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Satahanka IX leirilehti Fendari
Julkaisija: Satahanka IX

KIITOS! TACK! THANKS!

Fendarin toimitus

Meri, ystävyys ja partioaate ovat ne elementit, joille tämäkin SATAHANKA IX -leiri
on perustunut. Olemme kuluneen viikon ajan saaneet osaksemme tämän kesän
kauneimmat päivät. Olemme päässeet testaamaan osaamistamme erilaisissa partio- ja
merimiestaidoissa. Olemme voineet sitoa uusia ystävyyssiteitä eri puolilta Suomea ja
eri puolilta maapalloa tulleiden partiolaisten kanssa. Kaikesta tästä olemme saaneet
nauttia hienoissa historiallisissa puitteissa maailman kauneimmassa saaristossa.
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“So, come along, Scouts - make yourselves efficient, and if you enjoy your Sea
Scouting as much as I enjoyed mine, you will have a wonderful time“, sanoi
partioliikkeen perustaja lordi Baden-Powell on aikoinaan. Ainakin minä olen kuluneen
SATAHANKA-leiriviikon aikana nauttinut siitä, että olen meripartiolainen. Kiitos
hienosta leirielämyksestä teille kaikille!
Hav, vänskap och scoutideologi är de element som utgjort grund för även detta
SATAHANKA läger. Under den gångna veckan har vi fått njuta av sommarens
vackraste dagar. Vi har fått pröva våra scout- och sjömansfärdigheter. Vi har kunnat
knyta nya vänskapsband med scouter från landets och världens alla hörn. Av allt detta
har vi fått njuta i en fin historisk miljö i världens vackraste skärgård.
“So, come along, Scouts - make yourselves efficient, and if you enjoy your Sea
Scouting as much as I enjoyed mine, you will have a wonderful time“, sade i tiderna
scoutrörelsens grundare Lord Baden-Powell. Åtminstone jag har njutit av att vara
sjöscout under den gångna Satahanka lägerveckan. Tack ska ni ha för en fin
lägerupplevelse!
Sea, Friendship and the Scout spirit are the elements on which also this SATAHANKA
has relied. During the past week we have had the opportunity to enjoy the most
beautiful days of this summer. We have also been able to test our skills in different
branches of scouting and seamanship. We have made new friends with scouts and
guides from all over the world. This all has become true in fantastic historical
surroundings in the most beautiful archipelago in the world.
“So, come along, Scouts - make yourselves efficient, and if you enjoy your Sea
Scouting as much as I enjoyed mine, you will have a wonderful time“, said the founder
of the Scout movement Lord Baden-Powell. At least I have during the past camp week
of SATAHANKA enjoyed being a sea scout. Thank you all for this wonderful camp
experience!
Puni

Merimieskirkon kulmilta
Näkemiin

Painopaikka
Mariehamns Tryckeri
Painos: 1400 kpl

Satahanka 1998 alkaa olla kohta jo historiaa. Meillä on mukava leiriviikko takanapäin.
On aika sanoa kiitos ja näkemiin ja palata kotiin. Aloittaa arkinen aherrus ja pian uusi
toimintakausi partiossa. Merimieskirkon henkilökunta haluaa kiittää kuluneesta
leiriviikosta ja toivottaa Taivaanisän siunausta ja varjelusta elämän purjehduksellesi.
Hymyillään, kun tavataan... ehkä seuraavalla Satahangalla.
Ole rohkea ja reilu! Ole oma itsesi! Etsi ja löydä elämän totuus!
Taivaanisän siunaamaa kotimatkaa sinulle!
Taivaanisän siunausta ja Jeesuksen armoa ja totuuden Hengen johdatusta elämääsi.
Merimieskirkon väki kiittää ja toivottaa mukavia partiovuosia...
Antti-Jussi Pulli
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Your opinion about this
camp, please…
Now, the camp Satahanka IX is nearly
over and the scouts are heading back
home. Lots of people might be sad or
happy about that. We asked about their
thoughts:
Stephan from Germany thought that it was
a “Finnish camp with International guests“
; he said that it was a bit difficult to
understand all the messages they were
given, because messages were mostly in
Finnish.

