Toukokuu 2015

Partiotoimikunta (PTK) kokousti verkossa
19.5.2015 ja tulee esittämään syksyllä kokoontuville Versokäräjille, että kullekin jäsenelle tulisi
oma työalueensa ja jäsennimitykset muuttuisivat
”ministereiksi”.
Ministeripestit ovat käytössä monen partiopiirin
hallituksessa, joten mistään aivan uudesta asiasta ei ole kysymys. Kukin ministeri valmistelisi tehtäväänsä kuuluvia asioita versosihteerin ja mahdollisen työryhmän kanssa kokousten välissä.
Ministeripesteiksi PTK tulee esittämään:

Pääministeri

Hengellisten asioiden ministeri

Kilpailuministeri

Koulutusministeri

Markkinointi– ja viestintäministeri

Ohjelmaministeri

Retki– ja leiriministeri
PTK valitsee varapääministerin vuodeksi kerrallaan. Pääministeri, varapääministeri ja versosihteeri muodostavat työvaliokunnan, joka valmistelee PTK:n kokoukset.
Lisäksi kukin ministeri pitää yhteyttä kummilippukuntiinsa. PTK:n kokousten välillä ministerit ovat
yhteydessä oman vastuualueensa toimijoihin.
Tarkemmat pestikuvaukset tulevat elokuun lippukuntapostiin ja niiden käyttöönotto edellyttää Versokäräjien 19.9.2015 päätöstä. Positiivisen päätöksen toteutuessa ko. pesteihin valitaan henkilöitä vuoden 2016 alusta.

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

Jälki-ilmoittautumiskampanja Matti ja Maija Myöhäisille nyt käynnissä!
Jos mietit vielä leirille lähtöä, niin nyt kannattaa
ilmoittautua, sillä ajalla 14.-31.5. jälki-ilmoittautuneet saavat kampanjaetuna 5 euron lahjakortin leirikioskille! Kaikille toukokuun aikana ilmoittautuneille voidaan luvata varma paikka tulevan
kesän upeimmalle leirille.
Toimi siis heti ja surffaa ilmoittautumaan sähköisesti osoitteessa www.versoleiri.fi!

Perinteisesti Versot ovat kantaneet Vapaakirkon kesäjuhlilla lähetysjuhlan alussa
lähetysmaiden liput salin etuosaan. Näin on tänäkin vuonna.
Tarvitaan siis 20 Versopartiolaista partiopusero
päällä ja versohuivi kaulassa lauantaina 4.7.2015
Seinjoki Areenassa klo 14.30 ensin harjoituksiin ja
klo 15.00 kantamaan liput salin etuosaan.
Versoja, jotka tietävät pääsevänsä tähän tehtävään, pyydetään ilmoittamaan siitä Arille ensi tilassa, jotta juhlan alussa ei tarvitsisi enää jännätä,
onko asia reilassa!
Tietoa siis joko sähköpostiin ari.kastepohja@svk.fi
tai puh. 045-2097 309!
KIITOKSET JO ETUKÄTEEN!
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Leirin ilmoittautumiskirjeiden kanssa on ollut pieniä vaikeuksia, kun versosihteeri oli aliarvioinut
tehtävän tarvitseman työmäärän. KAIKILLE ILMOITTAUTUNEILLE lähetetään kirje viikon 23
loppuun mennessä. Jos ei kuulu, laitatko sähköpostia Arille, joka lähettää uuden kirjeen (ja mahdollisen laskun) oikeaan osoitteeseen.
Leirille on menossa ilmoittautumiskampanja toukokuun loppuun mennessä. Leirille on ilmoittautunut jo 384 henkilöä (tilanne 19.5.2015), mutta
tilaa on varattu 500 ensimmäiselle, joten vielä
mahtuu hyvin mukaan. Paikka on mahtava ja ohjelmaan on panostettu paljon!
Leirin kirjeet löydät myös leirin nettisivuilta versoleiri.fi, niin voit tarkistaa, oletko saanut kaiken,
mitä Sinulle kuuluisi tullakin!

