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ASIAMIESOHJE 2  
 
Keväinen tervehdys Sinulle, Satahanka -
asiamies! Leiri lähestyy päivä päivältä ja myös 
leiriläisillä on varmasti entistä enemmän 
kysymyksiä tulevasta. Tässä asiamiesohjeessa 
on lisätietoa mm.  seuraavista asioista 
 

• venekunnan varusteet  
• venekunnan valmistautuminen leiriin 
• laskutus 
• leiripaitojen tilaaminen 
• rekrytoinnit 
• KV- vieraat ja Home Hospitality 

 
 
Seuraava ja viimeinen asiamiesohje ilmestyy 
toukokuussa. Toukokuun asiamiesohjeessa on 
asiaa mm. leirille saapumisesta ja leirillä 
vierailemisesta. Ennen kesälomien alkua on 
hyvä tarkastaa retki- ja leirivarustus ja laittaa 
venekunnan varusteet kuntoon, ettei kesällä 
tule liian kiire. Satahangan nettisivuilta voit 
seurata leirinteon etenemistä kevään aikana. 
Muista myös nettisivuilta 
(www.partio.fi/satahanka) löytyvä Foorumi, 
jossa voit kysyä mieltä askarruttavia asioita. 
Partioasemalla leiriä koskeviin kysymyksiin 
vastaa leirikoordinaattori Maija Jauhiainen 
(09-8865 1120, satahanka(at)partio.fi) 
 
 
Venekunnan valmistautuminen leiriin 
 

Kevään aikana lippukunnissa voi valmistautua 
muutenkin leiriin kuin varusteita keräämällä ja 
niitä huoltamalla. Muistattehan harjoitella ja 
kerrata meripartioleirillä tarvittavia taitoja jo 
etukäteen: muistuvatko merimerkit mieleen? 
Entä osaavatko kaikki tärkeimmät solmut? 
Tässä muutamia vinkkejä kevään kokouksiin: 
 
1) Satahangalla teemana ovat merelliset 
ammatit. Mitä ne mahtavat olla? Listatkaa niin 
monta kuin tiedätte! 
2) Tutustukaa meripelastusvälineisiin ja 
kerratkaa keskeiset ensiaputaidot. Miten 

tehtiinkään paineside ja mikä olikaan kolmen 
K:n sääntö? 
3) Kerratkaa tärkeimmät venenimitykset: 
runko, masto, puomi, köli, peräsin, pinna, 
vantti, staaki, latta, saalinki, iso, fokka, skuutti, 
falli, pesti, styyrpuuri, jiippaus, paarpuuri, 
äyskäri, knaapi, keula, ahteri, tuhto ja mitä 
muita niitä vielä onkaan? 
4) Miten merellä viestitään? Millaisia ovat 
hätämerkit? 
5) Tutustukaa Suomen merialueen 
vesielämään. Millaista on merivetemme? 
Millaisia kasveja ja eläimiä meressä voi tavata? 
6) Kerratkaa jokamiehen oikeudet. 
7) Tarkkailkaa säätä ja miettikää, miten 
säätilanmuutokset vaikuttavat metsäretkiin ja 
vesillä liikkumiseen. 
8) Tutustukaa jolliin, kanootteihin ja 
kajakkeihin. Mitä eroja alusten osien 
nimityksillä on? Kuka tällaisia aluksia on 
ottanut ensimmäisenä käyttöön? 
9) Tutustukaa myös suuriin aluksiin ja niiden 
tyyppeihin. Miten alukset ovat muuttuneet 
vuosisatojen myötä? 
10) Katsokaa kartasta missä Sauvon Ahtela 
sijaitsee. Miten Satahangan leiripaikka eroaa 
omasta kotipaikastasi? Millaista mahtavat olla 
luonto ja rannat Sauvossa? 
 
 
Venekunnan varusteet leirielämää varten 
 

Jokainen leirille lähtijä saa alkukesän aikana 
kotiinsa leirikirjeen, jonka mukana tulee myös 
henkilökohtainen varusteluettelo Satahangalle 
mukaan tarvittavista romppeista. Se kuitenkin 
tiedoksi jo nyt, että jokainen leiriläinen 
tarvitsee leirille mukaan jäsenkorttinsa. 
 
Leirirakennelmia ja jokapäiväistä leirielämää 
varten jokainen venekunta tarvitsee leirillä 

• kirveen (terässä ja suojattuna) 
• kaarisahan (terässä ja suojattuna, ei 

koottava kisasaha) 
• suojan rinkkatelinettä varten (esim. 

laavukangasta tai Erätoverin) 
• partiomaisen teltan + mahdollisen 

suojan sateen varalta. 
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HUOMIO! Kaikki varusteet on nimikoitava 
selvästi ja vedenpitävästi. 
 

