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SUOMEN VAPAAKIRKON NUORET / VERSOTYÖ 2016
Versot – yhteinen polku kasvuun Jumalan askelissa

1 YLEISTÄ
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (SVN) johtaa ja hallinnoi Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyötä. Työstä vastaa
kirkon nuorisotyönjohtaja, joka on myös SVN:n toiminnanjohtaja. Versopartiotyötä koordinoi Ari Kastepohja,
nuorisosihteeri, vastuualueena versopartiotyö.

1.1 Toiminnan kehittämisen painopistealueet 2016
Vuonna 2016 partiotoimikuntaa kehitetään siten, että kullakin jäsenellä on oma vastuualueensa, jonka asioita
he valmistelevat käsittelyyn resurssiensa mukaisesti. Syksyllä 2015 valitussa partiotoimikunnassa on
seuravaat ”ministeripestit”:
 pääministeri
 hengellisten asioiden ministeri
 kilpailuministeri
 koulutusministeri
 leiri- ja retkiministeri
 ohjelmaministeri
 markkinointi- ja viestintäministeri
Vuoden 2016 aikana PTK:n toimintaa arvioidaan ja pyritään kehittämään siitä tehokas malli jatkoa ajatellen.
Vuonna 2016 pyritään siirtymään käyttämään vuonna 2015 kehitettyä Versojen vuosikelloa Versotapahtumien
ajankohtien suhteen sekä tarvittaessa tarkistamaan sen päivämääriä ja otsikoita.
Kansainvälisten suhteiden kehittämistä jatketaan lähettämällä edustaja Tanskan sisarkirkon
partiojohtajapäiville, delegaatio Nrjan sisarkirkon kansalliselle partioleirille sekä hakemalla vuoropuhelun
aloittamista Saksan sisarkirrkomme partion kanssa.

