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SYYSTERVEISET Y-SCOUTS LIPPUKUNNILLE 
 
Tämä tiedote sisältää: 
 

 Työryhmän terveiset 
 YMCA:n terveiset 
 Tapahtumat: Y-Scouts johtajaseminaari 2020 ja ESG Jamboree 2021 
 ESG toiminta 
 Viestintä 
 Y-Scouts ansiomerkit 
 Työryhmän yhteystiedot 

 

Työryhmän terveiset  
 

Työryhmä on kokoontunut pääsääntöisesti etänä. Ansiomerkkiohjeistus ja toiminnan pääteemat on nyt 
päivitetty. Ne ovat luettavissa Y-Scoutsien nettisivuilta. Työryhmän kokoonpanossa on tapahtunut 
muutoksia. Kansainvälisyysvastaava ja Suomen edustaja ESG:n hallituksessa on vaihtunut. Henri 
Backmanin (Tampereen Kotkat) tilalle on vaihtunut Iina Salmi (Auran Tähti Pojat). Viestintävastaava 
Aada Rehnberg (Pohjan Veikot) on myös väistynyt pestistä ja etsimme nyt uutta viestintävastaavaa 
liittymään työryhmään. Puheenjohtajan pesti on myös edelleen haussa. Iso kiitos Henkalle ja Aadalle 
työryhmässä toimimisesta.  
 
Lippukuntien terveiset - Mitä teidän lippukunnalle kuuluu? 
 

Voitte lähettää lippukunnan terveisiä meille, jotka voimme liittää mukaan näihin terveisiin. 
Työryhmälle voi laittaa viestiä ja ilmoittaa, mitä haluaisi tässä osiossa kertoa. Se voi liittyä esimerkiksi 
tapahtumiin tai mikä ikinä onkaan ajankohtaista juuri teidän lippukunnassa. Laita viestiä työryhmän 
työntekijälle Jarille sähköpostitse 23.11.2020 mennessä, jolloin saatte lippukuntanne terveiset Y-
Scoutsien seuraaviin terveisin. 
 

Työryhmässä on pestejä avoinna - Tule mukaan! 
 
Y-Scouts työryhmän puheenjohtajan pesti on ollut avoimesti haussa. Pestissä pääsee johtamaan 
työryhmää, suunnittelemaan Y-Scouts toimintaa sekä myös parhaalta paikalta kehittämään sitä. Haussa 
on nyt myös uusi viestintävastaava. Lisäkysymykset ja yhteydenotot pesteistä voi lähettää nykyiselle 
puheenjohtajalle. Löytyisikö teidän lippukunnasta sopivia henkilöitä pesteihin? 
 
Puheenjohtajan pesti on näköalapaikka Y-Scouts verkoston toimintaan. Pestissä on mahdollisuus 
kehittää omia johtamis- ja projektinhallintataitoja sekä tiimityötaitoja. Opit maantieteellisesti laajalla 
olevan verkoston yhteistyön ja viestinnän kehittämistä sekä lisää Y-Scouts toiminnasta ja sen monista 
lippukunnista ja myös YMCA:n toiminnasta. Puheenjohtaja toimii Y-Scouts verkoston puolestapuhujana 
niin verkoston sisällä kuin sen ulkopuolella. Etsimme henkilöä, jolla olisi näkemystä ja intoa kehittää Y-
Scouts toimintaa paremmaksi. Pestikuvaus on terveisten liitteenä.  
 

 



  

   
 

Y-Scouts työryhmän viestintävastaava 

Oletko kiinnostunut viestinnästä? Onko somettaminen intohimosi, onko sinulla visuaalista silmää ja 
pidätkö kirjoittamisesta? Tässä pestissä pääset vaikuttamaan siihen, miltä Y-Scouts näyttää ulospäin 
niin lippukunnille itselleen kuin sidosryhmille, ja miten se tavoittaisi entistä paremmin kohderyhmää. 
Työryhmänviestintävastaavana olet avainasemassa Y-Scouts verkoston kehittämisessä. 
Viestintävastaavana pääset tekemään kaikkea tätä ja paljon muuta. Pestikuvaus on terveisten liitteenä.  
 
