VERSOPOSTIA
Lokakuun alku * 2020

Tiedote kaikille yli 15-vuotiaille Versoille

Versovuosi 2021
hahmollaan

Versokäräjät 4.10.2020 Isorannan leirikesuksessa linjasi versovuoden 2021 tapahtumiksi seuraavat:
SAMOAJAPÄIVÄT pe 29.1.—su 31.1.2021 Turussa (järj. Turun Versot)
VERSO-ROK-KOULUTUS pe 9.—su 11.4.2021
Kiponniemessä (järj. koulutusministeriö)
HILJAISET PÄIVÄT pe 23.—su 25.4.2021 Kiljavan leirikeskuksessa Hyvinkäällä (järj. Espoon
leppäversot, Helsingin Versoveikot ja –siskot
sekä PTK)
VERSOVAELLUS la 12.—la 19.6.2021 Lapissa
(järj. leiriministeriö)
VGU 2021 pe 2.—su 4.7.2021 Tampereella Vapaakirkon kesäjuhlien yhteydessä (järj. PTK)
Heinäkuussa
2021
versoryhmä
Legacyhankkeeseen, jos löytyy ryhmänjohtaja.
Versokisoille 2021 ei ole toistaiseksi ollut tiedossa järjestävää lippukuntaa. Partiotoimikunta kehottaa osallistumaan partiopiirien järjestämiin
kilpailuihin: keväällä sudenpentukisat sekä seikkailija- & tarpojakisat sekä syyskuussa samoaja, vaeltaja– ja aikuissarjat.
VERSOJOHTAJAPÄIVÄT pe 1. - su 3.10.2021
(paikka ja järjestävä taho vielä avoinna)

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

Versokäräjät valitsi partiotoimikuntaan
jäseniä

Versojohtajat kokoontuivat vuosittaiseen tapaamiseen Versokäräjille ja valitsivat jäseniä partiotoimikuntaan. Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n
johtokunnan pitää vielä vahvistaa esitys.
Partiotoimikunnan puheenjohtajaksi eli pääministeriksi (PÄMI) valittiin Laura Nykänen Kuopion Erä-Versoista kaudelle 2021—2022.
Hengellisen kasvatuksen ministeriksi (HEMI) valittiin Juhani Huuskonen Tampereen Versoista.
Kilpailuministerin (KIMI) pesti päätettiin lopettaa
ja mahdolliset kisaohjeukset kuuluvat jatkossa
ohjelmaministerille (OHMI).
Koulutusministeriksi (KOMI) kaudelle 2021-2022
valittiin Veera Ojala Joensuun Haka-Versoista.
Leiriministerinä (LEMI) jatkaa kautensa loppuun
(2021 loppuun) Otto Ketonen Lahden Versoista.
Markkinointiministeriksi (MAMI) valittiin Ari Kastepohja Jyväskylän Versoista.
Ohjelmaministeriksi (OHMI) valittiin Petra Immonen Turun Versoista.
Partiotoimikunnan kokouksiin osallistuu myös
jompikumpi SVN:n nykyinen toimihenkilö nyt, kun
versosihteeriä ei ole valittu.
Lisäksi partiotoimikunnan kokouksiin osallistuu
KANISTERI eli Kantokiltaraadin jäsen, jonka raati valitsee kuhunkin kokoukseen erikseen.
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Versojohtajapäivät Isorannan
leirikeskuksessa 2.—4. 10.2020

Kuva 1 Leirikeskuksen yli lensi viikonlopun aikana tuhansia hanhia, jotka lepäsivät läheisellä pellolla

Lauantaina lipunnosto myöhästyi hieman, kun
jouduttiin selvittelemään, miten leirikeskuksen
lukittu lipputanko saadaan auki ja miten lipputangossa lippu nostettiin yhdellä narulla, kun lipun
alareunassa olikin vain rengasmainen paino.

