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Materiaalin käyttö
Edessäsi on Vapaakirkon partiotyön käsikirja. Se on tarkoitettu ensisijaisesti lippukunnan ja sen
johtajien avuksi sekä Versokoulutuksen materiaaliksi.
Materiaalin kokoamisprosessi alkoi keväällä 2009 huomattuamme, että vuosien aikana
Versopartion perustehtävä ja perinteet olivat hiipuneet. Tämän kansion tarkoitus on olla
auttamassa meitä toimimaan Versojen periaatteiden mukaisesti toteuttaen yhteistä näkyä ja
toimintatapoja.
Lippukunta voi hankkia materiaalille erillisen kansion tai sen voi liittää osaksi Johtajankansiota.
Tarkoituksena on, että sivuja on jatkossa helppo vaihtaa ja lisätä, mikäli päivitystarvetta ilmenee.
Materiaali tulee paperiversion lisäksi ladattavaksi internet-sivuille osoitteeseen www.vapis.fi
On tärkeää, että käsikirja on kaikkien saatavilla ja lippukunnan johtajisto on sisäistänyt mitä
Versona oleminen merkitsee.
Tämä käsikirja ei sisällä vielä kaikkea materiaalia. Työstämisen alla on joitakin liitteitä ja
apuvälineitä. Esimerkiksi Polku316:sta kehitystyön tuloksena tulette saamaan päivitettyä
materiaalia myöhemmin.
Tämä paketti ei ole kaiken kattava. Suosittelemme käyttämään lisämateriaalina muun muassa
vapaakirkollisen lapsi- ja nuorisotyön osalta kirjaa ”Turvallisesti seurakunnassa” (Anne Ainesmaa,
Päivä Oy). Siellä on käsitelty tarkemmin vapaakirkollisen lapsi- ja nuorisotyön lähtökohtia.
Partion osalta löytyy laajasti painettua ja sähköistä materiaalia. Jokaisesta lippukunnasta tulisi
löytyä ainakin Johtajankansio (Suomen Partiolaiset).

Tänäänkin meillä Versoina on oma paikka tässä yhteiskunnassa. Edelleen tarvitsemme
sitoutuneita henkilöitä, jotka ovat valmiita viemään hyvää sanomaa eteenpäin ja seisomaan lasten,
nuorten ja perheiden rinnalla! Kiitos sinulle ja lippukunnallesi, että olet mukana toimimassa
maamme lasten ja nuorten parhaaksi.
Marika Hakola
Hämeenlinnassa 10.9.2010
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Saatteeksi
Vapaaseurakuntina tahdomme palvella lähimmäisiämme. Haluamme välittää jokaiselle hyvän
sanoman taivaallisen Isän rakkaudesta, joka on tullut ilmi Vapahtajamme kautta. Jumalan
rakkauden välittäminen merkitsee lähimmäisten palvelemista, hyvän tekemistä. ”Tehkää hyvää
kaikille” on Raamatun yksinkertainen ja vahva kehotus jokaiselle kristitylle.
Partiotoiminta on mitä parhain tapa toteuttaa kristityn kutsumusta. Toiminnan piiriin voivat tulla
kaikki halukkaat ketään erottelematta. Yhteisen tekemisen ja ystävyyden keskellä on sitten
luontevaa myös jakaa elämän suuria kysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia. Niinpä partiotoiminta on
ollut osa Vapaakirkon seurakuntien lapsi- ja nuorisotoimintaa jo yli 80 vuoden ajan. Partioinnin
piirissä on usko Jeesukseen versonut lukemattomissa sydämissä antaen elämään hyvän ja
turvallisen suunnan ja luotettavan kompassin suunnistaa eteenpäin.
Pääsin itsekin osalliseksi Verso-partioinnista jo varhaisina vuosinani. Äitini oli innokas partiolainen
ja aluksi hänen mukanaan sain kurkistella partion kiehtovaan maailmaan. Ja kun ikää tuli
tarpeeksi, oli juhlaa päästä mukaan sudenpentulaumaan (siihen aikaan meitä kutsuttiin
”kolkkapojiksi”) ja saada myöhemmin oma vartio johdettavaksi. Niissä puitteissa oli upeaa kantaa
maamme lippua risteineen partioparaateissa Turun kaduilla! Omalla kohdallani partio oli välillä
myös ainoa linkki seurakunnan toimintaan ja sen myötä yhteys seurakuntaan säilyi, vaikka
nuoruuden varhaisiin vuosiin liittyi oman tien etsintää etäällä kristillisestä toiminnasta.
Verso-partio on hyvä väline vapaaseurakuntien toiminnassa. Se on vain väline, sillä kristityn
elämän suuri päämäärä ja tarkoitus on rakastaa Jumalaa ja ilmentää sitä rakastamalla
lähimmäistään. Seurakuntiemme partiotoiminnan tarkoitus onkin yhtäläinen Jeesuksen
seuraamisen kanssa. Siksi Versot sopivat vapaakirkolliseen seurakuntaelämään kuin sanat
lauseeseen!
Unelmoimme uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta! Tehdään yhdessä työtä niin
partiorintamalla kuin muussakin lapsi- ja nuorisotyössä nähdäksemme unelman muuttuvan
todellisuudeksi.
Hannu Vuorinen
Suomen Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja
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Johdanto

Versot ovat osa paikallisen
vapaaseurakunnan lapsi- ja
nuorisotyötä ja sillä tavalla lähempänä
seurakuntaa kuin mitä taustayhteisö
sanalla voisi käsittää. Suomen
Vapaakirkko on itsenäinen,
rekisteröitynyt uskonnollinen
yhdyskunta. Se on seurakuntien liitto,
johon kuuluu noin sata rekisteröityä
paikallista vapaaseurakuntaa. Jäseniä
on yhteensä noin 14000. Kotisivu on
osoitteessa www.svk.fi.

VERSOT OVAT
Kristillistä kasvatusta partiomaisittain
Paikallisen vapaaseurakunnan toimintaa, jonka kautta
osana vapaakirkollista lapsi- ja nuorisotyötä.
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n kautta
osana maailmanlaajuista partioliikettä

Versotoiminta seuraa Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa ja sen suorituksia. Suoritukset
kirjataan kansallisiin suorituskirjoihin ja johtajat seuraavat partiokäsikirjoja. Versolippukuntaan voi
tulla toisesta lippukunnasta ja vanhat suoritukset hyväksytään sekä päinvastoin.
Versopartio on vapaakirkollista lapsi- ja nuorisotyötä, mutta samalla versot kuuluvat Suomen
Partiolaisiin. Yhteistyö avaa eteemme mahdollisuuksia vaikuttaa laajemmalla sektorilla kuin että
toimisimme vain omissa seurakunnissamme. Yhteistyön avulla yksittäisen lippukunnan tai
seurakunnan ei tarvitse tehdä kaikkea yksin, vaan voimavaroja ja vastuuta jaetaan. Esimerkiksi
tapahtumat ja koulutukset on järkevämpää järjestää yhdessä.

Versopartiojohtajat käyvät paikallisen partiopiirin ja Suomen Partiolaisten koulutuksissa. Versojen
oma koulutus täydentää tarjontaa. Lisäksi Versoilla on omia vuosittaisia tapahtumia kuten Hiljaiset
Päivät ja Versopäivät sekä omat partiotaitokisat. Yhtä lailla osallistutaan piirien ja Suomen
Partiolaisten kilpailuihin sekä leireihin. Joka kolmas vuosi järjestetään versojen kansallinen leiri.
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Partioliike tuli Suomeen vuonna 1910. Ensimmäinen versopartiolippukunta perustettiin Tampereelle
vuonna 1929, josta lasketaan versopartion saaneen alkunsa. Versopartiotyötä valtakunnallisesti
koordinoi Suomen Vapaakirkon Nuoret ry, jolla on toimisto Hämeenlinnassa. Versolippukunnista
koottu Partiotoimikunta (PTK) tukee ja kehittää Versotoimintaa. Sen jäsenet valitaan syksyisin
Versopäivillä.
Versot tunnistaa vihreästä partiohuivista, joka
otettiin käyttöön vuonna 1979.
Osalla versolippukunnista on huivin
takakulmassa oma lippukuntatunnus.
Partiopaidassa voi käyttää kankaista SVN
logoa.
Versopartiolaisilla on omat valtakunnalliset
kotisivut osoitteessa www.vapis.fi, jossa on
oma välilehtensä ”Versot”. Kotisivuilla
ylläpidetään tietoa versopartioinnista ja sen
ajankohtaisista asioista. Versopartiolaisia on
parilla kymmenellä paikkakunnalla reilut 560
jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä (vuosi
2012).

MONIPUOLINEN JA HAUSKA HARRASTUS
TAVOITTAA
- helppo tulla mukaan
- tunnettu ja edullinen harrastus
KASVATTAA
- huomioi jokaisen (pienryhmät),
- kasvattaa vastuuseen,
- opettaa hyödyllisiä taitoja,
- aikuiset esimerkkinä,
- arkielämän kristillisyyttä
VIE PERILLE
- ”katkeamaton ketju” sukupolvelta toiselle,
- sanoista tekoihin,
- päämäärätietoinen,
- tätä elämää ja iankaikkisuutta varten

Läheisen seurakuntayhteyden myötä on
luonnollista, että versopartiolaisten
taipaleeseen kuuluvat myös hengelliset asiat.
Versopartion tunnuksena on ollut vuosien
halki ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän
vanhanakaan ei siltä poikkea” (Sananl. 22:6).
Uskontokasvatus toteutetaan Versoissa Suomen Vapaakirkon tunnustuksen mukaisena, jossa
sanotaan: ” Me olemme kristittyjä, jotka Raamatun perustuksella yhtäpitävästi apostolisen
tunnustuksen kanssa tahdomme elää ja toimia kristillisen uskonelämän herättämiseksi ja
säilyttämiseksi.”

