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Satahanka on jo pitkälti yl i puo-
livälin. Leiri toimii hienosti, vaikka 
toisissa työtehtävissä onkin l i ian 
vähän palveluleiri läisiä. Toivottavasti 
jokainen ehti i si itä huolimatta viet-
tää osan kesän parhaasta leirikoke-
muksesta i lman suurempia paineita, 
hyvästä seurasta nauttien.

Jotkut leiri läisistä ovat selvästi ot-
taneet kesäpäivien juhlistamisen 
turhan kirjaimell isesti. Onneksi asian-
sa osaava turvall isuushenkilöstömme 
johdatti t i lanteen turvall isi l le vesil le. 
On totta, että vartionjohtaji l le, vael-
tajaikäisi l le ja johtaji l le järjestetään 
i ltaohjelmaa, mutta partiomainen 
käytös on si lt i pidettävä mielessä.

Partiomaisuuteen kuuluu erityisesti 
leirin teema merell iset ammatit. Ala-
leirien ohjelma on rakennettu me-
rell isten ammattien ympäril le, avu-
liaat palveluleiri läiset puuhastelevat 
meritunnelmissa ja ohjelmapisteissä 
pääsee kokeilemaan muita mereen 
l i ittyviä asioita. Merimieshenkeä 
leiri läiset ovat saaneet myös joka-
aamuisesta herätyslaulustamme.

Vaikka ankkurit nousevat pian, kokat 
suunnataan kohti kotisatamia ja leiri 
jää taakse, saamme nauttia vielä mo-
nista reippaista leiritapahtumista.

Aurinkoisia hetkiä toivottaen,

Päätoimittaja Jussi Elo
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Teksti: Saara Ilvessalo 
Kuva: Kai Koskinen

Kipinöivä meri
Ohjelmapääll ikköä naurattaa. Satahanka XI:n 
toiminnan valmistelussa kohelletti in ajoit-
tain tavalla, joka tuntui t i lanteessa kaoot-
tiselta, mutta jälkikäteen hupaisalta. Vaikka 
maanantaina leirin alkaessa saapui vielä Tu-
rusta kokonainen kuorma-autolasti l l inen ka-
jakkeja, on kaikki toiminut vallan loistavasti. 
I loiseksi yl lätykseksi saapui Porista myös 
ylimääräinen vene paikalle.

Carpe diem!
- Yritämme elää ti lanteen mukaan, vaikka 
kaikki onkin tarkasti suunniteltu etukäteen. 
Jokaisen ohjelman jälkeen pisteiden vetäjät 
arvioivat homman toimimista ja puuhaavat pien- 
tä hienosäätöä. Pääosassa ovat perinteiset 
partiotaidot merell isel lä polskuttelulla 
höystettynä. Vesil le päästään l ippukuntien 
veneil lä, jol l i l la ja kanooteil la useampaankin 
otteeseen, ja jopa haikeil la on meritehtäviä, 
Jenni luettelee. 

Leiri läisi l le halutaan antaa myös pysyviä 
taitoja, kuten työkalujen käsittelyä, puu-
konteroitusta, vaeltamista, pakoll ista ja 
tärkeää meriturvall isuutta sekä kädentaitoja. 
Suurleiri l lä saa kokeil la asioita, joita ei voida 
pienten l ippukuntien leirei l lä resurssien puu-
toksen takia tarjota. Suomalaisi l le valitet-
tavan vieras melonta halutaan myös tuoda 
leiri läisiä lähemmäs.

Puuhalajitelma partiolaiskirjolle
Tarjolla on perinteiden l isäksi ohjelmaa 
suoraan ajan hermolta; uusien ikäkausien 
tarpeet on huomioitu omissa aktiviteeteis-
sa ja luonnon ti laa pohditaan Itämeri-pist-
eessä sekä aluksil lakin toimivassa Nodu-
leväprojektissa parissa. Takala toivoo, että 
Sauvon Satahanka muistetaan erityisesti mo-
nipuolisuudesta ja jokaisen huomioimisesta.

- Toivottavasti kaikki saavat leiri ltä kipinän 
merielämään! Monet meripartiolaiset pää-
tyvät jopa merell isi in ammatteihin, joten ot-
takaa kaikki irt i. Napatkaa kansainvälisi ltä 
vierailtamme uusia perinteitä ja kokemuksia, 
nauttikaa kesästä, kierrelkää leirialueella ja 
tehkää avoimin mielin uusia asioita, jottei 
mitään jää huomaamatta. Jos halu leirintekoa 
kohtaan alkaa kolkutella, ottakaa rohkeasti 
yhteyttä, hän kehottaa.

Satahangan ohjelmapääl-
likkö Jenni Takala halusi 
kantaa kortensa vuonna 
1987 omalla kohdallaan al-
kaneen perinteen kekoon 
ja koota meripartioleirin 
näköisen meripartioleirin 
vuodeksi 2008. Nuotio-
tytöissä seitsenvuotiaana 
partiouransa startannut ja 
Turun Sinikotkiin loikannut 
aktiviteettinikkari pestau-
tui näin ollen vastaamaan 
leirimme, kenties tärkeim-
mästä ja mieleenpainuvim-
masta toimialueesta, ohjel-
mapisteistä ja yhteisistä 
tapahtumista. Suunnitte-
lutyötä on tehty yli kak-
si vuotta, jotta juuri sinä 
pääsisit nauttimaan mo-
nipuolisesta ohjelmasta.

