Huhtikuu 2020
Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta SVN
haluaa, että työ lasten ja nuorten parissa jatkuu
vahvana ja pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla.
Työn jatkuvuus halutaan varmistaa myös nykyisen versosihteerin, Ari Kastepohjan, siirtyessä
eläkkeelle 1.6.2020.

ratkaisu. Työ jatkuu myrskyjenkin keskellä, tiivistävät Koivunen ja Niemelä.

- Tässä tilanteessa haluamme toimia tulevaisuuteen uskoen, mutta samalla viisaasti. Tilannetta
arvioidessaan johtokunta on päättänyt ottaa Versosihteerin rekrytoinnille aikalisän tämän vuoden
loppuun asti, yhdistyksen puheenjohtaja Sini Niemelä kertoo.

Partiotoimikunta (PTK) kokoontuu verkkokokoukseen vappuviikonloppuna arvioimaan mm. muuttunutta työntekijätilannetta sekä tilannetta kentällä. Nykyinen versosihteeri osallistuu kokoukseen
viimeisenä virallisena työtehtävänään.

Toiminnanjohtaja Tommi Koivunen on samoilla
linjoilla:- Lapsi- ja nuorisotyömme rahoituksen
päälähteet ovat yksityishenkilöiden lahjoitukset
sekä opetusministeriön myöntämä valtionapu.
Molempiin rahoituslähteisiin on koronakriisin
myötä tullut huomattavia riskejä, Koivunen avaa
asiaa.
Nykyisen versosihteerin työajasta käytännössä
on 70% ollut osoitettu partiotyöhön ja loput muihin tehtäviin. Toistaiseksi asia hoidetaan työjärjestelyillä ja versosihteerin vastuut jaetaan muiden toimihenkilöiden työkuviin. Jokaisella työalueella joudutaan myös priorisoimaan.
Koivunen on kuitenkin luottavainen: - Pystymme
väliaikaisesti kyllä pitämään pyörät pyörimässä
ilman suurempia toiminnallisia vaikutuksia. Toki
tiedostan, että pidemmässä juoksussa asia on
toinen ja etenkin työn kehittäminen ja verkostoyhteydet alkavat kärsiä. Seuraamme tilannetta
tarkasti.
- Vetoamme Versotyön ystäviin ja lahjoittajiin:
jatkakaa tukemistamme. Lapsi- ja nuorisotyö tarvitsee edelleen rukoustukea ja rahaa. Rukoilkaa,
että tilanteeseen löytyisi paras mahdollinen

Muutenkin vuoden toinen PTKn kokous on ollut
sisällöltään seuraavan vuoden linjoja hahmotteleva, koska SVN tekee seuraavan vuoden toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa elokuussa ja SVNn syyskokous pidetään syksyn valtakunnallisessa nuorisotapahtumassa, joka on Valtakunta-tapahtumassa Seinäjoella 5.9.2020.
Partiotoimikunnalla on vielä kolmas ja vuoden
viimeinen viikonloppukokous 21.—23.8.2020.
Jäseniä partiotoimikuntaan valitaan virallisesti
jälleen versojohtajapäivillä pidettävillä versokäräjillä Sysmässä 2.-4.10.2020.
Tällä hetkellä partiotoimikunnassa ovat pesteissä: pääministerinä (PÄMI) Olli Puuri (Helsingin
Versoveikot ja –siskot), leiriministerinä (LEMI)
Otto Ketonen (Lahden Versot) ja koulutusministerinä (KOMI) Laura Nykänen (Kuopion EräVersot)
Partiotoimikunnassa avoinna ovat hengellisen
kasvatuksen ministerin (HEMI), kilpailuministerin
(KIMI), markkinointiministerin (MAMI) ja ohjelmaministerin (OHMI) pestit. Kiinnostuneita voidaan
ottaa tutustumaan ko. pestien hoitamiseen jo
kesken vuotta.

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