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Versokäräjät 2016 -esityslista versio 2
Teopoliksessa osoitteessa Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere
la 19.11.2015 klo 10.00 – (n. 12.00)
Versokäräjille osallistuminen ei maksa mitään. Osallistumisoikeus on kaikilla versotoiminnassa olevilla
partiojohtajilla.
Esityslistassa mainitut eri pesteihin lupautuneet henkilönimet eivät estä kokouksessa ilmoittamaan ehdolle
uusia henkilöitä. Esitetyiltä henkilöiltä pitää olla tieto, että he ovat tullessaan valituiksi valmiita ottamaan ko.
pestin hoitaakseen ja tietävät pestin tehtävät, joista he tulevat mahdollisesti vastaamaan.
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KOKOUKSEN AVAUS
·

partiotoimikunnan puheenjohtaja eli pääministeri

·
·
·
·

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjantarkistajat
ääntenlaskijat
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LIPPUKUNTIEN KUULUMISET
Kustakin paikalla olevasta lippukunnasta edustaja kertoo korkeintaan 3 minuutin puheenvuorossa
lippukuntansa tilanteesta. Listassa tällä hetkellä ne versolippukunnat, joissa on ryhmätoimintaa
1. Espoon Leppäversot
2. Hangon Meriversot
3. Helsingin Versoveikot ja -siskot
4. Hämeen Haka-Versot
5. Joensuun Haka-versot
6. Jyväskylän Versot
7. Kauhavan Erä-Versot
8. Kelo-Versot (Kouvola)
9. Lahden Versot
10. Oulun Pihka-Versot
11. Saloversot
12. Sarka-Versot (Seinäjoki)
13. Suolahden Versot
14. Tampereen Versot
15. Turun Versot
16. Vantaan Jokiversot
4
KANTOKILLAN KUULUMISET
Kantokillan edustaja kertoo.
· Helpeen helistäjällä pidettiin 31.7.2015 versojaadikokous, joka valitsi kiltaraadin seuraavaksi
versojaadiksi: kiltamestari Aake Huurresalo, kiltakirjuri Lea Hietanen, muut jäsenet Teija Loponen, Lea
Mäki ja Lauri Tervala.
· Tarvittaessa uusien jäsenien lyöminen.
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KATSAUS MENNEEN VUODEN (edellisten Versopäivien jälkeen) TAPAHTUMIIN
· Vuoden 2016 alusta alkoi PTK:ssa ”ministereiden aika”
Tanskan sisarkirkon partiojohtajapäivät 29.-31.1.2016 Koldingissa Tanskassa
◦ Christian Kivimäki ja Antti Virta osallistuivat Versoista
Tietoisku lapsi- ja nuorisotyöntekijöille Versopartiosta 30.1.2016 HopeNetissä Kiponniemessä
◦ lipunnosto yhdessä, sitten partiomaisia toimintapisteitä, kokonaiskesto vajaat 2 h
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·

Hiljaiset Päivät 2016 Sauvon Ahtelassa 18.3. - 20.3.2016
◦
◦
◦
◦

100 henkilöä mukana

sisällön toteutus kaatui PTK:lle paikallisen lippukunna vetäydyttyä täysin vastuista

sisältö toteutui ”sikahyvin” varsinkin siihen nähden, kuinka paljon ehdittiin panostaa suunnitteluun
ruokahuolto oli vähällä pettää, kiitokset ”palokuntalaisten”, jotka tulivat hätiin

·

Versoaktiviteetit Vapaakirkon kesäjuhlilla 1.-3.7.2016 Hämeenlinnassa
◦ Minileiri “VGU” rinteessä jäähallin eteläpäässä keräsi huomiota kiitettävästi
◦ 6
 -12 hengen järjestäjäjoukko teltoissa, ilmaista majoitusta Versoille
◦ a
 pukanslia harjoitusjäähallin kohdalla - vähän asiakkaita
◦ l ähetysmaiden liput (18 kpl) kannettiin lähetysjuhlan alussa
◦

·

Versodelegaatio Norjan sisarkirkon kansallisella partioleirillä la 2.7. - la 9.7.2016 Evjessä
◦ 10 Versoa käymässä Sami Laaksamon johdolla
◦ u
 usia yhteyksiä saatiin
◦ saatiin k
 utsu Nord-norgejamboreelle 1.-8.8.2017 Bodöhön

