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(Syssyinen)

Pääkirjoitus

Olin kerran partiotaitojen suomenmestaruuskisoissa Lahdessa. Vartiomme sijoittui
toiseksi viimeisiksi, koska hukkasimme tärkeitä papereita heti lähdössä. Lähes koko kisan satoi,
olimme märkiä ja sormet verillä koska eihän poikien ompelusta tullut yhtään mitään. Lähdin
kuitenkin taas uusiin kisoihin ja se on vaihtelevalla aktiivisuudella jatkunut myös johtajana.
Sanotaan, että virheistä oppii ja niin on tosiaan käynyt. Enää ei ole hukattu papereita
ja jotenkuten osataan käyttää neulaa ja lankaakin. Jos sataa, niin märkyys ei kumma kyllä ole
kadonnut minnekään. Miten partiossa tuleekin lähdettyä mukaan aina uudelleen ja uudelleen
vaikka joskus onkin ollut hieman ikävää.
Partio on mielentila. Siinä yhdistyy kaikkensa yrittäminen,
hyvä porukka, kehittyminen ja onnistumisen elämykset. Ihan niin kuin
todellisessa elämässäkin, mitään ei voi saavuttaa tai oppia jos ei edes
yritä.

Reipasta asennetta toivottaa:

, 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.

kolollamme
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AJANKOHTAISTA
jANKOHTAISTA
Seikkailijoiden ja
tarpojien retki 18.20.9.2015 Kiljavan
yläkämpällä

VANHEMPAINILTA

5.10.2015
kololla

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

Myyjäiset ja
lupauksenanto
21.11.2015

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

LIPPUKUNTARETKI
23.-25.10.2015
Partiopoukamassa
LÄHDE TAI MUUTEN
SE JÄÄ VÄLISTÄ
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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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Pikakatsaus kevään
toimintaan
Partioviikko

Johtajisto
osallistumassa
maailman
3.nopeimpiin
Pt-kisoihin
Kampin popup-kololla.

Lauantain SuperSupessa etsittiin
Supersupen kadonnutta viittaa!

Lauantaina seikkailijat ja tarpojat osallistuivat
Törmään. Tikat-vartio pärjäsi kisoissa niin
hyvin, että he lähtivät tavoittelemaan voittoa
myös piirin kevätkisoihin Rundiin!

Sunnuntaina suuntasimme isolla porukalla
sateesta
huolimatta
Kohtaamiseen.
Nuorimmat pääskyt viettivät aamupäivän
Korkeasaaressa,
tarpojat
puolestaan
tutustuivat
kulttuuriin
keskustassa.
Kohtaaminen huipentui partiofestareihin
Suvilahdessa.
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Kultakalojen ja
Kilpikonnien
kevään huipennus
Laumat järjestivät yhteisen
Halloween-kokouksen
kruunaamaan partiokevään
maailma-jäljen aktiviteetit.

Johtajiston kevätretki
Viikonlopun
aikana
suunnittelimme
tulevaa,
saunoimme, söimme hyvin,
hassuttelimme
ja
virittäydyimme
Legendan
taajuudelle
uppoutumalla
tuttuihin
satuihin
uusin
tulkinnoin.

Muut
valmistelemassa
Roopea
seuraavaan
ohjelmaan, johon liittyivät pyykkipojat ja niiden
etsiminen sokkona.
Emma ihmettelemässä Suvin 7 kääpiötä-performanssia.
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Kevätjuhla

Lippukunnan kevätjuhlaa vietettiin Mustakiven puiston hiekkakentällä toukokuun
lopussa. Paikalla oli hurja määrä sekä vesipääskyjä että vanhempiakin. Illan aikana
puuhattiin eri lajien yhteydessä ja nautittiin grillin antimista. Lisäksi ansioituneita
jäseniä palkittiin erilaisin tavoin.

Basaari

Koko kevään ja kesän ajan johtajat
valmistuivat eri tiimien kanssa Legendaa
varten. Kokouksia järjestettiin kymmeniä
ja pääsimme tutustumaan moniin uusiin
ihmisiin ja tapoihin hoitaa asioita :)

Samoajien oma retki

Samoajien
toimintakausi
päättyi
kesäkuussa oman retken muodossa.
Viikonlopun aikana mm. lilluttiin,
napsittiin
selfieitä,
juoruttiin,
naurettiin, syötiin paljon ja tehtiin
pitkä kävelyretki kauppaan.

