Toukokuu 2018
Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

ROK0 = leiri– ja partiotaitokoulutus (UUSI!)
 Vähintään 13 vuoden ikä
 Ei edellytyksenä aikaisempaa koulutusta
 Sisältönä keskeiset leiri– ja partiotaidot
 Osanottomaksu 10€

Ryhmänohjaajakoulutusta maastokurssina on tarjolla Kiponniemen kauniissa niemessä. Kesän
Pleissi19:n versosuurleirin vanavedessä koulutuksen ajankohtaa on siirretty pari viikkoa viimevuotista myöhäisemmäksi.
Kurssi on retkikurssi, jossa ollaan koko viikonloppu
ulkona paitsi kun käydään saunassa. Majoittuminen tapahtuu puolijoukkueteltoissa, joissa on kaminat. Eli lämpimät ulkovaatteet tarvitaan, koska ainakin illat
ROK0 laittaa ruokaa retkikeittimillä ja ROK1 &
ROK2 laittavat ruokaa Versojen leirivartiokalustoilla. Kursseilla on yhteinen leiritiskilinja, jossa astiat
tiskataan.

ROK1 = ryhmänohjaajakoulutuksen perusosa
 Vähintään 14 vuoden ikä
 Oletuksena, että hallitsee keskeiset leiri– ja
partiotaidot (tiedot voi hankkia ROK0:lla tai
piirien erätaito– tai leiritaitokurseilla)
 Sisältönä ryhmänohjaajan taidot niin, että
pystyy toimimaan apuohjaajana partioryhmälle
 Osanottomaksu 30€
ROK2 = ryhmänohjaajakoulutuksen syventävä osa
 Vähintään 15 vuoden ikä
 Oletuksena, että hallitsee keskeiset leiri– ja
partiotaidot (tiedot voi hankkia ROK0:lla tai
piirien erätaito– tai leiritaitokurseilla)
 Edellytyksenä ROK1 tai vastaavat tiedot
(ollut apulaisryhmänohjajaana yhden talven)
 Sisältönä ryhmänohjaajan taidot niin, että
pystyy toimimaan itsenäisenä ohjaajana
partioryhmälle
 Osanottomaksu 30€
Koulutukseen on olemassa myös stipendejä niille, joille osanottomaksu nousee osallistumisen
kynnyskysymykseksi.
ILMOITTAUDU PE 30.8.2019 MENNESSÄ!
Liitteenä hakemuslomake ja sen voi ladata myös
versosivulta.

Kuva Ruoan valmistusta vuoden 2018 ROKilla

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

ROK-koulutusta järjestävät myös partiopiirit ja
aluejärjestöt — ehkä jopa isot lippukunnat. ROK
on samoajaohjelman ensimmäinen osio ja se on
partio-ohjelman mukaan pakollinen. Samoajaohjelmaa kuuluu aloittaa sen suorittamisella.
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Ensimmäiseen maksupostiin (31.3.2019) mennessä ilmoittautui 221 Versoa ja heidän ystäväänsä.
Ilmoittautumisia on tippunut lisää ja pari lippukuntaa onkin herännyt ilmoittautumisasiaan vasta ensimmäisen portaan jälkeen. Hinnat ovat nousseet
kuitenkin vain kympillä!

Vapaakirkon kesäjuhlilla versopartiolaiset kantavat jälleen lähetysjuhlan alussa la 6.7. klo 15.00
lähetysmaiden liput. Ilmoitathan Arille heti, kun
teidät, että voit tulla auttamaan partiopaita päällä
ja versohuivi kaulassa!!! - Ilmoita heti, kun tiedät
tulostasi! Lipunkantajia tarvitaan 20 reipasta Versoa.
_______________________________________

Leirin vastuuhenkilöt kokoontuvat 26.-28.4.2019
Teopolikselle hiomaan leirin yksityiskohtia ja leiripaikalla käydään vielä 8.-9.6.2019. Eli leirin suunnittelu käy nyt ”kovilla kierroksilla” niin kuin tässä
vaiheessa kuuluukin.
Leirille ilmoittaudutaan leirin nettisivuilla olevan
linkin kautta: http://pleissi19.fi - lomakkeessa kysytään monenlaisia tärkeitä asioita ja mm. kukin kertoo, mitkä yöt on leirin vahvuudessa, koska nyt on
mahdollista tulla leirille ennen kuin varsinainen
oma leiri alkaa.
Jos ilmoittautuminen ei onnistu, kannattaa olla yhteydessä versosihteeriin, niin tarkistetaan, mistä
”kenkä puristaa”. Tähän mennessä liki kaikilla on
pinna kestänyt täyttää tuo pitkä lomake ja maksaa
samalla lopussa leirin etumaksu, joka on osa leirimaksua. Jos oma talous ei kestä edes etumaksun
maksamista, ole yhteydessä versosihteeriin!, katsotaan, mitä voidaan tehdä.

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

Tänä vuonna Versopartiolaiset ovat palvelemassa kesäjuhlia ulkona Kuopio-hallin pohjoispäässä, kun SVN:llä ei ole tänä vuonna näyttelyosastoa.
Olemme saaneet luvat pystyttää neljä puolijoukkuetelttaa tai vastaavaa. Toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna suunnitellaan lisää toteutusta
ja sitten markkinoidaan letunpaistovuoroja sekä
mitä muuta alueellamme tapahtuu.
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