
 

   
 

 

Tervetuloa! 

 

Y-Scouts johtajaseminaari järjestetään jälleen! Tapahtumaan ovat 
tervetulleita kaikki samoajat, vaeltajat ja aikuiset. Tapahtuma järjestetään 
25. - 27.11.2022 Jyväskylän Teerilahdessa Vaajan Valppaiden 
partiokämpällä (Murtolahdentie 429, 41630 Jyväskylä).  
 

Tapahtuma on tänä vuonna kaikille ilmainen ja se kattaa ohjelman, ruokailut 
ja majoituksen. Tuemme myös osallistujien matkakuluja vähintään 1 hlö per 
lippukunta. Osallistujat voivat hakea vapaamuotoisella sähköpostilla 
matkatukea Y-Scouts työryhmältä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse  
y-scouts.tyoryhma@ymca.fi 4.11.2022 mennessä.  

 

Mitä Y-Scouts johtajaseminaari tarjoaa?  

Y-Scouts johtajaseminaari on rento partiotapahtuma, jossa on mahdollisuus 
verkostoitumiseen sekä uusiin ajatuksiin. Tänä vuonna ohjelmassa on muun 
muassa kaksi eri työpajaa, lippukuntien edustajainkokous, rentoa 
yhdessäoloa ja yhteinen iltanuotio sekä tietenkin halutessaan pääsee 
saunomaan. Ensimmäinen työpaja on johtajiston kiittämisestä ja 
kannustamisesta. Työpajan pitää Tuija Kautto / Reippaat Pojat.  
 

Toinen työpaja on  Suomen YMCA:n rauhan työpaja. Rauhan ajatellaan usein 
tarkoittavan pääasiassa aseellisen konfliktin puuttumista, mutta 
todellisuudessa se on huomattavasti laajempi käsite, joka koskettaa meitä 
kaikkia joka päivä. Suomen YMCA:n rauhan työpajassa rauhaa käsitellään 
kokonaisvaltaisesti ja eri elämän osa-alueilla: mitä rauha tarkoittaa itselle, 
toiselle tai suomalaiselle yhteiskunnalle. Rauhan työpajan pitää Suomen 
YMCA:n Liiton kansainvälisen hanketyön ja vapaaehtoistoiminnan 
suunnittelija Kaisa Strömberg. Lisäksi viikonlopun aikana käydään läpi niin 
Y-Scoutsien, ESG:n (European YMCA Scouting and Jungschar Group) kuin 
YMCA:n toimintaa.   
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Nukumme partiokämpässä sisällä ja ruoasta vastaa Jyväskylän edustus sekä 
ainakin yhden ruoan valmistuksessa osallistujat saavat käyttää omaa 
luovuuttaan leikkimielisessä kilpailussa. Osa ohjelmista on myös ulkona ja 
sauna lämpenee illalla.  

Edustajainkokous  
Y-Scouts johtajaseminaarissa on sunnuntaina 27.11.2021 klo 10:00 alkaen 
lippukuntien välinen edustajainkokous. Siellä lippukunnat keskustelevat ja 
päättävät yhteisistä asioista ja tulevaisuudesta. Lippukunta voi itse päättää 
kuka osallistujista edustaa heitä edustajainkokouksessa. Jos olet ainut 
lippukuntasi edustaja, sovithan lippukuntasi kanssa edustamisesta etukäteen. 
Kokouksen esityslista lähetään lippukunnille ennakkoon. 
Edustajainkokoukseen voi tulla mukaan myös etänä Teamsin kautta. Teams-
linkki jaetaan ennakkoon esityslistan jaon yhteydessä.  

Tapahtumaan voit ottaa myös mukaan lippukunnan oman 
tapahtumakalenterin tulevalle vuodelle, jolloin voi päivittää muiden 
lippukuntien tapahtumia ylös tai pyytää toista Y-Scouts lippukuntaa mukaan 
yhteistyöhön. 

Kuljetukset  
Saapuminen: Odotamme sinua saapuvaksi perjantaina 25.11. Vaajan 
Valppaiden partiokämpälle (Murtolahdentie 429, 41630 Jyväskylä) kello 
21.00 mennessä. Suosittelemme kimppakyydeistä sopimista sekä julkisen 
liikenteen hyödyntämistä. Perjantai-iltana tarjolla on iltapala. 

Lähteminen: Tapahtuma loppuu lounaan jälkeen sunnuntaina 27.11. klo 
13.00 mennessä. Ota kaveri kyytiin ja kuskaa Jyväskylän matkakeskukselle ja 
jatka sen jälkeen turvallisesti kotiin.  
 

Ilmoittautumislomakkeessa on erikseen oma kohta kuljetuksiin liittyen. 
Järjestämme kyydit perjantaina Jyväskylän matkakeskukselta partiokämpälle 
sekä sunnuntaina partiokämpältä takaisin matkakeskukselle.  
 

Ilmoittautuminen  

Tapahtuman ilmoittautuminen on nyt avoinna ja viimeinen 
ilmoittautumispäivä on perjantaina 4.11.2022. Ilmoittautuminen tapahtuu 
kuksassa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=53490  
Tule mukaan ja ilmoittaudu samantien! 
 

Perumissäännöt  

Tapahtumaan on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään 
mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman 
kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos peruutus tapahtuu 
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vähintään kaksi vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään puolet  
oletetusta osallistumismaksusta (10 €) ja sen jälkeen koko osallistumismaksu 
(20 €). Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua tai 
muita kuluja peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys mielellään 
lääkärintodistuksella varustettuna. 

Peruutukset ilmoitetaan tapahtumakirjeessä mainitulle vastuuhenkilölle 
(Hanna Koskela) 

 

Terveisin tapahtuman järjestäjät,  

Y-Scouts työryhmä: Hanna Koskela  
Koko työryhmän tavoittaa sähköpostitse y-scouts.tyoryhma@ymca.fi tai  
etunimi.sukunimi@ymca.fi 

Reippaat Pojat: Jani Jokinen, sähköpostitse jani.jokinen@partio.fi  

Jos tapahtumasta herää kysymyksiä voit olla yhteydessä sähköpostilla. 

 

mailto:y-scouts.tyoryhma@ymca.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ymca.fi
mailto:jani.jokinen@partio.fi