Nyhamn
Nyhamnin leiriläiset olivat juuri palanneet
haikilta, kun tavoitin muutamia heistä
torstaina iltapäivällä.
-Haikki oli ihan kiva, mutta väsyttävä,
kertoivat Mari Konsala ja Katri Stenius
kortinpeluun lomassa.
Lähistöllä
rentoutuneet
Mikko
Kirjavainen, Aleksi Parikka ja Kalle Laine
kehuivat Nyhamnin henkeä hyväksi.
Kiitosta saivat etenkin alaleirin johdossa
toimivat Marja ja Åsa. -Ne ymmärtää
meitä, naureskelivat pojat. Negatiivistakin
sanottavaa pojilla oli, ei niinkään alaleiriin
vaan herätyksiin liittyen. Joka-aamuinen
ilomme (?) “Ankkurit ylös“ -kappale ei
saanut poikien sympatioita puolelleen.
Onkohan syy itse kappaleessa vai
herätyksen ajankohdassa…?

Fanny from Luxembourg said that it was
not a funny camp. She added some details
she disliked: The newspaper which was
mainly composed by articles in Finnish.
She added that there could have been a
sports area, where you could have played
Andrea Magnani Italiasta kertoi, että
some basket-, volley-, or football.
hänen mielestään koko leiri on hyvin
organisoitu.
Jari from Finland said that “It was OK. I
-Olen saanut muutaman uuden kaverinkin,
think lots of Finnish people agree with
kertoi italialaispoika hymyillen. Muita
this..“
kommentteja leiristä en Andrealta saanut.
-On ollut ihan mukavaa, sanoi hän
Andrea from Australia said: “It was a great
loppuun.
experience. I liked it very much here,
because of a landscape I have never seen
Vaikka siellä täällä näkyikin muutamia
in my whole life. I am happy to have been
lehmänselkiä ja irtonaisia kumisaappaita,
here, and sad to leave on Saturday…
oli Nyhamnin yleisilme melko viihtyisä ja
Although there was a lack of
kaikkien haastateltujen mielestä alaleirin
communication between the foreign scouts
henki ansaitsi kehut.
and the staff.“
Sari

Kv-tiimiläisten kiireinen viikko
Kv-tiimin ihmiset ovat kiireistä porukkaa!
-Ei tässä oikeastaan ole virallista vapaa-aikaa
ollenkaan,
kertoivat
Eevis
Enson
partiotytöistä
ja
Tuukka
Kuopion
Metsäpojista. -Minä olen ollut melkein koko
viikon meripelastuspisteessä, Eevis kertoi.
Tuukka puolestaan on palloillut ympäri
leirialuetta.
Tiimiläisiä on viitisentoista. - Isommalla
porukalla tämä ei ehkä toimisi, sitten pitäisi
olla jo työvurot, mietti Eevis.
He olivat molemmat sitä mieltä, että
muidenkin kuin kv-tiimiläisten olisi pitänyt
ottaa rohkeammin kontakteja ulkomaalaisiin.
-Ei ne naura, jos tekee virheitä. Minäkin olen
liikkeellä peruskouluenglannilla ja hyvin olen
pärjännyt.
-Myös ulkomaalaiset ilahtuu, kun heille
menee puhumaan, Eevis lisäsi. -Heistä saa
helpolla tosi hyvät kaverit. Tämä on loistava
tilaisuus saada puhua kieliä.
Molemmat sanoivat, että seuraavalla leirillä
menevät varmasti kv-tiimiin.
-Meillä on tiimin sisällä tosi hyvä henki,
molemmat julistavat .
Courtney U.S.A:sta pyörittelee hetken
päätään, kun kysyn, tietääkö hän kv-tiimin,
mutta muistaa lopulta tavanneensa ainakin
muutaman tiimiläisen. -On todella hyvä, että
täällä edes joku puhuu englantia, sanoo
Cortney lopuksi.
Katie ja Fiona Australiasta kertoivat, että kvtiimiläisiä on hiukan hankala tunnistaa
huivissa olevista plakaateista huolimatta.
Molempien
tyttöjen
mielestä
tiimin
olemassaolo on hyvä asia. -Enemmän asioita
olisi pitänyt kääntää englanniksi, kritisoivat
tytöt.
Sari

