Toukokuu 2019
Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

Versosihteerin hakuprosessia valmisteleva työryhmä sai työnsä esitystasolle asti ja johtokunta pääsi
käsittelemään asiaa lauantaina 4.5.2019 pidetyssä
kokouksessa.
Työryhmä oli luonnostellut hakuilmoituksen, jota
johtokunta täsmensi vielä kokouksessa muutamilta
kohdin. Hakuilmoituksen luonnos on tämän versopostin liitteenä.
Varsinainen haku julkaistaan tammikuun alussa
2020, haastattelut ovat helmikuussa 2020 ja valinta tehdään maaliskuussa 2020.

Vapaakirkon kesäjuhlilla versopartiolaiset kantavat jälleen lähetysjuhlan alussa la 6.7. klo 15.00
lähetysmaiden liput. Ilmoitathan Arille heti, kun
teidät, että voit tulla auttamaan partiopaita päällä
ja versohuivi kaulassa!!! - Ilmoita heti, kun tiedät
tulostasi! Lipunkantajia tarvitaan 20 reipasta Versoa.
_______________________________________

Aikatauluissa päädyttiin siihen, että tietoa jaetaan
vapaakirkolliseen kenttään välittömästi. Lippukuntien edustajat voivat pohtia asiaa. Vielä Versokäräjillä 2019 marraskuun alussa ehtii laittamaan ponsia hakemiseen.
Nyt on kuitenkin tärkeää, että tieto ko. tehtävän
täyttämisestä leviää versokentässä ja että asian
puolesta rukoillaan: niin kaikki kuin he, jotka pohtivat mahdollisuutta tarjoutua ehdolle tähän tehtävään.
Taloudellisena haasteena on edelleen se, että
SVN:n talous ei kestä kolmea kokoaikaista työntekijä, vaan tarvitaan versotyön kannatusrengas, jolla pystytään kokoamaan 50%:n tuki versosihteerin
kuluista. Niinpä kokoaikainen työsopimus tehdään
ehdollisena. Ennen hakua selvitetään, millä mielellä ovat nykyiset versotukirenkaalaiset versosihteerin vaihtuessa: ovatko he valmiita jatkamaan samalla tasolla tukeaan ja kuinka paljon uusia tukijoita tarvitaan.
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

Leirille oli ilmoittautunut 15.5.2019 n. 254 osallistujaa, mutta nämä hintaportaat ovat niitä hetkiä,
jolloin ihmiset tekevät päätöksiä ja ilmoittautuvat.
Niinpä yli 80% maaliskuun loppuun tulleista ilmoittautumisista tuli 2 viimeisen vrk:n aikana.
Tällä viikolla ja ensi viikolla aiemmin ilmoittautuneille lähetetään kakkosmaksun lasku sekä ensimmäinen leirikirje.

Versoposti toukokuu 2019 1/3

Vapis / Suomen Vapaakirkon Nuoret ry, Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere *
Web vapis.fi/versot * facebook Versopartio
email ari.kastepohja@svk.fi puh. 045 – 2097 309

Toukokuu 2019
Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

Padasjoen ABC:lle leirialueesta 8 km:n päähän
pääsee Helsingistä ja Lahdesta kolmesti päivässä. Linja F24 Helsingistä 11.00, 14.00 ja 17.00 ja
Lahden matkakeskuksesta vastaavasti 12.40,
15.40 ja 18.40, jolloin ABC:lla ollaan 13.30,
16.30 ja 19.30.

Paidan selkäpuolella on teksti ”Versot 90 vuotta”.
Kaikkien kokojen hinta on 15 €. Paitaa saa XXL—
XS aikuisten koossa ja senttikoossa 104, 110, 116,
122, 128, 134, 140, 146, 152 ja 158 cm. Lisäksi on
pari väriä teknisestä materiaalista.
Jos haluaa hankkia Pleissi19-leiri-t-paidan, se
ostetaan etukäteen leirin sivuilla olevan linkin
kautta.

Leirille ostospäätöstä ei kannata jättää, koska leirillä on tarjolla enää korkeintaan hajakokoja. Edellisen kerran 2009 leiripaitoja jäi myymättä iso määrä, kun niitä myytiin vasta leirillä. Myös silloin leiripaita oli samalla juhlavuosipaita (silloin ”Versot 80
vuotta”), minkä takia paidan kysyntä käytännössä
loppui leirin jälkeen kuin seinään.
Nyt vain tilaamaan paidat leirin sivuilta:
http://pleissi19.fi!

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

Tampereelta lähtee Luopioisten linjan paikallisbussi linja 43 ma-pe klo 08.45 ja se on parin
tunnin päästä Padasjoen ABC:n kohdalla.
Jyväskylästä on kolme bussiyhteyttä Padasjoen ABC:lle 07.30, 10.20 ja 14.30. 10.20-lähtö
on suora ja muissa on vaihto Jämsässä Shellillä.
Ilmoita etukäteen kuljetustarpeestasi viimeiselle
8 km:lle, niin Sinut haetaan leiriin — sitä ei tarvitse kävellä!
Pleissi19-versosuurleirin sivuilla http://pleissi19.fi
on tietoa julkisista liikenneyhteyksistä leirille ja
leiriltä. Kun tietää minä päivänä aikoo olla liikeellä, kannattaa tarkistaa joko Matkahuollon tai Onnibussin sivuilta ko. päivän kohdalta. Onnibussin
sivusto eikä Matkahuoltokaan ei näytä tällä hetkellä osaavan yhdistää Onnibus– ja OnnibusFlex
-vuoroja yhdeksi reitiksi. Esimerkiksi Turusta Padasjoen ABC:lle joutuu kokoilemaan matkan vähintään kahdesta pätkästä yhtä arkivuoroa lukuunottamatta (lähtö Turusta 05.30 Tampereen
kautta).
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Ydinryhmä versopisteen järjestäjistä on kasassa,
mutta viime vuoden tapaan kymmeneen henkilöön asti otetaan Versoja rakentamaan ja pyörittämään versopistettä.
Jos kiinnostaa ja pystyisit tulemaan apuihin, ota
yhteyttä Ariin. Idea on se, että puolet ajasta ollaan ”töissä”, mutta toiseen puoleen jää aikaa
olla itse juhlilla.
PASI ”RESSU” SAROLA
S. 13.11.1943 k. 27.1.2019
Pasi oli yksi lippukuntamme Joensuun HakaVersojen perustajajäsen. Pasi oli partiolainen täydestä sydämestään. Sain elää hänen kanssaan
monia leirejä, retkiä ja kilpailuja ym. partioon liittyvää vuosien saatossa.

Lettujen paistamisen lisäksi on joitakin muita asioita kuten uusi leirikeittiökonsepti on esillä lopullisessa muodossaan, miten se toteutetaan ensimmäistä Pleissi19-versosuurleirin vartioalaleireissä.
Paikka on vähän piilossa juhlaväeltä, mutta sinne
pyritään saamaan hyvä kyltitys ja viimeiset käytännön jutut sovitaan vasta paikan päällä.

Pasin sydämessä oli loppuun asti se tietoisuus,
että Jeesus rakastaa häntä. Vähän ennen kuolemaansa paikallisessa sanomalehdessä oli koko
sivun pituinen juttu Pasista. Siinä toimittaja kyseli
veljesten polkupyöräkorjaamon ja liikkeen historiaa. Samassa Pasi sai todistaa vahvasti sen, että
Jeesus rakastaa häntä.
Pasin muistoa kunnioittaen ja siunaten
Partioveljesi Jori

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6
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