 

YMCA:n terveiset 

 

Suomen YMCA:n Liittojen kevät- ja syysliittopäivät järjestetään Heinolassa 30.-31.10.2020. Samaan 
aikaan vietetään Heinolan YMCA:n 20 v. juhlia. Y-Scouts työryhmän jäsenistä osa on osallistumassa 
tilaisuuteen. Siellä tiedotetaan myös Suomen YMCA:n liiton uudesta strategiasta vuosille 2021-2025.  
 

YMCA peacemakers 

YMCA peacemakers on avoin verkosto nuorille, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälisistä kysymyksistä. 
Verkoston kautta tiedotetaan erilaisista vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista sekä 
keskustellaan ajankohtaisista teemoista. Kantava kattoteema on Nuoret, rauha & turvallisuus. 
  
Verkosto tarjoaa joustavan mukanaolon muodon ja voit liittyä Facebook-ryhmään, joka toimii tällä 
hetkellä alustana. Ajankohtaiset tiedot löytyy helpoiten Facebook-ryhmästä ’YMCA Peacemakers’. 
Valtakunnallinen verkosto voi toimia yhdistävänä pintana paikallisten NMKY/YMCA-yhdistysten 
ohjelmille sekä toisaalta tarjota yhteyksiä kansainvälisiin ryhmiin. 
  
Ryhmään liittyminen on vapaata eikä sinulla välttämättä tarvitse olla aiempaa kokemusta YMCA-
toiminnasta. Verkostolla ei myöskään ole varsinaisia ikärajoja, mutta sen kautta aukeavissa 
tapahtumissa usein on. Verkostoa koordinoi Suomen YMCA:n liitto. 
 

Norjasta lähtöisin oleva kansainvälinen YMCA Peacemakers -toiminta käynnistyi myös Suomessa 
helmikuussa 2019. Peacemakers-verkoston tavoitteena on olla valtakunnallinen matalankynnyksen 
alusta, jonka kautta yhä useampi nuori saisi mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Parhaimmillaan 
verkosto tarjoaa lisäarvoa paikallisyhdistysten toimintaan ja tilkitsee mahdollisia aukkoja nuorten 
Namika-poluilla.  
   
Verkostossa korostuvat kansainväliset mahdollisuudet, mutta sen kautta aktivoidaan myös 
vaikuttamistyöhön Suomessa, esimerkiksi erilaisiin luottamustehtäviin, koulutuksiin ja Nuoret, rauha ja 
turvallisuus -toimeenpano-ohjelman valmisteluun. Verkosto voi yhdistää nuoria paitsi ympäri Suomea, 
myös ympäri maailmaa. 
  

Tervetuloa mukaan – kutsu kaverisikin! 
 

Lisätietoja voi kysyä:  
Milla Mäkinen / milla.makinen@ymca.fi  
Kansainvälisen työn suunnittelija  
Suomen YMCA:n Liitto 
 

YMCActivities - Seikkailukasvatusviikonloppu Turussa 25.-27.9.2020 

YMCActivities tulee taas seikkailukasvatuksen merkeissä. YMCActivities on namikan oma 
seikkailukasvatusverkosto. Ilmoittaudu mukaan ja opi haastavista ryhmätoiminnoista sekä nauti 
ulkoilmasta Harvansaaressa.  
 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/YMCActivities_8023  
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Tapahtumat 

 

Y-Scouts johtajaseminaari 20. - 22.11.2020 Jyväskylässä 
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. Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen Y-Scoutseja ympäri Suomen 

ja luoda yhteenkuuluvuutta. Tapahtuman teema on tänä vuonna johtajuustyökaluja 

moninaisuuteen. Johtajaseminaari yhteydessä pidetään lippukuntien edustajainkokous . 
Siellä lippukunnat keskustelevat ja päättävät yhteisistä asioista ja tulevaisuudesta. Lippukunta 

voi itse päättää kuka osallistujista edustaa heitä edustajainkokouksessa.  
 
