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ASIAMIESOHJE 3 
 
Kesän ykköstapahtuma, Satahanka XI lähestyy 
kovalla kohinalla! Oletko joukkoinesi valmis 
seikkailuun? Satahangalle on tulossa n. 1200 
partiolaista 10 maasta. Vilinää ja vilskettä 
riittää varmasti, joten pidä huivista kiinni ja 
syöksy Satahangan maailmaan saman tien!  
 
Tämä on kolmas ja viimeinen asiamiesohje, 
josta löydät tietoa mm. seuraavista asioista: 
 

• saapuminen ja poistuminen 

• alaleirijako 

• ohjelma 

• swoppaus 

• vierailu leirillä 

• venekunnan varusteet 

• leirin sijainti ja terveispalvelu 
 
Jokainen leiriläinen saa vielä henkilökohtaisen 
leirikirjeen kesäkuussa, mutta tässä 
asiamiesohjeessa on tietoja koko 
porukkaanne liittyen.  
 
Vielä ehtii mukaan! 
Miettiikö joku lippukunnassasi vielä 
osallistumista? Satahanka XI:lle on vielä 
mahdollista ilmoittautua palvelutehtäviin!  
Kannusta reippaasti mukaan, sillä seuraavissa 
tehtävissä tarvitaan väkeä:  
 
-muonitus 
-hygienia 
-ohjelma: jollapiste 
-ohjelma: melontapiste 
-ohjelma: Itämeripiste 
 
Lisätietoja tehtävistä voi kysellä 
Partioasemalta: Maija Jauhiainen puh.09-8865 
1120, maija.jauhiainen(at)partio.fi  
 
 
Leirille saapuminen ja poistuminen 

Saapuminen 
Leirille saavutaan maalta käsin maanantaina 
28.7  kello 10.00-12.30 välisenä aikana ja   

ensimmäinen leirillä tarjottava ruoka on lou-
nas. Leirille voi saapua joko linja-autolla tai 
henkilöautoilla. Autojen ikkunassa tulee olla 
selvä merkintä mistä lippukunnasta ja mitä 
venekuntia autossa leirille saapuu. Linja-auton 
emännällä/ isännällä tulee olla tiedossa mihin 
alaleireihin venekunnat kuuluvat. Linja-autot 
saapuvat leirille ajo-ohjeen mukaista reittiä 
(liitteenä).  

Ennen leirille saapumista kaikki linja-autot  
pysäytetään ja ne pääsevät leirille luvan saatu-
aan. Pysäytyspaikka on merkitty tien varteen 
näkyvästi. Matkustajat eivät nouse pois linja-
autoista pysähdyspaikalla vaan sieltä nousee 
loppumatkaksi kyytiin palveluleiriläinen, joka 
opastaa ja ohjeistaa leirille saapumisen. Linja-
autot puretaan soratien laitaan merkityille 
paikoille leirin taakse. Tästä matkaa jatketaan 
kävellen ja tavarat alaleiriin kantaen. Kun ve-
nekunnat ovat saapuneet omaan alalei-
riinsä, ilmoittautuvat he oman alaleirin-
sä johdolle. Linja-autot lasketaan purkupai-
kalle ennen muita ajoneuvoja. Henkilö- ja pa-
kettiautot ohjataan leirin merkityille pysä-
köintipaikoille, josta siirrytään kävellen leiriin. 
(liite: leirialueen kartta) 

Ensimmäisenä leiripäivänä saapuvat 
palveluleiriläiset majoittuvat omaan alaleiriinsä 
ja ilmoittavat leirille saapumisestaan 
leiritoimistoon. Jos palveluleiriläinen osallistuu 
jo rakennusleirille, ilmoittautuu hän alaleirinsä 
johdolle.  
 
Perheleiriläisten kotipesä löytyy Naakeli- 
alaleiristä ja he ilmoittautuvat oman alaleirinsä 
johdolle. 
 
Jos matkalla ilmenee ongelmia, ilmoittakaa 
asiasta leirin viralliseen numeroon 044 
2754598 
 
Poistuminen 
Leiriltä poistutaan maanantaina 4.8  kello 
12.00-14.00 välisenä aikana. Viimeinen 
tarjottava ruoka on lounas. Leirialueelta saa 
poistua vasta, kun venekunnan telttapaikka on 
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purettu sekä tarkastettu ja alaleirin johto on 
tämän jälkeen antanut venekunnalle 
lähtöluvan. Koska lippukuntasi venekunnat 
eivät ole samassa alaleirissä, jokaisen 
venekunnan pitää saada lähtölupa 
oman alaleirinsä johdolta. 
Bussikuljetukset voivat tulla noutamaan 
leiriläisiä bussien pysähtymispaikalta sovittuna 
aikana maanantaina 4.8. 12.00 jälkeen. 
Lippukunnan asiamiehenä Sinun 
tehtäväsi on ilmoittaa leiritoimistoon 
lippukuntasi poistumisesta leirialueelta. 
 
