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…sierra, uniform, foxtrot…

Kulmilla huhutaan…

Australien. Bosse visar en “liten“ bunt
Satahanka IX -kort och berättar att det hör
till god sed att skicka ett kort åt att alla, ja,
alla, som man har kontakt med. De flesta
samlar sedan på dessa kort från olika
länder, vilket man kan få diplom för
Vad är då radioscouting? Radioscouting sedan. Bosse själv har ungefär 150 kort av
var första gången med på ett läger i ungefär 330 möjliga.
Finland 1965. Genom radioscouting
upprätthåller scouterna radiokontakt med I radioscouting finns det även många
varann. Radiovågorna känner inga roliga förkortningar så som 73 vilket
gränser. Olika aktiviteter berörande betyder många hälsningar. CUAGN är
radioscouting är bland annat morse, ganska självklart see you again och QSL
radiopejlning
eller
rävjakt
och är dessa kort som man skickar åt alla man
JOTA(=Jamboree on the Air). Dessutom har kontakt med. Visst låter det intressant?
är det väldigt praktiskt att kunna Gör genast ett besök hos Bosse och fråga
intenationella alfabetet, gärna på flera efter mer information!
språk.
Lima India November Delta Alfa
Bosse berättar att man på det här lägret är
de längsta kontakterna är till Japan och Radiogubbet terassilla (kuva Outi)

Turvan pisteellä on nähty hurja
tappajakoira.
Odottaako
Turva
levottomuuksia?

När jag hälsar på i stuga nummer fyra
sitter Bosse, som handhar radioscoutingen
på det här lägret, på verandan och pratar
med radioamatörer världen över, bland
annat från Sibirien, Murmansk och Italien.

Nattens ögan kahvin seassa löydetty
unilääkettä tai muuta nukuttavasti
vaikuttavaa ainetta.
Leiriläiset pelkäävät Bajamajaan muka
piilotettuja kameroita. Ilkeää panetteluako
vaiko karu totuus?
Onko Satahanka XI lopussa?
Melonimiehiä liikkeellä, tästä syystä VJklubin melonit loppu. Kehoitamme
varovaisuuteen.

Best Way to Learn Sailing
Light sailing boat -training point is an old
classic which have been a part of
programme at many large scout and guide
camps in Finland. Here at Satahanka IX
the triangle shaped training course is
situated little out of the harbour.
-Surprisingly, for many scouts and guides
it has been a first occasion to sail with
these small vessels although it is sea scout
camp- says the head of the point, Juha
Hannia from Scout troop Myrskypojat.
However, after a sailing session the most
of the all newcomers have been gladly
surprised.
Matias

Scouting in Åland
Scouting in Åland is possibly the oldest in
Finland. It begun in the year 1910 or
possibly even in the year 1909.
To the district of Åland belongs about 250
scouts and guides. There are six troops in
the district and the biggest of them is
Ålandsflickor. In Åland sea scouting is not
separated from normal scouting. Here all
scouting is connected to the sea in some

way or another. Åland’s district organises
camps to the scouts and guides ( last year
it was held in Kumlinge ) and to the
brownies and cubs. In this year the
brownie and cub camp was held in
Brästö. The leader of the district,
Margaret Mattson thinks that the valuable
aspect of her district is nature. -In the
continent scouts and guides have

to travel farther to countryside to make
camps. We just have to open the door.
Troops of Åland have three bigger boats
and about ten light sailing boats. To the
Satahanka IX camp came about 50 scouts
and guides from Åland.
Matias
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Oy Partio Scout Ab
minigolf tournament -98
Tiedotuksen ja partiokaupan välillä
pelattiin haasteottelu, jossa kauppa oli
haastavana osapuolena. Kyseinen ottelu
oli Oy Partio Scout Ab:n voimakkaasti
sponsoroima.
Ottelun
tuloksen
julkistaminen
sattuu
ja
kirpaisee
sydämestä, sillä kaupan joukkue vei
voiton. Voitolla ei tosin ole väliä, sillä se
mikä merkitsee, on tietysti rehti kisa.
Lopputulos: kauppa 161 lyöntiä ja tiedotus
174 lyöntiä.

