
 

 

PESTILOMAKE / PÄÄMINISTERI  
 

  

  
Pesti ja sen sisältö 

VERSOJEN PARTIOTOIMIKUNNAN PÄÄMINISTERI 1.1.2021 – 31.12.2022 

  
vastaa pestistä SVN'n johtokunnalle   

Pestin tärkeimmät tehtävät - PTK:n kokousten johtaminen ja ohjaus yhdessä sovittujen toimintojen ja vision 
toteuttamiseen 
- PTK:n jäsenten ministeripestien määrittely ja osallistuminen 
pestauskeskusteluun 
- PTK:n kokouksen esityslistan kokoaminen ja valmistelu ennen kokousta 
yhdessä varapääministerin ja versosihteerin kanssa    
- KV-yhteyksien hoito  
- yhteisten ansiomerkkiehdotusten tekeminen 
- PTK:n edustaminen     
- Versokehityshankkeiden tukeminen  
- yhteydenpito omiin kummilippukuntiin   

Tavoitteet ja toimenpiteet - aktiivinen toiminta toimikunnan työskentelyssä    
- mukana ainakin 80%'ssa kokouksissa     
- oma vuosittainen itsearvio toiminnasta vähintään 8/10    

Tukihenkilöt pestin hoitamisessa Nuorisotyönjohtaja Tommi Koivunen 
Puh 050 3080843 ja tommi.koivunen@svk.fi 
 
Edeltävä PäMi Olli Puuri 
Puh 040 3595015 ja olli.puuri@gmail.com 

Mahdollinen koulutus ja 
perehdytys 

- Nuorisotyöjohtajan hyväksymät partiokoulutukset tai vastaavat muut 
koulutukset, jotka tukevat vahvasti tehtävän hoitamista partiotoimikunnassa  
- Joko edeltäjä tai versosihteeri antaa tarvittavan perehdytyksen, josta tehdään 
merkintä tähän pestisopimukseen, kun se on pidetty.    

Arviointi ja palaute - yhteiset keskustelut Versojen asioita koordinoivan palkatun toimihenkilön 
kanssa kokouksia valmisteltaessa     
- oman toiminnan itsearvio kerran vuodessa kouluarvosanoin  

Pestin hoitamiseen tarvittavat 
resurssit 
  

  

 
  

  

   

-partiotoimikunnnan kokousten valmistelut: yksi 2 tunnin verkkopalaveri (ns. 
työvaliokunta) valmisteluihin varataan 1 h / kerta 
- kasvokkainkokous: kolme kertaa vuodessa viikonloppu  
- verkkokokous: viisi kertaa vuodessa 2 tuntia / kerta (skype)  
- oman vastuualueen selvittelyä ja raportointia n. 3 iltaa / vuosi 
- yhteydenpito kummilippukuntiin ja siitä raportointi partiotoimikunnalle keväällä 2 
iltaa ja syksyllä 2 iltaa   
- toimiva skype-yhteys tai vastaava  

Muut asiat 
- muut mahdollisesti pestiin liittyvät 
asiat, joita ei ole vielä mainittu 

- Allekirjoittanut on lukenut ja hyväksynyt Versokäsikirjan eettiset ohjeet (liite) 

  

Perehdytys pidetty (pvm) Pestattava 
 

  

Pestaaja   

 
Paikka ja aika  
______________________________ ___ / ___ 20 
 
______________________________  ____________________________ 
pestattava    pestaaja tai pestaajan edustaja  

mailto:tommi.koivunen@svk.fi


 

 

 

PESTILOMAKE / HENGELLISEN KASVATUKSEN MINISTERI 
 

    
Pesti ja sen sisältö 
    

VERSOJEN PARTIOTOIMIKUNNAN HENGELLISEN KASVATUKSEN 
MINISTERI    
1.1.2021 – 31.12.2022     
vastaa pestistä SVN:n johtokunnalle   

Pestin tärkeimmät tehtävät - Hengellisen kasvatuksen tukeminen versotoiminnassa 
- Uusien hengellisten ideoiden kehittäminen versotoimintaan 

