Satahanka IX leirilehti Fendari

Grande Finale eli
Satahanka IX :n
päättäjäiset

Closing Ceremony

Torstain voittaja

Contrary to the opening ceremony, the
fortifications decorating the scene of the
closing ceremony were made of cardboard
rather than real bricks. Nevertheless, the
spectacle itself was just as solemn as the first
one if not even more so.

Torstaipäivän lehdessä kysyimme mm.
kuinka monta valtakunnallista Vj-tapaamista Vj-clubi on järjestänyt. Oikean
vastauksen (8 kpl) tiesi Jyrki Tuominen
Päättäjäisnäyttämöä hallitsi Bomarsundin
partiomuseosta. Hän on jo saanut Vjlinnoituksen pienoismalli. Kuulimme
clubin lahjoittaman palkinnon.
hetken samaa rummutusta kuin
The camp leader’s speech emphasised the Onnea!
avajaisissakin. Näin oli päättäjäiset
strong presence of the sea, friendship and the
julistettu alkaneeksi. Leirinjohtajamme
scout spirit at this camp. Everyone’s
Puni kertasi avauspuheessaan sen, mille
dedication to the succeeding of the camp was
pohjalle Satahanka-leiri perustuu: meri,
recocnised. The nearest crew received special Partiomuseon tietokilpailussa
ystävyys, partioaate. Laivapäällystö sai
thanks as well as a diploma each.
pääpalkinnon voitti
kunnianarvoisat kunniakirjat tekemästään
Antti Knuutinen, Puijon Pojat
työstä ja pian jo siirryttiin 144 vuotta
The finest hours of Fort Bomarsund during the
ajassa taaksepäin. Oolannin sodan
war of Åland were reconstructed complete
Perjantain päiväarvonnassa palkinnon
kohtalonhetket olivat käsillä…
with awesome pyrotechnics. The mockup
saivat:
fortress blew up like a tinderbox and the
Lotta Helgas, Korsholms Spejare
fictional
defenders
had
to
give
up.
Fortunately
Engelsmanni uhkasi laivoineen mereltä ja
we do not have to experience the horrors of Sofie Nordlund, Finstöms Sjöscouter
ranskalaiset maalta. Hetken kuluttua
war in our lives! Finally the ceremony ended Richard Roos, Seaboys
mereltä kuului laukauksia ja pian
in the beautiful rhymes of Auld Lang Syne.
maaltakin. Bomarsundia pommitettiin
Palkinnot voi noutaa partiomuseosta.
joka puolelta ja kohta linnoituksessa
Tuomas
Onnea voittajille!
nostettiin valkoinen lippu. Linnoitus oli
tuhottu. “Ja se oolanninsota oli kauhia…“ Avslutningen
Olimme juuri kokeneet palan historiaa.
“Hyvät bileet, mutta väärä
Näin oli sekä Bomarsundin että Satahanka Avslutningsprogrammet inleddes med en
aika ja väärä paikka“
IX :n tarinat lopussa. Hurraa-huudot
trumfanfar. Sedan tog lägerchefen och
vicelägerchefen vid med de sedvanliga talen
kaikuivat vielä moneen kertaan.
torstai-iltana
satamassa
och
utdelning
av
tacktavlor
till Myöhään
järjestettiin epäviralliset laituribileet.
lägerledningen.
Lopuksi kaikki kokoontuivat vielä
Sedan togs vi tillbaka 144 år i historien och till Kysyimme leirinjohtaja Kari Puni
suureen sisaruspiiriin, jossa laulettiin
Bomarsunds fall. Vi är omringade av Kiesiläiseltä, mitä oikeastaan tapahtui.
vanha englantilainen ystävyyslaulu “Auld
engelsmännen och fransmännen som kommer -Ponttoonilaiturilla oli railakkaita laululang syne“. Poistuimme paikalta hiukan
närmare och närmare… Detta illustreras tuokioita, jotka eivät mun mielestäni ollut
haikein tunnelmin ja jäimme varmasti
mycket bra av fyrverkerier och smällare och
odottamaan seuraavaa Satahankaa, jolloin det tar inte länge innan fästningen faller och lauluja, joita löytyy partiolaulujen jouvoimme jälleen laulaa “siis vielä kiitos
kapitulerar. Sen är det lite mera prat och kosta. Alkoholia löytyi myös, olutta
sången Oolannin sota. Programmet avslutas ainakin ja varmaan myös kirkkaampia
kaikesta ja terve näkemiin“.
aineita. Kävin puhumassa juhlijoiden
traditionellt med tapto: Auld Lang Syne.
kanssa ja sain heidät ymmärtämään leirinSofia
johtajana, että nyt on mennyt hieman yli ja
sitten tilanne rauhoittui normaalille
tasolleen.
Mitä mieltä olit tapahtuneesta?
-No kuten aikaisemmin totesin, että hyvät
bileet, mutta väärä aika ja väärä paikka.
Leirillä, jossa on nuorempia leiriläisiä, ei
alkoholijuomat kuulu asiaan, varsinkaan,
kun seuraavana päivänä on hoidettavana
työtehtävät.
Mitä seurauksia tapahtuneesta?
-On keskusteltava alusten päälliköiden
kanssa vähän vastuusta. Ilman apuani
tilanne olisi ollut yhdelle radiopuhelimella
varustautuneelle turvamiehelle vaikea
tehtävä. Uskon, että asemani vaikutti
Päättäjäisissä
juhlijoihin ja olen siihen tyytyväinen,
ammuttiin
totesi leirinjohtaja “Puni“ lopuksi.
murskaks se
fästinki.
Pekka
(kuva Miihkali)
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“Meidän leireillä on kovempi kuri.“