Kaupan edustajan tyylinäyte
(kuva Outi)

Päivänleiriläinen
Nimi: Ari Särkkä
Lippukunta: Lahden Siniset
Piiri: Salpausselkä
1. Mitä pidit haikista?
-Haikki oli kävelylenkki, joka oli
tarkoitettu nuoremmille vartiolaisille.
Lenkki olisi saanut olla pidempikin ja
toiminnallisempia rasteja olisi voinut olla
enemmän.
2. Oletko vieraillut VJ-clubilla?
-Olen käynyt ja paikka on ihan OK!
Grilliparty-liput voisivat kylläkin olla
halvempia.
3. Mitä olet pitänyt ravintola Kahvelista?
-Ruoat ovat olleet hyviä, vaikkakin
hieman mauttomia. Mausteita voisi olla
tarjolla pöydissä.
4. Minkä olisit tehnyt toisin leirille jos
olisit johtajana?
-En olisi järjestänyt leiriä leirintäalueella,
joka on liian avoin eikä yksityisyyttä ole
riittävästi.
5. Millaiset terveiset lähettäisit leirinjohdolle?
-Suuret kiitokset järjestelyistä, koska ovat
toimineet mahtavasti vaikkakin miinus
massatapahtumille.
(kuva Outi)
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Fendari kysyy:

Mikä on paras ruoka, jota
osaat tehdä trangialla?
Erika Nieminen, 12
Lätynkääntäjät
-Letut
Minna Ruokonen, 12
Lätynkääntäjät
-Hernekeitto
Janne Gävert, 14
Turun Partio-Sissit
-Loimulohi (nuotiolla)
Juho Roivas, 13
Turun Partio-Sissit
-Nuudelit sienikastikkeessa
Alma Jula, 14
Auran Tytöt
-Italianpata
Mikko Metsälä, 15
Säkylän Vesiveikot
-Spagetti ja yrttikastike
Olli Santaluoto, 14
Säkylän Vesiveikot
-Grillimakkara
Reetta Ruoho, 12
Turun Tähtitytöt
- Italianpata
Salla Sinisalo, 11
Turun Tähtitytöt
-Hernekeitto
Bernhard Zimmermann
Saksa
-Nuudelit
Sari

Pelastuslauttoja onnettaren
suosikeille
Haikilla käytössä olleet pelastuslautat
arvotaan halukkaiden kesken. Lauttaarvontaan voivat osallistua piirit ja
lippukunnat. Piirit ovat kuitenkin
etusijalla. Ilmoittautumiset mukaan
arvontaan toimitettava leiritoimistoon
perjantaihin klo 20.00 mennessä.

Rhea on yksi leirin koulutusaluksista (kuva Tuze)
Read this and keep trendy!

IN
Luxemburg
Milkcart
Blueberrys
Tunis
Sole (That´s French, man!)
Sunglasses
Sataystävä-article
Monopoly The Game
Water melons
Fendari

OUT
Rubber boots
Finnish articles (?)
5mk shower
Punks
Apples
Sleeping to 12am
The most played song at VJ-club (Ghetto
superstar?)
Obligatory Silence
Smoke in own eyes
Love bites

SATAHOROKOOPPI
KALAT
Olet onnetarten ottolapsi. Juokse viivana VJkahvilaan kuuntelemaan Irwiniä kulkematta
lähtöruudun kautta! Seuraavasta viisaudesta on
elämässäsi suuri hyöty: “Mitä kaupantäti sanoi
Sopasen Teijalle, kun Teksu osti maksamakkaraa?
-Maksapas Teija maksapasteija“.
Tunnettuja kaloja: Nattens Ögan kampelat

Luovaa ruoanlaittoa
Ravintola Kahvelin käytössä olleessa
kylmäkontissa on ollut ongelmia. Osa
leirille tarkoitetuista ruoista on jouduttu
heittämään pois. Nämä vaikeudet ovat
johtaneet siihen, että leirin ruokalista on
muuttunut suunnitellusta. Ongelmista
huolimatta on keittiö kuitenkin onnistunut
loihtimaan erinomaista ruokaa.
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6DWD\VWlYl

