
 

   
 

Y-Scouts edustajainkokous 25.11.2018 

Paikka: Pellin leirikeskus, Karjalohja 

Paikalla:  

Kristian Robertsson, Auran Tähti Pojat 

Maria Koskela, Pohjan Veikot 

Timo Nurmilo, Tampereen Kotkat 

Antti Afflekt, Puijon Pojat 

Jutta Båtman, Rastipartio 

Isabelle Spiby, Helsingfors KFUK/M Scouter  

Heikki Marjanen, Reippaat pojat ja Harjun Partiotytöt 

Etänä (Skype): Katerina Saltychev/Turun Tähtitytöt, Hannu Rättö/Helsingin Siniset 

Poissaolevat: Laajasalon Siniset, Sjöscoutkåren Seaboys, Tampereen Lokit, KFUM:s Scouter 

Kamraterna, Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt, Helsingin Siniset  

Lisäksi paikalla Y-Scouts johtajaseminaarin osallistujat 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen aloitus 

Kokous aloitettu klo 10.48. 

 

2. Lippukuntien kuulumiset 

ATP: Ihan kivasti. Hieman johtajapulaa 

Puijon Pojat: Menee paremmin kuin ennen. Viikkotoimintaa on. Sudenpentuja ja seikkailijoita 

on, mutta vanhempia ikäkausia ei ole kunnolla. Johtajapulaa.  

Pohjan Veikot: 300 jäsenen raja meni rikki. Positiivinen ongelma samoajien määrän vuoksi. 

Johtajia on ihan mukavasti, mutta tarvitsisi siltä lisää. Kämpän rakennusprojekti on vielä kesken. 

Luotsikutterin myyntiä/korjausta mietitään.  

Tampereen Kotkat: Viikkotoiminta pyörii. Tarpojia on vähän ja ensi vuoden vartionjohtajien 

haussa voi tulla ongelmia. Lippukunnanjohtaja vaihtuu vuodenvaihteessa. 

Helsingfors KFUK/M Scouter: Mukavasti menee. Kasvua jäsenmäärässä on. Uusia kokoustiloja 

etsitään. Uusi lippukunnanjohtaja on hakusessa. 

Turun Tähti Tytöt: Hyvää kuuluu. Ikäkausissa menee hyvin. Samoajatoiminnassa haasteita. ensi 

vuonna on 90-vuotis juhlavuosi. 

Harjun Partiotytöt: Ensi vuonna 100-vuotis juhlavuosi. Piirileiri on ensi vuonna. Johtajia kaivataan 

lisää.  



 

   
 

Reippaat Pojat: Ensi vuonna tulee kokoustilat takaisin. Johtajia on tarpeeksi. Sisu-osasto on iso ja 

kasvaa edelleen. Kämpän ja saaren lisäksi tuli toinen saari käyttöön. 

Rastipartio: Johtajia on liikaa verrattuna lapsiin. Suurin osa johtajiston alaikäisiä. Kaiken ikäisiä 

löytyy. Toiminta on monipuolista. Lippukunnanjohtaja vaihtuu joulukuussa. 

 

3. Työryhmän toiminta 

o Nykytilanne 2018 

Mitä työryhmä on tehnyt ja mitkä ovat tavoitteet. 

Y-Scouts verkostoa on aloitettu kehittämään ja tärkeää on tarjota lippukunnille 

mahdollisuus kohdata ja tutustua. Sen takia järjestetään Y-Scouts johtajaseminaari. Sen 

tavoitteena on tuoda ihmiset yhteen, verkostoitua, tutustua ja sitä kautta on helpompi 

lähteä tekemään yhteistyötä.  

Y-Scouts työryhmässä on edustus niin alueellisesti kuin kielellisesti lippukunnista. 

Työryhmässä ollaan kaksi vuotta kerrallaan ja vaihdokset niin ettei koko työryhmä 

vaihdu kerralla. Y-Scouts työryhmä on tehnyt pestikuvaukset, jota voi tulevaisuudessa 

käyttää ja muokata tarpeen mukaan.  Työryhmä keskenään jakaa vastuut ja roolit.  

Y-Scouts työryhmä on edustanut YMCA Finlandin toimihenkilöpäivillä ja syysliittopäivillä. 

