Satahanka XIII - Perillä merellä
Ensi kesänä Turun M ikaelin Siniset osallist uvat Sat ahangalle!
Kansainvälinen meripart ioleiri Sat ahanka XIII järjest et ään Loviisassa 30.7.-6.8.2018. Leiri t arjoaa
maht avan t ilaisuuden päästä nautt imaan meripart iosta, purjeht imisest a, upeast a ohjelmast a ja
uusist a yst ävist ä. Leirimaksu on 210 euroa. Sat ahangalla on käyt össä st ipendirahast o, jost a voi hakea
t arvit t aessa t ukea leirimaksuun. Lisäksi lippukunt a/ vanhempainneuvost o maksaa osan leirimaksust a.
Tuen määrästä tiedotetaan heti kun siitä on päätetty (t ammikuun 2018 aikana).
Leiri on tarkoitettu tarpojille ja sitä vanhemmille ikäkausille. Tarpojiksi lasketaan myös ne nykyiset
seikkailijat jot ka siirt yvät t arpojiksi kesällä 2018. Siit ä keit ä seikkailijoit a t ämä koskee, sovit aan
tammikuussa 2018.
Lippukunta järjest ää myös oman kesäleirin, jonne ovat t ervet ulleit a kaikki lippukunt alaiset. Leirin
alustava ajankohta on 13-17.6.2018.
Sat ahangalle ilmoit t aut uminen t apaht uu 1.12.2017-28.2.2018 välisenä aikana jäsenrekist eri Kuksan
kautta. Alaikäisen ilmoittaa leirille huoltaja. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki löytyvät osoitteesta:
sat ahanka.fi/ ilmoit t autuminen/ Apua ilmoittautumiseen on tarjolla kololla maanantaina 12.2,
t iist aina 13.2 ja keskiviikkona 14.2 klo 18-19.30. M aalis-huhtikuussa järjest et ään myös infot ilaisuus
leirille ilmoittautuneille. Sen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Vanhemm at voivat tulla leirille vierailemaan vierailupäivänä, mutta he voivat tulla mukaan myös
koko leirin ajaksi.

Satahangalla on luvassa loistavaa ohjelmaa!
Sat ahangalla on luvassa m onipuolist a ohjelmaa merellä ja maalla. Sat ahangan ohjelman
pääajat uksena on, et t ä jokainen pääsee t ekemään asioit a oman tait ot asonsa mukaan. Eli jokainen
aloit telijast a konkariin saa leirilt ä varmast i onnist umisen elämyksiä ja mukavia haast eit a!
Sat ahangan ohjelmassa on luvassa koko päivän mit tainen seikkailu isoilla aluksilla, jollailua, melont aa
ja meripelastuksen harjoit telua. Lisäksi ohjelmassa ot et aan selvää meidän jokaisen mahdollisuudest a
vaikuttaa meremme hyvinvointiin sekä tutustutaan Itämeremme ja sen saariston luontoon ja
kulttuuriin. Leirillä on mahdollista oppia myös veneen kunnossapitoon, moot toreihin ja veneen
huolt oon liit t yviä t ärkeit ä tait oja. Ohjelmassa t ut ustut aan myös kansainväliseen siirt olaisuut een ja
pakolaisuuden t aust oihin. Haikilla on mahdollisuus päästä irt i leiriarjest a ja läht eä vuorokauden
mittaiselle seikkailulle leirialueen ulkopuolelle.

Kuva: Jukka Koskelainen

Purjehtimalla Satahangalle

Satahangalle on bussikuljetus 30.7 Turusta, ja paluukuljetus Turkuun 6.8.
M yös lippukunt amme koulut usalus s/ y TM X osallist uu Satahangalle. Tämän johdosta järjest ämme
matkapurjehduksen niin meno- kuin paluumatkalle. Näille matkapurjehduksille on mahdollista
osallist ua leirille osallist uvien lisäksi myös nuorempien part iolaist en. Alla olevat ajat ovat alust avia
aikoja. Väliet appina on jokin aut ot ien päässä oleva sat ama välillä Hanko-Helsinki.

•
•

•
•

Sat ahangan menopurjehdus, osa I: 23.7 Turku – 26.7 väliet appi
Sat ahangan menopurjehdus, osa II: 26.7 väliet appi – 29.7 Sat ahanka
(Sat ahangalle osallist umat tomille bussikyyti 30.7 Turkuun)
(Paluupurjehdukselle tuleville ei-leiriläisille bussikyyti Turusta 6.8)
Sat ahangan paluupurjehdus, osa I: 6.8 Sat ahanka – 9.8 väliet appi
Satahangan paluupurjehdus, osa II: 9.8 välietappi – 12.8 Turku

Näille purjehduksille osallist uminen maksaa normaalin mat kapurjehdusmaksun verran, eli 15€
vuorokausi. Jos olet kiinnost unut osallist umaan jollekin näist ä purjehduksist a, ilmoit a asiast a
Satahanka-yhteyshenkilö Kallelle.
Kesällä 2018 järjest et ään myös muit a purjehduksia ja mat kapurjehdus heinäkuussa ennen
Sat ahangan menopurjehdust a. Näiden purjehdust en aikat auluist a t iedot et aan myöhemmin.
Lisätietoja leiristä antaa lippukuntamme Satahanka-yhteyshenkilö

Kalle Parvinen, kalparvi@utu.fi, 0400-862887
Sat ahanka.fi
Facebook.com/ sat ahanka
Inst agram @sat ahankaxiii