Koonti ja kuvat: Tilma Nieminen

2/2015

8

Legendaarinen Legenda
Elokuun ensimmäisen viikon aikana Vesipääskyt osallistuivat Idän alueen
yhteiselle kesäleirille Legenda 2015:sta!

Leirin
aikana
seikkailimme
monenmoisissa
satumaailmoissa
niin veden alla, ilmassa kuin maan
päälläkin.

Iltapäivän aikana aloimme
pystyttelemään telttoja –
sudenpennut
puolijoukkuetelttoja
ja
seikkailijat sekä tarpojat
puolestaan
niger-telttoja.
Lisäksi savuun nousi omat
telineet
ruokailuja
roskapusseille,
sekä
makuupussien tuuletus- ja
kuivaustelineet.

Kuva: Janne Suomalainen

Monenmoista telttakylää
Maanantaina saavuimme leirialueelle
ja suuntasimme Villen johdatuksella
oman leirisavumme alueelle yhdessä
Helsingin
Kotkien
kanssa.
Aamupäivän aikana savumme asukit
tutustuivat niin toisiinsa kuin savussa
asusteleviin johtajiin.

Kuva: Rauno Kurvinen

VVP-Sanomat

9

Kuva: Joosef Abokther

Ensimmäisessä
iltaohjelmassa
nähtiin
muutamia
tuttuja
satuhahmoja,
kuultiin
ensimmäisen kerran leirilaulu
sekä jouduimme todistamaan
kun Paha Arsuli vei Nemon
mennessään.

Kuva: Joosef Abokther

Kuka pelkää sukeltajaa?
Ensimmäisen leiriaamiaisen jälkeen
tiistain missio oli selvä kaikille –
Nemo oli löydettävä!

Ohjelmassa
tutustuttiin
muun muassa siihen, kuinka
sukeltajaa pääsee parhaiten
karkuun, valaiden kieleen,
akvaarion
filtterin
tukkimiseen
ja
sieltä
pakenemiseen, miten välttää
meduusan isku sekä monen
moisiin muihin veden alla
tarvittaviin taitoihin. Tiistaiiltana
leiri
jakaantui
ikäkausiohjelmiin.
Sudenpennut suorittivat vesillä
liikkuja-jäljen,
seikkailijat
tapaturma-taitomerkin
ja
tarpojat
askartelivat
ninjapalloja.

Kuva: Joosef Abokther

Kadonneet pojat
Keskiviikkona seikkailimme mikämikä-maan pohjois- sekä etelä
puolella Peter Panin
seurassa.
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Ohjelmaan kuului mm. kasvien tunnistamista, miekkailua,
silmälappujen tekemistä, aarteiden etsimistä, jousiammuntaa, rummun
tekoa, puukkojen teroittamista sekä tähtikuvioiden tunnistamista.

Kuva: Tiia Laine

Kuva: Joosef Abokther
Kuva: Joosef Abokther

Sudenpentujen viimeisessä iltaohjelmassa paljastui, ettei Arsuli
ollutkaan paha – hän oli vain rakastunut Nemoon ja he olivatkin vain
lähteneet yhdessä matkalle!
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Hatuntekijän kesteillä
Vierailupäivän
aamu
alkoi
sudenpentujen osalta rannassa,
jossa luvassa oli limaliukua sekä
omien toukkien ja irvikissojen
askartelemista. Muut leiriläiset
löysivät tiensä kaninkolon kautta
Ihmemaahan,
jossa
odottivat
pahamainen
Herttakuningatar
kätyreineen.

Liisan ja leiriläisten oli päivän
aikana
soluttauduttava
Hullun
Hatuntekijän
teekutsuille,
valmistettava trangialla keksejä,
opeteltava
kuinka
sammuttaa
toukan vesipiippu oikeaoppisesti
sankoruiskulla
sekä
harjoitella
korttitalon valloitusta korikiipeilyn
avulla.

