
Ruskis’19  
 
Tervetuloa Harjun Partiotyttöjen perinteiselle syysleirille, Ruskikselle!  
Leiri järjestetään tänä vuonna 1.-3.11.2019 Vesalan kurssi- ja leirikeskuksen maastossa, 
huoltorakennuksena toimii Rysä. Osoite on Vesalantie 136, 41940 Vesanka.  
 
Leirille kuljetaan kimppakyydein, ja niistä sovitaan erikseen leirille ilmoittautuneiden kesken. 
 
Leirille osallistumiseen on neljä erilaista vaihtoehtoa: 

• Pitkälle leirille (pe 1.- su 3.11.2019) osallistuvat tarpojat ja sitä vanhemmat partiolaiset. 
Pitkän leirin hinta on 30€. Leiri alkaa pe klo 18:00 ja loppuu su klo 13:00. 

• Lyhyelle leirille (la 2. –su 3.11.2019) osallistuvat sudenpennut ja seikkailijat. Lyhyen leirin 
hinta on 25€. Leiri alkaa la aamulla klo 10:00 ja loppuu su klo 13:00. 

• Leirillä ns. ”kymppitason pesteissä” toimivat johtajat (ennen leiriä selkeästi / kirjallisesti 
sovitut pestit) maksavat leiristä 15€. 

• Lauantaina 2.11.2019 huoltajilla ja niillä sudenpennuilla, jotka eivät osallistu yön yli leiriin, 
on mahdollisuus osallistua päiväohjelmaan klo 10:00-16:00. Ohjelman hinta on 10€. Tähän 
hintaan sisältyy ohjelma, ruoka ja kahvit. 

Syksyisellä leirillä olemme ulkona koko ajan. Rysä toimii huoltorakennuksena ja leirin muonittajat 
tekevät siellä ruuan. Ruokailu tapahtuu ulkona katoksessa. Tämä on hyvä muistaa leirin varusteita 
suunnitellessa, kerrospukeutumisella pärjää vallan mainiosti. Sateen sattuessa kunnon sadevaatteet 
auttavat. Otsalampun valossa näkee illan hämärässä. Tarkempi leirikirje lähetetään osallistujille 
27.10.2019. Luethan leirikirjeen huolellisesti. 

Seikkailijat ja sitä vanhemmat leiriläiset sekä johtajat nukkuvat kaminalämmitteisessä 
puolijoukkueteltassa. Sudenpennut nukkuvat Rysän sisätiloissa. 

Leirin ohjelma noudattaa teemaa; avaruus ja tiede. Ole siis valmiina herättämään sisäinen 
tiedenaisesi!  Perjantaina ohjelma on suunnattu tarpojille ja sitä vanhemmille. Lauantaina pääsevät 
sudenpennut, seikkailijat ja huoltajat valloilleen. Päivä päättyy iltanuotioon illan kunnolla pimetessä 
ja tähtien syttyessä taivaalle. Sunnuntaina leiri puretaan ja suunnataan kohti kotia. 
 
Leirille ilmoittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta: kuksaan.fi/30861 (Jos linkki ei toimi suoraan, 
kopioi tästä selaimen osoiteriville). 

Muista ilmoittaa lapsi huoltajan omalla PartioID:lla. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä 

alasvetovalikosta se henkilö, jonka ilmoitat leirille. Huoltaja ilmoittaa myös itsensä päiväleiriläiseksi 

Kuksan kautta, tällöin ilmoittautuminen tapahtuu kohdasta EVP (Ei Vielä Partiolainen). Muista 

täyttää kaikki vaaditut kentät. Jos sinulla on vaikeuksia Kuksa-ilmoittautumisen kanssa,  ota yhteyttä 

lippukunnan jäsenrekisterin hoitajaan: harjun.partiotytot@gmail.com 
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Harjun Partiotyttöjen leireillä otetaan valokuvia retken osallistujista ja osa kuvista julkaistaan 

lippukunnan nettisivuilla, facebookissa tai instagramissa. Kuvat ovat aina partioyhteydessä ja 

kertovat positiivisella tavalla toiminnastamme. Muuhun tarkoitukseen niitä ei käytetä. Kuksan 

ilmoittautumislomakkeella on kohta kuvausluvasta. Muista valita oikea kohta. Tämä tehdään myös 

siinä tapauksessa, että olet jäseneksi liittymisen yhteydessä tehnyt valinnan. Ne tiedot eivät 

automaattisesti päivity retken ilmoittautumisen tietoihin. 

 
 
Tervetuloa mukaan! 
 
Leirinjohtaja: 
Inka Jokinen 
Puh.050 3484840 
Inka.k.jokinen@gmail.com 
 

 
 

 


