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PÄÄKIRJOITUS
Lippukuntalehden emerituspäätoimittaja vietti vuoden 2016 suorittaen
varusmiespalvelustaan. Lehti jäi sattuneesta syystä toimitustauolle.
Syksyllä sovimme vallanvaihdoksesta ja minusta tuli VVP:n rakkaan
lippukuntalehden päätoimittaja.
Lähtiessäni taittamaan lehteä poikkesin reilusti, radikaalistikin,
aikaisemmissa numeroissa tehdyistä ratkaisuista. Dramaattisin muutos on
tietenkin uusi nimi – VVP NEWS, jota on viimeksi käytetty vuonna 1994.
Uudesta nimestä huolimatta tavoitteeni on tarjota teille yhtä laadukasta
sisältöä kuin Petri aikaisemmin.
Huomasin, että minusta on hyvin vähän kuvia huivi kaulassa. Olen usein
taipuvainen arastelemaan kameraa partio-olosuhteissa. Päätoimittajanurani
saattaa kuitenkin pakottaa minut poistumaan mukavuusalueeltani
tulevaisuudessa ja hymyilemään kameralle jonkun verran enemmän. Tätä
numeroa varten en ehtinyt poseeraamaan, joten allekirjoitukseni rinnalla
komeilkoon ylpeästi VVP:n värejä tunnustava koirani Nipsu.
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JUORUPALSTA
Toimitustauosta huolimatta
lippukunnassa on touhuttu (ja
juoruttu) paljon. Lukijakunnan
ajan tasalla pitämiseksi
olemme koonneet kuluneen
vuoden mehevimmät juorut
tälle sivulle.

Roihulla
tehtiin leiriheilaennätyksiä!
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LIPPUKUNNANJOHTAJAN SANA
Kevät – mikä ihana tekosyy harrastaa partiota!
Kevät on ehdottomasti lempivuodenaikani. Ei siksi, että lumet sulaa ja olen
syntynyt huhtikuun alussa, vaan siksi mitä kaikkea muuta se tuo
mukanaan. Yksi kevään parhaista puolista on, kun jättää ensimmäisen
kerran toppatakin naulakkoon ja heittää kevättakin niskaan (palellen
tietenkin jo heti astuttuaan ulos ovesta ja kärvistellen koko matkan
lähikauppaan).
Varma kevään merkki partiorintamalla on huhtikuussa partioviikko ja sen
huipentuma Kohtaaminen. Tänäkin vuonna iso parvi vesipääskyjä on
lähdössä mukaan. Se on erityisen hienoa, sillä perinteinen partioparaati
tekee vihdoin paluun usean vuoden tauon jälkeen. Paraatipönötyksen
jälkeen saamme avata partiopaitojemme ylimmän napin ja löysätä
pillinarujamme, kun vietämme lopun iltapäivän yhdessä piknikin ja
pihapelien merkeissä. Toukuussa lippukunta järjestää kevätjuhlan sijaan
toimintapäivän. Päivän tapahtumat ovat vielä suuri mysteeri, mutta voin
luvata, että edessä on aivan varmasti vesipääskymäistä menoa.
Kevät on myös varma merkki jo kaikkien mielessä orastavasta kesästä.
Vaikka näennäisesti pidämme kesän taukoa partiosta, monet nuoret ovat
ilmoittautuneet mukaan partiolaisten päiväleireille ja johtajat valmistelevat
jo kovaa vauhtia huikeaa Lapin leiriä. Kevään aikana kokouksissa olemme
päässeet tutustumaan monipuolisesti Lappiin ja oppineet paljon uutta
esimerkisi maistelemalla lapin herkkuja. Lapilla on erityinen merkitys
vesipääskyille jo monen sukupolven ajalta, siellä on käyty vaeltamassa niin
kesäisin kuin talvisin. Mukaan kannattaa
lähteä, sillä seuraavaa samanlaista
tilaisuutta saattaa joutua odottamaan
pitkän tovin!

