaren Vesipääskyt kuuluu Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin.
Partiotervehdys: Oikean käden kolmella sormella tehty tervehdys muistuttavat partiolaisia
partiolupauksen kolmesta kohdasta.
Partioviikko: Partiolaisten jokavuotinen tapahtuma ympäri maailman. Suomessa partioviikkoa vietetään
vuosittain sillä viikolla, millä on Pyhän Yrjön päivä, Yrjön nimipäivä eli 23.4.
Retki: 1-2 yötä kestävä tapahtuma, jossa majapaikka on sama.
Robert Baden-Powell eli BP: Kansainvälisen partioliikkeen perustaja.
Sampo: 10–12-vuotiaiden seikkailijoiden johtaja.
Sisupartiolainen: Partiolainen, joka tarvitsee harrastuksessaan erityistä tukea vamman,
pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.
Vaellus: yli 3 yötä kestävä tapahtuma, jossa pysytään liikkeellä ja yöpaikkaa vaihdetaan lähes joka yö.
Parhaimmat vaellukset järjestetään Lapissa.

Ikäkaudet Suomessa ovat
Sudenpentu: 7–9-vuotias
partiolainen.
Seikkailija: 10–12-vuotias
partiolainen.

Tarpoja: 12–15-vuotias partiolainen.
Samoaja: 15–17-vuotias
partiolainen.
Vaeltaja: 18–22-vuotias partiolainen.
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Kaikuja menneiltä vuosilta
Viidessäkymmenessä vuodessa Vesipääskyt ovat ehtineet tehdä jos jonkinmoisia kokouksia, retkiä ja leirejä.
Monet niistä ovat tallentuneet vihkosten, lehtien ja päiväkirjojen muodossa. Samin hieno historiikki ilmestyy
vihdoin, mutta sen lisäksi ajattelin, että olisi kiva julkaista historian tarinoita myös VVP-Sanomissa. Joten
aloitan uuden palstan, jossa julkaisen tarinoita menneiltä vuosilta. Ensimmäisenä varsinainen aarre, jonka löysin
kololta sattumalta kaappeja penkoessani.

Nora
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Puten ihmissuhdepalsta
Jälleen kerran on tullut tohtoroinnin aika, kun Dr. L♥ve vastaa
lukijoiden kinkkisiin kysymyksiin. Muistathan, että voit jättää omat
ihmissuhteisiin liittyvät ongelmasi kololla olevaan VVP-sanomien
postilaatikkoon ja saat kuulla itsensä kun Dr. L♥ven vastauksen
ongelmiisi.

Rakas PuttePutte
Minusta tuntuu, että kaikki varmasti vihaavat
minua. Mitä teen? Olen surullinen, sillä en uskalla kysyä suoraan
ihmisiltä. Vihaan myös partiota. Mitä voin tehdä, että saisin intoni
takaisin.
- Surkutyttö-97
Hyvä Surkutyttö-97!
Minusta tuntuu, että tässä tilanteessa ei auta muu kuin asenteen muutos.
Sinun on löydettävä sisäinen kauneutesi ja päästettäväsi se valloilleen.
On kuitenkin aivan selvää, että kaikki eivät sinua vihaa, ainakin äitisi
varmasti pitää sinusta (ainakin toivottavasti). Olen myös varma, että
kaikki tuntemisen arvoiset ihmiset arvostavat suorapuheisuutta. Kysy siis
suoraan asiat, jotka mieltäsi painavat, älä jää niiden kanssa yksin.
Kysymällä ”Vihaatko minua?” lyöt kaksi kärpästä yhdellä iskulla, sillä
luultavasti kaikki vastaavat ”En vihaa.” Mitä taas partion vihaamiseen
tulee, suosittelen, että luet vastaukseni muutama lehti takaperin. Nopeana
vastauksena voin sanoa, että aika auttaa ja muista keskittyä niihin
asioihin, jotka partiotoiminnassa ovat sinulle tärkeitä.
- Dr. Putte
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KÖKSÄNURKKAUS
Tällä kertaa kerromme salaisen reseptimme lohikeittoon. Olemme kokeilleet monia
erilaisia, mutta tämä on todettu parhaaksi
Lohikeitto 30:lle henkilölle
1 Kokonainen lohi
40 perunaa
2 kg porkkanoita
8 sipulia
6 dl kermaa
kokonaisia maustepippureita
tilliä
suolaa
1.

Aloitetaan ruuanlaitto lohen paloittelulla. Ensin lohelta poistetaan pää, jonka

jälkeen lohesta erotellaan kaksi fileetä. Tämän jälkeen lohesta poistetaan nahka
fileroimalla, en suosittele käyttämään kololta löytyvää veistä. Myös ruodot on hyvä
poistaa. Lopuksi lohesta leikataan sopivan kokoisia paloja.
2.

Seuraavaksi kuoritaan ja pilkotaan perunat ja porkkanat ja laitetaan kattilaan

jossa sopivasti vettä, ja laitetaan kattila helllalle kiehumaan.
3.

Kun perunat ja porkkanat ovat vähän pehmenneet lisätään kattilaan pilkotut

sipulit, kerma, maustepippurit ja suola. Maista, ja lisää mausteita sen mukaan kuin on
tarvetta
4.

Kun kasvikset ovat kypsiä, lisää lohi ja tilli

5.

Keitto on valmis kun lohet ovat kypsyneet
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PUUHASIVUT GOES
RETRO

1. Iso vuoristo Keski-Euroopassa
2. Voi tulla puukostakin
3. Hiippa saa ajaa autoa, koska hänellä on..
4. Paistetaan pannulla ja maistuu hyvälle
5. Sininen ja kaulassa joka Vesipääskyllä
6. Iso-Britannian pääkaupunki
Lue takaperin!
Saippuakivikauppias
Lammassammal
Nisumaa oli isäsi ilo aamuisin
Ni talar bra latin
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Vuonna 2014 Kymenlaakson Partiopiiri järjestää
Suurjuhla 2014-tapahtuman, jonne odotetaan noin 10 000
partiolaista. Pysy kuulolla ja tule mukaan!

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