Ruisrock-siivoukseen muutoksia
Vuosi vuodelta on ollut haasteellisempaa saada talkoolaisia Ruisrock-siivoukseen ja olemme joutuneet
käyttämään ”vierastyövoimaa” entistä enemmän. Erityisesti vuosi 2017 oli hankala, ilmoittautumisia ei
useista, eri kanavien kautta välitetyistä pyynnöistä huolimatta saatu ajoissa läheskään riittävää määrää.
Useana aiempanakin vuotena olemme turvautuneet Raision KilliNallien ja VG-62 -luistelijoiden apuun,
mutta viime kesänä apu oli erityisen tärkeää ja saimme vielä suunnilleen puolitoista viikkoa ennen h-hetkeä
luistelijoista huomattavan määrän lisää siivoojia. Vuoden 2017 tunneista lähes puolet oli
yhteistyökumppaneiden tekemiä. Tästä syystä päätimme ehdottaa Ruisrock-siivoustalkoisiin radikaaleja
muutoksia ja pienentää meidän maskulaisten siivousosuutta ja -vastuuta, huolimatta tulojen
huomattavasta vähenemisestä.
Suunnittelimme Tuki ry:n ja lippukunnan kanssa supistuksia niin, että hoitaisimme festariaamuina (la, su ja
ma) varsinaisen festarialueen ulkopuoliset alueet (bussien kääntöpaikka, Tammenterhon ympäristö,
pyörätiet, pyöräparkki sekä Kasvitieteellisen puutarhan parkkialueet). Aamujen aloitusta siirrettiin
myöhäisemmäksi, siivoukset aloitetaan vasta klo 6, uskoisimme selviävämme tästä n. 3-4 tunnin
rupeamalla. Perjantaista sunnuntaihin illansuussa siivotaan kadunvarsia Juhana Herttuan Puistokadulta
Tammenterholle kuten aiempinakin vuosina. Samoin perjantaista sunnuntaihin klo 12-18 tullee uutena
myös Turkuhallin kupeessa olevan leirintäalueen siivousta. Tämä siivous tapahtuu siis leirintäalueen ollessa
käytössä ja siksi tämä siivousvuoro on K18, eli lapsia ei voi ottaa siihen mukaan. Myös maanantain
leirialueen siivous klo 13-19, kuten aiempinakin vuosina, hoidettaisiin maskulaisten toimesta.
Varsinaisen festarialueen siivouksen hoitaa vanha yhteistyökumppanimme, VG-62:n taitoluistelijat, jotka
ovat jo useampana vuonna olleet mukana ja tietävät, mitä/miten pitää siivota. Heidän kumppanikseen
festarialueelle tulee todennäköisesti Turun Riennon taitoluistelijat.

Tämän vuoden (ja toivottavasti myös seuraavien vuosien) rahankeruuteemana on lippukunnan 70vuotisjuhlallisuudet vuonna 2020. Suunnitelmissa on järjestää juhlaleiri Englannissa sekä sudenpennuille ja
niille isommille partiolaisille, jotka eivät Englannin matkalle pääse, juhlaleiri Suomessa.

Toivottavasti saamme tänä vuonna uusien kuvioiden myötä siivoojakonkarit ja uudet halukkaat talkoolaiset
aktiivisesti mukaan, jotta pystymme hoitamaan tämän, edelleen ison urakkamme kunnialla ja saisimme
vielä tulevinakin vuosina tehdä tätä talkootyötä, josta saamme muutamassa päivässä saman tulon kuin jos
tekisimme pienempiä talkootöitä viikottain läpi vuoden. Näiden talkoilla hankittujen tulojen avulla
pystymme tarjoamaan kohtuuhintaisia leirejä, retkiä ja purjehduksia kaikille maskulaisille partiolaisille.

Ilmoittautuminen Ruisrock-talkoisiin tapahtuu netin kautta ja linkki ilmoittautumissivustolle
on https://goo.gl/forms/ZUIErW5YkxoJ2vNf2
Tervetuloa mukaan talkoisiin tukemaan maskulaista partiotoimintaa!

Aurinkoista kesää kaikille!

terv. Maskun Partiolaisten Tuki ry. ja Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry.