Tilma Nieminen,
lippukunnanjohtaja
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HALLITUKSEN ESITTELY
Vuosaaren Vesipääskyt ry:n vuoden 2017 hallituksen jäsenten
selfiet ovat vuotaneet VVP Newsin toimitukseen! Hallituskausi on
alkanut jo muutama kuukausi sitten, mutta toimituksessa
tunnemme, että lehden lukijakunta ansaitsee tietää lisää VVP:n
hallinnosta.
Paljastusjutussa hallitus vastaa varmasti jokaisen lippukunnan
jäsenen päätä vaivaavaan kysymykseen: Jos sinulla olisi

a)koira b)laiva tai c)sudarilauma, miten nimeäisit sen?

Tilma,
lippukunnanjohtaja,
hallituksen puheenjohtaja
a) Tuli vähän äkkiä ottaen
huomioon, että mulla kesti
melkein kolme kuukautta
nimetä mun kisut
b) M/S Queen Tilma,
arvostan kysymystä koska
työskentelen laivojen
parissa
c) Kurpat, koska niillä on
hieno nokka ja pidän Kkirjaimella alkavista
nimistä
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Ana, hallituksen
sihteeri, hallituksen
jäsen
a) Ruska
b) Kosmos
c) Ihaat

Petri,
Lippukunnanjohtajan
apulainen, nettisivuvastaava, hallituksen
jäsen
a) Urkki
b) Muikku
c) Nokikanat
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Emma, taloudenhoitaja,
koulutusvastaava,
hallituksen jäsen
a) Herne 2
b) Nyyrikki
c) Lehmät

Lauri,
ohjelmavastaava,
kämppävastaava,
hallituksen jäsen
a) Jeppe, koska
Jeppe-nimiset koirat
on kivoja
b) Vesinokkaeläin (eli
VNE eli vene),
koska se on hyvä
eläin
c) Kapustarinnat
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Esther, kolovastaava,
hallituksen jäsen
a) Jonkun tiedemiehen nimi
olis cool, esim. Newton vois
olla hyvä
b) Kuulin jostain huhuja, että
ihmiset nimee veneitä
yrttien mukaan minkä takia
mun laiva vois olla vaikka
Ruohosipuli
c) Pulut

Joona, kalustovastaava,
kämppävastaava,
hallituksen jäsen
a) Pihvi
b) Pönttö
c) Bussikuskit
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Elina, pullavastaava,
lippukuntalehden
päätoimittaja, hallituksen
jäsen
a) Mansikki, koska lehmillä ei
pitäisi olla yksinoikeutta
niin hyvään nimeen
b) Länsimetro
c) Sudarit ja kasvissyönti
ovat molemmat mulle
iloisia asioita, joten
laumastani tulisi Vihikset

Tuulianna, somevastaava, hallituksen
jäsen
a) Rudolf
b) Kelluva Kalle
c) Ahvenet

Teksti: Elina Tuominen
Kuvat: Ana Ahtola, Esther
Jalovaara, Lauri Nieminen, Tilma
Nieminen, Joona Rajamäki,
Tuulianna Salo, Petri Salovaara,
Elina Tuominen
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MUUTTOLINNUN HAASTATTELU
Vesipääsky Noora Tuominen,
otti viime syksynä (lentokoneen)
siivet alleen ja teki muuttolennon
Yhdysvaltojen itärannikolle
vaihto-opiskelun merkeissä.
Noin seitsemän kuukautta
uuteen valtioon totuteltuaan hän
suostui sähköpostihaastatteluun
kanssani

Kuka olet ja missä vaikutat tällä
hetkellä?
Olen Noora, 17 vuotias VVP:n
samoaja. Olen harrastanut partiota eri
lippukunnissa 7-vuotiaasta saakka,
Vesipääskyihin liityin vuonna 2013.
Viime vuonna johdin ihanaa Oravatseikkailijajoukkuetta. Nyt vietän
vaihtovuottani Pennsylvaniassa
USA:ssa vielä kolme kuukautta.