Haastattelussa
kanadalaispartiolainen.
-Partiointi kotimaassani on melko erilaista
Suomeen verrattuna, kertoi kanadalainen
Anna Horvath.
-Kanadassa tytöillä ja pojilla on omat
järjestönsä; eikä meillä ole juurikaan
yhteistä toimintaa, Anna jatkoi ja lisäsi;
meillä ei ole myöskään meripartiolippukuntia.
-Sillä, että meillä erilliset järjestöt,
yritetään todistaa tytöille, että he pärjäävät
ilman poikiakin. Mielestäni Suomessa
tytöt antavat poikien tehdä suurimman
osan töistä, mikä ei ole oikein. Kyllä
tytötkin osaavat, Anna totesi. Hänen
arviointinsa mukaan partion harrastaminen on suositumpaa Suomessa kuin
Kanadassa.
Anna
pitää
Suomen
johtajaikää melko alhaisena. -Kanadassa
voi olla ns.“junior leader“ kun on täyttänyt
15 vuotta, mutta heillä ei ole niin paljon
valtaa ja vastuuta kuin Suomessa
samanikäisillä johtajilla, selitti Anna.
-Tosin meillä on kyllä ankarampi kuri kuin
teillä…

Salaperäisen sireenin
arvoitus… ja sen ratkaisu
-No toki. Liikkeellä on paljon vääriä
huhuja. Ensinnäkään en ole vielä tavannut
ketään, joka olisi yksin kyennyt soitinta
operoimaan. Kyllä siihen tarvitaan
useampi raavas mies. Toiseksi väitetään,
että soitin on jokin salaisuus. Yhtyeen
perustamisen aikoihin soittimia oli
paljonkin ja edellisillä vuosikymmenillä
*Kuinka konserttinne sujui?
-Kiitos hyvin. Instrumentti oli vireessä ja niillä konsertoitiin usean soittajan voimin
soittoilma mitä parhain. Yleisökin otti kokonaisille kaupungeille kerrallaan.
meidät vastaan tosi mukavasti.
*Taitaa teillä silti olla vihamiehiäkin.
-Tokihan kaikilla arvostetuilla artisteilla
*Kuvailepa kokoonpanonne taustaa.
-Tuo olikin hyvä kysymys. Tämä oli on vihamiehensäkin. Kaikki eivät
nähkääs
30-vuotisjuhlakonserttimme. kerrassaan voi ymmärtää taidetta.
Vuosien varrella on kokoonpanomme Valoisana puolena mainittakoon se, että
elänyt ja uusia soittajia on ollut useita. Nyt ainakin turvan joukoista löytyvät ihailijat
saimme kuitenkin juhlan kunniaksi ovat jo useita kertoja ahdistelleet meitä
yhtyeen perustajajäsenenkin mukaan sankoin joukoin nimikirjoitusten toivossa.
soitantoon. Ja myönnettävä on, että kyllä *Mitenkä yhtyeen taival jatkuu tästä?
-Seuraava
konserttimme
on
jo
se soittotaito kehittyy vuosien varrella.
loppuunmyyty. Koko seuraava Satahanka
