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Versokäräjät 2018 su 4.11.2017 klo 10.30-12.30
Kiponniemessä, osoitteessa Kiponniementie 84, 41940 VESANKA
1
·

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.
4
KANTOKILLAN KUULUMISET
Kantokillan edustaja kertoo lyhyesti Kantokillan tilanteesta.
5
KATSAUS MENNEEN VUODEN (edellisten Versopäivien jälkeen) TAPAHTUMIIN
Mennyt versovuosi käydään läpi valmiiksi selostetulla Powerpoint-esityksellä.
Versojohtajapäivät 4.-5.11.2017 Jämsän Mustingassa
◦ Jyväskylän Versot järjestivät koko tapahtuman - paikalla 24 versojohtajaa
Hiljaiset Päivät 2018 Turussa 6.4. – 8.4.2018
◦ Tursot hoitivat liki kaiken – n. 120 hlöä yhteensä
Versoaktiviteetit Vapaakirkon kesäjuhlilla 29.6.-1.7.2018 Teopoliksella
◦ Minileiri “VGU” näyttelyosastona sisällä Karhuhallissa – 10 hlön iskujoukko järjesti
Versovaellus2018 * pe 8.6. – su 17.6.2018
◦ Versojen oma vaellus = 20 hlöä, johtajana Iska Knuuttila (LaVe)
◦ Helsingin, Jyväskylän, Kouvolan ja Lahden versolippukunnista osanottajat
◦ vaihtelevat, mutta mukavat säät, vaikka parina päivänä satoi lunta
Verso-koulutusviikonloppu pe 24.8. - su 26.8.2018 Kiponniemessä
◦ pidettiin ROK0- ja ROK2-koulutus rinnakkain (ykköset ROK2:ssa mukana)
◦ 5 + 5 + 12 osanottajaa ja 8 kurssivartionjohtajaa, 2 huoltohenkilöä,
◦ kouluttajina Ella Jouppila, Ari Kastepohja, Sami Laaksamo, Esa Mangeloja, Niko Nykänen
ja Laura Ojala
Versojen partiotaitokilpailut la 22.-23.9.2018
◦ kisat peruttiin vähäisen osanottajamäärän takia
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6

PLEISSI’19 –VERSOSUURLEIRIN SUUNNITTELUN TILANNE


7

8

LEIRINJOHTAJA MIIKA HUOVISEN LYHYT KOMMENTTI (aamulla ollut isompi info)

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 KRONOLOGISESTI


HILJAISET PÄIVÄT 15.-17.3.2019 SEINÄJOELLA




EI VERSO-PJPK’TA
VERSOVAELLUSTA EI JÄRJESTETÄ
o JyVe järjestää oman vaelluksensa Kilpisjärveltä Haltille ja takaisin kesäkuun
toisella viikolla (maastossa la 8. – la 15.6.2019), johon voi tulla osallistujia
muistakin versolippukunnista. Ajankohdan ja maaston takia vaellus on vaativa.



VGU2019 – 5.7. – 7.7.2019 KUOPION KUOPIOHALLISSA
o KANTOKILTATAPAAMINEN + LÄHETYSMAIDEN LIPUT



PLEISSI’19-VERSOSUURLEIRI
o RAKSALEIRI MA 22.7. – TO 25.7.2019
o VARTIOALALEIRIT PE 26.7. – LA 3.8.2019
o SUDU- JA PERHEALALEIRIT TI 30.7. – LA 3.8.2019 (voi tulla aikaisemmin)
o PURKULEIRI LA 3.8. – SU 4.8.2019



ROK0 + ROK1 (+ ROK2) – 30.8. – 1.9.2019 KIPONNIEMESSÄ (huom ajankohta!)



EI OLE VERSOKISOJA VERSOLEIRIVUONNA



VERSOJOHTAJAPÄIVÄT – 1.-3.11.2019
o vastuullinen järjestäjä PTK vai joku versolpk?
o VERSOKÄRÄJÄT

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOSTA VUODELLE 2020 KRONOLOGISESTI


VERSOPÄIVÄT / HILJAISET PÄIVÄT xx.-xx.3.2020 – PAIKKA AUKI!!!



VGU2018 – 28.6. – 30.6.2020 __________________________SSA
o KANTOKILTATAPAAMINEN + LÄHETYSMAIDEN LIPUT



VERSOVAELLUS2020 KESÄKUUSSA 2020?



PARTIOMATKA SAKSAN SISARPARTION LEIRILLE HEINÄKUUSSA 2020?



