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Työryhmän terveiset 

 

Tänä vuonna olemme saaneet vahvistuksia työryhmään, alkuvuodesta mukaan liittyi jo 

aiemmin Y-Scouts toiminnan alkaessa työryhmässä mukana ollut Victor Spiby (Helsingfors 

KFUK/M Scouter) ja Emilia Körkkö (Pohjan Veikot). Emilia aloitti viestintävastaavana ja 

Victorin myötä saimme jälleen ruotsinkielisen jäsenen mukaan. Työryhmä kokoontuu 

pääsääntöisesti etänä Teamsin kautta, mutta toivottavasti pääsemme kokoontumaan tänä 

vuonna myös kasvotusten.  

Tänä vuonna haluamme nostaa lippukuntia entistä enemmän näkyville instagramissa ja tehdä 

mahdollisimman monesta esittelyt. Julkaisemme työryhmän jäsenistä myös esittelyt. Y-Scouts 

lippukuntia osallistuu finnjamboree Kajolle ja pidämme siellä lippukunnille yhteisen 

tapaamisen leirin aikana. Kajon lisäksi Y-Scoutseja on osallistumassa YMCA:n 

Maailmanliiton yleiskokoukseen Tanskassa. Lisäksi elokuussa on mahdollisuus lähteä joukolla 

ESG Leadership Training and Seminar -tapahtumaan Saksaan.  



Y-Scouts johtajaseminaari suunnitellaan ja toteutetaan tänä vuonna Jyväskylässä 25.-

27.11.2022. Syksyllä toteutamme uuden kyselyn lippukunnille, jonka tuloksia käsitellään 

johtajaseminaarissa. Kyselyssä  selvitetään lippukuntien tilanteita ja toiveita toiminnasta sekä 

Y-Scouts verkoston tulevaisuudesta.  

Haluaisimme muistuttaa, että partion harrastaminen voi jatkua myös uudella 

paikkakunnalla. Jos teidän lippukunnasta muuttaa nuoria uudelle 

paikkakunnalle opiskelemaan, kannattaa rohkeasti olla yhteydessä toiseen 

Y-Scouts lippukuntaan. Partioharrastus voi näin kätevästi jatkua. 

Löydät Y-Scouts lippukuntien listauksen nettisivuiltamme täältä.  

 

                                                            

YMCA:n terveiset 

 

YMCA tarjoaa paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja tapahtumia, joihin partiolaiset 

ovat myös tervetulleita. Ajankohtaiset asiat saat helposti selville myös Suomen YMCA:n 

Facebookista ja Instagramista! 

YMCA maailmanliiton yleiskokous järjestetään Aarhusissa, Tanskassa 3. - 9.7.2022. Sinne on 

koottu aiemmin tänä vuonna Suomesta delegaatio, joka koostuu niin vapaaehtoisista nuorista, 

työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Yleiskokous on YMCA:n Maailmanliiton ylin päättävä 

elin ja se kokoontuu neljän vuoden välein. 

Yleiskokouksessa linjataan YMCA-liikkeen suunta, käytänteet ja prioriteetit seuraavaksi 

neljäksi vuodeksi ja valitaan Maailmanliiton hallitus (Executive Committee) ja sen 

toimihenkilöt (Officers). Maailmanliiton hallitukseen on Suomesta ehdolla Monika Autio 

(Helsingin NMKY:n hallituksen jäsen & Suomen YMCA:n liittohallituksen jäsen). Lisäksi 

tapahtuma tarjoaa erilaisia työpajoja, kiinnostavia ekskursioita Aarhusiin ja tanskalaiseen 

kulttuuriin tutustuen sekä tietysti inspiroivaa yhdessäoloa.  

 

 

https://ymca.fi/Y-Scouts/lippukunnat/
https://www.facebook.com/suomenymca
https://www.facebook.com/suomenymca
https://www.instagram.com/suomen_ymca/?hl=fi


Suomen YMCA:n liittojen kevätliittopäivät ja vuosikokous järjestetään tänä vuonna etänä 

(Zoom) 21.4.2022 kello 17.00 alkaen.  Paikallisyhdistykset valitsevat viralliset 

kokousedustajansa ja lisäksi liittopäivillä on usein läsnä vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä. 