   
- mukana kehittämässä hengellistä materiaalia versotoimintaan  
- yhteydenpito omiin kummilippukuntiin (TaVe, Kelo-Versot ja Espoon 
Leppäversot) 

Tavoitteet ja toimenpiteet - aktiivinen toiminta toimikunnan työskentelyssä  

   
- mukana ainakin 80%'ssa kokouksissa   

  
- oma vuosittainen itsearvio toiminnasta vähintään 8/10 

Tukihenkilö pestin hoitamisessa Nuorisotyönjohtaja Tommi Koivunen 
puh. 050 3080843  ja tommi.koivunen@svk.fi   

Mahdollinen koulutus ja  perehdytys - Nuorisotyöjohtajan hyväksymät partiokoulutukset tai vastaavat muut 
koulutukset, jotka tukevat vahvasti tehtävän hoitamista 
partiotoimikunnassa  
- Joko edeltäjä tai versosihteeri antaa tarvittavan perehdytyksen, josta 
tehdään merkintä tähän pestisopimukseen, kun se on pidetty. 

   

Arviointi ja palaute - oman toiminnan itsearvio kerran vuodessa kouluarvosanoin

  

Pestin hoitamiseen tarvittavat resurssit 
    

 

    

   

- kasvokkainkokous: kolme kertaa vuodessa viikonloppu  
- verkkokokous: viisi kertaa vuodessa 2 tuntia / kerta (Zoom)  
- oman vastuualueen selvittelyä ja raportointia n. 3 iltaa / vuosi 
- yhteydenpito kummilippukuntiin ja siitä raportointi partiotoimikunnalle 
keväällä 2 iltaa ja syksyllä 2 iltaa   
- toimiva Zoom-yhteys tai vastaava   

Muut asiat 
- muut mahdollisesti pestiin liittyvät asiat, joita 
ei ole vielä mainittu 

- Allekirjoittanut on lukenut ja hyväksynyt Versokäsikirjan  
  eettiset ohjeet (liite)   

Perhdytys pidetty (pvm) Pestattava 
 

  

Pestaaja   

 
Paikka ja aika 
 
______________________________ 23 / 1. 2021 
 
______________________________  ____________________________ 
pestattava    pestaaja tai pestaajan edustaja 
 
Liite Versojohtajan eettiset ohjeet  
  



 

 

PESTILOMAKE / KILPAILUMINISTERI 
 

    
Pesti ja sen sisältö 
    

VERSOJEN PARTIOTOIMIKUNNAN KILPAILUMINISTERI 

  
1.1.2021 – 31.12.2022 
vastaa pestistä SVN'n johtokunnalle   

Pestin tärkeimmät tehtävät - Seuraavien versokisojen suunnittelun seuraaminen 
- mahdollisessa kisatyöryhmässä mukanaolo  

  
- mukana etsimässä versokisojen järjestäjiä  
- mukana kehittämässä versokisoja  
- yhteydenpito omiin kummilippukuntiin   

Tavoitteet ja toimenpiteet - aktiivinen toiminta toimikunnan työskentelyssä  

   
- mukana ainakin 80%'ssa kokouksissa   

  
- oma vuosittainen itsearvio toiminnasta vähintään 8/10  

  

Tukihenkilö pestin hoitamisessa Pääministeri Laura Nykänen 
puh. 044 2031510 ja lauranykanenn@gmail.com 

Mahdollinen koulutus ja  perehdytys - Nuorisotyöjohtajan hyväksymät partiokoulutukset tai vastaavat muut 
koulutukset, jotka tukevat vahvasti tehtävän hoitamista 
partiotoimikunnassa  
- Joko edeltäjä tai versosihteeri antaa tarvittavan perehdytyksen, josta 
tehdään merkintä tähän pestisopimukseen, kun se on pidetty. 

