MARRAS-/JOULUKUU 2018

Vuosi loppuu ennen kuin arvaattekaan ja se tarkoittaa monen muun asian
lisäksi sitä, että Ryske’19 siintää jälleen hetkeä aikaisempaa lähempänä.
Vuoden viimeisestä Rusahduksesta pääset nyt tarkistamaan ajankohtaisimmat
lippukunnan tiedotusasiat sekä virittäytymään joulutunnelmaan Ryskeen
hengessä!
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LAURA ja RAUNI – KEITÄ ME OLEMME?
Moi kaikki! Me olemme Laura ja Rauni, partioystävykset Järvi-Suomesta. Minä,
Rauni, asun Pohjois-Karjalan metsissä, Nurmeksen kunnan lähistöllä paikassa
nimeltä Hyvärilä.
Minä, Laura, puolestani asun metsän sijaan kaupungissa. Toisin siis kuin Rauni,
jolle on karhuna paljon luontaisempaa asua metsässä, eikä kerrostalossa äidin
kanssa niin kuin minun.
Rauni on luonteeltaan vähän höpsö ja sellainen hyväntahtoinen puuhastelija.
Laura on aavistuksen harkitsevampi,
mutta innostuu kyllä aina uusista
seikkailuista. Hän on
kaksitoistavuotias ja jo kuudennella
luokalla. Mainittakoon myös vielä,
että Rauni on tosiaan karhu. Mutta
hän on todella mukava ja oikein
ystävällinen karhu, eikä häntä tarvitse
pelätä laisinkaan.
Me tapasimme ensimmäistä kertaa jo
kauan sitten eräänä kesänä. Laura oli
vielä aivan pikkuinen ja Raunikin
paljon nuorempi kuin nyt. Laura oli
menossa ensimmäiselle
partioleirilleen, ja voi että, kun Lauraa
jännitti! Olihan siihen aihetta, päätyä
nyt tuhansien muiden partiolaisten
kanssa suureen metsään. Metsän
lähellä oli myös huikaisevan suuri hiekkaranta, mutta onneksi oli, koska kesäisin
on kiva päästä järveen uimaan. Sillä leirillä me sitten tapasimme, kun Rauni
ilmestyi metsästä ihmettelemään, mitä oikein oli meneillään.
Sen jälkeen olemme menneet kaikkialle yhdessä. Lauraa ei ole enää yhtään
pelottanut olla leireillä ilman äitiä, koska Rauni on ollut mukana. Raunikin on
päässyt mukaan partiopuuhiin. Juuri nyt hän on pestautunut mukaan Ryskeen
viestintätiimiin, ja siksi me nyt kirjoittelemme teille Ryskeelle
valmistautumisesta.
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Rauni kutsuu kaikki Järvi-Suomen Partiolaiset, sekä totta kai partiolaiset myös
muista piireistä ja ihan ulkomailtakin, luokseen Hyvärilään ensi kesänä. Leiristä
on tulossa mahtava ja siellä pääsee kokemaan paljon sellaisia juttuja, joita ei
omissa koloilloissa ehkä ole vielä testannutkaan. Tähän kutsuun kannattaa
vastata ”kyllä”. Niin me ainakin aiomme!
Laura ja Rauni
Teksti: Yhteisohjelmatiimi / Viivi Keinänen

Mestareita onko heitä?
Oletko jo timanttinen leirintekijä vai kenties ensimmäistä kertaa tulossa tekijäksi
leirille? Haluaisitko nähdä, kuinka Ryske valmistuu tai saada uuden, erilaisen
leirikokemuksen? Tule Ryskeelle mestariksi!
Ryskeen avoimet mestaripestit esitellään leirin sosiaalisen median kanavissa
(facebook ja instagram) joulukuun ensimmäisellä viikolla, alkaen 4.12. Sinä,
Ryskeellä vähintään vaeltajaikäinen, seuraa siis esittelyä, laita rohkeasti
kysymyksiä tulemaan ja hae mukaan mestaripestiin!

Mestaripesti on erinomainen
vaihtoehto tulla tekemään ”vähän
jotain enemmän” Ryskeelle.
Mestaripestissä vastaat tietystä
vastuualueesta yhden Ryskeen
osa-alueen sisällä. Mestarin lähin tuki
löytyy oman vastuualueen päälliköstä,
mutta tukea antaa koko Ryskeen
staabi leirinjohtajat mukaan lukien. Kaikki avoimet mestaripestit löytyvät
osoitteesta (https://ryske19.fi/avoimet-pestit/). Pestiin hakiessa täytät vain
valmiin hakemuslomakkeen ja lähetät sen. Osa-alueen johtaja ja/tai päällikkö
ottaa sinuun sen jälkeen yhteyttä.
Teksti: Noora Rautio
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Kaveri kainaloon ja menoks!
Savukamupörssi avautuu Ryskeen nettisivuilla www.ryske19.fi 10. joulukuuta.
Savukamua vailla olevat lippukunnat voivat laatia sinne itsestään ilmoituksen,
johon jokin toinen lippukunta voi vastata.
Ilmoituksesta tulee löytyä:
Yhteystiedot
Montako lippukuntalaista on osallistumassa leirille
Mitä ikäkausia he edustavat
Leirille tulevien johtajien lukumäärä
Onnistuneen savukumppanuuden varmistamiseksi kannattaa myös kertoa,
millainen meininki omassa lippukunnassa on ja mitä savukumppanilta toivotaan
ja odotetaan. Kuva on tietenkin aina kiva yllätys.
Savukamupörssiin tulevat
ilmoitukset lähetetään
sähköpostitse kokemusjohtaja
Satu Kuukkaselle,
satu.kuukkanen@partio.fi.
Satulle ilmoitetaan myös, kun
sopiva savukamu on löytynyt,
jotta ilmoitus voidaan poistaa
pörssistä. Tässäkin asiassa
nopeat syövät hitaat, joten
toimia kannattaa heti.