 
Meriteitse saapuminen 
Leirin laituriin pääsee aluksilla sunnuntaista 
27.7. alkaen. Ensimmäinen leiriin puolesta 
tarjottava ruoka on maanantain 28.7 lounas, 
joten siihen asti tulee varautua omin eväin. 
Poikkeuksena kuitenkin ne palveluleiriläiset, 
jotka ovat ilmoittautuneet rakennusleirille. 
Meriteitse saapuessaan leiriläiset 
ilmoittautuvat omaan alaleiriinsä, 
palveluleiriläiset leiritoimistoon ja alusten 
miehistö satamatoimistoon. 
 
 
Alaleirijako 
 
Satahangalle ilmoittautuneet leiriläiset on 
jaettu venekunnittain neljään eri alaleiriin. 
Lippukuntasi venekuntia löytyy siis useasta eri 
alaleiristä. Tämän kirjeen liitteenä saat listan 
venekuntien jaosta alaleireihin. Poimi 
luettelosta oman lippukuntasi venekunnat, 
jotta näet, missä kukin majailee. 
 
 
Ohjelma leirillä 
 
Asiamiesohjeen liitteenä on leirin 
ohjelmarunko, josta ilmenee alaleirien 
vuorottelu ohjelmapisteissä. Muut ohjelmat 
paitsi purjehdus ja haikki toteutetaan 
leirialueella aamupäivisin ja iltapäivisin. Osa 
ohjelmapisteistä on koko päivän 
ohjelmapisteitä, joista käydään välillä 
lounaalla.  

Purjehdus kestää koko päivän niin, että lähtö 
tapahtuu aamupalan jälkeen ja takaisin leiriin 
palataan päivälliselle. 
Haikki alkaa ennen aamiaista (älä kerro tätä 
leiriläisille, se on yllätys!) ja päättyy 
päivälliseen mennessä.  
 
Kevytveneitä tarvitaan  
Satahangan ohjelmaan kuuluu myös 
kevytveneet. Jos lippukunnaltasi löytyy jollia 
tai kanootteja, joita ei vielä ole ilmoitettu 
leirille tai tiedät paikkoja, joista kalustoa saisi 
lainaksi, otathan viipymättä yhteyttä 
ohjelmavastaava Jenni Takalaan, 
jenni.takala(at)iki.fi. 
 
 
Partiomessu ja leirilaulu 
 
Satahangalla toimii leiriseurakunta, joka 
järjestää torstaina 31.7 nuotiomessun 
(partiomessun). Nuotiomessua voitte 
harjoitella jo etukäteen laulamalla messun 
lauluja. Nuotiomessun sanat ja sävel löytyvät  
esim. Yhteinen sävel -ja Meille aurinko 
paistaa, meille hymyilee kuu –vihkosista.  Ja 
kun laulujen makuun on nyt päästy, voitte 
ottaa harjoitteluun samalla myös Satahanka-
laulun. Laulun sanat  löytyvät tämän kirjeen 
liitteenä ja sävelen löytää mm. Laululuvasta 
(laulu nro. 23 Far away in Honolulu). 
 
 
Vierailu leirillä 
 
Leirillä ei ole varsinaista vierailupäivää, vaan 
Satahanka XI-leirillä voi vierailla kaikkina päi-
vänä. Vierailulle tulevien vanhempien kannat-
taa sopia visiitistään etukäteen. Leiriportti on 
avoinna päivittäin klo 9-20, leirialueelta on 
poistuttava viimeistään klo 21.00. Leiriläisellä 
on lupa olla poissa alaleirin ohjelmasta voi-
dakseen opastaa vierailevia omaisiaan leiripai-
kalla. Kaikkien vierailijoiden täytyy ilmoittau-
tua leiriportilla heti saapuessaan. Vierailija-
tunnus on pidettävä esillä leirialueella ollessa. 
Vierailumaksuun 10 €/hlö sisältyy leiriateria 
omin ruokailuvälinein. Pidemmäksi aikaa leiril-
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le tulevilta peritään leirimaksuna 25 €/vrk, 
johon sisältyy yhden yöpymisen telttapaikka ja 
leiriateriat. Maksuja varten tulee varata kä-
teistä mukaan, mieluiten tasaraha!  
 
