
 

   
 

Y-Scouts edustajainkokous 24.11.2019 

Paikka: Aitolahden Vanha Pappila, leirikeskus, Tampere 

Paikalla: 

Antti Afflekt, Puijon Pojat 

Iina Salmi, Auran Tähti Pojat 

Timo Nurmilo, Tampereen Kotkat 

Tiia Hyvälä, Pohjan Veikot 

Hanna Koskela, Pohjan Veikot 

Henri Backman, Tampereen Kotkat 

Isabelle Spiby, Helsingfors KFUK/M Scouter 

Kari Vuola, Auran Tähti Pojat 

Anna Käyhkö, Turun Tähti-Tytöt/Auran Tähti Pojat 

Laura Virtanen, Turun Tähti-Tytöt 

Kristian Robertsson, Auran Tähti Pojat 

Maria Koskela, Pohjan Veikot 

Johanna Mäenalusta, Tampereen Lokit 

 

Poissaolevat lippukunnat: Reippaat Pojat, Harjun Partiotytöt, Rastipartio, Helsingin Siniset, 

Sjöscoutkåren Seaboys, KFUM:s Scouter Kamraterna, Laajasalon Siniset 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen aloitus 

Kokous aloitettu klo 10:33.  

2. Lippukuntien kuulumiset 

Auran Tähti Pojat: Kivasti menee, pientä johtajapulaa, viikkotoiminta pyörii ja muukin 

toiminta, viiden vuoden aikana jäsenmäärä lähes tuplaantunut, nyt 118 ATP:aa! 

Pohjan Veikot: Vuodesta 2015 asti rakennettu kämppää ja nyt jo lähes valmis. Ensi vuonna 

valmistuu ja pidetään tuparit. Kämpän valmistuminen helpottaa kuormitusta.  

Rakennusprojektin takia on ollut haasteita retkeilyn kanssa, varsinkin nuorempien osastojen 

kanssa. Kuitenkin tänä vuonna ohjelmapainotuksen kautta on ollut retkeilytoimintaan. Ensi 



 

   
 

vuonna halutaan panostaa kämpän käyttöön ja retkeilyyn. 

Seurakuntayhtymän yhteistyösopimuksen kanssa ollaan jännän äärellä, 

vastaisuutta kirkon puolelta partiolaisia kohtaan. YMCA Oulu on 

murroksessa, toiminnanjohtaja ja taloussihteeri ovat vaihtumassa. On mielenkiintoista 

nähdä, miten se vaikuttaa PV:n toimintaan. Tällä hetkellä on 360 pohjan veikkoa: aktiivinen 

viikkotoiminta, joka ikäryhmässä useampi toimintaryhmä, mutta missä on johtajat? 

Varsinkin luotseista puuttuu, joka aiheuttaa haasteita. 

Tampereen Lokit: Ihan ok menee. Jäseniä on 160: jokaisessa ikäkaudessa toimintaa. Uutena 

toimintana on aloitettu perhepartio ja aikuispartio. Uusia sudareita on tullut vähän, 

taustavaikuttavana mahdollisesti uskonnoton sekalippukunta purjeveneellä, ei faktaa tästä 

kuitenkaan. 

Turun Tähti-Tytöt: Hyvin menee, ryhmät toimivat ja Meritähti on talviunilla. Sudenpentuja 

on tullut vähän, keskitytään samoajien, vaeltajien ja aikuisten toiminaan. Jäseniä on 124. 

Puijon Pojat: Jäseniä on 39. Hyvin menee, vaikka ei ihan niin hyvin kuin muilla. Aktiivisia 

toimijoita on kuitenkin enemmän, 2 ryhmää, nuorta johtajistoa ei juurikaan ole. Toiveita 

saada ensi toimintakaudelle uusia johtajia, jos johtajia on tulossa, sitä kautta saadaan 

ryhmiä lisää. Tulijoita riittäisi kyllä. Ensi vuonna on viikon mittainen syysleiri Lapissa. Pienellä 

porukalla on 4 vuoden olympiadi kohti seuraavaa WSJ Koreassa, sitä ennen vielä ESG 

Jamboree ja Finnjamboree tarkoituksena koulutuksen ja rahankeruun avulla sitouttaa 

lippukunnan toimintaan. Lippukunnanjohtajisto on joutunut ottamaan turhan paljon 

vastuuta myös namikan hallinosta, koska Kuopion namikalla on ollut haasteita.  