Dominique

Kiitos muistamisesta
“Nuoruus
on
lahja,
vanheneminen on taidetta.“

mutta

Yrjö “Yrjänä“ Nenonen

Lehmänselkä Nyhamnilaisittain
(kuva Outi, Mikko’s Court Photographer)
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Päivän leiriläinen
Nimi: Mikko Utriainen
Ikä: 12 v.
Piiri: Etelä-Karjalan Partiolaiset
Alaleiri: Kökärsören
Kysymys 1: Onko täällä ollut sellaista
kuin kuvittelitkin?
Vastaus: Joo, on ollut.
Kysymys 2: Olisitko muuttanut jotain?
Vastaus: Hmm. Täytyy miettiä, en
varmaan mitään.
Kysymys 3: Mikä oli parasta? Entä
huonointa?
Vastaus: Parasta oli jollailu, huonointa
perinnealukset, ne oli ihan tylsiä.
Kysymys 4: Onko tullut äitiä ikävä?
Vastaus: Ei oo tullut.
Kysymys 5: Voisitko jäädä
pitemmäksikin aikaa leirille?
Vastaus: Kyllä musta tuntuu, et voisin
mennä kotiin.
(kuva Outi)

Ei pöllömmät bileet!
Seurapiiritoimittajamme
olivat
varautuneet kravatein ja kävelykepein
saapuessaan VJ-clubin torstai-iltaisiin
grillibileisiin. Pöydissä oli valkeat liinat ja
nuotiot ja grillit savusivat jo grillattavia
odotellen. Alussa tunnelma oli vielä
hiukan hiljainen, mutta kunhan kaikki
olivat saapuneet ja musiikki saatu
soimaan, oli tunnelma jo korkealla
katossa.
Grillibileiden resepti VJ-clubin tapaan:
Ostetaan 40 kg vesimelonia, 40 kg
makkaraa, 20 kg lihaa, 8 kg kampelaa ja
tehdään 50 litran saavi salaattia, lisäksi
vielä kasviksia ja pekonia nyyttien
rakenteluun. Näiden lisäksi vielä paljon
mehua ja kotikaljaa. Pyydetään mukaan 50
plus pari loistavaa tyyppiä ja nautitaan
lämpimänä kesäiltana musiikin lomassa.
Eli toisin sanoen paikalla oli ihan sikana
safkaa ja 50 bilelipun hankkinutta.
Lippuja oli kuulemma kyselty paljon vielä
niiden loppumisenkin jälkeen, kertoo
Infon oma tyttö Janiika. Lisäksi lippuja oli
saanut biljardi- ja tikkakisan voittaneet,
pari KV-leiriläistä sekä laivapäällystön
diplomaatit. -Idea on jo oikeastaan vanha,

samanlainen pidettiin mm. Loistolla -96,
kertoo henkilökunnan jäsen Katri. Hän
kertoo tiimin valmistelleen juhlia koko
päivän mm. perunoiden pesun ja salaatin
väsäämisen merkeissä. Kukaan ei
tunnustanut käyneensä edes päivällisellä.
Ei pysty!
-Siis emmä jaksa enää, eka kierros vasta ja
oon jo ihan täynnä, vastaa Sunna
kysyttäessä josko pääsee omilleen illan
aikana. Porukka oli varannut lippunsa jo 3
päivää sitten, hyvissä ajoin, sillä niitä oli
myynnissä vain 50 kappaletta. -Njamnjam
mmmgh, kuuluu ovensuusta kun Janiika
pistelee poskeensa herkkusieni-sulatejuusto-pekoni-käärylettä, niitä samaisia
muuten, joille toimittajamme menetti
sittemmin sydämensä.

varttuneempaa väkeä ja oletamme heidän
kuuluvan laivapäällystöön. Kamreeri
Marja ja KV-Ykä sanovat tulleensa
katsomaan vain, miten pihvit paistetaan…
Ruoan tason he toteavat diplomaattisesti
olevan eri budjetilla tehtyä kuin Kahvelin,
leiriruokalaa lainkaan vähättelemättä.
Klubin henkilökunta saa kiitoksia
loistavasta palvelusta ja kokkaamisesta.
Asiaan…

