
 Y-Scouts edustajainkokous 20. - 21.1.2018 Tampereella 

 

Paikalla olevat: Maria Koskela, Hanna Koskela (Pohjan Veikot), Timo Nurmilo, Pete 

Nieminen (YMCA Finland), Juho Virtanen (Tampereen Kotkat), Antti Afflekt (Puijon Pojat), 

Victor Spiby (Helsingfors KFUK/M Scouter), Ville Romanov (Laajasalon Siniset ry), Lotta 

Kuuteri, Anne Hautakangas, Meri Öhman (Tampereen Lokit) 

 

Etänä: Atte Jantunen (Reippaat Pojat), Daniel Weintraub (HeSi), Hannu Rättö (Liittohallitus) 

 

Poissaolevat: Harjun Partiotytöt, Auran Tähti Pojat, Turun Tähti Tytöt, Rastipartio, 

Sjöscoutkåren Seaboys, Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt, KFUM:s Scouter Kamraterna 

 

Lauantaina 20.1.2018 

Pöytäkirja 

 

Kokous aloitettiin klo 12.30. 

● Kyselyn tulokset  

○ Esitys tuloksista   

○ Katso esitys täältä: 

https://docs.google.com/presentation/d/1yGu8sg2h2Z38OYU11ma-

p7upeXzW_hK6HgLLX5HXffc/edit?usp=sharing  

● Y-Scouts toiminnan määrittely 

○ keitä me olemme, mitä haluamme olla 

■ Olemme Y-scouts lippukuntia, joita yhdistää yhteinen taustajärjestö. 

Taustajärjestö on mm. tasainen, vakavarainen, ekumeeninen, 

jatkuvuus  

■ Haluamme tehdä yhteistyötä tapahtumien, koulutuksen, tiedonjaon 

yms. kanssa.  

■ Teemme laadukasta partiotoimintaa, olemme erähenkisiä lippukuntia 

meripartio twistillä 

■ Matalan kynnyksen mahdollisuus osallistua kansallisiin ja 

kansainvälisiin tapahtumiin YMCA:n ja ESG:n kautta 

■ Muista ScoutWikin määritys NMKY:n partiojaoksesta 

○ toimintamuoto jatkuu edustajainkokous-työryhmä muodossa toistaiseksi. 

■ Edustajainkokous 

● Edustajainkokous on ylin päättävä elin, jossa y-lippukunnat 

kokoontuvat muutaman kerran vuodessa koordinoimaan 

toimintaa 

● Kokoontuu keväällä ja syksyllä 

● Lippukunnat voivat lähettää edustajia kokoukseen 

● 2 osallistujasta maksetaan puolikkaat matkakulut 

● Kokoontumisessa voidaan hyödyntää isoja tapahtumia, kuten 

Finnjamboree, liittopäivät 

■ Työryhmä 

● Työryhmä toimeenpanee edustajainkokouksessa päätettyjä 

tehtäviä  

● Seuraavaksi tehdään tiedote jaettavaksi lippukunnille; mitä 

ollaan, ketä on työryhmässä, tulevan vuoden aikataulu, 

tapahtumakalenterin täyttö 

https://docs.google.com/presentation/d/1yGu8sg2h2Z38OYU11ma-p7upeXzW_hK6HgLLX5HXffc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yGu8sg2h2Z38OYU11ma-p7upeXzW_hK6HgLLX5HXffc/edit?usp=sharing


● Kokoontuu tarvittaessa useamman kerran vuodessa etänä tai 

livenä. Kokoukset avoimia kaikille saa tulla etänä mukaan. 

Puheoikeus työryhmällä. Kommentoida saa ja muut osiossa 

voi tarkastaa kommentit läpi. 

● Edustaa tarvittaessa eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa Y-

Scoutseja 

○ Menemme esittäytymään YMCA-toimintahenkilöpäivillä 

Helsingissä 10.4. 