ROK0 + ROK1 + ROK2 – 29.8. – 31.8.2020 KIPONNIEMESSÄ



VERSOJOHTAJAPÄIVÄT – (1.-) 2.-3.11.2019
o vastuullinen järjestäjä PTK vai joku versolpk?
o VERSOKÄRÄJÄT
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9

PTK:N (= partiotyötoimikunta) UUSIEN JÄSENTEN (MINISTERIEN) VALINTA

HEMI (Hengellisen
kasvatuksen ministeri)
KIMI (kilpailuministeri)
KOMI (koulutusministeri)
LEMI (leiri- ja retkiministeri)
MAMI (markkinointi- ja
viestintäministeri
OHMI (ohjelmaministeri)
PÄMI (pääministeri)

2018 hoitanut
Sami Laaksamo (HaMeVe)

nyt valitaan
pesti jatkuu 2019 loppuun

Niko Nykänen (LaVe)

kausi 2019-2020

Laura Ojala (JoHaVe)
 käytettävissä uudelleen
Antti Virta (LaVe)

kausi 2019-2020
pesti jatkuu 2019 loppuun

-- tarvitaan uusi henkilö
OHVIna Ella Jouppila (SaVe)
 käytettävissä OHMIksi
Olli Puuri (HVVS)
 käytettävissä uudelleen

kausi 2019
kausi 2019-2020
kausi 2019-2020

10
UUDEN VERSOSIHTEERIN VALINTAPROSESSI
Ari Kastepohjan työsuhde on päättymässä 31.5.2020. Partiotoimikunta sekä SVN:n johtokunta ovat
keskusteluissaan elokuussa 2018 todenneet, että lähdetään hakemaan tehtävään uutta henkilöä.
Keskusteluissa on sovittu, että kun johtokuntaan on valittu vuodeksi 2019 jäsenet (valittu 8.9.2018) ja
partiotoimikuntaan samoin jäsenet vuodeksi 2019, näistä muodostetaan 2 + 2 henkilön (2
johtokunnasta ja 2 partiotoimikunnasta) työryhmä, joka huolehtii uuden versosihteerin
hakuprosessista siten, että vuoden 2019 loppuun mennessä olisi valittuna uusi henkilö. Valitulle
henkilölle jää sitten aikaa varmistaa riittävä taloudellinen tuki, jotta taloudellisesti tätä pestiä voidaan
jatkaa ja varsinainen työsopimus voidaan allekirjoittaa.
Versokäräjät voivat evästää työryhmää ja ajatukset kirjataan pöytäkirjaan.
11
VERSOLIPPUKUNTIEN JA PTK:N YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN
Partiotoimikunnassa on keskusteltu siitä, millä tavalla partiotoimikunnan ja versolippukuntien
yhteistyötä voitaisiin kehittää. On nostettu esiin huimia ideoita mm. siitä, että isojen lippukuntien ja
pienten yhdessä pitäisi ottaa huolekseen täyttää ministeripesti, jolloin saataisiin ministeripaikat jaettua
tasaisesti lippukuntiin ja toisaalta Versojen yhteisen toiminnan suunnittelu ja viestintä sisälle
lippukuntiin. Partiotoimikunta ei esitä mitään mallia, vaan asiasta keskustellaan, miten asiaa
kehitetään yhdessä eteenpäin.
12
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.
13
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Partiotoimikunnan puheenjohtaja eli pääministeri Olli Puuri päättää kokouksen klo 12.30
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Liite esityslistaan

LEIRIVARTIOKALUSTOHANKE
Pleisssi’19-versosuurleiriin liittyen kehitetään eri kokoisten versoleirien käyttöön konseptia, jossa yli
10-vuotiaat leiriläiset rakentavat itselleen leirivartioasennon, jossa he
1) majoittuvat yhdessä
2) toimivat omassa leirikatoksessaan
3) kokkaavat ruokansa omassa leirikeittiössään
1 MAJOITTUMINEN
Toteutetaan lippukunnan nykyisillä majoitteilla. Ihanneratkaisussa olisi jokin yhteinen majoite:
puolijoukkueteltta tai iso kotateltta tai vastaava.
2 VARTIORAKENNELMAT
Leirivartio pystyttää itselleen
 ison sadekatoksen (vähintään 6 x 8 m)
 leiripöydän (ritiratipöytä suositellaan, tästä Pleissi’19 on suunnitellut uuden mallin)
 penkkiratkaisun molemmille puolille pöytää (kaikki mahtuvat yhtaikaa istumaan)
3 LEIRIVARTIOKEITTIÖ
Leirivartiokeittiössä on
 2 x 11 kg nestekaasupullo energialähteenä
 kaksi 9 kW kaasupoltinta ruoan valmistamiseen
 muurikka paistamiseen
 kattiloita
 muita perusvälineitä ruoanvalmistukseen
 kalustoon kuuluvien pienempien keittiövälineiden kuljetuslaatikot
Ajatus on, että ko. keittiösetti sopii vähintään 12 hengelle hoitamaan leirivartion kaikkien ruokien
valmistamisen.
Tarkoituksena on kehittää ja hankkia/rakentaa kesäksi 2019 ainakin 10 kpl leirivartiokalustoa sekä
tehdä vaihtoehtoja leirivartion leirikatokseksi, jonka kukin leirivartio rakentaa ensimmäiseksi leirille
tullessaan.
Hankkeen rahoitus on sijoitettu pääosin Pleissi’19:n budjettiin.