Oletko nauttinut?
Kyllä! Vaihtovuosi on ollut ihan huikea kokemus, vaikka siihen toki
kuuluukin niin hyviä kuin huonojakin hetkiä. Tunnen, että vuosi poissa
kotoa on ollut minulle hyvin kasvattava kokemus henkisesti ja uskon
palaavani Suomeen rutkasti kypsempänä.

Amerikassa tytöt ja pojat harrastavat
partiota eri organisaatioissa joissa
toteutetaan erilaista ohjelmaa. Olen
tutustunut jonkin verran Girl Scout tyttöpartiolaisryhmien toimintaan,
koska host-äitini ja -siskoni ovat
kaikki tyttöpartiolaisia. Olen auttanut
host-äitiäni johtamaan hänen
ryhmäänsä (engl. troop), johon nuorin
host-siskoni (9v.) kuuluu.
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Oletko ollut mukana
sikäläisessä
partiotoiminnassa?
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Miten amerikkalainen partio eroaa suomalaisesta partiosta?
Girl Scout -toiminta keskittyy
vähemmän eräilyyn kuin suomalainen
partio, paino on enemmän
askartelussa, leipomisessa ja muussa
mukavassa olemisessa. Lapsille ei
opeteta erätaitoja eivätkä ryhmät
oikein retkeilekään koskaan;
ensimmäisille yöretkille mennään
vasta 12-vuotiaana, eikä silloinkaan
nukuta teltoissa. Johtajat ovat kaikki
vähintään kaksikymppisiä ja toiminta
on aina aikuisten organisoimaa.

Länsi-Pennsylvanian tyttöpartiolaisten
merkki. Kuva: Noora Tuominen

Girl Scout -kekseiksi
pukeutuneita partiolaisia. Kuva:
Gina Boleng

Paljon mainetta ovat niittäneet myös Girl Scout -keksit, joita tyttöpartiolaiset
myyvät varainkeruuna vähän niin kuin me adventtikalentereita.
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Noora 10-vuotiaiden Girl Scout -lasten kanssa. Kuva: Gina Boleng

Onko kaikilla siellä samanlaiset hatut kuin sudenpennuilla
Aku Ankassa?
En ole törmännyt turkislätsiin, mutta sudenpennut ovat poikapartiolaisia,
joten kannattaa kysyä joltakulta joka on toiminut Boy Scout -ryhmien
kanssa. Nuoret tyttöpartiolaiset käyttävät täällä vihreää liiviä, johon
ommellaan taitomerkkejä. Taitomerkkien suorittamiseksi tehdään pieniä
aktiviteetteja niin kuin Suomessa.

Onko sinulla ollut ikävä Suomen lippukuntaasi? Voit kertoa
heille terveisiä, jos haluat.
Onhan minulla aina välillä. Erityisesti kaipaan kaikkia kavereitani sieltä
sekä totta kai omia pikku Oraviani. Hyvää kevättä kaikille johtajille, lapsille,
sekä partiolaisten ahkerille vanhemmille!
Teksti: Elina Tuominen
Kuvat: Noora Tuominen ja Gina Boleng
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LIPPUKUNTARETKI KILJAVALLE 3.-5.3.
”Oli PARASTA ruokaa!”
”Oli varsin mahtavaista!”
”Oli kivaa!”
Nämä lausunnot antoi lippukunnan seikkailijavartio Oravat, kun heitä
pyydettiin muistelemaan 3.-5.3 pidettyä lippukuntaretkeä. Lappi-aiheinen
retki järjestettiin Kiljavan Alakämpällä.
Saavuttuamme perille illan jo pimettyä tarpojat lähtivät pystyttämään telttaa,
jossa he yöpyivät retken ajan. Nuoremmat lapset asettuivat kimpsuineen ja
kampsuineen alakämpän parvelle ja ryhtyivät sitten Elinan ja Estherin
johdolla askartelemaan poroja styrox-palloista ja piipunrasseista. Porojen
valmistuttua niille keksittiin vielä nimet ja taustatarinat.
Ihana köksämme Tilma oli valmistanut retkeilijöille maukkaita lämpimiä
voileipiä. Nukkumaan mentiin hyvällä mielellä ja mahat täynnä, vaikka
keittiön tiskikone olikin aiheuttanut muutamalle johtajalle päänvaivaa.