Kuva: Rauno Kurvinen

Kuva: Joosef Abokther

Päivällisen jälkeen leirille saapui iso
joukko leiriläisten vanhempia ja
muita vieraita. Legendalla oli
varsinainen
kuhina
kun
väkimäärämme
kaksinkertaistui
muutamaksi tunniksi ja kaikki
paloivat halusta esitellä omia
telttapaikkojaan
ja
uusia
kavereitaan vierailleen.
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Vierailupäivän lopetti yhteinen
lipunlasku, jonka jälkeen
sudenpennut ja seikkailijat saivat
suorittamansa jäljet ja taitomerkit.

Pako Jafarin vankilasta

Tehtävinä
kisoissa
olivat
esimerkiksi erilaisten arvoitusten
ratkaiseminen,
keitaalla
rentoutumista, Akraban kaltevan
tornin rakentamista palikoista,
taikamatolla
lentämistä,
baklavan valmistamista trangialla
sekä eläinten tunnistamista.

Kuva: Joosef Abokther
Kuva: Janne Suomalainen

Ensimmäinen
aamu
ilman
sudenpentuja valkeni perjantaina
hiljaisissa tunnelmissa. Leiriläiset
pääsivät
päivän
aikana
hyppäämään
Aladdinin
taikamaton
selkään
ja
osallistumaan partiotaitokisoihin.

Ilta huipentui kaikkien seitsemän
lippukunnan johtajistojen väliseen
mestaruuskilpailuun,
jossa
etsittiin Idän parasta lippukuntaa.
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Kilpailijoilta
vaadittiin
muun
muassa hyvää ihmistuntemusta,
nopeutta, perfektionismiä sekä
parasta soppakauhakättä. Voiton
vei muutaman pisteen erolla
Rastipartio.

Auttaakseen
leiriläisten
piti
kerätä
ohjelmista
tarpeeksi
simpukoita. Päivän päätteeksi
simpukat vaihdettiin ainesosiin,
joista valmistetulla taikajuomalla
Triton saatiin takaisin omaan
muotoonsa.

Kuva: Joona Laurikainen
Kuva: Tiia Laine

Kipin kapin käppänäksi
Viimeinen varsinainen leiripäivä
valkeni suuren ongelman äärellä.
Triton, Arielin isä, oli muutettu
käppänäksi.

Ohjelmassa oli vesisotaa, Kimin
koe, rapuorkesterin säestäessä
tanssin
suunnittelua
ja
helminauhojen askartelua.
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Paha Ursula karkotettiin
poksauttamalla
ilmapalloja
ja
ladon
lattiaa
jouduttiin
vahvistamaan alakerrasta
päin
muutamaan
otteeseen tanssijalkojen
kovassa paukkeessa.

Sen pituinen se
Viimeinen leiripäivä oli
varsin lyhyt, ohjelmassa
oli aamupalan jälkeen
tavaroiden ja telttojen
pakkaamista
sekä
leirialueen siistimistä ja
rakennelmien
purkamista.
Välipalan
jälkeen bussit suuntasivat
aurinkoisesta
Kavalahdesta
takaisin
kohti Itäkeskusta.

Kuva: Joosef Abokther

Iltapäivällä
luvassa
oli
kiitosmarkkinat, joissa valmistauduttiin illan
suureen juhlaan. Kasvomaalausten,
merenneidon
upotus-pelin
ja
hiustenlaiton jälkeen leiriläiset olivat
vihdoin valmiina iltaohjelmaan, joissa
olivat luvassa tanssit kesteineen.

Kuva: Joosef Abokther

Lisää
kuvia
löytyy
Legendan
Facebooksivujen kautta löytyvästä
linkistä!
Teksti: Tilma Nieminen
Kuvat: Tilma Nieminen, Joosef
Abokther, Joona Laurikainen, Rauno
Kurvinen, Tiia Laine ja Janne
Suomalainen
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Kuvia Legendalta

Koko savu samassa kuvassa.
Kuva: Joona Laurikainen

Pojat
menossa
uimaan.
Kuva: Tilma
Nieminen
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Kalle ja Matias laulamassa Mökkitietä. Kuva: Joosef Abokther
Savumme
päivittäisistä
askareista
vastasi
lähes
koko leirin ajan
samoajat
itsenäisesti! Iso
kiitos kaikille
Herkkusuille,
jotka
osallistuivat
Legendalle eli
Sofia, Esther,
Noora, Ella
ja Roope!

