
TERVETULOA TUTUSTUMAAN KESÄN SUURIMPAAN MERIPARTIOTAPAHTUMAAN 

meripartioleiri Satahanka XI 28.7. – 4.8.2008 Sauvossa 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter kutsuu median edustajat näkemään 
ja kokemaan Satahanka XI leirin heti sen alkaessa maanantaina 28.7. klo 
12.00 Turun kaupungin nuorisoleirialueelle, soitteeseen Ahtelantie 21. 

Ohjelma: 

leiriläiset ohjaavat tiedotustilaisuuteen, mahdollisuus haastatella tai 
sopia kuvauskohteista 

kahvitarjoilu 

12.00 leirinjohtaja Jouni Riihelä 

12.30 tutustumiskierros käynnistyvään leiriin 

Tilaisuudessa ovat paikalla myös leirin ohjelmajohtaja Jenni Takala, 
leirin varajohtaja Pipsa Wilhelms sekä Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry:n puheejohtaja Erja Salo ja varapuheenjohtaja Samuli Bergman. 

Ajo-ohje Ahtelaan 

Turusta 25 km Turku-Helsinki –valtatietä nro 1 Sauvon/Kemiön tielle nro 
181, aja Sauvon keskustan ohi noin 3 km, käänny vasemmalle Rajalahden 
tienhaarasta, aja n. 1 km, käänny oikealle Rajalahteen päin, aja n. 6 km 
ja käänny vasemmalle Ampolan ja Ahtelan tielle, aja suoraan 2,5 km ja 
olet perillä. Leirialueella on opastus perille kyltein ”Satahanka XI 
Lehdistötilaisuus”. 

Karttalinkki: 
http://opaskartta.turku.fi/Web/Default.aspx?
layers=Opaskartta&cp=84732,99678&z=2&title=Satahanka%20XI
%20leiripaikka&language=fin 

PERUSTIETOA LEIRISTÄ 

Leirille osallistuu 1 120 leiriläistä, joista noin 200 ulkomailta, kuten 
Kreikasta, Venäjältä, Iso-Britanniasta, Ranskasta ja USA:sta. 
Suomalaisista noin kolmannes saapuu leirille meriteitse, jolloin 
meripartiolaiset pääsevät koettelemaan taitojaan käytännössä. Leirin 
suojelijana toimii arkkipiispa Jukka Paarma ja leirillä järjestetään 
partiorippikoulu. Ympäristöasiat ja Itämeren suojelu ovat ohjelmassa 
koko leirin ajan erityisessä Itämeri-pisteessä, josta partiolaiset 
saavat ohjeita Itämeren tutkimiseen sekä vesiltä käsin Nodu-projektissa 
yhteistyössä Merentutkimuslaitoksen kanssa että 
Rantaseuranta-projektissa yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa. 
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Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan leiriin myös muina 
aikoina sopimuksen mukaan. Tervetuloa! 

Lisätietoja: www.partio.fi/satahanka 

tiedotuspäällikkö Isto Huvila, Satahanka XI leiriorganisaatio, puh. 040 
572 6259, sähköposti isto.huvila(a)partio.fi 

leirinjohtaja Jouni Riihelä, Satahanka XI leiriorganisaatio, puh. 0400 
428 241, sähköposti jouni.riihela(a)destia.fi 

viestintäsuunnittelija Meri Seistola, Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry puh.(09)8865 1134/050 5634356, 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 70 000 partiolaisesta 9 000 on 
meripartiolaisia. Meripartiotoimintaa harrastetaan eri puolilla Suomea, 
sekä rannikolla että sisämaan järvillä. Erikokoisia koulutusaluksia 
meripartiolaisilla on yli 200.

http://www.partio.fi/satahanka