○ Tavoitteet 

■ Viestintä: 

● Jaetaan lippukuntien kesken, mm. lippukuntien yhteystiedot, 

meripartiotoiminta, koulutukset, kämpät/leirikeskukset, 

erityisosaaminen, johtajaresurssien jako 

● Sisäinen viestintä: Facebook-ryhmä, Slack (työryhmän 

käytössä) ja Teams tulevaisuudessa 

■ Vaikuttaminen: 

● Itse Y-lippukunnat, Suomen NMKY:n liitto, paikalliset 

NMKY/NNKY:t   

● Osallistuminen Nuorisotyön toimihenkilöpäiville ja Allianssin 

risteilylle 

● Suomen Partiolaiset, esim. m/s Scoutella  

○ Y-Scouts piste, konkreettinen erottuva ja yhdistävä 

tekijä. Ehkä vuonna 2019? 

● Isoilla leireillä esim. Finnjamboreella oma toimintapiste tms. ja 

lippukunta tapaaminen, Satahangalla tapaaminen 

■ Y-Scouts päivä eri ikäkausille sopivaa faktaa, tekemistä tms. ESG-

päivän tyylisesti, jota pidettäisiin ympäri Suomea lippukunnissa 

partiokokouksissa.  

 

 

● Käytännön asiat ja tulevat tapahtumat 

○ Viestintä 

■ Office 365 lisenssi voi olla mahdollista saada kaikille.Työryhmä 

selvittää tätä ja kouluttaisi lippukunnat. Se olisi lippukunnille uusi, 

ilmainen työkalu. Koulutus voisi tapahtua marraskuussa 

johtajaseminaari-tapahtumassa. 

■ Viralliseen viestintään esim. tiedotteet, työryhmän kuulumiset, viralliset 

kutsut tapahtumiin tms. sähköpostilla lippukuntien 

yhteyshenkilöille. Työryhmä viestii ja tiedottaa.  

■ Tiedostojen jakoon tällä hetkellä otetaan käyttöön Google Drive. 

● Lippukunnille jakoon laitettavassa tiedotteen kautta kerrotaan 

tästä ja aletaan jakamaan oikeuksia. 

● Halutaan Y-Scouts -sivu YMCA Finlandin nettisivuille, jossa 

kerrotaan toiminnasta, löytyy lippukuntien yhteystiedot (sposti 

& puh nro, linkki nettisivuille), tapahtumakalenteri  

● Drivessa voidaan jakaa: tiedostoja tapahtumista/kokouksista 

tms, meripartiotoiminta, erityisosaaminen, yhteystietolista (joka 

pyydetään päivittämään aina, kun yhteyshenkilö vaihtuu), 

leireilyfasiliteetit (kämpät ja leirikeskukset) 



○ Seuraava edustajainkokous ja koulutustapahtuma syksyllä. 

■ Työryhmä selvittää lippukuntien tapahtumakalentereita ja päättää 

tapahtuman ajankohdan esim. syyskuun alku tai marraskuun 

loppupuoli 

■ Paikkaehdotus: Tampere, Pajaniemi 

■ Osm: ylläpidon mahdollistaminen 

■ Y-Scouts voisi maksaa osan matkakuluista  

■ Osallistujamäärä n. 40 hlö 

■ “Ilmianna lippukuntasi osaamisalue, mistä voisit kouluttaa” 

workshoppeja. Esim. ATK (Kotkat&Lokit), viestintä, tiedonjako, 

pestijärjestelmä- ja keskustelu (PV), seikkailukasvatus(guru?) 

● Edustajainkokous päättää tapahtumista, työryhmä esittää budjetin Liitolle ja liitolta voi 

saada tukea. Voidaan perustella Liitolle hyöty ja, mitä me tehdään.  

 

● ESG-toiminta ja Punakolmioleiri 2021? 

○ esitys ESG-toiminnasta: 

https://docs.google.com/presentation/d/1bwR5N6dt604oILdhQARKuJjExy2a

WA5Zo2MNDVMMpdM/edit?usp=sharing  

○ Punakolmioleiri 2021 

■ Kiinnostusta löytyy suurelta osin kyselyn mukaan 

■ Haaste on, että toiminta on vasta aluillaan eikä kaikille lippukunnille 

selkeää ja näin suuren leirin suunnittelu pitäisi aloittaa melkein jo tänä 

vuonna. 