Tampereen Kotkat: Ensi vuonna 100 v. juhlavuosi, johon kirjoitetaan historiikkia ja paljon 

erilaista tapahtumia. Ensi vuonna on tarkoitus panosta tarpojatoimintaan, juuri pidettiin Psy 

(pitkien suunnitelmien yö-tapahtuma), jossa käytiin läpi ensi vuoden toimintaa ja 

panostuksia. Jäseniä on 200, aktiivista viikkotoimintaa, perhepartio yhdessä Lokkien kanssa, 

myös vähän aikuispartiota. 

Helsingfors KFUK/M Scouter: Går jättebra, 91 medlemmar. Vime vuonna ja aiemminkin 

lippukunta on kasvanut hyvin. Nyt toiminta on kiinni kasvussa, koska kasvu ollut nopeaa. 

Enemmän johtajia kuin moneen vuoteen, ihanaa! Viikkotoiminta on hankalaa, koska johtajat 

eivät pysty sitoutumaan viikkotoimintaan, vaan lähinnä leireihin ja muuhun. Jonoa on 

sudareissa, selvityksessä uuden sudarilauman aloitus tammikuussa. Lippukunnanjohtaja 

vaihtuu, seuraava on Laura Tuovinen, grattis! Fisscenin leiri ensi kesänä, jonne osallistutaan. 

Tahto olisi isommalle kololle, nykyinen on liian pieni. 

 

3. Y-Scouts merkki –kertaus 

• Merkki on valmis 

• Jaettu lippukunnille, ohjeen kera. Lisää saa tarvittaessa. Ota yhteyttä työryhmän 

työntekijään Jari Juholaan.  

• Lippukunta saa itse miettiä, miten jakaa merkit. Tähän ei haluttu liikaa 

rajata/määrätä, miten hoidetaan, vaan lippukunta saa itse päättää. 



 

   
 

 

4. Toimintakalenteri 

a. Y-Scouts johtajaseminaari 2020 

• Ei lyöty lukkoon ajankohtaa, loppuvuonna 2020. Varmasti ESG Jamboree asiaa siellä, 

kehitetään seminaaria palautteen perusteella. Otetaan huomioon, ettei mene 

päällekkäin Suomen Partiolaisten jäsenkokouksen kanssa.  

• Edustajainkokous voi olla toisen tapahtuman yhteydessä  

b. ESG Leadership Training and Seminar 26.8.-30.8.2020 

• Saksassa, keväällä lisää tietoa, suositellaan osallistumaan. 

c. ESG päivä marraskuun ensimmäisen kokonaisen viikon lauantai 2020 

• Tänä vuonna Saksa, kokouspohja, jonka voi tehdä omien toimintaryhmien kanssa sen 

viikon aikana, tarkoitus oppia muiden maiden partiotoiminnasta. Lähetetään kortti 

tms tervehdys isäntämaalle. Lisätietoja Henkalta.   

d. Lippukuntien tapahtumia 

• TaKo ja PV järjestävät helatorstaita edeltävänä päivänä 

polkupyöräpartiotaitokilpailun, Yöralli ja Fillari. Reippailla Pojilla on usein myös 

Loreloi Rodeo samaan aikaan. 

•  FISScenilla förbundsläger, Ahtela, Sauvo, kaikki kielikylpemään, järjestetään heinä-

elokuun vaihteessa. Osallistujia myös muista pohjoismaista.  

e. Suomen YMCA:n tapahtumia v. 2020 

• Helmikuussa Gambian kehitysyhteistyön/ Finymca- ja Peacemakers –opintomatka 

• 24.-29.3. Leadership Academi -koulutus (Malta) 

• Huhtikuussa Liittojen Kevätliittopäivät 

• Toukokuussa 

o 21.-25. Peacemakers -innitiative koulutus (Helsinki) 
o 23.-24. Maailma kylässä -festivaalit messuosastolla (Helsinki) 
o 16.-21. Leadership Academi -koulutus (Slovakia) 

• Kesäkuussa 

o World Challenge 2020 

• Heinäkuussa 

o 13.-18. Pohjoismainen lasten YM/WCA-leiri Saarisellällä Lapissa, lisätiedot: 

Alli Eräkorpi 

o 13.-17. Nuoret, rauha ja turvallisuus/SuomiAreena- keskustelutilaisuus (Pori) 

o 16.-20. Peacemakers -innitiative koulutus (Romania) 

• Syyskuussa 
o 1.-2. Peacemakers -innitiative kansallinentyöpaja (Helsinki) 

• Lokakuussa 
o Liittojen Syysliittopäivät (Heinola) 
o Youth in Crossroads –koulutus (Kosovo) 

• Marraskuussa 
o Peace Makers -kenttämatka Gambiaan  



 

   
 

o YMCA:n Maailmanliiton Rauhanpäivä 

 

5. Viestintä 

a. Arviointi: kommentteja, parannuksia 

• Ei tullut mitään erityistä. 

b. Terveiset tällä kertaa neljä kertaa vuodessa sähköpostitse 

• Hyvä, että tulee säännöllisesti. Toivotaan jatkoa. Sähköpostilla lippukuntaan sekä 

Facebookissa. Postataan instagramiin terveisistä, ettei jää yhden ihmisen taakse. 