Kokousta voi kuitenkin seurata kuka vain kiinnostunut ja samalla on mahdollisuus oppia lisää 

YMCA:sta.  

.  

 

YMCA Peacemakers                                              

YMCA Peacemakers on globaaleista teemoista kiinnostuneille nuorille 

tarkoitettu oppimisympäristö. Järjestämme erilaisia tapahtumia ja 

koulutuksia sekä tiedotamme kiinnostavista vaikuttamis- ja 

osallistumismahdollisuuksista. 

 Tapahtumissa keskustelemme erilaisista nuorten elämiä kaikkialla koskettavista teemoista ja 

ilmiöistä, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, siirtolaisuudesta, ihmisoikeuksista, nuorten 

työllisyydestä ja toimeentulosta sekä nuorten roolista kestävän rauhan rakentamisessa. 

Kantavana teemana toiminnassa on YK:n päätöslauselma 2250 - Nuoret, rauha ja turvallisuus. 

 YMCA Peacemakers -toiminnassa mukanaolo on joustavaa, mutta mitä aktiivisemmin 

toimintaan ottaa osaa, sitä enemmän siitä myös itse saa irti. Valtakunnallinen verkosto voi 

toimia yhdistävänä pintana paikallisten NMKY/YMCA-yhdistysten ohjelmille sekä toisaalta 

tarjota yhteyksiä kansainvälisiin ryhmiin. 

Mukaan tuleminen on vapaata eikä sinulla välttämättä tarvitse olla aiempaa kokemusta YMCA-

toiminnasta. Verkostolla ei myöskään ole varsinaisia ikärajoja, mutta sen kautta aukeavissa 

tapahtumissa usein on. Verkostoa koordinoi Suomen YMCA:n liitto. 

Etsi meidät Facebookista ja liity YMCA Peacemakers -ryhmäämme. Voit myös liittyä 

sähköpostilistalle lähettämällä viestiä Kaisalle (kaisa.stromberg@ymca.fi) 

Tervetuloa mukaan – kutsu kaverisikin! 

 

 

 

mailto:kaisa.stromberg@ymca.fi


Tapahtumat    

   Finnjamboree Kajo järjestetään 15. - 23.7.2022 Evon retkeilyalueella. 

Tapahtumaan on osallistumassa monet meistä. Lippukuntia löytyy 

muutamasta alaleiristä muun muassa Säde, Halo ja Tuike. Järjestämme lippukunnille yhteisen 

tapaamisen leirin aikana. Tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty, joten toiveita voi esittää 

laittamalla työryhmälle viestiä.  

Y-Scouts Johtajaseminaari 2022 

Y-Scouts johtajaseminaari on lippukuntien yhteinen tapahtuma kaikille samoajille, vaeltajille 

ja aikuisille. Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen Y-Scoutseja ympäri Suomen ja luoda 

yhteenkuuluvuutta. Y-Scouts johtajaseminaari on rento partiotapahtuma, jossa on 

mahdollisuus verkostoitumiseen sekä uusiin ajatuksiin. Johtajaseminaari yhteydessä pidetään 

lippukuntien edustajainkokous. Siellä lippukunnat keskustelevat ja päättävät yhteisistä 

asioista ja tulevaisuudesta. 

Tänä vuonna johtajaseminaari järjestetään Jyväskylässä 25. - 27.11.2022. Viikonlopun ohjelma 

on vielä avoinna ja otamme mielellään vastaan toiveita ohjelmasta. Voit esittää toiveita ja 

ideoita tapahtumaan vastaamalla kyselyyn tapahtumasta 31.5.2022 mennessä, linkki kyselyyn 

on tässä.  

