LIPPUKUNTAPOSTI
Helmikuu 2012
__________________________________________________________________________

Helsingin Versoveikot ja
-siskot täyttivät 80 vuotta
Helsingin Versoveikot ja siskot juhlivat 80-vuotista
taivaltaan lauantaina 11.2.2012. vain Tampereen
ja Turun Versoilla on pitempi historia.
Käy katsomassa www.versot.fi -sivuilta
(tapahtunutta -välilehti) kuvakertomus hienon
juhlan hetkistä!
Liitteenä HVVS:n juhlajulkaisu!

Rahaa kasvuprojektiin –
hakemisen viime hetket
käsillä
Suomen Partiolaisen – Finlands Scouter ry (SPFS) julistaa haettavaksi avustuksia Waldemar von
Frenckell -säätiön myöntämistä varoista
toiminnan tukemiseen lippukunnissa. Apurahaa
säätiöltä voi hakea kaikki SP – FS:n lippukunnat.
Avustus myönnetään vuonna 2012 lippukunnan
kesällä tai syksyllä järjestämille hankkeille, jonka
tavoitteena on kasvattaa lippukunnan
jäsenmäärää. Lippukunta voi hakea apurahaa
uusien jäsenten rekrytointiin sekä laadukkaan
toiminnan järjestämiseen. Avustusten jaossa
suositaan sellaisia projekteja, joissa on:
•
•
•

kuvattu selkeät toimenpiteet,

pohdittu, kuinka suunniteltu toiminta lisää
lippukunnan jäsenmäärää
harkittu kohderyhmä (kenelle toiminta tai
markkinointi on suunnattu?) sekä
mietitty, miten toimitaan, mikäli
alkuperäinen suunnitelma ei toteudukaan
•

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

esimerkiksi osallistujien vähyyden vuoksi
tai muusta syystä.
Lippukunta voi hakea apurahaa esimerkiksi
rekrytointitempauksiin, partion markkinointiin,
uusien jäsenten ottamiseen, partio-ohjelman
mukaisen laadukkaan toiminnan järjestämiseen
tai lippukunnan perustoiminnan vahvistamiseen.
Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, johon
pääsee klikkaamalla SP:n sivun linkkiä.
Sähköisen lomakkeen täyttämisen lisäksi lomake
pitää tulostaa ja lähettää allekirjoitettuna
osoitteeseen:
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry.
Waldemar von Frenckell -apuraha
Jarno Hakulinen
Töölönkatu 55
00250 Helsinki
Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei
käsitellä. Ennen päätöstä toteutuneita kuluja ei
huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan apurahan
saaville lippukunnille kirjallisesti kesäkuussa.
Haku päättyy 29.2.2012. Myöhästyneitä tai
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
Apurahan saava lippukunta on velvollinen
raportoimaan apurahan käytöstä vuoden 2012
loppuun mennessä. Raportista tulee selvitä
milloin ja miten apuraha on käytetty. Lippukunta
sitoutuu lähettämällä ja allekirjoittamalla
hakemuksen käyttämään apurahan anottuun
kohteeseen.
Lisätietoja: tiedonhallintakoordinaattori Jarno
Hakulinen, jarno.hakulinen (a) partio.fi,
09 8865 1126.
23.2.2012 mennessä oli tullut erille vasta 13
hakemusta Suomen liki 900 lippukunnalta.
Kannattaa kokeilla vähemmän ihmeellisiä juttuja:
vaikka elokuussa koulutempauksia, joilla saa
näkyvyyttä omalle partiolle!
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Hiljaiset Päivät 23.-25.3.2012
Kallioniemessä Laukaassa

Navigaattoriin kannattaa naputella osoitteeksi
Finnintie 400, Laukaa. ”Lyhin reitti” -asetus vie
Laukaassa kärryteille, joten sitä ei suositella.

Verso-ROK-kurssi 6.-9.4.2012
Partiokolkassa Toivakassa
Onko
Sinulla
alkamassa
syksyllä
ryhmänjohtajapesti etkä ole käynyt mitään kurssia
sitä varten? Tai Sinulla on jo menossa tuo pesti,
mutta et ole käynyt millään kurssilla?

