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VVP-SANOMAT on Vuosaaren Vesipääskyt ry:n lippukuntalehti
Perustettu 1980. Ilmestynyt 1994 nimellä VVP NEWS.
Edeltäjä Tossu vv. 1970–79.
Päätoimittaja: Petri Salovaara
Toimittajat: Tilma Nieminen, Petri Salovaara, Suvi Solansuu
Kansikuva: Leikin ohjeistusta lippukuntaretkellä. Kuva: Petri Salovaara
Kuppikuva: Markku Ahtola
Painopaikka: Helsingin nuorisoasiankeskus
Painos: 80 kpl
Helsinki 2014
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Pääkirjoitus
Onneksi olkoon! Pidät kädessäsi vuoden ensimmäistä, uudistettua VVP-Sanomien
numeroa. Toimitus on pyrkinyt panostamaan lehden ulkoasuun ja luettavuuteen
lisäämällä kuvia ja yhtenäistämällä fontteja. Toivottavasti pidätte! Jatkossa
toimituksen tavoitteena on julkaista kaksi lehteä puolivuotiskaudella eli kokonaiset
neljä lehteä vuodessa.
Pääkaupunkiseudulla partiolaisten määrä ylitti Partioviikolla 10 000
jäsenen rajan ja Vesipääskyjenkin jäsenmäärä on kivunnut noin sataan jäseneen.
Uusien, lupaavien ryhmänohjaajakoulutettaviemme myötä kasvua on toivottavasti
luvassa vielä lisää. Jo yli viisikymmentävuotisen taipaleensa jälkeenkin
lippukuntamme on elinvoimainen, kiitos innokkaiden pikkupartiolaisten ja aktiivisten
johtajien.
Vaikka viikkotoiminta näin kesän lähestyessä taas jää tauolle, riittää
kesällä vilskettä ja vipinää kun Vesipääskyt suuntaavat kesäkuun alussa Suurjuhlaan
ja kesän lopussa kerääntyvät Saharan Sissien kanssa yhteiselle kesäleirille. Luvassa
on varmasti jännittäviä hetkiä ja uusia tuttavuuksia!
Kohti kesän uusia seikkailuja!
Petri, päätoimittaja

Vuosaaren Vesipääskyt ry.
VVP on järjestänyt partiotoimintaa Vuosaaren alueella
jo vuodesta 1961 ja jäseniä on noin 100.
Lippukunnanjohtaja Joona Rajamäki
Johtajien sähköpostit ovat
etunimi.sukunimi@vvp.fi (ilman ääkkösiä)
Muista myös kotisivut: www.vvp.fi

Pienryhmät kokoontuvat viikoittain kolollamme
osoitteessa Isonvillasaarentie 1.
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AJANKOHTAISTA
jANKOHTAISTA
Lippukunnan
kevätjuhla
27.5.
Kokoukset jatkuvat
kesäloman jälkeen
viikolla 35.
VVP nyt myös
Facebookissa! Tsekkaa
”Partiolippukunta
Vuosaaren Vesipääskyt
ry”

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

21 Vesipääskyä matkaa
kesällä Kouvolan
Suurjuhlaan 8000
muun partiolaisen
joukossa!
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JUORUPALSTA – Kaikkea mitä kuvitella
saattaa!
Juorupalsta tietää kuumimmat uutiset johtajien menoista, ryhmien touhuiluista ja
kaikesta muusta mahdollisesta.

Onko sinulla kuumia juoruja? Outoja sattumuksia? Oletko nähnyt hallituksen jäseniä
kaupassa? Toimita juttusi osoitteeseen lehti@vvp.fi tai kolon postilaatikkoon.
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VUOTALON PÄÄSIÄISRUOHO 2014

Vuotalolla on jo monen vuoden perinne suuresta pääsiäisruohosta aulan galleriassa.
Tänä vuonna Vuotalon kulttuurituottaja, Tuuli, oli yhteydessä lippukuntaamme ja
pyysi meitä, Vesipääskyjä mukaan ruohon istuttamiseen. Mukaan pääsivät
Kilpikonnat-lauma ja Tikat-tarpojavartio. Ruohon istuttamiseen meni kaksi
partiokokousta. Kilpikonnat saivat maaliskuun viimeisenä maanantaina hoitaa
perustukset; leikata muovin ruohon alle, laittaa sanomalehdet eristämään kosteutta
ja siemenet likoamaan. Tikkojen vuorona olikin seuraavana päivänä mullan
laittaminen ja siementen kylvö. Reippailta partiolaisilta nämä tehtävät sujuivat
helposti ja pääsiäisenä ikkunasta saattoi ihastella kaunista pääsiäisruohoa. Ehditkö
sinä nähdä sen? Mikäli et ehtinyt, ei se haittaa. Muistat vain ensivuonna pyytää
johtajaltasi, että oma ryhmänne saisi osallistua tähän projektiin! 