Jenni Takala
t ietää, mitä teit  ei len
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purjeet nousevat
maakravuil takin

Kirkkaat oranssit hatut sekä 
huivit välkkyivät rannassa 
tiistai-aamupäivällä, kun Kut-
teri sai ensimmäisenä alalei-
rinä sukeltaa jollien, kajakkien 
ja kanoottien maailmaan. Ni-
menomaan sukeltaa, sillä vain 
harva rannalle tullut oli säilynyt 
kuivana melomisen sekä puo-
minväistelyn tiimellyksessä. 

Rannalle pystytetyssä jol lasimulaat-
torissa pääsivät purjeidennostoa sekä 
peräsimenkäyttöä harjoittelemaan myös 
maapartiolaiset, joi l le meripartiointi ei 
olekaan ennalta vielä tuttua. Kajaanista 
jo sunnuntai-i ltana saapuneet Korven-
pojat Vil le Pääkkönen, Lassi Koskivirta 
sekä Nii lo Lukkari saivat kolmestaan 
harjoitel la ensin kuivalla maalla ja 
myöhemmin merelläkin. – Vähän kyllä 
hirvittää, kun me vain kolmestaan men-
nään, että mitä si itä sitten tulee, mutta 
onhan tämä ihan hauskaa, kertovat in-
nostuneet pojat. – Melomista me ollaan 
kokeiltu, sitä voi tehdä Oulunjärvellä. 
Siel lä kun ei kauheasti tuule, niin pur-
jehtiminen ei onnistu, he toteavat.

Jollameren rantauduttua ja ensimmäisten 
pursien vaihtaessa miehistöjä rannalla 
kävi kova kuhina. Melomaan seuraavaksi 
suunnanneet Linda Suikkari, Julia Elo ja 
Janette Kotiranta Rauman Partiotytöistä 
selostivat jol lai lun olevan kivaa puuhaa, 
vaikka peräsimen käyttö onkin joskus 
vähän vaikeaa. Kouluttajan mukanaolo 
helpotti purjehduksen kulkua, ja tyt-
töjen mukaan ainakin vendan käyttö su-
jui hyvin!

Teksti: Eevamari Lehtonen

Kuva: Antti Gärding

On Tuesday night every young 
camper in our four subcamps had the 
time to get to know their tent 
neighbours better and enjoy some 
extravagant evening program their 
leaders had organised. There was no 
dull moment during this evening; 
the amount of different things to do 
and see was absolutely magnifi-
cent!

The residents in Kutteri were tested 
if they could make it to be pilot 
candidates. They all were separated 
into six groups, each of them 
acting in different spots. Tested 
elements contained for example 
strength, speed and intell igence, 

including boot throwing and tug-of-war. 

In Silakk everyone joined in to play 
games and also mastermind some action 
to show us at the big campfire. 

Pooki assembled everybody together to 
play l ipunryöstö, very popular game 
played amongst scouts all over Finland. 

Last but not least, the leaders of Kai-
ja had designed camp Olympics where 
the participants could try out various 
sports such as tandem skiing and yell ing 
competition.

Text by: Sanna Kivimäki and Laura Ran-
tanen

Translation: Eevamari Lehtonen
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Act ion in subcamps

Jollalla rantautuminen on tark-
kaa puuhaa.
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Ensimmäistä kertaa
kylmässä vedessä

Jollan kaataminen on haaste, mutta toiset onnistuvat siinä.

Sade piiskaa kasvoja. Aallot kei-
nuttavat pinnalla pysyttelevää 
ryhmää ja tyrskyävät välillä 
päiden yli. Kaikkialta kuuluu huu-
toa, ja kylmä vesi alkaa ajan mad-
ellessa nipistellä varpaita. Tämä 
ei ole tsunami, ei edes haaksirik-
ko. Tämä on meripelastuspiste.

Keskiviikkona merioloissa selviy-
tymistä harjoittelee alaleiri Silakk. 
Teoriassa kaikki näyttää helpom-
malta kuin käytännössä; satama-
alueelle on kehitetty tekosadetta 
ja aaltoja, jotta olosuhteet olisivat 
oikeanlaiset. 

Meressä polskuttelu ei ole lastenleik-
kiä. 3rd Dubai Scout Troop on tullut 
leiri l lemme Dubaista, Yhdistyneistä 
arabiemiraateista, joten ryhmän 
pojat ovat ensimmäistä kertaa alle 
30-asteisessa vedessä. Kylmyys 
paistaa ulkomaalaisten naamoilta, 
mutta käskyt toteutetaan si lt i mal-
l ikkaasti. Dubai-ryhmän ohjaajat 
ovat tyytyväisiä: ”Pojat eivät ikinä 
ole harjoitel leet meripelastusta 
käytännössä. Aaltojen ja kylmän ve-
den todell isen vaikutuksen koke-
minen on tärkeää ja hyödyll istä. Po-
jat ovat pärjänneet hyvin – olemme 
erittäin ylpeitä!”

Teksti: Saara Ilvessalo

The rain is pouring down the face. 
The waves are moving the group in 
the water up and down and at times 
they’re splashing over the heads. 
There’s shouting everywhere and 
the cold water slowly starts to nip 
the feet. This isn’t a tsunami, not 
even a shipwreck. This is the sea 
safety activity point.