Tänä vuonna Versojen Ryhmänohjaajakurssi eli
ROK järjestetään Hepohiekassa Versosuurleirin
maastossa ko. leirin rakennusleirin kanssa rinnakkain. Niinpä kuljetukset lippukunnista voidaan yhdistää: raksaleirille menijät voivat kyytiä samalla
ROK-kurssilaisensa tapahtumapaikalle.
Niihin, jotka ovat laittaneet leiri-ilmoittautumisen
yhteydessä näkyviin, että ovat tulossa myös ROKille, on laitettu sähköpostissa kurssilleilmoitttautumislomake. Eli kurssille on ilmoittauduttava erikseen, koska kurssilla on mm. oma ruokahuolto.
Kurssille on ilmoittautunut jo niin monta osanottajaa, että kurssi järjestetään. Osanottomaksu 45 €.
Ilmoitus kurssista ja ilmoittautumislomake ovat löydettävissä Versojen nettisivulta kohdasta ennakkotietoja tulevista tapahtumista.

_______________________________________

Edellisen kirjeen liitteenä oli vartioalaleirien johtajien heittämä rakentamishaaste vartioalaleirien
leirivartioille.
Jyväskylän Versojen Koira-vartio on päättänyt
rakentaa alaleiriinsä asumukseksi Koiralinnan—
siitä tehdään prototyyppi lippukunnan leiripaikalle
Huutamaan heinäkuussa! Sitten leirillä muutkin
näkevät, miten riippukeinut ovat katoksen alla
oman pöydän ääressä ...
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

Liitteenä on kutsu Versopäiville Helsinkiin. 39 ensimmäistä pääsee hotellimajoitukseen ja siksi
15.8.2015 on ehdoton ilmoittautumisen takaraja.
Osanottomaksu on sama, vaikka yöpyisit kaverilla!
Toki Versokäräjät, jumalanpalvelus ja leirin päätöspalaveri ovat niihin tulijoille maksuttomia.
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Partiotoimikunnan viides kokous tänä vuonna
käsitteli mm. seuraavia asioita:

Totesi loppuvuoden kokoukset (25.8., 2325.10. ja 17.11)

Käsitteli ansiomerkkihakemuksia

Käsitteli ministeripestejä ja päätti laittaa
ensimmäisen ennakkotiedotuksen liikkeelle

Päätti lähettää edustajan Tanskan sisarpartion johtajapäiville 29.-31.1.2016

Päätti pyytää Turun Versoilta apua Hiljaisten Päivien 2016 järjestämisessä 18.20.3.2016 Sauvon Ahtelassa

Keskusteli vuoden 2016 partiojohtajan peruskurssin järjestämisestä

Päätti jatkaa selvitystyötä Norjan sisarpartion kansalliselle leirille 2.-9.7.2016 (n. 2000
partiolaista) lähetettävän ryhmän matkajärjestelyiksi

Päätti selvittää versolippukunnilta halukkuutta yhteisestä Versojen majoittumispaikasta Roihu16 Finnjamboreella 20.28.7.2016 (leirimaksu 220—270€ haarukassa)

Päätti järjestää Versokoulutusviikonlopun
26.-28.8.2016 ja selvittää, mitä koulutuksia
sillä järjestetään

Päätti pyytää Kelo-Versoja järjestämään
Versojen partiotaitokilpailut la 10.9. –su
11.9.2016

Keskusteli
Versojohtajapäivän
la
19.11.2016 järjestämisen yksityiskohdista

Siirsi Versonäyn viestimisen lippukuntiin
syksylle 2015

Kuuli tilanneselvityksen versosuurleirin valmistelutilanteesta

Totesi saamansa raportin mukaan Versojohtajapäivien 2015 suunnittelun etenevän
hyvässä mallissa

Merkitsi
Hiljaisten
Päivien
2015
(Hämeenlinna) tiedot ilolla muistiin

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

Kuuli kokemuksia Versojen partiojohtajan
peruskoulutuksesta helatorstaiviikonloppuna

Pohti valmisteluja HopeNet2016-tapahtumaan verso-osuuden läpiviemiseksi

Totesi SVN:n johtokunnan vastanneen
22.4.2015 Sami Laaksamon esittämiin kehitysehdotuksiin vuodelta 2014. PTK päätti
palata syksyllä asioihin lähemmin johtokuntakäsittelyn jälkeen.

