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VERSOPOSTI 2021-1 

  

Versojen partiotoimikuntaan (PTK) kuuluvat tänä vuonna 

• Juhani Huuskonen, Tampereen Versot - hengellisen kasvatuksen ministeri eli HEMI 

• Petra Immonen, Turun Versot - ohjelmaministeri eli OHMI  

• Ari Kastepohja, Jyväskylän Versot - markkinointiministeri eli MAMI ja vara-PÄMI 

• Otto Ketonen, Lahden Versot - leiriministeri eli LEMI  

• Laura Nykänen, Kuopion Eräversot - pääministeri eli PÄMI  

• Veera Ojala, Joensuun Haka-Versot  - koulutusministeri eli KOMI  

• SVN:n toimihenkilö  

• Kantokillan edustaja kiltaraadista eli "KANISTERI"  
 

Viikonlopuksi 22.-24.1.2021 suunniteltu kasvokkaintapaaminen päädyttiin pitämään yhden 

päivän zoom-kokouksena koronatilanteen takia la 23.1.2021. (ruutukaappaus yllä).  Tässä 

Versopostissa kerrotaan kokouksen päätöksistä.  

  

https://vapissuomi.cmail20.com/t/j-e-ahyduyk-yhhjdyjkur-r/


VUODEN 2021 VERSOTAPAHTUMISTA 

Kevään 2021 tapahtumat siirrettiin:  

• Samoajapäivät 2021 tammikuun lopulta on siirretty syyskuun alkuun. 

• Verso-ROK 2021 huhtikuun alkupuolelta siirrettiin elokuun loppuun.  

• Hiljaiset Päivät 2021 huhtikuun lopusta siirrettiin keväälle 2022.   

Versovaelluksen järjestämistä la 12.6. - la 19.6.2021 Lappiin ruvetaan suunnittelemaan. 

Tällä hetkellä PTK näki mahdollisena ko. tapahtuman järjestämisen, vaikkakaan varmaa 

tämä ei ole.  

Versotempausta Vapaakirkon kesäjuhlille Keuruulle pe 2.7. - su 4.7.2021 ruvetaan 

samoin suunnittelemaan. Itse kesäjuhlien pitäminen lopullisesti varmistunee vasta 

toukokuun alussa.  

Verso-ROKin (ROK0 ja ROK1) uudet päivämäärät ovat pe 27.8. - su 29.8.2021 ja 

edelleen koulutus pidetään Kiponniemessä.   

Samoajapäivät 2021 pidettäneen Turussa pe 3.9. - su 5.9.2021 - järjestäjinä Turun 

Versot. Päivämäärä tarkistetaan vielä seurakunnalta, ettei ole päällekkäistä tapahtumaa.  

Versojohtajapäivät 2021 pyritään järjestämään pe 17.9. - su 19.9.2021 ja 

tapahtumapaikkaa sekä järjestäjää etsitään.  

 

VERSOLEIRI2023:N SUUNNITTELUOHJEISTUSTA TÄSMENNETTIIN 

Partiotoimikunta käsitteli leiriministeriön tuomaa kysymystä siitä, mitkä ovat tulevan leirin 

leirialueen ehdottomat vaatimukset. Päätettiin, että pidetään kiinni aiemmista 

linjapäätöksistä, jotka korostavat yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kompaktia 

leirialuetta, vaikka se tarkoittaisi sisämajoitustiloista luopumista. Leiriministeriö jatkaa tältä 

pohjalta leirialuekanditaattien kartoittamista.  

  

KATSOMUSKASVATUKSEEN HYVIÄ VINKKEJÄ SP:N SIVUILLA 

Keskusteltiin Suomen Partiolaisten (SP) tämän vuoden teemasta "Katsomus (k)antaa" ja 

todettiin, että teemavuoden sivuilla on hyviä vinkkejä mm. hartauksien toteuttamiseksi ja 

suositellaan ryhmänjohtajia tutustumaan ko. vinkkeihin. Ks. https://partio-

ohjelma.fi/katsomuskantaa/  

  

https://partio-ohjelma.fi/katsomuskantaa/
https://partio-ohjelma.fi/katsomuskantaa/


VERSOILLE OMAT KOTISIVUT 

Vapis eli Suomen Vapaakirkon Nuoret ry on uudistamassa kotisivunsa WordPress-

alustalle ja luopuu vuoden 2021 lopussa Joomla-alustalla olevasta nykyisestä sivustosta. 

Samalla kertaa selkeytetään kokonaisuutta sillä tavalla, että versopartion sivuista 

muodostetaan oma sivustonsa, joka on todennäköisesti WordPress-alustalla yhtälailla.  

Versosivujen sivuston osalta tavoitteet pysyvät samana kuin ennenkin eli sivusto tarjoaa 

perustietoa versotoiminnasta sekä tietoa tulevista versotapahtumista.  

Tällä hetkellä etsitään talkoisiin ensin suunnitteluvaiheeseen tekijöitä sekä sitten sen 

jälkeen toteutusvaiheeseen yhtä lailla tekijöitä. Vuoden 2021 lopussa vanhat versosivut 

poistuvat yhtä lailla käytöstä. 

Versosivuille pääsee koko ajan osoitteella www.versot.fi.  

  

KARKEA VIESTINTÄSUUNNITELMA VERSOILLE TYÖN ALLE 

Versoviestinnästä keskusteltiin ja sovittiin, että markkinointiministreriön johdolla tehdään 

seuraavaan kokoukseen tehdään lyhytkuvaus viestinnästä: mitä viestitään, kenelle mikäkin 

asia viestitään, kuinka usein, kuka vastaa mistäkin osa-alueesta.  

  

VUODEN 2022 VALMISTAUTUMISIA 

Vuoden 2022 tapahtumien osalta todettiin, että  

• Finnjamboree KAJOlle (15.7.-23.7.2022) kehotetaan osallistumaan ja hakemaan 

aukiolevia pestejä. Versoille ei järjestetä mitään yhteistä leirilippukuntaa tai vastaavaa, 

vaan lippukunnat menevät oman partiopiirinsä ohjeiden mukaan leirilippukuntiin.  

• Partiomatkaa Saksaan sisarpartiomme kansalliselle leirille heinäkuussa 2022 ruvetaan 

suunnittelemaan, kun saadaan selville leirin pitopaikka ja päivämäärät. On 

todennäköistä, että aiemmin ajateltu lentomatka ei ole välttämättä enää ollenkaan niin 

edullinen vaihtoehto kuin olisi ollut vuonna 2020. Niinpä partiomatkan selvittely 

joudutaan tekemään aivan alusta. Hyvin todennäköisesti leiri on osaksi Finnjamboree 

KAJOn kanssa päällekkäin.  
  

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Partiotoimikunta kokoontuu vuonna 2021 

• zoomissa ke 10.3.2021  

• kasvokkain pe 14. - su 16.5.2021 Paaliksella (TaVen kämppä) 

http://www.versot.fi/


• kasvokkain pe 27. - su 29.8.2021 Kaiussa (JyVen kämppä) 

• zoom-kokous syyskuussa 

• zoom-kokous lokakuussa 

• zoom-kokous marraskuussa  
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