On Wednesday the subcamp Silakk is 
practicing how to survive in sea con-
ditions. In theory everything looks 
easier than in practice: rain and 
waves have been built up to make the 
circumstances correct.

It shows up that it ’s not easy to swim 
in the water.  3rd Dubai Scout Troop 
has come to our camp from Dubai, from 
the United Arab Emirates, and for the 
first t ime its scouts are in water less 
than 30 degrees. You can see the cold 
on the boys’ faces but sti l l  they cope 
with their missions. The leaders of the 
group are pleased: “Our boys have 
never been doing practical sea safety. 
It ’s extremely useful and important to 
feel the true meaning of waves and 
cold water. The boys have done well – 
we’re very proud of them!”

Text by: Saara Ilvessalo
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f irst t ime
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minihaastattelu

1. Kuka olet?

Krista, 11, Kulosaaren Meripartio

2. Tehtäväsi leirillä?

Leiri läinen.

3. Miksi lähdit Satahangalle?

Tykkään olla partioleirei l lä, koska 
siel lä on hauskaa.

4. Parasta leirillä?

Kaverit ja ohjelmat.

5. Tärkein leirivaruste?

En tiedä. Hyvät vaatteet, koska en 
halua olla alasti.

6. Kiinnostaako jokin merellinen 
ammatti, mikä?

Ei ki innosta mikään.

7. Moottori- vai purjevene?

Purje, koska meidän l ippukunnalla on 
purjevene, jol la on kiva mennä. Ne ei 
myöskään saastuta.

1. Who are you?

Sam, 15, United Arab Emirates

2. What do you do here at 
Satahanka?

I'm just a camper.

3. Why did you want to come 
here?

Because our leaders organized this 
journey.

4. What is the best thing here?

Experience of meeting other scouts, 
especial ly girlscouts.

5. What is the most important 
equipment here?

A tent.

6. Are you interested in working 
with seas?

Yes, as a l i feguard.

7. Which do you prefer, motor-
boats or sailing?

Motorboats!

Teksti ja kuvat: Karoli ina Tavi
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H istorian
lehtien havinaa

Satahanka XI:l lä on mahdoll isuus 
myös tutustua sen edeltäji in vieraile-
malla Partiomuseossa. Museossa on 
näyti l lä esimerkiksi kuvia, jul isteita 
sekä jokaiselta Satahangalta leiri läis-
en kirja. Mukana on myös muita 
meripartioon l i ittyviä esineitä, muun 
muassa perinteisiä merimiessäkkejä.

- Meil lä on myös myynnissä esi-
merkiksi vanhoja leirimerkkejä, ker-
too museosta vastaava Yrjö ”Yrjänä” 
Nenonen.

Partiomuseo on avoinna päivittäin 
aamukymmenestä i ltakahdeksaan. 
Kannattaa käydä tutustumassa; pai-
kalla on myös kilpailu, jossa arvotaan 
palkintoja päivittäin!

Teksti: Laura Rantanen ja Sanna Ki-
vimäki

Poo ki
taitei l i  plo ki-

pisteessä
Pannunalunen, voiveitsi, maalaus vai 
ploki, minkä näistä haluaisit oppia 
tekemään?

Ploki-pisteessä Pooki-alaleiri läiset 
työskentelevät neljässä eri paikassa 
ja kansainvälinen yhteistyö onnistuu. 

Johanna Juntunen, Jokisuun Kippar-
eista, on yhdessä ryhmänsä kanssa 
suunnitel lut sinertävän kuvan Itämer-
estä, jossa on saari meren keskel-
lä. Maalauksia tullaan näkemään 
julkisesti leiri l lä.

”Veitsen tekemiseen menee kymme-
nen minuuttia”, kertoo Venla Lukka, 
joka harjoittel i voiveitsen vuolemista 
jo vi ime kesänä; toisi l le se oli aivan 
uutta. Kreikkalaiset ihmettelivät 
suomalaisten aitoja puukkoja, itse 
l inkkareil la veistellen. 

Pi ippo-köydestä ja osmonsolmusta 
syntyvä pannunalunen on venäläis-
en Marian mielestä haastava, ja hän 
aloittaa omansa jo kolmatta kertaa. 
Nopeat ehtivät vielä näpertämään sol-
mutauluja ja kokeil la oikean köyden 
tekoa.

Plokin teko näyttää kaiki lta sujuvan, 
si l lä tekeminen ei ole hankalaa. Tuo-
vi Hämäläinen Joensuusta selvensi 
meil le maakrapuil le sen tarkoituks-
en: ”Ploki l i ittyy seuraaviin element-
teihin: skuuttinaruun, kasisolmuun, 
purjeveneeseen ja narustoppariin.”

Teksti: Laura Strandén ja Marianne 
Mujunen

Maria oppi tekemään hienon pan-
nunalusen.
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Tiistai-i ltapäivänä pil l invihellys koko-
si alaleiri Silakk’n suuren suureen 
aarteenmetsästykseen. Vuorossa oli 
alaleirin oma ohjelma, jonka Silakk’ 
johto oli valmistellut leiri läisi l le.  
Alussa venekunnil le jaetti in kiperät 
aloituspulmat, jotka täytyi ratkaista 
ennen matkaan lähtöä. Pulman ratket-
tua venekunnat suuntasivat eri laisi l le, 
leirialueelle rakennetuil le rasteil le. 
Matkalle mukaan venekunnat saivat 
myös tehtäviä, joita pohditti in odo-
teltaessa vuoroa rasteil le. Ongelmaa 
venekunnil le tuotti esimerkiksi se, 
ovatko nisäkäs ja kala sama asia. 
Alaleirin kansainväliset vahvistukset 
oli huomioitu englanninkiel isellä ver-
siol la tehtävistä. Silakk’ssa on parti-
olaisia Norjasta, Venäjältä ja Arabi-
emiraateista Suomen l isäksi. 