 

ESG toiminta – European YMCA Scouting and Jungschar Group  

 

ESG Jamboree 2021  

ESG Jamboree oli tarkoitus järjestää Suomessa 30.7. - 6.8.2021. Koronavirustilanteen vuoksi 

ESG Jamboree jouduttiin perumaan. Leirin staabi, Kärkitiimi, tarjosi lohdutukseksi 

monipuolisen ohjelmapaketin nimeltä Not-So-Jamboree - the ESG Program Package. Paketti 

on ladattavissa Y-Scoutsien nettisivuilta. Lippukuntien kannattaakin myös jatkossa hyödyntää 

sitä omassa toiminnassaan, sillä se sisältää kaikenlaista tasa-arvon pohtimisesta aina 

telttasaunan rakentamiseen. Syyskuun alussa kokoonnuttiin virtuaaliselle iltanuotiolle, jonka 

aikana seikkailtiin eri ESG-jäsenmaissa videoiden kautta, leikittiin ja laulettiin.  

 

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


Projektin toteutumista arvioitiin lopuksi staabin kesken. Staabi kirjoitti pidemmän 

loppuraportin ja lyhyemmän tiivistelmän. Tiivistelmä on liitteenä kevätterveisten kanssa. 

Pyydettäessä työryhmältä loppuraportin saa lippukunnalle luettavaksi. Tiivistelmä jaettiin 

myös Suomen YMCA:n pääsihteerille ja liittohallitukselle sekä englanninkielisenä 

käännöksenä ESG:n hallitukselle.  

  

ESG johtajaseminaari 17. - 21.8.2022 Kölnissä 

 

 

 

ESG Leadership Training and Seminar -tapahtuma (LTS) järjestetään seuraavan kerran 

Saksassa, Kölnissä 17. – 21.8.2022. Tapahtuman teemana ovat kestävä kehitys, 

ilmastonmuutos ja yhteisön aktivoiminen toimintaan. 

 

 

 



 Tapahtumaan voivat osallistua kaikki yli 15-vuotiaat kansainvälisyydestä ja tapahtuman 

teemoista kiinnostuneet. Alle 18-vuotiaille on tapahtumassa tarjolla johtajuuskoulutusta, joka 

sisältää toiminnallisia työpajoja, maastopelejä ja muuta isäntämaan keksimää hauskaa 

ohjelmaa. Yli 18-vuotiaat taas tutustuvat tapahtuman teemoihin seminaarin muodossa, mikä 

tarjoaa mahdollisuuden ajatuksien vaihtoon muiden partiojohtajien kanssa ja tilaisuuden oppia 

uutta. 

 Yhteistä ohjelmaa ovat muun muassa perinteinen haikki, iltaiset istuskelut nuotion äärellä ja 

kaupunkiseikkailu Kölnissä. Tapahtumaan osallistunut palaa varmasti kotiin taskut täynnä 

uusia ideoita. 

Osallistumismaksu on 120 €, jonka päälle tulee vielä matkakustannukset. Y-Scouts 

työryhmältä on mahdollista hakea taloudellista tukea matkalle osallistumiseen. 

Ilmoittautuminen tapahtuu yllä olevan mainoksen kautta joko skannaamalla QR-koodi tai 

menemällä suoraan sen yllä olevaan osoitteeseen, ja se on sitova. Ilmoittautumisen deadline 

on 1.6.2022. 

Deadlinen umpeutumisen jälkeen jokainen osallistuja saa ohjeet tapahtumamaksun 

maksamiseen sekä tarkempia tietoja matkustamisesta, majoittumisesta ja muusta oleellisesta. 

Huom! Korona ja vallitseva maailmantilanne voivat vaikuttaa tapahtuman toteutumiseen. 

Lisäksi osallistujan on hyvä ottaa huomioon, että Saksaan matkustavien tulee olla tämän 

hetkisten tietojen mukaan rokotettu, parantunut tai testattu.  

Jos kaipaat lisätietoja, ole rohkeasti yhteydessä Y-Scouts työryhmän 

kansainvälisyysvastaavaan, Iina Salmeen (0400 502 076, iina.salmi@ymca.fi) 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyZtlC71ffDeJPijyGW7RcijI6orN__iOX8I88VUs8th-e1w/viewform
mailto:iina.salmi@ymca.fi


Ansiomerkit 

 

Muistakaa hakea ansioituneille toimijoille Y-Scouts ansiomerkkejä!  

