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Suomen Partiolaiset järjestää kansainvälisen meripartioleirin Satahanka XI 28.7. – 4.8.2008 Sauvossa

Itämeri-ympäristökasvatusta nuorille ensi kesän Satahanka-meripartioleirillä Sauvossa
Yhdestoista kansainvälinen Satahanka-leiri kokoaa venekuntia kaikkialta Suomesta ja Euroopasta merelle ja meren äärelle Sauvoon
Turun saaristoon 28.7.-4.8.2008 kesän suurimpaan meripartiotapahtumaan.
Ympäristökasvatusta Satahangalla
Itämeri ja ympäristökasvatus ovat yksi leirin kantavista teemoista. Itämereen, merensuojeluun ja -tutkimukseen perehdytään leirin
aikana käytännössä purjehdusten aikana sekä erityisessä Itämeri-ohjelmapisteessä.
Yksi partiolaisen ihanteista on ”rakentaa ja suojella luontoa” ja toiminnassa korostuu tekemällä oppiminen. Partiolaisilla on kesällä
2008 käynnissä kaksi projektia, joiden avulla lapset ja nuoret oppivat havainnoimaan ympäristössä, erityisesti vesistössä, tapahtuvia
muutoksia.
Meripartiolaisilla on ollut jo 1990-luvun lopulta yhdessä Merentutkimuslaitoksen yhteinen Nodu-projekti, jossa on kerätty tietoa
leväkukinnoista Itämeren alueelta.
Tänä vuonna partiolaiset ja Suomen luonnonsuojeluliitto yhdistävät voimansa vesien suojelemiseksi rantaseuranta-projektissa.
Rantaseurannassa lapset ja nuoret keräävät tietoja mm. levätilanteesta, veden näkösyvyydestä sekä rantaluonnon lajistosta. Lisäksi
tutkitaan roskaantumista, öljyyntymistä sekä rantaa uhkaavaa rakentamista. Lopuksi rannalta löytyneet roskat siivotaan luonnollisesti
pois. Molemmat projektit tarjoavat lapsille ja nuorille paitsi hauskaa tekemistä, myös konkreettisia tekoja ympäristön puolesta.
Ympäristönäkökulma huomioidaan leirillä yleisemminkin; leiri järjestetään esimerkiksi jo olemassa olevalla leirialueella, mikä vähentää
ympäristölle koituvaa rasitusta siihen verrattuna, jos leiri järjestettäisiin luonnontilaisessa metsässä.

Leiri näkyy ja kuuluu Sauvossa 28.7.-4.8.
Leirille on ilmoittautunut jo yli tuhat partiolaista, joista satakunta saapuu Suomeen Iso-Britanniasta, Kreikasta ja Norjasta. Leirin
ohjelmaan kuuluu merimiestaitoja, purjehdusta suurilla ja pienillä partioaluksilla ja merellinen vaellus halki saaristomaisemien. Leiri
järjestetään Sauvossa Turun kaupungin nuorisoleirialueella Ahtelassa.
Satahanka näkyy leirialueen lähiympäristössä leiriviikon aikana sekä maalla että merellä. Leirin ajaksi Sauvon kunnan asukasluku kasvaa
yli kolmanneksella. Leiriläisten lisäksi leirialueelle pääsevät tutustumaan leiriläisten perheet ja muut partiotyön ystävät. Vierailujen
helpottamiseksi ja ruuhkien vähentämiseksi Satahangalla ei ole vain yhtä vierailupäivää, vaan leirialueelle pääsee tutustumaan avajais- ja
päättäjäispäivää lukuunottamatta koko leirin ajan.
Lisätietoja:

www.partio.fi/satahanka

Leirin tiedotuspäällikkö Isto Huvila puh. 040-5726259, isto.huvila(a)partio.fi
Suomen Partiolaisten viestintäsuunnittelija Meri Seistola puh. 050-56 343 56, meri.seistola(a)partio.fi
Partio on elämää ja seikkailua ja maailmanlaajuista vapaaehtoistoimintaa. Partio tukee nuoria kasvamaan
vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja kannustaa heitä itsensä kehittämiseen sekä yksilöinä että
ryhmän jäseninä. Meripartiossa partio-ohjelmaa toteutetaan merellä, ympäristössä, joka tarjoaa
monipuolisia haasteita kaikenikäisille partiolaisille.
Suomen Partiolaiset on maamme merkittävin nuorisojärjestö ja suurin merenkulkukouluttaja. Suomen 75
000 partiolaisesta 9 000 on meripartiolaisia. Meripartiotoimintaa harrastetaan eri puolilla Suomea, sekä
rannikolla että sisämaan järvillä. Erikokoisia koulutusaluksia meripartiolaisilla on yli 200.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki Puh. (+358 9) 8865 1100 Faksi (+358 9) 8865 1199 info@partio.fi www.partio.fi