Poimintoja Instagramista: Tommi ja Lauri esittelevät kyykkäämistaitojaan
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Enemmän tai vähemmän hyvin nukutun yön jälkeen heräsimme
lauantaiaamuun, ja aamiaisen jälkeen ohjelmassa oli suunnistusta, joka
kuitenkin sääolosuhteiden vuoksi jäi suunniteltua lyhyemmäksi. Maukkaan
keittolounaan jälkeen jatkoimme Lappi-henkisellä rastiradalla, jolla mm.
hiihdettiin, opittiin saamen kieltä, vuoltiin sytykkeitä ja tehtiin teetä luonnon
aineksista.
Ennen päivällistä vietimme vielä hieman ikäkausiohjelmaa: sudenpentujen
askarrellessa värikkäitä huivikoruja ja seikkailijoiden leipoessa ohrarieskoja
tarpojat puuhastelivat rakovalkean parissa. Iltapalalla vuorossa oli vielä
hurjaa iltaohjelmaa, jossa tarpojat arvuuttelivat meitä ja saimme nauttia
seikkailijoiden riemastuttavista johtajaimitaatioista.
Sunnuntaina ennen lähtöä pakkasimme ja leikimme jännittävää
lipunryöstöä. Odotellessamme bussia söimme vielä karjalanpiirakoita ja
joimme kaakaota, jonka jälkeen lähdimme Vuosaarta kohti.
Teksti: Ella Elomaa ja Esther Jalovaara
Kuvat: Tilma Nieminen, Tuulianna Salo ja Elina Tuominen

Poimintoja Instagramista @vuosaarenvesipaaskyt: tarpojat villin
yöspektaakkelin jälkeen ja koko lippukunta jonottamassa kotikyytiin
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VAELTAJIEN VAALIKONERAATI
Lippukunnan vaeltajavartio Kanelipullat suoritti kuntavaalien alla
vaaliaiheisia aktiviteetteja. Yhdessä vaeltajakokouksessaan he muodostivat
asiantuntevan raadin, joka arvioi tämän kevään puhutuimmat vaalikoneet.
Teksti: Elina Tuominen ja Lauri Nieminen

1. SUPERVAALIKONE
 Hauska
 Omaperäisesti toteutettu
- Vähän mystinen; äänestäjä ei
tiedä kuka on koneen takana
- Tosi pitkä
Raadin pisteet
Elina: 5/5
Petri: 4/5
Lauri: 5/5
Yhteensä: 14/5

2. MTV3 VAALIKONE
 Tulokset saatuaan voi
tarkastella myös puolueita
- Flash-animaatio toimii
huonosti
- Epäselviä, kuntavaalipolitiikan
ohittavia kysymyksiä
Raadin pisteet
Elina: 1/5
Petri: 1/5
Lauri: 2/5
Yhteensä: 4/5

3. YLE VAALIKONE
 Toimiva käyttöliittymä
 Miellyttävä graafinen ilme
- Ei tarjoa tietoa
samanmielisistä puolueista
- Kysymykset osin epäselkeitä
ja kunnallisiin asioihin
liittymättömiä
Raadin pisteet
Elina: 3,5/5
Petri: 3,5/5
Lauri: 3/5
Yhteensä: 10/5

4. SANOMA VAALIKONE
 Kuntakohtaisia kysymyksiä
 Tuloksissa hyvä erittely
 Yksinkertainen ja siisti
käyttöliittymä
- Kerää tietoja joiden käyttö
markkinointiin erikseen
kiellettävä
Raadin pisteet
Elina: 4/5
Petri: 4/5
Lauri: 4,5/5
Yhteensä: 12,5/5
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HAAVEIDEN LIPPUKUNTA
Kuva ja tekstit: Tilma Nieminen

