
 

   
 

Pestikuvaus: Y-Scouts työryhmän kansainvälisyysvastaava ja  

European YMCA Scouting and Jungschar Group ExCom jäsen  

Pestin nimi: Y-Scouts työryhmän kansainvälisyysvastaava ja European YMCA Scouting and Jungschar 

Group (ESG) ExCom jäsen 

Organisaatio: Y-Scouts ja YMCA Eurooppa 

Pestin pituus: 2 vuotta kerrallaan, vaihtuu ESG Leadership Training and Seminarissa (LTS) 

pidettävässä vuosikokouksessa (Annual Meeting) 

Pestaaja: Y-Scouts työryhmän puheenjohtaja/ESG vuosikokous 

Pestin kuvaus: Kansainvälisyysvastaavana osallistut Y-Scouts työryhmän kokouksiin ja toimit linkkinä 

ESG –toiminnan ja kansallisen toiminnan välillä. Pidät huolta, että kansainväliset uutiset tulevat 

mukaan Y-Scouts lippukunnille lähetettävään postiin sekä olet auttamassa ESG LTS –tapahtumaan 

lähtevien lippukuntalaisten matkajärjestelyissä yhdessä Y-Scouts työryhmän työntekijän kanssa. 

Y-Scouts työryhmä on aktiivinen toimija YMCA/YWCA Finlandin ja lippukuntien kanssa, se 

mahdollistaa Y-Scouts verkoston toiminnan ja lisää tietoutta Y-Scouts toiminnasta molempiin 

suuntiin. Y-Scouts työryhmän jäsenenä sinulla mahdollisuus vaikuttaa Y-Scouts verkostoon ja tehdä 

siitä vielä entistä parempaa. Työryhmässä olet näköalapaikalla Y-Scouts toiminnassa ja sen 

kehittämisessä. 

ESG ExComin (Executive Committee) jäsenenä tehtävänä on koordinoida toimintaa Euroopan tasolla 

yhdessä muiden ExComin jäsenten kanssa. ESG on yksi YMCA Euroopan kuudesta toimintaryhmästä. 

Ryhmän tehtävänä on koordinoida vuosittaisen ESG LTS –tapahtuman järjestämistä ja valita maa, 

joka järjestää kyseisen tapahtuman. ExComin jäsenenä pääset tutustumaan Euroopan tason 

toimintaan ja mukaan kansainväliseen YMCA-henkeen. 

ESG ExComin jäsenet valitaan vuosittain Leadership Training and Seminar-tapahtuman yhteydessä 

pidettävässä Euroopan YMCA-partiolaisten vuosikokouksessa (Annual Meeting). Jokaisella 

osallistuvalla maalla on yksi ääni kokouksessa. Suomella on ollut pitkään paikka ExComissa, mutta 

mitään mandaattipaikkoja ei ole. Paikkaa pyritään kierrättämään eri Y-Scouts lippukuntien välillä.  

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Olet tiimipelaaja, mutta uskallat ottaa myös vastuuta 

itsenäisesti. Sinulla on kiinnostus ja halu osallistua YMCA:n ESG-verkoston toimintaan ja sen 

kehittämiseen. Puhut sujuvaa englantia ja on eduksi, että sinulla on kokemusta ESG-toiminnasta ja 

olet osallistunut LTS –tapahtumiin. Plussaa on myös, jos tunnet Suomen YMCA:n ja Euroopan 

YMCA:n toimintaa edes pintapuolin.  

Mitä pestissä voit oppia:  

• Tietoa eri maiden partiotoiminnasta YMCA:n piirissä ja YMCA Euroopasta 

• Kansainvälisiä vuorovaikutustaitoja, organisointia ja toiminnan suunnittelua 

• Kulttuurienvälistä moninaisuutta ja uusia toimintatapoja 

 



 

   
 

Pestiin liittyvä ajankäyttö: ExCom kokoontuu pääsääntöisesti 2 kertaa vuodessa: LTS:n yhteydessä ja 

ennen sitä ko. maassa suunnittelutapaamisessa. Tarvittaessa pidetään yhteyttä sähköisesti. Lisäksi 

toimit Y-Scouts työryhmän jäsenenä ja vastaat kansainvälisten asioiden tiedottamisesta kansallisesti. 

Y-Scouts työryhmä kokoontuu edustajainkokousten välissä noin neljä - kuusi kertaa vuodessa joko 

etänä tai kasvotusten. Työryhmän jäsenenä osallistut johtajaseminaariin ja edustajainkokouksiin. 

Edustajainkokouksia järjestettäessä pyritään hyödyntämään esimerkiksi YMCA Finlandin Liittopäiviä 

tai Suomen Partiolaisten tapahtumia. Työryhmän tehtävien jaon mukaisesti teet itsenäisesti oman 

ajankäyttösi mukaan sovittuja tehtäviä. 

 

Lisätiedot: Kysy lisää nykyiseltä vastaavalta: Iina Salmi (iina.salmi@ymca.fi). 

Pestikuvaus päivitetty 14.9.2022.  
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