 
Leirirakentelu 
 

Venekunnan tulee valmistautua leiriin ja 
rakenteluun opettelemalla käyttämään 
kirvestä ja sahaa sekä opettelemalla 
yleisimmät solmut ja köytökset. Venekunnan 
leirirakennelmia ovat 

• rinkkateline 
• makuupussien kuivatusteline 
• naulakko ruokailuvälinepusseille 
• venekunnan ilmoitustaulu 
• venekunnan nimikyltti (venekunta tuo 

mukanaan leirille) 
 
 
Tiedot venekunnanjohtajista 
 
Leirillä on omaa ohjelmaa myös 
venekunnanjohtajille. Haluamme, että kaikki 
lippukunnissa venekunnanjohtajina toimivat 
pääsevät siitä osallisiksi, vaikka he eivät 
toimisikaan leirivenekunnanjohtajina. Siksi 
pyydämme sinua Satahanka-asiamies 
ilmoittamaan ketkä lippukuntanne leiriläisistä 
ovat venekunnanjohtajia normaalissa 
lippukuntatoiminnassa. Tiedot voit lähettää 
sähköpostitse Satahangan puosulle, 
annukkamaki(at)netti.fi 31.3. mennessä. Laita 
viestiin tieto mikä lippukunta on kyseessä 
sekä venekunnanjohtajien nimet. 
 
Laskutus 
 
Jos lippukunnastasi on ilmoittautunut 
Satahangalle osallistujia jälki-
ilmoittautumisessa (18.2. jälkeen) tulee 
lippukunnalle kaksi ensimmäisen maksuerän 
laskua leiristä. Ensimmäisessä laskussa näkyvät 
18.2. mennessä ilmoitetut ja toisessa laskussa 
sen jälkeiset ilmoittautumiset.  
 
 

Home Hospitality – suomalaisia 
isäntäperheitä perhevierailun ajaksi 
tarvitaan edelleen 
 

 ! älä ohita tilaisuuttasi hankkia elinikäinen 
kansainvälinen ulkomaalainen partioystävä! 
 
Satahanka XI:lle on ilmoittautunut yli 100 
ulkomaalaista partiolaista mm. Iso-
Britanniasta, Kreikasta, Venäjältä ja Norjasta. 
Nyt jokaisella Satahangalle osallistuvalla on 
ainutlaatuinen tilaisuus hankkia uusi 
elinikäinen partioystävä ilmoittautumalla 
isäntäperheeksi leirille osallistuvien 
ulkomaalaisten partiolaisten perhevierailuun 
(Home Hospitality). Home Hospitality 
järjestetään leirin jälkeen 4.-7.8.2008. 
Perhevierailun aikana suomalainen 
partiolainen majoittaa kotiinsa ulkomaalaisen 
vieraan, jolle tarjoutuu näin mahdollisuus 
tutustua suomalaiseen kulttuuriin 
isäntäperheen kautta. 
 
Perhevierailun isänniksi haemme lippukuntia, 
jotka ovat valmiita majoittamaan ryhmän 
ulkomaalaisia partiolaisia koteihinsa. 
Lippukuntanne tulisi nyt vielä kartoittaa, 
löytyisikö ulkomaalaiselle tytölle tai pojalle 
perhevierailun ajaksi isäntäperhe 
lippukuntalaistesi joukosta. 
 
Ilmoittautumiset perhevierailun 
isäntäperheeksi voi lähettää vielä 31.3.2008 
mennessä HH –vastaavalle: Inkeri Huiskala, 
inkeri.huiskala(at)utu.fi, p. 040 7454 387. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee käydä ilmi 
montako tyttöä / poikaa lippukunta ja / tai 
perheet ovat valmiita majoittamaan, sekä 
isäntäperheen tarkat yhteystiedot. 
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Tiedoksi kaikille leirille ilmoittautuneille: 

 
Sinustako reportteri? 
Tule mukaan kirjoittamaan juttuja 
Satahangasta 
 
Satahangan ulkoinen tiedotus etsii leiriläisiä ja 
työtehtäviin leirille tulevia nuoria partiolaisia 
(3-5 ikäkaudet: tarpojia, samoajia ja vaeltajia) 
leiriläiskirjeenvaihtajiksi. Kirjeenvaihtajat ovat 
tärkeä osa leirin ulkoista viestintää ja 
näkyvyyttä medioissa. 
 
Kaikki kirjeenvaihtajat osallistuvat normaalisti 
leirin ohjelmaan tai omiin työtehtäviinsä ja 
kirjoittavat vapaa-ajallaan juttuja Satahangasta 
oman kotiseutunsa medioihin ja leirin 
nettisivuille. Kirjeenvaihtajien tulee olla ennen 
leiriä yhteydessä oman kotiseutunsa 
paikallislehtiin ja muihin medioihin ja tarjota 
Satahanka -aiheisia juttuja julkaistavaksi leirin 
aikana. 
 
Olet sopiva kirjeenvaihtajaksi, jos  

• olet oikeasti innostunut partiosta, me-
ripartiosta ja Satahangalle lähtemisestä 

• pidät kirjoittamisesta ja olet innokas 
ilmaisemaan itseäsi kirjallisesti 

 
Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.4. 
mennessä osoitteella isto.huvila(at)partio.fi.  
Kerro hakemuksessa ikäsi, kotipaikkasi, 
partiotaustastasi sekä 
kirjoittamiskokemuksestasi. 