Kuva: Tilma Nieminen
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Vesipääsky Jamboreella
23. Maailmanjamboree järjestettiin kesällä Japanissa ja myös yksi
Vesipääsky oli paikalla tunnelmaa aistimassa. VVP-Sanomat sai (melkein)
yksinoikeudella julkaistavakseen hänen matkakertomuksensa.
Hei lukijat, nimeni on Ronja, olen 15vuotias
ja
osallistuin
kesällä
Japanissa järjestettylle jamboreelle.
Jamboree on maailman suurin
kansainvälinen
partioleiri,
joka
pidetään joka neljäs vuosi. Tänä
vuonna jamboreelle saapui yhteensä
25.000 partiolaista 212 eri maasta,
niin
köyhistä
kuin
rikkaista,
kokemaan
yhden
elämänsä
suurimmista seikkailusta. Suomesta
jamboreelle osallistui lähes 950
partiolaista.
Lähdin keskiviikkona 22.7. klo 12.55 lennolla Müncheniin ja siellä tapahtui kiireinen
vaihto, jonka jälkeen istuimme jo Lufthansan 12 tuntia kestävällä lennolla Japaniin.
Saavuttuamme Tokion lentokentälle, odottivat minua, toisin kuin muita,
vanhempani, joiden kanssa olin suunnitellut viettäväni viikon kestävän oheismatkan
Japanissa. Muut samalla lennolla olleet leirilippukunta-kaverini sekä muutaman
muun suomalaisen lippukunnan partiolaiset osallistuivat viikon kestävälle
järjestetylle oheismatkalle. Perheeni kanssa vietimme kaupunkilomaa viidessä eri
kaupungissa Tokiossa, Nagoyassa, Osakassa, Kiotossa ja Narassa, joissa vierailimme
temppeleissä ja palatseissa sekä tutustuimme Japanin kulttuuriin sekä erityisesti
Japanin ruokakulttuuriin syöden sushia, ramenia ja muita paikallisia erikoisuuksia
puikoilla koko viikon.
Mutta ei aikaakaan, kun tapasin oman leirilippukuntani jäsenet ja löysin itseni
bussista, jonka päämääränä oli Jamboree leirialue Yamaguchissa. Bussissa olimme
hiljaisia ja kaikilla oli jo suuret odotukset Jamboreelta sekä seuraavalta kahdelta
viikolta, jotka tulisimme viettämään yhdessä.
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Heti päästyämme leiriin noudimme leirivarusteemme sekä
ruokaa ja ryhdyimme telttojen ja katosten pystytykseen.
Onneksemme ei ehtinyt hämärtyä ennen kuin olimme
valmiita. Muut leiriläiset, jotka eivät osallistuneet
oheismatkalle, saapuivat myös ennen pimeän tuloa, joka oli
jo noin kello kahdeksan aikaan illalla. Hikisinä ja uupuneina
osa meistä kävi nukkumaan telttoihin ja osa jäi vielä valveille
pystymättä nukahtamaan jännittäessään tulevia päiviä.
Ensimmäinen
kunnollinen
leiripäivämme
oli
avajaisseremonian päivä, jona saimme vaeltaa leirin ympäri
tutustumassa paikkoihin. Illan avajaisseremonia oli mahtava.
Kaikki kokoontuivat esiintymislavan edustalla olevalle alueelle
oman maansa virallisessa asussa ja osallistuvien maiden
lippuja liehui partiolaisten joukossa. Täten Jamboree oli
virallisesti avattu. Seremonia oli pitkä ja päättyi vasta klo 22
aikoihin, jonka jälkeen kaikki kävivät peseytymässä ja
menivät nukkumaan.
Alaleirimme ohjelma alkoi VESI-ohjelmasta. Ajoimme varhain aamulla monta tuntia
bussilla Murozumi -rannalle. Ohjelman puitteissa osallistuimme aktiviteetteihin kuten
banaaniveneellä ajeluun, nuoralla kävelyyn ja onnenamulettien tekoon.
Päivän päätteeksi kävimme uimarannalla, jolla emme suinkaan saaneet uida vapaasti,
vaan vuoroissa, koska uimavalvojia ei riittänyt kaikkien valvomiseksi yhtä aikaa. Japanissa
on laki, jonka mukaan uimaan ei saa mennä ilman uimavalvojiksi koulutettuja aikuisia.
Uituamme tarpeeksi ajoimme takaisin leirialueelle.
Toinen
moduulimme
oli
LUONTO.
Pienemmissä
ryhmissä
menimme
kahdeksan kilometrin vaellukselle leirialueen
lähellä olevalle vuorelle todella lämpimänä
päivänä. Saavuimme määränpäähämme
vuoren huipulle hikisinä, uupuneina,
vesipullot melkein tyhjinä ja repuista tai
kasseista
hiertyneinä.
Nautimme
onnestamme vuorella, jolla ihana tuulenvire
hieman viilensi meitä ja helli kasvojamme.
Vaeltaessamme takaisin leiriin olimme jo
unohtaneet
hetkellisen
viileyden.
Saapuessamme leiriin kaikki riensivät
suihkuun, joka harmiksemme oli täynnä
muitakin ihmisiä. Illalla kaikkien saavuttua
vaellukselta, saimme kuulla että olimme
lähes ainoa ryhmä, jossa kukaan ei kärsinyt
nestehukasta tai saanut lämpöhalvausta.
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Iltapäivällä
kaikki
saapuivat
juhlistamaan leirin keskijuhlaa
areenalle, jolla huudot ja hurraat
kaikuivat
tyytyväisyydestä
siihenastiseen leiriin. Juhlassa
Japanin kruununprinssi, Japanin
pääministeri ja YK:n pääsihteerin
avustaja
pitivät
puheita.
Yhteishenkemme
ja
sitoutumisemme
sekä
motivaatiomme kasvoivat joka
sanalla.
Seremonian
jälkeen
jokainen palasi takaisin omaan
alaleiriin hyvillä mielin.

