Maaliskuu 2020
Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

Suomen Partiolaisten tiedotteen mukaan partiotoiminta, jossa kohdataan fyysisesti ihmisiä, on
tauolla 15.4.2020 asti. Partiotoimikunta on
19.3.2020 kokouksessaan päivittänyt tämän vuoden versosuunnitelmia:

Tätä kirjoitettaessa ei ole tiedossa yhtään halukasta kisanjärjestäjää, joten PTK peruuttaa tältä
vuodelta versokisat.

Huhtikuun alkuun kaavaillut Hiljaiset Päivät Kiljavalle siirtyvät noin vuodella eteenpäin. Tarkemmista päivämääristä tiedotetaan sitten, kun yksityiskohdat selviävät.

PTK suosittelee käymään partiopiirien kisoissa,
jolloin ei tarvitse matkustaa niin pitkälle kuin versokisoissa. Varsinkin suositellaan partiopiirien
kevätkisoja (sudenpentukisat, seikkailijakisat ja
tarpojakisat) sekä syyskisoja (sarjat tarpojista
ylöspäin). Partiopiirit järjestävät myös talvikisoja,
mutta talvisista olosuhteista on hyvä ryhmillä olla
kokemusta etukäteen, niin osanotto jää nautinnon puolelle.

Huhtikuulle kaavailtu Verso-ROK siirretään syyskuun kolmanteen viikonloppuun. Paikkana on
edelleen Kiponniemi ja majoittumiskonsepti on
edelleen tuo, että ensimmäinen yö ollaan sisällä
ja toinen yö kaminateltassa.

Tällä hetkellä kaikkien kesän tapahtumien suunnittelua jatketaan ja uskotaan, että kesällä ollaan
jo ainakin liki normaalissa tilanteessa, että päästään vaelluksille, partiomatkoille sekä leireille.

Versovaelluksen valmisteluista ollaan tekemässä
paraikaa uutta aikataulua, millä tavalla retkeen
voidaan ja täytyykin valmistautua. Ensi viikolla
lähestytään matkallelähtijöitä – aikuisia ensin.

Vapaakirkon kesäjuhlaviikko toteutuu tiistaista
perjantai-iltapäivään Teopoliksella ja perjantaiillasta sunnuntaihin Tampereen messukeskuksessa (vanha nimi Pirkka-hallit).

Versoryhmän ilmoittautumisesta käydään neuvotteluja Saksan sisarpartiomme leirille. Ilmoittautumiselle ilmoitetaan uudet päivämäärät, kun
saamme ne sovittua leirinjärjestäjien kanssa.

Versojohtajapäivät on siirretty marraskuuta aikaisemmaksi ja paikkana vuonna 2020 on uudistettu Isorannan leirikeskus Sysmässä, jonka omistaa Lahden kaupunki. Paikka on Lahden kaupungin leirialueiden sarjaa, jossa ollaan pohjoisimmasta Naumin alueesta (Etappi09 oli siellä) pari
kilometriä etelään.

Versokäräjillä saatiin täytettyä vain yksi ministeripesti, jolloin vuodelle 2020 neljä pestiä jäi vaille
pestiläistä. Jos tiedät jonkun olevan valmis keskenkin vuotta tutustumaan, mistä on kysymys,
ota yhteyttä / anna vinkki pääministeri Olli Puurille (etunimi.sukunimi@gmail.com).

10.3.2020 päättyneeseen jatkohakuun saatiin
tulosta ja haastatteluvaihe on käynnistymässä
juuri näinä päivinä. Jos asiat etenevät hyvin, seuraava johtokunnan kokous 25.4.2020 voi päättää
uuden versosihteerin palkkaamisesta. Tätäkin
asiaa on hyvä muistaa iltarukouksissa.

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 ari.kastepohja@svk.fi
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Nykyinen versosihteeri Ari Kastepohja on jäämässä eläkkeelle kesäkuun 2020 alusta ja sitä
ennen mm. pitää käyttää siihen asti ansaitut lomat. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:
HUHTIKUU
 Ari pitää jo useita lomapäiviä huhtikuussa, joten
häntä ei tavoita enää kaikkina päivinä. Arille voi
jättää viestin, niin hän vastaa, kun on taas
”remmissä”
 Arin työpuhelin 045-2097 309 lakkaa toimimasta 19.4.2020 . Uudelle versosihteerille tulee
sitten uusi puhelinnumero aikanaan.
 Puhelimitse Arin tavoittaa jatkossakin siviilinumerostaan 040 4166 777.
TOUKOKUU
 Koko toukokuu on sitten lomienpitoaikaa, jolloin
virallisissa SVN:ää tai Versoja koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Tommi Koivuseen.

ELÄKEAIKAAN
 Kesäkuussa 6.-13.6.2020 mukana Versovaelluksella Hetta-Pallas-Jerissuvanto –reitillä
 Heinäelokuussa 28.7.-4.8.2020 Saksan sisarpartion leirillä
 Verso-ROKilla 18.-20.9.2020 mukana Kiponniemessä
 Versojohtajapäivillä 2.-4.10.2020 mukana Sysmässä
Molemmat sähköpostit (@svk.fi ja @gmail.com)
toimivat jatkossakin. Kulkuposti Jyväskylään toimii yhtä lailla: Soidintie 6 B 1, 40630 Jyväskylä.
Tällä hetkellä Ari käy aniharvoin Tampereella,
koska Vapaakirkkokin on ohjeistanut toimihenkilöitä tekemään työnsä mahdollisimman paljon
etätöinä.
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