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LIPPUKUNTATUKI  
PALVELEE MYÖS  
RYSKEELLÄ

Lippukuntatuen omalla 
teltalla tarjolla Kuksa-tu-
kea, talousneuvontaa sekä 
johtokolmikkojen tapaami-
set. Lisäksi teltalla joh-
tokolmikoille tarkoitettu 
lounge, HUILAAMO!
Lippukuntatuki järjes-
tää leirillä teemoitettuja 
työpajoja. Mitä asioita 
toivoisit työpajassa käsi-
teltävän? Vastaa kyselyyn 
bit.ly/kyselylippukunnille.

PJPK RYSKEELLÄ!
Monimuotoinen Partiojohtajan peruskoulutus  

yli 22 vuotiaille aikuisille. 
Koulutus on hajautettu leirin ajalle usealle 

päivälle - helppo osallistua!
Kurssi on Ryskeen osallistujille ilmainen.

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ 31.5.2019
jarvisuomi.partio.fi/tapahtumat

AKTIVITEETTEJA  KESÄN KORVALLE

KOULUTUSLAHJAKORTTI LIPPUKUNNALLE
Jokaiselle toimivalle lippukunnalle on käytettävissä yksi 45€ arvoi-
nen lahjakortti partiojohtaja-, ikäkausijohtajien ja kolmikkokoulutuk-
siin. Jos lippukunta haluaa käyttää koulutuslahjakorttinsa, sen tulee 
olla ilmoittautumisajan puitteissa yhteydessä kasvatuskoordinaattori 
Joni Heikkiseen (joni.heikkinen@partio.fi). Summa vähennetään 
lippukunnan laskutuksesta.  

EUROVAALINORPPA
Eurovaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 15.-21.5. ja 
varsinainen äänestyspäivä on 26.5. Järvi-Suomen Partio-
laisten oman vaalimerkin saa suorittamalla vaaliaiheisia 
aktiviteetteja.  
Aktiviteetit on suunniteltu ikäkausittain, mutta niistä löytyy 
myös kaikille yhteisiä osia, joten vaikka koko lippukunta 
voi suorittaa merkkiä yhdessä. Katso ikäkausien aktiviteetit, 
suorita ja tilaa merkki!
Lue lisää: jarvisuomi.partio.fi/vaalinorppa

SIISTI BIITSI
Nyt siivoamme jälleen rantoja! 
Aktiviteetti sopii esimerkiksi sudenpentujen  
Ympäristönsuojelumerkkiin. 
Järjestä siivoustalkoot, raportoi roskat ohjeiden mu-
kaan ja tilaa merkit!
Lue lisää: jarvisuomi.partio.fi/siistibiitsi

ULOS KOLOILTA
Ilmoita retkikohde muidenkin iloksi ja aktiviteettivinkiksi! Mikäli lippukunnallasi on 
kiva kämppä, jota voisi tarjota muillekin käytettäväksi, ilmoita myös se.
Lue lisää: jarvisuomi.partio.fi/ulos-koloilta

Kirkkopäivät on Jyväskylässä 
17.-19.5.
Partiopuisto on kaupunkileiri 
keskellä Jyväskylää Kirkko-
puistossa. Leiri on yleisölle 
avoin paikka tutustua partio-
toimintaan.
Leirillä on mukana 400 piirin 
partiolaista.
Tule kylään Partiopuistoon!
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@Ryske19

@ryske19

#ryske19
www.ryske19.fi

PARTIOPUISTO 17.-18.5.

Vielä mukaan leirille,
ilmoittaudu talkoolaiseksi! 
jarvisuomi.partio.fi/partiopuisto/talkoolaiselle

PARTIOLAISTEN NUOTIOKIRKKO 
17.5. KLO 20

Kirkkopäivät on Jyväskylässä 17.-19.5.
Partiopuisto on kaupunkileiri keskellä Jyväskylää 
Kirkkopuistossa. Leiri on yleisölle avoin paikka 
tutustua partiotoimintaan.
Leirillä on mukana 400 piirin partiolaista.
Tule kylään Partiopuistoon!
Lue lisää jarvisuomi.partio.fi/partiopuisto

Partiopuiston juhlalliseen Nuotiokirkkoon  
kokoonnumme perjantaina 17.5. klo 20 
Kirkkopuiston piha-alueelle. Leirillä olevat  
partiolaiset ympäröivät nuotion, mutta  
kaikki ovat tervetulleita mukaan! 
YLE kuvaa Nuotiokirkon ja se on nähtävissä TV1 
sunnuntaina 26.5.

Ryskeeseen on enää aikaa 
muutama kuukausi.  Leirin 
staabi, päälliköt ja mestarit 
tekevät hurjasti töitä, jotta 
teillä kaikilla on mahtava 
leiriviikko edessä!  
Tässä muutama tärkeä 
seikka, jotka kannattaa ot-
taa huomioon lippukunnan 
valmistautuessa leiriin!  
LEIRIKIRJE lähetetään 
touko-kesäkuun vaihteessa.  
Kirje lähetetään postitse, 
mikäli osallistuja on niin 
valinnut ilmoittautumisen 
yhteydessä.  Leirikirjeen 
mukana on myös varuste-
luettelo sekä kirje kotivä-
elle.
LEIRITUOTTEET ovat ti-
lattavissa Ryskeen verkko-
kaupasta jarvisuomi.partio.
fi/ryskekauppa.  Voit tilata 
tuotteet kotiovellesi jo 
ennen leiriä tai suoraan lei-
rille toimitettuna!  Ryskeen 
tuotteita ovat college- ja 
t-paidat, vetoketjuhuppari, 
kangaskassi sekä kuksa.  
Leirituote on kiva muisto, 
jota käyttää vielä pitkään 
Ryskeen jälkeen!

tekijälle -osio täältä 
ryske.fi/avoimet-pestit ja 
ota Ryske-elämyksestä 
irti hieman enemmän! 
Kysy lisätietoja pesteistä 
rohkeasti osa-alueiden 
johtajilta.
Muista myös seurata 
somessa, sekä lukea 
Ryskeen nettisivuja.

SAMOAJIEN PESTI-
VARTIOT tulee ilmoittaa 
pikimmiten.  Samoajien 
leiripesti toteutetaan yh-
dessä pestivartion kanssa 
ja pestit jaetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä pesti-
vartion toiveiden mukai-
sesti.  Tästä lisää Ryskeen 
nettisivuilla ryske19.fi/
samoajat.
SAVUN JOHTOKOLMI-
KON on todella tärkeää lu-
kea ennen leiriä ilmestyvät 
Rusahdukset, sekä alalei-
ripäälliköiden lähettämät 
Savupostit huolella läpi.  
Näissä tulee paljon tärkeää 
tietoa savuille leiristä sekä 
savun varustelista.  
AVOIMIA PESTEJÄ vael-
tajille ja aikuisille on vielä 
auki mestari- ja tekijäta-
solla.  Kurkkaa nettisivujen 