UNELMA UUDESTA
JUMALAA RAKASTAVASTA
SUKUPOLVESTA
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.
Sananlaskut 22:6

Unelmamme on uusi Jumalaa rakastava sukupolvi.
Versopartio toteuttaa kristillistä kasvatusta.
Käytännössä se tarkoittaa, että lapset ja nuoret
saavat kristillistä opetusta omalla ikätasollaan
sopivalla tavalla. Versopartiossa lapset ja nuoret
oppivat ottamaan vastuuta itsestään ja toisistaan
kaikilla elämän alueilla. Vahvana esimerkkinä heillä
ovat heidän omat johtajansa. Partioliikkeen
perustajan Robert Baden-Powellin sanoin ”pyrimme
harjoittamaan kristillisyyttä jokapäiväisessä elämässä
ja toiminnassa eikä vain kirkossa sunnuntaisin”
(Baden-Powell R., Partiopojan kirja, sivu 11, 7.
painos 1995, WSOY)

Kristillisen opetuksen pohjaksi Vapaakirkon nuorisotyö tarjoaa
käyttöön kristillistä kasvatusohjelmaa Polku316. Tästä on lisää tietoa
www.vapis.fi –sivuilla sitä mukaa, kuin kokonaisuus valmistuu ja sen
sovellutukset partiotyöhön.
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ARVOT
Rohkeus
Armahtavaisuus
Aitous
Yhteisöllisyys
Kokosydämisyys

1 VAPAAKIRKOLLISEN LAPSI- JA NUORISOTYÖN

LÄHTÖKOHDAT
Historialliset juuret
Vapaakirkon juuret ulottuvat 1800-luvun Suomeen. Uskonnolliset auktoriteetit haluttiin arvioida
uudelleen ja yksilön omaa uskonnollista ratkaisua pidettiin tärkeänä. Vapaakirkollistyyppiselle
kristillisyydelle oli sosiaalinen tilaus. Uskonnonvapauslain tultua voimaan 1920-luvulla, siitä tuli
laillisesti Suomen Vapaakirkko.
Lapsityöllä on aina ollut tärkeä sija toiminnassa. Jo 1800-luvulla tehtiin
vapaakirkollisten piirissä paljon lapsityötä. Lapsille järjestettiin hoito- ja
turvakoteja, sekä alettiin pitää uudentyyppistä pyhäkoulua lukukoulujen sijasta.
Ensimmäinen koulutus pyhäkoulujen pidosta järjestettiin 1883. Koulutukseen
osallistui muitakin kuin vapaakirkollisia. ( Lähde: Huomisen juuret - SVN 50 v,
Väinö A. Hyvönen ja www.svk.fi)
Lapsityötä on tehty vuosien aikana Vapaakirkon piirissä monin eri tavoin.
Paikalliset seurakunnat tekevät työtä luovasti ja oman paikkakuntansa
tarpeisiin kohdennettuna. Työtä on tehty pääosin vapaaehtoisvoimin.
Versot perustettiin 1929 Tampereella. Versot olikin 1990-luvulla yksi parhaiten
tavoittavista työmuodoistamme.

Suomen Vapaakirkon tunnustus
1. Me olemme kristittyjä, jotka Raamatun perustuksella yhtäpitävästi apostolisen tunnustuksen
kanssa tahdomme elää ja toimia kristillisen uskonelämän herättämiseksi ja säilyttämiseksi.
2. Raamattu, se on Vanhan ja Uuden testamentin pyhät kirjat, jotka me uskomme olevan
Pyhän Hengen johtamien ihmisten kirjoittamat, määrää yksin meidän uskomme ohjeen,
jonka mukaan kaikki oppi ja elämä seurakunnassa on hyväksyttävä tai hyljättävä.
3. Toteuttaaksemme sitä kristillisen yhteyden aatetta, jota Uusi testamentti esittää, emme
seurakuntayhteyden määrääjäksi pane muuta kuin sydämen uskon Jeesukseen
Kristukseen Jumalan Poikaan ja tämän uskon tunnustamisen ihmisten edessä.
4. Tähän yhtyen olemme liittyneet seurakunniksi toteuttaaksemme raamatullista
seurakuntaelämää ja toimiaksemme kristillisen vakaumuksen mukaisesti ja sen puolesta.
Lisää tietoa vapaakirkollisesta toiminnasta www.svk.fi
Tunnustus on annettu Helsingissä helmikuun 1. päivänä vuonna 1923.
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Unelma uudesta
Unelma uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta
”Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta,
Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt” (Psalmi 78:4).
Elämme tässä ja nyt. Voimme oppia historiasta, mutta haluamme kuitenkin tähdätä tulevaisuuteen.
Usko Jumalaan ei ole ainoastaan jotakin sisäistä, vaan se näkyy myös teoissa ja suhtautumisessa
toisiin ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.
Jumala on antanut meille tehtävän välittää sanoma hänestä aina uudelle sukupolvelle. Haluamme
toteuttaa tämän tehtävän. Tästä syystä vapaakirkolliselle lapsi- ja nuorisotyölle on määritelty
yhteinen unelma, perustehtävät, arvot sekä oppimistavoitteet.
Lasten kasvatustehtävä on ensisijaisesti lasten vanhemmilla. Lippukuntana ja koko seurakuntana
olemme kuitenkin omalta osaltamme tukemassa tätä kasvatustehtävää niin lasten kuin
vanhempienkin osalta. Lapsen tulee voida kasvaa nuoreksi ja aikuiseksi seurakunnan yhteydessä
putoamatta ”tyhjän päälle”. Jokaiselle ikäkaudelle tarvitaan ikäkautta vastaavaa toimintaa.
Versotoiminta tarjoaa tällaisen katkeamattoman polun lapsuudesta aikuisuuteen. Yhteistä elämää
opetellaan muun muassa viikkotoiminnassa, retkillä, leireillä ja erilaisten valtakunnallisten
tapahtumien yhteydessä. Pienryhmät ja säännöllinen kokoontuminen varmistavat, että kukaan
lapsista ei jää ilman huomiota ja tukea.
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Perustehtävät
Perustehtävät selviävät kysymyksillä: Miksi olemme olemassa? Miksi teemme työtä? Mikä on
tarkoituksemme? Hengellisenä liikkeenä emme voi itse määritellä perustehtäviämme – Jumala on
antanut ne meille Raamatussa. Tehtävämme on:

TAVOITTAA
Levittää evankeliumia
”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” Markus 16:15.
Versojen tehtävä on levittää toivoa ja hyvä sanoma Jumalan valtakunnasta mahdollisimman
monelle lapselle ja nuorelle. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kuulla evankeliumi.
Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan
”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Matteus 22:39
Versojen tehtävä on rakastaa lapsia ja nuoria, tuoda lähimmäisyyttä ja oikeudenmukaisuutta
heidän elämäänsä sekä opettaa lapset ja nuoret rakastamaan lähimmäisiään.

KASVATTAA
Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen
”Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” Matteus 28:19
Versojen tehtävä on yhdessä vanhempien kanssa kantaa vastuuta lasten ja nuorten hengellisestä
kasvattamisesta. Versopartiointi on osa seurakunnan lapsityötä ja samalla tavalla versopartio on
turvallinen ja rakkaudellinen kasvuympäristö kuin seurakuntakin.
Tavoitteena on kasvattaa Jumalaa ja lähimmäistään rakastava aito ihminen, joka tuntee Raamatun
ja joka tuntee olevansa osa seurakuntaa.
Rakentaa seurakuntaa
”Minä annan teille uuden käskyn: Rakastakaa toisianne!” Johannes 13:34
Versojen tehtävä on rakastaa ja palvella toisiaan sekä näin kasvaa osaksi seurakuntaa.
Lapset ja nuoret ovat osa elävää seurakuntaa.

VIE PERILLE
Tuottaa kunniaa Jumalalle
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi.” Matteus 22:37
Versojen tehtävä on toimia kaikessa Jumalan kunniaksi ja palvella hänen valtakuntaansa. Lapsen
ja nuoren elämän päämäärä on elää läheisessä, rakkaudellisessa suhteessa Jumalan kanssa.

1 - 10

Perustehtävät voi kuvata myös talon muodossa. Talossa olevat viisi huonetta kuvaavat tehtäviä,
jotka ovat totta kaikessa hengellisessä työssä, myös lapsi- ja nuorisotyössä.
Talon voi nähdä myös eri kerroksina. Alakerran kautta tavoitamme lapsia ja nuoria ja kutsumme
heitä sisään Jumalan valtakuntaan. Heidät tulee sieltä ohjata seuraavaan kerrokseen, jossa he
pääsevät kasvamaan Jumalan tuntemisessa. Tavoitteena on viedä heidät perille ylimpään
kerrokseen: vahva henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa ja kunnian tuottaminen Jumalalle koko
elämällä.
Tietysti on niin, että kaikki perustehtävät ovat totta jokaisen uskovan kohdalla. Perustehtävät
kuvaavat niitä tehtäviä, joita varten ihminen on luotu. Ne ovat samalla syy, miksi me teemme lapsija nuorisotyötä.
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Arvot
ROHKEUS
Unelmoimme rohkeasta seurakunnasta, joka tahtoo jokaisen kuulevan evankeliumin itselleen
ymmärrettävällä tavalla. Jossa tavoitetaan lapset ja nuoret ajanmukaisin keinoin. Jossa luovuus
kukoistaa. Joka on pioneerihenkinen eli valmis menemään edellä ja tekemään asioita uusilla
tavoilla.

ARMAHTAVAISUUS
Unelmoimme armahtavasta seurakunnasta, joka uskoo armon ja anteeksiantamuksen voimaan.
Jonka yhteyteen saa tulla sellaisena kuin on ja tarvittaessa aloittaa uudelleen.
Joka osoittaa Jeesuksen mielenlaatua köyhiä, sorrettuja ja alaspainettuja kohtaan.

AITOUS
Unelmoimme seurakunnasta täynnä aitoa Jumalan toimintaa. Jossa Pyhä Henki saa hallita ja
Jumalan läsnäoloa janotaan ja etsitään – mutta ei näytellä. Jossa on aitoja ihmisiä ja lapsi ja nuori
saa olla oma ainutlaatuinen itsensä ja palvella Jumalaa lahjoillaan kutsumuksensa mukaan. Jossa
ei tarvitse esittää mitään roolia ja hengellinen salakieli ja kirjoittamattomat säännöt on minimoitu.

