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PÖYTÄKIRJA 

Y-Scouts edustajainkokous 22.11.2020, klo 16:23-17:15 

Paikka: Etänä Teamsissa: https://bit.ly/3nBML7Y 

Paikalla: (nimi, lippukunta) 

Anniina Haanpää, Pohjan Veikot 

Hanna Koskela, Pohjan Veikot (Y-Scouts työryhmä) 

Anni Tarvonen, Rastipartio 

Antti Afflekt, Puijon Pojat (Y-Scouts työryhmä) 

Jani Jokinen, Reippaat Pojat 

Martti Wilhelms, Reippaat Pojat 

Kari Vuola, Auran Tähti Pojat 

Kristian Robertson, Auran Tähti Pojat 

Iina Salmi, Auran Tähti Pojat (Y-Scouts työryhmä) 

Katerina Saltychev, Turun Tähti-Tytöt 

Daniel Weintraub, Helsingin Siniset  

Joel Kujala, Tampereen Kotkat 

Ville Käkönen, Tampereen Kotkat 

Jari Juhola, Tampereen Kotkat (Y-Scouts työryhmä) 

Victor Spiby, Helsingfors KFUK/M Scouter 

Kaisa Strömberg, Suomen YMCA:n Liitto 

Sanna Kallio Harjun Partiotytöt 

Poissaolevat lippukunnat: 

KFUM:s Scouter Kamraterna 

Sjöscoutkåren Seaboys 

Laajasalon Siniset 

Tampereen Lokit 

  

https://bit.ly/3nBML7Y?fbclid=IwAR190doWILBgVvPTS1a9dmot12j_kan-UdfuZMPb4xuRkmDpNPrIRrbJaKM
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1. Kokouksen aloitus 

a. Kokous aloitettu klo 16:23 

2. Lippukuntien kuulumiset 

a. Auran Tähti Pojat 

i. Paljon tulijoita lippukuntaan, kaikkia ei edes voitu ottaa mukaan 

ii. Toiminta kesällä aktiivista ja kesällä purjehdukset pyörivät hyvin 

b. Turun Tähti-tytöt 

i. Toiminta pyörii hyvin 

ii. Sudariryhmät ovat yhteisiä ATP:n kanssa 

c. Reippaat Pojat 

i. Jani Jokinen (uusi LPKJ) esitteli, toiminta pyörinyt hyvin, retkiä järjestetty 

kahdessa osassa koronan takia.  

d. Pohjan Veikot 

i. Anniina kertoi että toiminta pyörii suht normaalisti 

ii. Uusia ryhmiä on saatu perustettu 

iii. Vanha alus myyty ja uusi hankinnassa 

iv. Uusi LPKJ on Riku Niemelä 

e. Puijon Pojat 

i. Toiminta pyörinyt koronan ehdoilla, syksyllä siirrytty toimimaan ulkona 

ii. Perhepartiotoimintaa käynnistelty tavoitteena saada uusia sudenpentuja ja 

heille johtajia 

iii. Syyslomalla järjestettiin viikon Ruskaretki Johiksen Ventissä Kiilopään 

juurella Kakslauttasessa. 

f. Rastipartio 

i. Toiminta pyörii niin hyvin kun koronan takia voi.  Hyvin on kuitenkin mennyt, 

jonkin verran jonoa lippukuntaan. 

g. Helsingin Siniset 

i. Toiminta on käynnistymässä uudelleen perhepartiolla 

ii. Koronan takia ei ole aloitettu sudaritoimintaa 

iii. Uusi kolo hakusessa Helsingistä 

h. Tampereen Kotkat 

i. Ville Käkönen kertoili, että toiminta pyörii hyvin ja 100 vuotisjuhlat jatkuu 

ensi vuonna, koska koronan takia jouduttiin perumaan tilaisuuksia. 

i. Harjun Partiotytöt 

i. Paljon uusia tulijoita, joten uusia johtajia hakusessa, retket saatu järjestettyä  

j. Helsingfors KFUK/M Scouter 

i. Victor kertoi, että toiminta on pyörinyt pääsääntöisesti etänä mm. käytetty 

Minecrafita vastaavalla tavalla kuin Reippailla Pojilla 

ii. Syksyllä toimittu ulkona, ryhmät täynnä, olisi enemmänkin tulijoita, mutta 

kolotilat ovat täynnä 

iii. 24h adventtikalenteri tempaus kauppakeskuksessa 200 myytyä kalenteria 

k. NMKY liitto 

i. Kaisa Stromberg: Suomen YMCA:n liiton kv-hanke ja vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattori, tulevaisuudessa tekee ehkä myös Y-Scouts hommia. Kaisalla 

on myös partiotaustaa Härmälän Ilvestytöissä.  
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3. Viestintä 

a. Yhteystietojen päivitys: Muutamat yhteystiedot päivitetty. 