Kuva 3 Leirikeskuksen lipputangon lukittu kansi oikealla ja
nostonaru sekä rengas painoineen vasemmalla

Versojohtajapäivät pidettiin Lahden kaupungin
nuorisotoimen hallinnassa olevassa Isorannan
leirikeskuksessa. Päärakennus oli valmistunut
vuotta aikaisemmin ja kaikki oli uutta ja hienoa.
Kaikkiaan viikonloppu keräsi yhteen 30 eriikäistä versojohtajaa. Paikalle tulijat pitivät hyvästä yhteishengestä, joka vallitsi koko viikonlopun ajan.
Perjantai-iltana kokoonnuttiin ja saunottiin päärakennuksen erikoisessa saunassa. Illalla nähtiin kuvia kesän vaellukselta, Jyväskylän Verso-

jen lippukuntaleiriltä sekä Verso-ROKilta kahta
viikkoa aikaisemmin.
Kuva 2 Leirikeskuksen avarassa salissa lauantaiaamulla

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

Kuva 4 Kauniissa auringonpaisteessa lauantaiaamupäivällä tutustuttiin uusiin leikkeihin kuten ”padaa” ja ”saksalainen
käsileikki”.

Kuva 5 Lauantain lounasta varten porukka jaettiin kolmeen
osaan, jotka sitten valmistuivat ”Masterchef”-kisana lounaansa keittiöväen toimiessa tuomareina, yksi ryhmistä.
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Kuva 6 Toinen ryhmä vauhdissa

Kuva 9 Yhden ryhmän loppudraama menossa

Kuva 7 Kolmas ryhmä jo tuomaroitavana
Masterchef-kisassa kullakin ryhmällä oli käytettävissä oma leirikeittiökalusto ja tarveaineet sai
valita keittiön toimittamista valikoimista.

Kuva 10 Toisen ryhmän draama vauhdissa

Kuva 11 Samoajapäivien 2021 mainos menossa
Kuva 8 Lauantaina iltapäivällä oli vuorossa pitempi aika,
joka oli varattu keskusteluille. Kuvassa Tommi Koivunen
alustaa alustaa keskustelua mm. katsomuskasvatus versopartiossa sekä srk:n ja lippukunnan yhteistyön kehittämisestä.
Lauantai-iltapäivän keskusteluissa tarjolla oli
neljä aihetta keskusteluille, joita käytiin pari tuntia. Sen jälkeen oli koontien aika, jossa kukin
ryhmä sai havainnollistaa omia päätelmiään ryhmän kesken esitetyllä draamalla.
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

Kuva 12 Lauantai-iltana oli vuorossa pimeäsuunnistus
kolmen hengen ryhmissä
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Lauantai-illan ohjelmassa oli Jyväskylän Versojen järjestämä pimeäsuunnistus. Leirialue oli
jaettu kolmeen osaan ja kullakin alueella ryhmällä oli 6 min aikaa etsiä neljä heijastimilla
merkittyä rastia omien otsalamppujen valossa,
josta kustakin löysi yhden kirjaimen.
Maalissa oli aikaa 5 minuuttia muodostaa löydetyistä kirjaimista 12-kirjaiminen sana, joka kuvasi pohjoissuomalaista paikannimeä. Sanan Karigasniemi löysi neljä ryhmää kuudesta maastoon
lähteneestä ryhmästä.

Kuva 13 Sunnuntaiaamun lipunnosto virkeimpien voimin

_____________________________________________________________________________________

Versokäräjät 2020

Vuoden 2020 versokäräjille osallistui 25 eriikäistä versojohtajaa kahdeksasta versolippukunnasta. Kokousta johti pääministeri Olli Puuri
Helsingin versoveikoista ja –siskoista ja sihteerinä toimi Ari Kastepohja Jyväskylän Versoista.
Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mila Huovinen Joensuun Haka-Versoista ja
Aino-Elina Paananen Jyväskylän Versoista.