YHTEISÖLLISYYS
Unelmoimme yhteisöllisestä seurakuntakodista, jossa on ystäviä ja merkityksellisiä ihmissuhteita.
Jossa voi kokea osallisuutta sekä pienemmässä ryhmässä että koko seurakuntaperheen kanssa.
Jossa voi perheenä palvella Jumalaa.
Jossa lapset ja nuoret saavat olla tasavertaisina mukana ja heitä kuunnellaan ja kunnioitetaan.
Joka kunnioittaa muita seurakuntia ja yhteiskunnallisia toimijoita ja haluaa verkottua laajasti
paikkakuntansa ja Jumalan valtakunnan hyväksi.

KOKOSYDÄMISYYS
Unelmoimme kokosydämisestä seurakunnasta, joka on sitoutunut Raamattuun, elää lähellä
Jeesusta ja on täynnä Pyhän Hengen voimaa.
Joka uskoo rukoukseen ja etsii Jumalaa koko sydämestään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Joka on
valmis tekemään työtä ja näkemään vaivaa Jumalan valtakunnan tähden. Joka on sitoutunut
Jumalan tahtoon myös joutuessaan mielipiteidensä takia vähemmistöön.
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2. MITÄ PARTIO ON?

Maailmanlaajuinen partioliike
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (SP) kautta Versot kuuluvat maailmanlaajuiseen
partioliikkeeseen. SP ja partiopiirit tarjoavat muun muassa paljon erilaista koulutusta ja materiaalia.
Versot ovat aktiivisesti mukana SP:n ja piirien toiminnassa. Näin Versot ovat omien lippukuntiensa
lisäksi edistämässä koko partioliikkeen kehittymistä. Versojen erityisosaamisena on kristillinen
kasvatus. Versot haluavat tuottaa materiaalia myös muiden käyttöön ja toimia kasvatuksen tukena
laajemmalle joukolle.
Tietoa partiosta ja partiokasvatuksesta löytyy laajemmin Suomen Partiolaisten Johtajakansiosta ja
internetistä www.partio.fi.

Partiokasvatus
Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen
huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on,
että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin,
yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat
elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. (Johtajankansio osa 1, sivu 3)
Partiokasvatuksessa on kaksi osaa:
− Partion päämäärä, jota kasvatustavoitteet konkretisoivat
− Partiomenetelmä, jota partio-ohjelma konkretisoi
(Johtajankansio osa 1, sivu 1)

Partion päämäärä
Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon
ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen,
vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen
yhteisön jäsen. (Johtajankansio osa 1, sivu 1)

Partion arvopohja
Suhde Jumalaan merkitsee myönteistä asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä
oman hengellisen vakaumuksen ja yhteisön mukaisesti.
Suhde omaan itseen merkitsee vastuuta itsensä kehittämisestä, halua hyväksyä itsensä omine
vahvuuksineen ja heikkouksineen, sekä kykyä toimia eettisesti oikein.
Suhde muihin ihmisiin merkitsee toisten ihmisten auttamista ja heistä huolehtimista sekä toisten
ihmisten kunnioittamista.
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Suhde yhteiskuntaan merkitsee rauhan, ihmisten välisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön
edistämistä niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Se merkitsee myös
yhteiskunnallista aktiivisuutta ja uskollisuutta omaa maata kohtaan.
Suhde ympäristöön merkitsee vastuunottoa elinympäristöstä, huolehtimista sen säilymisestä
tuleville sukupolville sekä luonnon kunnioittamista.
(Lähde: Partion maailmanjärjestön peruskirja ja johtajankansio osa 1, sivu 2)
Suomen Partion kasvatustavoitteet sisältävät nämä samat viisi arvoa, kuin partion
maailmanjärjestön peruskirja. Suomen Partiolaisten ohjelmassa suhde Jumalaan on sisällytetty
kasvatustavoitteeseen suhde omaan itseensä.
Versoina pidämme suhdetta Jumalaan varsinaisena ja ensisijaisena kasvatustavoitteena.
Suhde Jumalaan Versopartiointi pyrkii ohjaamaan lasta oppimaan tuntemaan Jumalan
rakastavana taivaan Isänä. Versopartiossa haluamme ohjata ihmisen Raamatun mukaiseen
jumalasuhteeseen ja elämään siinä joka päivä sekä kehittämään henkilökohtaista ja yhteistä
hartauselämää. ( Joh. 3:16, Matt. 22:34 – 40, 2. Kor. 3:18)
Suhde omaan itseen Versopartiossa haluamme lapsen oppivan ymmärtämään oman
ainutlaatuisuutensa Jumalan luomana. Lapsi saa kasvaa rauhassa oman ikäkautensa mukaisesti
ja oppia huolehtimaan itsestään. (Ps. 139:14. Luuk. 2:52, 1. Moos 1:27)
Suhde muihin ihmisiin Versopartiossa haluamme opettaa rakastamaan ja palvelemaan kodissa
ja sen ulkopuolella kaikkia ihmisiä sekä toteuttamaan lähetyskäskyä. (Matt. 22:34 – 40, Ef. 6:1– 4)
Suhde yhteiskuntaan Versopartiossa haluamme siunata esivaltaa ja toimimme maamme
parhaaksi. (Tiit. 3:1, Jer. 29:7, Room. 13:1-– 7).
Suhde ympäristöön Versopartiossa haluamme opettaa ihmistä elämään ja toimimaan luonnossa
ja siinä elinympäristössä missä hän on. (1. Moos. 1:28 -– 31, 2:15)

Partiomenetelmät
Partiotoiminnan tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä kunkin omat lähtökohdat
huomioon ottaen. Partiomenetelmä on keino päästä partion kasvatustavoitteisiin. Partiomenetelmä
vastaa kysymykseen: miten partiossa päästään päämäärään? Partiomenetelmä on johtajan
työväline toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu
partiotyttöjen maailmanliiton (WAGGGS) ja partioliikkeen maailmanjärjestön (WOSM)
partiomenetelmiin (Lähde: www.ohjelma.partio.fi).
Miten partio-ohjelma konkretisoi partiomenetelmää?
1. sitoutuminen partioarvoihin
2. symboliikka
3. nousujohteisuus
4. vartiojärjestelmä
5. tekemällä oppiminen
6. aikuinen tuki
7. päivän hyvä työ
8. toiminta luonnossa
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3. MITÄ VERSOPARTIO ON ?
Versojen arvopohja
Versojen arvopohjan merkitystä käytännön elämässä kuvaamaan Versokäräjät on vahvistanut
25.3.2012 Versopartiolaisten eettiset ohjeet, jotka ovat liitteessä 7. Ne on vahvistettu SVN:n
johtokunnan kokouksessa 28.4.2012.

Versojen uskontokasvatus
Uskontokasvatuksen taustaa
Partion uskontokasvatuksen lähtökohtana on partioliikkeen perustajan Robert Baden-Powellin (BP) periaate, jonka mukaan ”uskonnotonta partiolaista ei ole”. B-P:n määritelmän mukaan Jumalan
ja lähimmäisen kunnioittaminen on uskonnon kaikkien muotojen perusta, mutta tapa jolla Jumalaa
kunnioitetaan, vaihtelee kristinuskon eri suuntausten välillä. Uskonnollisen kasvatuksen painotus
riippuu eri alueilla paikallisista seurakunnista. Yhteisen ytimen muodostaa kuitenkin sellainen
kristillinen ja inhimillinen käsitys, jonka eri suuntaukset voivat hyväksyä. (Baden-Powell, R. 1993,
334–335).
Suomessa kansallisena partiojärjestönä toimii Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP),
jonka sääntöjen mukaan partion uskontokasvatuksessa noudatetaan Suomessa ensisijaisesti
Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta. Heidän
uskontokasvatuksensa perustuu lähetyskäskyyn (Matt. 28:18 – 20).
Lisäksi SP määrittelee, että jokaisella partiolaisella tulee olla mahdollisuus
saada oman tunnustuksensa mukaista uskontokasvatusta. Tällä hetkellä
omia lippukuntia on muun muassa Vapaakirkolla, Pelastusarmeijalla,
Nuorten Miesten Kristillisellä Yhdistyksellä (NMKY) ja Nuorten Naisten
Kristillisellä yhdistyksellä (NNKY).
Partion uskontokasvatusta ei voida erottaa erilliseksi osaksi muusta
partiotoiminnasta, se ei toteudu vain hartauksissa ja
jumalanpalveluksissa, vaan se on sisäänrakennettuna kaikessa
partiotoiminnassa ja sen ideologiassa (Partiokirkko 1987, s. 14). Tätä
menetelmää Versot ovat toteuttaneet halki vuosien. Yksi tärkeä osa tätä
on aikuisen antama esimerkki ja tuki kasvun keskellä. Lisäksi on erillisiä
hartaus- ja rukoushetkiä.

Vapaakirkollinen uskontokasvatus
Versojen kristillinen uskontokasvatus nousee vapaakirkolliselta pohjalta. Suomen Vapaakirkon
lapsi- ja nuorisotyö on määritellyt kaikelle työlleen perustehtävät, arvot ja oppimistavoitteet.
Opetus voi toteutua parhaiten versolippukunnissa, kun se on suunniteltu ja toteutettu yhdessä
paikallisen vapaaseurakunnan vastuuhenkilöiden kanssa. Yhtenä työkaluna voidaan käyttää
kristillistä kasvatusohjelmaa Polku316. Aiheesta on saatavilla erillinen materiaali.
”Vapaakirkon opetus perustuu Raamattuun, jota pyritään tulkitsemaan yhtäpitävästi Apostolisen
uskontunnustuksen kanssa. Vapaakirkon oppi ja organisaatio määritellään Vapaakirkon
tunnustuksessa ja yhdyskuntajärjestyksessä, jonka mukaan seurakuntaan liittymisen ehtona on
henkilökohtainen usko Jeesukseen. Kaste suoritetaan upottamalla ja se on tarkoitettu vain
uskoville.” (Suomen Vapaakirkko tulevaisuuden ja toivon asialla, 2000, 1–2 Eronen 1996, 72–73.)
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Vapaakirkollisen lapsi- ja nuorisotyön oppimistavoitteet
Vapaakirkollisen työn tavoitteena on, että lapsi voi saada omalle ikäkaudelle suunnattua kristillistä
kasvatusta, olipa hän missä työmuodossa tahansa. Eri työmuodoille rakentuu yhteinen
kasvatussuunnitelma, joka varmistaa kasvun.
Polku316 tahtoo kasvattaa lapsia ja nuoria hengelliseen aikuisuuteen. Oppimistavoitteet ovat yksi
kokonaisuus, joka kuvaa uskonelämän osa-alueita. Ne ovat osittain päällekkäisiä koska elämä on
yksi kokonaisuus jota ei voi lokeroida. Oppimistavoitteiden avulla on helpompi suunnitella ja
toteuttaa toimintaa.
Vapaakirkollisia ja yleisiä kasvatustavoitteita verratessamme voimme huomata, että niissä
molemmissa on samat lähtökohdat. Vapaakirkollisessa kasvatuksessa nostamme itsemme ja
toisen ihmisen rinnalle Jumalan, Raamatun ja seurakunnan. Ajattelemme, että oikeanlainen
suhtautuminen Jumalaan, Raamattuun ja seurakuntaan avaa myös oikeanlaisen ajattelun
suhteessa yhteiskuntaan ja ympäristöön.