4. Toimintakalenteri 

a. Lippukuntien tapahtumia 

i. Lorelai Rodeo Pyörä-PT kisa keväällä/syksyllä ajankohta vielä auki 

b. ESG Jamboree Evolla 30.7.-6.8.2021 

c. Y-Scouts johtajaseminaari 2021, sovittiiin alustavasti 19.11.-21.11. Jyväskylä 

d. 6.11.2021 ESG päivä 

5. Talous 

a. Hyväksytyn budjetin esittely 

i. Jari esitteli budjetin vuodelle 2021. Y-Scouts toimintaan on varattu 

budjetissa noin 10 000€ 

6. Työryhmän toiminta 

a. Avoimet pestit 

i. Puheenjohtaja ja viestintävastaava ovat  haussa 

ii. Pestikuvaukset luettavissa ja ladattavissa nettisivuilta: https://ymca.fi/Y-

Scouts/avoimet-pestit/  

7. ESG Jamboree 2021 

a. Koronan vaikutukset leiriin (sähköposti lippukunnille pe 20.11.2020) 

i. Koronatilanne on Suomessa ja maailmalla edelleen vakava ja kärkitiimi on 

ottanut tilanteen huomioon tapahtuman suunnittelussa. Sen takia 

ilmoittautumista on päätetty siirtää ensi vuoden puolelle ja tämä vaikuttaa 

myös osallistumismaksujen maksuajankohtiin. Uudet ilmoittautumis- ja 

osallistumismaksun ajankohdat ovat seuraavat:  

Varsinaisen ilmoittautumisen uusi ajankohta: 1.2.-30.4.2021.   

Jälki-ilmoittautumisen uusi ajankohta: 1.5.-31.5.2021. 

 

Sitä myöten siirtyivät myös maksujen eräpäivät: Varsinaisten 

ilmoittautumisten maksujen eräpäivä (yhtenä summana) maanantai 

17.5.2021. Jälki-ilmoittautumisten maksujen eräpäivä (yhtenä summana) 

maanantai 14.6.2021.  

 

Hinnat pysyvät samoina. Osallistumismaksujen hinnat ovat 160€ (länsi-

eurooppalainen) / 110€ (itä-eurooppalainen). Leirin osallistumismaksu on 

160€ kaikille suomalaisille ikäkaudesta riippumatta.  Tarkat maksuohjeet 

tulevat myöhemmin ja maksut kerätään ilmoittautumisten perusteella 

lippukunnittain kootusti. 

ii. Kerrattiin tämän hetkistä tilannetta.  

b. Lippukuntien tapaaminen leirin aikana 

i. Sai kannatusta, voidaan järjestää.  

https://ymca.fi/Y-Scouts/avoimet-pestit/
https://ymca.fi/Y-Scouts/avoimet-pestit/
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c. Ohjelma 

i. Leirillä tarjoamme monipuolista ja hauskaa päiväohjelmaa neljässä eri 

teemaisessa ohjelmalaaksossa:  

ii. VIEW - ajankohtaisia aiheita, teknologian aallonharjalla surffaamista ja 

tulevaisuuden pohdintaa 

iii. MOVE -  vauhtia, tarkkuutta ja liikettä 

iv. GROW - itsensä haastamista, kehittämistä ja ylittämistä 

v. SPLASH - omien taitojen kokeilemista vesipetona, kapteenina ja 

hengenpelastajana 

vi. Lisäksi tarjoamme elämyksiä erilaisissa osallistavissa yhteisohjelmissa, 

teemailloissa sekä koko leirin yhteisellä haikilla. Ohjelma tarjoaa 

mahdollisuuden oivaltaa uusia asioita, kokea onnistumisia ja antaa 

tilaisuuden haastaa itseään. Ohjelma on suunniteltu niin, että se on helposti 

lähestyttävää myös kansainvälisille vieraille. Ohjelmaa toteutetaan 

monipuolisissa ympäristöissä niin maalla kuin vedessä. 

d. Avoimet kymppien pestit: Huolto, turvallisuus, ohjelma, viestintä- ja markkinointi 

sekä kansainvälisyys 

i. Pestikuvaukset luettavissa ja ladattavissa nettisivuilta: https://ymca.fi/Y-

Scouts/avoimet-pestit/ 

ii. Kannustamme lippukuntia jakamaan pesteistä tietoa ja ilmiantamaan hyviä 

tekijöitä mukaan 

8. Toiveet Y-Scouts toiminnasta 

a. Lippukunnilta ei tullut toiveita tällä kertaa. Työryhmälle voi kuitenkin ympäri vuoden 

lähettää palautetta ja esittää toiveita, jos sellaisia ilmenee.  

9. Muut esille tulevat asiat 

a. Y-Scouts merkkejä voi tilata Y-Scouts työryhmän työntekijältä Jari Juholalta. Merkit 

eivät maksa lippukunnalle mitään.  

10. Kokouksen lopetus 

a. Kokous päätetty klo 17:15 

 

 

 

 

 

Hanna Koskela    Antti Afflekt 

kokouksen puheenjohtaja    kokouksen sihteeri 

https://ymca.fi/Y-Scouts/avoimet-pestit/
https://ymca.fi/Y-Scouts/avoimet-pestit/