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     
  
Lisätietoja tapahtumasta on erillisessä tapahtumakirjeessä, joka tulee syysterveisten ohessa.  

 

ESG Jamboree 2021 

ESG Jamboree on YMCA Euroopan partiojaoston (European YMCA Scouting and 
Jungschar Group) kansainvälinen partioleiri. Se kokoaa YMCA/YWCA-partiolaiset ympäri Eurooppaa ja 
sen lähialueelta Suomeen kesällä 2021. Leirille odotetaan noin 500 partiolaista. Tervetulleita ovat 
kaikki tarpojaiästä ylöspäin, ja kannustamme myös seikkailijoista tarpojiksi siirtyviä ryhmiä lähtemään 
osaksi joukkoamme, kunhan he ovat viimeistään -09 syntyneitä. ESG Jamboree järjestetään Evolla 
30.7. - 6.8.2021. 
 
Lisätietoa tapahtumasta päivitetään tapahtuman instagram-tilille @esgjamboree ja Y-Scoutsien 
nettisivuille: https://ymca.fi/Y-Scouts/esg-jamboree-2021/ Tapahtumasta lähetettiin vasta myös tietoa 
staabin puolesta.  
 
 Leiriä järjestämässä on ryhmä partiolaisia suomalaisista YMCA-lippukunnista. Leirin staabin olemme 
nimenneet Kärkitiimiksi YMCA:n kolmion mukaan. Kärkitiimiimme kuuluvat:  

 

Leirinjohtajat / The Bosses: Pyry Nurmilo & Hanna Koskela  
Huoltopäällikkö: Anna-Lea ‘Annis’ Nissi  
Turvallisuuspäällikkö / The Father: Antti Kinnunen  
Viestintäpäällikkö / The Selfie: Aalto Puutio  
Talous- ja yhteistyöpäällikkö / The Coin: Fanny Juusola  

Kansainvälisyyspäällikkö / The Tourist: Hermanni Ahtiainen  
Ohjelmapäälliköt / The Show: Sonja Peräkasari & Petra Yrjölä-Salonen 
 
Kymppien pestihaku on nyt käynnissä  
Kiinnostaisiko sinua auttaa kansainvälisiä partiolaisia kotiutumaan leirille host-kymppinä, päästää 
luovuutesi valloilleen oman ohjelmalaaksosi suunnittelijana tai jättää sosiaaliseen mediaan jälki 
värikkäästä partioelämyksestä Instagram-kymppinä? Ehkä haluat luoda nuorille partiolaisille 

mahdollisuuksia ylittää itsensä erilaisin tavoin ylittäjäkymppinä, tai ehkä unohtumattoman 

International Evening –illan järjestäminen on sinulle unelmatehtävä.  ESG-Jamboreen avoimista 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=37147
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=37147
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=37147
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pesteistä löydät tietoa Y-Scoutsien nettisivuilta Avoimet pestit -välilehdeltä osoitteesta 
https://ymca.fi/Y-Scouts/avoimet-pestit/. 
 
 
Jos leirin suhteen tulee kysyttävää voi ottaa yhteyttä sähköpostitse. Sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@ymca.fi.  
 

ESG – European YMCA Scouting and Jungschar Group 
 
ESG päivä 
ESG päivää vietetään 7. marraskuuta 2020. ESG päivän valmistelee kukin maa vuorollaan, tänä vuonna 
ohjelman tarjoaa Tšekki. ESG päivää voi viettää viikon 45 aikana vaikka oman kokouksen yhteydessä. 
Seuraa ESG:n Facebook-ryhmän tiedotusta.  
 
