
SATAHANKA XI  
ilmoittautumisohje

Täytä oheinen ilmoittautumislomake ja palaute 
se lippukuntasi Satahanka-asiamiehelle 15.2.2008 
mennessä. Saman lomakkeen löydät myös netistä, 
osoitteesta www.partio.fi /satahanka. Ilmoittautu-
misessa tarvittavat jäsennumerosi ja ilmoittautu-
mistunnuksesi löytyvät jäsenkortista. Täytä 
huolellisesti myös tiedot allergioistasi sekä tervey-
dentilasta. Terveystietoja käsitellään ehdottoman 
luottamuksellisesti ja ne ovat äärimmäisen tärkei-
tä esimerkiksi leirin lääkintähenkilökunnalle. 
Palauta terveystietolomake joko lippukuntasi 
Satahanka-asiamiehelle tai postilla suoraan Par-
tioasemalle.

Leirimaksu 165 € maksetaan kahdessa erässä 
lippukunnan Satahanka-asiamiehen antamien 
ohjeiden mukaan. Ensimmäinen erä 85 € mak-
setaan ilmoittautumislomakkeen palauttamisen 
yhteydessä ja toinen erä 80 € maksetaan huhti-
kuussa. Ilmoittautuminen on sitova. Perheleirin 
maksu maksetaan kokonaan ensimmäisessä eräs-
sä. Leirin päivämaksu vain yksittäisinä päivinä 
osallistuvilta on 25 €/päivä ja se kerätään leiripor-
tilla. 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 vierailumaksu, jo-
hon sisältyy yksi ruokailu.

Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, il-
moita siitä mahdollisimman nopeasti lippukun-
tasi Satahanka-asiamiehelle. Leirimaksua ei pa-
lauteta, mutta sinulla on mahdollisuus etsiä joku 
tilallesi Satahangalle ja sopia hänen kanssaan 
leirimaksun jakamisesta. Ilmoita vaihdoksesta 
myös Satahanka-asiamiehelle. Jos peruutuksen 
syy on osallistujaa tai hänen lähiomaistaan koh-
dannut sairaus tai tapaturma, voi osallistumis-
maksun periä lääkärintodistusta vastaan partiova-
kuutuksesta Vakuutusyhtiö If:n vakuutuslomak-
keella.

Kun kaikki ilmoittautumislomakkeen tiedot 
on täytetty tarkkaan, muista allekirjoitus! Myös 
netistä tulostettu ilmoittautumislomake tulee 
allekirjoittaa. Yli 18-vuotiaat allekirjoittavat lo-
makkeen itse, alle 18-vuotiailta tarvitaan huolta-
jan allekirjoitus. 

Jos olet tulossa perheleiriin…

Perheleirille voivat ilmoittautua lastensa kanssa 
aikuiset, kun ainakin toinen vanhemmista on 
leirillä palvelutehtävissä. Jokaisesta leiriläisestä, 
myös perheleiriläisestä, täytetään oma erillinen 
lomake. Kokopäiväisesti palvelutehtävässä oleva 
aikuinen maksaa normaalin leirimaksun 165 € ja 
perheleirissä majoittuva toinen puolisko 70 €. 
Alle 7-vuotiaat lapset voivat osallistua perheleiri-
läisinä Satahankaan ilman erillistä maksua. 7–12 
vuotiaiden leirimaksu on 70 €. Perheleirin hinta 
sisältää vain ruoan, ei siis toimintapisteitä tai 
muuta materiaalia. Perheleirille järjestetään omaa 
ohjelmaa, joka saattaa olla maksullista, jolloin 
maksusta huolehditaan paikan päällä.
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KOKKA KOHTI  SAUVON AHTELAA JA  2008  KESÄN SATAHANKAA!  

Yhdestoista kansainvälinen Satahanka -meripartioleiri järjestetään Sauvon 
Ahtelassa 28.7.–4.8.2008. Leirille odotetaan 1200 osallistujaa, joista 

lähes neljäsosaa ulkomailta. Satahangan ohjelmaan kuuluu kahdeksan 
päivää purjehdusta ja merellistä leirielämää.

Satahanka on se partiotapahtuma, joka jokaisen meripartiosta innos-
tuneen partiolaisen on pakko päästä kokemaan vähintään kerran elämässään. 
Leirille lähtijöiden ei kuitenkaan tarvitse kuulua meripartiolippukuntaan. 
Tule mukaan ja kutsu kaikki kaverisi sekä Suomesta että ulkomailta.

