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VERSOPOSTI 2022-5

 
SAKSAN PARTIOMATKALLE JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN

15.6.2022 ASTI

Saksan sisarpartion leirille vierailulle on ilmoittautunut tähän mennessä neljä
reipasta lähtijää. Jälki-ilmoittautuminen samoilla ehdoilla on avoinna vielä
15.6.2022 asti. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy versot.fi-sivun

välilehdeltä TAPAHTUMAT. 

Kustannuksia tulee 260€ peruspaketti (leirimaksu, maakuljetukset Saksassa,
yhteisten tavaroiden kuljetukset sekä tuliaiset isännille) + lentoliput, jotka ovat

luokkaa 300€. Ilmoittautuessa maksetaan 100€ etumaksu, joka on osa
pakettimaksua. 

https://vapissuomi.cmail19.com/t/j-e-vljydit-yhhjdyjkur-r/
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            VERSO-VAELLUSVIIKONLOPPUUN                   
 ILMOITTAUTUNUT 45 LÄHTIJÄÄ

20.-22.5.2022 Evolle on ilmoittautunut 8 lähtijää Helsingin Versoveikoista ja -
siskoista, Hämeen Haka-Versoista 7 lähtijää + 2 vierailijaa, Jyväskylän

Versoista 5 lähtijää, Lahden Versoista 13 lähtijää ja Sarka-Versoista
Seinäjoelta 10 lähtijää. 

Vaihtoehtoina on kolme eripituista reittiä: vihreä (11 km), sininen (14 km) ja
punainen (20 km). Yörasteilla on juomavesikanisterit ja lauantai-iltana kaikki

ryhmät yöpyvät samassa paikassa ja pidetään yhteinen nuotio-ilta. 

 

VERSO-ROK LUUMÄELLÄ

Kuva   Tämänkeväinen Verso-ROK-joukko koulutuksen lopussa ilman kahta
henkilöä (kuva Hanna-Kaisa Nikunen) 
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Pääsiäisen jälkeisenä viikonloppuna 22.-24.4.2022 järjestettiin
versopartiolaisten ryhmänohjaajakoulutus (ROK) Kouvolan vapaaseurakunnan
leirikeskus Kontulassa Luumäen Pöljön kylällä. Nykyään ROK on ainoa
partiokoulutus, jonka Versot järjestävät. Tällä kertaa koulutettavia tuli
Hangosta, Helsingistä, Hämeenlinnasta ja Tampereelta: tyttöjä oli neljä ja
poikia kaksitoista. Kaikkiaan järjestämässä oli 13 hengen tiimi. Perinteisesti
kurssivartiot valmistivat ruoan itselleen ja järjestäjille versoleirikeittiöillä.

Suomen Partiolaiset on määrittänyt partio-ohjelmassa tämän koulutuksen
sisällön, joka käsittää viikonloppuversiona kaksi viikonloppua. Viime aikoina
Versoille on järjestetty vuosittain valmentava viikonloppu ns. ROK0 sekä toinen
ryhmänohjaajakoulutuksen viikonlopuista: ykkönen tai kakkonen.

Tällä kertaa nollalle ilmoittautui vain yksi henkilö ja hän siirtyi mukaan ROK1-
viikonloppuun, kun pääsi sinne ikänsäkin puolesta. Kuudestatoista
koulutettavasta kolme oli suorittanut aikaisemmin ROK2-viikonlopun, joten he
saivat sunnuntain päätöshetkessä ryhmänohjaajakoulutuksen metallisen
tunnuksen ja todistuksen postissa kotiin jälkeenpäin. 

Säät suosivat koulutusta, mutta maasto oli vielä varsin talvinen ja paikalliset
kylätiet olivat tosi pahassa kelirikossa. Kontula antoi kuitenkin hyvät puitteet
tämänkaltaiselle tapahtumalle. Kaikki henkilöt majoitettiin sisätiloihin ja
maastoa sekä sisätiloja voitiin käyttää sitten itse koulutuksessa. Seuraavalla
kerralla on vuorossa ainakin ROK2-viikonloppu sekä tarvittaessa leiri- ja
partiotaitoihin keskittyvä ROK0.