-Saako olla kasvisnyyttejä? Pieni
ruokatoimittaja heräsi sisällämme ja
päätimme tutustua Jalin tarjoamiin talon
antimiin. Asteikolla 1-5 pöllöä sai ruoka
tuomiomme seuraavasti: sienipekonirulla
5p, pihvit 5p, kasvisnyytit 4p, salaatit 4p,
joskin Teppo kaipasi niihin lisää
volyymiä. Kampela sai 5p, meloni
varmana hittinä myöskin 5p. Erikseen
Ulkomaalaiset ystävämme, Shona ja Jess arvosteltiin vielä juomisia ja tunnelmaa,
Brittein
saarilta
pitivät
bileistä joista lankesikin kirkkaat viitoset.
kokonaisuudessaan, live-musiikki olisi
voinut vielä piristää. Grillin vierellä Yleisögallup tuotti samat tulokset ruoan
heiluva Janne ei ollut vielä ehtinyt suhteen, joskin kanaa ja jotain jälkiruokia
katsastaa kokonaistilannetta vaan huolehti jäi joku kaipaamaan. Leipä olisi jäänyt
ensin siitä, että kaikki saavat tasaisesti sivualalle Mikon mukaan: -Täällä syödään
ruokaa. -Fiilikset on ihan jees, ehtis vaan kunnolla eikä maistella, leipä olis sellasta
istahtaa vähäks aikaa.
täytettä kun muuta ei ole. Otto toivoi
Eräästä pöydästä yhytämme hieman samanlaisia järjestettävän lisää - ehkäpä
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seuraavalla
piirileirillänne?
Talon
puolesta toivottiin myöskin parempia
juomia - joillakin näkyi olevan oma
limsapullo mukana. Grillatut ananakset
toivat eksoottisen lisän kuin myös
lisukkeena tarjoiltu meloni, joka loppuikin
sitten pian kesken (40kg).
Nuotion äärestä löysimme Tuukan, joka
kertoi syöneensä kuusi pihviä á 200g.
Tuntui maistuvan… -Makkaraa ja pihvejä
oli vierekkäisillä nuotioilla, mutta
viihdyimme paremmin pihvien vieressä,
hän kertoo -mutta eiköhän noillekin vielä
omistaja illan aikana löydy. Löytyikin,
sillä yhdeksältä sisään pääsivät taas
“tavalliset kuolevaisetkin“ eli ne, jotka
eivät olleet ehtineet hankkia lippua
ajoissa.
Summa summarum.
Tosijees. -Bileliput peittivät kustannukset
ja tunnelma tuntui ihan hyvältä, toteaa
Janne meille vielä ovensuussa, kun
poistumme hoippuen ähkyssä hyvän ruoan
keskeltä. Emme voi muuta kuin yhtyä
edelliseen puhujaan ja todeta tapahtuman
olleen onnistunuttakin onnistuneempi.

Palvelu pelaa VJ-clubilla...
(kuva Annukka 23 v.)

Saavuttuamme
Flötjanin
alaleiriin
tunnelma oli aika hiljainen, mutta
etsiskeltyämme tuokion verran, löysimm
alaleirin johtajaportaasta kaksi puheliasta
neitokaista,
loistonvartijan
Maija
Savolaisen sekä loistomestarin Mirja
Ajangon Turun Tähti-Tytöistä. He
kertoivat Flötjanin olevan leirimme suurin
alaleiri 95 partiolaisen voimin, jotka ovat
jakautuneet yhteentoista eri venekuntaan.
Kansainvälistä
väriä
edustaa
27
kreikkalaisen värikäs seurue.

Teppo ja Joonas

Special Satahanka horoscope :
Wanna know everything about your love life, your
health etc. ? No problem ! We know the answer.
Aries (March 21 - April 19)
You´re more active and attractive than usual. These
qualities will help you to find your dreamlover ( here
at Satahanka).
Taurus (April 20 - May 20)
Don´t be afraid of risking more than you want.
Watch out on the floor! Treasures could be hidden
everywhere.
Gemini (May 21 - June 21)
Broaden your horizon ! You never know what
relations with foreigners are useful for! There are
even chances of getting romantically involved with
a stranger.
Cancer (June 22 - July 22)
As August heats up, so does your sexy +self, and
you lose your usual sense of reserve. You´re shining
like the sun. This is definitely your summer.
Leo (July 23 - August 22)
Be careful about your health! The possibility of
being bit by a mosquito or tripping over a peg is
very high.
Virgo (August 23 - September 22)
You´re in a really bad temper these days. What went
wrong ? Whatever it is, forget your worries and
enjoy this wonderful camp! Your new slogan is :
Don´t worry, be happy!
Libra (September 23 - October 22)
You´re very lazy! You should do some sport! Why
not try skipping over every peg in your subcamp.

