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Pääkirjoitus
Syksy on taas saapunut ja sen myötä jatkuu taas niin sanottu normaali
partiotoiminta eli viikoittaiset kokoukset ja oman ryhmän retket sekä
yhteistapahtumat. Aloituskirjeeseen kannattaa tutustua huolella niin vanhempien
kuin lastenkin ja ottaa ylös oman johtajansa yhteystiedot. Muistiin kannattaa
merkata myös toimintasuunnitelman tärkeimmät päivämäärät.
Tässä lehdessä palaamme kuitenkin vielä muistelemaan niitä
epänormaaleja kesäpuuhiamme eli Suurjuhlaa ja kesäleiriä. Ainakin päätoimittajalla
on ollut yksi elämänsä partiokesistä. Toivottavasti myös muut, niin johtajat kuin
sudenpennut, seikkailijat ja tarpojatkin, ovat olleet mukana koko sydämestään ja
kokeneet paljon uutta.
Toiminnantäyteistä partiovuotta toivottelee
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
(Jotain tähän
kohtaan)

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

Vanhempien ja
lasten puuhapäivä
30.8.2014. Kaikki
mukaan!
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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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Suurjuhla 2014
Vesipääskyt suuntasi kahdenkymmenen hengen vahvuisella ryhmällään Kouvolaan
viettämään Suomen Partiolaisten Suurjuhlaa 7.-8.6.2014. Lauantaina tarpojat tutkivat
Kouvolan keskustaa ja me muut vietimme kaunista kesäpäivää Pioneeripuistossa.
Ohjelmassa oli muun muassa soitinten tekoa, Kimin leikkejä, suunnistusta sekä suuria
tulitikkuarvoituksia. Lisäksi vedettiin kavereita vaijeria pitkin puuhun ja laskettiin takaisin
maan pinnalle. Illalla oli vuorossa iltajuhla KSS-Energia-areenalla, missä laulettiin ja nähtiin
muutamia esityksiä. Majoituskoululla Myllykoskella nukuttiin makeasti raskaan päivän
jälkeen. Sunnuntaina lähdettiin partiojumikseen ja pääjuhlaan, jossa iltajuhlan aktiviteettien
lisäksi huudettiin entistä enemmän. Pienoisen odottelun jälkeen marssimme komeassa
paraatimuodostelmassa läpi Kouvolan keskustan ruokailemaan Korian kentälle. Pian alkoikin
jo kotimatka, repussa jälleen uusia kokemuksia.
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Vuosaaren Vesipääskyjen ja Saharan Sissien kesäleiri Rismalahdessa

