VERSOPOSTIA
Elokuun loppu * 2020

Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

Ilmoittautuminen Versojohtajapäiville
on avattu

Versojohtajapäivät järjestetään Isorannan leirikeskuksessa
Sysmässä
pe
1.10.—su
3.10.2020. Tapahtuman hinta on 45 euroa ja se
laskutetaan jälkikäteen.
ILMOITTAUDU sähköpostilla Arille:
ari.kastepohja@gmail.com
viimeistään
ke
23.9.2020 klo 11.59 kertomalla sähköpostiviestissä 1) nimesi 2) lippukuntasi 3) ruokaainerajoituksesi 4) milloin tulet perille 5) lasku 45,00€/hlö Sinulle vai lippukuntaan. Voit ilmoittautua myös whatsapilla Arin numeroon
(nro alempana).
Pe 1.10.2020 klo 19 alkaen voi saapua leirikeskukseen ja tapahtuma päättyy su 3.10.2020 klo
12.30 versokäräjien jälkeiseen lipunlaskuun.
Nähdään Isorannassa lokakuun alussa!
______________________________________

Versoansiomerkkianomukset anotaan
partiotoimikunnalta—
seuraava DL ke 23.9.2020 klo 11.59
Versoansiomerkkien anomisessa toivotaan käytettävän samaa rytmiä kuin partiopiirien ja Suomen Partiolaisten ansiomerkkejä anottaessa eli
lähettämään 15.1., 15.4., 15.9. ja 15.11. mennessä anomus partiotoimikunnan pääministerille
tai Tommi Koivuselle. Hakemuksen jätöstä on
hyvä olla vähintään 2 kk suunniteltuun luovutuspäivään. Hakulomakkeen voi ladata versosivulta
kohdasta ”versotietoa” ja sieltä ”versoansiomerkit”. Seuraavan kerran DL kuitenkin
versojohtajapäivien ilmoittautumisen DL.
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

Versokäräjät Isorannan leirikeskuksessa
su 3.10.2020 klo 10.30—12.30

Versojohtajat kutsutaan vuosittaiseen tapaamiseen Versokäräjille, jossa käsitellään partiotoimikunnan ministeripestien täyttämisiä — mm.
•
Pääministerin valinta 2021-2022ksi
•
Hengellisen kasvatuksen ministerin valinta
2021ksi
•
Kilpailuministerin valinta 2021-2022ksi
•
Koulutusministerin valinta 2021-2022ksi
•
Markkinointiministerin valinta 2021ksi
•
Ohjelmaministerin valinta 2021-2022ksi
Leiriministerinä toimii Otto Ketonen Lahden Versoista 2021 loppuun asti.
Lisäksi käsitellään mm.
•
Lippukuntien kuulumiset (15 lippukuntaa)
•
Kantokillan kuulumiset
•
Edellisten versokäräjien jälkeen olleet versoaktiviteetit
•
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
•
Karkea linjaus vuodelle 2022
•
Uuden versosihteerin valintaprosessin tilanne
•
Versoleiriprosessin päivittäminen aikataulutuksen ja muiden toimenpiteiden suhteen
•
Suomen Partiolaisten peruskirjauudistuksen asiat versokentässä - mitä tuo versokenttään?
Omana liitteenään on mukana luonnos versokäräjien esityslistaksi. Lippukuntien toivotaan lähettävän ainakin yhden edustajan paikalle edustamaan lippukuntaa. Kokouksessa on kaikilla 15
vuotta täyttäneillä versojohtajilla puhe– ja äänioikeus.
Versojohtajat voivat seurata käräjiä myös zoomsovelluksen kautta. Linkki ilm. myöhemmin.
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