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Leirinodotuksista uusiin seikkailuihin
Ensimmäisen Satahanka-leirin kiireiset ohjeet vuoden 1955 Partio-lehdessä alkavat
seuraavin sanoin: “Parahin meripurakka! Olet varmaan jännittyneenä odottanut tätä
leirikutsua ja nyt se on edessäsi. Lue nyt tarkasti viestimme ja muista että ‘vanhan
sillinkalastajan’ kutsu kuuluu juuri Sinulle.“

Säkert ganska många av oss var lite oroligt över att fara hit till Satahanka-läger,
också jag var… De första lägerdagarna har gått undrande grannetältets flickor och
pojkar, som har kommit hit från 12 olika länder. Nu är vi redan vana vid att vara här
och de här utländska scouter är nu våra nya vänner. Segling och andra
utbildningspunkterna ger oss nya kunskaper och erfarenheter. Det finns hela tiden
någonting nytt för oss!

Låt oss njuta av livet!

Olli

Var kan du hitta oss?

Fendari jaetaan nippujakeluna alaleireihin, joihin jokaiseen tulee 30 lehteä.
Lukupisteitä ovat myös mm. merimieskirkko, Nattens Öga, ja VJ-klubi. Yleinen
palveluleiriläisten lehden jakelupiste sijaitsee Fendarin toimituksen teltan edustalla.

Tämän lisäksi koko kuuden lehden paketti on tilattavissa omakustannehintaan kotiisi
leirin jälkeen. Tilauskuponki tulee löytymään kaikille jaettavasta Fendarista nro 6.

Julkaisija: Satahanka IX
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Merimieskirkon kulmilta

Purjeisiini tuulta anna…

Olet varmaan ollut joskus purjehtimassa. Tyynellä säällä matkanteko ei tahdo joutua
ja myrskysää taas antaa oman ankaruuden ja vaarallisuuden eteenpäin pääsemiseen.
Tuulta tarvitaan sopivasti ja hyvää osaavaa kipparia, joka osaa antaa miehistölleen
ohjeita.

Miehistön tarvitsee myös luottaa toinen toisiinsa. Ilman luottamusta ja selkeää
johtajaa ei matkan teosta tule mitään.

Raamatussa annetaan monenlaisia elämänohjeita. Yksi ohje on: Rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ottakaamme toinen toisemme huomioon. Hymyillään,
kun tavataan!

Antti-Jussi Pulli
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Pelokkaita kirkaisuja
silmän yössä

Leirialueen portilta turvan kohdalta 780
askelta pois päin kohti Maarianhaminaa
sijaitsee ainoastaan johtajille tarkoitettu
kahvila ja rentoutumispaikka Nattens öga.
Alkuperäinen Nattens öga on lähtöisin
vuonna 1964 olleelta Noothamn I -
leiriltä. Silloin Nattens ögasta vastasi
Lasse Brantberg (Vikingar).
- Tarkoituksena oli järjestää leirin
johtajistolle kevyttä ohjelmaa tylsien
kokousten vastapainoksi kun muu leiri on
jo unten mailla, tarinoi Mikko Grönholm
(Sea Boys). Astuttuamme sisälle
havaitsimme sisustuksen viihtyisäksi.
Pöydillä oli merensiniset pöytäliinat ja
seinillä meriaiheisia lippuja ynnä muita
koristeita. Alussa paikan tunnelma tosin
oli hieman hautajaismainen, mutta meno
muuttui villiksi pöytien sanoessa
työsopimuksiaan irti. Pressin laskujen
mukaan neljä pöytää tiputti istujansa
tantereelle, mutta Yön silmän
henkilökunta korjasi vahingot pikaisesti.
Uusia ja parempia pöytiäkin luvattiin
seuraavaksi illaksi.

Yön varasilmänäkin tunnettu Maxi
(Nattens ögan suuri ja peloton johtaja )
paljasti sen verran, että tulevina iltoina on
ehkä mahdollista nähdä muitakin kuin
leirin sisältä tulevia esiintyjiä sekä aivan
varmasti on tulossa “kampelailta “
torstaina. Muina teemailtoina on luvassa
laulu-, KV-, tähti-iltoja sekä perjantaina
oleva grande finale eli Nattens ögan
kaatajaiset.