Lemmikkieläinten tuominen leirialueelle on 
ehdottomasti kielletty! 
 

Swoppaus 

Swoppaus tarkoittaa vaihtamista ja siihen voi 
varautua jo leirille lähtiessään. Vanha perinne 
on, että oman maan, piirin, lippukunnan tai 
muita partiotavaroita vaihdetaan uusien ul-
komaalaisten ystävien kanssa. Samalla tutus-
tuu uusiin ihmisiin; swoppaus on mukava tapa 
aloittaa jutustelu. Suosituimpia vaihdokkeja 
ovat kangasmerkit, huivit ja muut vaatekappa-
leet. 

Varusteet 
 
Jokaiselle leiriläiselle kesäkuussa 
postitettavassa leirikirjeessä on 
henkilökohtainen varusteluettelo leirille 
mukaan tarvittavista tavaroista. Satahanka on 
partioleiri rauhallisen ja kauniin luonnon 
keskellä, joten kännykät ja muut sähkövirtaa 
kaipaavat vempaimet on paras jättää kotiin. 
Akkujen latausmahdollisuutta ei ole. Leirillä ei 
myöskään pystytä valvomaan jokaisen 
arvotavaroita. Varkauden tai katoamisen 
mahdollisuus on aina olemassa, eikä 
Satahangan leiriorganisaatio ota vastuuta 
tästä.  
 
Kaikki varusteet tulee nimikoida selvästi ja 
vedenpitävästi! Kussakin alaleirissä 
järjestetään myös omaa ohjelmaa, johon 
tarvitaan alaleirikohtaisia lisävarusteita. 
Huolehdithan siis, että leiriläiset tietävät 
mihin alaleiriin he ovat menossa. 
 
Venekuntakohtaiset varusteet 
Venekuntakohtaiset varusteet haikkia varten: 
- 2 kompassia 
- karttalaukku 

- 1 trangia per 3-4 hlöä (esim. 7 hengen 
venekunta tarvitsee 2 trangiaa) 
  
Tässä vielä muistutus venekunnan yhteisistä 
varusteista 
leirille (kaikki alaleirit): 
- Kirves (terässä ja suojattuna), myös haikille! 
- Kaarisaha (terässä ja suojattuna, ei koottava 
kisasaha), myös haikille! 
- Suoja rinkkatelinettä varten (esim. 
laavukangasta tai Erätoveri) 
- Partiomainen teltta (mieluiten niger) + 
mahdollinen suoja sateen varalta 
- Sakset 
- Vasara 
 
Pooki-alaleirissä tarvittavat 
venekuntakohtaiset lisävarusteet (edellä 
mainittujen lisäksi):  
- kourutaltta 
 
Muissa alaleireissä ei tarvita 
venekuntakohtaisia lisävarusteita. 
 
HUOM! Toisin kuin aiemmin on ilmoitettu, 
venekuntien EI tarvitse tuoda mukanaan 
pöytälevyjä tai niiden rakennustarvikkeita. 
 
 
Leirin sijainti ja osoite 
 
Satahangan leirialue Ahtela sijaitsee Sauvon 
kunnassa noin 50 kilometriä Turusta 
kaakkoon pisteessä (60,26° P; 22,79° I).  
 
Jos leirille haluaa lähettää postia, tulee se 
perille seuraavilla merkinnöillä: 
 
Satahanka XI 
Leiriläisen nimi / Alaleiri 
Ahtelantie 21, 21570 Sauvo 
 
Postia jaetaan alaleirien kautta leiriläisille joka 
päivä.  
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Terveispalvelu 
 
Leiriläisille voi lähettää terveisiä leirin 
internetsivuilta, jotka löytyvät osoitteesta 
www.partio.fi/satahanka.  Linkki 
terveislomakkeelle löytyy leirin aikana 
suoraan etusivulta.  
Leiritoimiston väki toimittaa viestit leiriläisille 
päivittäin muun leiripostin mukana. 
Huomioithan, että leiriläisillä ei ole 
mahdollisuutta vastata viesteihin. 
 
 
Päivystävä puhelin 
Leirillä on päivystävä puhelin, joka on 
tarkoitettu vain hätätapauksia varten. 
Puhelimeen vastataan ympäri vuorokauden 
mutta se on tarkoitettu ainoastaan todellisia 
hätätilanteita varten. Puhelimeen vastataan 
25.7-4.8 välisenä aikana. Numero on 044-
2754598 ja se menee koteihin tiedoksi myös 
varsinaisen leirikirjeen kautta. 
 