22-23.10 Lippukunnan korkein johto (lippukunnanjohtaja,
lippukunnanjohtajan apulainen ja ohjelmavastaava) osallistui
Pääkaupunkiseudun partiolaisten järjestämään Lippukuntaseminaariin, joka
järjestettiin Kiljavan leiri- ja koulutuskeskuksessa. Seminaarin aikana
kolmikko osallistui erilaisiin työpajoihin ja oppi paljon mm. viestinnästä,
yhteisvastuu-projekteista sekä partion markkinoinnista.
Lauantai-iltana meille järjestettiin Haaveiden lippukunta -niminen
ohjelmanumero, jonka tarkoitus oli innostaa meitä pohtimaan, millaiseen
suuntaan haluamme lippukunnan toimintaa kehittää. Valitsimme kolme
pääasiaa, joiden työstämisen ottaisimme tavoitteeksi tulevina vuosina.
1. Päätösmerkit
Jokainen ikäkausi sudenpennuista vaeltajiin suorittaa tällä hetkellä
kokouksissaan Suomen Partiolaisten virallista partio-ohjelmaa. Jokainen
ohjelma on räätälöity erikseen sopivaksi eri ikäkausille, ja niissä käsitellään
kullekin iälle ajankohtaisia teemoja.
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Ikäkausien ohjelmissa käytetään paljon erilaisia nimityksiä eri moduuleille
ja osa-alueille kuten: jälki, ilmansuunta, majakka, tasku, vaelluskartta jne.
Eri ikäkausien ohjelma on siis aivan erilaista. Yksi termi löytyy kuitenkin
kaikkien ikäkausiohjelmasta: päätösmerkki. Päätösmerkki on merkki, jonka
partiolainen saa siirtyessään yhdestä ikäkaudesta toiseen, ja merkkiä
pidetään partiopaidassa aina seuraavaan siirtymään asti. Päätösmerkki
tyypillisesti ansaitaan suorittamalla kokouksissa tai retkillä ns.
siirtymäohjelmaa, eli ikäkauden summaavia ja seuraavaa ikäkautta jo
esitteleviä aktiviteetteja.
Lippukunnassamme ei ole ollut nykyisen ohjelman aikana yhtenäistä linjaa
päätösmerkkien suorittamisen suhteen: osa ryhmistä on suorittanut
päätösaktiviteettejä ja osa ei. Myös merkkien hankkiminen on voinut tuntua
monen mielestä epäselvältä. Halusimme asiaan muutoksen, sillä ryhmien
siirtyminen ikäkaudesta toiseen on lippukunnan toiminnan jatkumisen
kannalta erittäin tärkeää, koska siirtymät ovat monelle lapselle epäselviä.
Siirtyminen ikäkaudesta toiseen on myös vaihe, jolloin moni lapsi lopettaa
partion.
Päätösmerkkiohjeistusta valmistellaan paraikaa ja jo tänä keväänä
päätösaktiviiteetteja suorittavat sudenpentulauma Ketut, seikkailijajoukkue
Oravat ja tarpojavartio Vesinokkaeläimet omissa kokouksissaan.
2. Pestaaminen ja pestijohtaja
Viime vuoden lopussa Suomen Partiolaiset esitteli päivitetyn työnjaon
lippukuntien johtamisen työkaluksi, jotta tehtävät jakautuisivat entistä
tasaisemmin yhden henkilön sijaan useammalle. Uusi pestijako on
seuraavanlainen:
Lippukunnanjohtaja keskittyy enemmän hallinnollisiin tehtäviin kuten
hallituksen johtamiseen, virallisten kokousten valmisteluun ja
järjestämiseen, lippukunnan edustamiseen, sidosryhmäyhteistyöhön ynnä
muuhun sellaiseen.
Ohjelmajohtaja (ent. ohjelmavastaava) vastaa partio-ohjelman
toteutumisesta lippukunnassa, ikäkausivastaavien pestaamisesta,
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koordinoi ikäkausien yhteistä ja ryhmien omaa toimintaa sekä on vastuussa
alueellisesta yhteistyöstä muiden lippukuntien kanssa.
Pestijohtaja (ent. koulutusvastaava) pestaa lippukunnan johtajiston
pesteihin, järjestää johtajahuoltoa, suunnittelee lippukunnan
koulutussuunnitelman, innostaa johtajia kouluttautumisessa ja pesteissä,
johtaa henkilöresursseja sekä seuraa pesteissä kehittymistä.
Isoin muutos uudistuksessa on pestjohtajan rekrytoiminen ja pestin sisällön
muokkaaminen lippukunnan intressien mukaiseksi. Olemme lippukunnan
hallituksen kanssa päättäneet ottaa uuden työnjaon käyttöön asteittain ensi
syksystä lähtien ja tulemme määrittelemään pestikuvaukset juuri meille
sopivaksi.
3. Samoaja- ja vaeltajatoiminnan kehittäminen
Nykyään vesipääskyissä on yksi aktiivinen samoajavartio Chillit Chilit sekä
vaeltajavartio Kanelipullat. Kuitenkaan näin ei ole aina ollut, sillä
lippukunnassamme on pula vuosien 1995 ja 2000 välillä syntyneistä
nuorista. Tämä näkyy edelleen johtajiston rakenteessa.
Partio on johtajillekin harrastus ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Haluamme
tarjota myös johtajille muuta ohjelmaan ryhmänjohtamisen ohella, jotta
johtaminen on varmasti mielekästä.
Samoajatoimintaa lippukunnassa on pyöritetty onnistuneesti jo muutaman
vuoden ajan, mutta vaeltajaohjelma on uutta. Edistysaskeleita on kuitenkin
ehditty jo ottaa. Tänä vuonna Chillit Chilit toteuttaa heinäkuussa matkan
Turkuun, jota on suunniteltu ja toteutettu vartion omin voimin syksystä
saakka. Vaeltajavartio Kanelipullat on myös aloittaneet toimintaansa mm.
suorittamalla vaalikani-aktiviteetteja.
Pestikuvausten lähde: www.parempilippukunta.fi
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DR. LOVEN IHMISSUHDEPALSTA
Ryppyjä rakkaudessa? Vaikeita kaverisuhteita? Huoli pois,
rakkaustohtori Dr. Love on tullut ratkomaan kinkkisimmät
ihmissuhdeongelmasi!
Dr. Loveen sai maaliskuussa yhteyden kololla sijaitsevan postilaatikon
kautta. Tässä numerossa tohtori vastaa muutamiin hänelle
lähetettyihin kysymyksiin.
Rakas Dr. Love,
mitä teen, kun ihastukseni pitää minua rumana?
– Rumilus(ko?)