ESG johtajaseminaari 2020 

ESG Leadership Training and Seminar järjestettiin poikkeuksellisesti koronasta johtuen etänä. 
Lauantaina 29.8.2020 pidettiin Online-seminaari, jossa oli ohjelmaa Saksalta, ESG Jamboreesta ja ESG:n 
vuosikokous. Vuosikokouksen yhteydessä Iina valittiin Henkan tilalle Suomen edustajaksi. Seuraavan 
kerran tapahtuma järjestetään vuonna 2022 Saksassa.  
 

Viestintä 
 

Instagram 

Y-Scoutseilla on oma Instagram-tili @yscoutsfin ja hashtag #yscouts. Tervetuloa seuraamaan tiliä ja 
muistakaa käyttää hashtagia.  

 
Office 365-työympäristö ja ymca.fi-tunnukset lippukunnilla 
Lippukunnille on jaettu käyttöön omat ymca.fi-tunnukset. Suurimmalla osalla ne onkin aktivoitu. 
Tunnuksia voi käyttää lippukunnan johtokolmikko tai esimerkiksi viestintävastaava. Office 365 (O365) 
toimii Y-Scoutsien työympäristönä ja siellä myös tapahtuu esimerkiksi ESG Jamboreen suunnittelu. Jos 
lippukunnaltasi puuttuvat vielä tunnukset, ota yhteyttä työryhmän työntekijään Jariin.  
 
O365:n Sharepointista löytyy Y-Scouts-sivu, josta löytyy kaikki tiedostot. Tiedostot ovat avoimia, mutta 
osaan on saatettu rajata pääsyä tai muokkausoikeutta. Sisältöä voidaan kehittää lippukuntien toiveiden 
ja palautteen suhteen. Niistä voi laittaa viestiä O365-vastaavalle Antille. 
 
Nettisivut 
Y-Scoutsien nettisivut löytyvät osoitteesta: https://ymca.fi/Y-Scouts/ Päivitämme ja kehitämme 
sisältöä sekä otamme mielellään palautetta vastaan. Nettisivut halutaan saada palvelemaan sen 
käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Nettisivujen suhteen voi laittaa viestiä Antille.  
 

Y-Scouts ansiomerkit 

Ansiomerkki tiedostot on nyt päivitetty ja ne ovat ajan tasalla. Ne tulevat teille myös syysterveisten 
liitteenä ja päivitetään nettisivuille, josta hakemus on myös ladattavissa käyttöön.   
 

Y-Scouts ansiomerkkien on tarkoitus toimia kantajalleen kiitollisuudenosoituksena ansiokkaasta 
partiotoiminnasta ja lippukuntien sisäisenä kiitollisuudenosoituksena aktiiviselle toimijalleen. 
Ansiomerkkien vuosimäärät ovat suosituksia ja ohjeellisia. Ansiomerkkiä voi hakea lippukunta, 
paikallisyhdistys tai partiotyöryhmä. Hakija kustantaa ansiomerkin, paitsi kultaisen 

merkin kustantaa YMCA Finland. 

https://ymca.fi/Y-Scouts/avoimet-pestit/
mailto:etunimi.sukunimi@ymca.fi
https://ymca.fi/Y-Scouts/


  

   
 

 

Työryhmän yhteystiedot 
 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ymca.fi  

Hanna Koskela 
Pohjan Veikot 
Työryhmän puheenjohtaja  
 
Iina Salmi 
Auran Tähti Pojat 
Kansainvälisyysvastaava ja ESG:n hallituksen Suomen edustaja  
 
Timo Nurmilo 
Tampereen Kotkat  
Koulutusvastaava 
 
Antti Afflekt 
Puijon Pojat  
Lippukuntayhteistyö 
 
Jari Juhola 
YMCA Finland - Suomen NMKY:n Liitto/YMCA Tampere, asiantuntija  
 
Hannu “Banda” Rättö 
YMCA Finland - Suomen NMKY:n Liittohallituksen edustaja  
 

 


