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LIPPUKUNTAPOSTI

Versot

Helmikuu 2011
”Unelma uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta”

HILJAISTEN PÄIVIEN
2011
ILMOITTAUTUMINEN
28.2.2011 MENNESSÄ

Päivät alkavat pe 1.4. klo 18.30 ja perjantai-illan
päätapahtuma alkaa klo 21.00 – Päivät päättyvät
sunnuntaina 3.4.2011 klo 13.30 Paluukyyti on
rautatieasemalla ja linja-autoasemalla klo 14.30 .
Päivien hinta on 35 euroa/osallistuja ja yhteiskuljetus 5 euroa/henkilö joko yhteen tai kahteen
suuntaan. Yhden päivän osallistuminen on 20
euroa.
Ilmoittautumisten on oltava perillä ma 28.2.2011
samoin lippukunnan maksaman yhteismaksun.
Muistettakoon myös, että ilmoittautumiset ovat
sitovia ja maksu palautetaan vain toteennäytettyä sairastumista vastaan.
Versojen sivuilla www.versot.fi / Ennakkotietoja
on lisää tietoa tapahtumasta. Sieltä voi tulostaa
julisteen, mustavalkomainoksen ja ajo-ohjeen.

VERSOJEN
HIIHTOLOMALEIRI
ON PERUTTU
Lähtijöitä ei löytynyt tarpeeksi, jotta matka
olisi kannattanut bussiretkenä.
Turun Versot järjestävät vuoden 2011 Hiljaiset
Päivät Sauvon Ahtelassa 1.-3.4.2011 – samassa
paikassa, jossa järjestetään Navigaattori2012versoleiri. Koska tapahtumapaikka on 50 km
Turusta, sinne järjestetään perjantai-iltana
bussikuljetus ja sunnuntaina paluukyyti.
Paikka on Turun kaupungin nuorisoleirikeskus
Ahtela, jossa Suomen Partiolaiset ovat
järjestäneet mm. Satahanka-leirin. Samoin piiri
on järjestänyt sudenpentuleirin ko. alueella.

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

JERISSUVANNOSSA
VIIKOT 9 JA 10
VAPAANA
Nyt unelmien äkkilähtö Lappiin tuttuun
paikkaan mahtavien tunturien & rinnekeskusten ääreen. Soita Arille puh. 045 – 2097 309!
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VERSOLEIRI 2012:N ELI
NAVIGAATTORI2012:N
LOGO- JA
JULISTEKILPAILU ON
MENOSSA!

Ehdotukset leirijulisteesta lähetetään
10.3.2011 mennessä leirinjohtaja Antti
Virralle:
• email antti.virta@gof.fi
• postiosoitteeseen Antti Virta, Riihitie
7, 15100 Lahti
LIPPUKUNNAT: VÄLITTÄKÄÄ
KISAHAASTEET JÄSENILLENNE!
Voittajat julkistetaan Hiljaisilla Päivillä!
Lue versojen kotisivulta tarkat kisakutsut:
www.versot.fi

Tienaa nyt itsellesi tai kaverillesi ilmainen
leiri! Osallistu seuraavan versoleirin logo- tai
julistekilpailuun!
Logosta on esitettävä vähintään
mustavalkoinen versio tai jos alkuperäinen
logo on värillinen, siitä on voitava tehdä
myös mustavalkoinen (= yksivärinen) versio,
jossa on ilmettävä ainakin seuraavat seikat:
Leirin nimi Navigaattori2012
Leirin ajankohta 28.7. - 5.8.2012
Logon originaalikappale voidaan tehdä
käsin, jolloin sen on oltava vähintään lähes
A5-kokoa (150 mm x 210 mm), mutta siinä
olevien tekstiyksityiskohtien pysyttävä
näkyvissä, kun se pienennetään kokoon 30
mm x 42 mm.
Juliste-ehdotus tehdään värillisenä A3kokoon pystyasennossa (leveys 297 mm x
korkeus 420 mm). Julisteessa on oltava
ainakin seuraavat seikat:
•
Leirin nimi Navigaattori2012
•
Leirin ajankohta 28.7. - 5.8.2012
versologo jossakin muodossa
mahdollisesti myös vihreä versohuivi /
-huiveja jollakin tavalla
•
(rakentaminen, perinteet, ...)

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

VERSOJEN
VERTAISJOHTAJAKURSSI 22.-25.4.11
Perinteinen Versojen pääsiäisen vertaisjohtajakurssi pidetään jälleen ensi pääsiäisenä Vihdissä
Ruskopirtillä.
Kurssi alkaa pitkäperjantaina 22.4. aamupäivällä
ja kestää toiseen pääsiäispäivään 25.4. puolille
päivin.
Kurssilla on 20 paikkaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin hinta on 50
euroa / osanottaja. Ilmoittautumisten takaraja on
su 27.3.2011.
Kurssin sisältö tarkistetaan ennen pääsiäistä,
jotta se vastaa uutta partio-ohjelmaa ja antaa
valmiudet toimia vertaisjohtajana eri ryhmissä.
Lippukunnat: varatkaa paikkoja sitä mukaa kuin
tiedätte varmoja lähtijöitä → yhteys Ariin puh.
045-2097 309 tai ari.kastepohja@svk.fi
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