   

Arviointi ja palaute - oman toiminnan itsearvio kerran vuodessa kouluarvosanoin

   

Pestin hoitamiseen tarvittavat resurssit 
    

 

    

   

- kasvokkainkokous: kolme kertaa vuodessa viikonloppu  
- verkkokokous: viisi kertaa vuodessa 2 tuntia / kerta (skype)  
- oman vastuualueen selvittelyä ja raportointia n. 3 iltaa / vuosi 
- yhteydenpito kummilippukuntiin ja siitä raportointi partiotoimikunnalle 
keväällä 2 iltaa ja syksyllä 2 iltaa   
- toimiva skype-yhteys tai vastaava   

  

Muut asiat 
- muut mahdollisesti pestiin liittyvät asiat, joita 
ei ole vielä mainittu 

- Allekirjoittanut on lukenut ja hyväksynyt Versokäsikirjan  
  eettiset ohjeet (liite)   

Perhdytys pidetty (pvm) Pestattava 
 

  

Pestaaja   

 
Paikka ja aika 
 
______________________________ ___ / ___ 20 
 
______________________________  ____________________________ 
pestattava    pestaaja tai pestaajan edustaja 
 
Liite Versojohtajan eettiset ohjeet  



 

 

 

PESTILOMAKE / KOULUTUSMINISTERI 
 

    
Pesti ja sen sisältö 
    

VERSOJEN PARTIOTOIMIKUNNAN KOULUTUSMINISTERI 

  
1.1.2021 – 31.12.2022 
vastaa  pestistä SVN'n johtokunnalle   

Pestin tärkeimmät tehtävät - Versokurssien järjestämisryhmien työn tukeminen  

  
- Versokoulutuksen kehittämisessä mukanaoleminen  
- mukana kouluttajarekisterin keräämisessä  
- yhteydenpito omiin kummilippukuntiin   

Tavoitteet ja toimenpiteet - aktiivinen toiminta toimikunnan työskentelyssä  

   
- mukana ainakin 80%'ssa kokouksissa   

  
- oma vuosittainen itsearvio toiminnasta vähintään 8/10  

  

Tukihenkilö pestin hoitamisessa Nuorisosihteeri Nana Kivimäki 
Puh. 040 7644466 ja nana.kivimaki@svk.fi   

Mahdollinen koulutus ja  perehdytys - Nuorisotyöjohtajan hyväksymät partiokoulutukset tai vastaavat muut 
koulutukset, jotka tukevat vahvasti tehtävän hoitamista 
partiotoimikunnassa  
- Joko edeltäjä tai versosihteeri antaa tarvittavan perehdytyksen, josta 
tehdään merkintä tähän pestisopimukseen, kun se on pidetty. 

   

Arviointi ja palaute - oman toiminnan itsearvio kerran vuodessa kouluarvosanoin

   

Pestin hoitamiseen tarvittavat resurssit 
    

 

    

   

- kasvokkainkokous: kolme kertaa vuodessa viikonloppu  
- verkkokokous: viisi kertaa vuodessa 2 tuntia / kerta (skype)  
- oman vastuualueen selvittelyä ja raportointia n. 3 iltaa / vuosi 
- yhteydenpito kummilippukuntiin ja siitä raportointi partiotoimikunnalle 
keväällä 2 iltaa ja syksyllä 2 iltaa   
- toimiva skype-yhteys tai vastaava   

  

Muut asiat 
- muut mahdollisesti pestiin liittyvät asiat, 
joita ei ole vielä mainittu 

- Allekirjoittanut on lukenut ja hyväksynyt Versokäsikirjan  
  eettiset ohjeet (liite)   

Perehdytys pidetty (pvm) Pestattava 
 

  

Pestaaja   

 
Paikka ja aika 
 
______________________________ ___ / ___ 2020 
 
______________________________  ____________________________ 
pestattava    pestaaja tai pestaajan edustaja 
 
Liite Versojohtajan eettiset ohjeet  



 

 

 PESTILOMAKE / MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄMINISTERI 

 

    
Pesti ja sen sisältö 
    

VERSOJEN PARTIOTOIMIKUNNAN MARKKINOINTI- JA 
VIESTINTÄMINISTERI 
1.1.2021 – 31.12.2021 
vastaa pestistä SVN'n johtokunnalle   

