Tammikuu 2 2020
Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

joukkueteltassa kipinävuoroja pitäen.
Edelleen koulutettavat kokkaavat versoleirikeittiökalustoilla ruoat itselleen sekä
kouluttajille.
Eli koulutuksen aikana ollaan varsin paljon ulkona,
mutta hyödynnetään Kiponniemen uutta hienoa kotaa
mahdollisuuksien mukaan.

Syksyn 2019 ROK pidettiin kokonaan Kiponniemen kärjessä

Versokäräjien 2019 päätöksen mukaan VersoROK-koulutus siirretään elosyyskuulta huhtikuulle. Kevään 2020 koulutus järjestetään edelleen
Kiponniemessä ja tässä siirtymävaiheessa järjestetään ainoastaan ROK2-osuus.
Versoilla ROKin voi aloittaa joko ykkös– tai kakkosjaksosta ja käydä sitten se puuttuva osuus
seuraavana vuonna. Niinpä tämän kevään kakkosjaksolle ovat tervetulleita syyskuun ykkösjaksolla olleiden lisäksi myös ihan uudet samoajat ja
loppuvaiheessa olevat tarpojat.

Koska koulutusajankohta vaihtui loppukesäisestä
varhaiskevääseen, koulutusta ei pidetä enää kesäleirikonseptilla. ROK1:llä ja ROK2:lla huhtikuisin majoitutaan sisätiloihin niin, että lauantain ja
sunnuntain välinen yö nukutaan kuitenkin puoliOhjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

Koulutukseen tulijoiden toivotaan ottavan huomioon
sen, että ollaan paljon ulkona ja nautitaan luonnosta.
Silloin pitää olla pukeutunut
kelin mukaisesti eikä ole yhtään noloa kunnon pipo
päässä ja hanskat kädessä!

Syksyn koulutuksen palautteen pohjalta kussakin
kurssivartiossa on vain neljä koulutettavaa sekä
kurssivartionjohtaja.
Koulutukseen pääsee ilmoittautumaan infoviestin
liitteenä (ja versosivulla) olevan lomakkeen täyttämällä ja lähettämällä se sähköpostilla versosihteerille: ari.kastepohja@svk.fi
ROK2-jaksolle otetaan 20 ensimmäistä. Partiopiirit ja partioaluejärjestöt järjestävät likimain samansisältöistä ryhmänohjaajakoulutusta eli ROKkia.
Hiljaisten Päivien ensimmäinen ilmoittautumisporras päättyy tammikuun loppuun (Huom! Bonus!). Käy ilmoittautumassa: www.hp20.fi
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Versosivuilla on paljon materiaalia, johon voi tutustua, miten vaellus on suunniteltu toteutettavaksi
ja miten sen voi yhdistää tarpojaohjelmaan.
Vaelluksen 2020 artikkeliin pääsee
linkillä
http://www.vapis.fi/
versovaellus-6-6-13-6-2020 tai valitsemalla versosivuilta ennakkotietojavälilehden ja sieltä artikkeli on.
Versovaellus 2020 toteutetaan
tällä kertaa Pallas-Yllästunturin
kansallispuistossa siten, että vaellus alkaa Hetasta (Enontekiön kirjonkylästä) venematkalla varsinaiNäkymiä reitin pohjoispäästä Pyhäkeron huipun tuntumasta 2011
sen vaellusreitin alkuun. Perusreittinä on karkeasti Hetta - Pyhäkeron tupa - Tappuri - Hannukuru - Nammalakuru Testivaellus Evolla ke 20.5. - helatorstai 21.5.
Pallaskota - Jerissuvanto. (n. 70 km) Vaellusvarainakin niille, jotka eivät ole vaeltaneet aikaisemtiot voivat räätälöidä omaa kulkemistaan. Vaelmin (ei sisälly osanottomaksuun). Hyvä mahdolliluksen johtajina toimivat Ulla Tuukkanen Lahden
suus testata välineitä, joilla lähtee itse vaellukselVersoista ja Ari Kastepohja Jyväskylän Versoisle.
ta.
Edellisten versovaellusten perinteen mukaisesti
Majoitus joko omissa teltoissa tai riippukeinuissa.
kukin vaellusvartio suunnittelee oman ruokalisReitti on helppokulkuista ja päivämatkat on sovitansa saamiensa vinkkien pohjalta.
tettu 12-vuotiaille sopivaksi: retki on sopiva ensimmäiseksi kunnon vaellukselle, jossa ei ole
Vaelluksen ajankohta kesäkuun toisella viikolla
eksymisen vaaraa, mutta jossa ollaan pääosa
on valittu niin, että kesäruuhka yhdellä Suomen
ajasta oikeassa tunturiluonnossa.
suosituimmalla vaellusreitillä ei ole vielä ehtinyt
alkaa. Samoin sääsket eivät ole ehtineet vielä
Vaelluksen hinta on 230€, jos tulee omilla
kuoriutua talven jäljiltä. Toki alkukesän saattaa
kyydeillä, saa 100€ alennuksen. Ilmoittautumisen
yllättää suuntaan tai toiseen!
yhteydessä maksetaan 100€ etumaksu, joka on
osa osallistumismaksua.
Ilmoittautuminen on auki versosivuilla olevan linkin kautta 3.3. asti ja jälki-ilmoittautuminen 4.4.
Vaelluksen aikana on Jerissuvannossa Lahden
asti (hinta silloin 260€).
Versojen lippukuntaleiri, jota johtaa Vesa Knuuttila.
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6
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