Rastit ol ivat meriaiheisia ja l i ittyivät 
läheisesti alaleirin teemaan, el i ka-
lastukseen. Rasteil la joudutti in muun 
muassa johtamaan sokeita venekun-
talaisia läpi merimerkkiradan ja on-
kimaan varpail la. Silakk’laiset saivat 
myös eläytyä kalaiseen rooli insa ja 
selvittää tiensä läpi kalaverkkojen. 
Rastitehtävän ratkaistuaan venekun-
nat saivat sanan, joka auttoi aarteen 
etsimisessä. Rastitehtävien mutkik-
kuudesta huolimatta pääsivät kaik-
ki lopulta maali in ja löysivät Ahdin 
aarteen, el i suklaasilakoita puisessa 
aarrearkussa. Siis si lakan muotoisia 
suklaapaloja, ei suklaassa dipattuja 
si lakoita.

Ahdin aarretta etsimässä
Ensimmäisinä maali in saapuivat Ven-
la, Neo, Julia, Fanny ja Lotta Auran 
Tytöistä, jotka olivat myös olleet no-
peimpia alkutehtävän ratkaisussa. 
Maali in tullessa tyttöjen fi i l ikset ol i-
vat hyvät, ja ohjelma oli ol lut heidän 
mielestään onnistunut. Voiton salai-
suutena oli kuulemma ollut yhteistyö 
ja turhan hötkyilyn välttäminen. 
Salasanana si lakoiden saamiseen oli 
"Anna Ahti ahvenia!" kolmesti huudet-
tuna. Toimitus vaan hieman ihmetteli, 
miksi Ahdilta pyydetti in ahvenia, eikä 
si lakoita. Kaiki l le kuitenkin jäi hyvä 
maku suuhun alaleirin ohjelmasta!  

Koeta olisitko itse saanut Kalastaja-
Eemelin visaisen pulman ratkaistua:

"Ahti, Eemeli ja Eukko ovat läh- 
teneet etsimään aarretta sateenkaa-
ren päästä. Heidän tarkoituksenaan 
on mennä Aurajoen toiselle puolelle. 
Heil lä on kuitenkin käytössään vain 
yksi vene, johon mahtuu kerrallaan 
vain kaksi matkustajaa. Eukko ja Ahti 
eivät voi ol la kahdestaan veneessä. 
Ahti ei myöskään voi ol la Eemelin 
kanssa veneessä. Vene ei voi l i ikkua 
i lman soutajaa ja kaikkien on kuljet-
tava joen yli veneellä. Kuinka kaik-
ki kolme pääsevät joen yli ja kuinka 
monta ylitystä tähän tarvitaan?"

Teksti: Sami Havukainen ja Anne Kek-
konen

Kuva: Aleksi Luumi

Silakkilaiset ylsivät akrobaatti- 
siin suorituksiin taistellessaan 
läpi kalastajan verkon. Oikea vastaus:

1. Eemeli ja Eukko joen toiselle 
puolelle.

2. Eukko tulee yksin takaisin.

3. Ahti matkustaa yksin joen toiselle 
puolelle.

4. Eemeli palaa takaisin toiselta 
puolelta.

5. Lopuksi Eukko ja Eemeli soutavat 
toiselle rannalle.
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Tiistai-i ltana järjestetti in johtajakah-
vila Yönsilmän l iepeil lä vaeltaji l le 
omaa ohjelmaa. Ratkottavana oli her-
moja kutkuttava salapoli isimysteeri, 
jonka selvittämisessä meinasi kypsään 
vaeltajaikään ehtineiltäkin mennä 
sormi suuhun. TV:n salapoli isisar-
joista poiketen kyseessä oli kuitenkin 
ympäristörikos; kampamaneetteja 
oli laskettu laivalta Itämereen ja vi-
eraslajina se uhkasi kotoisia eläinla-
jejamme, kuten si lakkaa.

Mysteeri in saati in vihjeitä rasteilta, 
joissa tavatti in laivan mitä moni-
naisempia asukkeja. Koetukselle 
joutuivat muun muassa pikku-Sher- 
lockien makuhermot sekä ruotsin 
kielen taito. Maakravuil le tuotti myös 
suurta ongelmaa purjeveneen valmis-
taminen purjehduskuntoon. Epäiltyjen 

Mysteereitä ja merimakkaroita metsikössä
l istal la ei ol lut edes perinteistä ho-
vimestaria, joten tehtävää ei oikein 
voinut ratkais-ta arvailemallakaan. 
Viimeiseksi pelai lut jänösen kanssa 
antoivat ratkaisevan vihjeen ja syyl-
l inen paljastui.

