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VERSOPOSTI 2021-11 

  

PARTIOTOIMIKUNTA 2022 

 

Partiotoimikunnassa ovat jäseninä vuonna 2022  

- pääministeri (PÄMI) Laura Nykänen, Kuopion Erä-Versot ry 

- hengellisen kasvatuksen ministeri (HEMI) Juhani Huuskonen, Tampereen Versot ry  

- koulutusministeri (KOMI) Veera Ojala, Joensuun Haka-versot ry  

- leiri- ja retkiministeri (LEMI) Otto Ketonen, Lahden Versot ry 

- markkinointi- ja viestintäministeri (MAMI) Ari Kastepohja, Jyväskylän Versot ry 

- ohjelmaministeri (OHMI) Petra Immonen, Partiolippukunta Turun Versot ry  

- lisäksi kiltaraadista osallistuu yksi jäsen "KANISTERI"n ominaisuudessa 

- lisäksi SVN:n toimihenkilönä kokouksiin osallistuu nuorisosihteeri Nana Kivimäki 

  

https://vapissuomi.cmail19.com/t/j-e-znkkc-yhhjdyjkur-r/


PARTIOTOIMIKUNNAN KOKOUS KE 27.10.2021 

  

Kokouksessa pohdittiin versoleiri 2023:n tilannetta ja todettiin, että versokäräjien 

mukaisesti on saatu varatuksi Hepohiekan leirialue Taipalsaaren kunnsata (sama paikka, 

jossa oli versoleiri 2015 "Helpeen helistäjä"). Kokonaisvaraus on ma 24.7. - su 6.8.2023 .  

Leirinjohtajien etsimistä jatketaan edelleen, koska toistaiseksi ei ole löydetty henkilöitä, 

joiden kanssa olisi voitu ruveta neuvottelemaan ko. pestistä.  

Kyselyissä on "sivuosumina" löytynyt muutama henkilö, jotka ovat suostuvaisia ottamaan 

pienempää vastuuta leirin järjestämisestä.  

Koska tällä hetkellä ei ole päätoimista versosihteeriä, SVN:n johtokunta on todennut, että 

versoleirin 2023 järjestämisen tukemiseen voitaisiin palkata osa-aikainen 

leirikoordinaattori, jos tällainen nähdään hyödylliseksi ja sille löytyy järkevä pestikuvaus. 

Partiotoimikunta totesi, että ensin pitää löytää leirinjohtajat ennekuin voidaan pohtia, 

voidaanko leirin avuksi palkata leirikoordinaattori ja millainen olisi hänen toimenkuvansa 

sekä mille ajanjaksolle henkilö palkattaisiin.  

Partiotoimikunta keskusteli SVN:n johtokunnan antamasta suosituksesta 

versopartioilaisille käyttää vuoden 2010 partiolupausta edelleen eikä siirtyä käyttämään 

uutta vuoden 2020 versiota. Partiotoimikunta näki vuoden 2010 lupauksen käyttämisessä 

epätasa-arvokohtia, mutta ei pitänyt 2020-lupaustakaan hyvin onnistuneena. Tiukka 2010-

lupaukseen pitäytyminen on jättänyt lippukunnat yksin osassa tilanteita, kun ohje ole 

kattanut kaikkia siihen liittyviä tilanteita. Kuitenkin partiossa lupaus on vain lyhyt asia 

toiminnan pitkässä ketjussa ja niinpä partiotoimikunta päätti esittää 13.11.2021 

kokoontuvalle johtokunnalle lievennystä nykyiseen suositukseen ja resurssien käyttämistä 

enemmän mm. seurakuntien ja versolippukuntien yhteistyön kehittämiseen.  

Tällä tietoa partiotoimikunta kokoontuu seuraavan kerran pe 28.1. - su 30.1.2022, sitten 

16.2.2022 ja 23.3.2022. Loput vuoden 2022 kokouspäivämäärät sovitaan myöhemmin.    

  

 

 



SVN:N JOHTOKUNNAN UUSI PARTIOLUPAUSSUOSITUS 

 

Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n johtokunnan kokous la 13.11.2021 käsitteli yhdessä 

partiotoimikunnan kanssa suositustaan versolippukunnille partiolupauskäytännöstä. 

Tämän jälkeen johtokunta on käsitellyt asiaa uudestaan ilman partiotoimikuntaa ja tehnyt 

uudesta suosituksestaan tiedotteen 4.12.2021, joka on toimitettu PTK:lle 7.12.021.  

Partiotoimikunta käsittelee uutta suositusta seuraavassa kokouksessaan tammikuun 

lopussa 2022. Jos lippukunnilla tai yksittäisillä versopartiojohtajilla on sanottavaa uudesta 

suosituksesta, ne toivotaan lähetettävän partiotoimikunnalle tai nuorisosihteeri Nana 

Kivimäelle.   

Uusi suositus valokuvana tässä alla:  
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