Jatkossa halutaan osallistua myös Suomen Partiolaisten tapahtumiin. Yksi työryhmän 

jäsenistä toimii ESG:n hallituksessa (European YMCA Scouting and Jungschar Group) ja 

sitä kautta tarjotaan ja mahdollistetaan osallistuminen kansainväliseen partiotoimintaan 

muiden Euroopan YMCA partiolaisten kanssa. 

Y-Scouts työryhmä tulee toteuttamaan edustajainkokouksessa keskusteltuja ja 

päätettyjä asioita. Lippukunnilta halutaan näkökulmaa, toiveita, kehitysehdotuksia Y-

Scouts toimintaan. Päämääränä on, että työryhmä on aktiivinen toimija YMCA/YWCA 

Finlandin ja lippukuntien kanssa, mahdollistaa Y-Scouts verkoston toiminnan ja lisää 

tietoutta Y-Scouts toiminnasta molempiin suuntiin. Tärkeää on myös kehittää 

yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä mahdollistaa ja kannustaa 

resurssien jakoon lippukuntien kesken.  

o Työryhmän jäsenvaihdokset 

Lähtevät jäsenet: 

▪ Victor Spiby, Helsingfors KFUK/M 

▪ Emma Luukkonen, Turun Tähtitytöt 

Kiitokset Emmalle ja Victorille! 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

4. Lippukuntien kommentit Y-Scouts toimintaan 

o Lippukuntien ehdotukset, toiveet ja kehittämisen kohteet. Avoin sana  

 

▪ Viestinnässä nostetaan yksittäisiä asioita esille. Ei pitkiä ja monista asioista 

koottuja tiedotteita. 

▪ ”Hallintohimmeli”-kuvaa kaivataan. Mikä on työryhmän toimenkuva. Entä 

edustajainkokous, ESG, lippukunnat, yms. 

▪ Työryhmän jäsenille pestinimikkeet. Selkeyttää työryhmän toimintaa ja 

tehtäviä. 

▪ Tehdään sähköpostilista Y-Scoutsien Office 365:een, johon päivitetään 

lippukuntien yhteystietoja/yhteyshenkilön tietoja. 

▪ Instagram-tilin tunnuksia jaettava lippukunnille. Instagram-agentteja? Y-

Scoutsien tiedotuksesta vastaava repostaa lippukuntien omia julkaisuja. 

 

 

5. Y-Scouts toiminta 

o Y-Scouts koulutuksen suunnittelu ja mahdollinen aloitus syksyllä 2019. 

Koulutuksesta vastaa Timo Nurmilo, Tampereen Kotkat.  

▪ Mainostus lippukuntiin. Timo tulee lippukuntiin esittelemään toimintaa joko 

itse paikanpäälle tai etänä.  

o Johtajaseminaari + edustajainkokous v. 2019 

▪ Ehdotetaan ajankohdaksi, samaa aikaa kuin tänä vuonna, ensi vuonna se 

olisi 22.-24.11.2019. Ehdotetaan paikaksi: Jyväskylä (varalla Tampere) 

• Työryhmä päävastuussa, mutta kutsuu innokkaita mukaan 

järjestelyihin. Työryhmä vahvistaa ajankohdan lippukunnille. 

▪ Jatkossa mainostus pitää olla tarkempaa ja kattavampaa. 

• Kerrotaan etukäteen ohjelman sisältö. 

▪ Kysytään lippukunnilta toiveita sisältöön. 

▪ Haku päälle ennen tapahtumaa, jos haluaa tulla kertomaan jostakin asiasta.  

o Y-Scouts tietouden lisääminen 

▪ Ehdotetaan, että Y-Scouts työryhmä voisi kiertää lippukuntia ja esitellä 

toimintaa johtajistolle, myös Suomen Partiolaisissa 

▪ Hallintohimmeli 

▪ Instagram 

o Edustus Suomen Partiolaisten ja YMCA Finlandin tapahtumissa  

▪ 2019: YMCA Finland, kevät- ja syysliittopäivät 

▪ 2019: Suomen Partiolaiset, Kohtaus 17.-19.5.2019. 