-Fendarin oma treffipalsta-

Perjantai Fredag Friday
7.8. -98
0700 Herätys/Vakning/Wake up
0800 Aamupala ja lipunnosto/Frukost och
flagghissning/breakfast and flaghoistering
0900 1. Koulutuspiste/Den första
övningspass/The first trainingplace
1200 Lounas/Lunch/Lunch
1400 2. Koulutuspiste/Den andra
övningspass/The second trainingplace
1700 Päivällinen/Middag/Dinner
1830 Päättäjäiset/Slutningen/Closing
ceremony
2100 Iltapala/Kvällsmål/Evening snack
2200 Hiljaisuus ja iltahartaus/Tystnad och
kvällsandakt/Silence and evening church
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Annoit mulle nakkikastiketta, mä annoin sulle
kostean mukini ja sä kysyit riittääks tää jo? Mä
vastasin ettei tää riitä koskaan. Rakastan keittiötä!!
T: 3. ruoanrakastaja
Moi Hans! Olet tosi hyvännäköinen ikäiseksesi…
trendikkyyttä Hesasta! T: sekaisin, ei kai???
Olen kuullut, että Turvan ohi hiipailee öisin hämäriä
hiimuja, laittakaa kuri paikoilleen tai me laitamme
sen. T: Me 3 jengi
Hei 3 urheaa neitokaista (Alli, Eppu ja Jenni?)!
Olemme katselleet teitä sillä silmällä. Haluaisimme
tavata,
laittakaa
vastaus
VJ-clubin
ilmoitustaululle.
Terkkuja Zuiccikselle -ehdittiin lähteä ennen sun
saapumista. Ja Mikoille, Maxille (en löytänyt enää
sua) ja muillekin tutuille. Törähdyksin Salla
Moikka Henkka! Mites menee? Älä nyt käsitä
väärin, mut olet sä löytäny jo uuden. Ihan oikeesti
älä nyt käsitä väärin. T: yks Bogskäristä
Isälle ja Murulle terveiset. T: Joe Schmoe
Iloiset menninkäiset Bogskäristä etsii sutjakasta
125-vuotiasta urostonttua! PS: “jääkö taikasauvat
kotiin“
Leuku!!! Mihin rakoon sä tungit sun
lippiksessssss….. T: pohjasakka
Vastaus 12v. Leiriläiselle. Jos sä et tiedä kuinka
mennä pissaamaan, mä voin tulla sun mukaan ja
ohjata sulle. T: Pisuaari-expertti
Annetaan hanuritunteja. Pertti Korpela/Ritgrund
Nalle Puh tulee kaipaamaan kuutamoretkiä Nasun
kanssa Puolen hehtaarin metsässä… Kun mielesi
tekee hinajaa, ota yhteys Puhiin. Varo
Möhköfanttia…
Unelmien mies! Kahvit tarjolla nigerillämme tänään
23.00! Saavuthan!? T: Innolla odottavat
Saimaan Vartioiden tytöt kiittävät Balticin poikia
purjehduksesta ja Kristan miehistöä mukavasta
saunamatkasta.
Hei sinä komea ja lihaksikas Kotkanpoika, olen
katsellut sinua jo pidemmän aikaa! Kaipaatko
urheiluhierojaa? Tavataan varustamolla! Nim. Tuen
teitä ja olen viisaasti vaiti
Heij gulle! Vi spanade in dig på S/Y Merisusi. Sen
bombaderade vi dig med en tepåse. Och vi vill nu
veta vad du ansåg om vårat blyga raggningsförsök.
Meddela oss gärna! Sign. Du vet nog vem vi är…
Oh, I want you, I don´t know it I need you, but oh,
I´ll die to find you out - you besättninngsman från
S/Y Merisusi. Vi spanar på dig i smyg… Sign
kontakta oss!
Terveissii! Liisal, Maril, Meril PLUS muille
Flötjanissa oleville rantaleijonille, Lurkil, Omel,
Jounil, Lauril, Henkal, Edlal, Jaakol, Velille. T:
Z&Z PS. Ja tietty Lurkin omalle pikku
sydänkäpyselle
JHON TRAVOLTA jakaa nimikirjoituksia 7.8.
perjantaina klo 15-23 leirialueella 10 mk per
nimikirjoitus. Nim. Bongaa itsellesi nimikirjoitus
Rakas Jussi! Miksi olet aina niin allapäin? Söpö
katseesi on vienyt meidät hurmioon. Ruokalassa
tapaillaan! T: Nauru pidentää ikää
Rhean Simo Siili !!!
Onks kukaan ruokkinut sua viilillä? Sehän on
tunnetusti siilien namia.
The“Spice Girls“
Lågskärin Timooo !!!
Jos oot omasta mielestäs komea, rohkea ja
huumorintajuinen niin; Hoh hoo!!
Terv. Kapinalliset

