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VERSOKÄRÄJÄT 2022  

Sunnuntaina 2.10.2022 klo 09:00  

Lauhansarvessa, Isojoella ja etäyhteyksin Zoomilla 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
SVN:n nuorisosihteeri Nana Kivimäki avaa kokouksen 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
- valitaan kokouksen puheenjohtaja 

- valitaan kokouksen sihteeri  

- valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa  

- ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjantarkistajat. 

3. LIPPUKUNTIEN KUULUMISET  
Kustakin läsnä olevasta lippukunnasta kuullaan lyhyt tilannetieto.  

- Espoon leppäversot ry 

- Hangon Meriversot ry 

- Helsingin Versoveikot ja -siskot ry 

- Hämeen Haka-Versot ry (Hämeenlinna) 

- Joensuun Haka-Versot ry 

- Jyväskylän Versot ry 

- Kauhavan Erä-Versot ry 

- Kelo-Versot ry (Kouvola)  

- Kuopion Erä-Versot ry 

- Lahden Versot ry 

- Oulun Pihka-Versot ry 

- Sarka-Versot ry (Seinäjoki) 

- Tampereen Versot ry 

- Partiolippukunta Turun Versot ry 

- Vantaan Jokiversot 

4. KANTOKILLAN KUULUMISET 
Kantokillan edustaja kertoo lyhyesti Kantokillan tilanteesta. 

5. KATSAUS MENNEEN VUODEN (edellisten Versojohtajapäivien jälkeen) 

TAPAHTUMIIN 
Mennyt versovuosi käydään läpi lyhyesti. 

 

5.1 HILJAISET PÄIVÄT 8.-10.4.2022 JYVÄSKYLÄSSÄ   
- yleistuntuma Hiljaisista positiivinen, vaikka tapahtuma kasattiin verrattain nopeasti neljässä 

viikossa valmiiksi koronarajoitusten hellittäessä 
- läsnä 111 henkilöä seitsemästä lippukunnasta 
- tapahtuman erityishaasteena ruokahuolto, johon ei löytynyt vastuuhenkilöä, vaikka ruoka tuli 

keskuskeittiöltä, eli tehtävät olisivat olleet tarjoilusta ja tiskihuollosta vastaamista  
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5.2 VERSO-ROK pe 22. – su 24.4.2022 PÖLJÖSSÄ LUUMÄELLÄ 
- 16 osallistujaa, 16 kouluttajaa 
- toteutuksessa vain ROK 1 
- 3 osallistujaa sai ROK 1 + 2 -kokonaisuuden valmiiksi 
- osalle koulutuksellisuus tuli jälleen yllätyksenä – olivat tulleet ”leirille” 
- osallistujat hallitsivat keittiövartiokalustojen käytön selkeästi aiempaa paremmin 

 
5.3 SEIKKAILIJAVAELLUSVIIKONLOPPU pe 20.5. - su 22.5.2022 EVOLLA   

- osallistujia 40, 6 vartiota, 3 eritasoista reittiä  
- huolto onnistui Hämeen Haka-Versojen merkittävällä avustuksella, muu suunnittelu lippukuntien 

omalla vastuulla toimi hyvin myös 
 
5.4 VERSOJEN PARTIOMATKA la 30.7. – su 7.8.2022 SAKSAN SISARPARTION LEIRILLE 

- neljä versovierailijaa 
- hyviä havaintoja ja oppeja saatu ensi kesän omalle leirille 

 
5.5  VERSO-ROK pe 2. – su 4.9.2022 PÖLJÖSSÄ LUUMÄELLÄ  

- ROK0: 3 kurssilaista ja ROK2: 11 kurssilaista  
- järjestäjiä yhteensä 10 hlöä 
- 9 hlöä sai ROK-kurssitodistuksen ja suoritusmerkin (molemmat osat suoritettu)  
- lippukuntien toivotaan kiinnittävän huomiota minimi-ikään: ROK0: 13 vuotta ja ROK1-2: 14 vuotta.  

6. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023  
6.1  HILJAISET PÄIVÄT 21.-23.4.2023 SEINÄJOELLA 

6.2  VERSOLEIRI VIHJE23 PE 28.7. – LA 5.8.2023 HEPOHIEKASSA, TAIPALSAARESSA 

6.3  VERSOJOHTAJAPÄIVÄT – PE 29.09 – SU 1.10.2023 – järjestävä lippukunta ja paikka tarvitaan  

- ROK-kouluttajat esittävät, että ainakaan keväällä ei järjestetä ROK-koulutusta. Koulutuksen 
pitopaikkana Pöljö on osoittautunut todella sopivaksi 

- löytyykö Samoajapäivien järjestäjiä?  
 

Haluaako joku järjestää vielä jotakin muuta yhteistä versotoimintaa? (kisat? muuta?)  

7. SUUNNITELMIA VUODELLE 2024 
7.1  HILJAISET PÄIVÄT maalis/huhtikuu 2024 

7.2  VERSO-ROK huhtikuu 2024 

7.3  VERSOVAELLUS kesäkuu 2024 

7.4  VERSOJOHTAJAPÄIVÅT lokakuu 2024 

8. TIEDOKSI VERSOKOORDINAATTORIN REKRYTOINNISTA 

9. PTK:N (= partiotyötoimikunta) UUSIEN JÄSENTEN (MINISTERIEN) VALINTA 
Partiotoimikunta suunnittelee ja koordinoi yhteistä versotyötä ja tekee yhteistyötä versoasioiden tiimoilta 

SVN:n johtokunnan kanssa. PTK kokoontuu 1-3 kertaa vuodessa viikonlopuksi kasvokkainkokoukseen 

sekä 4-6 verkkokokoukseen jonakin arki-iltana. Pestit ovat kaksivuotisia ja peräkkäisesti samaa pestiä 

voi olla kolme peräkkäin. 

Versokäräjät päättää pesteistä ja vielä kokouksessa voi ilmoittautua ehdolle sekä tulla valituksi. 

Partiotoimikunta on kysellyt versojohtajia myös ennen käräjiä pesteihin, jotta käräjillä olisi tiedossa 

henkilöitä valittavaksi. Partiotoimikunta esittää, että mikäli johonkuhun pestiin on vain yksi ehdokas, 

asiasta ei äänestetä, vaan henkilö hyväksytään yksimielisesti tehtävään. Kokous päättää, haluaako se 

valita äänestämällä myös silloin, kun ehdokkaita on vain yksi. 
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 2022 pestiä hoitanut 
 

nyt valitaan 

 
PÄMI (pääministeri) 

 
Laura Nykänen (KuoErVe) 

 
kausi 2023 – 2024 
Laura ei käytettävissä 
Otto Ketonen käytettävissä* 
 

 
OHMI (ohjelmaministeri) 

 
Petra Immonen (Tursot) 

 
kausi 2023 – 2024 
Petra Immonen käytettävissä 
 

 
KOMI (koulutusministeri) 

 
Veera Ojala(JoHaVe)  

 
kausi 2023 – 2024 
Veera Ojala käytettävissä 
 

   
PTK:n jäsenet, joiden kausi jatkuu   
 
LEMI (leiri- ja retkiministeri) 
 

 
Otto Ketonen (LaVe)*  

 
kausi 2022-23 jatkuu 
 

 
HEMI (Hengellisen kasvatuksen ministeri) 
 

 
Juhani Huuskonen (TaVe) 

 
kausi 2022-23 jatkuu 

 
MAMI (markkinointi- ja viestintäministeri) 
 

 
Ari Kastepohja (JyVe)  

 
kausi 2022-23 jatkuu 

 
KANISTERI (Kantokillan ed.) 
 

 
kiltaraati järjestää edustajan  

 
kuhunkin PTK:n kokoukseen  

10.  VERSOLEIRI VIHJE23  
Lyhyt tilannetiedotus leirinjohtajilta  

11. VERSOKÄSIKIRJA 
Partiotoimikunta esittää uutta versokäsikirjaa hyväksyttäväksi kuvauksena siitä, keitä Versot ovat.  

12. VERSOSUORITUSMERKKI  
Partiotoimikunta on työstänyt uuden versosuoritusmerkin ja se on ollut myös lausunnolla lippukunnissa 

13.  MUUT ASIAT 
Muut mahdolliset asiat. Kokouksessa esille nousseita aiheista voidaan keskustella, mutta virallisia 

päätöksiä tehdään vain asioista, jotka on annettu esityslistan kautta tiedoksi kaikille versojohtajille.  

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 


