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(Keväinen)

Pääkirjoitus

Pitelet käsissäsi VVP-Sanomien kevään toista numeroa. Taas on paljon touhuttu sitten
viime lehden eikä tämäkään lehti valitettavasti pysty kertomaan siitä kaikkea, mutta parhaamme
teemme! Toivottavasti myös lisääntynyt kuvamateriaali miellyttää teitä lukijoita.
Tästä lehdestä löytyy myös ainutlaatuinen testi, jolla voit selvittää juuri SINULLE
sopivan syksyn tapahtuman. Itse pähkäilin testiä varmaan tunnin ja sain vastaukseksi jotain
kisojen ja omien retkien välimaastosta. Kuulostaa oikealta, tee sinäkin testi, se ei valehtele!
Eräniksien mestarimme Jussi lomailee jossain metsien
siimeksessä teillä tietämättömillä. Pyrimme saamaan häneen yhteyden
ennen seuraavaa lehteä, jotta eräniksinälkäiset lukijamme saavat
sielunravintoa.
Kevät ja tuleva kesä on mitä parhainta aikaa lähteä ulos
luontoon, niin partiossa kuin vaikka perheen tai kavereiden kanssa. Voitte
esimerkiksi seurata muuttolintujen paluuta, kevään etenemistä tai ottaa
suunnan kansallispuistoon ja pulahtaa virkistävään järveen. Myöskään
kesäleirillä ei varmasti pääse ulkoilma loppumaan.

Kesää odotellessa.

, 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
osoitteessa Isonvillasaarentie 1.
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AJANKOHTAIST
A
jANKOHTAISTA

Jälkiilmoittautuminen
kesäleirille 31.5.
saakka!

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

KEVÄTJUHLA
tiistaina 26.5.

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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TIKKA`S FAMILY
Nyt kerromme Tikka`s Familystä. Siihen
kuuluu Kalle, Matias, Anni, Joakim, Tuulianna,
Zeinab, Niilo, Jalmari, Emppu ja meidän
johtajamme Joona.

MP* KALLE (HEINIX)
Kalle tykkää heitellä tulitikkuja ja on mestari
partioasioissa. On myös erittäin mahtipontinen
heittelemään
kirvestä.
Kalle
hoitaa
yhdessä
Tuuliannan kanssa ryhmämme allergioita
MP MATIAS
Matias on rasistinen blondeja kohtaan ja hänelle on
loistava tyylitaju. Taitaa myös Kallen kanssa Mökkitien
sanoitukset. Vesipääskyjen vahinkolapsi.
MP ANNI
Anni on kohtalaisen freshi jäsen ja ryhmämme
kakkosblondi.
Hänellä
on
nuudelihiukset
ja
tuntematon ryhmämme pojille.
MP TUULIANNA (TUULIX)
Ryhmän ykkösblondi joka ei taatusti tule unohtumaan
leireillä. Tuulianna syö Tuulixia. Ryhmämme
Kyllikkitäti joka voittaa kaikki ryhmän jäsenet
pituudellaan.
MP NIILO
Niilo on ryhmämme kuopus. Tekee musiikkia ja tykkää
makkaroista.
MP ZEINAB
Myös ryhmän yksi freshi jäsen joka hauskuuttaa muita
jutuillaan ja on igfame. Kaikille yhtä mukava Zeinab
on hyvä tekemään banaanilettuja.

2/2015

6

MP JALMARI
Tikkojen pätkäjätkä jolla on ylivaaleat
hiukset. Lumipallojen heiton tikkojenmestari.
Myös Jalmarin setä on käynyt VVP:ssä.
MP EMPPU
Joken kanssa kauppa-addiktoitunut ja liittyi
samaan aikaan Joken kanssa partioon
(kolmosella).
MP JOKKE
Joakim on myös igfame ja kuuntelee joka
päivä Markoboy – tsunamia. Jokke voisi
aloittaa retkillä käymisen. Taikinapää joka
on
erikoistunut
etenkin
Runebergin
torttutaikinaan.
MP JOONA
Jonne-sedällä on hieno takatukka ja hän
omistaa
SaSien
suosiman
lippalakin.
Espoolainen Jonne ajelee äitinsä autolla
leireille hymyssä suin aina niin iloisena
johtamaan Tikka`s Familyä.
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Toimitus huomauttaa: *MP On lyhenne
sanasta ”mielipide” jota nuoriso käyttää
sosiaalisessa mediassa kun puhutaan
muista ihmisistä ja asioista. Yleinen
käyttötapa on kirjoittaa toiselle kysymys
”MP asia/ihminen” johon toinen vastaa
kertomalla mielipiteensä.