Rakas !
Odotin sinua turhaan vessoilla 15 minuuttia. Et tullut
koskaan, mihin hävisit??
Oma pikku pingviinisi
Kultaa!!
Jätin kaksi tyhjää kassia huostaasi kolmosen eteen,
mihin hävisit ja missä vietit tuon alkuillan??
Pikkulinjamestarisi
Sinä söpö tumma kulmakarvaton mies. Sua jäi
kaipaamaan se Suomen ainoa purjehtiva ayshire.
Toivottavasti tapaamme “seiskassa“!
Me ollaan viix alaleirinjohtajaa ja meitä kyrsii
kybällä ettei meille oo mitään nollauspistettä. Me
haluttais tavata saman henkistä sakkii ja kuunnella
hämyä musaa esim. Ultra Bra. Onko odotettavissa
parannusta ensi leirillä?
Nim. “Nokkahuilut sucks“
Hei!
Sinä rikkaannäköinen kalju punkkitohtori! Onhan
ötökkäni tallessa?!
Jäin kaipaamaan hellää kosketustasi.
Nim: “Petronella -81“
Hei sinä alaleirien, sitruunainen parkkipirkko! Tule
ja sakota meitä!
Terkkuja suberhubaisille työleiriläistytöille, jotka
olivat lähdössä pois saunalta kun pieni jäässä oleva
poika tuli häiritsemään. Kiitos teille!
Terveiset raumalaistytöille Flötjaan ja myös Piialle
suuret terkut! Pidä lippu korkealla Janiika “Jim
Carrey“ Aaltonen. Myös muut tutut. Pitäkää
hauskaa.
T: Haba
Kiitti kiitti kaikille kivoille
T: Nalle Puh pois hirttosilmukasta
Seikkailunhaluiset söpöt kimulit haluaa uhkeaa
miesseuraa. Syödään keksiä ja soitetaan “hanuria“
(suuta) nähdään pressulla peitetyn bajamajan luona
tänään illalla 19.30.
T:kimulit
Teme! Olemme pettyneet. Kaukaa nähdyt lihaksesi
(?) osoittautuivatkin huijaukseksi. Et kuule meistä
enää. B&B (+B)
PS. Saammehan käsirautasi? Mitä sinulle tehdä, jos
saisin.
Du kiva pojken, som har blå pipo. Du är så sött! Vi
har vinkat till dig många gånger. Du är så sött! Du
har härlig hår och intressant smile. Du är så sött!
Puss och kram: flickorna från viestikoulutus PS. Du
är så sött!
Haikki-Lauri! Oli mukava tavata. Jos rankan
aherruksen jälkeen kaipaat seuraa tai niskahierontaapua, ota yhteyttä.
Nim. Nordiska språk
Kolme nättiä tyttöä etsii yöseuraa. On niin
yksinäistä… Jos vaikka pelit kiinnostaa, ota yhteyttä
hopean kupoliteltan väkeen, tunnistat sen ulkona
roikkuvista naisten vaatteista. Nim. Kuha-team
Hei sinä sopivasti lihava tyttö, joka harrastat
“iiroseppäilyä“ ruokalassa. Sinulla on pitkät rusk.
hiukset, jotka aina palmikolla… Rakastan sinua yli
kaiken! T: Ismosi
Till Schvampen och Schvansen! Har ni VHF:en klar
(Satahanka, Satahanka…)? H: Marja-Leena, Sååffi,
Soviro och Masken (glöm inte Nelli P.) PS. “Häng
Er Va!“
Uljas leirinjohtaja !
Olen salaa katsellut sinua jo pitkään. Tule satamaan
täydenkuun loisteessa Sissin peilissä.
Nim. Vanha Tähti Tytöistä