*Instrumenttinne on monelle aikamoinen on tulossa yleisöksi.
arvoitus. Nostaisitteko vähän salaisuuden Teksti: Ben Casey
Kuvitus: Aadolf Suokari
verhoa?
Taas edellisenä yönä soi partiopiireissä jo
tunnetuksi tulleen yhtyeen instrumentti,
SIREENI.
Yhtyeen
jäsenet
ovat
luonteeltaan ujoja ja vaatimattomia ja
siksi antoivatkin seuraavan haastattelun
nimettöminä.

Anna on pitänyt Satahanka-leiristä ja
varsinkin
jollapisteestä.
-Parasta
Suomessa on sauna ja lakritsi. Olen ollut
täällä monta kertaa aiemminkin, sillä äitini
on suomalainen. Tämän vuoksi tunnen
hyvin suomalaisen kulttuurin ja tavat.
Luulisin, että puolet kanadalaisista ei edes
tiedä Suomi-nimisen valtion olemassaolosta mitään, mutta kun kaverini kuulivat
lähdöstäni tänne, he ajattelivat sen olevan
todella hienoa, sanoi Anna ja totesi vielä
Suomen olevan kaunis maa, jossa olisi
kiva käydä useamminkin.

VIESTITYSKISAN
TULOKSET:
1.Laulavat Hirmulikat, Gustav Dalen 107
2.Veikon Armaat, Märket
101
3.Iloiset Veikot, Marhällan
96,5
4.Sex Team, Marhällan
94,5
5.Prokuutti, Bogskär
94
Kv-sarja
1 The Radioheads, Märket
2.Elchtes, Marhällan
3.All Spice, Märket

65,5
62
49,5

Sari

Stor final!
Från semifinalen gick två lag vidare till
den stora sport finalen. Det var en finsk
patrull; Feminum från underlägret Flöttjan
och en patrull från Grekland. Båda lagen
hade ett enormt publikstöd när de
kämpade mot varandra i fem olika
grenar.Den första grenen var fresbee, de
skulle kasta runt en bana på minst antal
kast. Där vann den finska patrullen och
ställningen är nu 2-1.

Tämäkin leiriläinenkin jäi ilman
sataystävää... (kuva Outi)
Där vinner den grekiska patrullen och
stälningen blir 3-3.Följande gren bygger
på att kunna lita på varandra. Patrullen
skall lotsa en av sina medlemmar som har
förbundna ögon så att han kan sätta en
pinne på rätt plats i en ring. Den som är
först vinner. Grekerna är snabbast och
ställningen är nu 5-4 till Grekland.

ställnignen är igen jämn inför den sista
och avgörande grenen. Den går ut på
tankearbete. De skall bygga ihop en
tärning av tre bitar med prickar på. Den
finska patrullen är otroligt snabb och de
vinner finalen med 8-7.
Jublet är stort bland deras hejarklack.
Som pris får vinnarna varsina t-shirts och
tvåorna får sockor.