Seuraava päivämme oli täyteen pakattu
ohjelmaa. Aamulla uskontojen seremonia,
jossa kaikkia maailman uskontoja esiteltiin
ja
eksoottisimmista
pidettiin
jopa
jumalanpalvelus johon osallistuminen oli
vapaaehtoista.
Aamupäivällä juhlittiin
ruokafestivaalia, jossa jokainen maa teki
yhden maalleen tyypillisen ruokalajin ja
esitteli sen muille partiolaisille antaen
maistiaisia. Meidän lippukunta tarjosi
muille partiolaisille lakritsia ja salmiakkia
sekä korppuja munavoilla. Kaikki Suomen
joukkueet eivät tarjonneet samoja ruokia,
jotkut
tarjosivat
mämmiä,
toiset
kaurapuuroa ja joku muu hernekeittoa.
Suosituimmat maat eksoottisten ja
makeiden ruokalajien perusteella olivat
Aasian maat sekä Yhdysvallat.

Seremoniapäivän
jälkeen
oli
Yhteiskuntapalvelu,
jolloin
jakauduimme
ryhmissä
joko
paikallisiin kouluihin, puistoihin tai
vanhainkoteihin
tutustumaan
kulttuuriin ja oppimaan japanilaisia
tapoja. Minun ryhmäni kävi
koulussa ja yhdessä ystäväni Ellan
kanssa
saimme
osallistua
japanilaiseen
perinteiseen
teeseremoniaan. Opimme myös
itse tekemään teetä ja tarjoilemaan
sitä. Saimme myös maistaa
japanilaisia sokerimakeisia, joita
tarjottiin tuttavallisen seremonian
aikana.
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Yksi leirin kohokohdista oli RAUHAN-ohjelma Hiroshimassa. Kaikki alaleiriläiset
lähtivät aamuyöllä ennen auringonnousua bussilla kohti Hiroshimaa. Tunnelma
bussissa oli uupunut kun jokainen pyrki nukkumaan koko matkan lyhyiden yöunien
takia. Hiroshimaan päästyämme aurinko säteili jo ja nousimme bussista Hiroshiman
Rauhanmuseon edessä, jossa tulisimme viettämään suuren osan ajastamme. Kyse
oli toisen maailmansodan atomipommin pudottamisesta Hiroshimaan, joten voi
kuvitella minkälaisia kuvia ja kauhutarinoita luimme ja näimme.

