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Y-Scouts edustajainkokous 2021 
 

Pöytäkirja 

 

Aika:   sunnuntai 21.11.2021 klo 10 

Paikka:  Oriniemen partiomaja, Turku ja Teams 

Läsnä: Auran Tähti Pojat: Iina Salmi, Kari Vuola, Mikael Viiristö, Aliisa  

   Saarenpää 

Pohjan Veikot: Hanna Koskela, Emilia Körkkö, Salla Hakoköngäs 

Helsingfors KFUK/M Scouter: Victor Spiby, Malou Somppi 

Puijon Pojat: Antti Afflekt 

Reippaat Pojat: Jani Jokinen 

Turun Tähti-Tytöt: Emmi Suomela 

Suomen YMCA:n liittohallitus: Hannu Rättö 

Helsingin Siniset: Daniel Weintraub 

Harjun Partiotytöt: Tiia Hintsa 

Rastipartio: Anni Tarvonen 

Poissa: Sjöscoutkåren Seaboys, Tampereen Kotkat, Tampereen Lokit,  

 KFUM:s Scouter Kamraterna, Laajasalon Siniset   
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1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 10:02 

2. Lippukuntien kuulumiset 

- ATP: Toiminta pyörii johtajapulasta huolimatta, sudenpennusta tarpojiin 

ihan hyvin poikia mukana toiminnassa, samoajille ja vaeltajille kaivattaisiin 

enemmän omaa ohjelmaa, Merisusi nostettu ylös ja laitettu talviteloille, ensi 

kesää odotellessa, jäseniä lippukunnassa hieman yli 100 

- PV: Toiminta lähtenyt hyvin käyntiin, tänä vuonna perustettiin yksi uusi 

seikkailijajoukkue ja yksi uusi tarpojavartio, n. 350 jäsentä ja suurin osa 

aktiivisia, vanhempiakin ikäkausia riittää, leirit pyörii ja kisoihin 

valmistaudutaan, Pilpajärven kämppä virallisesti otettu käyttöön 

- KFUK/M: Aloitettu perhepartiota, uusi sudenpenturyhmä perustettu, 

pitkästä aikaa samoajatoimintaa, aktiivinen nuori hallitus, toimintaa ja kivaa 

on! Jäsenmäärä noussut yli 90 jäseneen, toivottavasti sama kehitys jatkuu 

- PP: Noususuhdanne menossa, nuoria johtajia kasvatettu vastuunkantajiksi, 

jäseniä noin 40, Kajolle ja muihin tapahtumiin ollaan osallistumassa, yritetty 

perhepartiota korona-aikana 

- RP: Kesällä ja syksyllä toiminta lähtenyt korona-ajan jälkeen hyvin käyntiin, 

Harjun Tyttöjen kanssa leiri, oma pt-kisa Lorelei Rodeo, hallitukseen tulossa 

nuorempaa porukkaa 

- TTT: Hyvää kuuluu, jäsentilanne pysynyt samana, sudenpentuja kaipallaan, 

mutta samoajien kanssa pyyhkii hyvin, johtajia saatu rekryttyä hyvin, 

syyskokous oli juuri ja hallitukseen otettiin uusia nuoria, uusi lpkj 
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- Banda/YMCA: Liittohallituksessa pyyhkii hyvin, lisää y-scoutseja 

hallitukseen! Syysliittopäivillä Heinolassa varmistettiin budjetti, jonka 

mukaan meille 11 000 e.  