JUMALAN LAPSI
Ymmärtää/Tietää: Ymmärtää mitä usko on, mihin se perustuu ja miten uskoa hoidetaan.
Ymmärtää Jumalan rakkauden ja voiman. Tietää Jumalan käskyt oikeasta ja väärästä. Ymmärtää
vastuun omista valinnoistaan ja niiden seurauksista. Ymmärtää armon, oman vajavaisuutensa
sekä sen, että voi aina aloittaa uudestaan.
Osaa: Hoitaa omaa jumalasuhdettaan. Perustella uskonsa. Tehdä oikeita valintoja.
Tahtoo: Elää kokosydämisesti Jumalan yhteydessä ja kasvaa Jumalan tuntemisessa.
AITO IHMINEN
Ymmärtää/tietää: ”Olen arvokas. Elämä on lahja.” Ymmärtää mistä oma identiteetti ja itsetunto
muodostuvat. Tietää ja tuntee itsensä ja lahjansa – sekä luonnolliset että yliluonnolliset. Omaa
terveen kuvan itsestään. Omaa mielipiteitä ja vakaumuksia joiden takana uskaltaa seistä.
Ymmärtää elämän tarkoituksellisuuden.
Osaa: Palvella muita lahjoillaan. Huolehtia itsestään, puolustaa omia mielipiteitään ja
vakaumuksiaan.
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Tahtoo: Kasvaa ja kehittyä ihmisenä sekä omien lahjojensa ja vahvuuksiensa käytössä. Olla aito
ihminen.
TEHTÄVÄÄNSÄ TOTEUTTAVA
Ymmärtää/tietää: Mikä on evankeliumi ja miksi sitä pitää levittää. Tehtävänsä kertoa evankeliumia
eteenpäin ja tuoda Jumalan valtakuntaa maan päälle.
Osaa: Kertoa Jeesuksesta rohkeasti luontevalla, luovalla, henkilökohtaisella ja ajanmukaisella
tavalla. Johtaa muita Jeesuksen luo. Antaa oman panoksensa lähetystehtävän toteuttamiseen
lähtijänä tai lähettäjänä.
Tahtoo: Toteuttaa Jumalan antaman lähetystehtävän. Kutsua muitakin Jumalan valtakuntaan.
Käyttää lahjojaan Jumalan valtakunnan levittämiseen.
Asenne: Innokkuus evankeliumin levittämiseen.
RAAMATUN TUNTEVA
Ymmärtää/tietää: Raamattu on Jumalan ilmoitus ja siksi totta. Tietää miten Raamattu on syntynyt.
Omaa alati syvenevän kokonaiskuvan Raamatusta, sen sisällöstä, aikahistoriasta, kirjallisista
tyyleistä, keskeisistä henkilöistä ja niin edelleen. Ymmärtää Raamatun ”suuren kertomuksen” eli
Jumalan pelastussuunnitelman ihmistä varten.
Osaa: Käyttää Raamattua. Osaa liittää asioita suureen kokonaisuuteen.
Tahtoo: Lukea Raamattua säännöllisesti. Tuntea ja soveltaa Raamattua jatkuvasti paremmin.
Asenne: Kunnioittaa ja arvostaa Raamattua.
SEURAKUNTAAN SITOUTUNUT
Ymmärtää/tietää: Seurakunnan tarkoituksen ja tehtävän. Tuntee seurakunnan erilaiset
toimintamuodot ja vastuualueet. Ymmärtää hengellisen vanhemmuuden ja oman vastuunsa.
Osaa: Palvella omilla lahjoillaan seurakunnan keskellä. Pyytää ja antaa apua.
Tahtoo: Olla osana yhteisöä ja sen elämää. Kantaa osaltaan yhteistä vastuuta seurakunnassa.
Asenne: Arvostaa ja rakastaa omaa seurakuntaansa ja kunnioittaa toisia kristillisiä seurakuntia.
Tahtoo palvella oman seurakuntansa keskellä.
RAKASTAVA LÄHIMMÄINEN
Ymmärtää/tietää: Ymmärtää erilaisia ihmisiä. Ymmärtää ihmissuhteiden ja perheen merkityksen.
Vastuunsa yhteisestä hyvästä ja lähimmäisensä hyvinvoinnista.
Osaa: Solmia terveitä ja kestäviä ihmissuhteita. Huomata ja vastata lähimmäisten tarpeisiin.
Tahtoo: Elää Jumalan tahdon mukaisesti ja toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. Suhtautuu
armahtavaisesti lähimmäiseen.
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Tuki ja toteutus
Tuki paikallisesti
Versopartio on ensisijaisesti paikallisen seurakunnan toimintaa. Versot ovat omien toimintojensa
lisäksi osana koko seurakunnan yhteistä toimintaa kuten jumalanpalveluksia ja koulutusta.
Versojen on hyvä miettiä yhteisten toimintojen järjestämistä kuten diakoniatyön kanssa
palvelutempauksia ja lähetystyön kanssa yhteisiä aktiomatkoja. Kids´Action Night – illassa Versot
voivat olla järjestämässä Versomaisen toimintapisteen. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Erilaiset
käytännön projektit ovat apuna yhteyden kokemiseen.
Seurakunnan johtajiston, palkattujen työntekijöiden ja vanhimmiston tehtävänä on nähdä
kokonaisuuksia ja antaa yhtenäisiä suuntaviivoja koko seurakunnan toimintaan.
Yhteistyö on välttämätöntä varsinkin jos käyttöön otetaan Polku316 -kristillinen kasvatusohjelma.

Tuki valtakunnallisesti
Koulutus
Versoille järjestetään omaa valtakunnallista koulutusta kuten Vertaisjohtajakurssi sekä Versopäivät.
Koulutuksissa pidämme yllä vapaakirkollisen uskontokasvatuksen periaatteita. Lisäksi kaikille
vapaakirkollista lapsi- ja nuorisotyötä tekeville on omia valtakunnallisia ja alueellisia koulutus ja
yhteyspäiviä. Polku316 – koulutuksia järjestetään yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa.
Tapahtumat
Versoilla on omia tapahtumia. Tapahtumien tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä
vahvistaa vapaakirkollista identiteettiä. Suurtapahtumien keskeisenä tavoitteena on vahvistaa
osallistujien jumalasuhdetta.
Oma taitomerkki
Lapsia ja nuoria kannustetaan ottamaan selvää hengellisistä asioista sekä tulemaan mukaan
paikallisen seurakunnan toimintaan ja valtakunnallisiin Versotapahtumiin.
Leipäpoika – merkin voi saada palvelutehtävän suorittamisesta. Suunnitteilla on myös muita
merkkejä.
Materiaali
Vapiksen internet– sivuilla on resurssipankki johon kerätään materiaalia partion hartaus- ja muita
opetushetkiä varten. Sivujen ja mahdollisen painettavan materiaalin kautta tarjotaan erilaisia
työkaluja eri kasvatusmenetelmien toteuttamiseen.
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Versojen omat tunnusmerkit
Sen lisäksi, että toteutamme toiminnassamme vapaakirkollisia periaatteita ja noudatamme
uskonnollisessa kasvatuksessa Suomen Vapaakirkon tunnustusta, meillä on muitakin omia
tunnuksia.

Nimi
Kaikki versot sanaan päättyvät lippukunnat ovat nykyään vapaaseurakuntien yhteydessä toimivia
partiolippukuntia. Jossakin vaiheessa on ollut myös muita versolippukuntia, mutta ne ovat
muuttaneet nimensä omasta päätöksestään.

Vihreä huivi
Ensimmäinen Versohuivi suunniteltiin 1966 alun perin Hämeen Haka-Versojen käyttöä varten.
Huivi luovutettiin kaikkien versolippukuntien käyttöön vuonna 1976. Huivien valmistamisesta
huolehtii keskustoimisto, jonka kautta voi tilata huiveja lippukuntiin. Osalla Versolippukunnista on
huivin takakulmassa oma lippukuntatunnus ja voi olla jokin muukin lisäke.

Tapahtumat
Suomen Partiolaisten järjestämien tapahtumien lisäksi Versoilla on omia tapahtumia. Vakiintuneita
valtakunnallisia tapahtumia ovat Hiljaiset Päivät, Versopäivät, partiotaitokisa ja valtakunnallinen
leiri 3 – 4 vuoden välein.

Ansiomerkit
Oman ansiomerkin suunnitteluprosessi käynnistyi Versojen 70-vuotisjuhlien suunnittelun
yhteydessä keväällä 1998. Versoansiomerkit ovat Suomen Partiolaiset ry:n
ansiomerkkitoimikunnan tarkastamia. Ensimmäiset ansiomerkit jaettiin Versojen 70-vuotisjuhlassa
paraatin yhteydessä Tampereella 25.4.1999.
Ansiomerkin pohjana on versologo, jossa on vihreäkeltainen nauha (versovärit).
Ansiomerkkien pohja on kuparia, hopeisessa merkin keskellä oleva risti on aitoa hopeaa, ja
kultaisessa risti on aitoa kultaa. Merkkien mukana tulee luovutuskirja, sekä nauhalaatta, jossa
hopeisessa ja kultaisessa aidolla hopealla/kullalla versonlehvä. Versoansiomerkit on numeroitu.
Kaikkien versoansiomerkkien saamisen ehdoksi riittää aktiivinen toiminta lippukunnassa. Niinpä
vähintään kolmen vuoden aktiivinen toiminta lippukunnassa riittää perusteeksi anoa pronssista
versojen ansiomerkkiä.