■ Osalla samana vuonna tulossa muita isoja projekteja 

■ Osallistujamäärä 400hlö. Lippukunnille kyselyä, kuinka montahan tulisi 

■ ESG Jamboreen ikäraja 13, sen ohessa punakolmioleiri, johon kaikki 

ikäkaudet tervetulleita. KV-ohjelmaa tarpojaikäisistä ylös päin. 

Halutaan sinne leiriradio. 

■ Paikka: Evo? muu leirikeskus, kulkuyhteydet ulkomaalaisille täytyy olla 

hyvät. Syndalen?  

■ Suunnittelu vaatii n. 2 v. jotta saadaan pvm ja paikka myös varattua 

■ Vaatisi innostuneen johtajaparin ja lippukuntien sitoutumisen 

● Hanna ja Timo miettii ja selvittää tätä, jos alkaisivat 

johtajapariksi 

■ Liitto pystyy auttamaan rahahakemuksissa tms. EU-tukea? 

■ Työryhmä selvittelee ESG Jamboreen mahdollisuutta. 

● Jos ei onnistu niin Punakolmioleiri ainakin järjestettäisiin 

● Kuinka paljon ESG tukee?  

■ DL: Päätetään kesäkuuhun 2018 mennessä leirinjohtajat ja  

 

Kokous päätetty klo 16.57.  

 

Sunnuntai 21.1.2018 

Pöytäkirja 

 

Paikalla: Maria Koskela, Hanna Koskela (Pohjan Veikot), Antti Afflekt (Puijon Pojat), Victor 

Spiby (Helsingfors KFUK/M Scouter), Timo Nurmilo (Tampereen Kotkat), Pete Nieminen 

(YMCA Finland) 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1bwR5N6dt604oILdhQARKuJjExy2aWA5Zo2MNDVMMpdM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bwR5N6dt604oILdhQARKuJjExy2aWA5Zo2MNDVMMpdM/edit?usp=sharing


Kokous aloitettiin klo 9.15 

● Tapahtumakalenterin läpikäynti 

○ Luotiin tapahtumakalenteri Googleen 

○ Avoin kaikille. Siellä lippukunnat voivat tiedottaa tapahtumista ja samalla 

jakaa tapahtumakutsuja 

○ Edustajainkokous ja johtajaseminaari 23.-25.11.2018 

■ Tapahtumanjohtaja: Hanna + työryhmä ja muitakin innokkaita  

● esimerkiksi Saana Korkiala/PV, Lotta Kuuteri/Lokit 

■ K15 / tavoite 1-4 per lpk 

■ johtajaseminaari vai mikä olisi hyvä nimi? 

■ Helsingin NMKY:n leirikeskus Pelli, Karjalohjalla varattu  

■ Pe saapuminen paikalle, vapaamuotoinen ilta, tutustumista ja 

saunomista, infopläjäyksiä, lpk voi markkinoida tapahtumiaan tms. 

■ La virallinen ohjelma, koulutuspäivä 

● workshoppeja esim. toiminnan suunnittelu, pestijärjestelmä, 

seikkailukasvatus, KV-toiminta, hankitaan inspiroiva puhuja  

■ Su aamu/aamupäivä voi olla jtn ohjelmaa vielä, lähtö lounaan jälkeen. 

Edustajainkokous sunnuntaina 

 

● Palaute ja fiilis 

○ Hyvä kokous ollut, antoisa ja paljon keskustelua 

○ Aloitetaan tekemään kunnolla ja ei enää pelkkiä kokouksia 

○ Viedään viestiä eteenpäin, jotta lippukunnat innostuisi toiminnasta 

○ Syksyn tapahtuman markkinointi, innostus 

○ Tärkeää kannustaa lippukuntia osallistumaan toisten lippukuntien tapahtumiin 

   

Kiitos! 

 

Kokous päätetty klo 11.03.  


