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Versokäräjät 2020 su 4.10.2019 klo 10.30-12.30
Isorannan leirikeskuksessa, Mäntylänniementie 78, 19310 Karilanmaa, Sysmä
1
·

KOKOUKSEN AVAUS
partiotoimikunnan puheenjohtaja eli pääministeri Olli Puuri avaa kokouksen

·
·
·
·

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
puheenjohtajaksi valitaan Olli Puuri
sihteeriksi valitaan Ari Kastepohja
pöytäkirjantarkistajiksi valitaan ____________________ ja _______________________
ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjantarkistajat.

2

3
LIPPUKUNTIEN KUULUMISET
Kustakin paikalla olevasta lippukunnasta kuullaan lyhyt tilannetieto. Ari Kastepohja kertoo terveiset
lippukunnista, joista ei ole edustusta:
1. Espoon leppäversot ry
2. Hangon Meriversot ry
3. Helsingin Versoveikot ja -siskot ry
4. Hämeen Haka-Versot ry (Hämeenlinna)
5. Joensuun Haka-Versot ry
6. Jyväskylän Versot ry
7. Kauhavan Erä-Versot ry
8. Kelo-Versot ry (Kouvola)
9. Kuopion Erä-Versot ry
10. Lahden Versot ry
11. Oulun Pihka-Versot ry
12. Sarka-Versot ry (Seinäjoki)
13. Tampereen Versot ry
14. Partiolippukunta Turun Versot ry
15. Vantaan Jokiversot
4
KANTOKILLAN KUULUMISET
Kantokillan edustaja kertoo lyhyesti Kantokillan tilanteesta.
5
KATSAUS MENNEEN VUODEN (edellisten Versojohtajapäivien jälkeen) TAPAHTUMIIN
Mennyt versovuosi käydään läpi lyhyesti.
• Versojohtajapäivät 2.-4.11.2019 Pöljössä
◦ HVVS järjesti tapahtuman - paikalla 24 versojohtajaa
• Hiljaiset Päivät 2020 peruttiin koronan takia
• Versovaellus 2020 peruttiin, koska koronan takia ei ollut julkisia liikenneyhteyksiä
käytettävissä Etelä-Suomesta Lappiin ja takaisin
• Versoaktiviteetit Vapaakirkon kesäjuhlilla 2020 peruttiin, kun juhlat siirrettiin nettiin
• Versopartiomatka 2020 Saksaan peruttiin, kun saksalaiset siirsivät leiriään kaksi vuotta
eteenpäin
• Versokisoja 2020 ei järjestetty järjestävän lippukunnan puuttumisen takia.
• Verso-koulutusviikonloppu pe 18.9. - su 20.9.2020 Kiponniemessä
◦ pidettiin ROK0- ja ROK2-koulutus rinnakkain
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7

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 KRONOLOGISESTI
• SAMOAJAPÄIVÄT 2021 TAMMIKUUSSA – ei tiedossa järjestävää lippukuntaa
• HILJAISET PÄIVÄT 9.-11.4.2021 KILJAVAN LEIRIKESKUKSESSA
(Espoon Leppäversot ja HVVS järjestävät, koko Kiljava varataan meille)

8

•

ROK-KOULUTUS – 23.4. – 25.4.2021 KIPONNIEMESSÄ (huom ajankohta!)
o ainakin ROK1

•

VERSOVAELLUS la 13.6. – la 20.6.2021
o tukikohtana Jerissuvannon kämppä Muonion Jerisjärvellä
o vaeltajat vaeltavat Hetasta Pallaksen kautta Jerissuvantoon
o mahdollisuus myös Jerissuvantoa tukikohtana pitäen päiväretkiversioon (tarvitaan
siihen oma vastuuhenkilönsä)

•

VGU2019 – 2.7. – 4.7.2021 SUOMEN VAPAAKIRKON KESÄJUHLILLA
o PTK pohtinut, mitä kannattaa järjestää
o Kantokiltatapaaminen ainakin

•

VERSOAKTIOMATKA LEGACY21:N SISÄLLÄ HEINÄKUUSSA 2021?
o löytyykö järjestäjää ja ryhmänvetäjää?

•

VERSOKISAT la 18. – su 19.9.2021
o löytyykö järjestävää lippukuntaa?
o minimikisavartiomäärä 10

•

VERSOJOHTAJAPÄIVÄT – 1.10. - 3.10.2021 – paikka auki
o vastuullinen järjestäjä PTK vai joku versolpk?
o VERSOKÄRÄJÄT perinteisesti mukana ohjelmassa

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOSTA VUODELLE 2022 KRONOLOGISESTI
•
•

HILJAISET PÄIVÄT xx.-xx.3/4.2022 – PAIKKA AUKI!!!
ROK0 + ROK2 – 22.4. – 24.4.2022 KIPONNIEMESSÄ

•
•

VERSOVAELLUS2022 la 11.6.2022 – la 18.6.2022
VGU2021 – 1.7. – 3.7.2022 TAMPEREELLA
o KANTOKILTATAPAAMINEN

•
•
•
•

ALUELEIREJÄ HEINÄELOKUUN VAIHTEESSA 2022? VAI MITÄ?
VERSOT SP:N SUURLEIRI KAJOLLA KE 15.7. – TO 23.7.2022
PARTIOMATKA SAKSAAN TI 26.7. – TI 2.8.2022
VERSOKISAT LA 17. – SU 18.9.2022 – LÖYTYYKÖ JÄRJESTÄJIÄ?