 
Tilaa leiripaita! 

 
Satahanka t-paita on valkoinen o-aukkoinen 
Fruit of the loom’n perinteinen t-paita, jossa 
on rinnassa leirilogo painettuna mustalla. Paita 
maksaa 10€ ennakkoon tilattuna ja leirillä sitä 
myydään hintaan 12€ niin kauan kuin paitoja 
riittää! Ennakkoon tilatut paidat noudetaan 
lippukunnittain leiritoimistosta jonne ne myös 
maksetaan. Ennakkotilauksen tekevät 
lippukunnat saavat vielä tarkemmat ohjeet 
paitojen lunastamisesta. 
 

Paitatilauslomake on tämän asiamiespostin 
liitteenä ja se tulee palauttaa 28.3.2008 
mennessä sähköpostilla  
pipsa.wilhelms(at)partio.fi tai kirjeitse Pipsa 
Wilhelms, Kramsunkatu 10 A, 40100 
Jyväskylä. 
 
 
Avoimet pestit 

 
Satahangalla on vielä useita pestejä avoinna! 
Tuoreimman tilanteen löydät aina osoitteesta 
www.partio.fi/satahanka. Leirille etsitään 
tekijöitä mm. ohjelmaan (jollat, kädentaidot 
jne.), infraan, hankintaan, purkuun ja 
alaleireihin. Ilmoittaudu mukaan ja tule 
tekemään Satahankaa! 

 
Asiamiehen deadlinet pähkinänkuoressa 
 
 
Ma 17.3.2008 mennessä 

• olet tilittänyt lippukunnan tilille osallis-
tujien leirimaksun ensimmäisen osan 
tai ohjeistanut osallistujia maksamaan 
sen suoraan lippukunnan tilille 

• olet tarkistanut lippukunnan talou-
denhoitajan kanssa Satahangan laskun 
ja pyytänyt taloudenhoitajaa maksa-
maan laskun 

 
Pe 28.3.2008 mennessä 

• olet lähettänyt ennakkotilaukset leiri-
paidoista perämies Pipsalle sähköpos-
tilla pipsa.wilhelms(at)partio.fi tai kir-
jeitse Kramsunkatu 10 A, 40100 Jy-
väskylä 

 
 
 

Käännä!
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Ma 31.3.2008 mennessä 
• olet ilmoittanut lippukunnan haluk-

kuudesta isännöidä ulkomaalaisia vie-
raita HH- vastaava Inkeri Huiskalalle 
inkeri.huiskala(at)utu.fi, p. 040 7454 
387 

• olet ilmoittanut lippukunnan normaa-
lissa toiminnassa olevien venekunnan-
johtajien nimet puosu Annukka Mäel-
le annukkamaki(at)netti.fi  

 
To 15.5.2008 mennessä 

• olet tilittänyt lippukunnan tilille osallis-
tujien leirimaksun toisen osan tai oh-
jeistanut osallistujia maksamaan sen 
suoraan lippukunnan tilille 

• olet tarkistanut lippukunnan talou-
denhoitajan kanssa Satahangan laskun 
ja pyytänyt taloudenhoitajaa maksa-
maan laskun 

 
 
Asiamiespostin liitteet 

 
• Paitatilauslomake 
 

 
LAIVAPÄÄLLYSTÖ TOIVOTTAA 
SINUT JA LIPPUKUNTASI 
TERVETULLEIKSI SATAHANGALLE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kippari, leirinjohtaja 
Jouni Riihelä 
Ekin Partio ry 
jouni.riihela(at)destia.fi 
p. 0400 428 241 
 
Perämies, leirin varajohtaja 
Pipsa Wilhelms 
Partiosiskot ry 
pipsa.wilhelms(at)partio.fi 
p. 050 538 4034 
 
Ohjelmavahti, ohjelmajohtaja 
Jenni Takala 
Turun Sinikotkat 
jenni.takala(at)iki.fi 
 
Laivakirjuri, hallintojohtaja 
Kirsti Juvonen 
Turun Metsänkävijät 
kirsti.juvonen(at)lyk.fi 
 
Puosu, alaleirijohtaja 
Annukka Mäki 
Turun Tähti-Tytöt 
annukkamaki(at)netti.fi 
p.040 594 3590 
 
Timperi, infrajohtaja 
Vesa Ruohomäki 
Myrskypojat 
vr(at)iki.fi 
p. 040 555 0426 
 
Poliisi, turvallisuusjohtaja 
Antti Hasari 
Pohjan Veikot 
antti.hasari(at)pp.inet.fi 
 
Laivakokki, muonitusjohtaja 
Linda Sten 
Koroisten Sarpiot 
linda(at)neilikka.fi 
p. 041 543 7147  
 
  
 
 