Teksti ja kuvat: Tikat, Joona Rajamäki
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KAUDEN HEDELMÄ:
Voikukka
Kauden hedelmä onkin tällä kertaa kukka. Keväällä ja alkukesällä villiyrtit ovat parhaimmillaan ja
niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti ruuanlaitossa. Voikukka mielletään usein turhaksi
riesaksi, kun tosiasiassa se on varsinainen superruoka, josta on moneksi.
Voikukan lehdet sisältävät runsaasti A- ja C-vitamiineja sekä kaliumia ja rautaa. Lehdissä on myös
B-, E-, D- ja K-vitamiineja ja niiden nauttimisella on nestettä poistavia vaikutuksia. Voikukan juuret
lisäävät sapeneritystä, edistävät ruuansulatusta ja vahvistavat maksaa. Voikukalla onkin ennen
vanhaan ollut kansanparannuksessa merkittävä rooli.
Voikukasta voi siis käyttää käytännössä kaiken! Lehdet, kukat ja juuret ovat kaikki
syötäviä ja sopivat monenmoisiin käyttötarkoituksiin. Lehdet sopivat
sellaisenaan
salaatteihin
tai
smoothieihin,
keitettynä
muhennoksiin, keittoihin ja piirakoihin. Kukat sopivat mausteeksi
esimerkiksi simaan tai koristeeksi vaikkapa leivonnaisiin. Voikukan
juurista on aikoinaan tehty muun muassa kahvin korviketta,
mutta se sopii mainiosti myös

keitettynä lisäkkeenä monen moisiin ruokiin.
Jauhettua voikukkaa voi käyttää myös jauhojen
jatkeena leivonnassa.
Aivan mistä ja milloin tahansa ei kannata lähteä
voikukkia keräilemään. Ensinnäkin paikan tulee
olla puhtaaksi tunnettu, suurten autoteiden
reunat kannattaa jättää väliin. Voikukan lehdet
kannattaa kerätä nuorena varjoisilta paikoilta,
syksyn lehdet eivät enää sovellu käytettäviksi
salaateissa. Juuret kannattaa kerätä, kun
vararavintoarvot ovat suurimmillaan eli aikaisin
keväällä tai myöhään syksyllä. Eli ei muuta kuin
keräilemään!

Mansikkavoikukkasalaatti
6 dl suikaloitua kesäkaalia
4 dl suikaloituja voikukanlehtiä
2 dl mansikoita puolikkaina tai ahomansikoita
kokonaisina
Kastike:
1 dl kermaviiliä
1 dl raejuustoa
½ dl kirvelisilppua
Voikukan
lehdet
leikataan
suikaleiksi
keskiruodin
ympäriltä.
Kaalija
voikukkasuikaleet
asetellaan
kulhoon
ja
mansikat kaadetaan keskelle keoksi. Kastike
sekoitetaan ja valutetaan vihreiden lehtien
pinnalle.
Lähde: Ulla Lehtonen, Onnellinen kasvissyöjä Hyvän olon keittokirja.

