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MIKÄ SATAHANKA?

• Satahanka on 4–6 vuoden välein järjestettävä kansainvälinen 

meripartioleiri.

• Satahanka XIII järjestetään 30.7-6.8.2018 Loviisan 

Rönnäsissä, Suomenlahden rannalla. 

• Leiriohjelmaa on luvassa niin merellä kuin maalla.
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MINUN MERENI

Satahanka XIII:n teema ”minun mereni” kasvattaa leiriläisiä kehittämään omaa 

suhdettaan mereen sekä muihin vesistöihin. Se opettaa leiriläiselle ympäristön ja 

merensuojelun tärkeyttä. Leirillä jaetaan tietoa meriluonnosta ja ympäristöstä, 

luonnonvoimista ja niihin varautumisesta. 

Leirin slogan PERILLÄ MERELLÄ kuvastaa suhdettamme mereen ja vesillä 

liikkumiseen.

Kuva: Jukka 
Koskelainen



MITÄ LEIRILLÄ TEHDÄÄN?

Leiri tarjoaa mahtavan tilaisuuden päästä nauttimaan meripartiosta, 

purjehtimisesta, upeasta ohjelmasta ja uusista ystävistä. Leiri ohjelma on jaettu 

kuuteen ohjelmakokonaisuuteen eli ohjelmalahteen.

Lisäksi järjestämme vanhemmille ikäkausille mahdollisimman kattavasti erilaisia 

työpajoja,  jotka tarjoavat koulutusta mm. kaluston huollossa.

Kuva: Jani 

Seppänen



OHJELMALAHDET

Isot alukset

Isojen alusten lahdessa sinulla on mahdollisuus päästä koko päivän 

mittaiselle seikkailulle oppimaan merimiestaitojen ja purjehduksen saloja. 

Jokaiselle löytyy jotain uutta koettavaa!

Vesilahti

Vesilahdesta löytyy aktiviteetteja, joissa pääset ylittämään itsesi, kokemaan 

vauhdin huumaa tai nautiskelemaan aurinkoisesta kesäpäivästä. Miltä 

kuulostaisi skabailu jollilla, melontaretki ystävän kanssa tai leirivartion 

tsemppaaminen läpi tiukan meripelastusharjoituksen?
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OHJELMALAHDET 

Saaristolahti

Tunnetko meresi? Saaristolahdessa pääset sukeltamaan Itämeremme ja 

sen saariston mielenkiintoiseen luontoon ja kulttuuriin. Lahdessa otetaan 

selvää jokaisen meidän mahdollisuudesta vaikuttaa meremme hyvinvointiin 

ja tarkastellaan vastuullista vesillä liikkumista ympäristön ja merenkulun 

näkökulmasta.

Haikki

Haikilla päästään irti leiriarjesta ja lähdetään vuorokauden mittaiselle 

seikkailulle saariston luontoon. Haikki pitää sisällään haasteita, joista 

selviydytään yhdessä oman ryhmän kanssa. Jokaisella on oma roolinsa 

tässä seikkailussa!
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OHJELMALAHDET 
Merihuoltolahti

Oletko aina halunnut tietää, miten veneen kyljistä saa heijastumaan 

laineet? Haluaisitko kurkistaa moottorin syövereihin? Huoltolahdessa 

pääset tutustumaan veneen kunnossapitoon, moottoreihin ja veneen 

huoltoon. Mikäli sinulla on näppärät sormet, ei purjeneulonnan, köysitöiden 

tai pleissauksen pitäisi osoittautua ongelmaksi!

Globaalikasvatuslahti

Globaalikasvatuslahdessa päästään tutustumaan kansainväliseen 

siirtolaisuuteen ja pakolaisuuden taustoihin. Lahti herättelee 

tarkastelemaan maailmaa pakolaisten näkökulmasta ja nostaa tutun 

partioihanteen "ystävyyttä yli rajojen" aivan uudelle tasolle.
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LEIRILIPPUKUNNAT 
• Leirilippukunta muodostuu keskimäärin yhdestä – kolmesta 

lippukunnasta ja 40-80 leirilippukunnan jäsenestä.

• Jokaisella leirilippukunnalla on leirilippukunnanjohtaja ja 
kolme täysi-ikäistä ikäkausiluotsia (ikäkaudet: tarpoja, 
samoaja ja vaeltaja).

• Leirilippukunnat muodostetaan pääosin itse. Voit nyt jo 
ilmoittautumisen aikana alkaa kysellä leirilippukunta 
kaveria piirisi muista lippukunnista. Jos kuitenkin tuntuu, 
että leirilippukuntaa on vaikea itse löytää tai saada kasaan 
niin ei hätää, Satahanka etsii juuri sinulle sopivan 
leirilippukunnan ilmoittautumisajan päätyttyä maaliskuussa. 
Leirilippukunta ja sen johtajat ilmoitetaan erikseen 
ilmoitettavalla lomakkeella 15.3 alkaen.
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ALALEIRIT JA 
LEIRIARKI

• Leirilippukunnat jaetaan viiteen alaleiriin. 

• Alaleirien lisäksi Satahangalla on perheleiri.

• Satahangalle ovat sisut ja muut erityistä tukea tarvitsevat 
partiolaiset lämpimästi tervetulleita oman ryhmänsä ja 
avustajansa kanssa. Me huomioimme kaikkien leiritarpeet.
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LEIRIMAKSU JA 
ILMOITTAUTUMINEN

• Koko leiri 210€ (30.7.-6.8.2018)

• Viikonloppu 70€ (3.-5.8.2018, perjantai-illasta sunnuntai-

iltapäivään)

• Päiväleiri 35€ (sisältää ruuat lounaasta seuraavaan aamiaiseen)

• Satahangalla on kesätyötakuu toukokuun loppuun saakka! 

• Leiri-ilmoittautuminen tapahtuu 1.12.2017 – 28.2.2018 välisenä 

aikana Kuksan kautta

• Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: satahanka.fi/ilmoittautuminen

Kuva: Susanna 
OksanenKuva: Jani 
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LÄHTISITKÖ TEKIJÄKSI?
• Pääset vaikuttamaan leirin suunnitteluun ja toteutukseen

• Saat uusia ystäviä yli lippukunta ja piirirajojen 

• Pääset oppimaan uutta ja kehittämään itseäsi

• Kaikki avoimet pestit löydät täältä: 
toiminta.partio.fi/ajankohtaista/avoimet-pestit/satahanka-xiii

• Tai jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä! 
https://tinyurl.com/satahankatekijaksi

Kuva: Tuomas 
Puurtinen



LAIVAPÄÄLLYSTÖ
OTA YHTEYTTÄ!

Leirinjohtajapari Aino Pohjanvirta ja Viljami Hätönen

Ohjelmajohtajat Anna Nyrhinen ja Matti Hautero

Talousjohtaja Jari Hintsa

Yhteistyöjohtaja Anni Silvola

Palvelujohtaja Aaro Kurkela

Viestintäjohtaja Kaisa Huttunen

Projektikoordinaattori Taru Hakanen

sekä iso joukko muita kokeneita konkareita!

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@partio.fi

Kuva: Helmi Kirjalainen



NÄHDÄÄN

SATAHANGALLA!

Kuva: Jukka Koskelainen

satahanka.fi | facebook.com/satahanka | @satahankaxiii


