LIPPUKUNTAPOSTI
Lokakuu 2012

Verso-ROK-kurssi
kaksiviikonloppuiseksi

Versopäivät Ylöjärven
Kurussa 2.-4.11.2012

Isojoella Lauhansarven luontomatkailukeskuksen
pihapiirissä pidettiin 7.-9.9.2012 Versoryhmänohjaajakurssi ensimmäistä kertaa pohjautuen ohjelmauudistuksen 2010 mukaiseen ohjeistukseen.
Hauskaa oli yhdeksällä kurssilaisella ja kolmella
kouluttajalla. Muutama kuva on katsottavissa versosivuilla (tapahtunutta).
Kurssilla oli retkiolosuhteet elli majoitus oli
puolijoukkueteltassa ja kurssilaiset valmistivat
ruokansa itse. Retkiolosuhteisiin panostettiin,
vaikka se veikin aikaa teoria-ajasta pois.
Haasteeksi tuli myös lauantain sadekeli, kun
lyhyitä, mutta ravakoita kuuroja meni ylitse päivän
mittaan tasaisin väliajoin. Kokonaisuus oli
kuitenkin onnistunut ja viikonloppu vierähti
hetkessä ohi.
Viikonloppu osoittautui auttamattoman lyhyeksi ja
vuonna 2013 syksyllä ROK kestää kaksi viikonloppua: ROK1 elokuussa ja ROK2 lokakuussa.

Kuva Koko kurssiporukka todistustenjaon jälkeen

Kuva Tampereen baptistiseurakunnan Lähdekorven kurssikeskuksen päärakennus (majoitustilat yläkerrassa)

Tämän lippukuntakirjeen liitteenä on kutsu
versojohtajien koulutukseen eli Versopäiville
Lähdekorven leirikeskukseen Ylöjärven Kuruun
45 km Tampereelta pohjoiseen.
Tapahtuma
alkaa
pe
2.11.
iltapalalla,
saunomisella ja yhdessäololla, lauantaina on
kunnon aamupalan jälkeen, maastokilpailu, sitten
Navigaattori2012-versosuurleirin yhteenveto ja
palaute – lopussa leiriltä tehdyn videon ensiesitys
ja illan kruunaa toiminnallinen juhlaillallinen.
Saunat lämpiävät tietysti vielä. Sunnuntaina
pidetään Versokäräjät.
Ilmoittautuminen
lippukunnittain
Arille
pe
19.10.2012 mennessä. Osanottomaksu on 35
euroa ja edelleen periaate on se, että maksu ei
ole este tulla mukaan. Ilmoita etukäteen, että
lippukunta eikä itse pysty maksua maksamaan,
niin sitten ei tarvitse.

Koska kurssilaiset olivat menossa ohjaamaan
pääasiassa seikkalijoita, käytiin ohjelmasisällössä
läpi seikkalijaohjelmaa tarpojaohjelman sijasta.

Sisämajoitusta on kahdessa isossa 30 hengen
huoneessa (30 tyttöä ja 30 poikaa) sekä lopuille
sitten puolijoukkueteltassa tai vaikkapa omassa
laavussa (osanottomaksu 20 euroa).

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

Lähdekorven
leirikeskus

Varaukset hoidetaan tällä hetkellä Auvo Vesalaisen kautta (puh. 040-3500 402 tai etunimi.sukunimi@saunalahti.fi). Kesälle 2013 on jo kaksi
rippikouluvarausta yms. eli maja palvelee
edelleen samaan tapaan kuin aikaisemmin. Majalle viritellään nettisivustoa, josta pääsee katsomaan, mitkä viikot ovat vapaina.
_______________________________________

Partiotoimikuntaan
ehdokkaita
Versokäräjillä 4.11.2012 tehdään esitys SVN:n
johtokunnalle jäseniksi partiotoimikuntaan. Viime
vuonna samaan aikaan ollut johtokunnan rajoitus
jäsenkelpoisuudesta on kumottu lopullisesti ja
tilalla ovat eettiset ohjeet, joista keskustellaan
pestikeskustelussa. Samoin ehdokkailla on hyvä
olla lippukuntansa tuki takana.
Kuva Lähdekorven sijainti Tampereeseen nähden

Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostissa ohjeet
tapahtumasta
mm.,
millä
tavalla
kukin
valmistautuu ja mitä pitää olla mukana, kun tulee
paikalle.
_______________________________________

Jerissuvantoon
pääsee edelleen

Tätä
kirjoitettaessa
täytettävänä
on
puheenjohtajan ja kolmen jäsenen sekä kahden
varajäsenen paikat. Muut paikat ovat kahden
kalenterivuoden pestejä, paitsi varajäsenyys on
yhden kalenterivuoden pesti.