• Kohtaus on innostava ja monipuolinen koulutustapahtuma kaikille 

piirien ja keskusjärjestön partiokasvatuksen, vapaaehtoistuen sekä 

aluetyön luottiksille sekä erityisesti valmentajille. Lähde: 

https://www.partio.fi/enlistment/kohtaus-2019-tapahtuman-

johtaja/ 

https://www.partio.fi/enlistment/kohtaus-2019-tapahtuman-johtaja/
https://www.partio.fi/enlistment/kohtaus-2019-tapahtuman-johtaja/


 

   
 

▪ 2019: Johtajatulet 30.8.-1.9.2019 

• Y-Scouts tapaaminen, otetaan yhteyttä Johtajatulien järjestäjään 

o Y-Scouts merkki 

▪ Merkin suunnittelija: Elsa Tuokko, Rastipartio 

▪ Kuva liitteenä 

▪ Toteutetaan graafiseen muotoon graafikon kautta. Etsitään sopiva graafikko.  

 

o YMCA 175 –tapahtuma Lontoossa 4.-8.8.2019  

▪ Tapahtuma on suunnattu ensi sijaisesti 16-35 -vuotiaille nuorille ohjaajille 

 --> Sopii myös partiojohtajille 

▪ Ilmoittautuminen paikallisyhdistyksittäin, maakoordinaattori on Marja-Riitta 

“Marjis” Tyyppi/YMCA Vantaa 

• Early bird ilmoittautuminen on auki 30.1.2019 asti auki. 

Tapahtumaan on alustavasti varattu 100 Early bird paikkaa per maa. 

Early bird hinta tapahtumaan majoituksilla on £410 (n.460€ 3.10. 

kurssin mukaan) ja normihinta £465 (n.522€ 3.10. kurssin mukaan). 

6. Viestintä 

o Office 365 

▪ Ollut työryhmällä käytössä melkein jo vuoden  

▪ Tarjotaan lippukunnille O365 käyttöön: oma lippukuntatunnus ja ryhmä, 

joilla pääsee käyttämään Y-Scouts ryhmää 

▪ Lippukunnille voidaan luodaan oma ryhmä yksityiseen käyttöön, johon voi 

luoda jäsenille omia etunimi.sukunimi-tunnuksia 

▪ Tavoitteena on, että O365 Sharepoint toimisi lippukuntien sähköisenä 

pilvipalveluna, jossa voidaan jakaa tietoa lippukuntien tapahtumista, 

koulutuksista, resursseista (kämpät, meripartio). Y-Scouts tiedotteet 

luettavissa ja ladattavissa.  

o Sosiaalinen media. Hashtag #yscouts on ollut osalla lippukunnista käytössä. Otetaan 

käyttöön Y-Scouts Instagram-tili (apuväline myös tietouden lisäämiseen). 

 

7. ESG Jamboree 2021 

o Lippukuntien osallistuminen 

▪ Sitoutuminen: Ollaanko valmiita käyttämään resursseja: johtajatilanne, aika 

jne.? 

• Lähdetään tekemään 

▪ Tapahtumaa varten laitettaisiin hakuun mahdollisimman pian tapahtuman 

johtaja(-pari) 

• Hakuun tammikuussa 2019 

▪ Jokin kannustin ilmoittautumiselle. 

▪ Osalla lippukunnista saattaa olla piirileiri yms. joka syö järjestämisresursseja. 

o Paikaksi tavoitteena saada Evo 

▪ Piirileirialue (400–5000 henkilöä, sisältää kaikki pienet leirilohkot): 

0,05€/hlö/vrk 



 

   
 

▪ Jussin nuotiokatos: 65 € / vrk 

o Ajankohtana heinä-elokuu 

▪ Pitää huomioida eurooppalaiset loma-ajat 

o Kohdeyleisönä Tarpojat ja sitä vanhemmat 

▪ Tarjotaan nuoremmille ikäkausille valmista ohjelmapakettia. 

• Kannustetaan alueellisiin yhteisleireihin. 

o Persoonallinen kutsu ulkomaalaisille osallistujille 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

o Ei tullut esille mitään.  

 

9. Kokouksen lopetus 

Kokous päätetty klo 12.28. 