Teksti ja kuva: Suvi Solansuu
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Lippukuntaretki Partiopoukamassa
21.–23.3.2014
Keskiaikais-teemaiselle kevään lippukuntaretkelle osallistui yhteensä 35 lasta ja 6 johtajaa sekä 3
EVP:tä. Perjantai-iltana lippukunnan vanhimmat tarpojat Herkkusuut-vartio järjestivät askarteluohjelmaa muille retkellä olijoille osana ryhmänohjaaja-kurssiaan (eli ROK-kurssia). Lauantai-iltana
oli keskiaikaiset karnevaalit, joiden toteuttamiseen osallistui osa ryhmistä. Oravat-lauma leipoi
kaurakeksejä, Vesinokkaeläin-joukkue oli opetellut taikatemppuja ja kasvomaalauksia taiteili
Kilpikonnat-lauma. Karnevaaleissa oli myös pihapelejä ja kaiken tietävä ennustaja.

Tarpojat osallistuivat viikonlopun aikana
tarpojille suunniteltuun ohjelmaan, jossa
tehtiin ja väännettiin jättikatapulttia. Sekä
Tikat että Herkkusuut pääsivät
harjoittelemaan millintarkkaa ahertamista,
poraamista, vääntämistä, hermojen
kestävyyttä ja tiimityöskentelyä. Illan
lopuksi tarpojat järjestivät tulinäytöksen
muille retkellä olijoille ja esittelivät
katapultin toimintaa.
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Aamupäivän ajan sudenpennut ja
seikkailijat askartelivat onnen
talismaaneja ja väkersivät
keppihevosia. Jälkimmäinen
osoittautui astetta hankalammaksi,
sillä kauppiaat puhuivat pelkkää
aasia.

Sudenpennut ja seikkailijat
osallistuivat iltapäivällä Turnajaisiin,
joissa oli lajeina tukkihumala,
pukkitappelu, säkkihyppely,
keihäänheitto ja hevosviesti.

Retkenjohtaja oli tällä kertaa Emma
ja ruokaa meille taikoi Sini. Retkellä
oli myös kolme EVP:tä eli ei-vieläpartiolaista: Sinin äiti ja vara-äiti
sekä Suvin kaveri Isabella. Myös Arisetä kävi lapsensa ja tämän
kummisedän kanssa tervehtimässä
retkeläisiä.

Teksti ja kuvat: Tilma Nieminen
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VVP:ssä kaikki (o)saa: 

KOHTAAMINEN 27.4.2014
LINTSI, KULKUE & STADION
Yhteensä 46 Vesipääskyä ilmoittautui Kohtaamiseen! Aurinkoinen päivä alkoi
huvittelulla Linnanmäellä. Sen jälkeen huusimme lippukunnan huutoa hyvänmielen
osoituksessa. Kulkueen jälkeen päädyimme Olympiastadionille ja meille esiintyi
Haloo Helsinki. Tätä ennen näimme myös Partiomestari-kilpailun kisavartiot ja muita
jänniä juttuja.
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Yhteinen pukeutumisteemamme oli keltainen väri – lähes kaikki oli panostanut!
Tarpojien yhteisessä kokouksessa Tikat ja Herkkusuut olivat askarrelleet ja
nikkaroineet koko
lippukunnalle hienot
kyltit ja keksineet
yhteisen aiheen,
jonka halusimme
kertoa kaikille
muillekin
hyvänmielenosoituks
en yhteydessä. Myös
Olympiastadionin
osuutta varten oli
valmistettu
rekvisiittaa ja
lippukunta erottuikin
oikein hyvin kaikista
muista 6000
partiolaisesta!
Panostaminen
kyltteihin ja teemaan kannatti, sillä voitimme kategoriassa ”Osuvimmat iskulauseet”
lippukunnalle 100 €:n lahjakortin Scandinavian Outdoor Storeen! Suuri kiitos kaikille
osallistujille ja varsinkin eturivien sudenpennuille, joiden hymy-huudot kuuluivat
kauas ja saivat kaikki katsojat hymyilemään!