Pääosin johtajatehtävissä leiri l lä 
olevat vaeltajat ol ivat tyytyväisiä 
ohjelmaan. -On hyvä, että joku jak-
saa järjestää meidän ikäisi l lekin 
jotain omaa ohjelmaa, pääsee l iek-
salaisvaeltajien suusta, kun mysteeri 
on vihdoin ratkennut. Lieksalaisten 
matka jatkui ohjelman jälkeen johta-
jakahvilaan, jossa on i ltaisin tarjol-
la muutenkin monenlaista tekemistä 
vaeltajaikäisi l le.

Teksti: Anne Kekkonen

Kutterin alaleiriohjelman teemana 
olivat pt-kisat. Rasteja oli kaksi ja 
kummassakin aikaa yksi tunti.

Ohjelma alkoi Kutterin alaleirissä 
ti istaina puoli kymmenen maissa, 
jol loin vi l inää ja vi lskettä ri itt i, kun 
venekuntalaiset jakautuivat kahteen 
ryhmään. Puolet ryhmästä alkoi ra-
kennella pienoismall ia heidän por-
tistaan eli kutteria annetuista mate-
riaaleista. Alaleirin tuttu oranssi väri 
kuului t ietenkin maalata aluksiin, 
tosin vain muutama venekunta ym-
märsi tehdä niin. Useimmat veneet 
oli koristeltu sinisellä sähköteipil lä, 
jota olikin leiri läisi l le annettu. Aluk-
siin kuului myös asentaa pattereil la 
toimivat valot, joiden toimivuus tes-
tatti in lopuksi.

Turun Sinikotkista oleva Eero Ilvessa-
lo, 16, ei ol lut tyytyväinen venekun-
tansa tekeleeseen: “Runko onnistui 
varsin hienosti ja valot toimi, mutta 
kajuutasta tuli ihan l i ian iso ja vi i-
meistelyssä olisi parantelun varaa.” 
Heidän kutterinsa oli t ietenkin vii-
meistelty partiomaiseen tapaan jee-
susteipil lä.

Työkalujen lainausta -
kenkäpanti l la

Mika Savolainen, 16, Lauritsalan Sini-
velj istä syytti huonoa sahaa heidän 
vinoon menneestä keulastaan. “Ei 
suun-niteltu yhtään, kuhan tehti in”, 
hän kertoo.

Tunnin kuluttua oli aika vaihtaa ras-
tia. Rakentelijat suuntasivat paik-
kaan, jossa pelatti in luotsien välistä 
l ipunryöstöä. Tarkoituksena oli etsiä 
toisen joukkueen viesti l ippu, leidarit 
ja myrskylyhty sekä samalla suojella 
omia tavaroita. Juoksemisen, kaa-
tuilun ja muun kaaoksen keskellä 
joukkueet ehtivät si lt i huutaa omia 
lpk-huutojaan sekä laulaa Aaluettea 
kovaan ääneen, kun suuri osa poru-
kasta virui vankilassa.

Teksti: Karoli ina Tavi

Kuva: Topi Huuskonen
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i l tanuo tion
loimussa

Keskiviikkona Satahanka XI kokoontui 
suuren i ltanuotion ääreen. Suuri i ltanuo-
tio on yleisesti kaikkien isompien leirien 
yksi kohokohdista, jotka tullaan muista-
maan vielä pitkään leirin jälkeenkin. 

Satahanka XI:n i ltanuotion tunnelma oli 
perinteisesti i loinen ja mukava, kun kala-
mies Eemeli kertoi kalastussalaisuuksiaan 
ja tarinoitaan. Eemeli toivoi, että hänelle 
tehtäisi in jännäri, koska hän ei saanut 
saalista eikä pääsyt koti in katsomaan 
sellaista. Lavan miehistö yritt i parhaan-
sa mukaan tyydyttää tiukan ohjaajan 
toiveita, mutta tuloksetta.

Ohjaajan luovuttaessa koomisen ryh-
mänsä kanssa useamman variaation 
jälkeen Kaijan ryhmä saapui estradil le 
laulattamaan yleisöä hienolla Peppi Pit-
kätossu -laulun muunnelmallaan. Ala-
leirit ki lpail ivat sen mukana yksitel len 
kovimmasta laulusta, ja tulokset mi-
tatti in harvinaisella desibeli-mittarin 
mall i l la. Pooki ylsi niukkaan voittoon 
muista vastaehdokkaista.

Kalamies Eemeli esittel i todell isen 
valehtelijoiden kerhon korostaen sa-
malla, että kaikki kalajutut ovat ti-
etenkin aina totta. Ehdokkail le luoti in 
suorituspaineita, kun heistä valit-

taisi in paras tarinankertoja.

Nuotiol la ol i myös muiden ala-
leirien ohjelmaa, joka keskit-
tyi erityylisten huutojen keksi-
miseen ja huutamiseen. Suuri 
i ltanuotio loppui perinteitä 
noudattaen sisaruspiir i in ja 
Kumbaya-lauluun.  

Teksti: Topi Huuskonen

Sarjis: Sami Havukainen
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Tie pöllyää ja vihreähuivinen ihmis-
paljous i lmestyy ykkösrasti l le keskelle 
hiekkamonttua. Kello on yhdeksän aa-
mulla, aurinko melkein jo paahtaa, ja 
itsekin kuorimme päältämme pääll im-
mäisen kolmesta vaatekerroksestamme. 
Kaikki näyttää sujuvan suunnitelmien 
mukaan… Vai sujuuko sittenkään?  