(Laitetaan tulevaisuudessa myös nettisivuille). 

c. Instagram 

• Muistakaa tagata @yscoutsfin 

• Aada Rehnberg on somevastaava, johon voi ottaa yhteyttä. Aada laittoi vasta viestiä 

lippukunnille ja lippukunnista tehdään mm. Esittelyt instaan. Hänelle voi laittaa kuvia 

ja kertoa omasta lippukunnasta. 

d. Office 365 

• Täältä löytyy kaikki materiaalit 

• Kaikille lippukunnille on @ymca osoitteet. 

• Antti tekee tarvittaessa tunnuksia lisää.  

e. Nettisivut 

• Sivut ollut liiton nettisivujen alla, päivittäminen on ollut todella vaikeaa 

• Nettisivut tehdään itse ja Silja-Kaisa upottaa sivut YMCA:n sivuille 

• ESG Jamboreelle tehdään ajallaan omat 

• Perustietoa lippukunnista ja pestityyppistä informointia 

• Yleisiä ohjeita ja tiedotteita 

 

6. Talous 

a. Budjetin esittely 

• Hanna esitteli liitossa hyväksytyn budjetin. 

• Tulevalle vuodelle tulossa saman verran rahaa 

b. Kommentteja, ehdotuksia 

• Seuraavalle vuodelle tulee leiri budjettiin.  

 

7. Työryhmän toiminta 

a. Vuosi 2019 

• On kokoustettu ihan ahkeraan:  

o Suunniteltu johtajaseminaaria 

o Pestikuvauksia päivitetty 

o Välipestikeskustelut käyty 

o Kangasmerkki keskustelut 

• Pestejä aukeaa, ruotsinkielinen puuttuu työryhmästä 

• Vertaisverstas johtajatulilla 



 

   
 

• Pestejä vapaana työryhmässä: Puheenjohtaja ja 

Kansainvälisyysvastaava ja ESG ExCom jäsen. Pestihaku avattu 

marraskuussa 2019.  

o Kannustetaan hakemaan pesteihin 

o Perehdytys ja tuki saatavilla 

o Pääsee katsomaan toimintaa ainutlaatuisesta näkökulmasta 

• Y-Scouts koulutus 

o Timo jatkaa Ko-Gi työtään ja materiaali tulossa lippukunnille  

• Keskustelua toiminnasta 

o Tarkoitus selventää ja avata työryhmän toimintaa 

o Vierailut lippukunnissa on toivottavia 

 

8. ESG Jamboree 2021 

a. Tilannekatsaus 

• Taustatyötä tehtiin johtajaseminaarissa 

• Budjetin valmistelu, talous hoidetaan Suomen YMCA:n kautta 

• Selvitetään Satahangan mahdollinen päällekkäisyys 

• Tehdään jamboreesta Satahankaa parempi 

b. Pestit 

• Johtajat valittu 

• Muut pestit aukeavat, kun saadaan pestikuvaukset tehtyä 

• Saa edelleen ilmiantaa kavereita ja ottaa myös itse vastuuta 

 

9. Toiveet Y-Scouts toiminnasta 

• Yhteinen samoaja- ja vaeltajatapahtuma 

o Kun SP:llä toinen niin meillä toinen 

• Yhteisiä sudari-seikkailjaleirejä 

• Y-Scouts toiminnan esittely samoajaexplolle ja vastaaviin tapahtumiin 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

a. Y-Scouts toiminnan pääteemojen päivittäminen  

• Jaetaan lippukunnille, kun tehty 

b. Y-Scouts ansiomerkit 

• Työryhmä uudistaa ansiomerkkiohjeen ja lähettää sen jälkeen lippukunnille 

kommenttikierrokselle 

o Kuitenkin koko ajan mahdollisuus hakea Y-Scouts ansiomerkkejä 

11. Kokouksen lopetus 

Kokous päätetty klo 11:49. 