Leirille pääsyn vaatimuksena on vähintään 12 vuoden ikä, uimataito 
ja leirikokemusta. Satahanka XI leirille voivat ilmoittautua leiriläisiksi tai 

venekunnanjohtajiksi kaikki vuonna 1992–1996 syntyneet. Vuonna 1991 
ja aiemmin syntyvät ilmoittautuvat johtajiksi tai muihin palvelutehtäviin. 
Vuoden 1996 jälkeen syntyneet eli alle 12-vuotiaat voivat osallistua van-
hempiensa kanssa perheleirille. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:
n jäsenmaksun tulee olla maksettuna kaikilla leirille osallistuvilla. 

Toimi ajoissa, täytä ilmoittautumislomake vaikka heti ja palauta se 
lippukuntasi Satahanka-asiamiehelle. Ilmoittautumisaika päättyy 15.2.2008. 
Lisätietoja leiristä ja ilmoittautumisesta saat osoitteesta www.partio.fi /
satahanka ja lippukuntasi Satahanka-asiamieheltä.



Jos olet tulossa palvelutehtäviin…

Jos olet syntynyt vuonna 1991 tai sitä aikaisem-
min (eli olet yli 17-vuotias), voit ilmoittautua 
Satahangalle palvelutehtäviin. Mikäli olet jo so-
pinut tehtävästäsi Satahangalla, kirjoita ilmoit-
tautumislomakkeeseen tehtävä ja kenen kanssa 
olet siitä sopinut. Jos sinulla ei ole vielä sopivaa 
palvelutehtävää, toimi seuraavasti: valitse alla 
olevista palvelutehtävistä kolme mieluisinta ja 
merkitse niiden tehtävien numerot suosituim-
muusjärjestyksessä ilmoittautumislomakkeeseen. 
Valintoja kannattaa myös perustella muutamalla 
sanalla. Toiveita otetaan huomioon mahdollisim-
man paljon, mutta et välttämättä pääse mielui-
simmaksi merkitsemääsi tehtävään. Saat tiedon 
omasta palvelutehtävästäsi kesään mennessä. 

Muista merkitä myös mahdollinen osallistu-
misesi Satahangan rakennus- ja purkuleireille. 
Rakennusleiri alkaa 25.7.2008 klo 17 ja purku-
leiri päättyy 6.8.2008 klo 14. Rakennus- ja pur-
kuleireille voivat ilmoittautua johtajaikäiset par-
tiolaiset. Rakennusleiri on osallistujille ilmainen  
ja purkuleirille osallistumisesta saa korvausta  
10 €/vrk. Korvaus maksetaan purkuleiriltä  
lähdettäessä.

Palvelutehtävävaihtoehdot:

Ohjelma ja koulutus
1. viestitys
2.  meripelastus
3.  jollakouluttaja
4.  melontakouluttaja
5.  kädentaidot
6.  kahvilat
7. leiriurheilu
8. avajaiset, päättäjäiset
9. merimieskirkko
10.  heraldiikka
11.  seikkailurata
12.  haikki
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Toimisto ja talous
13.  toimistotehtävät
14. opastehtävät
15.  myyntitehtävät

Kansainvälisyys
16. ohjelma ja koulutus (vastaa ulko- 

maalaisista ohjelma ja koulutuspisteistä)
17.  alaleirit (vastaa ulkomaalaisista alaleireissä.
18.  muut kv-tehtävät  

(toimisto-, käännös-, opastyöt)
19.  tulkkaustehtävät

Huolto ja rakentelu
20.  viestintätehtävät
21.  satamapalvelut
22.  varastotehtävät
23.  korjaus- ja huoltotehtävät
24.  rakennustehtävät  

(sähkö-, putki-, rakennustyöt.
25.  kuljetuspalvelut
26.  jätehuolto ja hygienia
27.  leirivartiointi ja opastus
28.  palotorjunta ja viesti
29.  meripisteiden turvallisuus
30.  uimavalvonta
31.  ensiapu ja leirisairaala  

(ammattitaito ja  
koulutus perusteluihin)

Muonitus
32.  leirikeittiö
33.  muonavarasto
34.  muonituksen yleistyöt

Tiedotus
35.  leirilehtikurssi

Muut tehtävät
36.  leirilastentarha

Perhevierailu eli Home Hospitality

Leirille osallistuville ulkomaalaisille partiolaisille 
tarjotaan mahdollisuutta perhevierailuun (eng-
lanniksi Home Hospitality) leirin jälkeen  
4.–7.8.2008. Perhevierailun aikana suomalainen 
partiolainen majoittaa kotiinsa ulkomaalaisen 
vieraan, jolle tarjoutuu näin mahdollisuus tutus-
tua suomalaiseen kulttuuriin isäntäperheen 
kautta.

Perhevierailun isänniksi haemme lippukuntia, 
jotka ovat valmiita majoittamaan ryhmän  
ulkomaalaisia partiolaisia koteihinsa. Perhevierai-
lun isäntäperheeksi haluavat ilmoittautuvat  
lippukunnittain lippukunnan Satahanka-asiamie-
hen kautta.




