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Navigaattori2012:n tämän
syksyn päivämääriä

Kaamoksen kutsu 2.-6.1.12

Kiinnostaako kokea jotakin erilaista joululoman aikaan? Samoajia ja Vaeltajia sekä aiEnsi kesän versosuurleiri näkyy ja kuuluu jo
kuisia + partiohenkisiä (K15) kulkijoita kutsutänä syksynä:
taan JerisSuVaNtoon Uudenvuoden ja lop•
14.11.2011
julkaistiin
hauska piaisen välillä: lähde Hannukurun tunturituNavigaattori-2012-leirin
videotraileri paan yhden yön retkelle lumikengillä tai
youtubessa ja siihen linkki lerin sivuilla suksilla, nauttimaan tunturisaunan löylyistä
www.vapis.fi/navigaattori
ajankohtana, jolloin aurinko ei aivan nouse
näkyviin.
Kuljetukset hoidetaan pikkuautoporukoilla
etelästä ja perillä kokkaillaan yhdessä, jolloin
kustannukset saadaan minimiin. Neljän yön
retken perillä olo maksaa 50 €. Tähän päälle
tulevat matkakustannukset, jotka pikkuautoporukat jakavat keskenään.

•
•

•

Ota yhteyttä Ariin (ari.kastepohja@svk.fi tai
045-2097 309) jos kiinnostus heräsi!
____________________________________

15.11.2011 avattiin ilmoittautuminen
sivustolla www.vapis./navigaattori
15.11.2011 lähetettiin ilmoittautumis- Hiljaiset Päivät 23.-25.3.2012
ohjeet lippukuntien Naviaattori2012Kallioniemessä Laukassa
asiamiehille
17.11.2011 postitetaan lippukuntiin
leirin A4-kokoinen juliste ja esittelykirje. Lisää tietoa tapahtumasta tammikuussa
2012.

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6
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Versokäräjien esitys
johtokunnalle etenee
Johtokunnan 1.5.2011 hyväksymää johtosääntöä käsiteltiin Versokäräjillä 11.9.2011 ja
siitä lähetettiin Versokäräjien esitys ko. johtosäännön muuttamiseksi SVN:n johtokuntaan.
Helsingin Versoveikot ja -siskot (HVVS) oli
tehnyt ko. esitykseen pohjautuvan aloitteen,
jolta pohjalta Verokäräjillä keskusteltiin.
Niinpä
31.10.2011 kokoontuivat yhdessä
HVVS:n johtajisto ja SVN:n puheenjohtaja
Teemu Mäkelä, nuorisotyöjohtaja Tommi
Koivunen ja versosihteeri Ari Kastepohja
keskustelemaan Helsinkiin.
Keskustelun lopussa todettiin, että asiaa valmistelemaan
perustetaan
versosihteerin
koolle kutsuma työryhmä, joka tekee
versopartion osuutta koskevan esityksen,
josta keskustellaan Hiljaisilla Päivillä 2012
kokoon kutsuttavilla ylimääräisillä versokäräjillä.

Navigaattori2012:n keittiö
tarvitsee lisää tekijöitä
Samalla kun leirille ilmoittautuminen on
alkanut, leirille etsitään lisää tekijöitä.
Keittiöön tarvitaan yhteeensä 22 henkilön
tiimi, jolloin päästään siihen, että puolet on
töissä ja puolet on lepovuorossa.
Miettikää
lippukunnissa,
keitä
aikuisia
voidaan pyytää mukaan yhteen leirin
tärkeimmistä asioista. Sellainenkin olisi hyvä
ratkaisu, että aviopari tulee apuihin: toinen
keittiöön ja toinen turvaorganisaatioon!

Yhteydenotot keittiöasiassa suoraan Rasa
Korhoseen puh. 040-5243 909 tai
Kati
Larkkoseen puh. 040-7065 423. Tarkempaa
Työryhmään kuuluvat PTK:n puheenjohtaja
tietoa olosuhteista liiteessä 1.
Rasa Korhonen, HVVS:n valitsemana
___________________________________
edustajana
lippukunnanjohtaja
Christian
Kivimäki, pitkän linjan versopartiolainen Kai
Similä Kempeleestä ja versosihteeri Ari
Verso-VJ-kurssi 6.-9.4.2012
Kastepohja.
Työryhmä
työskentelee
Partiokolkassa Toivakassa
verkossa.
Työryhmän esitys lähetetään versolippukuntiin hyvissä ajoin ennen Hiljaisia Päiviä 2012,
jotta lippukunnat ehtivät perehtyä asiaan. Ylimääräisten versokäräjien jälkeen esitys ja
kannanotot lähetetään johtokunnalle.

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

Perinteinen versojen VJ-kurssi (vertaisjohtajakurssi) järjestetään ensi vuonna KeskiSuomessa
partiopiirin
Partiokolkkakurssikeskuksessa. Kurssimaksu on 60
euroa. Kurssille tulijan on täytettävä vuonna
2012 vähintään 14 vuotta. Ilmoittautuminen
avoinna su 25.3.2012 asti eli Hiljaisilla Päivillä
voi vielä ilmoittautua.
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