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SUOMEN PARTIOLAISET TIEDOTTAA

1203:N PARTIOLAISEN MERIPARTIOLEIRI PÄÄTTYY TÄNÄÄN SAUVOSSA

Kansainvälinen meripartioleiri Satahanka XI päättyy tänään 4.8.2008 Sauvossa Ahtelan nuorisoleirialueella. Leirille osallistui 
yhteensä 1203 partiolaista ympäri Suomea ja maailmaa. Lähes 200 leiriläisistä saapui Satahangalle ulkomailta yhteensä seitsemästä 
maasta: Norjasta (17 leiriläistä), Venäjältä (20 Karjalan tasavallasta ja lisäksi 30 ympäri maata), Yhdysvalloista (11), Iso-Britanniasta 
(21), Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (7), Ranskasta (11) ja Kreikasta (58). Partiolaisten lisäksi leirille osallistui 22 
meripartiokoulutusalusta ympäri Suomea sekä kymmeniä kevytveneitä ja kanootteja. Suurimmat koulutusalukset ovat yli 20-metrisiä. 
Kaukaisimmat suuret koulutusalukset saapuivat leirille Torniosta ja Joensuusta. Leirillä vieraili leiriläisten lisäksi yli 500 leiriläisten  
ystävää ja sukulaista sekä meripartiotyön ystävää.

Leirinjohtaja Jouni Riihelän (meripartiolippukunta Ekin Partio, Mikkeli) mukaan leiri onnistui jopa yli odotusten. Tavoitteet on 
saavutettu erinomaisesti, Satahangan 12-16 -vuotiaat leiriläiset ovat olleet tyytyväisiä, aikuisilla palveluleiriläisillä on ollut hyvä 
tekemisen meininki, partiokoulutusalukset ja muu leirin kalusto ovat olleet kovassa käytössä.  Riihelän mukaan Satahanka-leireillä on 
aina pyritty tekemään asioita paremmin kuin edellisellä kerralla ja parantamisessa on tälläkin kertaa onnistuttu sekä ohjelman että 
leirin tukitoimintojen toteutuksessa. Tämänkertaisen Satahanka-leirin tavoitteisiin kuului, että leirillä on laadukasta merellistä 
ohjelmaa, leiri on kokonaisuudessaan kansainvälinen ja merellinen ja se kehittää koko suomalaista meripartiotoimintaa tuomalla 
meripartiolaiset ympäri maata yhteen ja luomalla mahdollisuuksia parhaiden käytäntöjen vertaamiseen ja jakamiseen. Suomalaisten 
meripartiolaisten tärkeimpänä ja suurimpana tapahtumana Satahanka-leiri on jo vuodesta 1955 ollut meripartioperinne vailla vertaa, 
joka kokoaa suomalaisia ja ulkomaalaisia meripartiolaisia yhteen 4-6 -vuoden välein eri puolille Suomen rannikkoa ja sisävesiä. 

Kansainvälinen partioleiri tarjoaa myös yksittäisille partiolaisille ja lippukunnille tilaisuuksia luoda kontakteja ja parhaimmillaan 
elinikäisiä ystävyyssuhteita muiden partiolaisten kanssa ympäri Suomen ja maailman.  Leirille tällä kertaa osallistuneet kreikkalaiset 
lippukunnat osallistuivat jo  Hankoniemellä järjestetylle kymmenennelle Satahanka-leirille vuonna 2002. Leirille nyt osallistuneet 
ranskalaiset meripartiolaiset taas ovat jo kertoneet olevansa tulossa Suomen Partiolaisten seuraavalle yli 10 000 partiolaisen Kilke-
suurleirille Hämeenlinnaan vuonna 2010. 

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 lehdistökuvia 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 70 000 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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