
Y-Scouts



Mitä ja miksi?

• Y-Scouts lippukunnaksi määritellään lippukunta, jonka 
toimintaa tukee tai mahdollistaa esimerkiksi taustayhteisönä 
paikallinen YMCA-, YWCA-, KFUM- tai KFUK-yhdistys. 
Lippukuntia on Suomessa tällä hetkellä 14.

• Y-Scouts tarjoaa lippukunnille ja sen jäsenille verkoston, jossa 
voi jakaa, oppia, tehdä yhteistyötä ja saada vertaistukea.
• Koko maanlaajuinen verkosto saman taustaisia lippukuntia

• Y-Scouts ei ole yhdistys, vaan yhteistyön mahdollistava taho.



Tapahtumat

• Johtajaseminaari (Y-Scoutsien yhteinen tapahtuma SMO+)

• Edustajainkokous (ylin päättävä elin, jossa lippukunnat kokoontuvat 
koordinoimaan toimintaa, jota työryhmä sitten toteuttaa)

• ESG:n tapahtumat (European YMCA Scouting & Jungschar Group)
• ESG Leadership Training and Seminar (seuraava Saksassa 17.-21.8.2022)

• ESG Jamboree

• ESG päivä (vuosittain marraskuussa)

• Punakolmioleirit, Y-Scouts lippukuntien yhteinen leiri (ei ole pidetty 
pitkiin aikoihin)





Työryhmä

• Y-Scouts lippukunnista koottu edustus

• Työryhmä toimeenpanee edustajainkokouksessa 
asetettuja tehtäviä ja kokoontuu tarvittaessa 
edustajainkokouksien välillä. 

• Järjestää johtajaseminaarin ja ESG:n hallituksen edustaja 
koordinoi ESG tapahtumien matkoja

• Suomen YMCA-liitossa on yhteyshenkilö (palkattu 
työntekijä), joka toimii työryhmän kanssa



Työryhmän kokoonpano, 19.11.2021

Hanna Koskela
Pohjan Veikot
Puheenjohtaja
Iina Salmi
Auran Tähti Pojat
Kansainvälisyys ja ESG:n
hallituksen Suomen 
edustaja
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

Sähköpostit ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@ymca.fi



Viestintä

• Virallinen tieto lippukunnille tulee sähköpostilla
• Muista päivittää Y-Scoutsin työryhmän puheenjohtajalle tarvittaessa uudet 

yhteystiedot
• Y-Scouts tiedotteet muutamia kertoja vuodessa, sähköposteja ajankohtaisista 

asioista, kuten tapahtumista

• Office 365
• Materiaalipankki
• Työympäristö

• Nettisivut: https://ymca.fi/y-scouts/
• Tietoa toiminnasta ja ESG:stä, ansiomerkeistä, tapahtumista, ajankohtaista-osiossa 

tiedotteet ja näkyvillä avoimet pestit

• Facebook: Y-Scouts and Guides of Finland 
• Instagram: @yscoutsfin / #yscouts

https://ymca.fi/y-scouts/


Ansiomerkit

• Y-Scouts ansiomerkkien on tarkoitus toimia kantajalleen 
kiitollisuudenosoituksena ansiokkaasta partiotoiminnasta ja 
lippukuntien sisäisenä kiitollisuudenosoituksena aktiiviselle 
toimijalleen.

• Pronssinen ansiomerkki

• Hopeinen ansiomerkki

• Kultainen ansiomerkki

Lisätietoa nettisivuilla täällä.

https://ymca.fi/Y-Scouts/toiminta/ansiomerkit/


Avoimet pestit

• Y-Scouts työryhmässä: puheenjohtaja ja viestintävastaava

• Pestikuvaukset löytyy nettisivuilta: https://ymca.fi/Y-
Scouts/avoimet-pestit/

Mitä ajatuksia/toiveita tulee mieleen 
toiminnasta?

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

