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SUOMEN PARTIOLAISET TIEDOTTAA

EDUSTAVA JOUKKO MERIPARTIOKOULUTUSALUKSIA SAUVOSSA SATAHANKA-LEIRILLÄ

Sauvossa parastaikaa 28.7.-4.8. järjestettävälle kansainväliselle meripartioleiri Satahanka XI:lle osallistuu edustava otos suomalaisten 
meripartiolippukuntien kaikkiaan kahdesta sadasta erikokoisesta koulutusaluksesta. Suurempien koulutusalusten lisäksi 
meripartiolaisilla on suuri määrä erilaisia ja erikokoisia kevytveneitä jollista kanootteihin.

Satahangalle osallistuu sekä uusia että vanhoja aluksia sekä perinteikkäistä meripartiolippukunnista että sellaisista, joissa 
meripartiotoiminta on aloitettu vastikään . Leirin uusin alus on Turun Sinikotkien vastavalmistunut erityisesti partiokäyttöön 
suunniteltu lähes 15-metrinen purjevene. Eräitä leirin vanhimpia aluksia ovat muun muassa Lauritsalan Siniveljet -lippukunnan 
hinaaja Pelle, Saimaan Vartiot -lippukunnan kuunari Soili sekä Joutsenon Nuotioveljet -lippukunnan Toveri-kahvelikuunari. Soilin ja  
Toverin lisäksi muita suuria yli 20-metrisiä leirille osallistuvista aluksista ovat mikkeliläinen Ekin Partio -lippukunnan 
partiokoulutusalus Lola3 sekä Uudenkaupungin Merihait lippukunnan pohjanmerentroolari Krista. Uusien meripartiolippukuntien  
aluksia edustavat esimerkiksi Salon Leiriveikot lippukunnan GT Kryssare -tyyppinen purjevene Merituuli sekä leirille pisimmän 
matkan purjehtinut torniolaisen Pohjan Tytöt ja Sissit -lippukunnan Albatross-purjevene. 

Meripartioaluksen keskeisimmät ominaisuudet ovat tyypistä riippumatta turvallisuus ja soveltuvuus meripartiokoulutuskäyttöön. 
Meripartiossa kaikki partiolaiset pääsevät mukaan purjehtimaan lippukuntien veneillä sekä lähivesille että monissa lippukunnissa 
myös pitemmille matkapurjehduksille myös ilman, että partiolaisen perheellä on omaa venettä.

Meripartiolaiset on Suomen suurin vapaaehtoinen merenkulkukouluttaja. Merkittävää meripartiolaisten merenkulkukoulutuksessa on 
sen käytännönläheisyys, joka yhdistyy merenkulkutiedon hallintaan. Meripartiossa päästään mukaan purjehtimaan ja kokeilemaan 
merimies- ja merenkulkutaitoja käytännössä heti alusta asti.  Tunnustuksena meripartiolaisten koulutusjärjestelmän korkeasta tasosta 
mm. Merenkulkulaitos hyväksyy partiolaisten kurssit haettaessa vuokraveneen kuljettajan kirjaa ja kansainvälistä huviveneen 
kuljettajan kirjaa.

L I S Ä T I E TO J A J A L E H D I S T Ö K U V I A

Lisätietoja Satahanka XI -leiristä sekä valmiita lehdistökuvia meripartioaluksista osoitteessa:

www.partio.fi/satahanka

tiedotuspäällikkö Isto Huvila 044-9607149, isto.huvila@partio.fi 

viestintäsuunnittelija Meri Seistola, Suomen Partiolaiset, 050-563 4356, meri.seistola@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. Suomen Partiolaiset on maamme merkittävin nuorisojärjestö. 

Suomen 75 000 partiolaisesta 9 000 on meripartiolaisia. Meripartiotoimintaa harrastetaan eri puolilla 
Suomea, sekä rannikolla että sisämaan järvillä. Yhteensä suomalaisilla lippukunnilla on noin 200 
koulutusalusta.
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