Hyvä Rumilus(ko?),

aina silloin tällöin rakkaustohtorin vastaanotolleni ilmaantuu nuoria ihmisiä jotka
pelkäävät, etteivät tule koskaan löytämään rakkautta koska heidän ulkonäössään
on jotakin pahasti vialla. Joka ikinen noista nuorista on ollut oikein mukavan
näköinen. Ongelma on siis mitä ilmeisimmin ihastuksessasi, ei sinussa. Suosittelen
unohtamaan hänet ja ihastumaan seuraavaksi henkilöön, joka ei hauku sinua.
Arvon Dr. Love,
poikaystäväni syö päivittäin hirveän blokin maitorahkaa ihan raakana, mitä
teen?
– Anonyymi
Hyvä anonyymi,
et viestissäsi ilmaissut, miksi maitorahkan syöminen on sinulle ongelma. Tohtorina
haluan huomauttaa, että maitorahka on täysin turvallinen ja jopa terveellinen
elintarvike, jossa on hyvät ravintoarvot. Suosittelen kuitenkin ostamaan
poikaystävällesi lavallisen maitorahkaa ja tarkkailemaan tilannetta. Mikäli
kumppanisi ei ala käyttäytyä kummallisesti, ei maitorahkan pitäisi olla ongelma.
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KEVÄTHOROSKOOPPI
♈ OINAS 21.3.-20.4.
Päämääräkeskeisyytesi tunkee
kaikille elämäsi osa-alueille.
Partiossakin riittäisi saavutettavaa,
mutta välillä kokouksiin kannattaa
tulla vain pitämään hauskaa hyvien
tyyppien kanssa ja unohtamaan
arjen murheet.