Teksti: Emma Japisson
Kuvat: http://pixabay.com/fi/
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Lettuja autiotuvalla

ja muita tarinoita Lapin erämaista

Tarinoita Lapin erämaista-juttusarjamme kertoo uusia ja vanhoja
tarinoita paikasta, jonne monenkin Vesipääskyn sydän on jäänyt:
Lapista. Vesipääskyjen pääsiäisreissu Lappiin järjestettiin tänä vuonna
3.-8.4. Mukaan lähti yhteensä 15 vesipääskyä ja EV-VVP:tä, mukana
myös muutama tarpoja. Reissuun sisältyi jokaisen oman mielensä
mukaan painotettuna hiihtoa ja laskettelua sekä rentoa yhdessäoloa.
Reissu oli monelle myös itsensä ylittämisen hetki: jotkut kävivät
ensimmäistä kertaa avannossa ja jotkut hiihtivät päivän aikana 40
kilometriä tunturimaastossa. Toimittajamme pääsi mukaan kolmen
vesipääskyjohtajan hiihtoreissulle.
Pääsiäislauantain aamu valkeni edellistä päivää selvästi kirkkaampana ja
aurinkoisempana. Vääräkkä-nimisen mökin keittiössä Kittilän kunnassa käy
kuhina, kun aamupalatiimi MJTP (Max, Joona ja TP) laittaa esille ruokatarvikkeita:
leipää, mysliä, rahkaa, puuroa, kasviksia ja lihaa. Hyvin syödyn aamupalan ja
eväiden teon jälkeen käydään vielä läpi päivän ohjelma. Pakettiauto ja yksi
minibusseista suuntaa Ylläkselle kymmenen hengen voimalla ja loput viisi lähtevät
hiihtämään.
Lomakylän pihasta
lähtevä latu ylittää
pian
kansallispuiston
rajan. Villen
kämppänä tunnettu
autiotupa toimii
kätevänä
taukopaikkana,
josta lähtee latuja
moneen suuntaan.
Päätämme lähteä
kohti Haavepalon
näköalapaikkaa,
josta on myös
hyvät laskut
alaspäin.
Matia S. VVP lähdössä hiihtämään. Ladut lähtivät melkein ulkoovelta.Kuva: Petri Salovaara
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Perinteisiä
lappikuvia
otetaan
Haavepalon
huipulla.
Perinteisesti
myös kuvataan,
kun toiset
kuvaavat. Kuva:
Petri Salovaara

Näkymiä katsellessa

”Hyvät on näkymät”, tuumaavat
Haavepalolla Ville, Lauri, Matias, Iitti
ja Petri. Aurinko paistaa ja Ylläskin
siintää
horisontissa.
Perinteisten
valokuvienoton jälkeen alkaa lasku
alas.
Tiemme erkanevat mäen alla, Matias
ja Iitti lähtevät kiertämään lyhyempää
reittiä, kun kolmikko Ville, Lauri ja
Petri
suuntaavat
suksensa
Aakenuksen huippuja päin.
”Pienen” ylämäen jälkeen kolmikko on
huipulla. Kartan tutkimisen jälkeen
päätetään hiihtää autiotuvan

ja kahvilan kautta Äkäslompoloon,
jonne
tilataan
paluukyyti
laskettelijaporukalta. Keli on yhä
mahtava ja Aakenukselta on hyvät
laskut alas metsään.
”Muutamien” hiihtokilometrien jälkeen
saavutaan autiotuvalle järven rannalle,
jossa
on
kolmikon
suureksi
ilahdutukseksi myös kahvila! Rahaa ei
kellään ole mukana, mutta onneksi
Kittilän Sydänyhdistys tarjoaa veden
hakua vastaan kahvilan viimeiset letut.
Järvestä saamme myös raikasta
juomavettä lopuille 14 kilometrille.
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”Vielä viimeinen rykäisy”
On
kulunut
pari
kilometriä
autiotuvalta lähdöstä ja kolmikon
vauhti alkaa hidastua. Takana
olevat kolmekymmentä kilometriä
alkavat painaa jaloissa, lisäksi
lämmin sää huonontaa luistoa ja
paikoin
pitokin
on
heikkoa.
Kolmikko
sinnittelee
urheasti
seuraavalle
taukopaikalle,
kahvilalle josta on enää 6 tai 7
kilometriä
maaliin.
Pikaisten
suklaiden jälkeen alkaa viimeinen
rykäisy.

