Ruskis’19
Harjun Partiotyttöjen perinteinen syysleiri Ruskis on jo nurkan takana!
Olethan valmis avaruuden ja tieteen täyteiseen seikkailuun?
Leiripaikkana toimii Vesalan kurssi - ja leirikeskuksen rakennus nimeltä Rysä.
(Vesalantie 136, 41940 Vesanka) Osoite vie Vesalan leirikeskukseen, mutta Rysään
kääntyvä tie on ennen Vesalaa.
Laitamme risteyksen kohdalle Harjun Partiotyttöjen kyltin merkiksi.
Pitkä leiri pe 1.11.-3.1.2019
Pitkälle leirille ilmoittautuneet partiolaiset saapuvat paikalle perjantaina klo 18. 00 ja
leiri päättyy sunnuntaina klo 13.00 yhteiseen lipunlaskuun, minkä jälkeen leiriläisiä voi
tulla hakemaan Rysästä.
Lyhyt leiri la 2.11.-3.11.2019
Lyhyelle leirille ilmoittautuneet partiolaiset saapuvat leirille taas lauantaina klo 10.00 ja
leiri päättyy sunnuntaina klo 13 yhteiseen lipunlaskuun, minkä jälkeen leiriläisiä voi
tulla hakemaan Rysästä.
Päivä- ja aikuisohjelmaan ilmoittautuneet saapuvat myös lauantaina klo 10.00 ja
päiväohjelma päättyy klo 16.00 uusien partiolaisten lupauksenantoon.
Lupauksenantoa voi tulla seuraamaan myös leiriläisten vanhemmat. Se toteutetaan
Rysän sisäpihalla, lipputangon äärellä.
Päiväohjelmassa on huomioitu kaiken ikäiset partiolaiset. Leiriläiset osallistuvat
ohjelmiin yhdessä oman tutun johtajansa kanssa.
Leirillä yövytään ulkona kaminalämmitteisissä teltoissa. Sudenpennut yöpyvät sisällä
johtajiensa kanssa. Leirillä pärjää siis myös makuupussilla, joka soveltuu kesäkäyttöön.
Leirille saavutaan omilla kyydeillä, mutta suosittelemme järjestämään kimppakyytejä.
Kuksaan merkityillä uusilla jäsenillä ja vanhoilla jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on
toiminnan vastuu-, tapaturma- , matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus
LähiTapiolassa. Lisätietoja partiovakuutuksesta löydät tästä linkistä:
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/
Leirimaksu laskutetaan ennen leiriä ilmoittautumisen mukaan ja lasku lähetetään huoltajan
sähköpostiosoitteeseen.
Tervetuloa Ruskikselle!
Leirinjohtaja
Inka Jokinen
Puh.050 3484840

Inka.k.jokinen@gmail.com

OTA MUKAAN LEIRILLE VARUSTELISTAN MUKAISET TAVARAT!
Leirille mukaan otettavat varusteet pakataan yhteen rinkkaan tai isoon kassiin. Toivomme,
että jokainen leiriläinen pakkaa tai ainakin osallistuu pakkaamiseen itse, jotta tavaroiden
löytäminen omasta rinkasta tai kassista on helpompaa leirillä.
Kaikki Ruskikselle osallistuvat ottavat mukaan seuraavat varusteet:
• partiohuivi, jos sinulla on
• puukko, jos sinulla on
• kompassi, jos sinulla on
• heijastin
• tulitikut pakattuna pieneen muovipussiin
• taskulamppu/otsalamppu + varaparistot
• varavirtalähde, kännykkää ei käytetä ohjelmien aikana ja sen lataaminen ei ole välttämättä
mahdollista leirin aikana
• ruokailuvälineet (muovinen muki, kaksi muovista lautasta, haarukka, veitsi, lusikka)
→ ruokailuvälineet pakataan kangaspussiin
• astiapyyhe ruokailuvälineille, jos haluat
• juomapullo täytettynä
• istuinalusta
• työhanskat, jos sinulla on
• muistiinpanovälineet (vihko, lyijy- sekä mustekynä)
• rannekello, jos sinulla on
• päiväreppu
Kaikki Ruskiksella yöpyvät ottavat lisäksi mukaan seuraavat varusteet:
• makuupussi ja makuualusta + tyyny, jos haluat
• henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (hammasharja ja -tahna, shampoo + laastaria) ja pyyhe
• henkilökohtaiset lääkkeet
• uikkarit (tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset)
• laudeliina (tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset)
• alusvaatteita jokaiselle päivälle
• sukkia
• lämmin kerrasto
• pitkähihainen paita 2 kpl
• t-paita 2 kpl
• ulkohousut 2 kpl
• villapaita/ fleece
• villasukat 2 paria
• pipo ja lapaset tai hansikkaat ulkoiluun 2 kpl
• yöasu
• tuulenpitävät ja lämpimät ulkovaatteet
• sadevaatteet (takki ja housut)
• kumpparit
• lenkkarit
Herkkuja kohtuudella

