
 

VERSO-ROKKIEN ILMOITTAUTUMINEN AVATTU 

 

Edellisen Verso-ROKin (2020 syyskuu) osallistujia ja järjestäjät 

Vuonna 2021 ei onnistuttu pitämään Veros-ROKkia kahdesta hyvästä yrityksestä huolimatta. Nyt 

2022 koulutus pyritään järjestämään mikäli vain se on mahdollista - vaikka kahdessa "kuplassa".  

Versojen nettisivulla ovat linkit Verso-ROK0:n ja Verso-ROK1:n ilmoittautumisiin ja linkit ovat auki 

su 10.4.2022 klo 23.59 asti, kun itse koulutus järjestetään pe 22.4. - su 24.4.2022 Kouvolan 

vapaaseurakunnan leiripaikassa Luumäellä. Osanottomaksu 50€/hlö laskutetaan pääsääntöisesti 

lippukunnilta jälkikäteen toteutuman mukaan Versojen peruutusehdot ottaen huomioon. Jos 

lippukunta ei pysty maksamaan osanottomaksua, niin vähävaraisille osallistujille on olemassa 

stipendejä. Stipenditarpeista ollaan yhteydessä Nana Kivimäkeen ennen koulutusta.                    

Jos koronatilanne on vielä huhtikuun lopussa haastava, pyydetään lippukuntia huolehtimaan 

osallistujille pikkuautokyytejä perille asti. Julkisilla liikennevälineillä matkustaville järjestetään 

kyyditys Kouvolasta eteenpäin kouluttajien toimesta (n. 50 km suuntaansa).  

Lippukuntien johtoa ja koulutuksesta vastaavia pyydetään innostamaan lähettämään tänä vuonna 

ainakin 13 vuotta täyttäviä ROK0:lle eli peruspartiotaitokoulutukseen sekä varsinaisen ROKin 

ykkösosalle ainakin 14 vuotta täyttäviä versopartiolaisia. ROKin kakkososa on suunniteltu 



pidettäväksi huhtikuussa 2023. (ROK = RyhmänOhjaajaKoulutus). HUOM! Jos osallistujalla on 

alkamassa / menossa jo ryhmänjohtajatehtävä (esim. apulais-akela), ei ikärajoja aseteta.   

  

SAMOAJAPÄIVIEN SIIRTO MARRASKUUHUN   

 

Kiristyneen koronatautitilanteen takia helmikuuhun kaavailtuja Samoajapäiviä siirretään kolmannen 

kerran: nyt marraskuuhun ja uudet päivämäärät ovat pe 4.11. - su 6.11.2022. Tapahtumapaikka 

säilyy eli samoajapäivät pidetään Teopoliksella Tammpereella.  

Ilmoittautuminen avataan syksyllä 2022 ja siitä tulee tietoa versopostin kautta sekä versosivujen 

kautta.  

  

PÄÄTÖS HILJAISISTA PÄIVISTÄ 8.2.2022  

 

Vaikean koronatilanteen takia Suomen hallitus on suosittanut kaiken sisällä tapahtuvan nuorten 

harrastustoiminnan laittamista katkolle heti tammikuun alusta alkaen. Hiljaisille Päiville on 

osallistunut luokkaa 120 henkilöä ja yhteistyösuunnitelmien mukaan paikallisen vapaaseurakunnan 

nuorten kanssa, tarvitaan lupa 200 henkilön kokoontumiseen. Tällä hetkellä ei ole käsitystä, kuinka 

nopeasti rajoituksia kevennetään.  



Niinpä Jyväskylän Versojen johtajisto on päättänyt odottaa päivälleen 2 kk ennen tapahtuman 

ilmoitettuun alkamispäivämäärään asti, miltä silloin tautitilanne näyttää ja tekee sitten päätöksen 

tapahtuman järjestämisestä tai siirtämisestä noin vuodella.   

Hiljaiset Päivät tänä vuonna on tavoitteena pitää pe 8.4. - su 10.4.2022 Jyväskylän vapaakirkossa 

(Ahjokatu 16 = uusi osoite!), jos järjestäminen näyttää helmikuun alussa mahdolliselta.  

 