Kahvia, pullaa ja sirkushuveja

Avajaisillan tarjoilu koettiin myöntei-
seksi ja tarpeeksi monipuoliseksi.
Klubikortin lunastaneille oli kahvin ja
teen lisäksi tarjolla neljää eri lajin kahvi-
leipää, eikä kukaan pikagalluppiimme
vastannut pitänyt klubikortin hintaa liian
kovana (20 mk). Asiakaskunnan mielestä
paikan tunnelma oli rauhallinen ja
mukava eikä ketään haitannut pöytien
pettäminen. Ainoana miinuksena ihmisten
mielestä oli musiikin huono kuuluvuus.
Taustamusiikin äänen koventaminen ei
kuitenkaan ole johdon suunnitelmissa.
Pääasiallisesti ohjelmavastuussa ovat
kahvilan asiakkaat itse, vaikkakin huhujen
mukaan tiedossa on ulkopuolista apua.
Ohjelmia ei kuitenkaan saa esittää koska

tahtoo vaan ohjelmavuoron saa ainoastaan
suurta laivakelloa kilistämällä taikka kun
paikan johtaja niin määrää, jolloin on
“merkatun henkilön “ esiinnyttävä
haluamallaan tavalla.

Grönholm lisää vielä loppuun, että
Nattens ögan tunnelman kuuluu olla
harras, mutta railakas.

Juha ja Juhani

Kökarsören

Tyly kyltti “no trespassing“ sekä hirtetty
Nalle Puh tervehtivät toimittajiamme
tutkimusmatkalla alaleiri Kökarsöreniin.
Leiriläiset olivat juuri lähteneet
ohjelmapisteelle, mutta sen sijaan meidät
otti vastaan loistomestari Kaisa
Härkönen.
-Mää pelkäsin, että te ootte jotain
turvamiehiä, kertoi hän huojentuneena
saatuaan tietää meidän olevan leirilehden
toimittajia. Syynä oli kuulemma
paloturvallisuuden kannalta liian kapea ja
matala leiriportti.

Kökarsörenissä asustaa 80 partiolaista
jakaantuneena 13 venekuntaan. Eräs
heistä on Jussi Kainulainen Turun Partio-

Sisseistä, joka ystävällisesti antoi meille
haastattelun. Kehotettuamme Jussia
kavereineen kertomaan rohkeasti leirin
huonoistakin puolista, nousi ensimmäisenä
mieleen, mikäs muukaan kuin, liian
aikaiset herätykset.
- Pillit pannaan, oli poikien yhteinen
mielipide. Myös ruokajonoja sanottiin liian
pitkiksi. Suihkujen toiminnasta ei sen
sijaan ollut huomautettavaa. Alaleirin johto
sai pojilta kiitosta, erityisesti loistonvartija
Laura Karangon peppipitkätossumainen
olemus.

Pekka ja Tuomas

Kökarsörenin suloinen
maskotti - hirressä...

Lehmänselät kumoon!
(tiedotus leiriläisille)

Niin virallisesti kuin vain virallisesti
voidaan ilmoittaa, ilmoitetaan täten, että
Niger-teltoille  on suoritettava
seuraavanlaiset kohennustoimenpiteet:
-harjat suoriksi, lehmänselät joutaa
kaatumaan
-Nigerit päivisin lentoon, jotta
öitsemispaikkanne tuulettuvat kunnolla
-sademuovit ehdottomasti pois telttojen
päältä!

Ja tämä tiedoitus on tosi.
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Suuria tunteita ja
dramatiikkaa

Sunnuntaiaamuna koko leiri tuntui olevan
pois tolaltaan. Selvittelimme asiaa ja
selvisi, että rannassa oli alkamaisillaan
Scout 430-jollien 7. “Skautti“ -jollien SM
- kisoista neljät ovat olleet myös maailman
mestaruuskilpailut. Junioriluokkaa emme
tänä vuonna saaneet kasattua
ilmoittautuneiden puuttuessa,  kertoo
myös itse kisoja kiertänyt Jorma “Jocke“
Birling.