Teksti ja kuvat: Tilma Nieminen
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Pääsiäisvaellus Muotkatuntureilla 18.–23.4.2014
Vesipääsky-johtajien perinteinen pääsiäisvaellus suuntautui tänä vuonna Utsjoen ja
Inarin kuntien rajamaille Muotkatunturin erämaa-alueelle. Mukaan reissuun lähti 7
vesipääskyä, joista kaksi ensimmäistä, mutta ei varmasti viimeistä kertaa. Tässä
ensikertalaisen lyhyt kertomus yhdestä elämänsä matkasta!
Pe 18.4.
Lähdimme aikaisin
aamulla Vuosaaresta
kohti Lappia. Matkalla
kuunneltiin runsaasti
musiikkia, syötiin
ylikypsiä kiivejä ja
ihmeteltiin kattoluukun
arktista ilmastointia.
Illalla kahdeksan
maissa saavuimme
Kiilopäälle, mikä olikin
alkuperäinen
kohteemme.
La 19.4.
Huonojen
sääolosuhteiden vuoksi
Vaellusosasto poseeraa ennen lähtöä Muotkan Ruoktun pihalla.
päädyimme jatkamaan
Kuva: Sami lehto
aamulla matkaa sydänLapin lävitse kohti Muotkatuntureita. Inarissa joukkoomme liittyi Ville, suoraan
Kilpisjärveltä. Keskipäivän aikoihin olimme perillä Muotkan Ruoktun tunnelmallisessa
tunturikylässä, missä isäntä Hans otti meidät sydämellisesti vastaan. Lähdimme
samoin tein hiihtämään rinkat selässämme ja ahkiot ensikertalaisten perässä kohti
tulevaa perusleiriämme, Alemman Harrijärven rantaa. Lämmin sää suosi
ensimmäisen päivän kymmenen kilometrin rykäisyä. Leirin pystytettyämme
lähdimme laittamaan ruokaa läheiselle autiotuvalle, Lahtisen huvilalle, mistä emme
poistuneet kun vasta auringonlaskun aikaan arvottuihin telttoihin nukkumaan.
Huvilalla seuraamme jokaisena iltana liittyi myös Sami Lehto, joka olikin jo valmiiksi
Muotkalla.
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Su 20.4.
Tuulisen aamupäivän
puuronkeiton jälkeen sää selkeni
ja lähdimme kapuamaan rinteitä
ylöspäin tavoitteena Peltoaivin
huippu (567 m). Jäiset rinteet
olivat osalle helppoja, osalle
haastavampia. Huipulla käynnin
jälkeinen osuus eli laskeutuminen
takaisin perusleiriin oli
mielenkiintoinen jäisen rinteen
vuoksi. Mustelmien ja muutamien
haavojen saattelemana lähdimme
Lahtiselle ruokaa laittamaan.
Ensimmäisen vaelluspäivän herkkuruoka: poroa ja

Ma 21.4.
yrttiperunamuusia punaviinikastikkeessa. Kuva: Petri
Viimeinen kokonainen vaelluspäivä Salovaara
oli kaikista päivistä aurinkoisin ja
lämpimin. Aamupäivällä teimme retken läheisille tuntureille Tuanganoaiville ja
Peldoaivakselle. Vastaan meitä Tuanganoaivilla hiihteli myös muuan joutomies. Alas
laskeminenkin tuntureilta sujui edellistä päivää vähemmin vammoin pehmentyneen
lumen vuoksi. Viimeistä maastoiltaa vietimme jo hyvin tutuksi tulleella Lahtisen
huvilalla.
Ti 22.4.
Aamulla heräsimme tuuleen ja tuiskuun.
Nopean puuroaamiaisen jälkeen lähdimme
takaisin kohti Muotkan Ruoktua, missä meitä
odottikin sauna ja maailman paras
poronkäristys. Illalla käväisimme vielä
tutustumassa Karigasniemeen Hansin
opastuksella ja palasimme vielä viettämään
lauluiltaa makkaroiden saattelemana Hansin
kotaan.
Ke 23.4. Ajettuamme koko päivän halki
Suomen saavuimme illalla takaisin kolon
pihaan kauniin ilta-auringon jo laskettua.
Varusteet jätimme kololle ja painuimme
suorinta tietä pehkuihin.
Sini ja Emma näyttävät tietä Peltoaiville.
Kuva: Petri Salovaara
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alá Tilma

PUUHASIVUT
Voi ei, johtajat hukkasivat kiireessä kuvista värit! Tunnistatko kuka johtaja
kussakin kuvassa poseeraa?

Sini

Ville

Emma

Petri

Lauri

Tilma

Joona

Heidi

Suvi
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Mitenkäs ne nuotiolaulut menivätkään?
Täytä puuttuvat sanat!

______________ nuotiolaulu
(1. säkeistö)
Meil on __________ nuotiopiiri,
missä kuusten _________ soi.
___________ kohti tähtiä kiirii,
lähipuutkin
punervoi.
Ja
me muistain ________________
sadun tenhon tunnemme taikaa,
kun _____________ yön yli kiirii
ja kun hongat ______________.

Iltanuotiolla (3. säkeistö)
Hetki ___________ päättyy, tuli
____________,
hiiltyy
pois.
Retki nuoruuden säilyy kuin se
__________
ollut
ois.
Tuli räiskyy ________________,
savu
__________
leijailee,
yhä illan tummetessa metsä meille
_______________.

Tässä on Pertsa
Partiopoika!
Väritä
partiopojan
varusteet.
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Lippukunta löytyy nykyään myös

Facebookista!
Käy tykkäämässä ”Partiolippukunta
Vuosaaren Vesipääskyt ry”- sivusta
ja olet ajan tasalla lippukunnan
kuulumisista!
Sivulta löytyy myös paljon kuvia
toiminnasta!
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Toimitus huomauttaa: VVP-kuppeja saatavilla myyjäisistä entistä paremmin
hinnoin!
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