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Versojen Samoaja- ja
vaeltajapäivät Kouvolassa
25.-27.1.2013

Nyt yli 15-vuotiaat Versot huomio! Kelo-Versot
Kouvolasta järjestää vuoden 2013 Samoaja- ja
vaeltajapäivät. Ilmoittautumisaika on niinkin aikaisin kuin 21.12.2012 eli juuri ennen joulua tähän
hintaan.
Päiviä varten on nähty paljon vaivaa ja ohjelmaa
on suunniteltu ja vastuita on jaettu. Liitteenä on
tapahtumakirje, josta voi päätellä jotakin lisää.
Katso ilmoittautumisohjeet liitteestä!

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

Versojen Hiljaiset Päivät
Kiljavalla 15.-17.3.2013

Helsingin Versoveikot ja -siskot (HVVS) järjestävät vuoden Hiljaiset Päivät Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset ry:n Kiljavan leirikeskuksessa Nurmijärven kunnassa n. 50 km Helsingistä. HVVS järjesti edelliset Hiljaiset Päivät samassa paikassa
1973!
Huomaa hintaporrastus, joka nousee 5 euroa per
kk per lähtijä! Eli joulukuussa ilmoittautunut pääsee vaivaisella kolmella kympillä mukaan! Ilmoittautumisen yhteydessä mainittakoon vapaista johtajavoimista, joita tarvitaan perinteisesti eri tehtäviin!
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Versopäivät Ylöjärven
Kurussa 2.-4.11.2012

tehtäväkäskyissä olleita porsaanreikiä sai käyttää
hyväkseen, jos niitä keksi rivien välistä.

Vuoden 2012 Versopäivät pidettiin Tampereen
baptistiseurakunnan Lähdekorven leirikeskuksessa Kurussa. Paikalla kävi 26 versojohtajaa. Pyhäinpäivän viikonloppu osoittautui todella haastavaksi sen takia, että silloin oli todella monta muuta tapahtumaa, jotka verottivat tulijajoukon määrää paljon. Niillä, jotka tulivat, oli hieno viikonloppu yhdessä!

Kuva Kisaradalla ruokarastilla tehtiin vaellusherkkua

Kuva Lauantai-iltana 3.11. oli juhlaillallinen vuoden 1907 tapaan

Perjantai-iltana kokoontui 15 versojohtajaa illan
mittaan tapahtumapaikalle. Eki lämmitti molemmat saunat - kiitokset avusta! Väkeä pääsi saunaan sitä mukana kuin muuten ehti. PTK istui kokouksensa ja lähinnä varmisteli viikonlopun ohjelmaa. Saunoista kuuluikin ääntä pitkälle yli puolen
yön, kun osanottajat nauttivat löylyistä.
Lauantaiaamuna oli kahden tunnin aamubrunssi
eli tuntui kuin olisi ollut hotellissa, koska aamiainen oli niin monipuolinen! Ideana oli se, että aamiaispöydässä oli kaikilla aikaa kaksi tuntia nauttia pöydän antimia ja vaihtaa kuulumisia. Aika kuluikin nopeasti.

Kuva Noora heitti reilut 15 m matkan hammastikkua ja Juha sai
sen kiinni muovikassiin. Alakautta-tyyli näytti olevan tehokkain ...

NAVIGAATTORI2012-KESKUSTELU
Alkuun Navigaattori2012-perhealaleirin johtaja
Christian Kivimäki esitti perhealaleirin keräämän
oman palautteen ja minkälaisia ajatuksia sieltä
pystyi poimimaan ajatellen seuraavaa versosuurleiriä. Yhdessä iloittiin siitä, että perhealaleiritoiminta oli noussut aivan uudelle tasolle ja oli oikea
alaleiri siinä missä muutkin.

Seuraavana oli ohjelmassa maastokisa Eksymä
ja eranto, johon otti osaa kuusi kisavartiota. Kisailtiin
rennossa
versomeiningissä
ja

NAVIGAATTORI2012-palautekeskustelussa sitten
kerättiin paikallaolijoiden ajatuksia leiristä. Mm.
keskusteltiin siitä, millä tavalla leirin hengellinen
opetus oli toteutettu ja millaisia ajatuksia se herät-

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6
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ti. Oltiin kiitollisia keittiön uudesta organisointimallista, joka toimi käytännössä hyvin eikä kukaan
joutunut liian koville. Keskusteltiin sääolosuhteista, jotka olivat olleet leirin alussa varsin vaikuttavat kahden ukkosmyräkän muodossa. Pohdittiin,
kannataisiko järjestää seuraava leiri samassa paikassa ja jos järjestettäisiin, mitä kannattaisi tehdä
toisin. Mm. näitä havaintoja kirjattiin raporttiin leirinjohtajille.

siitä, että Suomen Partiolaisten rekisterissä oli
602 henkilöä eli 600 henkilön raja oli rikottu.