2 VARSINAINEN TOIMINTA
2.1 Koulutus
Versokoulutuksen kehitystyö
● Etsitään edelleen versopainotteisen Partiojohtajan peruskurssin kouluttajia. Kurssi toteutettaisiin jonkun
partiopiirin kurssina ja sen kanssa yhteistyössä. Seuraavan kerran tätä yritetään vuonna 2017.
● Ryhmänohjaajakurssin sisältöä Versoille selvietään keväällä 2016 ja tutkitaan vaihtoehtoa, jossa
ryhmänohjaajakoulutusta vastaava versokoulutus olisi 3- tai 4-osainen.
● Lippukunnille tehdään Verso-ROKilla käytettyjä opetusmateriaaleja käytettäväksi oman ROK-kurssin
pitämiseen.
● Selvitetään etäkoulutuksen mahdollisuuksia versopartiossa
Järjestettävät versokurssit
● Versoryhmänohjaajakoulutus: Elokuun lopussa viimeisenä viikonloppuna järjestettäisiin osat 1-4
rinnakkain ja nuoret kävisivät aina yhden osan vuodessa. Kaikki kurssit järjestettäisiin ulko-olosuhteissa
retkimallin mukaan.
● Versojohtajapäivät 18.-20.11.2016 - koulutusta, näyn jakamista sekä yhteyttä lippukuntien johtajistolle
samalla mm. muistellen kuluneen vuoden tapahtumia. Viikonlopun kärki olisi lauantai, joka alkaa
Versokäräjillä, sitten seuraisi koulutusta ja illalla olisi suuri versojohtajailta. Pyritään löytämään sellainen
keskeinen paikka, jossa voitaisii järjestää ko. tapahtuma useamman vuoden peräkkäin.
● Tervetuloa Versopartioon (4 h) -kurssia ja/tai Akela-kurssi (uusille laumanjohtajille) pidetään
aloittavissa versolippukunnissa ja niissä, jotka pyytävät sellaista
● Partio-osaamisen osalta lippukunnat käyvät aluejärjestöjensä ja piiriensä tarjoamilla kursseilla.
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2.2 Tiedotus
2.2.1 Sähköinen tiedotus
Nettisivut
Vapiksen keskeisille toiminnoille ja tuotteille löytyy omat alasivut www.vapis.fi -sivuilla. Versopartion
alasivuihin on myös suora linkki: www.versot.fi. Uudistetaan resurssipankin rakenne käytettävyyden
lisäämiseksi.
SVN:n projekteilla ja tuotteilla on lisäksi erillisiä internet-sivustoja.
- Versosuurleireille on oma alasivustonsa www.versoleiri.fi, jota ylläpitävät leirin tiedottajat.
Sähköposti
- Versojen lippukuntapostin nimi muuttuu vuoden 2016 alussa Versopostiksi. Tiedote ilmestyy ainakin 6 kertaa
vuoden aikana ja se lähetetään sähköpostitse kaikille versojohtajille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa.
Pyritään saamaan jakelulistalle yli 200 osoitetta (syksyllä 2015 osoitteita oli 184).
- Kantokillan Kantokiltakierteet ilmestyy 2-3 kertaa vuoden aikana Kantokillan jäsenille ja se lähetetään
pääsoin sähköpostin kautta
Sosiaalinen media
- Versoilla on oma facebook-keskusteluryhmä, johon laitetaan ryhmän jäsenten viesteihin joukkoon ilmoituksia
versojen nettisivuille tulleista artikkeleista.
2.2.2 Printtitiedotus
- Versolippukuntaposti lähetetään paperisena kuusi kertaa vuodessa lippukuntiin.
- Kantokiltakirjeitä lähetetään paperisena niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia.
- Versoesite päivitetään ajan tasalle viimeistään vuoden 2016 alussa ja niitä painetaan tarvittava määrä.
2.2.3 Versotiedottaminen Vapaakirkon medioiden kautta
- Pyritään saamaan vuonna 2016 Vapaakirkon pää-äänenkannattajaan Suomen Viikkoelehteen ainakin 20
versopartiotyötä käsittelevää artikkelia
2.2.4 Julkilausumat ja kannanotot
- Viralliset julkilausumat ja kannanotot tekee nuorisotyönjohtaja myös versopartiotyön osalta.
2.3 Leiri- ja retkeily
2.3.1 Vierailu sisarpartion leirillä Norjassa 2.-9.7.2016 Evjessä
Järjestetään halukkaille ryhmämatka Norjaan Evjeen isarkirkkomme kansalliselle partioleirille. Kuljetukset
pyritään järjestämään lennoilla Osloon, josta tilausajolla tai vastaavalla perille.
2.3.2 Osanotto Roihu2016-Finnjamboreehen 20.-28.7.2016 Evolla
Innostetaan lippukuntia lähettämään vuonna 2004 tai aikaisemmin syntyneitä partiolaisiaan leirille Evolle.
Roihulle odotetaan 15000 partiolaista.
2.4 Ohjelmatoiminta / Versotapahtumat
● Versojen Hiljaiset päivät (Versovuoden päätapahtuman nimä pitää miettiä, onko jatkossa vielä
Hiljaiset Päivät vai voisiko olla vaikka Versopäivät kertoen sen keskeisen aseman Versojen
vuositapahtumissa?) 18.-20.3.2015 Sauvossa - taloudesta vastaa Turun Versot.
● Valtakunnallinen partioviikko huhtikuussa viikolla 16 Lippukuntiin lähetetään ideapaketti versokirkkoa ja
Verso-toiminnan esillä pitämistä varten. Lisäksi lippukunnat osallistuvat piirin järjestämiin tapahtumiin.
● Versot osallistuvat aktiivisesti piiriensä kevätkisoihin (sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) toukokuun
alussa.
● Vapaakirkon kesäjuhlien partioaktiviteetit 1. - 3.7.2015 Hämeenlinnassa (mm. lähetysmaiden
lippujen kantaminen, toinen palvelutehtävä) yhdessä Kantokillan kanssa.
● Versojen partiotaitokisat järjestetään 10.-11.9.2016 Kouvolassa – käytännön järjestelyiistä vastaa
Kelo-Versot.
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2.5 Kansainvälinen toiminta
● Partiotoimijoiden yhteistyötä IFFECin pohjoismaisten sisarkirkkojen kanssa kehitetään tavoitteena
saada yhteistyö käyntiin 2014 ainakin Norjan ja Tanskan sisarpartion kanssa. Tässä mielessä
lähetetään kahden partiojohtajan delegaatio Tanksan sisarpartion johtajakoulutusviikonloppuun
29.-31.1.2016 Koldingiin.
● Niinkuin kohdassa 2.3.1 todetaan, pyritään lähettämään ryhmä Norjan sisarkirkon partion
kansalliselle leirille Evjeen heinäkuun 2016 alussa.
● Tutkitaan mahdollisuuksia avata partioyhteistyö Saksan sisarkirkkomme partiotyön kanssa.
2.6 Projektitoiminta
Vuoden 2016 alusta viisi ollut Versojen kehitysprojekti todetaan muuttuneen vakiintuneeksi toiminnaksi, jolloin
versosihteeri siirtyy SVN:N organisaatiossa projektityöntekijästatukselta keskustoimiston työntekijäksi. Niinpä
versopartiolaisten kehitysprojekti tässä mielessä päättyy.
2.7 Julkaisutoiminta
Vuonna 2015 julkaistua tarpojahartausvihkosta lanseerataan lippukuntiin edelleen.
2.7.1 Sähköinen materiaali
Resurssipankin kautta seurakuntien ja keskustoimiston tuottamaa materiaalia julkaistaan ilmaiseksi kaikkien
käyttöön. Versopartiolle kootaan resurssipankkiin kahden vuoden ajalle tehdyt mallihartaudet.
2.8 Tarvikevälitys (500€)
Kauttamme voi tilata partiotuotteita (huivit, ansiomerkit, muita partiomerkkejä).
2.9 Yhteistyö muiden kansallisten tahojen kanssa
- yhteistyö Suomen Partiolaisten (SP) kanssa jatkuu. Pyritään saamaan SP:n jäsenrekisterisovelus Kuksaan
lippuukuntaryhmittymäoikeudet versosihteerille samaan tapaan kuin oli Kuksan edeltäjässä Polussa.