 Y-Scouts ansiomerkkien on tarkoitus toimia kantajalleen kiitollisuudenosoituksena 

ansiokkaasta partiotoiminnasta ja lippukuntien sisäisenä kiitollisuudenosoituksena aktiiviselle 

toimijalleen. Ansiomerkkien vuosimäärät ovat suosituksia ja ohjeellisia. Ansiomerkkiä voi 

hakea lippukunta, paikallisyhdistys tai partiotyöryhmä. Hakija kustantaa ansiomerkin, paitsi 

kultaisen merkin kustantaa YMCA Finland.  

 Tarkemmat ohjeet hakemisesta nettisivuiltamme täältä.  

 

Viestintä ja some 

Haluaisimme esitellä Suomen YMCA-lippukuntia Instagramissa. Sitä varten 

toivomme, että saisimme jokaiselta lippukunnalta lyhyen esittelyn, jossa 

vastaatte muutamaan kysymykseen, sekä kuvan. Muistattehan, että kuvan julkaisemiseen on 

pyydetty lupa! Lähetä lippukuntasi esittely Emilialle sähköpostilla emilia.korkko@ymca.fi 

8.5.2022 mennessä.  

Kysymykset: 

Kerro lippukunnan nimi ja paikkakunta. 

 

Mikä on lippukuntanne huuto? 

 

Kuinka vanha lippukunta olette? 

 

Kerro hauska tai mielenkiintoinen fakta lippukunnasta? 

 

Missä alaleirissä ja savussa olette Kajolla? 

https://ymca.fi/Y-Scouts/toiminta/ansiomerkit/
mailto:emilia.korkko@ymca.fi


 

Y-scouts lippukuntien yhteinen Whatsapp.  

Vastaa kyselyyn, onko tällaiselle tarvetta. Linkki kyselyyn ohessa, vastaa siihen 14.5.2022 

mennessä. Linkki kyselyyn tässä. 

Instagram  

Y-Scoutseilla on oma Instagram-tili @yscoutsfin ja hashtag #yscouts. Tervetuloa seuraamaan 

tiliä ja muistakaa käyttää hashtagia. Lippukunnat voivat myös “lainata” esimerkiksi oman leirin 

tai retken ajaksi tiliä ja postata sinne sisältöä tapahtumasta. Tunnukset voi pyytää Emilialta.  

Facebook-ryhmä - Y-Scouts and Guides of Finland  

Muistutuksena myös, että Facebookissa meillä on oma yksityinen ryhmä, jonne myös päivittyy 

ajankohtaisia asioita. Jos käyttää Facebookia kannattaa ryhmään liittyä.  

 

Nettisivut  

Y-Scoutsien nettisivut löytyvät osoitteesta: https://ymca.fi/Y-Scouts/   

Päivitämme ja kehitämme sisältöä sekä otamme mielellään palautetta 

vastaan. Nettisivut halutaan saada palvelemaan sen käyttäjiä mahdollisimman hyvin. 

Nettisivujen suhteen voi laittaa viestiä Antille.   

 

Työryhmän jäsenten yhteystiedot 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ymca.fi tai koko työryhmän tavoittaa osoitteesta 

y-scouts.tyoryhma@ymca.fi  

  

Hanna Koskela  

Pohjan Veikot  

Työryhmän puheenjohtaja   

  

https://forms.office.com/r/XD0CKw2ywA
https://ymca.fi/Y-Scouts/
mailto:etunimi.sukunimi@ymca.fi
mailto:y-scouts.tyoryhma@ymca.fi


Iina Salmi  

Auran Tähti Pojat  

Kansainvälisyysvastaava ja ESG:n hallituksen Suomen edustaja   

  

Antti Afflekt  

Puijon Pojat   

Lippukuntayhteistyö  

  

Emilia Körkkö 

Pohjan Veikot 

Viestintävastaava 

Victor Spiby 

Helsingfors KFUK/M Scouter 

Työryhmän jäsen 

  

Jari Juhola  

YMCA Finland - Suomen NMKY:n Liitto/YMCA Tampere, asiantuntija   

  

Hannu “Banda” Rättö  

YMCA Finland - Suomen NMKY:n Liittohallituksen edustaja 

 

 