·

·

·

Suomen Partiolaisten Finnjamboree ROIHU2016 Evolla – ke 20.7. - to 28.7.2016
◦ Versojen oma leirilippukunta 55 Versoa + 7 ei-Versoa + 10 ulkomaalaista
◦ L
 isäksi n. 28 Versoa muissa leirilippukunnissa
◦ k
 okemus Versoista samassa leirilippukunnassa ei ollut huono (vaikka osa olikin muualla)
Verso-koulutusviikonloppu pe 26.8. - su 28.8.2016 Kiponniemessä
◦ pidettiin vain ROK1-koulutus
◦ 2
 0 osanottajaa ja 4 kurssivartionjohtajaa, myrsky pakotti sisätiloihin la-iltana
◦ k
 ouluttajina Anna-Maria Huuskonen, Ari Kastepohja, Sami Laaksamo ja Esa Mangeloja
Versojen partiotaitokilpailut la 10.-11.9.2016 Kouvolassa
◦ 13 Verso-kisavartiota
◦ 6
 paikallisen partiopiirin kisavartiota
· V
 ersoaktiviteetit HOPE-tapahtumassa 23.-25.9.2016 Turussa

◦ e
 i ollut aktiviteetteja
· Kantokillan retki Teopolikselle ja Paalikselle la 1.10. – su 2.10.2016
◦ m
 ukana 15 kantokiltalaista
◦ k
 kk…
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VERSO19 –VERSOSUURLEIRIN SUUNNITTELUN TILANNE
◦ Leirinjohtajat esittelevät tilanteen: leiripaikka, ajankohta, teema - missä mennään näissä ja mitä
seuraavaksi
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 KRONOLOGISESTI JA SITTEN TOIMINTOJA

·  PÄMI: Edustaja Tanskan sisarkirkon partiojohtajapäiville 28.-30.1.2017 Koldingiin Tanskaan
◦ ei lähetetä Versoedustajia vuonna 2017?

PÄMI: Delegaatio tapaamaan Saksan sisarpartion edustajia

◦ lähetetään kahden henkilön delegaatio tapaamaan Saksan sisarpartion edustajia vuonna 2017
·

OHMI: pe 17.3. – su 19.3.2017 Hiljaiset Päivät Teopoliksella Tampereella
◦ ohjelma OHMIn vastuulla
◦ TaVe auttaa infra-asioissa

·  VS: 25.-28.5.2017 Verso-PJPK Partiokolkassa
◦ yhdessä Järvi-Suomen Partiolaisten kanssa
◦ a
 voin kaikille partiolaisille yli piirirajojen
◦
·  LEMI:
◦
◦
◦

tiedossa tällä hetkellä 3 versokouluttajaa, tehdään piirin kouluttajien kanssa yhteistyötä
Versoaktiviteetit Vapaakirkon kesäjuhlilla pe 2. – su 4.7.2017 Tampereella Teopoliksella
Versoleiri VGU jälleen?
palvelutehtävä tai tempaus?
lähetysmaiden lippujen kantaminen
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·  LEMI:
◦
◦
·  LEMI:
·

·

·
·
·
·
·

Versodelegaatio NORD2017’ään Norjaan 1.-8.7.2017ksi
kuljetukset pikkuautoilla Haaparannan kautta?
leirimaksu 295€/hlö (2002-2007 syntyneet), ISTit (2001 tai ennen syntyneet) 182€/hlö
Versovaellus UKK-puistoon heinäkuun 2017 loppupuolella
◦ mahdollisesti ollaan saamassa itävaltalaisia partiolaisia mukaan
 KOMI: Verso-koulutusviikonloppu pe 25.8. - su 27.8.2017 Kiponniemessä
◦ ROK1
◦ ROK2
 KIMI: Versojen partiotaitokilpailut 9.-10.9.2017 pääkaupunkiseudulla(?)
◦ HVVS järjestää mahdollisesti
· Versoaktiviteetit HOPE-tapahtumassa 29.9.-1.10.2017?
◦ ???
OHMI: Verso(johtaja)päivät (17.-)18.-19.11.2017 (paikka avoin)
◦ ???
 HEMI: HEMIn suunnitelma vuodelle 2017
 LEMI: ruokavartion kalustoprototyyppi valmistetaan ja testataan 2017
 MAMI: versoviestintä vuonna 2017
 MUMI: suunnitelma vuodelle 2017
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TOIMINTASUUNNITELMALUONNOSTA VUODELLE 2018 KRONOLOGISESTI