 

PARTIOTOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ

Partiotoimikunta kokoontui Tampereen Versojen 61-vuotiaalla Paalis-kämpällä
Kangasalla la 14.5.2022 ja osa zoom-yhteyden kautta etänä. 
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Kuva   Paalis-kämppä perjantai-illan auringossa

Kuva   Partiotoimikunnan kokous pidettiin kahdessa osassa Paaliksen hienolla
uudella  laavulla. Pääministeri Laura Nykäsellä on kädessään kännykkä, jonka

kautta etäosallistujat olivat zoomin kautta mukana kokouksessa. 

Menneissä tapahtumissa kuultiin raportit Hiljaisista Päivistä ja Verso-ROKista.
Molemmat järjestettiin huhtikuussa. Samoin käytiin läpi tulevien tapahtumien
tilanteet: Versovaellusviikonloppu Evolla (seuraavana viikonloppuna),
Partiomatka Saksaan heinäelokuun vaihteessa sekä versojohtajapäivät
syyslokakuun vaihteessa Isojoella. Samoajapäivillä marraskuussa onkin ollut
suunnitelmat valmiina pitkään.  

Partioimikunta hyväksyi ilomielin Sarka-Versojen esityksen ottaa
järjestettäväkseen seuraavat Hiljaiset Päivät Seinäjoella 21.-23.4.2023. 

Versoleiri23:n staabiin eli leirinjohtoon oli saatu muut pestit täytettyä, mutta
ruokahuollon vastaavaa tai vastaavia etsitään vielä.

Keskusteltiin SVN:n johtokunnassa esillenousseesta mahdollisuudesta palkata
määräaikainen (max. 1 vuosi) osa-aikainen (40%) versotyön koordinaattori.  

Päätettiin, että kutsutaan henkilöitä tutustumaan partiotoimikunnan (PTK)
kasvokkaintyöskentelyihin. Partiotoimikunnalla on käsitys, että ryhmän
toiminnasta ja merkityksestä tiedetään lippukunnissa varsin vähän.
Mukanaolemalla näkisi, mitä PTK oikein tekee ja kuinka sen toiminnalla on iso
merkitys. 

Leipäpoikapatsaan myöntämisperusteet vahvistettiin. Tarkka tekstimuoto tulee
versot.fi-sivulle ansiomerkkien yhteyteen. 
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Käsiteltiin yksi saapunut ansiomerkkianomus ja anottu ansiomerkki päätettiin
myöntää.  

Keskusteltiin tilanteesta, onko tiedossa henkilöitä ehdolle erovuorossa olevien
ministerien pesteihin partiotoimikuntaan. Vuoden vaihteessa erovuorossa ovat
pääministeri (PÄMI) Laura Nykänen (Kuopion Eräversot), koulutusministeri
(KOMI) Veera Ojala (Joensuun Haka-Versot) ja OHMI Petra Immonen (Turun
Versot). 

Petra Immosen ja Juhani Huuskosen valmisteleman verso-suoritusmerkin
kehittäminen on loppusuoralla ja lukittiin ko. merkin ulkoasu ehdotuksen
mukaan. Kangasmerkistä tulee leipäpoikamerkin kokoinen. 

Sovittiin versoartikkelien kirjoittajat SVN:n loppuvuoden tukirengaskirjeisiin. 

Seuraavan kerran partiotoimikunta kokoontuu jälleen hybridimallilla, jolloin
kasvokkainkokoukseen tulijat tapaavat pe 20. - su 22.8.2022 Jyväskylän
Versojen Kaiku-kämpällä ja etäosallistujat zoomin kautta. 

 
Preferences  |  Unsubscribe

Ari Kastepohja <ari.kastepohja@gmail.com> 17. toukokuuta 2022 klo 7.44
Vast. ott.: Soile Järvinen <jarvinen.soile@gmail.com>

Tuliko tämä jo puolilta öin?

Ari
[Lainattu teksti piilotettu]

https://vapissuomi.updatemyprofile.com/j-vljydit-DC6EB1FE-yhhjdyjkur-y
https://vapissuomi.cmail19.com/t/j-u-vljydit-yhhjdyjkur-j/