VJ- merkki
Vertaisjohtajien ansiomerkki on läpisahattu Versologo, jossa on ruuvinkiinnitys. Merkistä käytetään
nimitystä hopeinen vj-merkki. Verso-vj-merkki on tarkoitettu annettavaksi niille vertaisjohtajille, jotka
olivat ohjanneet oman ryhmänsä yhden ikäkauden ohjelman läpi ja lopuksi suorittaneet ryhmänsä
kanssa päätösmerkin. Tässä ei ole mitään rajoitusta kappalemäärien suhteen lippukuntaa kohden,
vaan tätä saa anoa jokaiselle kriteerit täyttävälle vertaisjohtajalle. Tässä ei ole myöskään
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ikärajoituksia. Merkki oli haettavissa 31.5.2009 asti vartionjohtajamerkkinä ja ohjelmauudistuksen
toteuduttua vertaisjohtajamerkkinä.

Kiertopalkinnot
Versoilla on ollut vuosien saatossa erilaisia kiertopalkintoja. Ideana on, että voittajajoukkue saa
pitää voittamansa palkinnon vuoden ajan tai siihen asti kunnes seuraava kilpailu järjestetään.
 Kultainen mono on Hiljaisten Päivien haikin voittajien palkinto. Aiemmin Hiljaisilta Päiviltä
palkinnoksi on voinut voittaa suksen.
 Hopeinen mono on vaeltajapäivien (nyk. Samoaja- ja vaeltajapäivien) haikin palkinto.
 Palin kauha on valtakunnallisen versoleirin tyttöjen toimintakilpailun kiertopalkinto.
 Palin kiulu on poikien palkinto, jotka saadaan palkinnoksi versoleirin toimintakilpailusta.
 Kotkan malja jaettiin ensikerran Versojen partiotaitokilpailussa 1995 Kotkassa harmaan
sarjan voittajalle. Nykyään se on ruskea/harmaan sarjan parhaan palkinto.
 Kultainen kirves jaetaan versojen partiotaitokilpailujen sinisen/punaisen sarjan parhaalle.
 Hopeinen kirves jaetaan versojen partiotaitokilpailujen oranssi/vihreän sarjan parhaalle.

Leipäpoika
Versopartiolaisten toteemina eli tunnuksena toimii leipäpoikapatsas, jota säilytetään Jyväskylän
Versojen kololla tekijänsä toivomuksen mukaisesti. Tekijänä on Olavi ”Ola” Lehto, joka veisti
Santalan tervalepistä puristetusta puukimpusta Raamatun kertomuksen viisi leipää ja kaksi kalaa
mukaellen puisen partiopojan, jolla on käsissään nuo mainitut ”eväät”. Patsas valmistui vuoden
1988 versoleirille Padasjoelle, jossa Ola luovutti sen versoille.
Ola veisti myös pienempiä leipäpoikia, joita hän jakoi mm. Suomen Partiolaisten Tervas-suurleirillä
leirillä käyneille piispoille sekä Tosisuunta-91 versoleirin vastuullisille ko. leirillä. Samana vuotena
Ola kuoli ja leipäpoikien veistäminen päättyi.
Kankainen leipäpoikamerkki on edelleen saatavissa osallistumalla erilaisiin palvelutempauksiin.

Versohuuto
Lippukunnilla on omia Versohuutoja. Lisäksi leireillä on omat huutonsa.
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Versolaulut
Versoilla on omia lauluja muiden partiolaulujen rinnalla. Niitä on tehty lähinnä leirejä varten.
Versojen virallinen laulu on Versomarssi. Sanat siihen on tehnyt Usko Waismaa. Sävel on
mukaelma eestiläisestä melodiasta.
Versoveikko/sisko ole valmis,
tunnuslauseemme on tää,
:,:ole rohkea ja altis
korkea on määränpää:,:
Versoveikko/sisko etsi hyvää,
pahaa karta, vastusta
;löytämääsi kultajyvää
hellin hoida, kasvata;
Versoveikko/sisko ole altis
missä vain sua tarvitaan,
:,:sull on velvollisuus kallis,
rientää muita auttamaan:,:
Emme luota omiin voimiin
Herra meill on turvana
:,: silloin kaikkiin töihin,
toimiin luottain käymme varmana:,:
Versoveikot/siskot laulakaamme,
Herra tiemme voittoon vie,
:,:partioiden kulkekaamme
koko elämämme tie:,:
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4. VERSOPARTIO VAPAASEURAKUNNASSA
Versojen valtakunnallinen hallinto
Vapis
Suomen Vapaakirkko toteuttaa valtakunnallista lapsi- ja nuorisotyötä oman nuorisojärjestön kautta.
Nuorisojärjestön virallinen nimi on Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (SVN), mutta ulospäin käytetään
nimeä Vapis. Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n toiminnanjohtaja toimii samalla Suomen
Vapaakirkon nuorisotyönjohtajana. Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n hallituksena toimii johtokunta,
joka valitsee toiminnan avuksi erilaisia toimikuntia ja työryhmiä.
Lapsi- ja nuorisotyö sisältää monenlaisia työmuotoja, joista yksi on partio. Vapaakirkollisessa
työssä partio on aina Versopartiointia. Valtakunnallisesta versopartiosta vastaa keskustoimistossa
työskentelevä tehtävään nimetty toimihenkilö, Versosihteeri tai joku hänen tehtäviään hoitava
toimihenkilö.
Vapis järjestää vastuualueeseensa liittyvää koulutusta ja erilaisia valtakunnallisia tapahtumia, joista
osa on yleisempiä ja osa kohdennettu partiotyöhön. Tiedotus lippukuntiin hoidetaan lähinnä
lippukuntapostin ja Internet-sivujen kautta. Epäviralliseti viestitään myös facebook-sivujen kautta.
Johtokunnan versotyölle 2010 asettamat määrälliset tavoitteet ovat liitteessä 5.

Partiotoimikunta
Versojen partiotoimikunta (PTK) on virallisesti johtokunnan alainen. Johtokunta nimittää vuosittain
partiotoimikunnan jäsenet Versokäräjien esityksestä. Partiotoimikunnassa on 4 – 6 varsinaista
jäsentä, puheenjohtaja sekä kaksi varajäsentä.
Jokainen lippukunta saa ehdottaa sopivia henkilöitä toimikuntaan. Varsinaisen jäsenen toimikausi
on kaksi vuotta. Jäsenenä voi olla korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta, jonka jälkeen on oltava
vähintään yhden vuoden tauko. Varajäsenten toimikausi on yksi vuosi. Versosihteeri tai muu
keskustoimiston edustaja on itseoikeutettuna kokouksissa mukana. Puheenjohtaja suunnittelee
kokoukset yhdessä versosihteerin kanssa. Partiotoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita, vaan
he toimivat vapaaehtoispohjalta.
Partiotoimikunnan tehtävänä on toimia versosihteerin tai versotyöstä vastaavan henkilön tukena.
Se on mahdollistamassa Versopartion etenemistä ja kehitystä. Toimikunnan jäsenet pitävät näkyä
yllä ja levittävät sitä, kehittävät ja ideoivat Versojen valtakunnallista toimintaa, tukevat lippukuntia ja
ovat mukana käytännön työskentelyssä. PTK kokoontuu viidestä kymmeneen kertaa vuodessa –
suurin osa kokouksista pidetään verkossa. PTK:n määritys liitteessä 3.

Versokäräjät
Versokäräjät on vuosittainen yhteinen versojohtajien kokoontuminen, jossa esillä ovat muun
muassa Versojen menneet ja tulevat tapahtumat. Menneitä tapahtumia arvioidaan ja tulevien
tapahtumien järjestämistä pohditaan yhdessä. Versolippukunnat lähettävät versokäräjille
edustajansa, mutta ne ovat avoimet kaikille versojohtajille ja vapaaseurakuntien vastuuhenkilöille.
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Versokäräjät on paikka, jossa on mahdollista yhdessä vaikuttaa Versojen tulevaisuuteen.
Versokäräjille lippukunnista, seurakunnista ja yksityisiltä henkilöiltä tulevat asiat ja
henkilöehdotukset tulee toimittaa partiotoimikunnalle noin kaksi kuukautta ennen Versokäräjiä.
Versokäräjien kokouksen valmistelee partiotoimikunta.

Versojen kilta - Kantokilta
Versojen oma Kantokilta on vanhempien versojen ja versotoimintaa tukevien verkosto, joka tukee
käytännön versotyötä taloudellisesti ja projektien kautta. Kilta työskentelee yhteistyössä
partiotoimikunnan ja johtokunnan kanssa. Kantokillan toiminnasta vastaa kiltaraati. Kantokilta
kokoontuu valtakunnallisten Versotapahtumien yhteydessä sekä erikseen kiltaraadin kutsusta.
Säännöt ovat liitteessä 4.