•

VERSOJOHTAJAPÄIVÄT – PE 30.09 – SU 2.11.2022 – MISSÄ?
o vastuullinen järjestäjä PTK vai joku versolpk?
o VERSOKÄRÄJÄT
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9
PTK:N (= partiotyötoimikunta) UUSIEN JÄSENTEN (MINISTERIEN) VALINTA
Partiotoimikunta kokoontuu kolmesti vuodessa viikonlopuksi kasvokkainkokoukseen sekä 4-6
verkkokokoukseen jonakin arki-iltana (n. 1,5 h/kokous). Pestit ovat kaksivuotisia ja peräkkäisesti
samaa pestiä voi olla kolme peräkkäin.
2020 hoitanut
nyt valitaan
HEMI (Hengellisen
kausi 2021
kasvatuksen ministeri)
- löytynyt 1 ehdokas
KIMI (kilpailuministeri)
PTK esittää pestin lopettamista, kun
versokisoja ei toistaiseksi järjestetä.
Mahdolliset kisat kuuluisivat OHMIlle.
KOMI (koulutusministeri)
Laura Ojala (KuoErVe)
kausi 2021 – 2022
Laura Ojala käytettävissä
LEMI (leiri- ja retkiministeri)
Otto Ketonen (LaVe)
kausi 2020 - 2021
MAMI (markkinointi- ja
viestintäministeri
OHMI (ohjelmaministeri)
PÄMI (pääministeri)

versosihteeri lähinnä

kausi 2021
löytynyt 1 ehdokas
kausi 2022 – 2022
- löytynyt 1 ehdokas
kausi 2021 - 2022
-

Olli Puuri (HVVS)

KANISTERI (Kantokillan ed.)

kiltaraati järjestää
kiltaraati järjestää edustajan kuhunkin
edustajan kuhunkin PTK:n
PTK:n kokoukseen
kokoukseen
Partiotoimikunta on kysellyt versojohtajia pestiin, että olisi tiedossa henkilöitä valittavaksi.
Toimenkuvat ovat mm. Vapiksen nettisivulle kohdassa ”yhteystietoja”. Versokäräjät päättää pesteistä
ja esim. kokouksessa voi ilmoittautua ehdolle sekä tulla valituksi ilman ennakkoilmoitusta.
10
UUDEN VERSOSIHTEERIN VALINTAPROSESSI
Ari Kastepohjan työsuhde päättyi 31.5.2020. Kokouksessaan 25.4.2020 johtokunta päätti keskeyttää
versosihteerirekrytoinnin ja ottaa asialle aikalisän vuoden 2020 loppuun asti.
11
VERSOLEIRIPROSESSIN PÄIVITTÄMINEN
Partiotoimikunta on päätynyt esittämään tiivistämästä versoleiriprosessissa siten, että
AIKATAULULLISESTI
• leiriministeri ja PTK kartoittavat potentiaalisia leiripaikkoja etukäteen
• leirinjohtajat valitaan kaksi vuotta ennen leiriä kesällä
• leirinjohtajat rupeavat pohtimaan leiripaikkaa ja paikka valitaan vuoden loppuun mennessä
• ennen seuraavaa kesää valitaan leiristaabi, joka rupeaa siis edellisenä kesänä rekrytoimaan
tekijöitä omalle vastuualueelleen
• leiri suunnitellaan syksyn aikana
• ilmoittautuminen avataan vuodenvaihteessa
MUUTEN
• aikuisten apua kohdennetaan enemmän lapsiin kuin ohjelmaan
• leiriläisten partio- ja leiritaidoille tarjotaan tukea ilmaisella rakennusleirillä
▪ Raksaleirille on mahdollisuus osallistua ilman kokemusta rakentamisesta,
paikalla on osaavia ihmisiä opastamassa
▪ Ihmisillä, ketkä osaavat kouluttaa, olisi leirin aikana esim. merkki, joka ilmaisisi,
että häneltä voi kysyä neuvoa
• perheleiriä lukuun ottamatta yli 7-vuotiaat majoittuvat omien lippukuntiensa kanssa samassa
paikassa. Johtajat tuntevat niin lapset kuin nuoret johtajat sekä vanhemmat ihmiset, jolloin
heidän kaikkien ohjaaminen on helpompaa. Tällöin mm. voidaan seurata, että leiriläisillä on
tarpeeksi johtajia ja että johtajilla on sopivasti töitä (ei liian paljon eikä liian vähän).
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12
KATSOMUSKASVATUKSESTA VERSOILLA
Marraskuussa 2022 Suomen Partiolaisten jäsenkokous todennäköisesti hyväksyy Suomeen uuden
partion peruskirjan, joka tulee voimaan välittömästi. Lauantaina 3.10.2020 versojohtajapäivillä
keskustellaan siitä, mitä suosituksia mm. katsomuskasvatukseen tehdään Versoissa yhteisesti ja mm.
mitä partio-/ikäkausilupausta suositellaan käytettäväksi jatkossa ja miten Versoille kuuluva
hengellinen kasvatus jalkautuu käytännön toimintaan.
Ehdotukset toimenpiteiksi täsmennetään lähempänä kokousta ja la 3.10.2020 keskustelujen pohjalta
esitystä vielä päivitetään, kun on kuultu lippukuntien ajatuksia aiheesta. Versokäräjät muotoilee sitten
lopullisen päätöksen.
13
MUUT ASIAT
Muut mahdolliset asiat. Kokouksessa esille nousseita aiheista voidaan keskustella, mutta virallisia
päätöksiä ei pystytä tekemään. Niistä pitää olla oma kohtansa asetettuna ennen kokousta
esityslistalle, joka on jaettu etukäteen lippukuntiin sekä versojohtajille.
14
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄMINISTERIPESTIN VAIHTAMINEN
Partiotoimikunnan puheenjohtaja eli pääministeri Olli Puuri päättää kokouksen ja luovuttaa
pääministerin ”muurahaisen” seuraajalleen klo 12.30

