Versojen Hiljaiset Päivät 15.-17.3. 2019 Seinäjoella

Tapahtumapaikkana tällä kertaa on konferenssikeskus Valkea (Koulukatu 47), jossa kokoontuu
Seinäjoen vapaaseurakunta. Majoitumme sinne ja ruokahuolto toimii samoin siellä.
Pihassa on parkkipaikkoja jonkin verran, myös kadun varressa on ilmaisia paikkoja, mikäli
ruutuja sattuu olemaan vapaana. Suosittelemme kuitenkin julkisia kulkuvälineitä.
Paikalle voi saapua perjantaina 15.3.2019 klo 18 alkaen, aloittajaiset alkavat klo 19.30.
Kotiin lähdetään sunnuntaina 17.3.2019 klo 13.30 alkaen
Yöpyminen tapahtuu konferenssikeskuksen saleissa, varaudu siis omalla makuupussilla ja alustalla tai muulla patjalla.

Pidäthän tapahtuman ajan partiohuivin kaulassasi. Ilmoittautuessasi saapuneeksi saat
rannekkeen, jonka tulee olla kädessäsi koko viikonlopun ajan.
Ohjelma pidetään muuten varsin hyvin konferenssikeskuksessa, mutta lauantain maastokisassa
pääsemme tutustumaan vehreään Seinäjoen kaupunkiin.
Koululla palvelee myös pieni kioski, eli jos haluat ostaa itsellesi naposteltavaa, ota karkkirahaa
mukaan, kohtuudella kuitenkin!
Lauantain maastokisaan ”Ruutia ja rautateitä” saavat osallistua seikkailijat ja tarpojat omissa
sarjoissaan. Sarjan valintaan vaikuttaa kisavartion vanhimman osallistujan ikä. Samoajat,
vaeltajat ja aikuiset toimivat rastihenkilöinä sekä muissa avustavissa tehtävissä kisan aikana.
HUOM!! Kisajoukkueet!
Viime vuosien tapaan kisassa on jälleen jo perinteeksi muodostunut PUKUKISA!! Pukeutukaa
siis tiiminä yhtenäisesti kisan teeman mukaan: ”Ruutia ja rautateitä” Koska mitään oikeaa
ratkaisua ei ole, luovuudella on iso merkitys asujen arvostelussa. Pukukisa kisataan yhdessä
sarjassa.
Luvassa jälleen HUIKEA PALKINTO!!
MAKSUOHJEET saatte omalta lippukunnaltanne. Versosihteeri laskuttaa lippukuntia, ja
lippukunnat keräävät osanottomaksut osallistuvilta jäseniltään
KYSYTTÄVÄÄ? Laita postia  ari.kastepohja@svk.fi (tai soita puh. 045-2097 309)
Liitteet






vihjeet maastokisaa varten tässä dokumentissa (perinteisten partiotaitokilpailujen
tapaan)
varusteluettelo
ohjelmarunko
ajo-ohje

VIHJEET HILJAISTEN PÄIVIEN 2019 MAASTOKISAAN
Partiotaidot 30
 perussolmut ja köytökset
 suunta ja etäisyys
 kuumennus
 pikakädentaidot
Ensiapu 21
 elvytys
 lasta
 ensiapulaukku
Ruokailu retkellä 16
 trangialounasta seinäjokelaiseen tapaan
Nokkeluus 27
 päässälasku
 asioiden järjestys ratkaisee
 varovasti
Versotaidot 6
 Jeesuksen syntymä ja vertaukset
 Ruokkimisihme
 Lähetyskäsky
Jaossa on yhteensä 100 pistettä / kisavartio

VARUSTELUETTELO * HILJAISET PÄIVÄT 2019
VARTIOKOHTAINEN VARUSTELUETTELO LAUANTAIN KISAAN (seikkailijat & tarpojat):













2 trangiaa & polttoaine … HUOM!!! (joukkueen kokoon 7 henkilöä asti tarvitaan KAKSI
trangiaa)
tulitikut
paistinlasta
vispilä
2 kpl kauhoja
JOKAISELLE VARTION JÄSENELLE omat ruokailuvälineet
kompassi tai kaksi
EA-pakkaus
20 cm:n mitta
rannekello tai muu laite, josta näkee ottaa aikaa ja näkee ajan
kynä/kyniä
pukukisan ”Ruutia ja rautateitä” aiheeseen sopiva yhtenäinen vaatetus  luvassa
huikea palkinto!

HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET:





















partioasu (paita & huivi)
ruokailuvälineet
istuinalusta
mukavat sisävaatteet
ulkoiluvaatetus sään mukaan
hyvät jalkineet ulkoiluun
sisäkengät/tossut/villasukat tms.
yöpuku
riittävästi vaihtovaatteita, sukkia yms.
makuupussi
makuualusta tai muu patja (lattiamajoitus)
tyyny jos haluat (lattiamajoitus)
pyyhe
peseytymisvälineet
hammasharja & -tahna
henk. koht. hygieniatarvikkeet
mahdolliset tarvittavat lääkkeet
vesipullo maastokisaan
muistiinpanovälineet
kioskirahaa

HILJAISTEN PÄIVIEN 2019 OHJELMARUNKO

Perjantai 15.3.2019
18:00 alkaen

Ilmoittautuminen Konferenssikeskus Valkeassa, Koulukatu 47

19:30

Tervetuloa

20:15

Iltapala

22:00

Osahiljaisuus (seikkailijat ja tarpojat)

22:00 – 23:00 Rastihenkilöiden info (samoajat, vaeltajat, aikuiset)
23:00

Täyshiljaisuus

Lauantai 16.3.2019
7:45

Herätys

8:15

Lipunnosto

8:25

Aamupala

9:15

Kisainfo ja pakkaaminen maastokisaan

10:00

Maastokisan aloitustehtävä kisavartioittain (osa vartioista odottaa toista kierrosta)
Huom! Välipala partiolla mukana, lounas yhtenä rastina matkalla

n. 16:15

Partiotaitokilpailu maalissa (1. vartio)

17:00 - 18:30

Päivällinen

19:30

Iltaohjelma

21:00

Iltapala

22:30

Osahiljaisuus (seikkailijat ja tarpojat)

24:00

Täyshiljaisuus (kaikki)

Sunnuntai 17.3.2019
08:15

Herätys

08:45

Lipunnosto

09:00

Aamiainen

11:00 – 12:00 Partiokirkko
12:00 - 13:00
13:30

Lounas
Kotimatka alkaa

KÄVELYOHJE SEINÄJOEN MATKAKESKUKSESTA:
 Matkakeskuksen edessä olevan ison kadun (Ruukintie) yli kohti keskustaa joko
Kalevankatua tai Kauppakatua kahden pikkukorttelin verran
o Jos kohdallasi poikkikatu on vielä Valtionkatu, kulje Keskuskatua korttelin verran,
kunnes tulet poikittain olevalle Koulukadulle ja lähde sitä vasemmalle
 Poikittain tulee vastaan Koulukatu, jota kävellään vasemmalle n. 1,5 km, jolloin Valkea
on oikealla juuri ennen poikittaista Kivistöntietä (risteyksen jälkeen Koulukatu muuttuukin
Keponkaduksi)
AJO-OHJE


ETELÄSTÄ (Tampereelta valtatietä 3 / E12 tultaessa)
o käänny tielle 19 oikealle Jalasjärvellä
o heti lentoaseman jälkeen käänny tielle 694 (Törnäväntie) kohti Seinäjokea
o Kun Törnäväntie muuttuu leveämmäksi Vapaudentieksi, n. 800 m päästä, lähtee
oikealle Kiveliöntie  käänny sinne
o 200 m päästä vasemmalla on Valkea