Rastivahtien hämmennykseksi koko 
Kaija-alaleiri saapuu ensimmäisen leiri-
haikin ykkösrasti l le yhtä aikaa, vieläpä 
noin tunnin myöhässä. Sormi ei kuiten-
kaan mene kenellekään suuhun, vaan 
kaikki löytävät sulavasti oman paikkan-
sa ja alkavat keitel lä puuroa aamiaisek-
si. Ystäväll inen Uppo-Nallet -venekunta 
saa veden kiehumaan nopeasti ja va-
laisee toimittajia samaan aikaan se-
lostamalla tulevansa vähän sieltä sun 
täältä: muun muassa Vaasasta, Mus-
tasaaresta, Seinäjoelta ja Laihialta. 
– Joo hyvin menee ja on kiva tunnelma. 
Me herätti in aamullakin jo vi ideltä ja 
mentiin uimaan seitsemän jälkeen, po-
jat puhelevat. 

Aamupäivällä raumalainen Kettuelukat-
venekunta i lmoittautuu virkeästi kol-
mosrasti l le. 13-vuotiaat Eve ja Maiju 
lähtevät suunnistamaan reimariradalle 
si l lä välin kun vkj:t Salla-Mari, Amanda 
ja Noora kertovat leirihaikin olleen pa-
ras kokemansa haikki tähän mennessä. 
– Mutta mä kyllä putosin mutaan heti 
50 metrin 
matkan jäl-
keen, nau-
r e s k e l e e 
A m a n d a . 
– Ja niin 
paljon on 
kanssa kai-
kkia elu-
koita, hän 
l isää.

”Äkkiä vaan läpi tää”
sekä muita haikkitarinoita

Kaijalaisten kädentaitoja koetel-
laan heidän saadessaan tehtäväk-
seen veistää mela. 

Rastivahdit Hanna ja Eemeli sel-
vittävät arvioinnin tapahtuvan 
ulkonäön, toimivuuden ja pai-
kan si ivouksen perusteella. Kun 
he tervehtivät saapuvia ulkomaa-
laisia leiri läisiä, hyökkäsimme 
vuorostamme Anun kimppuun. Anu 
vastaa Kaijan ensiavusta ja vakuut-
taa kaiken sujuvan lähes moitteet-
ta: ”Vain yhden Peppi-laastarin 
olen joutunut asettelemaan pai-
koil leen!”

Rannassa tositoimiin joutui, 
heti rasti l le saavuttuaan, Susi 
1 -venekunta. Merihätään joutunut 
rastivahti Anni tarvitsi pelastusta, 
ja muiden kannustamana Akseli 
heittol i inan avulla nosti neitosen 
turvaan. Hengenpelastuksen l isäksi 
ensiaputaitojakin testatti in, vaikka 
pojat eivät päässeetkään antamaan 
kaunii l le rastivahdil le tekohengi-
tystä…

Teksti: Eevamari Lehtonen ja Jenna 
Ankelo

Kuva: Aleksi Luumi

Raumalaiset Myrskypojat sahaavat melaa.
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Saimme ti istaina vinkin, että 
perheleirissä saattaa olla jotain 
tekeil lä, ja kyllähän siel lä ol ikin! 
Koko perheleiri, pienimmästä suu-
rimpaan, rakensi hienoja puuau-
toja! 

Puuauton rakentaminen oli 
monivaiheista puuhaa. Ensin piti 
sahata oikeankokoisia paloja, 
jotka täytyi kaikki yksitel len ja 
huolell isesti hioa hiekkapaperil la. 
Hiomisen jälkeen osat voiti in ki in-
nittää ruuveil la toisi insa akkupo-
rakonetta apuna käyttäen. 

4-vuotiaan Lotta Koskisen mielestä 
porakone oli hieman 
l i ian painava, joten 
vanhempien piti vähän 
avustaa hommas-
sa.  Hiominen onnis-
tui oikein hyvin si ihen 
asti, kunnes alkoi hie-
man kyllästyttää. Lotan 
10-vuotias isosisko 
Annukka kokeil i  itse 
osien poraamista, ja 
hyvinhän se näytti su-
juvan! Lotan mielestä 
auton akselit ol ivat 
aivan turhia osia, ja 
ne päätyivätkin puisen 
kuorma-auton lavalle 
lastiksi.

PERHELEIRIN
AUTOISTA EIVÄT KUMIT PUHKEA

Porukassa oli mukana 11-vuotias Teemu 
Auvinen, joka keskittyi hiomiseen hyvin 
ammattimaisesti. Hänellä onkin koke-
musta teknisistä töistä jo koulusta. Kou-
lussa hän valitsi tekniset työt teksti i l i-
työn sijaan, koska siel lä on enemmän 
muitakin poikia. Teemu on muutama vuo- 
si sitten kuulunut itse partioon, mutta 
nyt hän on mukana perheleiri l lä pikku-
veljensä ja äitinsä, joka toimii perhelei-
rin johtajana, kanssa.

Vierailumme aikana autot eivät vielä ihan 
valmistuneet, mutta niitä voi, ja kannat-
taa, käydä ihailemassa perheleirissä.