Flötjanin alaleiri esittäytyy

Scorpio (October 23 - November 21)
Attention ! Risk of food poisoning ! It´s not coming
from the soup and sandwiches but from ice-cream!!!
Sagittarius (November 22 - December 21)
You´re in a talkative mood these days . But don´t
exaggerate too much. You might get on someone
else´s nerves.
Capricorn (December 22 - January 19)
Be careful! Your relationship with your tentmate is
enduring serious tensions (maybe it´s because of his
smelly feet ). Talk to him in order to clear the
problem out of the way.
Aquarius (January 20 - February 18)
Sorry, the stars could not predict your future. There
were too many clouds.
Pisces (February 19 - March 20)
You are such a boring person at the moment. Even if
you would hang a bone around your neck, dogs
would refuse to play with you. Only the support of
Cancers could help you out of this desperate situation
( because of their contaiming energy)

Flötjan oli ehtinyt hankkia julkisuutta jo
mm.
voittamalla
kovatasoiset
leiriolympiamittelöt. Myös leirillä iltaisin
liikkuvat ovat varmasti törmänneet näihin
kovina juhlijoina tunnettuihin ystäviimme. Hiukan udeltuamme saamme kuulla ,
että leiriromansseiltakaan ei oltu vältytty ,
erityisesti kreikkalaiset ovat olleet
aktiivisia tämän saran suhteen suomalaisten tullessa kuitenkin tiukasti perässä.
Lahden Harjunalustan Siniveljistä oleva
Henriikka kertoi Satahanka IX :n olevan
ensimmäinen suuri partioleiri, jolle hän
osallistuu. -Mä tykkään siitä, että wc:t on
lähellä ja että leirinjohtajat on niin reiluja.
Haikki on ollu ehkä parasta jollakoulutuksen rinnalla, sanoi Henriikka
haastattelun lopuksi.
Joonas ja Pekka
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Bomarsundin historia osa 4

Ehtoihin suostuttiin ja Prästön torni
antautui, mutta omin ehdoin. Tornia
Ja se oli vihollisen meininki, että ampua puolustaneet suomalaiset eivät kuitenkaan
halunneet antautua vaan pakenivat omille
murskaksi fästinki…
teilleen piiloutuen ahvenanmaalaisten
Tasan puolenpäivän aikaan annettiin avulla.
komentoalukselta merkki ja niin alkoivat
kanuunat ja mörssärit jylistä. Korvia …ja ottaa se sataväkifangeiksi…
huumaavaa infernoa jatkui seuraavat 25
tuntia. Etelätuuli painoi ruudinsavun Linnoitus ryöstettiin ja rakennelmia hajoiLumparnilta linnakkeen päälle. Vihollisen tettiin. Kun tappiot laskettiin nähtiin, että
ja omien aseiden savuun sekoittui lisäksi venäläiset (ja suomalaiset) olivat tässä
hienoa valkoista tomua joka oli lähtöisin Oolannin sodassa menettäneet 53 miestä
ja hyökkääjät kaksi kertaa enemmän. Pian
suojaksi kasatuista jauhosäkeistä.
seurannut koleraepidemia vaati paljon
Kenraali Bodiscon kerrotaan piilot- enemmän uhreja. Linnoituksen noin 2300
tautuneen kellariin viljasäkkien suojaan puolustajasta 957 joutui sotavangeiksi
rukoilemaan henkensä edestä. Kenraalista Ranskaan ja loput Englantiin.
sanottiin, että miestä ei oltu siunattu
“tarmolla eikä järjellä, mutta hän oli Syyskuun toisena päivänä oli päälinnoitoimissaan tunnontarkka ja hänellä oli jalo tuksen eri puolille kaivettu yli 40 maamielenlaatu“. Myös muiden pää- miinaa. Juhlaliputettu sotalaivasto seurasi
linnakkeen puolustajien urhoollisuus Lumparnilla torvisoittokuntien säestykjoutui koe-tukselle yli 40 kg:n painoisten sellä kun koko komeus räjäytettiin
tykin-kuulien jysähdellessä linnoituksen murskaksi. Kerrotaan, että jysähdys oli
muu-reihin ja räjähtävien kranaattien niin voimakas, etä se kuului Tukholmaan
aiheut-tamien tulipalojen riehuessa. asti. Se oli Pohjolan Gibralttarin loppu. Se
16.elokuuta
Bodisco
nosti
lipun mitä tuosta räjähdyksestä jäi jäljelle on nyt
antautumisen merkiksi. Se kuitenkin
ammuttiin seulaksi ja vasta rumpujen
päristys ja kolmas antautumislippu saivat
tulituksen lakkaamaan. Bodisco pyysi
kolmen tunnin aselepoa. Pyyntöön ei
suostuttu ja niin päälinnake antautui
ehdoitta.