♉ HÄRKÄ 21.4.-21.5.
Partiossa parasta on ehdottomasti
syöminen! Herkullisinkin
trangiapöperö käy kuitenkin tylsäksi,
jos siihen ei koskaan hae vaihtelua.
Lisää tässä kuussa lempiruokaasi
jotain aivan uutta maustetta!

Tähtimerkkisi jakava johtaja: Tilma

Tähtimerkkisi jakava johtaja: Esther ja
Tuulianna

♊ KAKSONEN 21.5.-22.6.
Auringon lähestyessä härän merkkiä
huomaat, että otteesi aikatauluista
on alkanut lipsua, etkä ole enää yhtä
täsmällinen kuin alkuvuonna. Päivitä
kalenterisi ajan tasalle niin olet
perillä loppukevään partioriennoista!

♋ RAPU 22.6.-22.7.
Retkillä tulee helposti koti-ikävä, jos
ei ole varustautunut kunnolla.
Rinkkaa pakatessasi käy varustelista
läpi kahdesti kynän kanssa. (Unilelu
kannattaa ottaa mukaan, vaikkei siitä
erikseen mainittaisi retkikirjeessä.)

Tähtimerkkisi jakava johtaja: Ronja

Tähtimerkkisi jakava johtaja: Joona ja Sini

♌ LEIJONA 23.7-23.8.
Jostakin syystä kesäkenkien nauhat
menevät kaikkein helpoiten
umpisolmuun. Älä hermostu heti
vastoinkäymisen kohdatessasi – kun
ongelmaa lähestyy maltillisesti
selviää solmusta kuin solmusta!

♍ NEITSYT 24.8.-23.9.
Välikausitakkiisi ilmestynyttä reikää
paikatessasi muistat, että
pöytälaatikkosi pursuilee
partiopaitaan kiinnitettäviä merkkejä.
Ota itseäsi niskasta kiinni ja vietä
yksi sateinen kevätilta ommellen.

Tähtimerkkisi jakava johtaja: Tällä hetkellä
kukaan johtajistamme ei ole
horoskoopiltaan leijona.

Tähtimerkkisi jakava johtaja: Tällä hetkellä
kukaan johtajistamme ei ole
horoskoopiltaan neitsyt.
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♎ VAAKA 24.9.-23.10
Pääsiäisen jättämä sokerinnälkä
kiusaa sinua pitkälle toukokuuhun.
Kesän lähestyessä sesonkiin tuleva
vesimeloni on terveellinen vaihtoehto
karkille ja herkuille. Melonista saa
mehujäätä leikkaamalla sen
kolmioiksi ja pakastamalla palaset.

♏ SKORPIONI 24.10.-22.11.
Älä tuudittaudu turvallisuudentunteeseen, vaikka liukkaat jäät
ovatkin sulaneet pois. Merkurius
perääntyy toukokuun alkuun asti,
joten katso jalkoihisi yllättävien
esteiden varalta ainakin vielä
loppukuun ajan.

Tähtimerkkisi jakava johtaja: Emma,
Jalmari ja Noora

Tähtimerkkisi jakava johtaja: Elina ja Petri

♐ JOUSIMIES 23.11.-21.12.
Toukokuun 11. päivänä olet
spontaani mutta räjähdysaltis. Mikäli
mielesi tekee seikkailemaan, ota
mukaan kartta ja kompassi – muista
myös valita hyvät joustavapohjaiset
kengät etteivät jalkasi väsy kesken
reippailun.

♑KAURIS 22.12.-20.1.
Olet tänä vuonna erityisen tuottelias
huhti-toukokuun vaihteessa. Uusien
projektien keskellä olet vähällä
unohtaa jo aiemmin opittuja tärkeitä
tietoja ja taitoja. Palauta mieleesi
syksyn kokouksissa tehtyjä asioita ja
mieti, mitä sinun kannattaa kerrata
ettei oppimasi mene hukkaan.