Kilpailussa kolmessa lähdössä
purjehdittiin  niin sanottu tavallinen
kolmiorata. Lisäksi kilpailuun kuului
matkapurjehdus, jossa venekunnilla oli
puolitoista tuntia aikaa purjehtia niin pitkä
matka kuin suinkin. Purjehduskisan
viimeinen osa-alue käytiiin soutamalla.

Keli kisojen mukainen

Kisa pääsi alkamaan vasta 10.00, mutta
aurinkoinen ilma sekä reipas tuuli pitivät
mielet korkealla. Kisaan osallistui 20
venekuntaa, joista 16 selvitti kisan alusta
loppuun. Kansainvälistä väriä kisaan
toivat englantilaisnaiset, jotka ikävä kyllä
jättivät kisan kesken. Ensimmäisessä
lähdössä kärkeen ampaisi parivaljakko S.
Ajanko/M. Norelma. Herrat pitivät muut
varmasti takanaan ja tykinlaukaus todisti
parivaljakon lähdön voittajiksi.

- Bomarsundin Korkeat kalliot peittivät
tuulen aika ajoin aiheuttaen äkillisiä
tilanteita, selvittelee kisaan osallistunut
Olli Birling. Toinen lähtö oli jo
ensimmäistä tasaisempi, vaikka kärjessä
sinnittelikin sama venekunta. Hyvin
purjehtinut Naantalin Sinisten Eivolan
parivaljakko tuli ensimmäisenä maaliin,
mutta liivien puuttumisesta tehty protesti
teki työn tyhjäksi. Joten toisen lähdön
voitti pari Ajanko&Norelma.

Kuninkaiden kuningas
matkapurjehdus

Kolmannen kilpailun alla kisaajien
mahanpohjat velloivat jännityksestä,
olihan vuorossa rankka  matkapurjehdus.
Kisan tarkoituksena oli kiertää
mahdollisimman monta poijua,  eikä
tiukkaa puolentoista tunnin aikarajaa
kannattanut sakon uhalla ylittää. Kisan

lähtö sai mahtavat puitteet, sillä jollat
saivat lähteä reippaanlaiseen
myötätuuleen, jolloin keulat vain
kohisivat ja kisaajat eläytyivät täyteen
revitykseen.

Kaatumisilta ei vältytty, sillä tuuli oli
noussut ja aallot olivat kasvaneet, mutta
onneksi onnettomuuksilta vältyttiin.  S/Y
Meripurakk´an tuulimittari antoi jopa 12
m/s::n tuulinopeuksia, jolloin  turva-
aluksetkin olivat helisemässä.
Maalintulojärjestys ei vaikuttanut
voittajaan, sillä voittajat
O.Birling/A.Arjonen tulivat maaliin
puolenvälin tienoilla,  mutta kierrettyjen
poijujen määrä ratkaisi voiton  pojille.

Kokemuksella voittoon

Kolmas kolmiorata lähti heti
matkapurjehduksen päätyttyä. Upean
lähdön tiimellyksessä monet venekunnat
olivat vähällä tehdä virheen jonka
seurauksena olisi pitänyt pyörittää jollaa
kaksi kierrosta ympäri. Purjenumerolla 59
seilanneet Ajanko ja Norelma ottivat heti
alusta paikkansa kärjessä ja pitivät sen
hallussaan koko kisan ajan. NaSi::n
Eivolat joutuivat taas diskauksen
kohteeksi, sillä he koskettivat maaliviivan
taistelun yhteydessä maaliviivapoijua.

Viimeisenä lajina oli hassunhauska soutu.
Miehistöt kiersivät skautteja soutaen
lyhyehkön radan. -Viimeinen laji eli soutu
muodostui kenties väsymyksen takia
hauskimmaksi ja haastavimmaksi osaksi,
naurahtaa kisanjohtaja Jorma Birling.
Maalissa parhaalla ajalla olivat taas
Partio-Sissien Ajanko ja Nape Norelma.
Märkä mestari valittelee vihoittelevaa
selkäänsä ja toteaa: -Voitto saattoi näyttää
helpolta ja ylivoimaiselta,  mutta keli ja
kokemus suosivat meitä.
-Fiilikset näin kisan jälkeen ovat
mahtavat, keli suosi meitä ja aikataulutkin
pitivät, toteaa kisanjohtaja Jorma Birling.

