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ASIAMIESOHJE 1 
 

 

Tervetuloa asiamieheksi  
 

Onneksi olkoon, sinut on valittu tärkeään 
tehtävään lippukuntasi Satahanka-
asiamieheksi! 
Luethan tämän ohjeen huolellisesti sekä 
tutustut Partio-lehdessä 5/2007 ilmestyvään 
Satahanka-materiaaliin, jotta osaat 
mahdollisimman hyvin vastata kysymyksiin ja 
pitää huolta lippukuntasi ilmoittautumisista. 
Mukavaa leirille valmistautumista myös sinulle 
ja muista, että aina voi kysyä lisätietoja, jos 
kaikkiin kysymyksiin ei löydy suoraan 
vastausta. Kokka kohti Satahankaa! 
 

 

Perustiedot leiristä 
 

Satahanka XI on kansainvälinen 
meripartioleiri, joka pidetään 28.7−4.8.2007 
Sauvon Ahtelassa. Leirille odotetaan yli 1000 
suomalaista sekä yli 200 ulkomaalaista 
partiolaista. Vaikka leiriin on vielä aikaa, on 
sen suunnittelu jo vauhdissa, pian 
toivottavasti myös sinun lippukunnassasi! 
 
Tässä ensimmäisessä asiamiesohjeessa 
kerrotaan tärkeitä tietoja leiristä ja sinne 
ilmoittautumisesta. Lukemalla ohjeen tarkasti 
ja tutustumalla vaikkapa Satahangan 
nettisivuihin www.partio.fi/satahanka pystyt 
varmasti vastaamaan päällimmäisiin 
lippukuntalaisten kysymyksiin. Jos jotain jää 
vielä epäselväksi, voit ottaa yhteyttä 
Satahangan leirikoordinaattori Anu ”Uppis” 
Saulialaan (anu.sauliala@partio.fi, puh. 09 
8865 1120) tai sähköpostiosoitteeseen 
satahanka@partio.fi. Asiamiesohje 2 ilmestyy 
maaliskuussa 2008 ja kolmas asiamiesohje 
toukokuussa 2008.  
 
Asiamiehen tehtävät 
 

1. Huolehtia, että leiriläisten ilmoittautumiset 
kootaan ja ilmoitetaan Polkuun 18.2.2008 

mennessä. Muista myös johtajien ja 
perheleiriläisten ilmoittautumiset. 
 
2. Huolehtia oman lippukunnan leiriläisten 
jakamisesta venekunniksi. Venekunnanjohtaja 
on valittava huolella. 
 
3. Huolehtia lippukunnan käytännön 
valmisteluista yhdessä muun johtajiston 
kanssa. Kalusto, leirikuljetukset ja 
varainhankinta on valmisteltava ajoissa. 
 
4. Huolehtia leirimaksujen keräämisestä, 
laskun tarkistamisesta ja maksamisesta 
yhdessä lippukunnan taloudenhoitajan kanssa. 
Ensimmäisen maksuerän (laskun) eräpäivä on 
17.3.2008 ja toisen erän 15.5.2008. 
 
5. Huolehtia lippukunnan veneiden 
ilmoittamisesta Satahangalle. 
 
6. Huolehtia Satahanka-informaation 
jakamisesta leirille tulijoille. 
 
7. Huolehtia kaikkien leiriläisten osoitteissa 
tapahtuneiden muutosten ilmoittamisesta 
jäsenrekisteriin. 
 
 
Leirin organisaatio: venekunnat ja 
alaleirit 
 
Satahangalla leiriläiset toimivat n. 5 – 8 
hengen venekunnissa, jota johtaa 
venekunnanjohtaja. Kannattaa suosia 
luonnollisia venekuntia. Venekunta majoittuu 
yhdessä, joten lippukunnan käytössä oleva 
telttakalusto on hyvä ottaa huomioon 
venekunnan kokoa suunniteltaessa. Yhden 
lippukukunnan venekunnat voivat sijoittua eri 
alaleireihin. Venekunta voi myös koostua 
useamman lippukunnan jäsenistä, jos vaikka 
kaksi lippukuntaa on niin keskenään sopinut. 
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Sinä jaat lippukunnan johtajiston kanssa 
leiriläiset venekuntiin ja päätätte 
osallistuvatko venekunnat leirillä tarpoja- vai 
samoajaikäkauden ohjelmaan. Pääsääntöisesti 
parin vuoden sisällä toimintansa aloittaneet 
venekunnat kuuluvat ikäkauteen tarpojat ja 
kauemmin toimineet ikäkauteen samoajat. 
Jako kannattaa tehdä yhteistyössä leiriläisten 
kanssa. 
 