Versosesitteen uusiminen siirrettiin syksylle,
kun saadaan uutta kuvamateriaalia leiriltä

Keskusteltiin SP:n johtatapahtumasta elokuun lopussa ”Johtajatulet” Evolla 28.30.8.2015

Todettiin Olli Puurin pesti PTK:ssa päättyneeksi, kun hän lähtee syksyn alusta ulkomaille.
________________________________________

Versovaellukselle on ilmoittautunut määräaikaan
(19.5.2015) mennessä 8 henkilöä. Tällä hetkellä
on kaksi pikkuautoa täynnä ja lisätulijat tarvitsevat
uuden pikkuauton, jos mattimyöhäisiä vielä ilmaantuu.
Karhunkierroksella on ollut suurimmat kevättulvat
70 vuoteen, mutta vedet laskevat kyllä äkkiä.
Versovaellukseen on mahdollisesti tulossa reittitarkistuksia, mutta niistä neuvotellaan lähtijöiden
kesken.
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Sunnuntaiaamuna oli ohjelmassa tulevan Verso15 Helpeen Helistäjä -versosuurleirin.vuoro, jossa mm. leirin
järjestäjien tiimi pantiin esittämään monenlaista hauskaa tehtävää. Samoin muistettiin, että tilaa on vielä leirille toiselle mokomalle, kun 275 ihmistä oli siihen mennesssä ilmoittautunut leirille.

Hiljaiset Päivät ”Harju haltuun” Hämeenlinnassa
Sata versopartiolaista kokoontui Hämeen HakaVersojen järjestämälle Hiljaisille Päiville 20. 22.3.2014 teemalla ”Harju haltuun” Ahveniston koululle Hämeenlinnassa. Tapahtuman johtajana oli Jukka
Pulkkinen. Päivien aikana kokoontui myös Verso15
Helpeen Helistäjä -versosuurleirin staabi eli leirinjohto
tarkistamaan leirin suunnittelua. Päivillä johtavana
teemana oli Jean Sibelius, joka syntyi Hämeenlinnassa 150 vuotta sitten. Maastokisan tulokset ovat versosivulla vastaavassa uutisessa.
Perjantai-ilta alkoi partiomaisen hauskalla ohjelmalla
koulun ohjelma-aulassa. Siellä seikkailivat tutut sarjakuvahahmot vauhdikkaissa tehtävissä.
Lauantain raamattutunnin piti Jukka Pulkkinen, jossa
hän pohti sitä, kuinka usko auttaa elämässä. Sadanpäämieskin uskoi, kun Jeesus sanoi vain sanan ja
palvelija parani. Sinulle rakas ja tärkeä henkilö voi
parantua yhdelläkin sanalla, kun sinä itse uskot siihen. Jeeus on näkymätön todellisuus ja Hän voi tulla
meille näkyväksi, vaikka emme olisi omasta mielstämme arvollisia sitä vastaanottamaan. Jeesuksen valta
on paikasta ja ajasta riippumaton.
Seuraavaksi oli maastokisan vuoro, jossa iltapäivän
aikana 11 kisavartiota kävi läpi kymmenen erilaista
tehtävää. Lähtötehtävä oli tällä kertaa ratsun valmistaminen, jolla piti suoriutua ratsastaen mallirata läpi.
Maastokisassa oli perinteinen ensiaputehtävä ja kun
rata kulki vuoden 1952 olypilaisten viisiottelun suoritusmaastossa, viisiottelun lajit olivat myös edustettuina tehtävissä.