Lopputulokset:
1. Seppo Ajanko/Markus Norelma,

Turun Partio-Sissit
2. Olli Birling/Antti Arjonen, Turun

Partio-Sissit
3. Rami Lindström/Harri Puolanne,

Lahden Siniset

Lauri ja Timo

SATAHANKA IX leiripaikka on sekä
maantieteellisesti että historiallisesti
mielenkiintoinen.
Leiripaikan eteläpuoleinen “sisämeri“
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Lumparn on syntynyt vuosimiljoonia
sitten meteorin iskemästä. Kartalla
Lumparn erottuukin eräänlaisena
suurena kraaterina. Tuota tapahtumaa ei
ihminen vielä ollut todistamassa, mutta
kun täällä lähes sataviisikymmentä vuotta
sitten taas paukkui, oli silminnäkijöitä
runsaasti. Jo päiväkodista on tuttu laulu,
joka alkaa “Ja se Oolannin sota oli
kauhea…“. Bomarsund on juuri tuon
sodan näyttämö.

Taustaa

Suomen Sota, jota käytiin vuosina 188-
1809, päättyi Haminan rauhaan, jossa
Ruotsi joutui luovuttamaan Ahvenanmaan
ja Suomen manteren Torniojokea myöten
Venäjälle. Näin Ahvenanmaasta tuli
Venäjän imperiumin etuvartio. Saaren
uusi strateginen asema merkitsi myös sitä,
että sinne päätettiin rakentaa  linnoitus
yhdeksi lenkiksi siihen ketjuun, joita oli
määrä rakentaa valtakunnan rajoille.

Ranskan ja Venäjän välille tuli 1853 riitaa
oikeudesta olla kristittyjen suojelijana
Jerusalemissa, joka kuului Turkille.
Samaan aikaan kun Englanti ja Ranska
mahtavine laivastoineen valloittivat
itselleen siirtomaita, halusi myös Venäjä
laajentaa aluettaan. Se kaipasi vapaata
pääsyä Mustaltamereltä Välimerelle,
mutta sen vuosisatainen vihollinen Turkki
hallitsi meret yhdistävää kapeaa Bosporin
salmea. Kesäkuussa 1853 hyökkäsi
Venäjä 50 000 sotilaan voimin Turkkiin.

Ranska ja Englanti olivat olleet
huolestuneita Venäjän
laajentumispyrkimyksistä ja ne lähettivät
omia laivasto-osastojaan Mustallemerelle.
Siellä, Krimin niemimaan
lounaisnurkassa, sijaitsi venäläislaivaston
huomattava tukikohta Sevastopol.
Ranskalaiset ja englantilaiset asettuivat
Turkin puolella ja ryhtyivät piirittämään
Sevastopolia. Pian alkoivat aseet paukkua
Krimin niemimaalla ja rajut maataistelut
käynnistyivät. Tämä Itämaisen eli Krimin
sodan nimellä tunnettu voimien mittely on
jäänyt historiaan myös siitä, että
molempien osapuolten haavoittuneista
yritettiin pitää huolta. Tästä Florence
Nightingalen humaanista toiminnasta
syntyi Punainen Risti.

Pitääkseen venäläiset sotalaivat aloillaan
päättivät ranskalaiset ja englantilaiset
lähettää omia laivasto-osastojaan myös
Itämerelle. Tavoitteena oli pitää tsaarin
laivasto aisoissa Pietarin edustan
laivastotukikohdassa Kronstadtissa ja
myös vahingoittaa venäläisten
rannikkopuolustusta.

…seilas engelsmannit Suomemme
rannoilla…

Kesäkuussa 1854 saapuivat liittoutuman
alukset Kronstadtin edustalle. Linnoitus
olikin luultua vahvemman oloinen eikä
sotatoimiin tohdittu ryhtyä. Ilmeisesti
myös Suomenlahden pohjukan matalat
vedet saivat viholliset epäröimään
laivasto-operaation onnistumista. Oli siis
etsittävä helpompi vastus.  Ikään kuin
harjoituksen vuoksi poltettiin ja tuhottiin
mm. Oulun ja Raahen kaupungit.