Venekunnat nimetään lippukunta + juokseva 
numero -menetelmällä (lpk 1, lpk 2, lpk 3 
jne).  
 
Kirjatessasi ilmoittautumislomakkeita nettiin 
merkitset kunkin leiriläisen kohdalle 
venekunnan nimen ja mihin ikäkauteen hänen 
venekuntansa osallistuu. Tarkista, että 
venekunnan johtaja on merkinnyt tehtävänsä 
leirillä oikein. Tee siis jako selväksi ajoissa 
ennen ilmoittautumisen päättymistä! 
 
Alaleirejä on yhteensä viisi. Kussakin 
alaleirissä on noin 200 leiriläistä ja alaleiriä 
johtaa noin 10 hengen johtajaryhmä. 
Alaleirien osa leirillä on hyvin tärkeä, mm. 
ruokailu ja osa ohjelmasta tapahtuvat 
alaleireissä. Myös ulkomaalaiset partiolaiset 
jaetaan venekuntina alaleireihin. 
 
 
Leirille osallistuminen 
 
Leirille on tervetullut jokainen 
meripartiohenkinen partiolainen, joka on: 
- syntynyt vuonna 1996 tai sitä ennen 
- uimataitoinen 
- osallistunut partioleirille aiemminkin 
- maksanut vuoden 2008 SP:n jäsenmaksun 
 
 
Peruutukset 

Mikäli joku ilmoittautuneista joutuu perumaan 
osallistumisensa, ilmoita siitä mahdollisimman 
Partioasemalle. Leirimaksua ei palauteta. Aina 
on kuitenkin mahdollisuus etsiä joku peru-
neen henkilön tilalle Satahangalle ja sopia hä-

nen kanssaan leirimaksun jakamisesta. Jos pe-
ruutuksen syy on osallistujaa tai hänen lä-
hiomaistaan kohdannut sairaus tai tapaturma, 
voi osallistumismaksun periä lääkärintodistus-
ta vastaan partiovakuutuksesta Vakuutusyhtiö 
If:n vakuutuslomakkeella. 

 
Tehtävät leirillä 
 
Leirille voi ilmoittautua neljään eri ryhmään: 
leiriläinen, venekunnanjohtaja, palvelutehtävät 
ja perheleiri. 
 
Leirin hinta on 165 € ja se maksetaan 
kahdessa erässä lippukunnan tilille. 
Poikkeuksen tähän muodostaa perheleirin 
hinnoittelu sekä päivämaksut, joista lisätietoa 
alla. 
 
Venekunnanjohtajat valitaan vuosina 
1992−1996 syntyneistä siten, että syntyy 
sopiva venekuntajako. Venekunnanjohtaja on 
hyvin pitkälle vastuussa venekunnastaan 
leirillä, joten valintaan on syytä kiinnittää 
lippukunnassa erityistä huomiota. 
Poikkeuksellisesti venekunnanjohtajaksi voi 
ilmoittautua myös vanhempi henkilö, jos 
lippukunnasta ei muuten saada riittävän 
vastuuntuntoisia venekunnanjohtajia leirille. 
 
Leiriläisiä ovat kaikki ne vuosina 1992−1996 
syntyneet, jotka eivät tulleet valituiksi 
venekunnanjohtajiksi. 
 
Palveluleiriläisiksi pääsevät vuonna 1991 ja 
sitä ennen syntyneet. 
 
Perheleirille voi ilmoittautua leirillä 
palvelutehtävissä olevan johtajan puoliso ja 
lapset. Perheleiri maksaa 70 €/hlö puolisolta 
ja vuosina 1997−1999 syntyneiltä lapsilta. 
Vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneet lapset 
pääsevät ilmaiseksi, mutta heidätkin pitää 
ilmoittaa. Perheleirin hinta sisältää vain ruoan, 
ei siis toimintapisteitä tai muuta materiaalia. 
Perheleirille järjestetään omaa ohjelmaa, joka 
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saattaa olla maksullista, jolloin maksusta 
huolehditaan paikan päällä. 
 