Pestin tärkeimmät tehtävät - Versotyön markkinoinnin kehittämistyössä mukanaolo 
- Versoviestinnän kehittämisessä mukana    
- yhteydenpito omiin kummilippukuntiin   

Tavoitteet ja toimenpiteet - aktiivinen toiminta toimikunnan työskentelyssä  

   
- mukana ainakin 80%'ssa kokouksissa   

  
- oma vuosittainen itsearvio toiminnasta vähintään 8/10  

  

Tukihenkilö pestin hoitamisessa Pääministeri Laura Nykänen 
puh. 044 2031510 ja lauranykanenn@gmail.com  

Mahdollinen koulutus ja  perehdytys - Nuorisotyöjohtajan hyväksymät partiokoulutukset tai vastaavat muut 
koulutukset, jotka tukevat vahvasti tehtävän hoitamista 
partiotoimikunnassa  
- Joko edeltäjä tai versosihteeri antaa tarvittavan perehdytyksen, josta 
tehdään merkintä tähän pestisopimukseen, kun se on pidetty. 

   

Arviointi ja palaute - oman toiminnan itsearvio kerran vuodessa kouluarvosanoin

   

Pestin hoitamiseen tarvittavat resurssit 
    

 

    

   

- kasvokkainkokous: kolme kertaa vuodessa viikonloppu  
- verkkokokous: viisi kertaa vuodessa 2 tuntia / kerta (skype)  
- oman vastuualueen selvittelyä ja raportointia n. 3 iltaa / vuosi 
- yhteydenpito kummilippukuntiin ja siitä raportointi partiotoimikunnalle 
keväällä 2 iltaa ja syksyllä 2 iltaa   
- toimiva skype-yhteys tai vastaava   

  

Muut asiat 
- muut mahdollisesti pestiin liittyvät asiat, 
joita ei ole vielä mainittu 

- Allekirjoittanut on lukenut ja hyväksynyt Versokäsikirjan  
  eettiset ohjeet (liite)   

Perhdytys pidetty (pvm) Pestattava 
 

  

Pestaaja   

 
Paikka ja aika 
 
______________________________ ___ / ___ 20 
 
______________________________  ____________________________ 
pestattava    pestaaja tai pestaajan edustaja 
 
Liite Versojohtajan eettiset ohjeet  



 

 

PESTILOMAKE / OHJELMAMINISTERI 
 

    
Pesti ja sen sisältö 
    

VERSOJEN PARTIOTOIMIKUNNAN OHJELMAMINISTERI 

  
1.1.2021 – 31.12.2022  
vastaa pestistä SVN'n johtokunnalle   

Pestin tärkeimmät tehtävät - Hiljaisten Päivien valmistelutyöryhmän työn tukeminen, varsinkin 
samoaja-&vaeltajaohjelmaosuuden näkyminen ohjelmassa 
- Versojohtajapäivien valmistelutyöryhmän työn tukeminen 
- Ohjelmatoiminnan kehittäminen versotapahtumissa 
- yhteydenpito omiin kummilippukuntiin   

Tavoitteet ja toimenpiteet - aktiivinen toiminta toimikunnan työskentelyssä  

   
- mukana ainakin 80%'ssa kokouksissa   

  
- oma vuosittainen itsearvio toiminnasta vähintään 8/10  

  

Tukihenkilö pestin hoitamisessa Pääministeri Laura Nykänen 
puh. 044 2031510 ja lauranykanenn@gmail.com 

Mahdollinen koulutus ja  perehdytys - Nuorisotyöjohtajan hyväksymät partiokoulutukset tai vastaavat muut 
koulutukset, jotka tukevat vahvasti tehtävän hoitamista 
partiotoimikunnassa  
- Joko edeltäjä tai versosihteeri antaa tarvittavan perehdytyksen, josta 
tehdään merkintä tähän pestisopimukseen, kun se on pidetty. 