Tarina jatkuu huomisessa lehdessä…

Puni

VJ-clubi

VJ-clubi on rentoutumispaikka kaikille
VJ:ille, AVJ:ille ja VKJ:ille. Clubilta
löytyy biljardi, darts, pelejä, lukunurkka,
musiikkia ja totta kai kahvila. Kahvila
tarjoaa juotavaa ja pikkupurtavaa, joita
voi lunastaa Satahangan VJ-clubi -
kortilla. Kortteja myydään
leiritoimistossa, hinta 20 mk. Samainen
kortti tarvitaan myös clubille
sisäänpääsyyn. Clubi on avoinna
puolenpäivän ja puolenyön
välillä seuraavasti:
tiistaina 12-17 kahvila
              19-01 valtakunnallinen VJ-
tapaaminen

Valtakunnallinen VJ-
tapaaminen
tiistaina klo 19-01 VJ-clubilla
Luvassa musiikkia eri muodoissa ja
rrrautaistamenoa.
Sisään vain clubikortilla.
Tule tapaamaan kollegojasi.
Be there or be a loser!

Bomarsundin historiaa osa 1

Ex-pelastusristeilijä Isosaari ohittaa Tokka-Lotan.
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Kun pressi oli purjehtimassa
eli syväluotaus meripartiointiin
päiväpurjehduksen lomassa.

Aamulla supersäämiehen ennustusten
huomattiin jälleen pitäneen paikkansa.
Satamatoimistosta tovin ja pian jo meidät
passitettiinkin S/Y AMIlle, joka on
helsinkiläisen Korven Koukkaajien
omistuksessa. Meidät vastaanotti kippari
Jari “Parsa“ sekä försti Hilja.

Pressi otettiin tietenkin avosydämin
vastaan ja meitä hemmoteltiinkin mm.
suolapähkinä / mehukestein. Matkalla
sitten nähtiinkin monenmoista jännittävää,
mm. muutama spinnumanööveri.
Myötätuulessa meno oli melkoisen
lämmintä ja näin iltatuimaan tuntuukin
siltä, että kasvot suorastaan helottavat
punaisina. Tiedä häntä, oliko leppoisa

mukavasti tähän mennessä, joskin
ruokalan pitkät jonot tökkivät pahasti.
Ahvenanmaa oli tytöille ihan uusi paikka,
ja leirin sijoituspaikkaa kehuttiin hyväksi,
Kristiinan mukaan “ei oo keskellä
mettää.“ Tytöt kertoivat päässeensä
puhumaan englantia mm. kreikkalaisten
kanssa.

Tulevaisuudessa meistä tulee
merenkävijöitä?

Korven Koukkaajien tavoin myös Kymen
vartiot on maa/merilippukunta, joten
kysyimme tytöiltä, mitä meripartio heidän
mielestään pohjimmiltaan oli. Vastaus oli
melko yksioikoinen: “On alukset joilla
purjehditaan - pääasia on se purjehdus.“
Tiedustellessamme kantaa isoihin ja
hienoihin partioaluksiin vastasivat tytöt
yhteispäätöksellä, ettei partiolaisten
tarvitse olla vanhanaikaisia - koulualukset
voivat olla uusia kaikkine hienouksineen,
onhan metsässä himoliikkujillakin kaikki
Gore-Tex -kengistä lähtien viimeisen
päälle.

Tulevien vuosien saapuessa tytöt aikovat
suorittaa I luokan nopeasti ja sen jälkeen
ryhtyä johtamaan omaa vartiota. He
tunnustavat meren ja meripartioinnin
kiinnostavan, metsässä on liikuttu
tarpeeksi. - Uusi virkistää ja se tuntuu
ainakin vielä jännältä, toteaa Kaarina.
Seuraavalle Satahangalle Johanna,
Kaarina ja Kristiina sanovat kuin yhdestä
suusta lähtevänsä ilman muuta.

Teppo ja Joonas

Vad lär man sig på en
seglats?

