TERVETULOO TOIS PUAL JOKKE!
Versojen Hiljaiset Päivät 6.-8.4. 2018
Suomen Turuus

Tapahtumapaikkana tällä kertaa on Turun keskusta-alue. Osa
ohjelmasta ja ruokailuista on Turun Vapaaseurakunnan tiloissa,
muu ohjelma majoituskoululla ja ulkona Turun kauniissa
keskustassa.

Majoituskouluna toimii Luostarivuoren koulu, joka sijaitsee Samppalinnan puiston kupeessa, osoitteessa
Luostarinkatu 13, 20700 Turku.
Koulun pihassa on parkkipaikkoja jonkin verran, myös kadun varressa on ilmaisia paikkoja, mikäli ruutuja
sattuu olemaan vapaana. Suosittelemme kuitenkin julkisia kulkuvälineitä.
Majoituskoululle voi saapua perjantaina 6.4. klo 18 alkaen.

Yöpyminen tapahtuu koulun salissa ja luokkahuoneissa, varaudu siis makuupussilla ja -alustalla tai muulla
patjalla.

Pidäthän tapahtuman ajan partiohuivin kaulassasi. Ilmoittautuessasi saapuneeksi saat rannekkeen, jonka
tulee olla kädessäsi koko viikonlopun ajan.
Perjantaina ollaan pelkästään koululla, mutta lauantaina ja sunnuntaina ohjelmasta johtuen tulee
siirtymiä majoituskoulun ja Vapaakirkon välillä. Varautukaa siis tähän. Siirtymät hoidetaan valvotusti ja
aikuisten johdolla.
Koululla palvelee myös pieni TursoKiska, eli jos haluat ostaa itsellesi naposteltavaa, ota karkkirahaa
mukaan, kohtuudella kuitenkin!

Lauantain citymaastokisaan ”Torilla Tavataan” saavat osallistua seikkailijat ja tarpojat. Samoajat, vaeltajat
ja aikuiset toimivat rastihenkilöinä ja muissa avustavissa tehtävissä kisan aikana.
HUOM!!
Kisajoukkueet!
Viime vuosien tapaan kisassa on jälleen jo perinteeksi muodostunut PUKUKISA!! Pukeutukaa siis tiiminä
yhtenäisesti kisan teeman mukaan: ”Torilla Tavataan”
Luvassa jälleen HUIKEA PALKINTO!!

MAKSUOHJEET saatte omalta lippukunnaltanne. Turun Versot laskuttaa lippukuntia, ja lippukunnat
keräävät osallistuvilta jäseniltään
osallistumismaksut.

LISÄTIETOJA osoitteesta turunversotry@gmail.com

OHJELMA
Perjantai 6.4.
18.00 majoituskoulun ovet aukeaa
n. 19.00 partiolauluja
 tapahtumamerkkipaja
 iltapalaa
 Hartaus
22.30 hiljaisuus

Lauantai 7.4.
8.00 herätys
8.30 aamupala
n. 10-15 citymaastokisa ”Torilla Tavataan”
 lounas kisan aikana
 välipala kisan jälkeen
15.30-17.30 hiljainen polku
17.00  liukuva ruokailu Vapaakirkolla
18.30 Versovartti, ajankohtaista tiedotusasiaa!
19.00 iltaohjelma Vapaakirkolla
20.00 Iltapala liukuvasti
Seikkailijat & tarpojat siirtyvät valvotusti takaisin majoituskoululle
Yömyöhä: samoajat & vaeltajat jatkavat ohjelmaa kirkolla
22.30 koululla hiljaisuus

Sunnuntai 8.4.
8.00 herätys
8.30 aamupala
 pakkaus
 siivous
10.00 siirtyminen Vapaakirkolle, kaikki omat tavarat mukana
11.00 partiokirkko, partiolaiset partioasussa (huivi, paita)
12.00  lounas liukuvasti Vapaakirkolla
Kotiinlähtö