   

Arviointi ja palaute - oman toiminnan itsearvio kerran vuodessa kouluarvosanoin

   

Pestin hoitamiseen tarvittavat resurssit 
    

 

    

   

- kasvokkainkokous: kolme kertaa vuodessa viikonloppu  
- verkkokokous: viisi kertaa vuodessa 2 tuntia / kerta (skype)  
- oman vastuualueen selvittelyä ja raportointia n. 3 iltaa / vuosi 
- yhteydenpito kummilippukuntiin ja siitä raportointi partiotoimikunnalle 
keväällä 2 iltaa ja syksyllä 2 iltaa   
- toimiva skype-yhteys tai vastaava   

  

Muut asiat 
- muut mahdollisesti pestiin liittyvät asiat, 
joita ei ole vielä mainittu 

- Allekirjoittanut on lukenut ja hyväksynyt Versokäsikirjan  
  eettiset ohjeet (liite)   

Perehdytys pidetty (pvm) Pestattava 
 

  

Pestaaja   

 
Paikka ja aika 
 
______________________________ ___ / ___ 20 
 
______________________________  ____________________________ 
pestattava    pestaaja tai pestaajan edustaja 
 

Liite Versojohtajan eettiset ohjeet  



 

 

PESTILOMAKE / RETKI- JA LEIRIMINISTERI 
 

    
Pesti ja sen sisältö 
    

VERSOJEN PARTIOTOIMIKUNNAN RETKI- JA LEIRIMINISTERI 

  
1.1.2021 – 31.12.2022 
vastaa pestistä SVN'n johtokunnalle   

Pestin tärkeimmät tehtävät - Versosuurleirin suunnittelun tukeminen 
- Mukana kehittelemässä uusia vaellus-, retki-, leiri- ja 
partiomatkatoteutuksia 
- Tukee valmisteilla olevia ko. aktiviteetteja 
- tukee leiri- ja retkitoimintaa auttavien ratkaisujen kehittämistä 
- yhteydenpito omiin kummilippukuntiin   

Tavoitteet ja toimenpiteet - aktiivinen toiminta toimikunnan työskentelyssä  

   
- mukana ainakin 80%'ssa kokouksissa   

  
- oma vuosittainen itsearvio toiminnasta vähintään 8/10  

  

Tukihenkilö pestin hoitamisessa Ari Kastepohja 
puh. 040 4166777 ja ari.kastepohja@svk.fi   

Mahdollinen koulutus ja  perehdytys - Nuorisotyöjohtajan hyväksymät partiokoulutukset tai vastaavat muut 
koulutukset, jotka tukevat vahvasti tehtävän hoitamista 
partiotoimikunnassa  
- Joko edeltäjä tai versosihteeri antaa tarvittavan perehdytyksen, josta 
tehdään merkintä tähän pestisopimukseen, kun se on pidetty. 

   

Arviointi ja palaute - oman toiminnan itsearvio kerran vuodessa kouluarvosanoin

   

Pestin hoitamiseen tarvittavat resurssit 
    

 

    

   

- kasvokkainkokous: kolme kertaa vuodessa viikonloppu  
- verkkokokous: viisi kertaa vuodessa 2 tuntia / kerta (skype)  
- oman vastuualueen selvittelyä ja raportointia n. 3 iltaa / vuosi 
- yhteydenpito kummilippukuntiin ja siitä raportointi partiotoimikunnalle 
keväällä 2 iltaa ja syksyllä 2 iltaa   
- toimiva skype-yhteys tai vastaava   

  

Muut asiat 
- muut mahdollisesti pestiin liittyvät asiat, 
joita ei ole vielä mainittu 

- Allekirjoittanut on lukenut ja hyväksynyt Versokäsikirjan  
  eettiset ohjeet (liite)   

Perehdytys pidetty (pvm) Pestattava 
 

  

Pestaaja   

 
Paikka ja aika 
 
______________________________ ___ / ___ 20 
 
______________________________  ____________________________ 
pestattava    pestaaja tai pestaajan edustaja 
 
Liite Versojohtajan eettiset ohjeet  