Teksti: Jenna Ankelo

Five kno ts and going fast
Reefer ’s knot, Sheet Bend, Clove 
Hitch, Two Half Hitches, Bowline – 
you are surely famil iar with these 
knots essential especial ly in the 
world of sea scouting. But can 
you break the official (and quite 
amazing) Finnish record of tying 
them all in just 7 seconds? Come 
and give a try at the Seamen’s 
Mission’s Café! The most rapid 
knot tyers wil l compete in the final 

rounds on Saturday at 6.30 pm, so there 
is sti l l  some time for improving your 
time during the afternoon opening times. 
But beware of an addiction: it has been 
reported that a Finnish group leader had to 
stop his scouts, knot-haters a day before, 
from refining the tiniest possible move-
ments, exhilarated by the elimination 
of every quarter of a second – at late 
midnight.

Text by: Tom Henriksson
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Partiossa oppii työkalujen käyttöä pienestä pitäen.
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Teksti ja kuvat: Saara Ilvessalo

Parhaat 
olosuhteet

SARA, POOKIN JOHTAJA- Jollatreffit kaukana melusta ja me-
telistä kuulostaa aika ideaaliselta. 
Purjehtien auringonlaskuun…

leiri tref fejä varten?

VALENTINA AND ELEONORA, RUSSIA, 
KUTTERI

- Walking around in the 
Finnish forests and sitt ing on those 
huge rocks in there or on the beach. 
We would meet the date at the big 
net next to the office!

JUHO KOUVONEN, KAIJA

- Kahdenkeskeinen i lta 

jonkun johtajakahvi-

lan läheisyydessä. Pikku 

snacksit vois ol la kivoja.

WALTTER, SILAKK

- Lenkkeily ja muu urheilu 

rämeikössä keskipäivällä. Mä 

juoksisin karkuun ja etsisin toi-

sen tytön. Sitten mä jatkaisin sa-

maa rataa ja kaikki vihais mua 

eikä enää ahdistelis!
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OINAS 21.3.–20.4.

Koet vahvan dejá vu -tunteen, ja joku 
lähipäivien uusista tuttavistasi kertoo 
sinulle pirteän uutisen.  Hanki hek-
tinen elämys, jol la l i ihottelet vi ikon-
lopun yli.

HÄRKÄ 21.4.–20.5.

Jännittävän löydön vil l itsemänä yllätät 
itsesi esittelemällä uusia taitoja niin 
pienelle kuin isollekin yleisölle. Hur-
maat ystäväsi mennen tullen, mutta 
unohdat tärkeän lupauksen ja harme-
ja on tulossa.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Viikonlopustasi on tulossa elämyk-
sell inen. Menneet murheet unohtu-
vat, mutta huolehdi tasapainostasi. 
Unohtuiko jokin tärkeä tavara koti in? 

RAPU 22.6.–22.7.

Koet vi ikonlopun aikana kommuni-
kaatiokatkoksia. Keskity si ihen, mitä 
olet tekemässä ja unohda murheet. 
Iltapäivällä koet jotain unohtumaton-
ta, joka jää mieleesi vi ikoiksi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Selvittyäsi suhdesotkuista, loppuviik-
ko selkenee sinulle kirkkaana ja uusia 
ajatuksia tuovana. Ole avoin kaikelle, 
ni in et tule pettymään.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Älä huolestu, jos maata ei vielä näy. 
Lämmin lounaistuuli puhaltaa sinut 
tuttuun seuraan, eikä suhteessa telt-
takaveri inkaan mene huonosti.

VAAKA 23.9.–23.10.

Meri kutsuu Vaakaa. Nyt l ippu 
korkealle ja alkuviikon horjunnat un-
holaan. Apu ei ole niin lähellä kuin 
luulet!

SKORPIONI 24.10.–22.11.

Suhdesotkuja? Se on arkea. Hyvä 
ystävä pyrkii auttamaan, mutta 
piristyminen on sinusta kiinni. Fi i l istä 
ei auta mertentakainen muisto.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Onnettomuuksien kautta voittoon! Ei 
ole oikea aika tuijotella tähtiä vaan 
ryhtyä toimeen. Päivän riennot tuo-
vat mukanaan suuren yllätyksen.

KAURIS 22.12.–20.1.

Tuntuuko kuin olisit tossun alla? Sano 
suoraan miltä tuntuu. Tulkitsit poijuja 
väärin ja merireitti osoittautui huo-
noksi valinnaksi. Ota asioista selvää!

VESIMIES 21.1.–19.2.

Ei ole hyvä aika löytöretkelle. Va-
kaa pohja on nyt kaiken A ja O, eikä 
tomera luonteesi helpota aalloi l la rat-
sastuksen halua. 

KALAT 20.2.–20.3.

Toisinaan elämä voi ol la helmen etsi-
mistä valtamerestä. Uudet kaverisi 
kertovat yl lättäviä huomioita, jonka 
jälkeen näet maailman uusin si lmin. 
Ota rennosti!

hot o
r n

o t?
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terveisiä toimiston kulmalta

Jos haluat harjoitel la leiri l lä yösuun-
nistuksen saloja, vedä mustat sukka-
housut päähäsi. Maasto pimenee mu-
kavasti eivätkä hyttysetkään pääse 
si lmiin.

Kuumassa helteessä juomat eivät 
pysy kauaa kylminä. Laita juomapullo 
tyhjään Pringless-putkiloon ja juoma-
si pysyy vii leänä pitkään!

Kun omat ja kaverin hartiat kaipaa-
vat kipeästi hierontaa, tyhjällä roll 
on -deodoranttipullol la onnistut i l-
man, että kädet väsyvät!

