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VERSOSYKSY ALKAA
Verso-ROK 2020

Vuoden 2020 ROK-koulutus järjestetään pe
18.9. — su 20.9.2020 Kiponniemessä. Viikonloppuna järjestetään rinnakkain ROK0 ja ROK2.
ROK-viikonloput 1 ja 2 järjestetään vuorovuosina
ja Versot voivat aloittaa kummalla viikonlopulla
haluavat sekä suorittaa seuraavana vuonna sen
toisen viikonlopun. ROK-ilmoittautumisen takaraja on su 6.9.2020 klo 23.59. Ilmoittautumislomake on tämän viestin liitteenä ja löytyy myös
versosivulta.
Hinta on noussut 45 euroon osittaisen sisämajoituksen myötä. Jälkimmäinen yö nukutaan puolijoukkueteltoissa, jotka on itse pystytetty ja kipinävuorot pyörivät läpi yön.
Ykkös– ja kakkosjakson käyneille jaetaan yllä
kuvassa oleva ROK-kurssimerkki, jota kannetaan
partiopaidan oikeassa taskussa.

Elokuun 2020 loppuun asti
versopartioasioissa otetaan yhteyttä
Tommi Koivuseen puh. 050—3080 843
tai etunimi.sukunimi@svk.fi

Partiotoimikunta kokoontuu
pe 21. — su 23.8.2020

PTK kokoontuu Jyväskylän Versojen kämpällä
elokuun kolmantena viikonloppuna ja kokouksessa katsotaan linjoja vuoden 2021 toiminnalle sekä varmistellaan syksyn 2020 versotoimintaa.
PTK on asettanut tavoitteeksi, että liki kaikki ministeripestit täytetään versokäräjillä su 4.10.2020
Sysmässä Isorannan leirikeskuksessa. Niinpä
PTK:lle saa edelleen lähettää vinkkejä hyvistä
ministerikanditaateista.

Versojohtajapäivät
pe 2. — su 4.10.2020
VERSOJOHTAJAPÄIVÄT 2020 järjestetään
vuonna 2019 rakennetussa uusitussa Isorannan
leirikeskuksessa Sysmässä pe 2.10. - su
4.10.2020. Ensimmäiset 36 henkilöä mahtuvat
uusiin sisätiloihin - omat liinavaatteet tarvitaan.
Päärakennus sijaitsee mahtavalla paikalla Päijänteen rannassa. Ilmoittautuminen avataan elokuun lopussa.
VERSOKÄRÄJÄT 2020 järjestetään Versojohtajapäivien yhteydessä samaisessa Isorannan leirikeskuksessa. Silloin mm. valitaan uusia jäseniä
partiotoimikuntaan.

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6
Vapis / Suomen Vapaakirkon Nuoret ry, Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere *
email tommi.koivunen@svk.fi
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Kuva Outtakan huipulla 723 mpy Rautuojalta Hannukuruun mennessä 10.6.20 (Ounastunturin korkein huippu)
Jyväskylän Versojen Koiravartio kulki peruutetun
Versovaelluksen reitin kaksi päivää suunniteltua
versovaellusta myöhemmin, jotta ehdittiin ensin
pitää viimeisetkin ylioppilasjuhlat.
Jännitystä retkeen toi se, että loppujen lopuksi
Ounasjärvestä lähtivät jäät vasta la 6.6., kun venekyytiä tarvittiin ma 8.6. — versovaelluksen alkuperäisen aikataulussa ylitys olisi ollut la 6.6. ja
todennäköisesti ylityskyytiä ei olisi vielä saatu.
Koiravartio oli liikkeellä henkilöautolla, jolla ajettiin Jerissuvantoon. Siitä jatkettiin Hettaan Eskelisen lapinlinjojen vuorolla (ainut bussi Hettaan
sinä päivänä) ja muut kolme matkustajaa jäivät
pois Muoniossa, niinpä olimme ainoat matkustajat Muonion ja Hetan välillä.
Kesäkuun toisella viikolla Länsi-Lapissa olivatkin
vaeltamiseen varsin hyvät. Maasto oli lumen sulamisesta johtuen paikoin märkää ja lumilaikkuja
oli itä– ja pohjoisrinteillä.

Paljakka-alueilla maasto kuivui varsin äkkiä ja
olikin samaan tien ”korppuna”, kun niitä kuljettiin.
Hetta-Pallas-reitillä Pyhäkeron tuvan piha-alueet,
Rautuojan, Hannukurun ja Nammalakurun telttaalueet olivat yllättävän kuivia, kun taas Pahakuru
oli ihan veden vallassa, Sioskurun tuvan pihaalue lumessa ja Pallaskodan telttakenttä vielä
märkänä. Mustakeron tuvan pihamaalla oli varsin
kuivaa.
Versovaellusta ei kuitenkaan olisi voitu järjestää
tänä kesänä, kun tautitilanteen takia Eskelisen
lapinlinjat ei aloittanut matkailupikavuoroaan Helsingistä ja muutkin linja-autoyritykset karsivat
vuorojaan laajasti.
Seitsemän päivän ja kuuden yön vaellus (n. 80
km) päättyi Keimiötunturin huipun kautta Jerissuvantoon, jossa päätuvan katto oli saatu uusittua
ja enää oli menossa loppusiivous.
Torniossa palatessa kävimme hampurilaisella ja
lähimmillään yhden metrin päässä Ruotsin rajasta — lupa olisi ollut mennä ylikin.
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