
No images? Click here 

 
  

VERSOPOSTI 2021-7 

  

LEIRINTEKIJÄ-KYSELY    

 

  

Jäikö tänä kesänä Partioleirit kokonaan kokematta, tai kenties olit leirillä, mutta 

leirihammasta jäi kolottamaan?  Käy täyttämässä leikkimielinen 

leirintekijä -kysely ja selvitä minkälainen leirintekijä olet.  

Halutessasi voit kyselyn lopussa jättää yhteystietosi. Yhteystietonsa jättäneisiin saatetaan 

olla yhteydessä tulevan Versoleirin pesteihin liittyen.  

http://www.vapis.fi/component/com_chronoforms/chronoform,leirintekija/ 

(Puhelimella kysely toimii parhaiten vaaka-asennossa) 

Partiovasemmalla  

-Otto, leiriministeri 

______________________________________________________________ 

https://vapissuomi.cmail19.com/t/j-e-fhldriy-yhhjdyjkur-r/
http://www.vapis.fi/component/com_chronoforms/chronoform,leirintekija/


  

ILMOITTAUDU ROK:ILLE SU 15.8. 23.59 ASTI 

 

Tämän vuoden ryhmänohjaajakoulutus toteutetaan Luumäellä (kuljetukset tarvittaessa 

Kouvolasta) pe 20. - su 22.8.2021 Kouvolan vapaaseurakunnan leirikeskuksessa Pöljön 

kylällä. Koulutus alkaa pe 20.8. klo 19, jolloin on oltava paikalla (Kouvolassa klo 17.30) ja 

päättyy su 22.8. klo 13.45 (Kouvolassa klo 15 mennessä) 

Tänä vuonna järjestetään valmistava jakso (ROK0) tänä vuonna vähintään 13 vuotta 

täyttäville sekä ensimmäinen jakso (ROK1) tänä vuonna vähintään 14 vuotta täyttäville. 

ROK2-jakso järjestetään keväällä 2022.  

Linkki ilmoittautumisiin löytyy versosivuilta: http://www.vapis.fi/Versot/Versot-

ennakkotietoja/. Koutuksen hinta 50€/hlö laskutetaan lippukunnilta jälkeenpäin. Linkki 

suljetaan su 15.8.2021 klo 23.59 ja päivällä lähetetään kurssikirjeet osallistujien 

sähköposteihin.  

Kokeneemmat johtajat: muistutattehan potentiaalisia lähtijöitä, että muistavat ilmoittautua 

ajoissa. Ilmoittautumisaikataulu on todella tiukka, kun se su loppuu, ma lähtevät kirjeet ja 

pe jo koulutus alkaa!  

______________________________________________________________  

VERSOVAELLUKSELLA 29 KULKIJAA 

Versovaellukselle lähti loppujen lopuksi 29 versopartiolaista ja osanottajia oli Espoon 

leppäversoista, Hämeen Haka-Versoista, Joensuun Haka-Versoista, Jyväskylän Versoista, 

Lahden Versoista ja Turun Versoista. Joukko jaettiin kuuteen vaellusvartioon, jotka 

suunnittelivat omat vaellusruokalistansa & ostoslistansa ja saivat ostosrahat, kun nämä oli 

hyväksytty. Päivisin vartiot liikkuivat itsenäisesti, mutta yöpyivät samoissa paikoissa. 

Reittinä oli Hetta - Pallas - Jerissuvanto (n. 70 km rinkka selässä) jakaantuen 7 päivälle. 

http://www.vapis.fi/Versot/Versot-ennakkotietoja/
http://www.vapis.fi/Versot/Versot-ennakkotietoja/


Vaellus päästiin toteuttamaan kyllä, mutta koronan huononnettua julkisia liikenneyhteyksiä, 

Lappiin mentiinkin etelästä yöjunalla, joka lähti etelästä 2.7.2021. Rovaniemeltä eteenpäin 

käytettiin Eskelisen lapinlinjojen vuorobusseja. Vaelluksen alkupuoli oli todella helteinen, 

kuumimpana päivänä varjossa lämpötila nousi +33 asteeseen ja loppuosakin oli kesäisen 

lämmin. Sateita saatiin vasta toiseksi viimeisenä päivänä, jolloin Taivaskeron rinteillä pari 

vaellusvartiota joutui toteuttamaan ohjeita, mitä tehdä ukkosella avotunturissa. Etelä-

Suomessa oltiin jälleen sunnuntaina 11.7.2021 . 