Paikallinen vapaaseurakunta ja Versot sen osana
Versot ovat vapaakirkollista lapsi- ja nuorisotyötä, täten työtä tehdään aina paikallisen
vapaaseurakunnan työn yhteydessä. Suomessa on noin sata vapaaseurakuntaa.
Paikallisten vapaaseurakuntien toiminnasta vastaa ensikädessä vanhimmisto sekä seurakunnan
työntekijät. On sovittu valtakunnallisesti, että lippukunnanjohtaja on seurakunnan – useasti
vanhimmiston - hyväksymä henkilö ja hän on sitoutunut seurakunnan yhteisiin periaatteisiin ja
tavoitteisiin. Paikallisella tasolla tämä on määritelty niin, että lippukunnan varsinaiset säännöt
edellyttävät lippukunnanjohtajan olevan täysi-ikäinen henkilö, mutta lippukunnan ja taustayhteisön
välisessä sopimuskirjassa asia mainitaan kahdenkeskisenä sovittuna asiana.
Lippukunnanjohtaja tai lippukunnan valitsema yhteyshenkilö osallistuu seurakunnan yhteisiin
kehitys- ja suunnittelukeskusteluihin. Edustaja osallistuu myös nuortenpiirin toimintaan, mikäli
seurakunnassa on tällainen. Tämän lisäksi seurakunta tarjoaa lippukunnalle tukea ja mahdollistaa
toiminnan. Yhteistyössä seurakunnan kanssa laaditaan toimintasuunnitelma kristillisen
kasvatuksen toteutumiseksi.
Lippukunnan johtajaneuvoston työskentelyssä on itseoikeutetusti mukana seurakunnan edustaja,
esimerkiksi lapsi- ja/tai nuorisotyöntekijä. Näistä ja muista tärkeistä asioista lippukunnan ja
seurakunnan tulee keskustella ja laatia yhteinen sopimuskirja lippukunnan sääntöjen mukaisesti.
Esimerkki sopimuskirjasta on liitteessä 2. Mallisäännöt versolippukunnalle ovat liitteessä 1. Malli
liittymislomakkeesta lippukuntaan on liitteessä 6.

Vanhimmisto
Seurakunnan hallituksena on sen vanhimmisto. Sen muodostavat seurakunnan kokeneimmista
jäsenistä valitut vanhimmiston puheenjohtaja ja parillinen määrä muita jäseniä, kuitenkin vähintään
neljä. Vanhimmiston puheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee seurakunnankokous, tehtyään ensin
päätöksen lukumäärästä, viideksi vuodeksi kerrallaan.
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Seurakunnanjohtaja
Seurakunnanjohtajana on Vapaakirkon hallituksen hyväksymä työntekijä, jonka
seurakunnankokous on valinnut tehtävään. Hänen tehtävänsä ovat muun muassa seuraavat:
– huolehtii yhdessä vanhimmiston ja muiden työntekijöiden kanssa seurakunnan hengellisestä
elämästä,
– vastaa seurakunnan jumalanpalveluksista, julistuksesta ja opetuksesta,
– vastaa seurakunnan asioiden hoidosta hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion
mukaisesti,
– huolehtii seurakunnankokousten ja vanhimmiston kokousten päätösten toimeenpanosta,
toimii muiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden esimiehenä.

Seurakunnan työntekijät ja toimihenkilöt
Seurakunnan työntekijöiksi voidaan seurakunnankokouksessa valita seurakunnanjohtaja,
pastoreita, saarnaajia, evankelistoja, lähetys-, diakonia-, lapsi-, varhaisnuoriso- ja
nuorisotyöntekijöitä tai muita seurakunnan tarpeelliseksi katsomia työntekijöitä.
Seurakunnan opetus- ja johtotehtävissä olevien työntekijöiden tulee olla Vapaakirkon varsinaisia
jäseniä, ja heillä tulee olla Vapaakirkon hallituksen antama valtakirja.
Vapaakirkon hallitus voi seurakunnan anomuksesta erityisestä syystä myöntää määräajaksi
muullekin henkilölle oikeuden toimia seurakunnan työntekijänä.
Lisäksi seurakunnankokous voi valita palkattuja toimihenkilöitä. Tällaisten toimihenkilöiden
valintaoikeuden seurakunnankokous voi siirtää määräajaksi tai toistaiseksi vanhimmistolle.

Lippukunta toimii osana seurakunnan nuorisotyötä
Kaiken lapsi- ja nuorisotyön tavoitteet ovat samat vaikka tavoitteisiin pyritään erityylisten
toimintamuotojen avulla. Versopartiolla on oma ilmeensä ja paikkansa seurakunnan lapsi- ja
nuorisotyössä. Yhteistyön sujuminen lippukunnan ja seurakunnan muun lapsi- ja nuorisotyön välillä
edellyttää yhteistä toimintaa. Suunnittelussa ja organisoimisessa voi olla apuna seurakunnassa
toimiva nuortenpiiri. Yhdessä suunnittelu ja yhteinen tiedonkulku ovat elinehtoja sille, että voimme
saavuttaa yhdessä asetetut tavoitteet.
Seurakunnan tulee nähdä lippukunta osana omaa lapsi- ja nuorisotyötään. Sen tulee tarjota
monenlaista tukea lippukunnalle, kuten tiloja, henkilöresursseja, varoja sekä apua toiminnan
suunnitteluun. Erityisen painopisteen tulee olla määrätietoisen kristillisen kasvatuksen
antamisessa.
Seurakunnan työntekijöiden, ensikädessä lapsi- ja nuorisotyöntekijän tulee työssään ottaa
kokonaisvaltaisesti huomioon lasten ja nuorten hengellinen kasvatus. Tällöin tarvitaan yhteisiä
suunnitteluhetkiä eri lapsi- ja nuorisotyön sektoreiden kanssa, jotta jokaisella voisi olla samanlaiset
suuntaviivat.
Jotta lippukunta olisi kunnolla osa koko seurakunnan toimintaa, lippukunnan toiminta ei ole vain
omalla kololla toimimista, vaan se ulottuu muihinkin seurakunnan osiin. Voidaan järjestää
esimerkiksi kesäleiri yhdessä seurakunnan muun lapsityön kanssa tai yhteisiä retkiä, yhteisiä
kevät- ja joulujuhlia sekä jumalanpalveluksia – ne yhdistävät. Myös erilaisia yhteisiä projekteja on
hyvä suunnitella esimerkiksi oman seurakunnan diakonia- tai lähetystoimikunnan kanssa.
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Katseet eteenpäin
Haluamme pitää perinteistä kiinni, mutta samalla pysyä kiinni ajan haasteissa. Seuraavassa jotakin
huomioita tulevaisuuden haasteista.

Perhepartio
Mitä perhepartio on?
Partiomaista yhdessä tekemistä myös niille perheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia ja
vertaistukea vanhemmille. Perhepartiossa ei vielä tedä mitään partiosuorituksiia niinkuin
koulikäisten partio-ohjelmissa. Perhepartiossa retkeillään yhdessä, leikitään, syödään ja ollaan
luonnossa yhdessä. Perhepartiolaiset voivat vierailla tai olla mukana partioleireillä.
Miksi perhepartio?
Perhepartio haluaa vastata ajan haasteeseen. Sen kautta haluamme nostaa perheen merkityksen
ja tärkeyden oikeaan asemaan. Nykyisellään yhteiskunta on kiireinen. Lapset tarvitsevat
vanhempiansa. Ei ole järkevää odottaa, että lapset ovat ensin ”kadulla” ja sitten vasta huomioimme
heitä. Ennaltaehkäisevä työ on aloitettava jo aiemmin – unohtamatta niitä kaduilla hengailevia
lapsiakaan.
25 (38)

Perhepartio ei sinänsä ole uusi ilmiö. Sitä on toteutettu jo aiemminkin muun muassa SP:n puolella.
Versoissa perheet ovat luontaisesti olleet mukana monessa toiminnassa. Valtakunnallisilla
Versoleireillä perheet ovat näkyneet omana alaleirinä jo usean vuoden ajan.
Haluamme tarjota yhteistä tekemistä koko perheelle:
1. Haluamme tarjota perheille mahdollisuuden toimia yhdessä sen sijaan, että kaikki
rientäisivät omiin harrastuksiinsa
2. Haluamme tarjota lapsille jo pienestä pitäen apuvälineitä terveeseen kasvuun
3. Haluamme tarjota vanhemmille vertaistukea ja koulutusta
4. Haluamme innostaa mukaan hyvän harrastuksen pariin:
5. Haluamme tutustuttaa lapset partiotoimintaan jo pienenä
6. Lapset saavat uusia ystäviä
7. Pienet lapset kasvavat partiotoimintaan mukaan
8. Vanhemmista saadaan johtajia ryhmiin
Kokoontuminen
Perhepartio kokoontuu säännöllisesti, perheille sopivan tahdin mukaisesti. Sopiva tahti voisi olla
esimerkiksi kerran tai kaksi kertaa kuussa. Toimintaan sisältyy paljon ulkoilua. Vetovastuu voidaan
hoitaa siten, että on muutama vetäjä tai kiertävällä mallilla. Kausi suunnitellaan ja toteutetaan
yhdessä.
Perhepartiosta sudenpennuksi
Perhepartiossa voi olla eri-ikäisiä lapsia mukana. Kun lapset kasvavat varsinaiseen partioikään, he
voivat perhepartion lisäksi suorittaa viikoittain omaa ohjelmaansa tai se voi olla osana
perhepartiota omana osuutena. Johtajiksi toivomme nousevan omia vanhempia.
Perhepartiotyön kehittäminen tarvitsee kehitysvaiheensa aikana pioneerihenkisiä ihmisiä
mukaansa. Kehitystyön aikana keräämme perhepartiosta materiaalia ja kokemuksia.

Erityislapset
Yhdeksi lippukuntien, kuten muunkin lapsi- ja nuorisotyön haasteeksi ovat nousseet erityislapset.
Heitä alkaa olla jokaisessa ryhmässä. Haluamme kiinnittää tähänkin haasteeseen huomiota ja
tarjota jokaiselle lapselle turvallisen ilmapiirin ja hyvän mahdollisuuden oppia.
Tulevaisuuden haasteena on tarjota johtajille ajanmukaisia työkaluja erityislasten ja syrjään
jääneiden lasten kohtaamiseen ja mahdollistaa jatkossakin lapsille turvallisen tilan kasvaa ja
kehittyä.
Näemme, että partion pienet ryhmät on turvallinen paikka kasvaa. Pienemmissä ryhmissä on
helpompi kohdata jokainen lapsi kerrallaan. Vuosien myötä lapsen ja aikuisen välille voi syntyä
ryhmässä luottamus, joka kestää vaikeidenkin ajanjaksojen yli.
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Liite 1 Versolippukunnan mallisäännöt (4 sivua)
1§

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
_______________________________, jota näissä säännöissä sanotaan
lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on
____________________:n kaupunki/kunta ja jonka kielenä on suomi.