Nästa gren är en klassiker. Man skall stå
Nästa gren är fotbollsgolf. Man ska sparka fyra personer på två plankor och skida. Sofia
runt en bana på så få spartkar som möjligt. Den finska patrullen vinner klart och
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Wake up… the hike begins! HERÄTYS… haikki alkaa! Pelle 100 v. ensi kesänä
What would be a camp without a
“surprise“ wake-up call. This “surprise“
happened in the subcamp of Rågrund on
Thursday-Friday night and two of our
reporters accompanied them.Wake up!
Shouted “the hikeman“ in the subcamp
area. It was time to go…For some odd
reason the campers did not like to wake up
but the hikeman was cruel: no mercy!!
The campers went to the island called
Prästö. There was a story included to the
hike: the campers were evacuated because
of the war. They spent their night sleeping
in lifeboats. According to our reporters
they did not sleep well at all…
After breakfast our brave hikers started
walking towards unknown destination
with a map and a compass…unfortunately
our reporters did not have a compass with
them but they survived back tired but
happy! That was a case with scouts and
guides of Rågrund, too.
Sari

Pelastuslautassa uni maittaa!
(kuva Annukka)

Mitä olisi leiri ilman “yllätys“- herätystä.
Rågrund-alaleirissä se tapahtui torstain ja
perjantain välisenä yönä… -Herätys!,
huusi “haikkimies“ Rågrundin alaleirin
telttojen ovilla. Oli haikille lähdön aika…
Leiriläiset
nousivat
ylös
hyvin
vastenmielisesti ja ne harvat, jotka
yrittivät jäädä nukkumaan, ajettiin ylös.

Leirin tiettävästi vanhin alus, vuonna 1899
rakennettu m/s Pelle juhlii ensi kesänä
pyöreitä
vuosiaan.
Alunperin
höyrykäyttöinen Pelle dieselöitiin 70luvulla ja on ollut v. 1979 lähtien
Lauritsalan Siniveljien omistuksessa. Ensi
kesänä juhlimme 100. vuotta näyttävästi.
Jo tässä vaiheessa kannattaa kaikkien
partioalusten varata heinäkuun loppupuoli
Kylän kaikki asukit olivat mukana.
Saimaan purjehdukselle. Kutsu juhliin on
Ilmoittautumisen jälkeen venekunnat
tulossa.
menivät Prästön saareen evakkoon, pois
hyökkäysten alta. Saaressa yövyttiin
Lauritsalan Siniveljet
pelastuslautoissa. Kahden alaleirin
(Grågrundin ja Kökarsörenin) leiriläiset
nukkuivat tai ainakin yrittivät nukkua 7 Kulmilla huhutaan yhä…
pelastuslautassa.

ettekö oo vieläkään kuullu?

Perjantaiaamuna ensimmäiset lauseet
“herätyksen “ jälkeen olivat: -Tämä katto
vuotaa! (Tai ainakin vuoti teltassa jossa
nukuimme.) Ihmekös tuo, sillä lautan
keskitolpassa oli reikä, joten ilmat
pääsivät pihalle ja… Turhista yrityksistä
huolimatta lautan asukit saivat vettä
päälle. Näin alkoi perjantain haikki.
Aamupalan jälkeen lähdimme suunnistamaan. Toimittajien huolimattomuudesta
johtuen kompassi oli jäänyt kotiin…
mutta pärjättiin sitä ilmankin. Rasteilla
tehtiin kartta, henkari, ruokaa ja juotiin
mehua, joten hauskaa oli!
Tiina ja Jonna

Haikkialueella on jouduttu tappajalehmien
hyökkäyksen kohteeksi. Turva loistanut
poissaolollaan! Asiasta lisää ylihuomisen
Fendarissa.
Ålands litistämö kertoo, että kampelat
valmistetaan särjistä prässäämällä.
Lehden toimituksessa puhutaan sujuvasti
myös ranskaa, italiaa, kreikkaa, tunisiaa,
manner-kiinaa, japania, hollantia, viroa,
ahvenanmaata, savoa…
Leirialueella nähty armeijan soppatykkejä,
telttoja ja asusteita! Eikö Ahvenanmaa
ollutkaan demilitarisoitu? Onko sota
syttymässä? Venäjän tiedustelupalvelu
ihmeissään järjestäytyneestä varustelusta.
Perjantain Turun Sanomat uutisoineet
Satahangan jopa The Rolling Stonesiakin
tärkeämmäksi!
Satahanka IX loppuu.

