Toukokuu 2 * 2018
Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

Ensimmäistä kertaa Versot järjestävät oman koulutuksen, jossa kerrataan partio– ja leiritaitoja. Koulutus on yhdistetty samaan aikaan normaalien
ROK1- ja ROk2-koulutusten kanssa.

Marko Viljanmaa (Sarka-Versot) on valittu uudeksi seuraavan versosuurleirin rakennuspäälliköksi. Staabissa on vielä toimistopäällikön pesti
avoinna.
_______________________________________

Lahden Versot ovat luvanneet järjestää tämän
vuoden versokisat. Kilpailukutsu ja tehtävävinkit
kerrotaan elokuun 2018 alun Versopostissa, mutta päivämäärät kannattaa laittaa muistiin jo nyt!
_______________________________________

Koulutus on suunnattu tarpojille, jotka täyttävät tämän vuoden aikana vähintään 13 vuotta.
Koulutuksen ideana vahvistaa leireillä tarvittavia
partiotaitoja ja leiritaitoja. Samalla myös lipunnostot ja –laskut sekä iltaohjelmat ovat muiden ROKkien kanssa yhteisiä eli samalla osallistuja näkee
jo, miten ROK1 ja ROK2: on toteutettu. Samoin
ruokahetket on yhdistetty osittain muihin ROKkeihin.
Koulutukseen on olemassa myös stipendejä niille,
joille osanottomaksu nousee osallistumisen kynnyskysymykseksi. ILMOITTAUDU LA 11.8.2018
MENNESSÄ! Liitteenä hakemuslomake ja sen voi
ladata myös versosivulta.

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

Vapaakirkon kesäjuhlilla versopartiolaiset kantavat jälleen lähetysjuhlan alussa la 30.6. klo 15.30
lähetysmaiden liput. Ilmoitathan Arille heti, kun
teidät, että voit tulla auttamaan partiopaita päällä
ja versohuivi kaulassa!!! (Vielä ei yhtään ilmoitusta)

Versoposti toukokuu2 2018 1/3

Vapis / Suomen Vapaakirkon Nuoret ry, Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere *
Web vapis.fi/versot * facebook Versopartio
email ari.kastepohja@svk.fi puh. 045 – 2097 309

Toukokuu 2 * 2018
Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

Edellisessä Versopostissa käytiin läpi ansiomerkkejä lähinnä 18-vuotta täyttäneen partiojohtajan
näkökulmasta.
Varsinaisten ansiomerkkien lisäksi on olemassa
joukko ansiomerkkejä, joita kutsutaan soljiksi ja
joilla myös on hyvä muistaa ansioituneita johtajia.
Mannerheimsoljet
Mannerheim-solkea anotaan vain kerran vuodessa 15. marraskuuta mennessä piiriin jätettävällä
"Ehdotus ansiomerkin myöntämiseksi" -lomakkeella.
Mannerheim-soljen voi luonnehtia olevan saajalleen
tunnustus partioideologian sisäistämisestä, ei niinkään ansiomerkki tehdystä partiotyöstä. Soljen luovutuskirja päivätään aina Yrjönpäiväksi, huolimatta
siitä, milloin se luovutetaan.

II luokan Mannerheim-solkea voidaan anoa 17–19vuotiaalle partiolaiselle (anomisvuonna täyttää
enintään 19 vuotta). Myöntämisen edellytyksenä on
lisäksi,
että
soljen
saaja
on
suorittanut tarpojan tai samoajan päätösmerkin ja osallistuu viikoittaiseen lippukuntatoimintaan. Ehdotuksessa tulee olla koulun tai työnantajan allekirjoittama, päiväämä ja leimalla vahvistama suositus.

I luokan Mannerheimsolki
I luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partioja muussa toiminnassaan erityisesti aatteellisesti
kunnostautuneelle partiolaiselle, joka noudattaa
elämässään partioihanteita. I luokan Mannerheimsolkea voidaan ehdottaa anomisvuonna enintään
23-vuotiaalle partiolaiselle, joka on suorittanut PJkurssin
tai
ikäkausijohtajakurssin
(akelakurssi, sampokurssi tai luotsikoulutus). Partiolaisella tulee olla aiemmin myönnetty II luokan Mannerheim-solki, tai hakemuksessa on esitettävä myös II
luokan Mannerheim-soljen vaatimusten täyttyminen. Suoritettu partiojohtajan peruskurssi osoittaa
partiolaisen sitoutumista partiojohtajan tehtäviin.
Perusteluita kirjattaessa on mietittävä, miten I luokan soljen saaja on aatteellisesti kasvanut ja taidoiltaan kehittynyt partiojohtajana.