2§

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Lippukunnan tarkoitus on auttaa ihmistä pääsemään tasapainoiseen elämään
Jumalan, lähimmäisen ja itsensä kanssa. Huomioiden luonnon ja ympäristön.
edistämällä hänen hengellistä, henkistä, yhteiskunnallista ja ruumiillista
kehittymistään
luomalla häneen toisen ihmisen huomaamisen ja palvelemisen asenne
kehittämällä hänen huomiokykyään, itsekuriaan ja itseluottamustaan
opettamalla hänelle tietoja ja taitoja, joista on hyötyä hänelle itselleen,
seurakunnalle ja yhteiskunnalle.
Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen keinoin, joihin
kuuluvat kristillinen, kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, yhteiskunnallinen kasvatus,
ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien
avulla.
Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen
Vapaakirkon tunnustusta. Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3§

JÄSENET
Lippukunnan jäseniksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen
seitsemän vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.
Lippukunnan varsinaisia jäseniä ovat kaikki 15-vuotta täyttäneet lippukunnan
jäsenet; lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä.
Jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta päättää johtajaneuvosto.
Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan
varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

4§

JÄSENMAKSU
Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman
jäsenmaksun.

5§

HALLINTO
Lippukuntaa johtaa johtajaneuvosto, johon kuuluu puheenjohtajan toimivan
lippukunnanjohtajan lisäksi vähintään kaksi ja enintään viisi jäsentä.
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Lippukunnanjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi ja johtajaneuvoston jäsenet
valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtajaneuvosto valitsee keskuudestaan lippukunnan
varajohtajan vuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.
Johtajaneuvoston kokous on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet jäsenistä on
läsnä.
6§

TAUSTAYHTEISÖ JA VANHEMPAINNEUVOSTO
Lippukunnan taustayhteisönä on _______________________ vapaaseurakunta .
Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa
yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan noudattaa toiminnassaan
taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2§:n asettamissa puitteissa.
Lippukunnan ja taustayhteisön välinen suhde määritellään sopimuskirjassa, jonka
lippukunnan kokous hyväksyy. Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu
jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa
yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

7§

LIPPUKUNNANJOHTAJA
Lippukunnanjohtajan on oltava täysi-ikäinen taustayhteisön hyväksymä henkilö.

8§

LIPPUKUNNANJOHTAJAN TEHTÄVÄT
Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan johtajaneuvoston kanssa:
1.
johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan johtajaneuvoston ja kokousten
päätösten sekä näiden sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten
määräysten ja ohjeiden mukaisesti,
2.
kutsua johtajaneuvosto koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksessa,
3.
pitää yhteyttä erityisesti taustayhteisöön ja lippukunnan jäsenten vanhempiin.

9§

JOHTAJANEUVOSTON TEHTÄVÄT
Johtajaneuvoston tehtävänä on:
1.
edustaa lippukuntaa,
2.
suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa,
3.
huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta,
5.
valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan
kokoukselle esiteltävät asiat,
6.
toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset.

10§

NIMEN KIRJOITTAMINEN
Lippukunnan nimen kirjoittaa lippukunnanjohtaja yksin tai kaksi johtajaneuvoston
keskuudestaan valitsemaa henkilöä yhdessä.
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11§

TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Lippukunnan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille
tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa
hallitukselle 15. päivään helmikuuta mennessä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa
ennen varsinaista kokousta/kevätkokousta.

12§

LIPPUKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS
Yhden vuosikokouksen malli:
Lippukunnan tammi-helmikuussa pidettävän varsinaisen kokouksen tehtävänä on:
1. päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtajaneuvostolle ja muille
tilivelvollisille,
2. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle,
3. toimittaa joka toinen vuosi lippukunnanjohtajan vaali,
4. vahvistaa johtajaneuvoston jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi,
5. toimittaa johtajaneuvoston muiden jäsenten vaali,
6. vahvistaa kuluvan toimintakauden jäsenmaksut,
7. valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
8. valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin ja Versokäräjille
9. käsitellä muut mahdolliset asiat.
Kahden vuosikokouksen malli:
Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Lippukunnan kevätkokous
pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Kevätkokouksen tehtävänä on
1. päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilipäätöksen vahvistamisesta sekä
niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden
myöntämisestä,
2. valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin ja
3. käsitellä muut mahdolliset asiat.
Syyskokouksen tehtävänä on
1. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle,
2. valita lippukunnanjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi/kahdeksi
kalenterivuodeksi,
3. vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi
kalenterivuodeksi/kahdeksi kalenterivuodeksi,
4. vahvistaa hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi/kahdeksi
kalenterivuodeksi,
5. vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut,
6. valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan lippukunnan
seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa ja
7. käsitellä muut mahdolliset asiat.
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13§

YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi
kymmenesosa lippukunnan varsinaisista jäsenistä sitä johtajaneuvostolta
kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli johtajaneuvosto pitää sitä
aiheellisena.

14§

KOKOUSKUTSU
Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai toimitettava kirjeellisesti
jäsenille.

15§

OHJESÄÄNNÖT
Lippukunnanjohtajan, johtajaneuvoston ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja
toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa
vahvistaa ohjesääntöjä.

16§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on
kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa
annetuista äänistä. Ennen asian käsittelyä on kokoukselle esitettävä
sääntömuutoksesta taustayhteisön lausunto.

17§

LIPPUKUNNAN PURKAMINEN
Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden
väliajoin pidettävässä lippukunnan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan
äänten enemmistöllä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat
taustayhteisölle lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan.
HYVÄKSYMINEN
Säännöt on hyväksytty ____________________________________(lpk:n nimi)
kokouksessa _____________________________________ ___/___/______
(paikka ja aika)
Allekirjoitukset
_____________________________
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_____________________________

Liite 2

TAUSTAYHTEISÖSOPIMUS (3 sivua)
Versolippukunta on osa paikallisen vapaaseurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä. Täten
Versotoiminnassa seurakuntaa ei ajatella käytännön tasolla taustayhteisönä vaan yhteisenä
toimintapohjana. Lippukunnan yhdistyspohjasta johtuen on paikallansa keskustella ja sopia
yhteiset pelisäännöt myös kirjallisesti.
(seurakunta) ja (lippukunta)

Yleistä
Partiolippukunta ____________________________ toimii ________________________
alueella/kunnassa/taajamassa. Lippukunnassa on noin _________ eri-ikäistä jäsentä. Lippukunta
on itsenäinen rekisteröity yhdistys, jonka päätösvaltaa käyttää lippukunnan vuosikokous ja sen
nimeämä hallitus. Lippukunta on osa valtakunnallista Versopartiota.
________________________ vapaaseurakunta on itsenäinen paikallinen seurakunta. Sen
tehtäviin kuuluu muun muassa lapsi- ja nuorisotyö. Päätösvaltaa seurakunnassa käyttää
seurakunnankokous ja sen valitsema vanhimmisto. Seurakunta kuuluu osaltansa Suomen
Vapaakirkkoon.
Partiolippukuntien tarjoama partiokasvatus kehittää myönteistä asennoitumista uskontoon.
Seurakunnan ollessa lippukunnan taustayhteisö, lippukunta antaa taustayhteisön tunnustuksen
mukaista uskonnollista kasvatusta jäsenten vakaumusta kunnioittaen.
Toiminta ja yhteistyö
1. Lippukunnan johto vastaa siitä, että lippukunnan toiminta vastaa kaikissa olosuhteissa
Partiotoiminnan periaatteita, jotka on määritelty Suomen Partiolaisten peruskirjassa samoin
kuin taustayhteisön opetusta.
2. Sekä lippukunta että taustayhteisö tiedottavat toisilleen järjestämästään toiminnasta.
Vuosittain sovitaan erillisellä liitteellä mihin tapahtumiin toivotaan osallistumista sekä
seurakunnasta että lippukunnasta.
3. Taustayhteisö takaa lippukunnille itsemääräämisoikeuden kaikissa asioissa, joihin tässä
sopimuksessa ei ole asetettu rajoituksia.
4. Seurakunta tukee lippukunnan jäsenilleen tarjoamaa henkistä ja hengellistä kasvatusta.
Hengellisen kasvatuksen toteutus suunnitellaan yhteistyössä lippukunnan ja muun
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kanssa. Yhtenä yhteisen suunnittelun työkaluina voidaan
käyttää Polku316 ohjelmaa ja nuortenpiiriä.
Hallinto
−
−

Lippukunnan puolelta yhteyksiä hoitaa lippukunnan hallitus. Lippukunnan johtajaneuvoston
kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna seurakunnan edustaja esimerkiksi lapsi- tai
nuorisotyöntekijä. Hänen läsnäolonsa on toivottavaa jokaisessa kokouksessa.
Lippukunnan toimintaan liittyvät viralliset kannanotot käsitellään lippukunnan hallituksen
kokouksessa ja tuodaan tarvittaessa esille seurakunnan päättäviin elimiin.
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−
−

−

Lippukunta toimittaa toimintasuunnitelmansa, toimintakertomuksensa, talousarvionsa ja
tilinpäätöksensä taustayhteisölle yhdessä sovittuihin määräaikoihin mennessä.
Taustayhteisö varaa tarvittaessa lippukunnan edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden
taustayhteisön hallintoelinten niihin kokouksiin, joissa käsitellään lippukuntaa koskevia
asioita. Tällä varmistetaan, että itse kullakin on mahdollisuus tulla kuulluksi omassa
asiassaan.
Osapuolet sitoutuvat informoimaan toisiaan niistä kokouksista, joissa edellä mainittuja
asioita käsitellään sekä ilmoittamaan päätöksistään toisilleen pöytäkirjaottein.

