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Ensimmäinen leiripäivä takana (ja eka leirilehti
saatu uunista ulos!!)
9-vuotias, 2-vuotta partiossa ollut Saija kirjoitti

Toimittajat: Aino Nousiainen,
kerran äidinkielen kirjoitelmaansa jotakuinkin
Aada Leinonen, Maiju Tanskanen,
Inka Kiuru, Jessica Komulainen, näin: “Minusta partiossa parasta on kaverit ja
ruoka.” Pakko myöntää näin melkein 10 vuotta
Sini manninen, Olli Särkilahti
Taittaja: Olli Särkilahti

myöhemmin, että ei ne ajatukset ole kauhean paljoa tuosta muuttuneet, ainakaan näin
Satahangan osalta. Leirikeittiö on kerinnyt jo
vakuuttaa herkullisilla ja täyttävillä ruoillaan,
eikä meille ainakaan nälkä kerkeä tulla. Varsinkin
maanantain lounaan kanakeitto maissilla ja
herneillä täytti vatsan kiireen keskellä.
Toinen sitaatin osa, kavereista, pitää myös
paikkansa. Olen jo yhden raksapäivän, ja yhden
leiripäivän jälkeen olen tutustunut jo moneen
uuteen ihmiseen ja nähnyt paljon vanhoja tuttuja
niin viestinnän piiristä, kuin muistakin yhteyksistä. Vaikka partiokavereihin ei olekaan pitänyt
yhteyttä kurssien tai isojen leirien jälkeen, kulkee
juttu taas tavatessa ihan kuin välissä ei olisi ollut
yhtään aikaa. Myös yksittäiset hymyt ja moikkaukset piristävät pitkää pestipäivää ihanasti.
Myös ihanat pitkäaikaiset partioystävät ovat
leirin yksi parhaimmista osista.
Ruoka ja kaverit ovat pienillä lisäyksillä ovat
kyllä ehdottomasti partion suola, kyllä se Saija
9-vuotta jotain maailmasta jo tiesi.

Saija Angerman
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Vinkkejä leiriarjen sujumiseen

Turva:
Noudattakaa johtajien ohjeita ja vinkkejä.
Liikkukaa järjestäytyneesti etenkin ohjelmaan ja ohjelmasta
pois siirryttäessä.
Käyttäytykää rauhallisesti.
Turvallisuuspäällikkö Ilkka Alhoke
Ilkan Partiolaiset ry
Leirisairaala:
Muistakaa juoda ja syödä, vaikkei aina nälkä olisikaan.
Muistakaa käyttää aurinkorasvaa ja aurinkolaseja.
Olkaa mukana reippaasti kaikissa ohjelmissa.
Toni Laine
Niihaman Saukot ry
Palokunta:
Tulitikkujen käyttö ehdottomasti kielletty.
Muistakaa syödä jotain suolapitoista.
Palomestari Veli-Matti Halme
Mäntyharjun Partiolaiset
Teksti: Aino Nousiainen ja Aada Leinonen

Ilkka Ahoke (vas.) ja Toni Laine
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Kuvaaja: Aada Leinonen

Keskiviikon 1.8. Forecan sääennuste
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AVAJAISET
Satahanka XIII:n avajaiset starttasivat maanantaina puoli seitsemän
aikoihin. Stagelle saavuttiin alaleireittäin ja istumapaikat löydettiin
ongelmitta. Ensiksi laulettiin Kasmirin Vadelmavene-laulu ja haastateltiin leirinjohtajia. Seuraavana ohjelmassa oli alaleirien huudot, joista
Saltkråkan huusi kovimmin.
Huutojen jälkeen vuorossa oli My Bonnie is over the ocean laulun aika.
Laulun jälkeen tsekit astuivat lavalle ja esittivät laulun nimeltä Kozel.
Laulu kertoo vuohesta jonka vihainen omistaja on sitonut junarataan
kiinni, koska tämä söi hänen punaisen t-paitansa. Vuohi kuitenkin pelastuu junan alta sylkemällä t-paidan joka saa junan pysähtymään.
Tsekkien laulun jälkeen avajaiset lopetettiin laulamalla Satahanka-laulu.
Vaikka laulu ei ollut monelle tuttu ryhtyi kaikki lopulta mukaan laulamaan. Kun laulut oli laulettu ryhtyivät leiriläiset siitrymään järjestyksessä omiin alaleireihin.
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Lokkeja ja ihmisiä: Varo vaaraa!
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Linssin alla Saaristolahti
Loiskeen toimitus kävi kuusien katveeseen selvittämään, mikä on Saaristolahden ohjelmapuisto ja mitä
siellä tapahtuu. Paikkana on viihtyisä hämyinen metsä,
joka on kuin viileä keidas muuten paahteisella leirialueella. Haastattelimme Riikka Putkosta, ohjelmalaakson
saaristomestaria:
Sinä Riikka olet täällä pestissä, miksi tulit tänne pestiin?
-Mä tässä heräsin yks aamu ja musta tuntu, että voisin
ottaa Satahangalle pestin niin sitten mä laitoin viestiä
tälle meidän leirinjohtajalle ja sanoin, että haluaisin pestin. Sitten se ajatteli, että tämä vois mua kiinnostaa. Tulin
tänne.
Mitä tiesit tästä laaksosta pestin saadessasi /etukäteen?
-Mä tiesin että tän nimi on se Saaristolahti ja että täällä
tullaan käsittelemään saariston ja meren terveyttä, sekä
historiaa.
Minkälaisia esimerkkejä antaisit Saaristolahden ohjelmasta?
-Täällä pääsee kurkistamaan meren pienimpiin eliöihin
eli planktoneihin ihan omin silmin. Sitten täällä saa oppia
hauskalla tavalla, myöskin pääsee haastamaan itsensä
pakenemisessa.