Onneksemme
se
on
lähes
pelkästään
alamäkeä.
Lopulta
saavumme
sovittuun
tapaamispaikkaan.
Kaikki
huokaisevat
helpotuksesta.
40
kilometriä hiihtoa, ”vähän” väsyttää
mutta mieli on hyvä, ja saunakin
odottaa mökillä. Itsensä voi ylittää
monissa paikoissa.

Teksti: Petri Salovaara

Ville, Lauri ja Petri tauolla Aakenuksella. Syödään eväitä ja tutkitaan reittejä. Kuva: Petri
Salovaara
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Ympyröi parhain vaihtoehto.
1. Olen:
a. Sudenpentu
b. Tarpoja
c. Seikkailija
d. Samoaja

c. Loikkinut toiselle puolelle koloa
hengaamaan toisen ryhmän jäsenten
kanssa.
d. Jatkanut vanhoille sisäpiirivitseille
nauramista ja ärsyttänyt omaa johtajaa
äänestä, jota hän pitää kuorsatessaan.

2. Partiossa kivointa on:
a. Leikkiminen
b. Kilpaileminen
c. Uusien asioiden opettelu
d. Yhdessä tekeminen

3.
Tänä
keväänä
olen
kokouksissa:
a. Löytänyt parhaimman piilon
kirkkiksessä/ oppinut hyppimään
yhdellä jalalla voittajaksi limassa
ja keijukaisessa!
b.
Valmistautunut
ankarasti
Törmäkisoihin,
opetellen
solmuja,
luonnontuntemusta
sekä
selviytymistaitoja.

4. Kesäleiriltä odotan eniten:
a. Ihan sama, kunhan siellä on kivaa!
b. ”Toivottavasti siellä on ainakin 3
päivän haikki”
c. Yhteisiä iltanuotioita
d. Teltassa makoilua kavereiden kanssa
5.
Parhaiten
minua
kuvaa
sana/lause:
a. ”Saanks mä olla Emman pari?”
b. ”Mikä niissä tuloksissa oikein kestää?”
c. ”Bussissa on kivaa istuskella”
d. Lilluminen
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6.
Lähtiessä
partioon
minulla on mukana:
a. Partiohuivi (roikkuen jotenkin
päin kaulassa)
b. Pieni reppu, jossa sisällä
kaikki tarpeelliset tavarat kuten
jesarirulla,
5m
köyttä,
juomapullo,
wc-paperirulla,
istuinalusta ja partiohuivi.
c. Rinkka tai iso kassi, jossa
mukana
kulkee
mukavasti
kaikki isot tarvikkeet kuten
makuupussi ja sadevaatteet,
kumppareita
sekä
taskulamppua
unohtamatta.
Niin
ja
onhan
mulla
partiohuivikin kaulassa.
d. Säänmukaiset vaatteet ja
reppu, jonne voi laittaa esim.
vaihtovaatteet tai saunakamat.
Makuupussi on kainalossa ja
partiohuivi kaulassa.
7.
Parasta
on toimia:

partiossa

a.
Metsässä
pienessä
porukassa.
b. Partionörttien kanssa.
c. Isossa ryhmässä riehuen.
d.
Oman
ryhmän/porukan
kanssa
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Tulokset:
Eniten a-vastauksia:
Paras tapahtuma syksyllä sinulle on
puuhapäivät. Päivän kestävien
puuhapäivien
aikana
pääsee
leikkimään, istumaan iltanuotiolla ja
touhuamaan kaikkea kivaa. Parasta
puuhapäivissä on rento ilmapiiri ja
hyvä yhteishenki!

Esimerkkitapahtuma:

vanhempilapsi-puuhapäivä
syksyn
alussa,
järjestetään yleensä kämpällä.
Eniten b-vastauksia:
Kilpailut. Henkeen ja vereen. Et
tiedä mitään niin kutkuttavaa ja
innostavaa tekemistä kuin osallistua
partiotaitokisoihin.
Ja
sinnehän
lähdetään
voittamaan.
Aloitat
valmistautumisen kilpailuihin hyvissä
ajoin ja odotat kieli pitkänä
mahdollisia
ennakkotehtäviä
tai
tehtävälistausta. Kisoissa parasta on,
kun pääsee todistamaan itselleen
omat taitonsa ja tietonsa.