Viimeinen
päivämme
yhdessä
oli
päättäjäisseremonian päivä, sillä jo
seuraavana
päivänä
suuri
osa
lippukuntaamme oli lähdössä takaisin
kotimatkalle, joten nautimme päivästä,
jona vielä juhlisimme yhdessä.
Päivällä oli vapaata, mutta illan tullen
jokaisella oli kiire areenalle. Sama tungos
ja pitkä odottaminen kuin jokaisella
muullakin seremonialla. Liput ja maat
hyvästeltiin ja partiolippu laskettiin, mikä
symboloi
Jamboreen
päättymistä.
Seremonian lopussa nautimme kuitenkin
hyvästä
musiikista
ja
kauniista
ilotulituksista.

Kaksi
viimeisintä
ohjelmanumeroa 6.7. ja 7.7.
olivat KULTTUURI- ja TIEDEmoduulit.
Kulttuurissa
kiertelimme tutustumassa eri
maiden kojuihin, jotka olivat
kulttuurinsa mukaisesti aseteltu
ja
järjestetty
niin,
että
oppisimme jotain tästä maasta.
Useat tarjosivat ruokaa ja jotkut
myös fyysistä aktiviteettia, kuten
esim. amerikkalaiset rodeorallia
kumihevosella. Kulttuuripäivän
päätteeksi
koko
Suomen
joukkue oli kokoontunut yhteen
ja meistä otettiin yhteiskuva.
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Jokainen oli tyytyväinen kokemuksiinsa ja tämä matka olisi muistoissa vielä
pitkään. Kukaan ei oikein halunnut lähteä areenalta ja tunnelma tiivistyi iltaa
kohti. Monet hyvästelivät uudet ystävänsä ja juhlivat vielä viimeiset tunnit
yhdessä, kunnes alueella vallitsi hiljaisuus.
Viimeisten päivien aikana oli vain telttojen ja katosten purkua sekä tavaroiden
palauttamista. Lopussa otimme vain rennosti ja kestimme lämpöä, joka tuntui
selvästi nousevan. Kävimme myös rannalla, jolla saimme nauttia kylmästä
suihkusta, koska uimaanhan ei päässyt. Viimeinen yö siis oli taivasalla ja meitä
kirjaimellisesti paleli, vaikkei lämpötila laskenut alle 20 asteen. Aamulla
kokosimme tavaramme, siivosimme alueemme, keräsimme roskat ja veimme
ne keräyspisteeseen. Lähdimme takaisin parkkipaikalle, jolle olimme saapuneet
ja jolta olimme useamman kerran lähteneet alueen ulkopuolella oleville
ohjelmanumeroille – nyt myös lähdimme emmekä ehkä palaisi koskaan
takaisiin. Tunnelma oli surullinen, vaikka kotimainen musiikki soikin taustalla
matkallamme Osakaan, jossa viettäisimme yön hostellissa ennen lentoamme.
Saimme ruokailun jälkeen illaksi vapaa-aikaa ja nautin viimeisen kerran
yhteisestä, rauhallisesta ajasta huonekavereitteni kanssa japanilaisessa
kylpylässä, jossa onneksemme vain me vietimme aikaa muiden ollessa
kaupungilla.
Lentomme
lähti
aamupäivällä
Osakan
lentokentältä
ja
koko
lennon
päätin
viettää
elokuvia katsellen, jotta
nukkuisin kuusi tuntia
Frankfurtissa
odottaessamme
jatkolentoa
Helsinkiin.
Matka Helsinkiin meni
sujahduksessa
ja
vanhempani
odottivat
minua lentokentällä.
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Ennen
jamboreeta
tutustuin
leirilippukuntani muihin partiolaisiin
kolmena
viikonloppuna
ennakkotapaamisissa
joita
järjestettiin talven ja kevään aikana.
Leirilippukuntani partiolaiset olivat
pääkaupunkiseudulta
ja
Uudeltamaalta. Leirilippukunnassani
oli 34 partiolaista ja 4 johtajaa.
Odotan innolla leirilippukuntani
lopputapaamista syyskuun lopussa
– tapaan pian ihanat partiokaverini!

Tule reippaasti kysymään
minulta jos haluat tietää lisää
Jamboreesta!
Suosittelen
Jamboreelle
lähtöä jos olet sosiaalinen ja
pidät energisestä meiningistä
sekä
olet
kiinnostunut
kansainvälisistä kontakteista.
Jamboree on kokemus jota
et tule unohtamaan ikinä!