Mikroskooppinen eliö
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Onko teillä hetki aikaa puhua mikromuoveista?
-Mikromuovi on siis muunmuassa kosmetiikassa käytettävä pienenpieni mikromuru, jonka tarkoitus voi olla
esimerkiksi kuoria, kuorintavoitessa käytetään paljon
mikromuovia. Mikromuovia myöskin irtoaa isommista
muovikappaleista, esimerkiksi tekokuituvaatteista mm.
fleecestä. Mikromuovi on sen takia niin haitallista koska
se on niin pientä, että sitä ei voida suodattaa pois, tai sen
suodattaminen on hirvittävän kallista. Niin silloin sitä
joutuu jatkuvasti meidän vesijohtovedestä, tai likavesistä
järviin, jokiin ja meriin. Monet eläimet syövät niitä, koska
ne (mikromuovit) on samankokoista kuin kasvi- ja eläinplanktoni. Sitten ne eläimet täyttyy niistä mikromuoveista. Ja mitäs meille käy sitten kun me syödään sellaista
kalaa?
Pitäisikö partiolaisen nyt luopua fleecetakistaan?
-En sanois että kannattais heittää nyt kaikkia fleecejä
roviolle, vaan ajatella miten voidaan tulevaisuudessa toimia, ettei vaikka seuraavalla kerralla osta sitä fleecetakkia, vaan vaikka villaisen. Kirpparit on täynnä villapaitoja,
jotka on aivan erinomaisia leireille, ja koska ne on käytettyjä, ei tule uusia tuottokustannuksia tai ympäristöhaittoja ja saat lämmintä päälle. Jos omistaa fleecetakin, niin
sitä vois pestä harvemmin, ja mieluummin tuulettaa.
Sillä jokaisessa pesussa lähtee mikromuovia, että ei se
niinkuin ropise käytössä. Pitää huolta välineistään ettei
tarvitse hankkia uudelleen.
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Saaristokympit Fanny Paasikivi ja Emmi Sikanen työstivät huonepakopeliä ja kysyttäessä vinkkejä pakoa varten
he vastasivat:
”Älä mene pakokauhuun.” -Fanny
”Kannattaa ottaa otsalamppu jos tulet pimeän aikaan, jos
on valoisaa ei kannata ottaa mukaan.” -Emmi
Haastattelun lopuksi Saaristolahdessa saimme todistaa Satahangan historian ennätystä päähän tungetuissa
pipeteissä, kun ohjelmamestarin päähän tökittiin niitä
kaikkiaan 95 kappaletta!

95 kpl pipettejä Saaristomestarin päässä. Kuvaaja: Maiju Tanskanen
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LEIRILTÄ VOI OSTAA
POSTIKORTTEJA!
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GALLUP
1. Mikä sai sinut tulemaan Satahangalle?
2. Tärkein leirivaruste?
Huvikseen ja hauska leiri
Karkit, leiriherkut ja vaatteet
Pietari ja Nikolai
Turun Sinikotkat
Kesän ainut leiri
Mässyt ja kaverit
Vilma
Harjun Partiotytöt
Isi pakotti, Satahankaa ei voi jättää välistä, samanhenkisyys ja pääsee merille
Reppu ja Leatherman
Iivo ja Kalle
Ekin Partio
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Ylhäällä Nikoai ja Pietari, keskellä Vilma, ja alhaalla Iivo ja Kalle
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Scouts from Czech Republic

In the opening ceremony we all saw some of our international guests from Czech Republic, when they taught us a
new song. On Monday we also asked them a few questions
about their visit in Finland and Satahanka.
-I came to Satahanka because I was curious about how
it goes in Finland. And of course because of the sea, said
Anna Vlasakova, who was one of the three people interviewed.
-I want to learn English with other scouts and get to
know scouts from other countries, said Jakub Riljak.
Only one of them, David Svoboda, has visited Finland before.
-We have been here for only two days so we can’t say
what is the best thing in Finland, Anna said.
-I like the nature but who knows if I will like something
else more.
Mr. Svoboda’s group has enjoyed Finland so far.
-Finland is very beautiful country. And it’s very hot,
Jakub said.
So far the group of about 20 people have enjoyed Satahanka. Sometimes scouts from other countries have been
wondering how is it possible to be a sea scout in Czech
Republic, because they don’t have a sea nearby.
-I want scouts from other countries to understand that
we can do things that sea scouts do in the water. We don’t
need sea, Anna told.
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When we asked what else the Czechs would like scouts to
know about their country, Jakub thought for a second and
said:
-Czech Republic is the best.
For Anna and Jakub this is the first international camp.
Because David has been a scout for almost 30 years, the
list of the international camps and events he has visited is
long.
-I have been in several international camps, he said.
-For example in national Jamboree and some international Central European
Teksti: Oona Hartikainen
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