Alias hukassa
Kuka lainasi ja unohti palauttaa Aliaspelin Merimieskirkolta? Ole hyvä ja
palauta peli Merimieskirkolle!
Terveisin Merimieskirkon väki
PS. Ihmisiä voi huijata, mutta Jumala
näkee sydämeen.
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6DWD\VWlYl
-Fendarin oma treffipalsta-

Bye, bye Puttes camping
Jag hittar chefen, Ragnvi, för Puttes
camping i toaletterna där hon är i färd med
att städa. Hon berättar att det aldrig varit
ett så här stort läger på Puttes camping
förut. När jag frågar hur det varit svarar
hon att det varit jobbigt men trevligt. Hon
tillar att man inte kan hålla så rent som
man skulle vilja när det är så många
människor. Vi scouter har fått ha vårt
nionde Satahanka läger här för 75.000
mark.
Linda

Miten varustautua
kotimatkalle…
tässä päivän sää
Melko suurella varmuudella lunta ei ole
odotettavissa. Vuoden ajasta johtuen
myöskään räntäsade ei ole todennäköistä,
kuitenkin herkkäuskoisimpien tulee varautua pahimpaan. Rantavahdit jakavat
tarkempaa tietoa päivän hiekkamyrskyistä.
Tuuli
Tänään on odotettavissa melko kovaa
tuulta ja kovaa auringonpaistetta. Ellei
aurinkoa näy on luultavasti pilvistä. Pilvet
liikkuvat huimaa vauhtia tuulen mukana.
Lämpötila
Mikäli Supersäämiehen laitteisiin on luottamista, niin aamulämpötila on teltoissa
hieman alle ruumiinlämmön. Iltapäivällä
lämpötila voi nousta tai laskea riippuen
siitä pidetäänkö teltan ovea auki.
Säätiedotuksen laati Supersäämies
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Kaikki Bogskärin partiosiskot ja -veljet. Kiitoksi
oikkem bali! Teitte leiristämme unohtumattoman todellakin. T: 4 keijua + M.
Terveisiä Emmalle, Merille, Jennille ja meidän
johtajille Pialle ja Maritelle. T: Kemikaalioon
Sinä tumma kaunis tyttö. Kohtasimme jo Loistolla
samoissa
merkeissä,
mennäänkö
nyt
pidemmälle.Tehdään leiristä muutakin kuin
valokuvia.
T: Toimituksen juoksupoika.
Baltikin pojat! Kiitos lemmikkiemme hellästä
hoidosta. T: s/y Kaijan tytöt
PS. Kassu, jäimme suremaan etanaamme.
Kaksi yksinäistä “kuuttia“. Ihastuimme teihin
ikiajoiksi. T: 2 kaipaamaan jäävää
Sinä iso, komea nuorimies Kökarsörenistä! Nimesi
on kai Arthur (?). Nukut 4-5 pikkupojan kanssa.
Katseemme ovat kohdanneet ruokajonossa useaan
otteeseen. T: Tiedät kyllä kuka
Yhteistä konserttia odottaen!! T: Kersantti PS.
Satahankax?
Terkut “Mustikkamummol“, Pliz Pläz Plöz :lle,
Marmeladille ja tiätty Sarille!!! T: Z&Z
Emma! Don´t worry, be happy! Häng dig va! Vi
måste väl säga nå´t nytt, så: Happy Halloween! T:
Hanna & Lisa
Terveisiä kaikille leiriläisille! Nim. ?
Onko kellään räkäpaperia? Nim. Paljon puolikas
maksaa?
Oi tuleva vaimoni! Ruoanhaku-halukkuuteni on
kasvanut suunnattomasti, oi sinä seksikäs,
ruotsalaistyyppinen,
kiltti,
“tiedänkuinkahyvännäköinenolen“ -tyttö, siitä hetkestä lähtien
kun ensi kerran koukkasit ruokaa lautaselleni
mukavaan helsinkiläistyyliin. Mutta milloin
koukkaat vain minulle? Olen ujo ja katselen sinua
takatakatakatakatakaapäin. Nim. Nilkka
Hei sinä ihana tyttö. Nimesi oli kai Sara. Olet
elämäni nainen! Tavataan taas merimieskirkolla.
Olet ilmeisesti Lågskäristä!!! T: Ikuinen rakastajasi
Miksi? Tyttö, joka jaoit tunteesi kanssani…
luulitko, että jätkillä ei ole tunteita. T: Heti toinen
toisen perään
Terveisiä kaikille, jotka menivät meidän
“lompakkonarunpäässä“
-temppuumme.
T:
Rekkekekke Lätynkääntäjät
PS. Erityiset terveiset myös leirinjohtajalle, joka
meni temppuumme.
Aurinkoiset
jättihalausterkut
kaikille
Uudenkaupungin Merihaille päivänkakkaroitten
kera Amilta.
Terveisiä Luvian jämäsukelluslaivastolle -Luvia
rules forever! Nim. Kirveellä töitä
Kahvelin porukalle erittäin vöyräät kiitokset
kiireellisestä, mutta leppoisasta leiriseurasta. You
are great! T: Polariksen Seppo
Sinä rohkea kapinoitsija Lågskäristä, joka lähdit
heppakisoihin. Jäin kaipaamaan rautatietäsi.
Sinä pitkähiuksinen tyttönen!
Tule ja rankaise minua, oma kersanttini!
T: Blondattu M
Oma Mauno Ahoseni! Rakastuin sinuun ja museoon
ensisilmäyksellä. Tulethan ohjaamaan minut
oikealle tielle.
Sinä komea Ronald McDonaldin näköinen
lenkkeilijä. Jäin kaipaamaan armottomia
sloganeitasi. Nim. Yksi leiriläinen muiden joukossa

