Elokuun alku 2015

ILMOITTAUDU Arille 15.8.2015 mennessä
Hinta on 50€ joko hotellimajoituksella tai ilman
Hotellimajoitus lukitaan 15.8.2015, jonka jälkeen ei
ole mahdollista saada hotellimajoitusta tähän hintaan, vaan hotellin listahintaan.
+25€/hlö 1 hengen tai 2 hengen huone

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

Ilmoita tulostasi SÄHKÖISESTI
(ari.kastepohja@svk.fi) ja kerro myös mahdolliset ruoka-ainerajoituksesi!
Nähdään Versopäivillä lomatunnelmissa!

Ei osanottomaksua, jos käyt yksittäin vain Versokäräjillä, Jumalanpalveluksessa tai Helpeen
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Partiotoimikunta (PTK) kokousti verkossa
19.5.2015 ja tulee esittämään syksyllä kokoontuville Versokäräjille, että kullekin jäsenelle tulisi
oma työalueensa ja jäsennimitykset muuttuisivat
”ministereiksi”.
Ministeripestit ovat käytössä monen partiopiirin
hallituksessa, joten mistään aivan uudesta asiasta ei ole kysymys. Kukin ministeri valmistelisi tehtäväänsä kuuluvia asioita versosihteerin ja mahdollisen oman työryhmänsä kanssa kokousten
välissä.
Ministeripesteiksi PTK tulee esittämään:

Pääministeri

Hengellisten asioiden ministeri

Kilpailuministeri

Koulutusministeri

Markkinointi– ja viestintäministeri

Ohjelmaministeri

Retki– ja leiriministeri
PTK valitsee varapääministerin vuodeksi kerrallaan. Pääministeri, varapääministeri ja versosihteeri muodostavat työvaliokunnan, joka valmistelee PTK:n kokoukset.
Lisäksi kukin ministeri pitää yhteyttä kummilippukuntiinsa. PTK:n kokousten välillä ministerit ovat
yhteydessä oman vastuualueensa toimijoihin.

Turun Versojen kanssa on neuvoteltu Hiljaisten
Päivien järjestämisestä keväällä 2016 Sauvon Ahtelassa. Paikka on varattu meille yo. päivämäärillä
ja syksyn mittaan etenevät keskustelut yksityiskohdista.

Alustavasti on keskusteltu syksyn
2016 Verso-pt-kisojen järjestämisestä Kouvolassa Kelo-Versojen
toimesta. Tämä kerrottakoon näin lippukuntapostissakin, kun asia tuntuu olevan kentällä laajemmin keskusteluissa.

Finnjamboree Roihulle Evolle odotetaan 15000 partiolaista. Ikäraja
on sellainen, että 2004 tai sitä aikaisemmin syntyneet pääsevät leirille. Leirimaksu on 240€ tai mahdollisesti muutaman euron alle.

Tarkemmat pestikuvaukset tulevat elokuun lopun
lippukuntapostiin ja niiden käyttöönotto edellyttää
Versokäräjien 19.9.2015 päätöstä. Positiivisen
päätöksen toteutuessa ko. pesteihin valitaan
henkilöitä vuoden 2016 alusta.

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