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VERSOPOSTI 2021-5
ILMOITTAUTUMINEN VERSO-ROKILLE ON AUKI SU
15.8.2021 ASTI!

Kuvassa vuoden 2020 Verso-rok'in osallistujat ja järjestäjät
Vapun alla avattiin versojen nettisivulle linkit Verso-ROK0:n ja Verso-ROK1:n
ilmoittautumisiin ja linkit ovat auki su 15.8.2021 klo 23.59 asti, kun itse koulutus
järjestetään pe 20.8. - su 22.8.2021 Kouvolan vapaaseurakunnan leiripaikassa
Luumäellä. Versojen koulutusministeriön järjestämään koulutukseen on saatu
koko henkilökunta rekrytoitua ja suunnittelu on jo pitkällä.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=570572cc41&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1698990170005404938&simpl=msg-f%3A1698990…
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Lippukuntien johtoa ja koulutuksesta vastaavia pyydetään innostumaan ja
lähettämään tänä vuonna ainakin 13 vuotta täyttäviä ROK0:lle eli
peruspartiotaitokoulutukseen sekä varsinaisen ROKin ykkösosalle ainakin 14
vuotta täyttäviä versopartiolaisia. ROKin kakkososa on suunniteltu pidettäväksi
huhtikuussa 2022. (ROK = RyhmänOhjaajaKoulutus). Asiasta kannattaa
keskustella jo ennen kesää, koska koulutus on jo elokuussa, jolloin
monenkaan lippukunnan toiminta ei ole vielä käynnistynyt.
______________________________________________________________

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN HOPEINEN
ANSIOMERKKI MIIKA HUOVISELLE

Kuva: Joensuun vapaaseurakunnan ehtoollisjumalanpalveluksessa 2.5. Joensuun
Haka-Versojen lippukunnanjohtaja Miika Huoviselle luovutettiin Järvi-Suomen
Partiolaiset ry:n hopeinen ansiomerkki. Kantokillan kiltamestari Reijo "Reka"
Kauppinen kiinnittää merkkiä taustalla ex-versosihteeri Ari Kastepohja.
(kuva: Sanna Huovinen)
______________________________________________________________

POSITIIVISIA KOKEMUKSIA
SEPPO.IO-ALUSTAN KÄYTÖSTÄ

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=570572cc41&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1698990170005404938&simpl=msg-f%3A1698990…
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Laumanjohtaja Katri Hietanen Helsingin Versoveikoista ja -siskoista kertoo,
miten heillä koronakeväänä on hyödynnetty sähköistä seppo.io-alustaa
ulkotoiminnassa. Lippukunnan facebook-sivulla on kerrottu, että jo kahdeksan
ryhmää on kiertänyt rastiradan:
- Partio tarjoaa Seppo.io-tunnuksia käyttöön ilmaiseksi ja lunastimme
laumanjohtajaparini kanssa tunnukset toteuttaaksemme koko lippukunnalle
sopivan rastiradan, jonka läpikäynti onnistuisi lippukuntalaisilta omalla
porukalla näin etäaikana. Rastien luominen alustalle on aika hyvin ohjattua ja
muutaman kokeilun ja erehdyksen kautta löytää parhaat tavat. Partiolla on
myös koulutuksia ja osa näistä koulutuksista on nauhoitettukin, omasta piiristä
ehkä voisi kysellä alkuun, jos ei ole omalle kohdalle osunut!