Leirille on mahdollista tulla myös osaksi aikaa. 
Tällöin leirimaksu on 25 €/vrk. Päivämaksu 
maksetaan leirille tultaessa. 
 

 

Leirin ohjelma 
 

Satahangan teemana ovat merelliset ammatit. 
Luvassa on teeman mukaista ja tietysti 
merellistä ohjelmaa. Leiriläiset pääsevät 
merelle isoilla purjeveneillä, kevytveneillä, 
kanooteilla ja moottorialuksilla, 
toimintapisteillä on luvassa mm. kädentaitoja, 
perinteitä ja kisamuotoinen haikki. Koko 
leirin kerääntyy yhteen avajaisiin, iltanuotiolle, 
leirikirkkoon ja päättäjäisiin. Lisäksi ohjelmaa 
löytyy vielä alaleireistä. Leirin ohjelmassa 
otetaan huomioon uudet ikäkaudet, tarpojat 
ja samoajat. Vaeltajille (17−22 v.) on luvassa 
omaa ohjelmaa ja kaikille palveluleiriläisille 
laadukasta johtajahuoltoa. 
 
 
Leirivenekunnan varusteet 
 
Leirivenekunta tarvitsee mukaansa mm. 
ritirati-pöydän, majoitteen ja 
perusretkityökalut. Tarkempi luettelo ja 
ritirati-pöydän rakennusohjeet ovat 
seuraavassa asiamiesohjeessa, joka ilmestyy 
maaliskuussa. 
 

 

Kuljetukset 
 
Satahanka-organisaatio ei järjestä kuljetuksia 
leirille. Kuljetuksesta huolehtiminen on siis 
Sinun tehtäväsi yhdessä lippukuntasi muun 
johtajiston kanssa. Partiopiirit saattavat 
organisoida yhteisiä kuljetuksia, joista 
tiedotetaan tarkemmin kevään aikana. 
 
 
 
 

Leirin palvelut 
 
Leirillä toimii sairaala, posti, leirikauppa, 
merimieskirkko ja kahvila. Lisäksi leirillä on 
vesipisteitä, kuivakäymälöitä ja hyvät 
peseytymismahdollisuudet. 
 
 
Vierailupäivä 
 
Leirillä ei ole varsinaista vierailupäivää, vaan 
leiriportti on avoinna vierailijoille joka päivä 
klo 9−20. Eniten katsottavaa on 29.7.−3.8. 
välisenä aikana. Vierailijoilta kerätään leiri-
portilla vierailumaksu 10€, johon sisältyy yksi 
ruokailu. 
 
Leiriläisten ohjelmaan kuuluu pidempiä 
ohjelmajaksoja, jolloin vieraita ei oteta 
vastaan. Tämän vuoksi vieraiden kannattaakin 
sopia leiriläisen kanssa etukäteen 
vierailustaan. 
 
 
Ilmoittautumislomake 
 
Ilmoittautumislomake ilmestyy Partio-
lehdessä 5/2007 eli 25.10.2007. Lisäksi 
lomake on tulostettavissa leirin www-sivuilta. 
Jokainen leirille lähtijä ilmoittautuu ko. 
lomakkeella. Myös kaikista perheleiriläisistä 
täytetään oma lomake. 
 
Leiriläisen osuus 

Leirille lähtijä täyttää lomakkeen tarkoin ja 
palauttaa asiamiehelleen eli Sinulle. 
 
Sinun osuutesi 

Kerää kaikki ilmoittautumislomakkeet 
lippukunnastasi ja syötä ne Polun ilmoit-
tautumisjärjestelmään osoitteessa 
http://spfs.clubonweb.com/book/satahanka 
18.2.2008 mennessä. Et tarvitse Polku-
tunnuksia, vaan riittää, kun sinulla on tiedossa 
osallistujan ilmoittautumistunnus. Sen pitäisi 
olla merkittynä ilmoittautumis-lomakkeeseen. 
Jos sitä ei ole, niin kysy sitä lippukuntasi 
jäsenrekisterinhoitajalta, Satahangan 
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leirikoordinaattorilta (anu.sauliala@partio.fi) 
tai piiritoimistolta. 
 