satahankalaistenkin nähtävissä.
Sunffaraa, sunffaraa, sunffa rallelallelaa.
Hurraa, hurraa, hurraa!
Liittoutuneet tarjosivat nyt Ahvenanmaata
Ruotsille, mutta kuningas halusi säilyttää
maansa puolueettomana ja ylläpitää hyviä
suhteita Venäjään. Rauhanneuvotteluissa
Venäjä sitten lupautui pitämään Ahvenanmaan linnoittamattomana. Tätä voidaan
pitää saaren demilitarisoinnin alkusoittona.
Puni
Lähteet:
Sverre Scott : Bomarsundin linnoitus,
lyhyt historiikki
Magnus Ullman: Från Bomarsund till
Sveaborg och Kronstadt
Edvard och Erling Matz: Sällsamheter på
Åland
Jukka Luoma: Krimin sodan ratkaisut
käytiin Itämerellä (artikkeli HS:ssa
8.11.96)

Nyt oli enää Prästön torni valtaamatta.
Huolimatta päälinnakkeen ja muitten
tornien kohtalosta päättivät tornin
puolustajat taistella viimeiseen mieheen.
Kolmetuhatta ranskalaista laskettiin maihin ja sotalaivoja määrättiin asemiin.
Tiivistä taistoa käytiin kaksi tuntia. Sen
jälkeen lähetettiin tornille vene, jossa
liehui valkoinen lippu ja jossa muutaman
liittoutuneitten upseerin mukana oli kaksi
venäläisupseeria. He toivat tornin
puolustajille Bodiscon allekirjoittaman
antautumiskäskyn. Tornin puolustajat
asettivat kuitenkin antautumiselleen
seuraavat ehdot:
-kaikkien upseereitten on annettava pitää
aseensa
-antautuminen tapahtuisi ainoastaan
ranskalaisille
-kaikkien antautujien tulisi saada olla
yhdessä sotavankeudessa.
Notvikstornetin rauniot kertovat karua tarinaansa Bomarsundin taistelusta
(kuva Tuze)
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Perinteistä purjehdusta
Perinnealuksilla tarkoitetaan vanhaan
klassiseen tyyliin rakennettuja puisia
aluksia. Näitä kaunottaria on leirillämme
ollut käytettävissä neljä: ahvenamaalainen
kaljaasi Albanus, pääkaupunkiseudulta
tullut kaljaasi Valborg, sumppumallinen
Jehu sekä isovene nimeltään Cajsa.
Kaikkia leirillä olleita aluksia on käytetty
aikanaan kauppa-aluksina, jotka kuljettivat mm. puuta ja kalaa Tukholmaan,
Helsinkiin ja Turkuun. Nykyisin laivoja
käytetään lähinnä koulualuksina, mutta
myös kalastusaluksina. Näiden alusten
kaltaisia paatteja on rakennettu Ahvenanmaallakin aikanaan useita satoja.

Albanus fact files:
Pituus
Suurin pituus
Suurin leveys
Syväys
Uppouma
Maston korkeus
Purjepinta-ala
Koneteho

21,7 m
29,7 m
6,2 m
1,9 m
80 t
25,5 m
300 m2
225 Hv

Albanus
Albanus on 1988 rakennettu 21,7 m pitkä
Skeppsföreningen Albanuksen omistama
puualus. Alus rakennettiin v. 1904
rakennetun alkuperäisen Albanuksen
kaltaiseksi. Uusi Albanus rakennettiin,
jotta ahvenanmaalaisilta ei täysin unohtuisi vanhojen kaljaasien rakentaminen.
Rakentamisen jälkeen Albanusta on
käytetty leirikoulujen, nuorisoryhmien,
purjehduskoulujen, yksityisten ryhmien,
yhdistyksien, yrityksien sekä muiden
halukkaiden
käyttötarkoituksiin.
Albanuksen kaltaiset alukset on tehty
kahden hengen purjehdittaviksi, mutta
säädökset säätävät alukselle vähintään
kolme miehistön jäsentä.

