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Hei metsänkävijät ja kotiväet, 

Uusi uljas vuosi 2019 on alkanut - onnellista vuoden alkua jokaiselle! Vuoden vaihteessa 
järjestetyssä johtajistossa suunniteltiin kevätkautta, ja kuten tämän tiedotuskirjeen lopussa 
olevasta toimintakalenterista voi huomata, on kevätkaudella tiedossa paljon toimintaa 
kaikenikäisille.  

Leireilyä on luvissa niin lippukunnan oman talvileirin kuin kesällä tapahtuvien suurleirienkin 
muodossa. Kevään ohjelmassa on ryhmien omia retkiä (osa päivämääristä tarkentuu kevään 
aikana), kisoihin osallistumista, lippukunnan oma pääsiäisvaellus ja kevään lopuksi kauden 
päättäjäiset. Varainkeruuseen liittyen kaikkia lippukuntalaisia perheineen kutsutaan osallistumaan 
sukkamyynti-kampanjaan ja kahteen Ravintolapäivään. Haluamme kevään aikana löytää uusia 
nuoria ja aikuisia toimintaan, ja tähän liittyen järjestetään kurssi nuorille ryhmänjohtajille (ROK-
kurssi) sekä uusien aikuisten nuotioilta. 

Yhteinen suunnittelu, keskustelu ja asioista päättäminen kuuluvat olennaisesti partioon. 
Järjestämme säännöllisesti johtajiston kokoontumisia, ja näihin ovat tervetulleita kaikki vähintään 
tarpoja-ikäiset partiolaiset. Lippukunnan keväkokoukseen kutsutaan mukaan kaikkia lippukunnan 
jäseniä. 

Tästä tiedotuskirjeestä löydät tietoa kevään tapahtumista ja ajankohtaisista asioista:  

 Ryhmien kokoontumiset alkavat viikoilla 2 ja 3 
 Kevään ensimmäinen Ravintolapäivä ja koloilta 2.2. sekä johtajisto 3.2. 
 Piirileiri Ryske’19:n ilmoittautuminen on käynnissä 

Talvisin terveisin, 

Sanna “Kukka-Hamsteri”  
Tiedottaja 

. ..  

Ryhmien kokoontumiset alkavat viikoilla 2 ja 3 

Ryhmät kokoontuvat viikoittain seuraavasti: 

 Käärmeet maanantaisin klo 18 - 19.30 
 Tuliterät maanantaisin klo 18 - 19.30 (Huomaa muuttunut aika!) 
 Tulisudet tiistaisin klo 18 - 19.30 
 Ukkometso torstaisin klo 18 - 19.30 

Viikoittaiset kokoontumiset alkavat ensi viikolla (vko 2) Käärmeiden, Tuliterien ja Ukkometson 
ryhmällä. Tulisudet aloittavat kevätkauden viikolla 3. 

Lisätietoa ryhmistä ja niiden kokoontumisista saa kunkin ryhmän johtajilta.  

  



Kevään ensimmäinen Ravintolapäivä ja koloilta 2.2. sekä johtajisto 3.2. 

Lettukahvilamme Lettu ja Nuoli on taas avoinna 2.2 helmikuisissa tunnelmissa tutussa paikassa 
Mäki-Matin perhepuiston kupeessa. Luvassa on mäenlaskua ja entistäkin parempia lettuja! 
Ravintolapäivän ja siivoiluiden jälkeen vietämme iltaa väistökololla ja syömme pizzaa, katsomme 
leffaa ja pidämme hauskaa. Kannattaa siis tulla myymään lettuja!  

Seuraavana päivänä, sunnuntaina 3.2., on johtajisto ja yhteistä kokkailua tarpojille ja sitä 
vanhemmille klo 11-15. 

Mukaan ilmoittaudutaan tästä linkistä, jotta osaamme varautua siihen, paljonko tekijöitä on tulossa. 
Ilmoita myös, oletko tulossa vain Ravintolapäivään vai sekä Ravintolapäivään että koloiltaan. 
Mukaan voivat ilmoittautua seikkailijat ja sitä vanhemmat. Nuoremmat ja lasten vanhemmat ovat 
tervetulleita syömään lettuja!  

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=24925 

Lisätietoja Eemililtä p. 045 317 1833 

 

Piirileiri Ryske’19:n ilmoittautuminen on käynnissä 

Lippukuntamme on päättänyt osallistua ensi kesänä Ryske’19-piirileirille. Kyseessä on siis Järvi-
Suomen Partiolaisten piirileiri, joka järjestetään Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa 
Nurmeksessä. Leirille odotetaan noin 2000 leiriläistä - oman piirin partiolaisten lisäksi 
myös muiden partiopiirien jäseniä, kansainvälisiä partiolaisia sekä ei-vielä-
partiolaisia!                                                                               

Leirin aikataulu 

 21.–23.7. Rakennusleiri 
 24.–31.7. Pitkä leiri (tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset) 
 27.7. Leirin vierailupäivä 
 27.–31.7. Lyhyt leiri (sudenpennut ja seikkailijat) 
 1.–4.8. Purkuleiri 

Ilmoittautuminen piirileirille on alkanut ja tapahtuu Kuksa-jäsenrekisterin kautta. Ei-partiolaiset ovat 
myös tervetulleita leirille. Hekin ilmoittautuvat Kuksa-jäsenrekisterin kautta. Ilmoittautumaan pääset 
suoraan tästä: kuksaan.fi/22974  

Ilmoittautuminen auki 28.2. Saakka. Huomaathan, että  Early Bird-hinta (185€/110€) on voimassa 
31.1. asti. Sen jälkeen leirin hinta on 195€ / 125€. 