Kankahilla ’14
Monelle kesän ikimuistoisin tapahtuma oli tietenkin kesäleiri, joka tänä vuonna järjestettiin
yhdessä Saharan Sissien kanssa. Tässä kolmen VVP:n tarpojan, tulevien samoajien, kertomus
leiristä.
”Kun olimme päässeet ensimmäisenä päivänä perille leirillemme Rismalahteen, raskaasta
bussimatkasta huolimatta meidät raahattiin heti katsomaan kuinka Kankahilla-leiri syntyi
sotkan munasta. Saimme myös nähdä ensisilmäyksen Kalevalan asukkaista.
Emme päässeet vieläkään nukkumaan. Meidät jaettiin kuuteen perheeseen, joiden kanssa
jaettiin teltta ja liikuttiin muutenkin koko leirin ajan. Kokosimme teltat ja pystytimme
johtajien avustuksella muunkin leirin.
Illalla pitkän päivän jälkeen kokoonnuimme iltaohjelmaan, jossa saimme nähdä kuinka
Väinämöinen ja Jou-Jou-Joukahainen kisailivat räppäystaidoillaan. Saimme kisailla myös
itsekin.”
”Huonosti nukutun yön jälkeen ohjelma jatkui taas. Kävimme ryhmissämme eri rasteilla,
joissa saimme tutustua paremmin Kalevalan hahmoihin.
Kun ilta koitti, menimme jälleen iltanuotiolle – tosin itse nuotio puuttui. Se ei kuitenkaan
pilannut tunnelmaa ja meillä oli oikein hauskaa lauleskellessa ja leikkiessä.”
”Heräsimme hieman paremmin nukutun yön jälkeen Robinin Kesärenkaisiin. Meitä odotti
yllätys – lähtö haikille.
Patikoimme siis perheissämme rinkat selässä rastilta toisille. Ohjelmassa oli esimerkiksi
rinkkalautan tekemistä, ruuan laittoa ja nukketeatterin suunnittelua.
Iltapäivällä ukkonen yllätti haikilla olevat ja jouduimme palaamaan leiriin. Nukuimme yön
enemmän tai vähemmän tyytyväisinä.”
”Neljäs päivä koitti, haikki jatkui. Teimme itse aamupuuromme ja lähdimme suunnistamaan.
Vaikka suunnistusrata oli hieman haasteellinen (siihen sisältyi mm. hillitöntä kiipeämistä ja
puskassa tarpomista) kaikki selvisivät takaisin leirille.
Leirillä meitä odottivat ihanat sudenpennut. Haikilla olleet pääsivät hemmotteluun saunan ja
kasvohoitojen kera, sudenpentujen ollessa sillä aikaa muussa ohjelmassa.
Iltaohjelmassa saimme nähdä kuinka Kalevalan miehet kisailivat miehisillä (ja naisellisilla)
taidoillaan siitä, kuka saa Pohjolan Neidon vaimokseen, jonka jälkeen sudenpennut menivät
koisimaan, ja seikkailijat ja tarpojat pääsivät vielä hetkeksi bilettämään saunalle.”
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Seuraavana päivänä meillä oli luvassa häät. Suunnittelimme häitä eri tavoin
häärastiradoilla.
Kun kaikki oli saatu valmiiksi, oli luvassa häät. Pukeuduimme häihin juhlavilla vaatteilla ja
pääsimme seuraamaan kun Seppä Ilmarinen ja Pohjan Neito menivät naimisiin.
Vihkitoimituksen jälkeen söimme kakkua ja lauloimme. Itse hääpari lähti tämän jälkeen
häämatkalleen, mutta häävierailla alkoi häiden jatkot.
Viimeinen kokonainen päivä koitti. Pääsimme jälleen rastiraidoille, joissa meillä oli tällä
kertaa luvassa melomista, onkien tekoa, ratsastusta ja kaikkea muuta jännittävää. Eikä
tietenkään unohdeta outoa ublig-mömmöä, jota saimme tutkastella.
Pääsimme alkamaan lipunryöstön tapaista vesisotaa. Se oli jännää ja hauskaa, vaikkakin
haavereita tapahtui.
Illan koittaessa jouduimme hyvästellä Kalevalan hahmot ja nautimme iltanuotiosta vielä
viimeisen kerran.
Pääsimme nukkumaan. Luulimme heräävämme vasta aamulla, mutta seikkailijat ja tarpojat
herätettiinkin, koska Pohjolan Akka oli vienyt auringon pois. Saimme kuitenkin auringon
takaisin. Haavereitakin sattui (taas) ja meidät kasteltiin (taas). Menimme nukkumaan ja
saimme kaikesta huolimatta unen päästä kiinni.
Lähtöpäivä koitti. ”Haikeissa” fiiliksissä purimme teltat ja leirin. Olimme valmiita lähtöön.
Kävimme kuitenkin laskemassa vielä lipun. Lipun laskussa saimme takaisin
löytötavaramme, kuulimme hienon puheen ja meille annettiin superhienot leirimerkit.
Lähdimme leiristä väsyneinä bussilla takaisin Helsinkiin, jossa vanhempamme odottivat
meitä.
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Meillä ja muualla
Meillä ja muualla -palsta kertoo lyhennelminä tärkeitä ja vähemmän tärkeitä uutisia
partio- ja muusta maailmasta.

Etelä-Konnevedelle
perustetaan Suomen 38.
kansallispuisto
Suomen kansallispuistoperheeseen syntyi
tiistaina uusi jäsen, kun eduskunta
hyväksyi lain Etelä-Konneveden
kansallispuistosta.
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon rajamailla
sijaitsevaan Etelä-Konneveden kansallispuistoon
kuuluu 1544 hehtaaria valtion omistamia maita.
Etelä-Konneveden saariin ja rannoille
levittäytyvän kansallispuiston huomattavan
monimuotoiseen maisemaan kuuluu silokallioisia
rantoja ja aavoja järvenselkiä, mutta myös
pystysuoria kalliojyrkänteitä ja jättiläishaapoja
kasvavia vanhoja metsiä. Vesialueet eivät kuulu
kansallispuistoon. Alueelta löytyy runsaasti
uhanalaista lajistoa.
Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa kaikkia
Suomen kansallispuistoja. Suomessa on
ennestään 37 kansallispuistoa, joissa vierailtiin v.
2013 yhteensä n. 2,2 miljoonaa kertaa.

(luontoon.fi; 19.6.2014)

Vaeltajien ulkomaanprojekti etenee
Itävallassa: 8.8.2014 he valloittivat
Gaisbergspitzen.

(Salaiset kansiot, 8.8.2014)
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KESÄKUVAKAVALKADI
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