- HeSi: Toiminta aloitettu uudestaan (jee!), korona vaikeuttanut, mutta 

syksyllä saatiin aloitettua perhepartiota ja perustettua lauma, hallitus koostuu 

vanhoista jäsenistä, mutta myös nuoria jäseniä saatu mukaan. Helsingin 

kaupunki merkittävässä roolissa kokoontumistilan etsimisessä, siirrytty 

uudelle alueelle, kokoonnutaan leikkipuisto Rudolfin tiloissa, jossa saadaan 

olla ilmaiseksi, puitteet hyvät, markkinointia ja rekryä tehdään, lippukunta 

muuttui poikalippukunnasta sekalippukunnaksi 

- HaPa: Jyväskylän ainoa tyttölippukunta, 126 jäsentä, 2017 yhdistetty kaksi 

lippukuntaa --> Harjun Partiotytöt, koronan jälkeen toiminta aktivoitunut, 

syysleirillä paljon osallistujia, johtajista pulaa, kun ihmiset muuttaa 

opiskeluiden perässä muualle, Kajolle ollaan lähdössä, mutta eivät ehkä tule Y-

Scouts alaleiriin saavutettavuus-asioista johtuen(?), Maailman jamboreelle 

ollaan myös lähdössä, toimintaryhmiä on ihan hyvin, syyskokous tulossa ja 

haluttaisiin enemmän nuoria mukaan 

- Rastipartio: Kuuluu hyvää, koronan aikana hieman kutistuttu, mutta ollaan 

lähdössä nousuun, siirrytty virallisesti meripartiolippunnaksi ja saatu 

lahjoituksena vene, opetellaan nyt näitä uusia taitoja, johtajapulaa, mutta 

hyvin menee 

3. Toimintakalenteri 2022 

- 3.-9.7. YMCA World Council (Aarhus, Tanska) 

- 15.-23.7. Kajo’22 
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o Y-Scouts lippukunnat ja Fissc samassa alaleirissä (ei ole vielä 

virallisesti vahvistettu) 

- 17.-21.8. ESG Leadership Training and Seminar (Köln, Saksa) 

o Esitettiin Saksan mainosvideo tapahtumasta 

o Tarkoituksena olisi matkustaa paikan päälle: laiva Tukholmaan + 

juna Saksaan. Tapahtumapäivien lisäksi matkustamiseen pitää sen 

takia varata +1 päivä meno/paluu. Suomen edustajana ESG:n 

hallituksessa Iina koordinoi matkajärjestelyjä. Suomi matkustaa 

omalla porukalla, mutta yli 18-vuotiaat voivat halutessaan 

matkustaa myös omatoimisesti.  

o Lisätietoja kerrotaan, kun niitä Saksasta saadaan. 

Osallistumismaksu noin 100€ + matkat. Tapahtuma on suunnattu 

yli 15-vuotiaille. Leadership Training –ohjelma on alle 18-

vuotiaille ja Seminar-ohjelma yli 18-vuotiaille. Lue lisää täältä.  

- 12.11. ESG Day 

o ESG-päivää vietetään kerran vuodessa, marraskuussa 

ensimmäisen kokonaisen viikon lauantaina. Päivän tavoitteena on 

päästä tutustumaan järjestäjämaan partio-ohjelmaan erilaisten 

toiminnallisten aktiviteettien kautta. Vuorotellen jäsenmaista 

valittu järjestäjämaa tuottaa ohjelmamateriaalia, jota muiden 

maiden partiolaiset voivat toteuttaa omissa koloilloissaan. 

- 25.-27.11. Johtajaseminaari ja edustajainkokous (Jyväskylä) - Reippaat 

Pojat ja Harjun Partiotytöt mukana järjestelyissä 

o Vuonna 2023 voitaisiin järjestää Helsingissä, Helsingfors KFUK/M 

Scouter mukana järjestelyissä 
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- Lippukuntien tapahtumia 

o PV: Fillari-polkupyöräpartiotaitokisa, Helatorstain vastainen yö 

(26.5.2022), samoajista ylöspäin 

o HeSi: lokakuussa kämpän 90v-juhlat, Espoon Saarijärvellä 

- Suomen YMCA:n tapahtumia 

o Kevät- ja syyskokoukset (ajankohdat ei vielä tiedossa) 

o Peacemakers-verkosto 

▪ YMCA Peacemakers - ryhmä Facebookissa + sähköpostilista 

(laita viestiä kaisa.stromberg@ymca.fi niin pääset listalle) 

▪ Avoin toimintaympäristö yli 18-vuotiaille kansainvälisistä 

asioista kiinnostuneille nuorille, aktiviteetit pohjaavat 

Suomen YMCA:n liiton kehitysyhteistyöprojekteihin  

▪ Seuraava tapahtuma: YMCA Peacemakers pikkujoulut pe 

26.11. Klo 18 alkaen. Luvassa rentoa yhdessäoloa, 

keskustelua ja uusien juttujen ideointia ensi vuodelle. 

Saamme myös tuoreita kuulumisia monitorointimatkoilta 

Palestiinasta ja Kosovosta. Tarjolla pientä suolaista purtavaa 

ja jouluisia herkkuja. Ilmoittautudu mukaan täällä: 

https://forms.office.com/r/s16hHky6ir 

Tapaaminen järjestetään perjantaina 26.11. kello 18-21 

Suomen YMCA:n liiton tiloissa Helsingissä, osoitteessa 

Liisankatu 27 A4. Aika on joustava, mutta rennon hengailun 

lisäksi yhteistä aktiviteettia on suunniteltu noin kello 19-20. 

