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VERSOPOSTI 2021-9 

  

LEIRINTEKIJÄ-KYSELY    

 

  

Etkö ehtinyt vielä täyttää leirintekijä-kyselyä? Vielä ehtii!  Käy 

täyttämässä leikkimielinen leirintekijä -kysely ja selvitä minkälainen leirintekijä olet.  

Halutessasi voit kyselyn lopussa jättää yhteystietosi. Yhteystietonsa jättäneisiin saatetaan 

olla yhteydessä tulevan Versoleirin pesteihin liittyen.  

http://www.vapis.fi/component/com_chronoforms/chronoform,leirintekija/ 

(Puhelimella kysely toimii parhaiten vaaka-asennossa) 

Partiovasemmalla  

-Otto, leiriministeri 

______________________________________________________________ 

SIIRRETTYJÄ VERSO-TAPAHTUMIA 

https://vapissuomi.cmail20.com/t/j-e-fkruttk-yhhjdyjkur-r/
http://www.vapis.fi/component/com_chronoforms/chronoform,leirintekija/


 

Tämän syksyn osalta luovuttiin Verso-ROKin, Samoajapäivien ja Versojohtajapäivien 

järjestämisestä koronan takia.  

• Verso-ROK järjestetään seuraavan kerran pe 22. - su 24.4.2022 Luumäen Pöljössä 

(ROK0 ja ROK1).  

• Samoajapäiville etsitään nyt sopivaa uutta paikkaa ja ajankohtaa vuoden 2022 

alkupuolelle.  

• Versojohtajapäivät pidettäneen seuraavan kerran syksyllä 2022.  

______________________________________________________________  

VERSOKÄRÄJÄT LA 18.9.2021 KLO 15 

 

Perinteisesti Versokäräjät on pidetty Versojohtajapäivien yhteydessä, mutta kun tämän 

vuoden versojohtajapäivät päätettiin jättää väliin, niin Versokäräjät pidetään etänä zoom-

palvelun kautta saman viikonlopun lauantaina.  

Versokäräjillä käsitellään mm. versolippukuntien terveiset, partiotoimikunnan (PTK) 

erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat henkilöt, toimintasuunnitelma vuodeksi 2022 ja 

ideoita vuodelle 2023. 

Vuoden 2023 versoleirin pitopaikasta keskustellaan ja PTK pyytää käräjiltä 

(=versokentältä) kantaa muutamaan potentiaaliseen leiripaikkaan. Samoin keskustellaan 

versoleirin johtajatilanteesta. Luonnos esityslistasta on tämän versopostin lopussa ja 

ladattavissa versosivuilta pdf-muodossa (linkki), jonka voi ladata kännykkään tai tulostaa 

paperille.  



_____________________________________________________________  

VERSOLEIRIN 2023 JOHTAJAKSI? 

 

Onko Sinulla tiedossa täysi-ikäistä versopartiolaista, joka voisi sopia toiseksi seuraavan 

versoleirin johtajista? Anna vinkki Nanalle tai Otolle pikapikaa, niin otetaan ehdottamaasi 

henkilöön yhteyttä ja kysytään suoraan ajatuksia! Meillä on taidollisia tekijöitä 

versopartiolaisissa, mutta kukapa nyt osaisi itseään ehdottaa? (vaikka nyt saisi!)  

______________________________________________________________  

VERSOLEIRIN 2023 PITOPAIKKA? 

 

Helpeen helistäjä pidettiin 2015 Saimaan rannalla Hepohiekassa 

Versokäräjillä keskustellaan sopivasta leiripaikasta seuraavalle versoleirille, joka pidetään 

kesällä 2023. Leiriministerin johdolla partiotoimikunta tuo versokäräjille ehdolle kolme 

leirialuevaihtoehtoa: 

• Hepohiekan leirialue Taipalsaaressa Saimaan rannalla (om. Etelä-Karjalan Partiolaiset 

ry) 



• Ruislehdonmäki lähellä Kouvolaa (om. Kymenlaakson Partiolaiset ry)  

• Marjaniemen leiri- ja virkistysalue Sauvossa (yksityinen omistaja) 

Onko Sinulla tiedossasi sopiva alue luokkaa 400 hengen versoleirillemme, jossa painoa 

ohjelmassa on ainakin leirirakentamisella ja ruoanlaitossa leiriolosuhteissa? Jos Sinulla 

välähti, ota yhteys kiireesti Nanaan, jotta ehdotuksesi saadaan versokäräjien esityslistalle 

ja samoin täytettyä alueen perustiedot.  

______________________________________________________________  

KUTSU VERSOKÄRÄJILLE 18.9.2021 

Tämän vuoden versokäräjät on päätetty pitää etäkokouksena eli käytännössä zoom-

yhteydellä. Tämän takia pyydämme kaikkia halukkaita ilmoittamaan itsensä Nana 

Kivimäelle (nana@svk.fi) viimeistään kokouspäivää edellisenä päivänä, niin Nana 

lähettää sähköpostiisi linkin, jolla pääset mukaan kokoukseen.  

Kokoukseen on varattu aikaa lauantaina 18.9. klo 15.00 - 17.30.  

ESITYSLISTALUONNOS 

1   KOKOUKSEN AVAUS 

2   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

3   LIPPUKUNTIEN KUULUMISET  

4   KANTOKILLAN KUULUMISET 

5   KATSAUS MENNEEN VUODEN TAPAHTUMIIN (käytännössä edellisten versokäräjien 

jälkeen olleet versotapahtumat)  

6   TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 (tässä lähinnä yhteisten 

versotapahtumien osalta) 

7   TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2023 (lähinnä yhteisten versotapahtumien 

osalta)  

8   UUDEN VERSOSIHTEERIN VALINTAPROSESSI (PTK toivoo, että versosihteeripesti 

laitettaisiin hakuun - mitä sanoo versokäräjät)  

mailto:nana@svk.fi


9   PARTIOTOIMIKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN PAIKKOJEN 

TÄYTTÄMINEN  

Erovuorossa HEMI (Hengellisen kasvatuksen ministeri), LEMI (Leiriministeri) ja MAMI 

(Markkinointiministeri). HEMInä on toiminut Juuso Huuskonen (Tampereen Versot) ja on 

käytettävissä uudestaan, LEMInä Otto Ketonen (Lahden Versot), joka ei ole vielä 

ilmoittanut, onko käytettävissä, MAMIna on toiminut Ari Kastepohja (Jyväskylän Versot), 

joka on käytettävissä uudelleen. Kokouksessa voidaan esittää ja valita myös muita 

henkilöitä.  

Partiotoimikunnassa jatkavat kaksivuotista kauttaan PÄMI eli pääministeri Laura Nykänen 

(Kuopion Erä-Versot), KOMI eli koulutusministeri Veera Ojala (Joensuun Haka-Versot) ja 

OHMI eli ohjelmaministeri Petra Helin (Turun Versot). He ovat erovuorossa versokäräjillä 

2022. Kaudet vaihtuvat kalenterivuoden vaihtuessa.  

10   VERSOLEIRI 2023 

10.1   Mahdollinen leirikoordinaattori 

10.2   Leirinjohtajat  

10.3   Potentiaalisista leirialueista  

11   MUUT ASIAT  

12   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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