Esimerkkitapahtumia:

Sudenpentujen kilpailu lokakuun
alussa ja muille soveltuva Hiipivä
Haamu-kaupunkikilpailu
muutama
viikko myöhemmin.

Eniten c-vastauksia:
Parasta
syksyn
partio-tarjonnasta
sinusta on lpk-retket eli koko
lippukunnan yhteiset koko viikonlopun
kestävät
retket
Porvoon
Partiopoukamassa.
Lpk-retken
maaginen
tunnelma,
mielettömät
teemat ja ohjelmat sekä muiden
vesipääskyjen kanssa ajan viettäminen
yhdistettynä
sunnuntai-aamun
uupumukseen
ja
edestakaisiin
bussimatkoihin on lyömätön yhdistelmä,
joka ei petä koskaan!

Esimerkkitapahtuma:

Lpk-retki
pääsääntöisesti
kellojen
siirtämisviikonloppuna Poukamassa.
Eniten d-vastauksia:
Oma porukka. Rento meininki. Metsän
hiljaisuus.
Kämpällä
oleminen.
Laskiksen
tai
huussin
tyhjennys.
Iltanuotio
hämärtyneessä
illassa.
Parvella
nukkuminen.
Pihalla
juokseminen saunan jälkeen. Kaiken
tekeminen lillumalla. Näiden kaikkien
syiden takia kannattaa ehdottomasti
varata kalenteriin aikaa ryhmäsi omalle
retkelle!

Esimerkkitapahtuma:

Oman ryhmäsi
retken ajankohdan näet aloituskirjeen
mukana
tulevasta
toimintasuunnitelmasta.

Teksti: Tilma Nieminen
Valokuvat: Tilma Nieminen
Piirrokset: Google
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Ensi kesän kesäleiri Legenda 2015 lähestyy kovaa vauhtia. Tämä
puuhasivu on tehty ensi kesän parasta leiriä odotellessa ja sehän
näkyy! Oletko valmis?

Tutut satuhahmot eksyivät
ristikkoon. Etsi kaikkien
tuntemat
pääja
sivuhahmot.
Osaan
hahmoista saatat törmätä
kesällä :)
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Kukas sen lampun löysikään? Seuraa viivaa ja löydä oikean toivojan
luokse. Muistathan tehdä 3 toivomusta, kun pääset lampun
määränpäähän!

Pakollinen vitsi...
”Pekka

oli ensimmäistä kertaa kirkossa. Papin kavutessa mustassa

kauhtanassaan alttarille, Pekka huudahti: -Hei, kattokaa, Batman! ”

Toteutus ja piirrokset: Tilma Nieminen
Leirilogo: Virallinen Legenda 2015-logo
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Kuvia tapahtumista
Kuvat: Tilma Nieminen

Lipunnostossa tervehditään Suomen lippua. Lippukuntaretki, Partiopoukama.

Ylhäällä: Kesäleirin johtajarekry-tapahtuma Basaarissa oli
tarjolla kaikenlaista tekemistä.
Vasemmalla: Vesipääskyjohtajat olivat tänä keväänä mukana
tekemässä
ruokaa
seurakunnan
Lapsiperheiden
lauantailounaalla.
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Kohtaamisessa
meinasi väsymys
yllättää.

SuperSupessa
sudenpennut
olivat reippaasti
mukana
ohjelmassa (ja
tietenkin
tekemässä
NAKKIKEITTOA!!!)
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Hei aikuinen!

Juuri SINÄ siinä!
Oletko aina ollut (salaa) kateellinen lastesi
partiokokemuksille?
Osaako laittaa suussa sulavaa ruokaa?
Haluaisitko päästä opettamaan partiolaisille
erikoistaitojasi?
Entä, miltä kuulostaa yö teltassa?
Olet tervetullut mukaan vesipääskyjen toimintaan!

"Käy ilmiantamassa itsesi ja taitosi
www.vvp.fi → liity partioon.
Tehdään yhdessä partiosta harrastus myös sinulle!"
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