 

Ounasjärven yli mentiin kahdella venekyydillä 

Lauantaina 3.7. vaellettiin 6 km Ounasjärven etelärannalta venekuljetuksen jälkeen 

Pyhäkeron autiotuvan pihapiiriin. Toinen vaelluspäivä (su) kulki Pyhäkeron huipun ja 

Sioskurun tuvan kautta Tappurin autiotuvan pihapiiriin (11 km). 

 

Toisena vaelluspäivänä moni kävi uimassa Pyhäkeron juuren tunturilammessa 



 

Kolmantena vaelluspäivänä Tappurista kohti Pahakurua 

Kolmas päivä (ma) oli reissun kuumin ja silloin mentiin Tappurin tuvalta Pahakurun kautta 

Hannukurun telttailualueelle (9 km). Neljäs päivä (ti) oli lepopäivä eli luppopäivä ja silloin 

aamuyöstä (kuumuuden takia) suurin osa kulkijoista kävi Ounastunturin etelähuipulla 

Outtakkalla (6+6 km).  

 

Luppopäivän aamuyöstä klo 02.30 oltiin Outtakkan (725) huipulla 

 



Luppopäivän illtana Hannukurussa kokoonnuttin perinteiselle iltanuotiolle (ilman nuotiota) 

Viidentenä päivänä (ke) vaellettiin Hannukurusta Suaskurun ja Lumikeron kautta 

Nammalakurun tunturituvan pihapiiriin varsin tuulisessa kelissä (13 km). 

 

Lumikeron huipulle kiipeäminen olikin yllättävän iso ponnistus 

 

Nammalakurun tupa näkyy edessä ja Pallaksen huippuja takana 

Kuudentena päivänä (to) kuljettiin Nammalakurusta Rihmakurun kautta Taivaskeron 

huipulle ja sitten Pallaskodalle, jonka teltta-alueella olikin jo meitä suurempi 

järvenpääläinen lippukunta leirissä (13 km + 1,4 km). 



 

Alueen korkeimmalla huipulla - Taivaskerolla 807 mpy - oli Lohet-vartio kuudentena vaelluspäivänä 

Seitsemäntenä päivänä kuljettiin Pallaskodalta Pyhäjoen luontopolun kautta 

Sammaltunturin rinteitä pitkin Jerissuvantoon (16 km), jonka pihaan teltat ja riippukeinut 

nousivat yöksi. Jerissuvannossa oli lomailemassa oululainen perhe, mutta saimme saunoa 

ja valmistaa keittiössä talkoilla poronkäristykset ja lauantai-aamun brunssin. 

 

Pallaskodan telttapaikalla oli meitä ennen "muutama" järvenpääläinen vaellusteltta ... 

 



Jerissuvannossa ulkosalla illan porokäristyksen syöminen saunomisen ohessa alkamassa 

Palautteessa moni tykkäsi siitä, että kaikki kuusi vaellusvartiota saivat vaeltaa sovittua 

reittiä itsenäisesti käyttäen samoja yöpymispaikkoja. Yksi vartio kokeilikin loppuvaiheessa 

vaeltaa yöaikaan, mutta yön viileydessä esille nousseiden sääskien takia idea ei 

tuntunutkaan hyvältä. Palautteessa monelta tulikin halua vaihtaa tulevaisuudessa 

vaellusajankohtaa, koska päivällä paarmat ja yöllä sääsket & mäkärät eivät tuntuneet 

mukavilta. Poikkeusellisen lämmintähän oli ja villapaitoja yms. ei tarvittu ollenkaan. 

 

Pitkä yöjuna IC274 Tampereella pysähdyksissä - jyväskyläläisten aika hypätä pois klo 05.35 
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