Lisäksi leirille on mahdollista tulla päiväleiripassin avulla 24 tunniksi kerrallaan. Passin hinta on 
30€/vrk, ja sen voi ostaa itselleen korkeintaan kolmelle päivälle. Päiväleirille ilmoittautuminen 
avautuu vasta virallisen ilmoittautumisen päättymisen jälkeen.  

Leirin osallistumismaksuissa on käytössä sisaralennus, joka on suuruudeltaan 20 euroa. 
Alennuksen saa perheen alle 18-vuotiaista lapsista siten, että ensimmäinen maksaa täyden 
leirihinnan, ja seuraavat sisarukset saavat jokainen 20 euron sisaralennuksen.  

Alle 7-vuotiaat pääsevät osallistumaan leirille perheleirissä. 0-2-vuotiaat (syntyneet 2017-2019) 
pääsevät leirille ilmaiseksi. 3-6-vuotiaat (syntyneet 2013-2016) maksavat 50% 
osallistumismaksusta.  



Samoajilla, vaeltajilla ja aikuisilla on mahdollisuus perua ilmoittautuminen veloituksetta kesätyö- ja 
kesälomatakuun turvin 31.5 asti. Perumisen liitteenä tulee olla työnantajan allekirjoittama todistus. 
Takuu koskee työssä olevia, jotka eivät saa kesälomaa leirin ajaksi sekä työttömiä/opiskelijoita, 
jotka saavat kesätöitä leirin ajaksi. 

Leirin osallistumismaksuun on mahdollista hakea avustusta sosiaalisin ja/tai taloudellisin perustein. 
Ryske on saanut huomattavan lahjoituksen leirimaksuavustuksia varten, joten avustusta kannattaa 
hakea, jollei leirille osallistuminen ole muuten mahdollista. Myönnettävät avustukset ovat: 100% 
leirimaksusta, 50% leirimaksusta ja 50 euroa. Leirimaksuavustusta haetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä erillisellä lomakkeella. 

Leiriorganisaatio laskuttaa leiriosallistumiset leiriläisiltä maaliskuun 2019 lopussa. Lasku tulee 
yhdessä osassa. Leiri-ilmoittautuminen on mahdollista perua veloituksetta ilmoittautumisen 
loppumiseen asti (28.2). Sairastapauksen tai tapaturman sattuessa leirimaksu on mahdollista periä 
omalta vakuutusyhtiöltä tai partiovakuutuksesta. Leiri ei palauta maksettuja osallistumismaksuja.  

Tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoittautumisesta löytyvät tämän viestin liitteenä tulevasta 
ilmoittautumisohjeesta. 

Lisätietoja Sannalta, p. 040 740 9382 

- - -  

  



Tulevat tapahtumat 

Tiedotamme tapahtumista tarkemmin lähempänä, mutta päivämäärät on jo nyt hyvä merkitä 
kalentereihin. Tapahtumat löytyvät myös Google-kalenterista, joka on kätevä lisätä myös vaikka 
kännykän kalenterisovellukseen. 

 

Tammikuu 

 Kevätkausi alkaa. Ryhmät kokoontuvat seuraavasti 
o Käärmeet maanantaisin klo 18 - 19.30 (Viikosta 2 alkaen) 
o Tuliterät maanantaisin klo 18 - 19.30 (Huomaa muuttunut aika viikosta 2 alkaen!) 
o Tulisudet tiistaisin klo 18 - 19.30 (Viikosta 3 alkaen) 
o Ukkometso torstaisin klo  18 - 19.30 (Viikosta 2 alkaen) 

Helmikuu 

 2.2. Ravintolapäivä // seikkailijat + 
 3.2. Johtajiston kokous // tarpojat + 
 8.2. - 17.3. Sukkamyynti // ihan jokainen! 

 

Maaliskuu 
 

 8.2. - 17.3. Sukkamyynti // ihan jokainen! 
 22. - 24.3. Talvileiri // koko lippukunta 
 24.3. Lippukunnan kevätkokous klo 15 

 

Huhtikuu 
 

 6. - 7.4. ROK-kurssin ensimmäinen viikonloppu // uudet nuoret (johtajat) 
 19. - 22.4. Pääsiäisvaellus // seikkailijat + 
 26. - 28.4. Sudenpentujen ja tarpojien yhteisretki // Tulisudet ja Ukkometso 

 

Toukokuu 
 

 2.5. Johtajarekrynuotioilta // uudet aikuiset (johtajat) 
 4.5. Sudenpentujen ja seikkailijoiden kevätkisat Jyväskylässä 
 4. - 5.5. Kämppäjohtis // tarpojat + 
 11.5. Kisat // tarpojat + 
 18.5. Ravintolapäivä Yläkaupungin yössä // seikkailijat + 
 23.5. Kauden päättäjäiset // koko lippukunta 
 24. - 26.5. Lököjotos // tarpojat + 

 
Kesällä  

 26.6 - 2.7. Suomen Metsänkävijäin 100-vuotisjuhlaleiri Suurmänkiö 
 24. - 31.7. Järvi-Suomen piirileiri Ryske’19 

 

. . . 