Teksti: Elina Tuominen

Tähtimerkkisi jakava johtaja: Matias ja
Roope

Tähtimerkkisi jakava johtaja: Lauri

♒VESIMIES 21.1.-20.2.
Kevään hempeät värit ja alati
lämpenevät kelit herättävät sisäisen
himoshoppaajasi. Jätä tänä vuonna
rihkama ja sesonkimuoti kauppoihin
etsimällä vaatekaappiisi ja
sisustukseesi piristystä ekologisesti
kirpputoreilta.
Tähtimerkkisi jakava johtaja: Ana, Ella,
Kalle ja Nora

♓ KALAT 21.2.-20.3.
Sadepäivänä ei ole pakko nyhjöttää
sisällä. Ota kumisaappaat
kenkähyllystä, vedä yllesi
vedenkestävät vaatteet ja kirmaa
sitten kevätsateeseen leikkimään
Piitä tai vaikka Poroa ja poromiestä!
Tähtimerkkisi jakava johtaja: Tällä hetkellä
kukaan johtajistamme ei ole
horoskoopiltaan kalat.

Toim. huom. ennustukset on laadittu ajanjaksolle 17.4.-17.5.
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KOHTAAMINEN LÄHESTYY –
OLETHAN JO VALMIINA!
Partioviikon huipentuma Kohtaaminen järjestetään
sunnuntaina 23.4 ja tänä vuonna ohjelmassa on
perinteinen Partioparaati.
Vesipääskyt osallistuvat paraatiin perinteisesti partiopaidat päällä.
Vielä kerkeät katsomaan Vesipääskyjen nettisivuilta www.vvp.fi
kovasti odotetun uuden merkkiohjeen!

Suurin osa partiomerkeistä on myynnissä
Scandinavian Outdoor Storessa, josta löydät myös
partiopaidat.
(ei maksettu mainos)
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AJANKOHTAISTA
Haluatko kokea Lapin yöttömän yön? Oletko miettinyt miltä tuntuu juoda
raikasta vettä suoraan tunturipurosta? Haluatko kokea partiokavereiden kanssa
unohtumattoman kesäleirin? Nyt se on mahdollista, sillä ensi kesänä
järjestetään Vesipääskyjen jättimäinen

LAPIN LEIRI 2017
Vuosaaren Vesipääskyillä on pitkät perinteet lapinmatkailusta ja lippukunta on
tehnyt lähes vuosittain vaelluksia Lappiin kesällä ja talvella. Tänä vuonna
lippukunta on päättänyt, että kaikki jäsenet pääsevät kokemaan Lapin lumon.
Leiri koostuu kahdesta osasta: vaelluksesta Lemmenjoella (2005 syntyneille
ja vanhemmille) 28.7.-2.8.2017 ja sen jälkeen leiristä Muotkan Ruoktussa
(kaikille jäsenille) 2.8.-6.8.2017.
Ilmoittaudu mukaan vuosikymmenen huikeimmalle kesäleirille viimeistään
23.4.2017 Kuksassa, sähköpostiin leirikirjeen mukana tulleen linkin kautta.
Tätä et halua jättää välistä!

Vuosaaren Vesipääskyt ry.
VVP on järjestänyt partiotoimintaa Vuosaaren
alueella jo vuodesta 1961 ja jäseniä on noin 140.
Lippukunnanjohtaja Tilma Nieminen.
Johtajien sähköpostit ovat
etunimi.sukunimi@vvp.fi (ilman ääkkösiä).

Haluatko osallistua tai
vaikuttaa tulevien lehtien
tekemiseen? Nykäise
Elinaa hihasta!
Risuja, ruusuja,
juttuideoita ja kuvia
partioinnista voi lähettää
myös sähköpostitse
osoitteeseen lehti@vvp.fi!

Muista kotisivut: www.vvp.fi,
sekä Facebook-sivumme Partiolippukunta
Vuosaaren Vesipääskyt ry
Olemme myös Instagramissa
@vuosaarenvesipaaskyt
Pienryhmät kokoontuvat viikoittain kolollamme
osoitteessa Isonvillasaarentie 1.
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