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

Tiina Lind, joka toimi maastokisan johtajana, jakoi
maastokisan kiertopalkinnot. Seikkailijasarjan palkinto
pronssinen mono meni Naalit-vartiolle Helsinkiin. Tarpojasarjan hopeinen mono matkasi samoin Tampereelle Sokeat Kärpäset-vartiolle. Samoaja-sarjan kultainen
mono lähti Turun tunarit-vartion matkassa Turkuun.
Tapahtuman päättäneessä partiokirkossa partiotoimikunta esitteli monimuotoisesti toimintaa, mitä se oikein
tekee. Lopuksi oli Kahoot-kisa älykännyköillä, jossa
kerrattiin keskeiset asiat ja osanottajat ryhmittyivät kännykkäryhmiksi, jotka vastasivat annettuihin kysymyksiin.

Versosihteeri Ari Kastepohja palasi puheessaan Jeesuksen kärsimyshistoriaan ja siihen, että Jeesus ei ratsastanut Jerusalemiin komealla hevosella, vaan aasilla.
Ja tämä aasikin oli niin nuori, ettei sillä ollut ratsastanut
vielä kukaan! Jumala tarvitsee meitä aaseja toteuttamaan suunnitelmaansa. Mistä me tiedämme, mitä meidän pitää tehdä: se löytyy Raamatusta ja niinpä lopuksi
Ari kannusti lukemaan Raamattua, koska kun sitä rupeaa lukemaan, se alkaa puhua ja johtaa lukijan ajatuksia
oikeisiin tekoihin.

Kuva 1
Perjantai-iltana Kelju K Kojootti ajoi takaa
maantiekiitäjää
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Kuva 2 Päivien johtaja Jukka Pulkkinen puhumassa

Kuva 3 Lauantain raamattutunnilta

Kuva 4 Maastokisan lähtötehtävässä piti rakentaa
oma keppieläin ja ratsastaa sillä annettu esterata

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

Kuva 5 Helpeen helistäjän suunnittelupalaverissa oli
32 henkilöä paikalla

Kuva 6 Helsinkiläistä tyyliä erään maastokisan tehtävän suorituksessa

Kuva 7 Lauantai-illan samoajien ja vaeltajien retkigourmee-illasta
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tajaa kuudesta eri versolippukunnasta. Tietokatkojen takia partiopiirin omia osanottajia ei ole. Partiopiiri julkistaa kurssitarjontansa jo edellisenä kautena (kevätkurssit syksyllä) ja kun tämä kurssi ei ehtinyt sinne, tieto kulki kentällä kovin huonosti.

Kuva 8 Maastokisan lähtötehtävän keppieläimiä

Kouluttajina olivat Esa Mangeloja Jyväskylän Versoista, Petra Pulliainen Palokan Partiolaisista ja
Antti Nikala Tikkakosken Partiolaisista. Keittiössä
auttoivat Liisa ja Reijo Kauppinen Jyväskylän Versoista. Kurssiin kuuluu vielä johtamisharjoitus, jonka hyväksytyn raportin jälkeen kurssilaisille lähetetään kurssitodistus sekä kurssilla itse tehty nahkapunos eli Woggle.

Kuva 9
Sunnuntaina mentiin istumaan kyykkyyn
kaikki yhtaikaa

Kuva 1 Kurssiin kuului yöretki, jossa käveltiin 6 km:n
päässä olevalle laavupaikalle—ruotsalainen 12 hengen
teltta toimi yösijana.

Kiitokset Hämeen Haka-Versoille, jotka olivat nähneet
paljon vaivaa tapahtuman järjestämisessä ja onnistuneetkin siinä oikein mainiosti!
___________________________________________

Versosihteeri toimi Järvi-Suomen Partiolaiset
ry:n kevään toisen partiojohtajan peruskurssin
johtajana ja kurssilaisia oli yhteensä 8 versojoh-

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

Kuva 2 Kurssin päätöskuvassa Ari ja kurssilaiset
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