Muista merkitä ilmoittautumisjärjestelmään 
venekuntien jako ja minkä ikäkauden 
ohjelmaan he osallistuvat. Nettilomakkeen 
lopussa valitse osallistujalle oikea leirimaksu ja 
klikkaa ”laske hinta”. Kun ilmoittautuminen 
on valmis, klikkaa ”lähetä ilmoittautuminen”, 
niin pääset vahvistussivulle. Tarvittaessa voit 
muuttaa ilmoittautumisen tietoja 18.2. saakka. 
  
Lähetä niiden ilmoittautuneiden 
ilmoittautumislomakkeiden kopiot 
Partioasemalle, joita ei ole Polussa. Näitä 
voivat olla ainoastaan perheleirille lähtevät 
perheenjäsenet, jotka eivät ole partion 
jäseniä. 
  
Säilytä ilmoittautumislomakkeita 31.12.2008 
asti. Tarvittaessa sinulta voidaan pyytää 
nähtäväksi ilmoittautumislomakkeet. On siis 
sinun vastuulla, että ilmoittautumislomakkeet 
ovat tallessa! 
 
 
Leirimaksun ensimmäinen osa 
 
Leirimaksun ensimmäinen osa on 
suuruudeltaan 85 €/hlö, perheleiriläiset 
maksavat koko leirimaksun 70 €/hlö 
ensimmäisessä erässä. Eräpäivä on 17.3.2008. 
 
Leiriläisen osuus 

Leirille lähtijät toimittavat ensimmäisen erän 
rahat antamiesi ohjeiden mukaan Sinulle tai 
suoraan lippukuntasi tilille. 
 
Sinun osuutesi 

Kerro lippukuntasi taloudenhoitajalle, että 
hänen nimellään postitse tulee Satahangan 
leirimaksuista lasku. Kerro ketkä ovat 
ilmoittautuneet leirille ja mikä heidän 
leirimaksunsa kuuluisi olla. Näin 
taloudenhoitaja osaa tarkistaa laskun ja voi 
maksaa sen eräpäivään mennessä. 
 
 

Leirimaksun toinen osa 
 
Leirimaksun toinen osa on suuruudeltaan 80 
€/hlö. SP lähettää tästä erästä Sinulle laskun, 
jonka eräpäivä on 15.5.2008. Huolehdi 
rahojen keräämisestä ajoissa. 
 
 
Selvitys erikoisruokavalioista, allergioista 
ja terveydentilasta  
 
Ilmoittautumislomakkeessa kysyttyjen 
tietojen lisäksi on tärkeää, että jokainen 
huomaa tarvittaessa täyttää erillisen 
lomakkeen ruokavalioihin, allergioihin ja 
terveydentilaan liittyen. Nämä tiedot ovat 
luottamuksellisia ja siksi niille on oma erillinen 
lomakkeensa. Kukin osallistuja voi itse 
päättää, palauttaako lomakkeen sinulle vai 
lähettääkö sen suoraan Partioasemalle. Jos 
lomake on palautettu sinulle syötä tiedot 
Polun ilmoittautumisjärjestelmään normaalin 
ilmoittautumisen yhteydessä. Muista, että 
tiedot ovat luottamuksellisia! 
 
 
Alusten ilmoittautuminen 
 
Tämän ohjeen liitteenä saat alusten 
ilmoittautumislomakkeen. Varmista 
lippukuntasi alusten tuleminen lippukunnan-
johtajalta ja jos alus on tulossa leirille,  
täytä alusten ilmoittautumislomakkeet ja 
palauta ne 18.2.2008 mennessä 
Partioasemalle. 
 
Leirille osallistuvien partioalusten kanssa 
tehdään leirille saavuttaessa yhteistyö-
sopimus. Alukset saavat kaasu- ja 
polttoainetäydennysten lisäksi pienen, 
Satahangan määrittelemän korvauksen. 
Alusten tulee olla käytettävissä leirin 
ohjelmaa varten. 
 