Kuva yllä: Kartta rastiradasta seppo.io:ssa ylläpitäjän näkymässä
Rastien ideointi oli muutakin kuin rastiradan ideointi ja tekniseen testaamiseen
täytyy varata aikaa. Tekemiseenhän saa aikaa uppoamaan niin paljon kuin
haluaa. Jos tekisi vain yhdeksi päiväksi rasteja, niin tämän toteuttaisi
nopeastikin, mutta nyt oli tarkoitus 1-2 kk auki pysyvät rastit. Korjailimme
kolmessa testikierroksessa rataa ja aina uusi henkilö pääsi testaamaan,
onnistuuko hyvin ensikertalaiseltakin.
Rastipaikat on paras käydä paikan päällä merkitsemässä alustan kartalle,
mutta tämä on helppo toteuttaa sitten vaikka viimeisenä tekona, kun ensin
rastit asettaa radan luomisen yhteydessä noin suunnilleen kartalle. Meillä oli
yhteensä 10 rastia, joista kaksi avoimena kaikille, jotka syöttivät pelikoodin
alustalle, eli oli mahdollisuus myös heidän osallistua, jotka eivät pystyneet
lähtemään maastoon. Loput rastit vaativat menemistä 10 metrin
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=570572cc41&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1698990170005404938&simpl=msg-f%3A1698990…
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läheisyyteen karttapisteestä auetakseen. Halusimme rastiradalle myös jotain
maastossa konkreettisesti olevaa, joten matkalle oli myös piilotettuna yksi
jemma, jonka osa ryhmistä onnistuikin löytää rastilta saatujen vihjeiden
perusteella.
Radan vaativuus on vaihdellut ryhmittäin, tekniset haasteet ovat olleet ehkä
ikävimpiä, mutta toisaalta onneksi ratkaisutkin ovat olleet kohtalaisen helppoja.
Rata kuljetaan puhelimen paikannuksen avulla läpi ja puhelimen näytöllä
kartassa näkyy rastien sijainti ja oma sijainti. Osalla on ollut ongelmia
paikannuksen sallimisen kanssa. Suunnistaminen paikannuksen avulla on
myös hyvin erilaista tavalliseen suunnistukseen nähden ja yllättäen nopeilla
suunnistajilla onkin ollut eniten ongelmia malttaa odotella paikannuksen
päivittymistä ja on juostu rastien ohi! Myös pienimpien osallistujien kanssa on
tullut ilmi, ettei vanhempien puhelinta uskalleta antaa lapsen käsiin, jolloin
lapsen suunnistukseen osallistuminen ei onnistukaan häneltä.

Kuva: Rastiradalla pääsi tutustumaan hyvin säilyneisiin sodan aikaisiin
kalliosuojahuoneisiin
Lähiseutuihin on aina kiva tutustua ja valitsimme kohteen, joka ei ulospäin
näytä millään tavalla erikoiselta, mutta kätkee sisäänsä maailmansotien
aikaisia rakennelmia ja juoksuhautoja, joten paikka on tarjonnut yllätyksiä
osallistujille! On myös koettu kivaksi, että on päässyt perheen kanssa
ohjattuun toimintaan mukaan.
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______________________________________________________________

VERSOVAELLUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ
UUDELLEENJÄRJESTELYJÄ

Versovaelluksen kuljetuksiin perustunut bussivuoro peruttiinkin kesältä 2021 ja
kuljetukset pohjoiseen päätettiin toteuttaa yöjunalla Rovaniemelle, josta
loppumatka mennään bussilla. Vaelluksen hinta nousi tämän seurauksena ja
osallistumisen matkalle sai peruuttaa, jos halusi. Tarkistusten jälkeen 29
innokasta versopartiolaista on lähdössä Hetta-Pallas-Jerissuvanto -vaellukselle
heinäkuun alussa. Joukko vaeltaa kuutena itsenäisenä vartiona:
Keräkurmitsat, Kuukkelit, Kotkat, Lohet, Pulmuset ja Tunturipöllöt.
______________________________________________________________

PARTIOVIIKON TEMPAUS JYVÄSKYLÄSSÄ

Kuva: Seikkailijajoukkue Ryhävalaat vuorollaan kantamassa lipputankoa
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=570572cc41&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1698990170005404938&simpl=msg-f%3A1698990…
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Jyväskylän Versojen kaiku-kämppä vihittiin viisi vuotta sitten eikä pihapiirissä
ole ollut lipputankoa. Viime vuoden kärrysaunaprojektissa varattiin rahaa myös
uuteen lipputankoon ja niinpä partioviikolle haastettiin kaikki lippukunnan
ryhmät kantamaan yhdeksän metriä pitkää lipputankoa 19,6 km matkan
rautakaupasta kämpälle. Kahdeksan ryhmää otti haasteen vastaan. Koronaajan mukaisesti paikalla oli vähän väkeä aina kerrallaan.
Lauantaiaamuna 24.4. klo 10 lipputanko kannettiin rautakaupan portista
kadulle. Liki kuusi tuntia myöhemmin reilussa etuajassa tanko saapui
kämpälle, jossa se kiinnitettiin pihakiveen ja siihen nostettiin Suomen lippu!
Lipunnostoon saatiin AVIlta lupa ylittää rajoitusten ihmismäärä. Lippukunnan
nettisivulla jyve.fi on 30 kuvan sarja projektin toteuttamisesta.
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