Muilta paikkakunnilta tulevien osallistujien matkakulut 
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korvataan. 

 

4. Talous 

- Suomen YMCA:n liitto myöntänyt Y-Scouts toiminnalle 11 000 euroa 

- Kokouksessa esiteltiin työryhmän esitys summan käytöstä, se 

hyväksyttiin sillä huomautuksella, että liikkumisvaraa on  

- Tuli hyvä ehdotus siitä, että Y-Scouts voisi tukea VBL:lle tai Ko-Gille 

osallistujia, erityisesti jos nämä tekisivät kehittämisprojektinsa 

verkoston hyväksi 

 

5. Viestintä 

- Lippukuntien yhteyshenkilöiden yhteystiedot 

o Päivitettiin exceliä, myöhemminkin saa muutoksia tehtyä, kun on 

yhteydessä työryhmään 

- Nettisivut, sosiaalinen media ja sähköpostiterveiset 

o Esiteltiin nettisivuja ja kerrattiin asioita 

o Instagram-tili: @yscoutsfin ja muista käyttää hashtagia #yscouts 

▪ Tunnuksia saa lainaan halutessaan ja voi somettaa 

lippukunnan tapahtumasta.  

o Facebook-ryhmä (yksityinen):  Y-Scouts and Guides of Finland 

- Toiveita viestinnälle 

o Viestintä on toiminut hyvin 

o Ehdotus: WhatsApp-ryhmä, jokaisesta lippukunnasta yksi (tai 

useampi) yhteyshenkilö? Harkitaan  
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Käyttötarkoituksena olisi: Tiedotus/yhteystyökyselyt, nopea 

viestintä. 

 

6. Y-Scouts-verkoston tulevaisuus 

- Toiveita toiminnalle 

o Kajolle Y-Scouts Pop Up 

Yhteistä ohjelmaa Kajolle. Ollaan keskustelu Kajon kanssa, neuvottelut 

ovat kesken. Jarille laitettu Kajon puolesta kyselyä koriksen suhteen. 

Alustavasti puhuttu Pop Up-kolosta Kajon hyppymestareiden kanssa. 

Vastuuhenkilönä Iina työryhmästä. 

 

Keskustelua tästä: Hengailupaikka, namikan toimintoja: katukoris, vr-

lasijuttuja, gaga-ball, mainostusta ESG LT&S-tapahtumasta, verkoston 

mainostusta myös Peacemakers, propagandanurkkaus, osa ohjelmaa 

esim. Koriksessa? Pitää olla varovainen, miten tämä käytännössä 

toteutettaisiin. Voi tulla kilpailua, jos olisi kahvila-konseptilla. 

Hyödynnetään olemassa olevia kahviloita, kiertävä konsepti eri 

kahviloissa. Vastaava pop up juttu kuin esim. Partiomuseo, alaleirissä 

hengailupaikka. 

 

Toteutetaan esim. vierailupäivänä Y-Scouts lippukuntien yhteinen 

tapaaminen 

o PV:llä halu yhteiseen vaeltajien Suomi-projektiin 
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o Kajon jälkeen uusi kysely lippukuntien tilanteesta ja toiveista y-

scouts toiminnalle, mitä me/te haluatte tältä verkostolta  

- Avoimet pestit työryhmässä 

o Victor takaisin työryhmään! Emilia myös kiinnostunut! 

Projektityöntekijöitä tarvitaan myös, Malou ilmoittautuu 

 

7. Muut mahdolliset asiat 

- Y-Scouts-merkit ja –ansiomerkit. Jos tarvitsee kangasmerkkejä lisää, 

niitä voi tilata partiotyöntekijä Jari Juholalta sähköpostitse.  

- Johtajaseminaari 2021 menestys, MOK-koulutus 10/10 (suositellaan 

kaikille, esim. Paikallisyhdistys voisi “tilata” ja partiolaiset mukaan), 

Pete Nieminen oli kouluttamassa ja hän voisi kouluttaa jatkossakin 

partiolaisten MOK-koulutuksia.  

- Kajolle mietitään saavutettavuutta (lapset/aikuiset, joilla dialyysin tai 

muun tarve), tarjotaanko mahdollisuus osallistua ei-vielä-partiolaisille 

tässä yhteydessä.  

 

8. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetty klo 11:36 