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

Seuraavaksi kuultiin tilannetiedot jokaisesta 15
aktiivisesta versolippukunnasta. Näissä mukana
on luokkaa 659 partiolaista. Kantokillan terveiset
toi kiltakirjuri Lea ”Lettu” Hietanen.
Katsauksessa menneeseen versovuoteen todettiin vain kolmen tapahtuman toteutuneen: edelliset versojohtajapäivät, samoajapäivät ja versoROK nyt kakis viikkoa aiemmin.
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Vuoden 2021 versotapahtumiksi sovittiin:
•
Samoajapäivät Turussa 29.—31.1.2021
•
Verso-ROK 9.—11.4.2021
•
Hiljaiset Päivät 23.-25.4.2021
•
Versovaellus 12.-19.6.2021
•
VGU 2.-4.7.2021
•
Legacy2021’ssa versopartioryhmä heinäkuussa (edellyttää ryhmänjohtajan löytymistä)
•
Versojohtajapäivät 1.-3.10.2021
Vuoden 2022 hahmottelu oli samansuuntainen,
siellä lisänä oli SP:n KAJO-finnjamboree ja partiomatka Saksaan.
Partiotoimikunnan osalta partiotoimikunnan tekemät ennakkovalmistelut menivät läpoi eikä
kokouksessa tuotu erille uusia henkilöitä, jotka
olisivat olleet käytettävissä ministereiksi:
•
PÄMI (pääministeriksi) Laura Nykänen
•
HEMI (heng.kasv.min.) Juhani Huuskonen
•
KIMI (kilpailuministeri) pesti lakkautettiin
•
KOMI (koulutusministeri) Veera Ojala
•
LEMI (leiriministeri) Otto Ketonen
•
MAMI (Markkinointimin.) Ari Kastepohja
•
OHMI (ohjelmaministeri) Petra Immonen
Etusivulla on mainittu tarkemmin ministerivalinnat.
Versosihteerin rekrytointiprosessi on Tommi
Koivusen kertomana jäädytetty vuoden loppuun
asti ja SVN:n johtokunta käsittelee asiaa vuoden
2021 alussa seuraavan kerran.
Versoleiriprosessi päätettiin uudistaa ja siinä
suuntaviivat ovat:
AIKATAULULLISESTI
1) leiriministeri ja PTK kartoittavat potentiaalisia
leiripaikkoja etukäteen sekä selvittävät, milloin
niitä pitää varata
2) leirinjohtajat valitaan 2 vuotta ennen leiriä
(siis kesällä)
3) leirijohtajien johdolla leiripaikka valitaan vuoden loppuun mennessä
4) kevään aikana leirijohtajat rekrytoivat leiristaabin
5) leiristaabi rupeaa nimityksensä jälkeen rekrytoimaan vastuutekijöitä omalle vastuualueelleen
6) leiri suunnitellaan syksyn aikana
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

7) ilmoittautuminen avataan vuodenvaihteessa
MUUTEN
1) aikuisten apua kohdennetaan enemmän lapsiin kuin ohjelmaan
2) leiriläisten partio- ja leiritaidoille tarjotaan tukea ilmaisella rakennusleirillä
3) Rakennusleirille on mahdollisuus osallistua
ilman kokemusta rakentamisesta, paikalla on
osaavia ihmisiä opastamassa. Rakennusleiri rakentaa tarvittavat rakennelmat etukäteen, mutta
myös kouluttaa nuoria johtajia leiritaitoihin.
4) Ihmisillä, ketkä osaavat kouluttaa, olisi leirin
aikana esim. merkki, joka ilmaisisi, että häneltä
voi kysyä neuvoa
5) Perheleiriä lukuun ottamatta yli 7-vuotiaat majoittuvat lippukuntiensa kanssa samassa paikassa. Johtajat tuntevat niin lapset kuin nuoret johtajat sekä vanhemmat ihmiset, jolloin heidän ohjaaminen on helpompaa. Tällöin voidaan seurata, että leiriläisillä on tarpeeksi johtajia ja että johtajilla on sopivasti töitä.
Päätettiin, että 1) Kehotetaan versolippukuntia
huolehtimaan siitä, että ennen ikäkausilupausta
käydään keskustelu lupauksen antajien kanssa
lupauksen antamisen sisällöstä. 2) Toteutetaan
kampanja, jossa versolippukunta ja taustayhteisönä oleva vapaaseurakunta käyvät keskustelun
sekä sopivat siitä, että keskusteluja pidetään
säännöllisesti - esim. Vuosittain. 3) Keskustelussa ensimmäisellä kerralla käydään läpi ja uudistetaan lippukunnan ja seurakunnan välinen taustayhteisösopimus, joka varmastikin on unohtunut
useilla paikkakunnilla.
Muissa asioissa todettiin uuden partiojohtajan
käsikirjan julkaistun huhtikuussa 2020 ja että siinä on esitetty joitakin ajatuksia, joista Versojen
olisi syytä keskustella. Asia siirrettiin eteenpäin ja
Versoja kehotettiin tutustumaan ko. kirjaan.
Rasa Korhonen käytti viimeiseksi rohkaisevan
puheenvuoron erityisesti nuorille partionjohtajille,
jossa hän kertoi partion olleen erittäin merkittävä
asia hänen elämänsä ja työuransa matkalla.
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