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VALO VOITTAA 

 

Joulukuu on monenlaisten odotusten täyteistä aikaa. Tänään, talvipäivänseisauksen 

päivänä, yksi odotuksen aika tulee päätökseensä: valo ei enää vähene, päivä alkaa jälleen 

pitenemään. Vaikka päivä olisi pilvinen tai sateinen, eikä odotettu valo pilkahtaisi 

laisinkaan, on valon odottajan mieli tyyni. Käännekohta on saavutettu, ja aivan kohta 

muutos on jokaisen nähtävissä. 

Silmin nähtävää valoa on helppo odottaa. Me tiedämme, miten vuoden kierto toimii. 

Kärsivällisyyttä tähän vaaditaan, mutta lopputulos on kaikkien tiedossa. Monia muita, 

kuvainnollisempia, valon pilkahduksia odotetaan paljon aremmin ja epävarmempina. 

Pysyykö työpaikka pystyssä, löytyykö yhteinen sävel puolison kanssa, kestääkö perheen 

nuori opiskelun kuorman, saako lapsi ystäviä vielä ensi vuonnakaan? Odotamme isoihin 

kysymyksiimme toivon pilkahdusta, vaikkei parasta mahdollista ratkaisua ole varmaksi 

missään luvattu, saati kalenteriin kirjattu. 

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


Kaksi vuosituhatta sitten silloiset valon odottajat kohtasivat Johannes Kastajan, josta 

evankeliumi kertoo seuraavaa: ”Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli 

Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän 

itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen 

ihmisen, oli tulossa maailmaan.” (Joh. 1:6-9) 

Johanneksen tehtävä – todistaa Hänestä, joka on tulossa – oli toivon vahvistajan tehtävä. 

Odottajien toivo ei perustu haihatteluun tai ole muutoin turhaa. Odotus tulee täyttymään. 

Todellinen valo on saapumassa. 

Johanneksen viestin ydin rohkaiskoon myös meitä tämän hetken odotuksissamme. 

Maailman valo, Jeesus, on syntynyt, ja toivo ei pelkästään pilkahtele, vaan loistaa 

kirkkaana. Tuo toivo on varmuus siitä, että jonakin päivänä kaikki tulee olemaan hyvin. 

Oman elämämme isoissa ja pienissä toivon odotuksen hetkissä voimme odottaa 

luottavaisina. Jeesus on kanssamme. 

Nana Kivimäki 

  

  

VERSOSIVUT MUUTTUIVAT 

 

Kuva   Uuden https://versot.fi-sivuston etusivu  

Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n joomla-pohjaisen sivuston toiminta päättyy vuoden 2021 

lopussa. Versojen sivut ovat olleet osana tuota vapis.fi-sivustoa. Jatkossa 

sivustopalvelimina käytetään Vapaakirkon palvelimia Teopoliksella ja julkaisualustaksi on 

https://versot.fi/


valittu WordPress. Samalla myös kokonaisuutta on pilkottu siten, että versosivusto on 

eriytetty omaksi sivustokseen. Samalla sivuston tekniikka muuttuu niin, että entinen 

alkuliite http: muuttuu https'ksi.  

Kantokillan sivut jäävät versosivujen osaksi sekä tulevien versoleirien sivustot sijaitsevat 

samoin versosivujen alasivuina, jolloin ei tarvitse tehdä ylimääräisiä perustamistöitä sekä 

menetetä sisältöjä, kun domain- ja serverisopimukset päättyvät.  

Käyttäjälle muutos näkyy siinä, että sivuston rakenne selkiytyy ja tyyli on toinen. 

Mobiilikäyttöä ajatellen sivut skaalautuvat paremmin kännykälle. Käyttäjien havainnot niin 

virheistä kuin puutteista ovat tervetulleilta Nanalle tai partiotoimikunnan jäsenille.  

Sivut ovat käytössä! Nanalle isot kiitokset nopeasta ja laajasta työpanoksesta!  

  

  

SAMOAJAPÄIVÄT 11.-13.2.2022 

 

Turun Versot järjestävät Samoajapäivät Teopoliksella pe 11.2. - su 13.2.2022. 

Tapahtumassa ollaan koko ajan sisällä. Tapahtuma alkaa klo 19, mutta klo 21 mennessä 

toivotaan viimeistenkin osanottajien olevan paikalla, jotta ohjelma pääsee käyntiin 

kunnolla.  

Tapahtumakirje 1 on ladattavissa kohdasta Tapahtumat. VIP eli viimeinen 

ilmoittautumispäivä on 24.1.2022.  

Ilmoittautuneille lähetetään 2 viikkoa ennen tapahtumaa tapahtumakirje 2 eli tarkemmat 

ohjeet tapahtumaan valmistautumiseen. 

Osanottomaksu on 30€ ja se maksetaan henkilökohtaisesti tapahtumakirjeen 2 ohjeiden 

mukaan ennen tapahtuman alkua.  

  

  



VERSOLEIRI 2023:LLE? 

 

Kyselyiden jälkeen versoleirin 2023 johtajapariksi on löytynyt ehdolle yllä olevan kuvan 

parivaljakko. Partiotoimikunta käsittelee versoleirin 2023 johtaja-asiaa kokouksessaan 28. 

- 30.1.2022 ja tekee mahdollisen ehdotuksen leirinjohtajista SVN:n johtokunnalle, joka 

kokoontuu seuraavana viikonloppuna. Iina (oik) ja Ari (vas) kävivät joulukuun puolivälissä 

tapaamassa Teopoliksella leiriministeri Otto Ketosta ja nuorisosihteeri Nana Kivimäkeä 

asian tiimoilta.  

Ari Kastepohja on siis entinen versosihteeri, josta pestistä hän on ollut eläkkeellä nyt 

puolitoista vuotta, mutta toimii tällä hetkellä Jyväskylän Versojen lippukunnanjohtajana. Ari 

valittiin myös seurakunnan vanhimmistoon.   

Iina Vesisenaho (ent. Viljanmaa) asuu tällä hetkellä Tampereella ja on aloittanut opiskelut 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Iina on Sarka-Versojen (Seinäjoella) lippukunnan jäsen 

ja toimii samoajavartion luotsina. Iina toimii ensiavun kouluttajana Pohjanmaan 

Partiolaisissa. Iina on myös HILE 2022en (Järvi-Suomen partiolaisten, Lapin partiolaisten 

ja Pohjanmaan partiolaisten yhteistalvipiirileirin) turvallisuuspäällikkö. HILE järjestetään 

pääsiäisenä 2022 Kemijärven Sarriojärvellä puolijoukkuetelttamajoituksin. 

Turvallisuuspäällikön tehtäväänsä Iinalla on tietotaitoa turvallisuusalan koulutuksestaan 

sekä varusmiespalveluksestaan Kankaanpään Niinisalossa.     
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