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SU O M E N PA RT I O L A I SE T T I E DOT TA A

JUTTUJA SATAHANKA XI -MERIPARTIOLEIRISTÄ?

Kansainvälinen meripartioleiri Sauvon Ahtelassa 28.7.-4.8.2008

Mitä ja missä?

Yhdestoista kansainvälinen Satahanka -meripartioleiri kokoaa partiolaisia kaikkialta Suomesta ja ympäri maailmaa merelle ja meren äärelle 

Sauvon Ahtelaan Turun saaristoon 28.7.-4.8.2008 uuden partiovuosisadan ensimmäiseen suureen suomalaiseen meripartiotapahtumaan. Leirin 

teemana ovat merelliset ammatit, joista mukana ovat mm. merimies, luotsi, majakanvartija, satamanvartija ja kalastaja. Leirin ohjelmaan kuuluu 

merimiestaitoja, Itämeri-ohjelmapiste, purjehdusta suurilla ja pienillä partioaluksilla, kevytveneillä ja merellinen haikki halki saaristomaisemien.

 1200 osallistujaa (joista 800 12-16 -vuotiasta leiriläistä) ympäri koko Suomen Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta Lappiin ja 

Pohjanmaalta Karjalaan, Savoon ja Kainuuseen

 250 ulkomailta, muun muassa Britanniasta, Kreikasta ja Venäjältä

 Suomen suurin meripartiotapahtuma

 Meripartio on kansallisesti ja kansainvälisesti yksi merkittävimmistä nuorison merenkulkukouluttajista ja -kasvattajista

 Leirin johtajana toimii Jouni Riihelä, Jounin oma lippukunta on Ekin Partio Mikkelistä

 Kaikkien aikojen yhdestoista Satahanka-leiri, ensimmäinen järjestettiin vuonna 1955 Paraisilla

Näkökulmia Satahanka-leiriin

 Merellisyys

o Suomen suurin meripartiotapahtuma

o Leirillä lähes 30 partialusta pienistä purjeveneistä suuriin purje ja moottorialuksiin

o 8 päivää merellistä ohjelmaa meren äärellä Turun saaristossa

 Kansainvälisyys

o 250 kansainvälistä osallistujaa

o Meripartiotoiminta ja partiotoiminta ovat aidosti globaalia toimintaa. meripartiolaisia on ympäri maailman ja he kaikki ovat 

osa samaa partioliikettä

 Merenkulkutaidot

o Meripartiolaiset ovat kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä merenkulkukouluttaja. Meripartion tavoitteena on kasvattaa 

ja kouluttaa taitavia, vastuullisia ja turvallisia vesilläliikkujia. Työ on saavuttanut paljon arvostusta. Esimerkiksi 

Merenkulkulaitos hyväksyy meripartiolaisten kurssit suoraan haettaessa vuokraveneenkuljettajan kirjaa tai kansainvälistä 

huviveneenkuljettajan kirjaa.

o Jokaisella on mahdollisuus päästä vesille meripartiossa siitä huolimatta omistaa perhe oman veneen tai ei

 Itämeri

o Satahanka-leirillä tehdään Itämeri- ja merensuojelukasvatusta käytännössä: leirillä toimitaan ympäristöystävällisesti kautta 

linjan ja tutustutaan Itämereen ja sen suojeluun ja tutkimukseen ohjelmapisteissä
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Millaisia juttuja Satahangalta ja Satahangasta

Muutamia esimerkkejä erilaisista jutuista, joita Satahangalla ja Satahangasta voi tehdä:

 Henkilöjutut leiriläisistä: leiriläinen median levikkialueelta kertoo mitä Satahanka ja meripartio ovat, miksi hän on partiolainen ja 

mitä juuri hän on leirillä tehnyt ja oppinut.

 Alusesittelyt: leirille purjehtii 30 suurta ja pientä partioalusta ympäri Suomea, kaukaisimmat Oulusta ja Saimaalta. Seuraa aluksen 

matkaa kotoa leirille ja takaisin tai esittele alusta ja toimintaa aluksilla leirillä.

 Ohjelmajutut: Itämeri-piste, kädentaidot, vaellus eli haikki, radio, meripelastus, iltanuotiot ja monet muut ohjelmat tarjoavat runsaasti 

mahdollisuuksia tehdä juttua siitä mitä partiossa oikeasti tehdään.

 Miten leiri toimii: Haastattele leirin rakentajia tai partioalusten miehistöä ja kysy mitä kulissien takana tapahtuu, mikä 

partiotapahtuman järjestämisessä on tärkeää, miten partioelämykset syntyvät ja miten ympäristö otetaan huomioon Satahangalla niin 

maalla kuin vesillä.

 Leiripäiväkirjat: leiriläinen kirjoittaa jutun tai blogia omasta näkökulmastaan.

 Mitä meripartiossa oppii: haastatellaan leiriläisiä ja kysellään mitä he ovat meripartiossa oppineet ja miksi meripartio on hieno juttu.

Mitä partio on?

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. Meripartiolaiset tekevät sekä Suomen että maailman mittakaavassa merkittävää merenkulkukoulutus ja kasvatustoimintaa.

Lisätietoa

Vastaamme kysymyksiin, toimitamme materiaalia, pyynnöstä valmiita juttuja sekä kerromme mistä leiriltä löytää juuri teidän medianne alueella 

toimivia leiriläisiä.

tiedotuspäällikkö Isto Huvila sähköposti: isto.huvila@partio.f puhelin: 044-9607149

Suomen Partiolaisten viestintäsuunnittelija Meri Seistola sähköposti: meri.seistola@partio.f puhelin: 050-563 4356

Yhdestoista kansainvälinen Satahanka -meripartioleiri kokoaa partiolaisia kaikkialta Suomesta ja 
ympäri maailmaa merelle ja meren äärelle Sauvon Ahtelaan Turun saaristoon 28.7.-4.8.2008 uuden 
partiovuosisadan ensimmäiseen suureen suomalaiseen meripartiotapahtumaan. Leirin ohjelmaan kuuluu 
merimiestaitoja, purjehdusta suurilla ja pienillä partioaluksilla, kevytveneillä ja merellinen haikki halki 
saaristomaisemien.

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.
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