Marraskuun alusta 2012 Jerissuvannon lapinmökin omistaa ja sitä hallinnoi oma osakeyhtiönsä.

Edellisen lippukuntakirjeen pohjalta versosihteeri
on saanut vihjeitä, ketkä voisivat olla
käytettävissä Versokäräjillä PTK:n jäseniä
valittaessa. Yhteydenottojen ja keskustelujen
jälkeen on tiedossa tähän mennessä neljä
henkilöä, jotka ovat valmiita pesteihin:
Petra Helin (Turun Versot)
•
Petra on Turun Versojen lippukunnanjohtaja, akela ja Navigaattori2012:lla toinen
ohjelmapuolen johtajista
Christian Kivimäki (Helsingin Versoveikot ja
-siskot)
•
Christian on Helsingin Versoveikkojen ja
-siskojen lippukunnanjohtaja ja oli Navigaattori2012:lla perhealaleirin johtaja
Vesapekka Larkkonen (Jyväskylän Versot)
•
Vesapekka toimii Naalit-tarpojavartion
vartionjohtajana ja oli Navigaattori2012:lla
haikkipäällikkö.

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6
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Juha Valta (Tampereen Versot)
•
Juha toimii tällä hetkellä Tampereen
Versojen
kalustomestarina
ja
oli
Navigaattori2012:lla monissa tehtävissä –
mm. Kuningas Kristianina
Puheenjohtajan pestistä on keskusteltu yhden
henkilön kanssa, mutta hän ei ole antanut
lopullista suostumustaan.
Ehdokkaita tarvitaan siis vähintään kuusi
henkilöä. Keskusteluissa on noussut myös esille,
ovatko varajäsenet tarpeellisia, koska jäseniä on
jo muutenkin puheenjohtaja ja kuusi varsinaista
jäsentä.

Versojohtajan
eettiset ohjeet
Nämä Versojen eetiset ohjeet on hyväksytty
Versokäräjillä 25.3.2012 Laukaassa. SVN:n johtokunta on vahvistanut ne 28.4.2012 ja kehottanut käyttämään niitä 25.8.2012-kokouksessaan.
Nämä löytyvät versosivuilta kohdasta ”Versotietoa”.
Ohjeisto kertoo arvopohjasta, joka on keskeinen
versopartion vastuutehtävissä oleville ja johon
vastuutehtävään haluava sitoutuu. Kooste kertoo,
kuinka sitoutumisen arvoihin oletetaan näkyvän
versojohtajan toiminnassa.
Versopartiotoiminta on kristillistä toimintaa ja
niinpä versopartiojohtajat
•
kunnioittavat Jumalan sanaa
•
ovat lasten ja nuorten esikuvia
•
ilmoittavat havaitessaan lapsiin tai nuoriin
kohdistuvaa rajoja rikkovaa käytöstä
•
miettivät suhdettaan alkoholiin ja
päihteisiin
•
käytävät varojaan parhaan kykynsä ja
terveen järjen mukaisesti
•
sanoutuvat irti takana puhumisesta ja
karkeasta kielenkäytöstä
•
korostavat avioliittoa Jumalan hyvänä
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

•
•

•
•

säätämyksenä yhteiselämälle
ottavat huomioon toiset ihmiset niin, että
kaikki voivat hyvin
tiedostavat sen, miten TV, pelit,
sosiaalinen media ja internet vaikuttavat
ihmisiin
toivovat näkevänsä elävää uskoa
Jumalaan lasten ja nuorten keskuudessa
haluavat ohjata lapset ja nuoret Kristuksen
ja seurakunnan yhteyteen

Samoaja- ja vaeltajapäivät
25. - 27.1.2013
Kelo-Versot Kouvolasta järjestää Versojen Samoaja- ja vaeltajapäivät tammikuun viimeisenä
viikonloppuna. Ohjelmarakenne rupeaa olemaan
valmis ja joitakin yksityiskohtia vielä tarkistetaan.
Lokakuun 2012 aikana lippukuntiin lähetetään
kutsut tapahtumana, jossa ovat myös ilmoittautumisohjeet.

Hiljaiset Päivät 2013
Hiljaisten Päivien osalta sattui työtapaturma, kun
alunperin kaavaillulla lippukunnalla olikin muita
isoja vastuita yhtaikaa keväällä 2013.
Toinen lippukunta harkitsee järjestämistä ja
käsittelee asiaa johtajistonsa kokouksessa
9.10.2012 .
Versojen sivuilla on uutinen tilanteesta ja sitä
päivitetään sitä mukaa kuin asia etenee.
Liite 1 Kutsu Versopäiville 2.-4.11.2012
Liite 2 Kutsu Versokäräjille 4.11.2012
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