
 

   
 

 

Tervetuloa! 

 

Y-Scouts johtajaseminaari järjestetään jälleen! Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki 
samoajat, vaeltajat ja aikuiset. Tapahtuma järjestetään 20.-22.11.2020 Jyväskylässä 

Sarpatin leirimajassa (Sarpatintie 99, 41160 Tikkakoski). Osallistumismaksu on 28 € ja 

se kattaa ohjelman, ruokailut ja majoituksen. Osallistumismaksu laskutetaan 

jälkikäteen. Sen tavoitteena on tuoda yhteen Y-Scoutseja ympäri Suomen, jolloin 
tarjoamme mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä uusiin ajatuksiin. Tapahtuman 

teema on tänä vuonna johtajuustyökaluja moninaisuuteen.  

Mitä Y-Scouts johtajaseminaari tarjoaa?  

Y-Scouts johtajaseminaari on rento partiotapahtuma, jossa on mahdollisuus 
verkostoitumiseen sekä uusiin ajatuksiin. Tänä vuonna teemana on johtajuustyökaluja 

moninaisuuteen, joka on Helsingin NMKY:n koulutus 

moninaisuudesta ja kulttuurisesta osaamisesta (MOK Intercultural Competence 

Training). Koulutuksessa käsitellään muun muassa teemoja kulttuurin vaikutus meihin 

sekä ryhmädynamiikka ja roolit. Ilmoittautumisen yhteydessä äänestetään kolmas 

käsiteltävä teema joko kulttuurien välinen viestintä tai toiseudesta osallisuuteen. Lisäksi 

on ESG Jamboree 2021 staabin järjestämää ohjelmaa liittyen tapahtumaan.  

Nukumme leirimajassa sisällä ja ruoasta vastaa Jyväskylän edustus. Osa ohjelmista on 

myös ulkona ja sauna lämpenee illalla.  

Edustajainkokous  

Y-Scouts johtajaseminaarissa on sunnuntaina 22.11.2020 klo 10:00 alkaen lippukuntien 
välinen edustajainkokous. Siellä lippukunnat keskustelevat ja päättävät yhteisistä 

asioista ja tulevaisuudesta. Lippukunta voi itse päättää kuka osallistujista edustaa heitä 

edustajainkokouksessa. Jos olet ainut lippukuntasi edustaja, sovithan lippukuntasi 
kanssa edustamisesta etukäteen. Kokouksen esityslista lähetään lokakuun aikana 

lippukunnille erikseen. Edustajainkokoukseen voi tulla mukaan myös etänä. 

Tapahtumaan voit ottaa myös mukaan lippukunnan oman tapahtumakalenterin 

tulevalle vuodelle, jolloin voi päivittää muiden lippukuntien tapahtumia ylös tai pyytää 
toista Y-Scouts lippukuntaa mukaan yhteistyöhön. 

  



 

   
 

Kuljetukset  
Saapuminen: Odotamme sinua osoitteessa Sarpatintie 99, 41160 Tikkakoski 

saapuvaksi kello 20.00-20:30 aikana. Suosittelemme kimppakyydeistä sopimista sekä 

arvostamme mahdollisuutta noutaa julkisilla tulijoita Jyväskylästä. Jos tulet julkisilla 

Jyväskylään pyydämme sinua olemaan Jyväskylän Matkakeskuksella viimeistään klo 

20.00. Ilmoitamme sinulle myöhemmin, miten pääset Sarpatin leirimajaan.  

Lähteminen: Tapahtuma loppuu sunnuntaina klo 13.00 mennessä. Ota kaveri kyytiin ja 

kuskaa Jyväskylän keskustaan ja jatka sen jälkeen turvallisesti kotiin.  

Jos et saa kyytiä, niin ole yhteydessä järjestäjiin. 
 

Ilmoittautuminen  

Tule mukaan, voit ilmoittautua heti! Tapahtuman ilmoittautuminen on 18.9. - 

25.10.2020. Ilmoittautuminen tapahtuu kuksassa: 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=37147  
 

Perumissäännöt  

Tapahtumaan on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen 

viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos peruutus tapahtuu vähintään kaksi vuorokautta 
ennen tapahtuman alkua, peritään puolet osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko 

osallistumismaksu. Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua tai 

muita kuluja peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys mielellään 

lääkärintodistuksella varustettuna.  

Peruutukset ilmoitetaan tapahtumakirjeessä mainitulle vastuuhenkilölle (Hanna 

Koskela) 

 

Terveisin tapahtuman järjestäjät,  

Y-Scouts työryhmä: Hanna Koskela ja Iina Salmi, sähköpostit ovat 

etunimi.sukunimi@ymca.fi 

Reippaat Pojat: Martti Wilhelms, wilhelmsmartti@gmail.com 

Jos tapahtumasta herää kysymyksiä voit olla yhteydessä sähköpostilla. 
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