Tilat
1. Taustayhteisö tarjoaa lippukunnalle asianmukaiset kokoontumis- ja varastotilat, joiden
siisteydestä lippukunta vastaa itse. Taustayhteisö vastaa kiinteistön omistajan vastuulla
olevista asioista. Muutostöistä ja sisustamisesta on sovittava erikseen.
2. Taustayhteisön hallinnassa olevat muut tilat, kuten kokoustilat, salit, leirikeskukset yms.
ovat lippukunnan käytettävissä kulloinkin sopimuksen mukaisesti.
3. Partiolaiset maksavat muiden seurakunnan työmuotojen tavoin enintään seurakunnan
sisäisen vuokrahinnaston mukaista tilavuokraa koloista, leirikeskuksista ja
retkeilymaastoista.
Talous, omaisuus ja kalusto
1. Lippukunta pitää kirjanpitoa tuloistaan ja menoistaan hyväksyttäviä tositteita käyttäen.
2. Taustayhteisö avustaa taloudellisesti lippukunnan toimintaa vuosittain erikseen sovitun
mukaisesti.
3. Lippukunta omistaa omatoimisesti hankitun sekä lahjoituksena saadun omaisuutensa.
4. Lippukunnan toiminnan lakatessa ja yhdistyksen purkautuessa menetellään lippukunnan
omaisuuteen suhteen lippukunnan sääntöjen edellyttämällä tavalla
Sopimuksen muuttaminen tai irtisanominen
Sopimusta muutetaan tai uudistetaan sopijaosapuolten yhteisellä suostumuksella. Näistä käydään
aina erilliset neuvottelut osapuolten kesken. Sopimus on uudistettava aina, jos jompikumpi
sopijaosapuolista vaihtuu seurakuntaliitoksen tai lippukuntien yhdistymisen seurauksena.
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voi kumpikin sopijapuoli irtisanoa.
Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanominen suoritetaan virallisesti kokouksessa, jossa
ovat mukana lippukunnan ja taustayhteisön edustajat.
Tästä sopimuksesta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta; yksi kummallekin
sopijapuolelle.
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Kopio sopimuksesta toimitetaan partiopiirille, jonka jäsen lippukunta on.
Yhteyshenkilö lippukunnassa: _________________________________________________
Vastuuhenkilö seurakunnassa: _________________________________________________
Allekirjoitukset
_________________________

_____________kuun _________päivänä 20_____

______________________________
lippukunnan nimenkirjoittaja

______________________________
lippukunnan nimenkirjoittaja

______________________________
seurakunnan johtaja

______________________________
srk:n talouspäällikkö tms.
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Liite 3 (päivitetty 27.8.2012)

VERSOJEN PARTIOTOIMIKUNTA
Partiotoimikunnan jäsenen tulee olla yli 15-vuotias, joka sitoutuu Versojen eettisiiin ohjeisiin.
(Eettiset ohjeet hyväksytty Versokäräjillä 25.3.2012)
Toimikausi
Partiotoimikunnan jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenenä voi olla kaksi kautta
peräkkäin. Varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Partiotoimikunnan tehtävät
Pitää yllä ja levittää Versojen näkyä
Kehittää ja ideoi Versojen valtakunnallista toimintaa
Tukee lippukuntien toimintaa
Ovat mukana käytännön työskentelyssä: PTK:n jäsenillä on omat vastuualueet
→ Halua toimia Versojen parhaaksi
Kokouksiin osallistuminen
 Kokoukset 5 – 10 kertaa vuodessa – suurin osa kokouksista on verkossa.
 Jäsenten odotetaan sitoutuvan palaveriaikoihin, myös varajäsenet.
Osallistumismaksut ja korvaukset
− PTK:n kokouksiin osallistumisista korvataan matkat. Matkakorvaukset on haettava
kuukauden sisällä. Lomakkeen voi hakea osoitteesta
− www.vapis.fi
− Resurssipankki
− Tukimateriaalia
− Työkaluja/Materiaalia
− Hallinto
− Yleisiä liikennevälineitä käyttäessä on kuitit toimitettava laskun liitteenä AINA.
− SVN tarjoaa ruoan PTK:n kokouksissa.
− Muihin tapahtumiin – esim. Hiljaisille Päiville tai Versopäiville - on myös PTK:n jäseniltä
normaalisti osallistumismaksu.
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Liite 4

KANTOKILTA
NIMI JA TOIMINTA
Killan nimi on Kantokilta
Kotipaikka on Hämeenlinna
Kilta kokoontuu valtakunnallisten versopartiotapahtumien yhteydessä,
sekä erikseen kiltaraadin kutsusta.
1.
2.
3.
4.

TARKOITUS
Partiotoveruus ja yhteyden pitäminen
Palvelualttius ja versopartioinnin tukeminen toiminnallisesti ja taloudellisesti
Versopartion tunnetuksi tekeminen
Versoperinteen vaaliminen

JÄSENET JA TOIMIHENKILÖT
 Jäseneksi hyväksytään versojohtaja, joka haluaa toteuttaa Kantokillan tarkoitusta. Kiltaraati
hyväksyy uudet jäsenet.
 Kiltaraadin muodostavat kiltamestari ja kiltakirjuri, sekä kolme muuta jäsentä. Kiltaraati
valitaan valtakunnallisella versoleirillä yhdeksi versojaadiksi (noin kolme vuotta) kerrallaan.
KILLAN TAPAKRONIKKA
1. Tervehdimme toisiamme partiotervehdyksellä.
2. Kiltamestarin tunnuksena on sauva, jota käytetään kokousten päätöksenteossa sekä
uusien jäsenien ”lyömiseksi”.
3. Valtuutamme kiltamestarin tai kiltakirjurin yhdessä jonkun toisen raadin jäsenen kanssa
allekirjoittamaan killan nimen.
4. Emme peri jäsenmaksua, mutta tuemme versopartiotoimintaa taloudellisesti.
5. ”Lyömme” uuden jäsenen ”kiltalaiseksi” ja annamme hänelle kiltamerkin.
6. Uudistamme partiolupauksen uusia jäseniä kiltalaisiksi ”lyötäessä”.
7. Annamme uuden jäsenen esitellä itsensä kiehisen verran.
8. Kilta on kaikessa toiminnassaan Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n (SVN) hallinnon alainen.

Säännöt hyväksytty Kauhavalla Versojen Hiljaisilla Päivillä Kantokillan ensimmäisessä
kokouksessa 20.3.2010
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Tavoite 2013
Määrällinen muutos
30 toimivaa versolippukuntaa
Nykyisen lippukuntaverkoston henkiin herättäminen ja innostaminen
900 Versopartiolaista toiminnassa mukana
Versojen yhteisten tapahtumien osallistujamäärä kasvuun
 Hiljaiset Päivät: 300 osallistujaa
 Suurleiri 2012 500 osallistujaa
Toiminnan muutos
Toimiva SP:n koulutusta täydentävä Verso- identiteettiä vahvistava koulutusjärjestelmä
Mittari: koulutettavien lukumäärä
Asennemuutos
Seurakuntien työntekijöiden ja vastuunkantajien asennemuutos partiotyötä kohtaan
− Lippukunta on osana seurakuntaa
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Liite 6 Malli lippukunnan jäseneksiliittymislomakkeesta
PALAUTETAAN LIPPUKUNTAAN
Annan lapselleni _______________________ luvan tulla Kotikylän Versojen toimintaan ja
hyväksyn samalla, että hänestä voidaan ottaa valokuvia tai haastatella partiosta tai seurakunnan
toiminnasta kertoviin julkaisuihin. (Mahdollinen kielto tehtävä erillisesti ja kirjallisesti).
_____________________________________

Päivämäärä ____ / ____ 20____

_____________________________________
(nimen selvennys)
Perustiedot partiolaisesta:
Nimi ___________________________________________________________________
Katuosoite ______________________________________________________________
Postinumero ja postipaikka _________________________________________________
puhelin partiolaiselle ______________________________________________________
syntymäaika _____________________________________________________________
(ei kirjoiteta sotun loppuosaa)
Ruoka-aineallergiat ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sairaudet ja lääkitykset sekä lääkeaineallergiat __________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Muita tietoja johtajiston tietoon _______________________________________________
________________________________________________________________________
Isän nimi, puhelin ja sähköposti ______________________________________________
________________________________________________________________________
Äidin nimi, puhelin ja sähköposti _____________________________________________
________________________________________________________________________
Jonkun muun läheisen nimi, puhelin ja sähköposti _______________________________

Lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja kirjaa tiedot Suomen Partiolaisten Polku-jäsenrekisteri-tietokantaan. Suomen Partiolaiset lähettää
tällä perusteella jäsenmaksulaskun, joka sisältää Suomen Partiolaisten, paikallisen partiopiirin ja mahdollisesti myös lippukunnan
jäsenmaksun.
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Liite 7 (päivitetty 27.8.2012)

Versojohtajan
eettiset
ohjeet

Nämä Versojen eetiset ohjeet on hyväksytty Versokäräjillä 25.3.2012 Laukaassa.

Ohjeisto kertoo arvopohjasta, joka on keskeinen versopartion vastuutehtävissä oleville ja johon
vastuutehtävään haluava sitoutuu. Kooste kertoo, kuinka sitoutumisen arvoihin oletetaan näkyvän versojohtajan toiminnassa.
Tämä annetaan etukäteen tiedoksi kaikille, joita ehdotetaan tai jotka ilmoittavat olevansa
käytettävissä eritasoisiin luottamustehtäviin niin versolippukunnissa kuin valtakunnallisessa
versopartiotyössä.
Versopartiotoiminta on kristillistä toimintaa ja niinpä versopartiojohtajat
• kunnioittavat Jumalan sanaa
• ovat lasten ja nuorten esikuvia
• ilmoittavat havaitessaan lapsiin tai nuoriin kohdistuvaa rajoja rikkovaa käytöstä
• miettivät suhdettaan alkoholiin ja päihteisiin
• käytävät varojaan parhaan kykynsä ja terveen järjen mukaisesti
• sanoutuvat irti takana puhumisesta ja karkeasta kielenkäytöstä
• korostavat avioliittoa Jumalan hyvänä säätämyksenä yhteiselämälle
• ottavat huomioon toiset ihmiset niin, että kaikki voivat hyvin
• tiedostavat sen, miten TV, pelit, sosiaalinen media ja internet vaikuttavat ihmisiin
• toivovat näkevänsä elävää uskoa Jumalaan lasten ja nuorten keskuudessa
• haluavat ohjata lapset ja nuoret Kristuksen ja seurakunnan yhteyteen
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