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VERSOPOSTI 2022-6
VERSO-ROK: ROK0 & ROK1

aikaistettu pe 2.9. - su 4.9.2022:ksi

Syyskuussa Pöljössä on varmastikin vähemmän lunta kuin oli nyt huhtikuun 2022 lopussa (kuva)

Varsinaisen ROK-koulutuksen kakkosviikonloppu (ROK2) järjestetäänkin
Luumäen Pöljössä jo syyskuun alussa. Ratkaisu pohjautuu siihen, että

keväällä 2023 kaikki paukut laitetaan kesän versoleirin suunnitteluun ja kun

https://vapissuomi.cmail20.com/t/j-e-vohrc-yhhjdyjkur-r/
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samat ihmiset ovat tekemässä molempia, päätettiin aikaistaa ensi kevään
koulutusta. 

Samana viikonloppuna järjestetään myös ROK0-osio tänä vuonna vähintään
13 vuotta täyttäneille. ROK1 ja ROK2 järjestetään vuorotellen ja siinä aloitusikä
on vähintään 14 vuotta (täytetään kuluvana vuonna). Poikeuksena on sovittu

vastuutehtävä lippukunnassa, johon ROK antaa lisää eväitä. 

Ilmoittautuminen on auki versot.fi-sivulla ja sulkeutuu torstaina 25.8.2022 klo
23.59 . Osanottomaksu on 50€ henkilöltä. 

 

            VERSO-VAELLUSVIIKONLOPUSSA                     40
PARTIOLAISTA 

20.-22.5.2022 Evolle oli 8 lähtijää Helsingin Versoveikoista ja -siskoista,
Hämeen Haka-Versoista 7 lähtijää + 2 vierailijaa, Jyväskylän Versoista 5

lähtijää, Lahden Versoista 10 lähtijää ja Sarka-Versoista Seinäjoelta 9 lähtijää. 

Kahta ryhmää lukuunottamatta kaikki kulkivat sinisen reitin (keskitaso) ja kaksi
ryhmää kävi Sorsakolulla asti (punainen reitti). Säät olivat mahtavat: sadetta ei

saatu, mutta auringonpaistetta kylläkin. Sääskiäkään ei juuri vielä ollut.
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Ensimmäinen yö majoituttiin Majavanpesä-laavun maastossa (kuva yllä) ja
sisällä saikin tehdä tulet, vaikka koko viikonlopun oli voimassa
maastopalovaroitus. 

Sininen eli suosituin reitti vaati perjantaina 3,5 km:n taivalluksen yöpaikalle,
mutta maasto oli joka paikassa varsin tasaista eikä nousuja ollut kuin
korkeintain jollekin pienelle harjulle. Maastoa värittivät mukavasti pienet järvet
ja useat pienet lammet. Luonto oli heräämässä kevääseen ja tämän huomasi
siitä, että linnut lauloivat äänekkäästi pitkään iltaan ja aamulla auringon
noususta asti. 

Monessa paikassa kukkivat sinivuokot ja muutama näsiäkin nähtiin
kukkimassa. 
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Sinisen reitin (la 7 km) lounaspaikka oli "Ruukissa" - päivän puolivälissä.
Kuvassa yllä ensimmäiset ruokailijat olivat ehtineet jo paikalle. 

Sorsakolussa oli punaisen reitin (la 12 km) lounaspaikka, jossa olikin hyvä
kokkailla tuulensuojaa antavan kiven juuressa, kun laavulla kiven takana oli
muuta porukkaa. 
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Lauantain matkalla sai olla jo tarkkana, rupeaako kuumottamaan ja teipata
alkavat rakot ennenkuin ehtivät pitemmälle. 

Valkea mustajärven tulipaikalla yövyttiin toinen yö. Siellä oli yhteinen
iltaohjelma, jossa kukin vaellusvartio toi omaa ohjelmaa mukaan. Kuvassa
poikaparien haasteena oli "narut ranteissa" - vielä eivät olleet "topologiat"
auenneet... 

Sunnuntaina päivän vaelluksen (3,5 km) päätteeksi päästiin vielä saunaan ja
halukkaat uimaan. Yllä olevan kuvan järven takana kohoaa heinäkuussa Kajo-
finnjamboree. 

Isot kiitokset Hämeen Haka-Versojen Esa Lientolalle ja Tuomas "Totte"
Luotolalle, jotka olivat nähneet vaivaa hoitaessa käytännön järjestelyjä, kun
sekä lounas- että yöpymispaikoilla oli juomavedet kanistereissa valmiina
odottamassa! Samoin Esa oli suunnitellut reitit ja toimitti tarkat kartat
kulkijoiden käyttöön. 

Kokonaisuutena tällainen "kevyttapahtuma" toimi hyvin, kun kukin viidestä
lippukunnasta katsoi "omiensa perään" ja yhteistä ohjelmaakin oli illalla ja
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aamulla.

Isoja vahinkoja ei tullut, laastaria tarvittiin kuitenkin, kun Leathermann lipsahti
kerran farkusta läpi jalkaan, mutta sekin saatiin hoidettua paikallisin voimin.
Samoin oli hyvä nähdä, kuinka erilaisissa majoitteissa nukuttiin: kymmenkunta
riippukeinunukkujaa oli, vaellustelttoja saman verran sekä yksi tentsile-teltta,
jossa nukuttiinkin kahdessa kerroksessa. Tentsile-telttahan ripustetaan ilmaan
kolmen puun väliin. 

Kuvassa yllä tentsile-teltta ensimmäisessä yöpaikassa "alapeteineen" yön
jälkeen. Päällimmäinen telttakangas puuttuu, kun ei ollut sateen vaaraa.
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