Runt kl nio på morgonen så börjar båtarna
fara ut från hamnen en efter en. Tokka-
Lotta som jag befinner mig på far också ut
för att få sina passagerare från en annan
båt. De som kommer ombord är fyra tjejer
från bland annat Helsingfors. Jag pratar
med Kreeta som är sjöscout från
Helsingfors. De har seglat rätt mycket från
förut och de har också en egen båt men de
vill lära sig bli bättre. Det märks att de har
seglat rätt mycket förut när de ganska
självständigt får ta ha hand om båten, med
skepparen Libo som övervakar att inget
går snett. De får alla i tur och ordning testa
på att styra, skota och vincha.
Skepparen berättar vad det är de brukar
lära ut till de som kommer ombord på
båten. Det är att hissa och  trimma seglen,
styra, skota och navigera.
När vi varit ute ungefär halva tiden så
byter vi passagerare. Fyra tjejer från
Grekland kommer ombord. De har aldrig
varit och seglat förut och de verkar inte
riktigt våga pröva på heller. Men de tycks
ändå njuta av seglatsen.
Och till dig som ska fara ut och segla;
glöm inte solkrämen för det finnns inte så
många ställen man kan undkomma den när
man är ute på sjön!

Sofia

meininkimme syynä, vai mistä johtui, että
johdimme selkeästi S/Y Rhean kanssa
vierekkäin ( välillä olimme nopeampia! )
muiden jäädessä yhä vain kauemmaksi
selälle.

Oma purjehdusregatta järjestetty joka
vuosi

Hilja ja Parsa kertoivat, että heidän
lippukuntansa on järjestänyt omaa
purjedusregattaa  toivottavat kaikki
tervetulleeksi Helsinki-Porvoo
(Tavistholm ) -reitille myös tänä vuonna,
parin viikon kuluttua. Korven Koukkaajat
tunnustautuvat selkeästi
maa/meripartiolippukunnaksi. Heillä on
myös oma kämppä. - Kyllä tässä
tietynlainen alemmuuskompleksi on,
Parsa  tunnustaa tiedustellessamme, että
eikö harmita, kun oma alus taitaa olla
sataman pienimpiä. Kaikesta huolimatta
kaksikko tunnustautuu tyytyväisiksi
purjeveneeseensä, sillä se “pysyy
paremmin kunnossa kuin moottorialus“.

Det är mat!

Saavuimme välimatkalaituriin, jonka
ympärillä oli uskomattoman vähän vettä.
Pääsimme Rhean  valmiiseen
ruokapöytään ja ahdoimme kupumme
täyteen hernekeittoa. Mehu oli tällä kertaa
hieman tuhdimpaa kuin leirikeittiössä…
Vaihdoimme tavaramme tähän
“järettömään“ alukseen ja silmät pyöreinä
katselimme ympärillemme.

Kolme viriiliä ja virkeää venekuntalaista
istuskeli Rhean keulakannella. Johanna,
Kristiina ja Katariina kertoivat olevansa
Kymen Vartioista. Leiri on mennyt ihan
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Ab Chips Oy  on ahvenanmaalainen
yritys, joka valmistaa mm. Taffel-sipsejä
ja ranskanperunoita.
Otimme selvää sipseistä ja itse tehtaasta,
joten siirrytäänpä hieman ajassa
taaksepäin...

Sipsin historiaa

Perunalastu  on peräisin USA:sta, kun eräs
kokki vuonna 1853 sai idean valmistaa
erityisen ohuita paistettuja perunoita ja
keittää niitä pitkään kasviöljyssä. Näin
hän keksi perunalastun. Ensimmäiset
perunalastut tehtiin kuorimattomista
Saturna-perunoista ja niitä maustettiin
kevyesti suolalla.

Oolannin ranskanperunat  valmistetaan
Bintje-perunasta ja ovat hyvin suosittuja
perunapaloja sipsien lisäksi. Perunaa
perunatuotteiden valmistamiseen menee
vuodessa n. 25 miljoonaa kiloa, joista vain
kolmisen miljoonaa kiloa ostetaan
Ahvenanmaan ulkopuolelta.

Sipsitehdas perustettiin vuonna 1969,
mutta sipsien tuotanto alkoi vasta vuonna
1970. Vaikka tehdas on iso, on
henkilökuntaa vain noin 150. Päivittäin
tehtaalta lähtee 6-7 kuorma-autollista

tuotteita asiakkaille.