3 KESKUSTOIMISTO JA HALLINTO
3.1 Keskustoimisto
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Vapaakirkkokeskuksen yhteydessä Hämeenlinnassa osoitteessa Lukiokatu 15 B
toukokuun lopuun 2016. Kesäkuussa 2016 toimisto muuttaa Tampereelle osoitteeseen Sairaalankatu 8
(33100 Tampere) uuteen Vapaakirkkokeskukseen, johon muuttavat myös Suomen Vapaakirkon
keskustoimisto, Päivä Oy sekä Suomen Teologinen opisto.
Keskustoimiston yhteyteen toimistotiloja, kokoustiloja sekä varastotiloja mm. partiomateriaalille (kokkivaunu,
telttoja yms. retkeily- ja leirivarusteita).
3.2 Hallinto
Versosihteeri osallistuu SVN'n johtokunnan työskentelyyn ja raportoi sille säännöllisesti versopartiotyön tilasta.
Samoin versosihteeri osallistuu viikottain SVN-tiimikokouksiin muiden toimihenkilöiden kanssa. Versosihteeri
käy kolme kertaa vuodessa kehityskeskustelun esimiehensä nuorisotoiminanjohtaja Tommi Koivusen kanssa.
Versosihteeri osallistuu lapsi- ja nuorisotyöntekijäpäiville HOPENETtiin tammikuun lopussa Kiponniemessä,
Vapaakirkon työntekijäpäiville lokakuussa. Versosihteeri on SVN'n edustaja Vapaakirkon Kiponniemitoimikunnasssa ja on jäsenenä Vapaakirkon kristillisen kasvatuksen työryhmässä.
Versosihteeri on varahenkilönä Vapaakirkon laajassa johtoryhmässä nuorisotyönjohtajan tai lapsi- ja
varhaisnuorisotyösihteerin ollessa estynyt osallistumaan ko. ryhmän kokouksiin.
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3.2.1 Partiotoimikunta

Partiotoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka edustavat laajasti versolippukuntia. Se
kokoontuu kolmesti vuoden 2015 aikana kasvokkain kokouksiin ja pitää muut kokouksensa verkossa (skype).
Partiotoimikunta vastaa Versojohtajapäivien järjestämisestä ja koordinoi versosihteerin apuna muuten asioita
sekä muita versotapahtumia ja pitää yhteyttä versolippukuntiin kummiperiaatteella. Edellisten lisäksi
partiotoimikunta työskentelee versotoiminnan kehittämiseksi ja uusien lippukuntien perustamiseksi sekä tukee
versokoulutusten järjestämistä. Partiotoimikunnan toiminttaa pyritään kehittämään enemmän jäsentensä
vastuualuepohjaiseksi.

3.2.2 Kantokiltaraati
* Versopartiotyön tukiryhmän eli Kantokillan hallituksena toimii viisihenkinen kiltaraati kiltamestarin johdolla.
Raati kokoontuu tarvittaessa suunnittelemaan työtänsä. Versosihteeri kuuluu kiinteänä jäsenenä raatiin. Uusi
Kantokiltaraati valittiin Versosuurleirillä 2015 seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
4 VARAINHANKINTA
4.1 Tukirengas ja keräykset
Versojen oman toimihenkilön toiminen toteutumiselle on tärkeää, että versotyölle kohdennettu varainhankinta
pysyy tavoitteessaan n. 2000 euroa/kk. Versotukirengasta esillä siten, että versotapahtumissa tukirengasta
mainostetaan ja potentiaalisille tukijoille lähetetään tukikirjeitä.
Tukirenkaaaseen mukaan ilmoittautuneet saavat kuusi kertaa vuodessa SVN:n tukiengaskirjeen, jossa
kerrotaan toiminnasta.
4.2 Avustukset
Selvitetään, voidaanko kansainväliselle versopartiotoiminnalle saada avustusta CIMOn kautta.
4.3 Valtakunnallisten tapahtumien tuotot
Lippukuntien järjestämistä valtakunnallisista versotapahtumista järjestävä lippukunta tilittää 10% positiivisesta
tuloksesta versotyölle SVN'ään, tappion toteutuessa tappio jaetaan tasan SVN'n ja versolippukunnnan kesken.
5 KALUSTO JA INVESTOINNIT
5.1 Kokkivaunu
Kantokillan vuonna 2015 hankkimaa kokkivaunua säilytetään Vapakirkkokeskuksen partiovarastossa ja
vaunua lainataan versolippukuntien ja SVN'n tapahtumiin. Kokkivaunuun tehdää tarvittavat kunnostustoimet
kevättalvella 2016.
5.2 Leirivartiokaluston kehittäminen
Vuonna 2016 ruvetaan selvittämään joustavaa konseptia leirivartiokalustoksi pohjoismisten sisarpartioidemme
tapaan.
5.3 Leirien tapahtumakaluston kehittäminen
Vuonna 2016 ruvetaan selvittämään niitä kalustoja, joita SVN'llä olisi itsellään valtakunnalliisia tapahtumia
organisoidessaan (Kesä- ja talvi-JD, Seuris, Kipari, Tulisielu, Hiljaiset Päivät, Verso-pt-kisat, versosuurleiri,
Versojohtajapäivät, …)
 toimistotarvikesetti
 ensiapusetti
 muita settejä?

SVN'n toimintasuunnitelma (Versotyö osana tätä) vuodelle 2016 hyväksytään syyskokouksessa su
4.10.2015 HOPE-tapahtumassa Turussa.