Hei perheen pienimmät!
Touhula on perheleiri Hulinan yhteydessä toimiva lastenhoitopalvelu, joka on
tarkoitettu sellaisille alle sudenpentuikäisille lapsille, joiden vanhemmilla on pesti
muualla kuin perheleirissä. Halukkuus osallistua mukaan Touhulan toimintaan
ilmoitetaan jo ilmoittautumisvaiheessa (Huom! lapsen
ilmoittaumislomakkeessa). Tarkemmat hoidon tarpeen ajat ilmoitetaan
touko-kesäkuussa, kun vanhempien pestiajat ovat jo selvillä. Touhula on
avoinna klo 9 – 17. Tarvittaessa voidaan järjestää myös iltahoitoa. Touhulan
alaikäraja on neljä vuotta.
Touhula tarjoaa ohjelmaa myös sudenpennuille ja seikkailijoille alkuleirin ajan.
Osallistuminen tähän toimintaan ilmoitetaan myös ilmoittautumisvaiheessa.
Teksti: Satu Kuukkanen
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Nyt Ryske-ostoksille!
Ryskeen leirituotteet tulevat tilattavaksi vuodenvaihteen jälkeen. Näillä näkymin
tuotteet tulevat tilattavaksi suoraan toimittajan verkkokaupasta ja ne toimitetaan
tilaajalle postitse. Leirituotteita
suunnitellaan kovaa vauhtia ja
tuotteita on tulossa erilaisia ja
useammassa eri
hintaluokassa, joten
valikoimasta löytyy varmasti
kaikille mieleinen
Ryske-muisto.
Teksti: Noora Rautio

Mukaan vaan!
Ryskeelle ilmoittautuminen on ollut jo muutaman päivän hyvässä vauhdissa.
Tässä vielä nopea kertaus:
Ilmoittaudu jäsenrekisteri Kuksan kautta.
joulu-/tammikuu: Early Bird -hinnat; lyhyt leiri (27.-31.7.) 110€ - pitkä leiri
24.-31.7.) 185€
helmikuu: normaali ilmoittautuminen; lyhyt leiri 125€ - pitkä leiri 195€
Lisäksi leirille on mahdollista tulla p
 äiväleiripassin avulla 24 tunniksi kerrallaan.
Passin hinta on 30€/vrk ja voit ostaa sen itsellesi korkeintaan kolmelle päivälle.
Päiväleirille ilmoittautuminen avautuu vasta virallisen ilmoittautumisen
päättymisen jälkeen.
Lue tarkemma tiedot osoitteesta ryske19.fi
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Joulu(kalenteri)runo
Joulun aikaan onni suosii r ohkeaa
mantelin saajalle sitä koko vuodeksi lohkeaa
Mantelittakin pärjäät sä pimeässä
Kaikki kun on sulla jo sisimmässä
Osaatko pitää salaisuuden
Jos kerron lahjatoiveen uuden
Itseni telttojen keskellä nään
Vierellä monta uutta y
 stävää

Sinnikkäästi vuoden puurtaa
Rientää, huhkii, uraansa uurtaa
Vihdoin on aika levon ja rauhan
Kanelintuoksun ja puurokauhan
Lahjoja siellä, lahjoja täällä
Lahjoja jokaisen piirongin päällä
Kekseliäs saa vastalahjaksi iloa
Hymyjä vähintään tuhatkunta kiloa

Kellot kilkkaa, laulut raikaa
Joulu on iloisten äänien aikaa
Lapsen nauru, kulkusen helähdys
Läheisten lämmin ja yhteinen elämys
Ei nyt pohdita työtä tai koulua,
Toivomme kaikille rauhaisaa joulua!
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P.S. Huomasitko, että runossa on säkeitä yhtä monta kuin päiviä jouluaattoon?
Voitte käyttää sitä vaikka koloiltojen joulukalenterina! Onko joku niin nokkela,
että on jouluaattoon mennessä opetellut koko runon ulkoa?
Teksti: Rosariina Suhonen, Miia Tikkanen

Toivottavasti teidän kaikkien loppuvuosi on täynnä
Rohkeutta, Ystävyyttä, Sinnikkyyttä, Kekseliäisyyttä ja Elämyksiä!
Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2019!
Seuraava Rusahdus ilmestyy 14.1., kun onkin jo aika miettiä muun muassa
Ryskeen ennakkotehtäviä. Palataan silloin!
Mediapäällikkö
Miia Tikkanen
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