Partiotoimikunta oli päättänyt jo edellisenä iltana,
että Navigaattori2012-versosuurleiristä pidetään
ylimääräinen PTK:n kokous mahdollisimman pian,
jossa käydään läpi myös leirinjohtajien palaute ja
johon yhdistetään Versopäivillä kerätty palaute.
_______________________________________

Versokäräjät 4.11.2012

Kantokillasta kertoi kiltakirjuri Lea Hietanen.
Jäsenmäärä oli noussut seitsemäänkymmeneen.
Johtajakahvilan pitäminen versosuurleirillä oli
koettu hyväksi ja siihen Kantokilta on valmis
jatkossakin sekä myös lisäksi joihinkin muihin
tehtäviin.
Seuraavaksi käytiin läpi edellisten Versokäräjien
jälkeen pidetyt versotapahtumat sekä sitten
vuoden 2013 suunnitelma sekä käytiin jo pohjaa
vuodelle 2014, jonka suunnittelu myös näytti
olevan hyvässä vaiheessa etenemässä.

Versokäräjillä Joona Väisäsen puheen jälkeen
kuultiin terveisiä eri versolippukunnista ja
versosihteeri täydensi tietoja niiden lippukuntien
osalta, jotka eivät olleet edustettuina. Saatiin iloita

Vuodelle 2013 olivat hahmottumassa
•
HopeNet-tapahtumassa
18.-20.1.2013
Kiponniemessä mm. versopartiokanava
•
Samoaja- ja Vaeltajapäivät 25.-27.1.2013
Kouvolassa (Kelo-Versot)
•
Hiljaiset Päivät 15.-17.3.2013 Kiljavalla
Nurmijärvellä
•
kesäkuussa mahdollisesti retki Sveitsiin
•
Vapaakirkon kesäjuhlien Versotapahtumat
28.-30.6.2013 Kuopion jäähallissa
•
Versoryhmänohjaajak. 1 16.-18.8.2013
•
Versojen partiotaitokilpailut 13.-15.9.2013
Kauhavalla (Kauhavan Erä-Versot)
•
Versopäivät 2013 (pvm auki)
•
Versoryhmänohjaajak. 2 (pvm auki)

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

Versokäräjät
aloitettiin,
kun
kaikki
23
Versokäräjille ilmoittautunutta versojohtajaa olivat
saapuneet paikalle. Aluksi nuorisotyönjohtaja
Joona Väisänen puhui kokousväelle Jaakobin
elämästä. Joona painotti sitä, että vaikka Jaakob
oli ihmisenä vajavainen, Herra käytti häntä.
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Seuraava versosuurleiri vuonna 2015
Erikseen käsiteltiin asiaa, milloin seuraava versosuurleiri pitäisi pitää. Vuonna 2015 on kansainvälinen jamboree Kirara-Hamassa Japanissa sekä
piirileirejä. Vuonna 2016 on tulossa Suomen Partiolaisten suurleiri Evolla. Keskusteltiin, monenko
vuoden väli olisi hyvä: 3, 4 vai 5 vuotta. Puheenjohtaja piti lopussa äänestyksen seuraavan versosuurleirin järjestämisvuodesta ja vuosi 2015 sai
yksimielisen kannatuksen.
Partiotoimikunta uudistui
Partiotoimikunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti
Petra Helin Turun Versoista, Christian Kivimäki
Helsingin Versoveikoista ja -siskoista, Iska
Knuuttila Lahden Versoista, Vesapekka Larkkonen Jyväskylän Versoista ja Juha Valta Tampereen Versoista. PTK:ssa jatkavat Salme Annala
Kauhavalta ja Ulla Selin Turusta.
Versokäräjät päätti, että PTK valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Varajäseniä PTK:hon ei valittu, vaan johtokunnalle esitetään, että jatkossa varajäsenet ovat henkilökohtaisia eli tulevat siitä lippukunnasta, josta jäsenkin on valittu.
Vielä käytiin läpi suositus, että maaliskuussa 2012
Versokäräjien hyväksymiä versojohtajan eettisiä
ohjeita saa ruveta käyttämään, kun valitaan vastuutehtäviin henkilöitä. Pestikeskustelussa on
hyvä käydä läpi ohjeiden yksitoista ajatusta.

Puheessaan Rasa totesi, että tavoitteita on
asetettu ja joihinkin tavoitteisiin on päästy. Nyt on
kuitenkin astuttava sivummalle ja tehtävä tilaa.
Kiitokset Rasalle!

Liite 1 Kutsu Samoaja-ja Vaeltajapäiville 2013
Liite 2 Kutsu Hiljaisille Päiville 2013

Rasan jäähyväispuhe
Rasa Korhonen aloitti 2010 vuoden alusta
partiotoimikunnan puheenjohtajana ja sovittu
kolmen vuoden pesti oli loppumassa vuoden
lopussa. Vuoden 2012 Versokäräjät olivat
viimeiset Versokäräjät, jotka hän johti tässä
roolissa.

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