Tarkkaa laadunvalvontaa

Jokaiselta tuotantolinjalta otetaan näyte
analysoitavaksi kerran tunnissa.
Ranskanperunoiden osalta näistä
näytteistä tutkitaan pituus, kuiva-
ainepitoisuus, ruskistuminen,
rasvapitoisuus ja väri. Myös perunaraaka-
ainetta kontrolloidaan. Yrityksen
palkkaamat viljelyneuvojat kiertävät
sopimustiloilla tuotantoa valvomassa.
Niin ikään viranomaiset valvovat;
perunoista tutkitaan jäämäpitoisuudet
noston jälkeen. Lisäksi jokaisesta
autokuormallisesta otetaan tehtaalla
laatunäyte.

Chips on huolehtinut myös
ympäristöasioista tuotannossaan.
Jätevedet puhdistuvat omassa
vedenpuhdistamossa ja tehtaalla syntyvä
perunajäte kerätään talteen, kuivatetaan ja
kompostoidaan tai niistä tehdään energiaa
biokaasun avulla.

Kiitokset Leena Laaksoselle Ab Chips Oy
Ltd:stä.

Jonna ja Tiina

IN
Leirihuivi
Scout 430 -jollat
Fendari
Vj-klubi
Aurinko, solari, sonnen, sun, arska, solen, suni…
Kaffe, sumppi, kahvi, coffee, kahve…
Positiivisuus
Siperia
Puni ja muut isot kihot

OUT
Lippukuntahuivi
Sadevaatteet
Vj-klubi
Nattens Öganin sijainti
Kokiksen hinta
Ruoka & tiskijonot
Väsymys
Työajat

Kulmilla huhutaan…..ootteks te
kuullu?

Scout 430 -jollien kiertopokaali kateissako? Onko
pokaalille käynyt kuten Kanada-maljalle? (vrt.
HIFK:n rellestäminen jääkiekon SM-liigan voiton
jälkeen)

Öistä ulinaako tulossa länsirannikolta? Ja missä
muodossa…

Hommia painetaan leirillä skautti-periaatteella

Yösumppilan nimi tulee siitä, että matkalla
määränpäähän ehtii yöuni tulla silmään.

Bomarsundissa on suurleiri, -Kyllä mä nyt sen
tiedän , mutta missä sä oot?

Tiesitkö että…
Leirillä on 1412 henkilöä, joista 139 on
ulkomaalaisia!!!?

Päivän kilpailu
Vastaamalla tähän kinkkiseen kysymykseen voit
voittaa mahtavan maukkaan ja universaalin
palkinnon, jonka on lahjoittanut Merimieskirkon
kahvila. Jos et veikkaa, et voi voittaa…
Päivän kilpailukysymys on: Mihin saakka pojat ja
tytöt toimivat omina järjestöinään?
Kilpailun vastaukset voi, saa ja pitää pudottaa
tiedotuksen postilaatikkoon ( löytyy leiritoimiston

Sipsitehdas huolehtii laadusta ja luonnosta

KV-team etsii…

Hyviä isäntäperheitä Helsingin
seudulta. Muutama ulkomaalai-
nen on vielä ilman majapaik-
kaa. Heidän vierailunsa kestää
lauantaista 8.8. torstaihin 13.8.
Ilmoita halukkuutesi mahdol-
lisimman pian KV-teamille
leiritoimistolle.

Partiopostimerkki on
pop!!!!

Satahanka IX -leirin kunniaksi julkaistua
postimerkkiä ja ensipäiväkuoria on ollut
myynnissä kolme päivää. Marjaana

Ristilehto Partiomuseosta kertoi, että
museo osti 100 ensipäiväkuorta ja
viimeinenkin niistä sai uuden omistajan
eilen iltapäivällä.  Ensipäiväkuoria sai
myös ostaa leiritoimistolta, josta
kerrottiin, että kaikki kuoret myytiin
loppuun lauantaipäivän aikana.
Kenelläkään ei tosin ollut aavistustakaan,
paljonko kuoria oli alunperin…
- Myös partiopostimerkin kysyntä on
yllättänyt meidät,  sanottiin toimistolta.
Leiripostimerkkiä saa edelleen ostaa
toimistolta 2,80 mk:n kappalehintaan.

Tiesitkö muuten, että lähettämällä
kaverillesi tavallisella postimerkillä
varustetun kortin säästät 30 penniä /
kortti?!!!!!