Sinun osuutesi 
Huolehtia siitä, että aluksen ilmoittautuminen 
tulee perille 18.2. mennessä Partioasemalle.  
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Perhevierailu eli Home Hospitality 
 
Leirille osallistuville ulkomaalaisille 
partiolaisille tarjotaan mahdollisuutta 
perhevierailuun (englanniksi Home 
Hospitality) leirin jälkeen 4.−7.8.2008. 
Perhevierailun aikana suomalainen 
partiolainen majoittaa kotiinsa ulkomaalaisen 
vieraan, jolle tarjoutuu näin mahdollisuus 
tutustua suomalaiseen kulttuuriin 
isäntäperheen kautta. 
 
Perhevierailun isäntäperheeksi haluavat 
ilmoittautuvat lippukunnittain lippukunnan 
Satahanka-asiamiehen kautta. 
 
Perhevierailun isänniksi haemme lippukuntia, 
jotka ovat valmiita majoittamaan ryhmän 
ulkomaalaisia partiolaisia koteihinsa. 
Lippukuntanne tulee kartoittaa, monelleko 
ulkomaalaiselle tytölle / pojalle löytyy 
perhevierailun ajaksi isäntäperhe 
lippukuntalaistesi joukosta. Lippukunnan 
Satahanka-asiamies ilmoittaa lippukuntansa 
perhevierailuisännyyden täyttämällä 18.2. 
mennessä liitteenä olevan HH-lomakkeen. 
Kaikkiin halukkaisiin lippukuntiin ollaan 
yhteydessä kevään aikana. 
 
 
Lisäksi 
 
Seuraava asiamiesposti ilmestyy maaliskuussa. 
Lisätietoja sitä ennen saat leirin nettisivuilta 
osoitteesta www.partio.fi/satahanka sekä 
Partioasemalta (anu.sauliala@partio.fi, puh. 09 
8865 1120, Suomen Partiolaiset, Satahanka, 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki). 
 
Halutessasi yksityiskohtaista lisätietoa jostain 
osa-alueesta voit ottaa yhteyttä 
laivapäällystön jäseniin. Yhteystiedot löytyvät 
nettisivuilta. 
 
 
 
 

Asiamiehen deadlinet pähkinänkuoressa 
 
Pe 15.2.2008 mennessä 

- ilmoittautuminen päättyy ja olet saanut 
kaikkien ilmoittautumislomakkeet (voit 
ohjeistaa osallistujia palauttamaan lomakkeen 
sinulle jo aikaisemminkin, näin saat enemmän 
aikaa syöttää tiedot nettiiin) 
 
Ma 18.2.2008 mennessä 

- olet jakanut leiriläiset venekuntiin ja minkä 
ikäkauden ohjelmaan koko venekunta aina 
osallistuu 
- olet syöttänyt Polkuun 
ilmoittautumislomakkeen ja mahdollisten 
terveystietolomakkeiden tiedot 
- olet lähettänyt Partioasemalle alusten 
ilmoittautumisen ja mahdollisen 
perhevierailun yhteismäärän 
 
Ma 17.3.2008 mennessä 

- olet tilittänyt lippukunnan tilille osallistujien 
leirimaksun ensimmäisen osan tai ohjeistanut 
osallistujia maksamaan sen suoraan 
lippukunnan tilille 
- olet tarkistanut lippukunnan 
taloudenhoitajan kanssa Satahangan laskun ja 
pyytänyt taloudenhoitajaa maksamaan laskun 
 
Ma 31.3.2008 mennessä 

- olet lähettänyt tarvittaessa vapaamuotoisen 
alusten siirtoavustusanomuksen 
Partioasemalle 
 
To 15.5.2008 mennessä 

- olet tilittänyt lippukunnan tilille osallistujien 
leirimaksun toisen osan tai ohjeistanut 
osallistujia maksamaan sen suoraan 
lippukunnan tilille 
- olet tarkistanut lippukunnan 
taloudenhoitajan kanssa Satahangan laskun ja 
pyytänyt taloudenhoitajaa maksamaan laskun 
 
Asiamiespostin liitteet 

o Ilmoittautumislomake, jonka osana 
terveystietolomake 

o Alusten ilmoittautumislomakkeet 
o HH – perhevierailun lomake 