IN & OUT
Trendien trendipalsta loppuu tähän. Kiitämme
aktiivisuudesta. Päättymisen kunniaksi jälleen
EXTRA-palsta.
IN
Fendari
Klubimerkit
Sipsit
Satahorokooppi ja sataystävä
Vanhat flanellipaidat
Nukkuminen
Laivamatkailu
Rexona-dödö
Punainen Lyhty
Swoppailu
TAX-FREE
Läpsykkäät
Tämä palsta

OUT
Viimeisen illan hiljaisuus
Sulkemisajat
Ruodot
Leirin loppuminen
Scout-jolla
Pavut
Työt
Märkä makuupussi
Käytetyt pressut
Naulojen poisto
Pilvet
Tämän palstan loppuminen

Apua! Leiri loppuu,
missä Fendarit?
Niinpä niin. Unohdit tietysti
säilöä kaikki mahdolliset Fendarijulkaisut, ja nyt sinua harmittaa.
No, hätä ei onneksi ole tämän
näköinen, sillä voit tilata kaikki
leirilehdet suoraan kotiisi yhtenä
nippuna!
Lähetä
omilla
osoitetiedoillasi
varustettu
postikortti elokuun loppuun
mennessä osoitteeseen:
Partiotalo,
Kylänvanhimmantie 29,
00640 Helsinki.
Voit myös käyttää sähköpostia:
info@sp.partio.fi.
Laita korttiin / sähköpostiin
tunnus
“Haluan Fendarin!”
Lehdet toimitetaan suoraan
kotiisi, hinta noin 25 markkaa.