·

PÄMI: Edustajan lähettäminen Tanskan sisarkirkon partiojohtajapäiville tammikuussa Tanskaan

·
·
·
·
·
·
·

OHMI: Hiljaiset Päivät maaliskuussa 2018 – paikka avoin

LEMI: Versoaktiviteetit Vapaakirkon kesäjuhlilla pe 3. – su 5.7.2018 Porissa
LEMI: Alueversoleirejä??? / kansainvälinen versomatka? / Versovaellus?

KOMI: Verso-koulutusviikonloppu pe 24.8. - su 26.8.2018 Kiponniemessä: ROK1 ja ROK2 ainakin
KIMI: Versojen partiotaitokilpailut – 2018 – paikka avoin

OHMI/LEMI/HEMI: Versoaktiviteetit HOPE-tapahtumassa 2018?
OHMI: Verso(johtaja)päivät marraskuussa 2018 (paikka avoin)

-

Versojohtajilta toivotaan vinkkejä näiden toteuttamiseen
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PERÄKKÄISTEN JÄSENKAUSIEN LUKUMÄÄRÄN NOSTAMINEN KAHDESTA KOLMEEN
PTK:n kaudet olivat aikanaan 3-vuotisia, ne pudotettiin 2 vuoteen, peräkkäisten kausien maksimimäärä oli 2
kpl, tämä jäi ennalleen, vaikka yhtäjaksoinen mukanaolo putosi 6 vuodesta 4 vuoteen. Voidaanko esittää
johtokunnalle, että PTK:ssa voi olla jäsenenä kolme kahden vuotta kautta peräkkäin?
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PTK:N (= partiotyötoimikunta) UUSIEN JÄSENTEN VALINTA
Ehdolle asettuvien henkilöiden kanssa käydään pestikeskustelu, joka käydään PTK:n tehtävien (näkyvissä
versosivuilla) ja Versojohtajien eettisten ohjeiden pohjalta (näkyvissä versosivuilla). Ehdolle asettuvilla olisi
hyvä olla oman lippukunnan lausunto. PTK:n jäsenen kausi on kaksi kalenterivuotta ja varajäseniä ei valita
toistaiseksi. Partiotoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä.
Erovuorossa varsinaisista jäsenistä ovat
· pääministeri Christian Kivimäki (Helsingin VersoVeikot ja -Siskot) – ei ole käytettävissä
● Ennen kokousta ilmoittanut olevansa käytettävissä Olli Puuri Kelo-Versoista, oma lippukunta
tukee ehdokkuutta
· koulutusministeri Anna-Maria Huuskonen (Jyväskylän Versot) – käytettävissä
● Anna-Maria Huuskonen voidaan valita uudelleen, oma lippukunta tukee ehdokkuutta
· kilpailuministeri Valtteri Tuukkanen (Lahden Versot) – ei ole käytettävissä
● Ennen kokousta ei ole versosihteerin tietoon tullut henkilöitä, jotka olisivat käytettävissä
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Kausi jatkuu suoraan 2017:
· Hengellisen kasvatuksen ministeri Sami Laaksamo (Kelo-Versot, Kouvola)
· Leiri- ja retkiministeri Antti Virta (Lahden Versot)
· Ohjelmaministeri Noora Ylijärvi (Turun Versot)
· Markkinointi- ja viestintäministeri Tarja Sovijärvi (Jyväskylän Versot)
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MUUT ASIAT
Lippukuntien lähettämät esitykset
◦ hyvissä ajoin lähetetyistä lippukuntien esityksistä on lähetetty tieto lippukuntiin, jolloin ne voidaan
käsitellä ja niistä voidaan tehdä päätöksiä.
◦ Suoraan kokoukseen tuoduista aiheista voidaan vain keskustella.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
·

partiotoimikunnan puheenjohtaja eli pääministeri