Perinnealuksilla on tunnelmaa (yläkuva Tuze, alakuva Paula)

Talonpoikaisalukset ja runkkarit
Leirillä ollut kaljaasi Valborg lähti pois jo
keskiviikkona, joten tutustumme kahteen
pienempään perinnealukseen. Jehu ja
Cajsa voidaan sijoittaa perinnealusten
alagategoriaan talonpoikaisalukset. Laivoista pienempi Cajsa ja muut
samanmalliset alukset toimivat aikoinaan
tavaran kuljetusaluksina. Jehu sen sijaan
on malliltaan sumppu. Sumpun erikoisuutena on laivan takapäässä sijaitseva
kalasumppu. Pohjassa olevat kolmesataa
reikää päästävät vettä takana olevaan
tyhjään tilaan. Paikassa oleva vesi pitää
kalat hengissä. Joka satamassa oli ennen
työntekijä nimeltä runkkari. Runkkari
hilasi mastoon kiven ja heilutti venettä
edestakaisin. Näin sumppuun pääsi
tuoretta vettä ja kalat pysyivät hengissä.
Lauri ja Timo
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Satahanka IX leirilehti Fendari

6DWDKDQND6SRUWV
Aurinko paistoi lempeänä pilvettömältä
taivaalta, kun lippuaukiolla käytiin
kiivasta taistelua Satahangan Sportstapahtumassa. Semifinaaleihin osallistui
yksitoista venekuntaa; alaleirit olivat
kisanneet alkuerissä parhaan venekunnan
tittelistä. Ulkomaalaiset leiriläiset olivat
kilpailleet alkuerissä keskenään ja heidän
edustajakseen semifinaaleihin pääsi
Kreikan joukkue.
Semifinaalin kilpailulajit olivat samoja
kuin alkuerissä: venekunnat kamppailivat
paremmuudesta muun muassa naruhyppelyssä ja yksilölajina pelatussa
sulkapallossa. Yleisön kannustus oli
hurjaa jo välierissä, sillä vain kaksi
venekuntaa selviäisi finaaleihin, joten
kannustus oli tarpeen. Semifinaalit käytiin
kahdella eri alueella ja molempien
alueiden paras venekunta valittiin jatkoon. Pistelaskun tuloksena finaaliin
siirtyivät Kreikan joukkue sekä alaleiri
Flötjanin joukkue.

Vauhtia ja vaarallisia
tilanteita Satahanka
Sportseissa
(kuvat Tuomo)

Mestareiden tunnelmia
Satahanka IX Sports -mestari on
Feminum-venekunta Flötjanin alaleiristä.
Feminum tulee Salpausselältä, Lahden
Sinisten lippukunnasta. Klassiseen kysymykseen ‘miltä nyt tuntuu?’ poikien

vastaus tuli yhdestä suusta: -Vaikee olla
nöyrä. Kilpailuun Feminum-venekunta
lähti aluksi leikkimielellä, mutta lopuksi
kisassa oli “härkämeininki“. Mestareiden
terveiset leiriläisille ovat lyhyet ja
ytimekkäät: “Rock, rock, rock!“
Kata

Tiukka finaalikamppailu
Finaalissa venekuntia odottivat uudet
haasteet. Kilpailulajeja piti alunperin olla
seitsemän, mutta ajanpuutteen vuoksi
lajien määrä supistettiin viiteen. Ensimmäiseksi joukkueiden kuntoa testattiin
frisbeen heitossa. Flötjanin poikien frisbee lensi vikkelämmin ja ensimmäisen
lajin jälkeen pisteet olivat 2-1 Flötjanille.
Seuraava mielenkiintoinen laji oli
jalkapallogolf. Kreikkalaisten puttaus oli
tarkka, pisteet tasan 3-3.
Finaalin lajit muuttuivat yhteispeliä
vaativiksi, kun seuraavana vuorossa oli
‘sokean ohjaaminen’. Yhteistyötaidot
veivät Kreikan joukkueen johtoon
ensimmäistä
kertaa
kilpailussa.
‘Yhteishiihtokisan’
ennakkosuosikin
paineet eivät stressanneet liikaa suomalaista Flötjanin joukkuetta, vaan joukkue
vei voiton melkeinpä suksen mitalla. Näin
pistetilanne oli tasan 6-6. Ratkaisevana
lajina oli arpakuution valmistaminen.
Kannustushuudot raikuivat ilmassa ja
tunnelma kihelmöi: ensimmäiset hurraahuudot kuuluivat Flötjanin leiristä.
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