Tammikuu 2015

Helsingin Versoveikot ja -siskot kutsuvat Versojohtajat lomalle Helsinginniemeen la 19. - su
20.9.2015! Majoitus kaupunkimme keskustassa,
viihtyisässä Hotelli Annassa. Tulkaa virkistymään
kaiken ikäisten johtajienne kanssa!

Katso leirin info edellisen
lpk-kirjeen liitteistä!
Edullisempi hinta on voimassa
28.2.2015 asti.
Huomaa, että kukin ilmoittautuu SUORAAN netissä leirille ja sopii sitten lippukunnan kanssa kyydeistä yms.
ILMOITTAUDU HILJAISILLE PÄIVILLE
OMAAN LIPPUKUNTAASI
4.3.2015 MENNESSÄ!

Versosivulla lisää tietoa ja ks. liite!
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

Lisätietoa on luvassa ennen kesälomia, mutta ilmoittautua voi jo nyt: luvassa on paikalliseen kulttuuriin tutustumista höystettynä lähialueen herkuilla! Paikallistuntemuksen omaava ja kielitaitoinen
opasryhmä tavoitettavissa koko matkan ajan. Ilmoittautumiset Ari Kastepohjalle viimeistään
15.8.2015.
Hinta 50€ sisältää ruoat ja majoituksen 3-4 hengen huoneissa, lisähinnalla 25 € mahdollisuus
kahden tai yhden hengen huoneisiin. Majapaikkoja
varattu 39:lle ensimmäiselle ilmoittautujalle! Lisätietoja voi kysellä joko Arilta tai suoraan Helsingin
konttorista: hietanen.katri@gmail.com/ p. 050 346
3885.
"

Versojen ensi kesän vaellus suuntautuu Kuusamoon Karhunkierrokselle, jossa viikon retkeilyn
jälkeen pulahdetaan kylpylän kuohuihin ennen kotimatkaa. Hiljaisilla Päivillä voit tavata retken vetäjät perjantai-iltana ja kuulla suunnitelmista. Samoin voit silloin vaikuttaa retkeen, jos olet lähdössä mukaan.
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Partioleireillä
laumanjohtajat ovat todella sidottuja laumaansa 24
tuntia vuorokaudessa. Nämä pirteät ja vikkelät
partiolaiset kaipaavat vielä aikuisen läsnäoloa
kellon ympäri. Isoillakin leireillä, vaikka laumanjohtajien ei tarvitse suunnitella ohjelmaa, kun se
tulee leiriorganisaation toimesta, laumanjohtajaa
tarvitaan. Järjestäytymiset vievät enemmän aikaa ja ohjaustarvetta on enemmän. Samoin laumanjohtaja seuraa, miten sudarit kokevat leirielämää ja keksivät luppohetkiksi tekemistä, ettei koti
-ikävä pääse yllättämään. Tuttua—eikö totta?
Kantokilta kerää joukkoja, jotka pääsisivät auttamaan varsinkin niitä laumanjohtajia, jotka ovat
tulleet yksin laumansa kanssa leirille. Kantokiltalaiset tulevat järjestämään vapaahetkiä näille laumanjohtajille, jotta ko. laumanjohtaja saa ansaitun vapaahetken esim. johtajakahvilassa tai vaikkapa päivänokosten muodossa.
_______________________________________

Ensi kesän versoleiri kaipaa monia tekijöitä, jotta
leiri voidaan toteuttaa. Käy katsomassa leirin sivuilla ja mieti, mikä olisi Sinun Yli 15-vuotias palvelupaikkasi tuolla leirillä. Mm. keittiössä on vielä muutama paikka vapaana!
Samoin alaleireihin tarvitaan edellistä versosuurleiriä enemmän johtajia, koska ohjelmasta enemmän tapahtuu alaleirissä.
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

Pari kyselyä on tullut, miksi verso-PJPK’ta enää
järjestetä. Nyt tehtyjen tunnustelujen pohjalta olisi mahdollista järjestää aikuishenkinen kurssi
Partiokolkassa (Toivakassa 40 km Jyväskylästä)
helatorstaiviikonloppuna eli 14.-17.5.2015.
Kurssi olisi avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille
partiolaisille (max. 25 hlöä) ja se olisi virallisesti
Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kurssi (= partiopiiri). Hinta asettunee 88 euron paikkeille —
partiopiirin ohjeiden saavuttua saadaan tarkempi
tieto.

Versolippukunnista
pyydetään
vastauksia
10.2.2015 mennessä Arille, kuinka monta kiinnostunutta partiojohtajaa olisi, jos tämä kurssi
järjestettäisiin. Tiedossa on tällä hetkellä 4-6 kiinnostunutta.
Kurssiin liittyvä johtamistehtävä voisi olla Verso15 Helpeen helistäjällä, jos lippukunnasta ei
sellaista ole helposti tarjolla!
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