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(Hedelmällinen)

Pääkirjoitus

Hyvää vuoden alkua täältä toimituksen pöydän takaakin. Tässä lehdessä on... no, en
rupea selostamaan kaikkea, lue ja ota selvää!
Hedelmiä on monenlaisia. Pitkiä, soikeita, pyöreitä ja epämääräisiä.
Makeita, kirpeitä, karvaita ja mehukkaita. Varsinkin Suomen talvessa ne piristävät
päiviämme ja antavat voimaa ja vitamiineja seuraavaan päivään. Kauden erääseen
hedelmään tutustutaan lähemmin tämän lehden sivuilla.
Hedelmien pilkkomiseen oiva väline on
puukko. Tuota jokamiehen työkalua ihmetellään Jussin
palstalla seuraavassa lehdessä ja annetaan neuvoja sen
hankkimiseen ja hoitoon. Ottakaa onkeenne!
Valitettavasti kaloista emme puhu tällä kertaa, ne ovat
sen verran syvältä.
, 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
nettisivut ovat
uudistuneet!
Katso: vvp.fi!

27.-29.3.
LIPPUKUNTARETKI. LÄHDE
MUKAAN!

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

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

3.-9.8. LEGENDA
2015 (Idän
alueen yhteinen
kesäleiri)
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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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Lippukunnan hallitus 2015
Lippukunnan syyskokouksessa valittiin jälleen lippukunnalle uusi hallitus, jonka
tehtävänä on päättää lippukunnan asioista. Tässä jutussa esitellään jokainen
uuden hallituksen jäsen sekä hänen vastauksensa toimituksen esittämään
visaiseen kysymykseen.

Joona Rajamäki, Lippukunnanjohtaja
K: Kuvitteletko koskaan olevasi Tarzan?
V: En. Olin Sarasteella Tarzan-savunjohtaja,
joka laski köysirataa pitkin savuun ja ölisi
epämääräisyyksiä.

Tilma Nieminen,
Lippukunnanjohtajan apulainen ja
jäsenrekisterinhoitaja
K: Jos Erkki tulee kukka kainalossa, niin
mitä Jaakolla on kainalossa?
V: Suo, kuikka tai vähintäänkin Jussi.
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Sini Saaranen, Ohjelmavastaava
K: Mikä painoi 5216 kiloa ja minne se ei
mahtunut?
V: En kyllä enää vastaa näihin vanhoihin
hiipparikysymyksiin.

Petri Salovaara, Hallituksen sihteeri
K: Onko sulla pokkaa?
V: On, muttei varmaan yhtä paljon kuin
talvisodassa tarvittiin rokkaa.

Suvi Solansuu, Koulutusvastaava
K: Pidätkö sinä ruutanoitten
onkimisesta?
V: Voisin pitääkin, en vaan ole
koskaan kokeillut. Sen sijaan siikoja
tuli kesällä haettua järvestä paljon.
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Emma Japisson
K: Miksi kaivot ovat pyöreitä?
V: Kaivot ovat pyöreitä, koska ne on alun perin
muurattu pyöreistä kivistä. Silloin pyöreän kaivon
tekeminen on helpompaa. Nykyään muurauksessa
käytettävät kivet ovat usein neliskanttisia, mutta
muuraritkin ovat taitavampia. Pyöreys sopii myös
paremmin yhteen pehmeän vesielementin kanssa kuin
kovat kulmikkaat muodot.

Elina Tuominen, Hallituksen
pullavastaava
K: Mitä tarkoittaa bonitointi?
V: En tiedä, mutta jos prokrastinointi olisi
oikea suomen kielen sana, se rimmaisi
sen kanssa.

Ville Pekkinen
K: Tuliko vähän äkkiä? Miksi?
V: 1) Ehkä, mutta ei oo häpee olla nopee.
2) Tää kysymys tuli nyt kyllä vähän äkkiä.

Kysymykset ja koonti: Petri Salovaara
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KAUDEN HEDELMÄ:
Granaattiomena
Tervetuloa VVP-Sanomien tuoreimman palstan pariin! Kukapa meistä
ei haluaisi nauttia vitamiinejaan tuoreessa ja herkullisessa muodossa?
VVP-Sanomat esittelee jatkossa joka numerossa hedelmän, jota olisi
syytä maistaa.
Vuoden alku on loistavaa aikaa tutustua granaattiomenaan, ne ovat
nyt edullisimmillaan ja herkullisimmillaan. Granaattiomena on alun
perin Keski-Aasiasta lähtöisin, mutta nykyään hedelmiä viljellään
laajalti ja Suomeen niitä tuodaan esimerkiksi Egyptistä.

TIESITKÖ?
Granaattiomenasta
ovat saaneet ideansa
sekä käsikranaatti että
kuninkaiden kruunut.

