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Versokäräjät 2017 su 5.11.2017 klo 10-12
Mustingan kylätalolla, osoitteessa Mäntäntie 664, 42100 JÄMSÄ
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KOKOUKSEN AVAUS
partiotoimikunnan puheenjohtaja eli pääministeri Olli Puuri avaa kokouksen

·
·
·
·

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
puheenjohtajaksi valitaan Olli Puuri
sihteeriksi valitaan Ari Kastepohja
pöytäkirjantarkistajat valitaan
ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjantarkistajat.

2

3
LIPPUKUNTIEN KUULUMISET
Kustakin paikalla olevasta lippukunnasta kuullaan lyhyt tilannetieto. Ari Kastepohja kertoo terveiset
lippukunnista, joista ei ole edustusta.
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KANTOKILLAN KUULUMISET
Kantokillan edustaja kertoo lyhyesti Kantokillan tilanteesta.
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KATSAUS MENNEEN VUODEN (edellisten Versopäivien jälkeen) TAPAHTUMIIN
Mennyt versovuosi käydään läpi valmiiksi selostetulla Powerpoint-esityksellä.
Versojohtajapäivät 18.-20.11.2016 Teopoliksessa
Versopäivät 2017 Teopoliksessa 17.3. - 19.3.2017
Versoaktiviteetit Vapaakirkon kesäjuhlilla 30.6.-2.7.2017 Teopoliksella
◦ Minileiri “VGU” ison teltan takana
Versovaellus Luiro’17 * pe 21.7. – su 30.7.2017
◦ Versojen oma vaellus = 21 henkilöä
◦ Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Lahden versolippukunnista osanottajat
◦ mahtavat säät
Verso-koulutusviikonloppu pe 25.8. - su 27.8.2017 Kiponniemessä
◦ pidettiin ROK1- ja ROK2-koulutus rinnakkain
◦ 13 + 11 osanottajaa ja 6 kurssivartionjohtajaa, 2 huoltohenkilöä
◦ kouluttajina Anna-Maria Huuskonen, Petra Immonen, Ari Kastepohja, Sami Laaksamo ja
Esa Mangeloja
Versojen partiotaitokilpailut la 9.-10.9.2017 Nuuksiossa
◦ 12 Verso-kisavartiota: 4 ruha, 5 sipu ja 3 orvi
6
PLEISSI’19 –VERSOSUURLEIRIN SUUNNITTELUN TILANNE
Apulaisleirinjohtaja Kukka Salmiovirta
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7
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 KRONOLOGISESTI JA SITTEN
TOIMINTOJA
Työstetään seinällä aikajanatekniikalla vuotta 2018, jossa osanottajat saavat kommentoida
suunnitelmia seinälle postit-lapuilla. Partiotoimikunta saanee kokouksen puolesta jatkaa
työstämistä suunnitelluin suuntaviivoin.
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TOIMINTASUUNNITELMALUONNOSTA VUODELLE 2019 KRONOLOGISESTI
Katsotaan yhdessä vuoden 2019 hahmotelmat ja kirjataan mahdolliset lisäykset.
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PTK:N (= partiotyötoimikunta) UUSIEN JÄSENTEN (MINISTERIEN) VALINTA

EI-erovuossa ovat PÄMI (Olli Puuri), KIMI (pesti täyttämättä) ja KOMI (pesti täyttämättä).
Erovuorossa HEMI, LEMI, MAMI ja OHMI