 
Kysymyksiä? 
Jos Sinulla on kysyttävää ennen leiriä, ota 
yhteyttä Satahangan leirikoordinaattori Maija 
Jauhiaiseen, maija.jauhiainen(at)partio.fi , 09-
8865 1120 
 
Liitteet 
Alaleirijako 
Ajo-ohje  
Leirialueen kartta 
Ohjelmarunko  
Satahankalaulu  
 
 
 
TERVETULOA SATAHANKA XI:LLE! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laivapäällystön yhteystiedot 
 

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  
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Ajo-ohjeet:  
 
Helsinki-Turku moottoritieltä (tie no 1) käännytään tielle 181 Sauvon ja  
Kemiön suuntaan. Aja tätä tietä Sauvon ohi kohti Kemiötä ja käänny  
vasemmalle kohti Rajalahtea ja Kokkilaa. Aja n. 1 km ja käänny oikealle  
Rajalahtea kohti. Aja n. 7 km ja käänny vasemmalle Ampolan ja Ahtelan  
suuntaan. Vielä n. 2,5 km ja olet perillä. Tien varrella on  
opastekylttejä. 
 
 
osoite: 
 
Satahangan leirialue Ahtela sijaitsee Sauvon kunnassa noin 50 kilometriä Turusta kaakkoon 
pisteessä (60,26° P; 22,79° I). 
 
 
 
Hyvän karttakuvan löydät muun muassa Kansalaisen karttapaikasta www.kansalaisen.karttapaikka.fi  
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Kutteri 
Klo Ma Ti Ke To Pe La Su Ma 
8.15  Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen 

9.30  kevytvene alaleiriohj Haikki Ploki Purjehdus meripelast.  

12.00 Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas 
14.30  kevytvene Itämeri Haikki Ploki Purjehdus radio  
17.30 Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen  

19.30 Avajaiset Alaleiri Nuotio Kirkko Alaleiri energize 
evening 

Final  

 
Kaija 
Klo Ma Ti Ke To Pe La Su Ma 
8.15  Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen 
9.30  Purjehdus Haikki alaleiri meripelast kevytvene Ploki  
12.00 Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas 
14.30  Purjehdus Haikki Itämeri radio kevytvne Ploki  
17.30 Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen  

19.30 Avajaiset Alaleiri Nuotio Kirkko Alaleiri energize 
evening 

FInal  

 
Pooki 
Klo Ma Ti Ke To Pe La Su Ma 
8.15  Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen 

9.30  Ploki Purjehdus meripelast. Haikki alaleiriohj. Kevytvene  

12.00 Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas 

14.30  Ploki Purjehdus radio Haikki Itämeri Kevytvene  

17.30 Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen  

19.30 Avajaiset Alaleiri Nuotio Kirkko Alaleiri energize 
evening 

Final  

 
Silakk 
Klo Ma Ti  Ke To Pe La Su Ma 
8.15  Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen 

9.30  Itämeri meripelast. Ploki kevytvene Haikki Purjehdus  

12.00 Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas 

14.30  alaleiriohj radio Ploki kevytvene Haikki Purj.ehdus  

17.30 Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen Päivällinen 
19.30 Avajaiset Alaleiri Nuotio Kirkko Alaleiri energize 

evening 
Final  
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SATAHANGAN LAULU 
Sävel: Tule Röhön rantaan… 
(Far away in Honolulu) 

 
 

Kuulin merileirin kutsun, 
aistin suolatuulen tuoksun, 
elin ennalta jo tunnun 
suuren seikkailun. 

Tää on Satahangan taikaaa: 
laulut aaltoin yli kaikaa, 
sillat syntyy kaiken aikaa, 

veljiin tutustun. 
 

:,: Oi Satahanka, merten sininen lanka 
kenet sitonut on kerran 

sitä päästä ei, sitä päästä ei. 
Joka ainoo meriskautti, 
yhteispelistä nyt nauttiii, 
kuuden leiripäivän verran 

seikkailua hei :,: 
 

Punapurje tunnuksemme, 
se on hyvän tuulen enne. 

Unohtaa me koskaan emme 
Satahankaa voi. 

Läpi vuosien ja satain 
merihenki on se avain, 
Yli aikojen ja tapain 
joka voitta voi. 

 
:,: Oi Satahanka, merten sininen lanka 

kenet sitonut on kerran 
sitä päästä ei, sitä päästä ei. 
Joka ainoo meriskautti, 
yhteispelistä nyt nauttiii, 
kuuden leiripäivän verran 

seikkailua hei :,: 
 
 
 

Tehty leirilaulukilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta Satahanka III:lla 
 

 
 
 