II luokan Mannerheimsolki
II luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on toteuttanut partioaatetta ja toiminut ansiokkaasti ja innostuneesti partiotehtävissä. Hakijan tulee perustella,
miten asianomainen toteuttaa elämässään partioaatetta, miten se näkyy hänen elämässään ja hänen
kasvussaan partiovuosien aikana.

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

Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikottaiseen lippukuntatyöhön, vaikka toimisi toiselta
paikkakunnalta. Toimiminen esimerkiksi opiskelupaikkakunnalla toisen lippukunnan toiminnassa
tai tässä tilanteessa lippukunnan vaihto katsotaan ansioksi. Edellämainitun kaltainen toiminta
katsotaan osoitukseksi sitoutumisesta partiojohtajan kasvatustehtävään. I luokan soljen voi saada aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua II luokan
soljen myöntämisestä. I luokan solkiehdotukseen
ei tarvita koulun tai työpaikan suositusta.
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Pyhän Yrjön solki

Collanin solki

Pyhän Yrjön solki voidaan myöntää vaeltajalle vähintään 2 vuoden aktiivisesta, säännöllisestä ja
ansiokkaasta partiotoiminnasta. Merkin saaja on
merkittävällä tavalla toteuttanut vaeltajaohjelmaa ja
hänellä on ollut selkeä panos siinä. Hän on toiminut vaeltajaikäkauden johtajatehtävissä sekä toteuttanut itsenäisesti esimerkiksi leiri-, retki- ja varainhankintaprojekteja joko lippukunnassa tai piirissä.

Collanin solki voidaan myöntää lippukunnassa vuosittain yhdelle sudenpentu- ja yhdelle seikkailijaikäkauden viikoittaisesta toiminnasta vastaavalle
johtajalle. Ehdotushetkellä tunnustuksen saajan
tulee olla toiminut vähintään kaksi toimintavuotta
akelana tai/ja sampona. Solkea ei myönnetä, mikäli
tehtävän lopettamisesta ehdotushetkellä on kulunut
yli vuosi. Jos lippukunnassa noudatetaan parijohtajuutta, voidaan Collanin solki myöntää kahdelle yhdessä toimivalle akelalle tai sammolle.

Merkinsaaja saa olla ehdotusvuonna enintään 23vuotias. Aiemmin II-luokan Mannerheim-soljen
saaneelle voidaan ehdottaa Pyhän Yrjön solkea.

Collanin solkea tulee pitää ns. väistyvänä merkkinä. Toisin sanoen jos asianomaisen ikä ja ansiot riittävät samaan aikaan arvokkaampaan merkkiin (Mannerheim-soljet, Pyhän Yrjön solki, ansioristiin lukeutuvat merkit, piirin ansiomerkit),
tulee anoa korkeampiarvoista merkkiä.

Louhisuden solki
Lippukunnan parhaiten partiomenetelmää toteuttavalle vartionjohtajalle voidaan myöntää Louhisuden solki.

Versojen vertaisjohtajan solki
Ennen varsinaisia ansiomerkkejä voidaan nuorelle johtajalle myöntää Versojen vertaisjohtajan
solki. Perusteeksi riittää ryhmän vieminen yhden
ikäkauden läpi.

Merkin saajan tulisi olla iältään 15–18-vuotias ja anomishetkellä toiminut vähintään kuusi kuukautta tehtävässään. Tehtävän päättymisestä ei saa olla yli vuotta.
Jos lippukunnassa noudatetaan parijohtajuutta, voidaan Louhisuden solki myöntää kahdelle samanarvoiselle, yhdessä toimivalle vartion- tai venekunnanjohtajalle.
Jos lippukunnissa on osastoja (kuten tytöt ja pojat),
voidaan ansiomerkki myöntää yhdelle vartionjohtajalle kustakin osastosta.

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

Erona Suomen Partiolaisten Louhisuden solkeen, joka myönnetään lippukunnan parhaalle
vartionjohtajalle, Versojen vertaisjohtajan solkea
voi anoa kaikille, jotka täyttävät kriteerit eikä haettavan tarvitse sijoittua lippukunnan sisällä parhaimmaksi.

Lippukuntiin on juuri postitettu uusin SP:n ansiomerkkiohjevihkonen.
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