www.partio.fi/satahanka
Leirin tiedotuspäällikkö
Isto Huvila
p. 040-5726259
isto.huvila partio.fi

Leirinjohtaja
Jouni Riihelä
p. 0400-428 241
jouni.riihela destia.fi

Suomen Partiolaiset
Meri Seistola, viestintäsuunnittelija
p. 050-563 4356
meri.seistola partio.fi

Paimio
Turku

Tku-Hki-moottoritie (1)

Tie
(1

8 1)

Satahangan leirialue Ahtela sijaitsee Sauvon
kunnassa noin 50 kilometrin päässä Turusta.
Ahtelan leirialueen omistaa Turun kaupunki.
Kooltaan se on 44 hehtaaria. Alue on pääosin
kuivaa mäntykangasta. Rantaviivaa leirialueella
on kaikenkaikkiaan runsas kilometri, josta osa
on hiekkarantaa.
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11. kansainvälinen meripartioleiri

SATAHANKA XI
Sauvo, 28.7.-4.8.2008

MEDIAPAKETTI

8 päivää merta ja merihenkistä leirielämää
Yhdestoista kansainvälinen Satahanka –meripartioleiri kokoaa yhteen 1200 nuorta partiolaista ympäri Suomea ja
ympäri maailmaa merelle ja meren äärelle Sauvon Ahtelaan Turun saaristoon. Satahanka on uuden
partiovuosisadan ensimmäinen suuri suomalainen meripartiotapahtuma. Satahanka-leirejä on järjestetty vuodesta
1955 alkaen säännöllisesti 4-6- vuoden välein. Leirillä pääosassa ovat 12-16 –vuotiaat partiolaiset.
Satahanka XI –leirin teemana ovat merelliset ammatit kuten luotsaus, kalastus ja merenkulku, joihin tutustutaan
läpi leirin ajan itse tekemällä ja kokemalla sekä rannalla että merellä. Satahanka-perinteiden mukaisesti leirin
ohjelmaan kuuluu merimiestaitojen opettelua ja harjoittelua, purjehdusta suurilla ja pienillä partioaluksilla
ja merellinen vaellus halki saaristomaisemien. Itämeri, merentutkimus ja merellisen ympäristön suojelu ovat
keskeisiä teemoja leirillä ja näkyvät sekä ohjelmassa että leiriarjessa. Perinteisiä partioleirien kohokohtia
iltanuotioita, spektaakkelimaisia avajaisia ja päättäjäisiä ei tietenkään jätetä tälläkään kertaa väliin.
Suomen Partiolaiset ja meripartiotoiminta

Iltanuotiot
Perinteistä partiolaisten iltanuotioperinteiden mukaista ohjelmaa: partiolauluja,
sketsinäytelmiä, laululeikkejä ja kisailua hämärtyvässä illassa. Suuri koko leirin yhteinen
iltanuotio ke 30.7., pienempiä iltanuotioita ti 29.7 ja pe 1.8. Perjantaina ulkomaalaisten
leiriläisten oma iltanuotio.
Purjehdukset
Jokainen leiriläinen pääsee päiväksi merelle yhdellä leirille osallistuvasta
kolmestakymmenestä partioaluksesta. Suuri osa aluksista on erikokoisia purjeveneitä
aina suuriin liki 15 metrisiin saakka. Mukana on myös suurempia aluksia. Purjehduksen
aikana harjoitellaan merimiestaitoja käytännössä: navigoidaan, purjealuksilla opetellaan
purjeidenkäsittelyä, tehdään merentutkimushavaintoja ja harjoitellaan esimerkiksi
paikanmääritystä ilman navigaattorin apua.
Merelliset ammatit
Jokainen leirin neljästä alaleiristä toteuttaa omaan nimikkoammattialaansa liittyvää
ohjelmaa, jossa esitellään erilaisia merellisiä ammatteja. Mukana ammateista ovat
luotsit, kalastajat, satamanvartijat, majakanvartijat ja merimiehet.

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.

Kädentaidot
Kädentaito-ohjelmassa jokainen leiriläinen valmistaa oman plokin eli pylpyrän, joita
käytetään laivoissa ja purjeveneissä köysien ohjaamiseen. Tämän lisäksi
ohjelmapisteessä voi taitojensa ja mielenkiintonsa mukaan mukaan valmistaa köydestä
pannunalusen, teroittaa puukkonsa, vuolla voiveitsen, tehdä solmutaulun tai osallistua
Itämeri-aiheisen taulun maalaamiseen.

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.

Itämeri-ohjelmassa tutustutaan Itämereen, sen nykytilaan ja merensuojeluun. Leirillä
tehdään Suomen Partiolaisten ja Suomen Luonnonsuojeluliiton tämän kesän
yhteistyöprojektin puitteissa rantaseurantaa, jossa dokumentoidaan rantojen tilaa leirin
lähialueilla. Tämän lisäksi tutustutaan vesiensuojeluun ja tietokisaillaan Itämeritietämyksestä.

Median edustajat voivat vierailla leirillä kaikkina leiripäivinä. Toivomme ennakkoyhteydenottoa. Yhteyshenkilönä
toimii tiedotuspäällikkö Isto Huvila. Takarajaa ilmoittautumiselle ei ole, mutta toivomme teidän ottavan yhteyttä
hyvissä ajoin, jotta pystymme varaamaan teille riittävästi aikaa ja esimerkiksi ottamaan yhteyttä mahdollisiin
haastateltaviin.

Kevytvene-ohjelmassa leiriläiset pääsevät vesille erilaisilla jollilla, kanooteilla ja
kajakeilla. Kevytveneet ovat oiva tapa opetella käytännön veneenkäsittelytaitojen alkeita
ja ne tarjoavat aivan erilaisen näkökulman Saaristomereen. Luvassa on iloista menoa ja
runsaasti loisketta.

Lehdistökuvat ja räätälöidyt lehtijutut
Tuotamme leiriltä lehdistökuvia ja lehtijuttuja päivittäin. Kuvia median käyttöön löytyy Satahangan nettisivuilta
(www.partio.fi/satahanka). Ottakaa yhteyttä mikäli haluatte teille toimitettavan kuvia tai lehtijuttuja jostain
erityisaiheesta tai esimerkiksi tietyn alueen tai leirille osallistuvan lippukunnan partiolaisista.
Uutisia ja tiedotteita nettisivuilla
Tapahtuman aikana julkaisemme leirin nettisivuilla tiedotteita leiriltä. Uutisia löytyy myös leirin aikana ilmestyvästä
leirilehdestä, joka myös löytyy netistä.
Leirillä on myös sisätilaa ja nettiyhteys työskentelyyn
Mikäli tarvetta, järjestämme median edustajille pyynnöstä myös lämpimän sisätilan sähköllä ja nettiyhteydellä.
Vierailun aikana on myös mahdollisuus osallistua leirin ruokailuihin.

Haikki on partiolaisten perinteinen vaellus halki saaristomaisemien reittiä, jonka varrella
on erilaisia tehtävärasteja. Rasteilla harjoitellaan erilaisia käytännöllisiä partiotaitoja
pienryhmässä.
Meripelastus-ohjelmassa tutustutaan meripelastustoimintaan ja harjoitellaan turvallisen
vesilläliikkumisen taitoja käytännössä.
Radio-ohjelmassa harjoitellaan radioviestintää merellä ja maalla, miten hätätilanteessa
hälytetään apua ja miten radion avulla saa yhteyden muihin aluksiin ja radioasemiin.
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