HEMI (Hengellisen kasvatuksen ministeri) – ennen kokousta tiedossa, että Sami Laaksamo
Hangon Meri-Versoista on käytettävissä ko. pestiin 2018-2019.
KIMI (kilpailuministeri) – ennen kokousta tiedossa, että Niko Nykänen Lahden Versoista on
käytettävissä ko. pestiin 2018.
KOMI (koulutusministeri) – ennen kokousta tiedossa, että Laura Ojala Joensuun HakaVersoista on käytettävissä ko. pestiin 2018.
LEMI (leiri- ja retkiministeri) – ennen kokousta tiedossa, että Antti Virta Lahden Versoista
on käytettävissä ko. pestiin 2018-2019.
MAMI (markkinointi- ja viestintäministeri) – ennen kokousta ei ollut tiedossa ketään, joka
olisi käytettävissä ko. pestiin.
OHMI (ohjelmaministeri) – ennen kokousta tiedossa, että Tarja Sovijärvi Jyväskylän
Versoista on käytettävissä ko. pestiin.
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VERSOTAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMIS- JA PERUUTUSEHDOT
Partiotoimikunta esittää kirjattavaksi yleiset versotapahtumien ilmoittautumis- ja peruutusehdot,
koska sellaisia ei ole ollut aikaisemmin sovittuna:
1) Lippukunta vastaa viime kädessä jäsentensä ilmoittautumisista. Osallistumisoikeus
versopartiotapahtumiin on kaikilla versolippukuntien jäsenillä. Ei-jäsenten
osallistumismahdollisuus on mainittu erikseen tapahtuman yhteydessä. Ilmoittautuminen
muuttuu sitovaksi viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
2) Viimeisenä ilmoittautumispäivänä tapahtuman järjestäjä päättää ilmoittautuneiden määrän
perusteella, pidetäänkö tapahtuma vai perutaanko se.
3) Sähköinen ennakkokirje – tarkista sähköpostiosoitteesi! Ennakko-ohjeet lähetetään
pääsääntöisesti sähköpostilla noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Varmista
ilmoittautumisen yhteydessä, että olet antanut sellaisen sähköpostiosoitteen, joka tavoittaa
Sinut tai ilmoita, että tarvitset paperisen ennakkokirjeen kulkupostissa.
4) Koulutusten (mm. Verso-ROK) osallistumismaksut laskutetaan kootusti lippukunnittain
tapahtuman jälkeen tai muuten, jos niin on sovittu. Tapahtumiin osallistuminen (mm.
Versopäivät ja Versokisat) maksetaan etukäteen tapahtuman järjestäjän ohjeiden mukaan.
5) Mikäli osallistumisen peruutus on tehty ennen varsinaisen ilmoittautumisajan
umpeutumista, peruminen on maksutonta. Peruminen tehdään samaan osoitteeseen,
johon on ilmoittauduttu. Jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan umpeuduttua, koko
osallistumismaksu peritään.
6) Jos peruutuksen syy on osallistujaa tai hänen lähiomaistaan kohdannut sairaus tai
tapaturma, voi osallistumismaksun periä partiovakuutusehtojen mukaisesti LähiTapiolalta
(lääkärintodistus vaaditaan). Muulla voittamattomalla esteellä (esim. hautajaiset) on
mahdollista saada osallistumismaksun palautus tapahtuman järjestäjältä. Osallistujan tulee
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ilmoittaa perumisesta aina tapahtuman järjestäjälle mahdollisimman pian, kun poisjäänti
koulutuksesta tai tapahtumasta on tiedossa.
7) Lippukunta voi lähettää poisjääneen osallistujan tilalle toisen henkilön sovittuaan asiasta
tapahtuman järjestäjän kanssa.
8) Jälki-ilmoittautuminen koulutuksiin ja tapahtumiin, joissa on tilaa, on mahdollista. Ole
yhteydessä jälkiilmoittautumisesta mahdollisimman nopeasti tapahtuman järjestäjään.
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JÄSENTIETOJEN KERÄÄMINEN VERSOLIPPUKUNNISTA
on aikanaan sovittu, että versolippukunnissa olevat partiolaiset ovat kaksoisjäseniä:
1) he ovat SP:n perimän jäsenmaksunsa kautta partiolippukuntansa jäseniä ja
partiopiirin kautta SP:n jäseniä
2) Vapaaseurakunnat ovat sopineet, että heidän lapsi- ja nuorisotyössään mukana
olevat henkilöt ovat jäseninä SVN:ssä (sama käytäntö on monilla valtakunnallisilla
nuorisojärjestöillä). Koska versopartio on ovat osa paikallisen vapaaseurakunnan lapsija nuorisotyötä, versopartiolaiset ovat myös SVN:n jäseniä.
Tämän jälkimmäisen tilastointia varten tarvitaan lippukunnista vuoden lopun
jäsentiedot SVN:ään. Monella paikkakunnalla seurakunta/nuortenpiiri kerää oman
alueensa tiedot yhteen. Tilastointiin tarvitaan etunimi, sukunimi, sukupuoli,
syntymävuosi ja missä ryhmässä toimii.
 SP:n jäsenrekisteriohjelma Polussa (oli käytössä 2003-2014) lippukuntaryhmittymän
koordinaatorilla oli sisäinen näkymäoikeus oman lippukuntaryhmittymänsä koko
jäsenistöön ja lippukuntien tietoihin. Kun SP siirtyi uuteen jäsenrekisteriohjelma KUKSAan,
oli epäselvää, jatkuuko toiminto. Nyt SP on ottanut kantaa, että KUKSAssa ei ole
ominaisuuksia, jotka tukisivat lippukuntaryhmittymien toimintaa. SP esittää, että
lippukuntaryhmittymissä halutessaan voidaan tehdä niin, että lippukuntaryhmittymän
koordinaattori on lippukuntiensa jäsenrekisterinhoitaja (niitä voi olla lippukunnalla
useampia), jolloin jäsenistötieto näkyy koordinaattorille.
 Ko. vanhaa päätöstä ei ole löydetty niistä vanhoista pöytäkirjoista, jotka on löydetty. Niinpä
on helpompi uudistaa ko. päätös.
 Samalla versolippukuntien identiteetti osana paikallisen vapaaseurakunnan toimintaa
selkenee ja se, että jos yhteyttä paikalliseen vapaaseurakuntaan ei ole, lippukunta ei ole
versolippukunta - partiolippukunta kylläkin voi olla. Versot ovat sitoutuneet rooliinsa osana
vapaaseurakuntaa.
PÄÄTÖSESITYS:
1) Merkitään versopartiolaisten kaksoisjäsenyys kahteen valtakunnalliseen nuorisojärjestöön
(SP / SVN) tiedoksi versolippukunnille.
2) Todetaan, että versolippukunnat voivat ottaa yhteyttä versosihteeriin hänelle jäsennäkymän
saamiseksi, jos niin haluavat.
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MUUT ASIAT
Muut mahdolliset asiat. Kokouksessa esille nousseita aiheista voidaan keskustella, mutta virallisia
päätöksiä ei pystytä tekemään. Niistä pitää olla oma kohtansa asetettuna ennen kokousta
esityslistalle, joka on jaettu etukäteen lippukuntiin sekä versojohtajille.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Partiotoimikunnan puheenjohtaja eli pääministeri Olli Puuri päättää kokouksen klo 12.