Perinteiset versopartiolaisten Hiljaiset Päivät
järjestetään
Kallioniemen
leirikeskuksessa
Laukaassa. Leirikeskuksen omistaa Suomen
Adventtikirkko.
Lauantaina
kisataan
partiotaidoista
maastokisana. Kisa on vastoin aikaisempia tietoja
yksipäiväinen! Voittaja julkistetaan ja palkitaan
sunnuntain päätösjuhlassa, joka alkaa klo 12.30.
Jyväskylästä järjestetään tarvittaessa kuljetus
perille 5 €/suunta (matkaa matkakeskuksesta on
32 km). Reitti vie kylpylähotelli Peurungan
vierestä, josta on vielä matkaa n. 4 km perille.
Ilmoittautumisohjeet lähetettiin tammikuun 2012
lippukuntakirjeen
mukana
ja
partiolaisten
toivotaan
ilmoittautuvan
yhteisesti
omien
lippukuntiensa kautta. Osanottomaksu on 40
€/henkilö, kun ilmoittautumiset ovat perillä
9.3.2012 mennessä. Senkin jälkeen pääsee,
mutta hinta nousee kympillä.
Ohjeet ovat myös sivuilla www.versot.fi / Tulevia
tapahtumia.
Ilmoittautumisten päättymisten jälkeen lähetetään
lippukuntiin tarkat varusteluettelot.

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

Perinteinen
versojen
VJ-kurssi
(vertaisjohtajakurssi) on muokattu sisällöltään
vastaamaan nykyisen partio-ohjelman samoajien
ohjelmassa olevaa ryhmänohjaajakurssia (ROK).
Lisänä
on
tietenkin
”versomausteita”.
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!
Ks. lisää www.versot.fi!
_______________________________________

Navigaattori2012-leirin
innostustilaisuuden vinkkejä
liitteinä
Nyt
ennen
kesää
kannattaa
järjestää
Navigaattori2012-leiriin liittyvä innostustilaisuus.
Tämän lippukuntakirjeen liitteenä on vihjeitä ko.
tapahtuman järjestämiseen.
Helmikuun alussa oli Jyväskylässä liki 70
osanottajaa ko. tapahtumassa ja Lahdessakin
pitkästi 30 henkilöä!
Aika yllättävää on se, että kaikki eivät vieläkään
tiedä leiristä ja siitä, että sinne voi tulla eipartiolaisena katsomaan, mitä partioleiri on.
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Navigaattori2012:n keittiö
tarvitsee vielä lisää tekijöitä
Samalla kun leirille ilmoittautuminen on alkanut,
leirille etsitään lisää tekijöitä. Keittiöön tarvitaan
yhteensä 22 henkilön tiimi, jolloin päästään
siihen, että puolet on töissä ja puolet on
lepovuorossa. Tavoitteena on, että keittiötiimi
muodostetaan kärkipäässä, jotta ruokahuolto
toimii varmasti.
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.

Navigaattori2012:n
ensimmäinen
ennakkotehtävä
Hiljaisilla Päivillä
Sunnuntaiaamuna tehdään Hiljaisilla Päivillä
hyötyesine
kesäleiriä
ajatellen.
Tämä
ensimmäinen ennakkotehtävä toteutuu siis
helposti niiltä, jotka ovat tulossa Hiljaisille Päiville.
Leirin ohjelmaryhmä on päättänyt, että ohjetta ei
lähetettäkään lippukuntiin ennen Hiljaisia Päiviä,
vaan vasta myöhemmin. Ohje ”koeponnistetaan”
siis Laukaassa!

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

Navigaattori2012:n
leirilaulun ensiesitys
Hiljaisilla Päivillä voit harjoitella etukäteen!

Mari
Luotola
on
saanut
valmiiksi
Navigaattori2012:n leirilaulun. Se kuullaan Päivä
tänä vuonna julkaisemaa lastenlauluääniteellä.
Hiljaisilla Päivillä julkaistaan Navigaattori2012:n
leirilaulu ja kaikki paikallaolijat pääsevät
laulamaan ja harjoittelemaan sitä jo näin hyvissä
ajoin!
Tämän lippukuntakirjeen liitteenä on laulun sanat
ja nuotit. Ne voi myös ladata leirin sivuilta
www.vapis.fi/navigaattori

JerisSuVaNnon myynti
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n lapinmaja
JerisSuVaNto on myynnissä. Vapaaseurakunnat,
vapaaseurakuntien nuoret ja versolippukunnat
ovat lähes luopuneet majan käytöstä. SVN:n
johtokunta kesällä 2011 päätti panna majan
myyntiin.
Tällä hetkellä odotetaan, onko vapaakirkollisia
ostajia. Jos niitä ei ilmaannu maaliskuun puoleen
väliin mennessä, myynti annetaan valitulle
kiinteistövälittäjälle.
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