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VERSOPOSTI 2021-3
Uskomme, että tänä kesänä Suomessa päästään vähintään samanlaiseen
tilanteeseen koronan suhteen kuin viime kesänäkin, jolloin loppukesästä oli
mahdollista järjestää 50 hengen tapahtumia. Niinpä versovaellus etenee!

ILMOITTAUTUMINEN VERSOVAELLUKSELLE 2021 ON
AUKI TI 30.3.2021 ASTI
Versovaellus 2021 toteutetaan tutulla konseptilla, jossa ilmoittautuneet
jaetaan vaellusvartioiksi ja vaellusvartiot suunnittelevat mm. oman
ruokalistansa sekä myös hankkivat kaiken tarvitsemansa itse. Vaellusvartiot
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=570572cc41&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693325821802462562%7Cmsg-f%3A1693325821…

1/5

5.3.2021

Gmail - Versoposti 2021-3

muodostetaan pääosin lippukunnissa, mutta ne, jotka eivät saa muodostettua
omaa vartiotaan (min. 4 hlöä), voidaan yhdistää isompiin vartioihin niin, että
vartiossa on korkeintaan 8 henkilöä. Tällä tietoa lähtijöitä on tulossa ainakin
Espoosta, Joensuusta, Jyväskylästä ja Lahdesta.
Vaellusreitiksi on valittu Hetta (Enontekiön kirkonkylä) - Pallas - Jerisjärvi, joka
on mukava reitti aloittaa vaellusharrastus. Päivämatkat ovat 10 km luokkaa ja
koko ajan edetään selkeällä polulla, joka vie usean tunturihuipun ylitse eli jos
vain on keliä, saadaan nauttia oikeista tunturimaisemista! Hetta - Pallas -reitti
on Suomen toiseksi suosituin vaellusreitti Kuusamon Karhunkierroksen
jälkeen.
Ajankohdaksi on valikoitunut heinäkuun alku, jolloin monissa perheissä onkin
kesäloma! Yhteiskuljetukset toteutetaan Eskelisen lapinlinjojen pikavuoroilla ja
mukaan voi tulla mm. Helsingistä, Helsingin lentoasemalta, Lahdesta,
Heinolasta, Jyväskylästä, Oulusta ja Rovaniemeltä.
Pikavuoro Helsingin Kampista lähtee perjantaina 2.7. klo 22.15, Lahdesta klo
23.59. Lauantaina 3.7. lähdöt ovat klo 03.00 Jyväskylästä, klo 08.20 Oulusta ja
klo 11.45 Rovaniemeltä. Hetassa ollaan klo 16.15 , jossa hetken päästä
ylitetään Ounasjärvi paikallisen toimijan veneellä.
Paluumatka alkaa lauantaina 10.7. klo 14.18 Keimiölahden bussipysäkiltä ja
Rovaniemelle saavutaan klo 17.30, Ouluun 21.10, Jyväskylään klo 02.15,
Lahteen klo 05.00 ja Helsinkiin klo 06.45 .
Pakettihinta 290€ on sama Oulun eteläpuolelta mukaan lähdettäessä ja siitä
saa 140€ alennuksen, jos tulee omin nokin Lappiin ja sieltä pois.
Versosivulla (www.versot.fi) on artikkeli vaelluksesta, josta löydät lisää tietoa
vaelluksesta ja siellä on myös linkki ilmoittautumiseen. Kannattaa käydä
lukemassa ensin saatekirje, jossa kerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä
kysytyistä asioista, että osaat vastata kysymyksiin sekä lopuksi maksaa 100€
alkumaksun (on osa pakettihintaa). Linkkejä myös tässä alla:
LINKKI ESITTEESEEN
LINKKI SAATEKIRJEESEEN
LINKKI ILMOITTAUTUMISEEN
Nähdään tunturissa! Kaikki 30.3.2021 mennessä ilmoittautuneet pääsevät
mukaan!
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Jäikö kysyttävää? Ole yhteydessä Ariin joko puhelimella (0404 166 777) tai
sähköpostilla (etunimi.sukunimi@gmail.com). Viikkoa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä Ari ei ole kännykkäverkon kuuluvuusalueella, joten älä jätä
kysymyksiä viime tippaan!

Kuva yllä: riippukeinumajoitus Nammalakurun tuvan lähellä 12.6.2020 aamulla

VAPAAKIRKON KESÄJUHLAT NETTIIN

2.- 4.7.2021

Vuonna 2021 ei järjestetä versopartiolaisten VGU-tempausta Vapaakirkon
kesäjuhlilla, koska itse fyysinen tapahtuma peruttiin ja kesäjuhlia vietetään
vuoden 2020 tapaan ainoastaan netissä erilaisten striimien kautta.

VERSO-ROK 2021:N ILMOITTAUTUMINEN AUKEAA
VAPPUNA
Verso-ROKin pe 20.8. - su 27.8.2021 ilmoittautuminen aukeaa vappuna!

SAMOAJAPÄIVILLE PÄÄSEE ILMOITTAUTUMAAN
TOUKOKUUN ALUSSA
Turun Versojen järjestämille Versojen samoajapäiville Turun Vapaakirkolla pe
10.9. - su 12.9.2021 ilmoittautuminen aukeaa toukokuun alussa.
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VERSOJOHTAJAPÄIVÄT 17.-19.9.2021 SYSMÄSSÄ
Ilmoittautuminen aukeaa elokuussa ja versokäräjillehän saa tulla ihan
ilmoittamattakin!

Seppo.io-alusta partiolaisten käyttöön
Suomen Partiolaiset tarjoaa Seppo.io-alustan partiolaisten käyttöön vuoden
2021 ajaksi. Seppo.io on pelialusta oppimis- ja opetustarkoituksiin. Seppoa voi
hyödyntää esimerkiksi viikkotoiminnassa, retkillä, koulutuksissa ja muissa
tapahtumissa sekä myös kokonaan etänä järjestettävässä toiminnassa.
Partion oma Seppo-lisenssi tarjoaa järjestölle oman tehtäväkirjaston, josta
partiojohtaja voi kopioida valmiita tehtäviä itselleen ja muokata omiin tarpeisiin
sopiviksi. Tehtäväkirjastoon voi jokainen myös tallentaa omia pelejään, jolloin
voit jakaa ideoitasi ja toteutustapojasi muillekin!
Sopimuksen myötä lisenssin voivat saada kaikki jäsenmaksun maksaneet yli
15-vuotiaat partiolaiset. Seppo-tunnuksena toimii sähköpostiosoite, joten
tarkastathan, että se on Kuksassa oikein. Ensimmäinen tunnusten haku
tehdään 15.3. ja siitä eteenpäin seuraavat syötetään aina kuun vaihteessa.
Ilmoittautumislinkki löytyy piirien lippukunnille lähettämistä partioposteista.

PTK:N SEURAAVAT KOKOUKSET
Partiotoimikunta (PTK) kokoontuu vielä vuonna 2021
zoom-kokous ke 10.3.2021
kasvokkain pe 14. - su 16.5.2021 Paaliksella (TaVen kämppä)
kasvokkain pe 27. - su 29.8.2021 Kaiussa (JyVen kämppä)
zoom-kokous syyskuussa
zoom-kokous lokakuussa
zoom-kokous marraskuussa
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