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VERSOKÄRÄJÄT LA 18.9.2021 KLO 15 

 

Virtuaaliset versokäräjät kokosivat nettiin yhteensä 12 versojohtajaa viidestä 

versolippukunnasta, SVN:stä ja Kantokillasta. Puheenjohtajan nuijaa heilutti pääministeri 

Laura Nykänen Kuopion Erä-Versoista ja sihteerinä toimi nuorisosihteeri Nana Kivimäki.   

Lippukuntien kuulumisissa todettiin, että 13 versolippukunnassa on ryhmätoimintaa 

vähintään yhden ryhmän verran. Kantokillan tilanteesta kuultiin, että kun suurin osa 

kiltalaisista on riskiryhmäläisiä, toiminta on ollut pysähdyksissä koronapandemian ajan.  

Edellisten Versokäräjien jälkeen ei ollut toteutunut kuin yksi versotapahtuma: versovaellus 

2.-11.7.2021 Hetta-Pallas-Jerisjärvi -reitillä, johon osallistui 29 vaeltajaa.  

VUODEN 2022 TAPAHTUMISTA 

Vuodelle 2022 suunniteltiin seuraavia versotapahtumia: 

- Samoajapäivät pe 11.2. - su 13.2.2022 Teopoliksella Tampereella 

- Hiljaiset Päivät pe 8.4. - su 10.4.2022 Jyväskylässä (selvitys menossa)   

- ROK0- ja ROK1-koulutukset pe 22.4. - su 24.4.2022 Luumäellä  
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- Pienimuotoinen VGU-tempaus pe 1.7. - su 3.7.2022 Teopoliksella Tampereella 

Vapaakirkon kesäjuhlilla  

- Finnjamboree KAJOlle pe 15.7. - la 23.7.2022 Evolle versolippukunnat menevät omien 

partiopiiriensä mukana eikä versoille koordinoitua ryhmää organisoida 

- Versojen partiomatka Saksan sisarpartion leirille järjestetään 29.7. - 8.8.2022 

(päivämäärät tarkentuvat myöhemmin, mahdollisesti hieman lyhyempänä)  

- Versojohtajapäivät pe 30.9. - su 2.10.2022 Isojoella 

VERSOSIHTEERIÄ KAIVATAAN  

Versokäräjillä todettiin, että versokenttä kaipaa omaa versosihteeriä ja versokäräjät lähetti 

johtokunnalle viestin, että johtokunta käynnistäisi uuden henkilön haun niin, että hän voisi 

aloittaa syksyn alussa 2023.  

Tätä ennen versokäräjät esitti, että tulevaa versoleiriä varten palkattaisiin osa-aikainen 

projektityöntekijä tukemaan leirinjohtoa leirin valmisteluissa.  

MINISTERIVALINNAT 2022-2023 

Partiotoimikunnasta olivat erovuorossa hengellisen kasvatuksen ministeri (HEMI), leiri- ja 

retkiministeri (LEMI) ja markkinointi- ja viestintintäministeri (MAMI). Tänä vuonna ko. 

pestejä hoitaneet henkilöt olivat käytettävissä eikä muita ehdokkaita ilmaantunut. Niinpä 

versokäräjät esittää johtokunnalle yksimielisesti samojen henkilöiden valitsemista 

seuraavalle kaksivuotiskaudelle: HEMI Juhani Huuskonen Tampereen Versoista, LEMI 

Otto Ketonen Lahden Versoista ja MAMI Ari Kastepohja Jyväskylän Versoista.  

VERSOLEIRI 2023 

Ensimmäiseksi päätettiin pyytää johtokuntaa rekrytoimaan osa-aikainen projektityöntekijä 

tukemaan seuraavan versoleirin järjestämistä.  

Leirinjohtajiksi on kysytty henkilöitä ja on pyydetty vihjeitä, ketkä voisivat olla käytettävissä. 

Toistaiseksi ei ollut löydetty ehdokkaita ja leirinjohtajien etsimistä jatketaan.  

Todettiin, että leirialue on syytä varata kuitenkin, koska se tieto tarvitaan suunnitteluakin 

varten. Etukäteen oli tuotu esille kolme potentiaalista leiripaikkaa eikä niiden lisäksi 

kokouksessa tuotu muita leiripaikkoja. Äänestyksessä Hepohiekan leirialue sai 7 ääntä ja 

muut vaihtoehdot eivät yhtään ääntä. Päätettiin, että ruvetaan selvittämään Hepohiekan 



leirialueen varaamista 2 viikoksi heinäkuun lopussa 2023 tarvittaessa ulottuen pikkuisen 

elokuun puolelle. Jos tämä ei onnistu, palataan vielä pohdintaan, onko tullut tietoon uusia 

potentiaalisia leirialueita.  

Kun muita asioita ei ollut, Laura Nykänen päätti kokouksen tasan 2 h sen alkamisesta.  
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