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VERSOKESÄ 2020
Vuoden 2020 suunniteltuja
versotapahtumia
Seuraavat HILJAISET PÄIVÄT järjestetään
maalishuhtikuussa 2021. Partiotoimikunta on
haastanut Espoon Leppäversoja jatkamaan hyvillä suunnitelmillaan Koronan takia vuotta myöhemmin. Koska suunniteltu pitopaikka Kiljavan
leirikeskus on partiopiirin (Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset ry) paikka, se pitää oikeuden varata
ensin omille tapahtumilleen ajankohdat ja niinpä
viimeistään marraskuussa 2020 tiedämme, mitä
viikonloppua tarjotaan meille.
VERSOVAELLUS 2020 siirrettiin Koronan takia
vuodella eteenpäin. Vaikka Valtioneuvoston rajoitukset löysääntyivätkin 50 hengen tapahtumiin
asti kesälle 2020, niin olosuhteet Lapissa ovat
muuttuneet eivätkä tällä tietoa julkinen liikenne
toimi niin laajasti, että olisimme voineet tukeutua
siihen suunnitellusti (Eskelisen lapinlinjat eivät
aja matkailupikavuoroa Helsingistä ja Helsinkiin).
VAPAAKIRKON KESÄJUHLAT 26.-28.6.2020
siirtyivät verkossa pidettäviksi sarjaksi tilaisuuksia ja partiotoimikunta totesi, että verso-ohjelmaa
ei pystytä järjestämään. Aikuisten kesäjuhlat tulevat iltalähetyksinä TV7ssä ja nuorten kesäjuhlat striimeinä ainakin Joensuusta, Jyväskylästä,
Seinäjoelta ja Tampereelta.

Elokuun 2020 loppuun asti
versopartioasioissa otetaan yhteyttä
Tommi Koivuseen puh. 050—3080 843
tai etunimi.sukunimi@svk.fi

PARTIOMATKA SAKSAAN 28.7.—4.8.2020 on
peruttu samoin, koska koko leiri on jouduttu perumaan (logo yllä) koronamääräysten takia ja
siirretty vuoteen 2022 (huom! Siirto 2 vuodella).
Vuoden 2020 ROK-koulutus on siirretty pe
18.9.—su 20.9.2020ksi Kiponniemessä. Viikonloppuna järjestetään rinnakkain ROK0 ja ROK2.
ROK-viikonloput 1 ja 2 järjestetään vuorovuosina
ja versot voivat aloittaa kummalla viikonlopulla
haluavat sekä suorittaa seuraavana vuonna sen
toisen viikonlopun. ROK-ilmoittautumisen takaraja on su 6.9.2020 klo 24.00. Ilmoittautumislomake on tämän viestin liitteenä ja löytyy myös
versosivulta.
VERSOKISOJA 2020 ei järjestetä, koska ei ole
löytynyt järjestävää lippukuntaa. Partiotoimikunta
suosittelee osallistumista partiopiirien partiotaitokilpailuihin, joita järjestetään toivottavasti syksystä 2020 alkaen jälleen.
VERSOJOHTAJAPÄIVÄT 2020 järjestetään
vuonna 2019 rakennetussa uusitussa Isorannan
leirikeskuksessa Sysmässä pe 2.10. — su
4.10.2020. Ensimmäiset 36 henkilöä mahtuvat
uusiin sisätiloihin - omat liinavaatteet tarvitaan.
Päärakennus sijaitsee mahtavalla paikalla Päijänteen rannassa. Ilmoittautuminen avataan elokuussa.
VERSOKÄRÄJÄT 2020 järjestetään Versojohtajapäivien yhteydessä samaisessa Isorannan leirikeskuksessa.
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KIITOLLISENA ELÄKKEELLE
Aloitin versosihteerinä 1.9.2010, kun
reilun vuoden prosessi saatiin päätökseen. Hakolan Marika oli jo puolisentoista vuotta aikaisemmin heittänyt
minulle ajatuksen, että mitä jos hakisin
SVN:ään töihin. Ajatus tuntui aluksi
mahdottomalta, koska minulla ei ollut
mitään hengellistä koulutusta. Olin
jäänyt työttömäksi elokuussa 2008
kaikkiaan 28 vuoden työn jälkeen
elektroniikka-alalla ja etsin tietysti insinöörin töitä, mutta kaikki muut ovet
tuntuivat menevän kiinni edessäni.
Selkeä johdatus toi minut tähän pestiin.
Minusta edelleen partiokonsepti on
todella hyvä työväline saavuttaa nuoria ja se antaa niin tekijöille kuin nuorillekin. Partiossa lähdetään siitä liikkeelle, että halutaan antaa mukanaoleville
kasvua ja eväitä elämään jo täällä
ajassa sekä ainakin versopartiossa
myös eväitä, jotka kestävät ikuisesti.
Minä iloitsen tuosta eri-ikäisten yhteiselämästä.
Nytkin kesäkuussa pääsen lähtemään vartioni
poikien kanssa lapinvaellukselle, jossa kyllä pojat
joutuvat välillä odottamaan, että heidän eläkeläispappansa ehtii samaan pisteeseen, mihin hekin ovat ehtineet. Mutta me suunnittelemme retken yhdessä ja etenemme yhdessä!
Jokaisen versosihteerin löytyminen on oma prosessinsa ja niin se näyttää olevan tälläkin kertaa.
Onneksi versopartiotyökään ei pysähdy tähän,
kun löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita näkemään
vaivaa lasten ja nuorten puolesta sekä elämään
heidän rinnallaan niin kohti arkea kuin iankaikkisuutta.

Kiitokset kaikille mukana olleille siitä, että mahdollistitte omalta osaltanne niin minulle kuin versotyölle tämän liki kymmenvuotisen pestin! Kiitokset lippukunnille ja PTK:lle muistamisesta!
Kesäkuun alusta olen jälleen yksi vapaaehtoinen
tekijä muiden joukossa. Oma seurakuntakin ehti
pestaamaan minut jo yhteen uuteen tehtävään.
Kiva tietää, ettei aika käy pitkäksi!
Jatkan partiotoimikunnassa markkinointiasioita
hoitavana virkamiehenä ja ainakin nämä Versopostit lähtevät tietokoneeltani toistaiseksi aina,
kun on asiaa viestitettäväksi. Verso-ROKkeja
olen järjestämässä myös. Pestit Jyväskylän Versoissa jatkuvat samoin edelleen.
Siunattua partiotaivalta toivottaen kiitollisena
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