Toimiston kahveja kannattaa mennä 
juomaan sukkahousut päässä. Näin 
kahvinpurut eivät tule suuhun.

Jalkahikiset leiri läiset! Ongelmanne 
korjautuu, kun leikkaatte sanoma-
lehdestä 3 - 4 mil l imetrin paksuisia 
pohjall isia. Lehti imee kosteuden ja 
l isäksi eristää hyvin. Pohjall iset kan-
nattaa kuitenkin vaihtaa tarpeen 
vaatiessa.

Älä kysy, miksi Pookin majakassa pa-
laa valo. Leirikirjan mukaan pooki on 
valaisematon majakka.

Satahangan viral l iset leiriniksit

Otetaan laulutunteja. Pertti Korpela / 
Ploki

Hyvää mennyttä olavinpäivää kaiki l le 
savonlinnalaisi l le! T: musta pässi

RPT:n tytöt Kutterissa, mihin jäivät 
oranssit kalastajalakit??? 

Terqui vaeltajaohjelman merimakka-
ralle! Olit ihana, grrr.. ;D

Keittiön megafonimies, sulla on iha-
nan möreä ääni!

Viime yö oli kylmä, makuupussin läm-
mittäjää etsitään vihreässä teltassa!

En nähnyt sinua merimieskahvilassa 
“samaan aikaan”, ehkä tänään sit-
ten?

Sikari-Sakari, vi i laav juu. <3

Merimieskahvilan tädeil le terkkuja! 
Teil lä on kivoja pull ia, jotka kasvat-
tavat.. habaa.

Hei sinä luihun näköinen valokuvaaja, 
joka kiertelet leirialueella, ottaisitko 
mustakin kuvii? =P

Kansainvälinen Kärppä lähettää ihq-
terkut mummolle Forssaan ja muil le-
kin ihanil le TuMen poji l le.

Kolkka Orava hakee Facebook-kave-
reita.

Piimäjakki kaipaa lämmikettä yöhön-
sä. Talvipussukka jäi parkkiin koti in. 
Tule ja täytä minigrip kanssani.

Koovee ti imin Börje pääsee kohta 
rantautumaan Ruissalon satamaan.

Karhu hakee seuralaista itselleen. 
Tule ja kumoa minut Yön si lmässä.

Kuva: Jussi Elo
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Loisketiedo tus

soppalista

Perjantai:

Aamupala: Puuro, ki isseli, leipä

Lounas: Makkarakeitto, ruisleipä

Päiväll inen: Pasta ja kinkkukastike, 
salaatti, näkkileipä

Iltapala: Leipä

Lauantai:

Aamupala: Murot, ki isseli, leipä

Lounas: Kalakeitto, ruisleipä

Päiväll inen: Peruna ja stroganoff

Iltapala: Jogurtti, leipä

Sunnuntai:

Aamupala: Puuro, ki isseli, ruisleipä

Lounas: Jauhelihakeitto, leipä

Päiväll inen: Riisi ja kanakastike, näk-
kileipä

Iltapala: Leipä, vi ineri

Maanantai

Aamupala: Puuro, ki isseli, leipä

Lounas: Minestronekeitto, näkkileipä

+ 22 °C

3 m/s 

+ 14 °C

8 m/s 

+ 18 °C

8 m/s 

Lapset ja lapsell iset, miksi leiri-
alueella huitelee roskia? Kaiki l le 
partiolaisi l le on nyt tarjol la men-
ovinkki päivän hyvän työn muodos-
sa: käyttäkää roskiksia! Jos näette 
namikääreen, l impsapullon tai räkä-
paperin pyörimässä jaloissa, bon-
gatkaa puhdas kulma ja toimittakaa 
koditon turhake garbageen eli ros-
ka-astiaan. Muistakaa käsidesi!

Ohjelmapääll ikkö-Jenni suosittelee: 
kaikki palveluleiri läisetkin pääsevät 
halutessaan nauttimaan toimin-
tapisteiden annista! Pyörähdä esi-
merkiksi jol lai lemassa, melomassa 
tai kädentaidoissa, mikäli et vielä 
tunne saaneesi leiristä kaikkea irti.

A l itt le something for our foreign 
friends: Satahanka’s program ma-
nager requests you all to enjoy 
Finland’s great outdoors and the 
archipelago. Don’t miss the summer 
or any of the programs we have all 
over the camp! 

Venekunnajohtaja, me tiedämme, 
missä sinä olet perjantai-i ltana. 
Toivottavasti t iedät sen itsekin. 
Seuraa i lmoitustauluja! Patrol 
leader, we know where you are on 
Friday evening. We hope that you 
know it also. Follow the notice 
boards.

Oletko huomannut, että leiritoi-
mistolla toimii myös puoti, joka myy 
leiripaitoja ja -mukeja? Käy lunasta-
massa omat muistoesineesi talteen!

Oikaisu

Lehtemme ensimmäiseen numer-
oon oli eksynyt virhe. Satahanka 
VI järjestetti in vuonna 1982 Öjn-
saarella Paraisi l la ja johtajana toimi 
Antero “Hakle” Hagelberg. Satahan-
ka VII:n leiripaikkana vuonna 1987 
toimi Rauman Pihlus ja leirijohtaja-
na oli Pentti “Pena” Ajanko. Pahoit-
telemme virhettä.