Sari
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Satahanka IX leirilehti Fendari

English Summary

Scout 430 -lightboats World
Championchips -98

On Sunday the sailors of the camp were
showing their skills in dinghy sailing
competition. Their mission was to sail 5
tracks. All the sailors sailed three triangle
formed tracks, one long distance track and
one track which they had to row. Sun
shined the hole day and the wind was quite
good for racing. Everyone of the sailors
were very fascinated, but tired after the
race. At the final results the glorious and
honoured winners were Heikki Ajanko and
Markus Norelma from Turun Partio-Sissit.

The opening night of Nattens
Öga- night cafe

This cafeteria is meant for older members
of this camp from 16 to 999. The doors are
open from 2200 to 0200. The night club
offers many kinds of snacks and drinks.
There happened one little accident, where
four of the tables got broken. The negative
side is that that the road to the cafe is quite
long and dusty.

If you have some questions about our
magazine, we´d like to hear your voice!

Timo & Lauri

Hakekaa se huivi…

- Hyvä tiimi, säger Iina Nummela när jag
frågar vad som är bäst med att jobba i
säkerhetsgruppen. Säkerhetsgruppen
består av dryga trettio personer med
Hannele Kivikoski i spetsen.

Gruppens uppgifter består bland annat av
att kolla om bilarna har orsak att komma
in på lägerområdet, att ingen med blå
halsduk yrar omkring efter 22.00 och att
alla bär sin lägerhalsduk. - Jag känner mig
som en papegoja när jag flera gånger om
dagen måste påpeka om folks halsduk,
suckar Iina. - Fast ibland attackerar vi
oskyldiga campare, skrattar hon.

Jag hittar även Ken Kasten från
Wisconsin, USA i säkerhetstältet. Han
berättar att han blev inbjuden hit av
vänner och jobbar nu i säkerhetsgruppen.
Han har aldrig förut varit i Europa så det
är mycket som är annorlunda till exempel
finns det inte spårvagn i Wisconsin. Det
gör trafiken svår här. Skrattande berättar
han om en dag under sin vistelse på
Borgbacken, Helsingfors. Han var inte
riktigt van med maten här än och åkte för
mycket i karusellerna så han kände sig
verkligen dålig efter det.

Det mest radikala som hänt hittills för
säkerhetsgruppen att lösa är ett akut fall av
magkramper och en trasig vattenslang.
Förhoppningsvis är olyckorna i
fortsättingen i stil med trasiga
vattenslangar…

Linda

Sataystävä
-Fendarin oma treffipalsta-

Hei kaikki kiltit ja tunnolliset “vanhat“
pojat. Keittiön tytöt vailla
ilta/päiväkahviseuraa. 100%:sti
laatuseuraa kuvansa uhranneille.
Nim. Toivossa on hyvä elää

SV:n tytöt lähettävät lakuiset terveiset
Lahden Sinisten pojille!

Fendari! Laittakaas paremmaks!
T: Pohjakosketuksen tytöt

Löpö, eikä käydä vieraissa!
T: Tulevat vaimot

Jutse!!! Hike-Oscar-India! Kaipaan sinun
huuliasi.
Rakkaudella, Oma Pikku Sinkosi

Teme! Käsirautasi… Aah!!! Olet meidän
karskea turvamme. Tulet kuulemaan
meistä vielä.
B&B

Rakas kollegani! Heräsin kauneusuniltani
suloiseen harmonikansoitantaasi, sinä
lähistölläni musisoinut virtuoosi.
Suosittelen sinua kääntymään lähimmän
musiikkiopiston tms. puoleen…
T: Kersantti

Tergut Lasselle ja Mikalle ( rantaleijonat )
Merenkävijöistä!
T: Lurkki

S/Y Femman kipparille 1/5 Mäkrälle
sinkkiämpärillinen onnea 4.8.1998
johdosta!
T: Sutis, Hämis, Suklaatanko ja Eukko
sekä muu PyKo:n väki
PS. Lahjaksi saat vapaavalintaisen shown
kompassivalon loisteessa.

ATTENTION ALL
EATERS!

There was some complaining about
washing up done at the water posts so
Do not wash your dishes at the water
posts
Thank you for your co-operation!
Hugs and kisses for everyone.

Alla pöytä päällä Iina...