Ronja

Teksti: Ronja Hanssen
Kuvat: Leirilippukunta
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Jussin palsta
Tällä kerralla Jussi paneutuu metsämiehen tärkeimpään työkaluun eli
puukkoon. Onko puukoissa eroja? Millainen on sopiva puukko juuri itselle?

Itselleen oikeanlaisen puukon
valinta on tärkeää, sillä se lisää
työmukavuutta
ja
turvallisuutta.
Puukko
on
partiolaiselle ehdoton työkalu,
jota ei kannata korvata
esimerkiksi
kääntötai
linkkuveitsellä. Ne rikkoutuvat
helpommin ja niillä on todettu
sattuvan myös enemmän
vahinkoja. Puukkoja on monen
kokoisia ja terän koko sekä
materiaali vaihtelevat. Tässä
jutussa
käydään
läpi
muutamia perusteita itselle
sopivan puukon valintaan.

Puukon koko

1) Valitse puukko, jonka terä
on yhtä pitkä kuin kämmenesi
leveys. Näin vuoleminen on
vakaata ja tehokasta.

2) Kahva ei saa lipsua ja sen
tulee istua käteen jämäkästi.
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Terän materiaali
Puukot on perinteisesti jaettu hiiliteräksestä ja ruostumattomasta teräksestä
valmistettuihin teriin. Molemmilla terävaihtoehdolla löytyy myös halvan
hintaluokan peruspuukkoja.

Ruostumaton teräs
Hyvä
valinta
ensimmäisen
puukon teräksi tai jos ei osaa tai
jaksa huoltaa.
+ Ei ruostu
+ Helppohoitoinen
+ Hieman halvempia
- Ei yhtä kestävää, lohkeilee
helpommin
- Teroitus vie enemmän aikaa

Ruostumaton teräs on kirkas ja alkuvaiheessa hyvin
huoltovarma. Kuvassa Marttiinin Condor Junior, joka
on hinnaltaan ja laadultaan hyvä valinta ensipuukoksi.

Hiiliteräs

Hiiliteräs on väriltään tummaa. Käytön jälkeen on
hyvä muistaa kuivata terä ruostumisen
ehkäisemiseksi. Kuvan puukkoa ei ole teroitettu
hetkeen.

Hiiliterästerä on hyvä valinta
kokeneemmalle puukon käyttäjälle,
joka osaa myös huoltaa sen.
+ Helppo teroittaa
+ Helppo saada terävämmäksi
+ Hyvin kestävä
- Täytyy hoitaa ja teroittaa
useammin
- Ruostuu ja menettää terävyytensä
hieman nopeammin

Teksti ja kuvat: Petri Salovaara Lähteet: Suuri retkeilykirja (Aulio, Olli; Gummerus 2012)
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Voi ei! Johtajat jäivät sittenkin vielä nauttimaan kesälomistaan!
Etsi kaikkien lippukunnassa aktiivisesti toimivien johtajien nimet
ristikosta. Nimiä yhteensä 16 kpl.

Sanat sekaisin ja kieli solmussa
Joskus järkevän puheen tuottaminen saattaa osoittautua hieman
hankalammaksi kuin olettaakaan – varsinkin jos tilanne jännittää. Erittäin
hankalaksi se voi muuttua jos toiset puhuvatkin eri kieltä!
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Selvitä seuraavien lauseiden merkitys käyttämällä
morseaakkosia.
1)
- . .-. ...- . - ..- .-.. --- .- .--. .- .-. - .. --- --- -.
Vastaus : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2)
.-.. .. .--. .--. ..- -.- ..- -. - .- .-. . - -.- ..
.-.. .-.- …. . … - -.-- -.-Vastaus: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________
3)
.-.- .-.. .-.- .-. --- … -.- .- .Vastaus: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Morseaakkoset:

Koonti: Tilma Nieminen
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Hei,
Olethan muistanut käydä päivittämässä
tietosi jäsenrekisterin päivitystä varten?
Helpoiten pääset lomakkeeseen
www.vvp.fi – sivuilta
tai
suoraan osoitteesta:
http://tinyurl.com/phtptg4 .
Tietojen päivittäminen on erittäin tärkeää,
jotta saamme jäsentietomme ajan tasalle.
Lisäksi saamme luotua jokaiselle jäsenelle
huoltajaprofiilin, jonka kautta tulevaisuudessa mm.
pääsee ilmoittautumaan tapahtumiin mukaan!
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