Granaattiomena on hurjan terveellinen, eikä kaikkia terveysvaikutuksia vielä edes tunneta.
Granaattiomena muun muassa ehkäisee ikääntymisen merkkejä, sydän- ja varisuonitauteja,
syöpää, nivelrikkoa ja Alzheimerin tautia. Granaattiomenaa popsimalla vahvistat vastustuskykyäsi
ja torjut viruksia. Varsinainen terveyspommi siis. Ei muuta kuin rypyt suoriksi ja taudit kuriin!
Seuraavaksi vielä helpot ”step by step” –ohjeet granaattiomenan käyttöön.
1) Valitse kaupasta kiiltävä ja kimmoisa
hedelmä, tällöin makukin on hyvä.
2) Säilytä granaattiomena jääkaapissa.
3) Älä haukkaa granaattiomenan kuorta, se
on hapokasta ja pahaa.
4) Granaattiomenasta syödään vain
punainen malto ja siemenet. Leikkaa siis
hedelmä lohkoiksi.
5) Koputtele puulusikalla malto irti
kuoresta. Roiskuva mehu on herkullista,
mutta on vaikea pestä vaatteista.
6) Lisää granaattiomenaa salaattiin,
smoothieen, jäätelön päälle tai purista
vaikka mehuksi.
Teksti: Emma Japisson
Lähteet: Satokausikalenteri, www.kasvikset.fi, Iltalehti
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Myyjäiset ja
lupauksenantotilaisuus
Myyjäiset
Lupauksenannon jälkeen Vuosaaren kirkon
seurakuntasali täyttyi hulinasta ja hälinästä
perinteisten joulumyyjäisten merkeissä. Kaupan
oli arpoja, torttuja, leivonnaisia ja
piparkakkutaloja. Kokouksissa askarrellut
tupsuttimet olivat vuoden erikoistuote ja oikea
jymymenestys. Taatusti tekijöidensä näköiset
pienet myssyt herättivät hellyyden
tuimempienkin kuluttajien sydämissä.
Myynti sujui muutenkin mallikkaasti. 150
joulutorttua loppuivat auttamatta kesken,
vastaisuudessa torttujen määrää on kasvatettava. Myös arpoja olisi myyty enemmän kuin oli
tarjolla, onneksi kaikille halukkaille kuitenkin riitti jokunen palkinto.
Piparkakkutalojen lisäksi johtajat olivat taikoneet piparkakusta ainakin huussin, kelkan ja
korttitalon. Huutokauppa taloista kävikin kuumana.
Myyjäiset ovat Vesipääskyjen merkittävin varainkeruutempaus. Kiitos onnistuneista ja tuottoisista
myyjäisistä kuuluukin reippaille lapsille ja vanhemmille, jotka askartelivat, leipoivat tai lahjoittivat
arpajaispalkintoja. Kiitoksensa
ansaitsevat, myös myyjäisissä
ostoksia tehneet!

Lupauksenanto
Lupauksenannosta emme kerro sen
enempää, kuva puhukoon
puolestaan!

Teksti ja kuvat: Emma Japisson (Myyjäiset),
Petri Salovaara (Lupauksenanto)
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Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 6.12.2014
Johtajat osallistuivat runsain luvuin Vuosaaressa vuosittain järjestettäviin Lions Clubin
Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin.

Aamu alkoi sankassa lumija räntäsateessa kolmen
Suomen lipun nostolla
Vuoveikkojen säestäessä
taustalla.

Päivällä osallistuimme
jumalanpalvelukseen
kirkolla ja keräsimme kolehtia.
Iltapäivällä olimme takaisin
urheilutalolla
pitämässä narikkaa ja seisoimme
lippuvartiossa. Vaihdoimme
kuulumisia
monien tuttujemme kanssa ja
lähdimme
väsyneinä koteihimme katselemaan
Linnan juhlia.

Teksti ja kuvat: Tilma Nieminen
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Joulujuhla Merihiekassa 16.12.2014

Keräännyimme koko lippukunnan ja perheiden voimin Merihiekkaan
joulujuhlaan. Ilta alkoi tarpojavartio Tikkojen huikealla esityksellä
”Mökkitie”.

Tarpojia ja samoajia joulujuhlassa.
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Ilta jatkui laulannalla ja puuron
syömisellä. Kun kaikilla oli masut
täynnä maistuvaa riisipuuroa
saimme kylään illan odotetuimman
vieraan – itse Joulupukin!

Joulupukki jakoi kaikille
nuorille vesipääskyille
lahjoja, joita availtiin kovalla
kiireellä innokkaasti!

Teksti ja kuvat: Tilma Nieminen
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Tehtävät: Tilma Nieminen
Kuvat: Google
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Köksänurkkaus
Palstalla esiteltävät köksien reseptit ovat äärimmäisen salaisia.
Ethän paljasta niitä vieraan lippukunnan vakoojille!
Kaltiaiset ovat ruisjauhoista, suolasta ja vedestä leivottavia pieniä, ohuita leipäsiä.
Ne paistetaan nuotiolla ja nautitaan lämpiminä voin kera. Kaltiaiset ovat lappilainen
perinneruoka.

Aineet:
3 dl ruisjauhoja
1 1/2 dl vettä
1/2 tl suolaa
Ohje:
Valmistetaan
ruisjauhoista, vedestä ja suolasta kova ja kiinteä taikina. Taputellaan kämmenten
välissä noin puolen sentin paksuisia leipäsiä. Paistetaan nuotiolla, kunnes leipäseen
muodostuu ruskeita täpliä. Nautitaan!
Koonti ja tekstit: Petri Salovaara
Lähteet: luontoon.fi, Yleisradio

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

Samoajavartio Herkkusuiden menoa pääset
seuraamaan vartion blogissa osoitteessa:
www.herkkusuidenmatkassa.blogspot.fi
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