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SYYSTERVEISET Y-SCOUTS LIPPUKUNNILLE 

 Tämä tiedote sisältää:  

 

➢ Työryhmän terveiset ja avoimet pestit 

➢ Kysely Y-Scouts toiminnasta lippukunnille 

➢ YMCA:n terveiset 

➢ Y-Scouts johtajaseminaari ja edustajainkokous 2022 

➢ ESG - Toiminta 

➢ Ansiomerkit 

➢ Viestintä ja Y-Scouts somessa 

➢ Työryhmän yhteystiedot 

 

Työryhmän terveiset ja avoimet pestit 

Syyskaudella työryhmä järjestää Y-Scouts Johtajaseminaarin Jyväskylässä 25. - 27.11.2022 

yhteistyössä paikallisten lippukuntien kanssa. Syysterveisten ohessa jakoon tulee myös kysely 

Y-Scouts toiminnasta, jolla kartoitamme lippukuntien tilanteita ja toiveita toiminnasta sekä 

Y-Scouts verkoston tulevaisuudesta. Edellinen kysely toteutettiin toiminnan aloittamisen 

yhteydessä alkuvuodesta 2018. Kyselyn tuloksia julkaistaan ja käsitellään marraskuussa 

Johtajaseminaarissa.  

 

Y-Scouts työryhmässä on avoimia paikkoja ja voit lähteä mukaan, jos olet kiinnostunut 

toimimaan Y-Scouts verkostossa. Työryhmässä on auki viestintävastaavan ja 

kansainvälisyys & ESG:n hallituksen Suomen edustajan pestit. Työryhmän voi liittyä 

mukaan myös vain jäsenenä ja pesti on mahdollista räätälöidä osaamisesi ja kiinnostuksesi 

mukaan. Kysy rohkeasti lisää työryhmän jäseniltä. Työryhmän jäsenenä pääset mukaan Y-

Scouts verkoston kehittämiseen ja opit lisää toiminnasta ja sen monista lippukunnista sekä 

YMCA:n toiminnasta. Syysterveisten yhteydessä on jaossa myös pestikuvaukset. Pestit 

täytetään sopivan henkilön löydyttyä. Avoimien pestin tiedot löydät myös täältä. 

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


   
 

   
 

Haluaisimme muistuttaa, että partion harrastaminen voi jatkua myös uudella paikkakunnalla. 

Jos teidän lippukunnasta muuttaa nuoria uudelle paikkakunnalle opiskelemaan tai 

työskentelemään, kannattaa rohkeasti olla yhteydessä toiseen Y-Scouts lippukuntaan. 

Partioharrastus voi näin kätevästi jatkua. 

Löydät Y-Scouts lippukuntien listauksen nettisivuiltamme täältä.  

 

Kysely Y-Scouts toiminnasta lippukunnille 

Kysely toteutetaan Forms-kyselylomakkeella ja vastausaikaa on sunnuntaihin 

16.10.2022 asti. Pääset kyselyyn tästä. Yhteistyötä on tehty nykymuodossa jo 6 vuotta, ja 

haluamme selvittää missä olemme onnistuneet ja mitä pitäisi muuttaa. Viime kyselystä on jo 

aikaa, joten toivomme, että lippukunnat vastaavat kyselyyn rehellisesti. Vastausten 

perusteella työryhmä lähtee kehittämään toimintaa siihen suuntaan, mihin lippukunnat 

haluavat. Kyselyn tulokset esitellään johtajaseminaarissa Jyväskylässä marraskuussa ja 

jaetaan myös sähköpostitse jokaiselle lippukunnalle.  

Kyselyn täyttämiseen kannattaa varata oma aikansa ja suosittelemme, että siihen vastataan 

lippukunnan johtajiston/hallituksen kesken tai esimerkiksi lippukunnan johtokolmikko vastaa 

kyselyyn.                                               

 

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! 

Suomen YMCA:n liittojen syysliittopäivät järjestetään tänä vuonna Helsingissä 28. - 

29.10.2022. Paikallisyhdistykset valitsevat viralliset kokousedustajansa ja lisäksi liittopäivillä 

on usein läsnä vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä.  

https://ymca.fi/Y-Scouts/lippukunnat/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I57QDPZjD0WRF5pgLrRPA1r1N3DQSHNArGdlsvJUavdUODlMWjBEMTYwUTVLWENaRzdON09FVFlRQS4u
https://www.facebook.com/suomenymca
https://www.facebook.com/suomenymca
https://www.instagram.com/suomen_ymca/?hl=fi


   
 

   
 

 

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! 

 

YMCA Peacemakers –tapahtumat syksyllä 2022 

Syysliittopäivät 28.-29.10. Helsingissä 

➢ Suunnitelmana on järjestää jotain myös Peacemakerseille 

➢ Liitto kustantaa 7 nuorta liittopäiville 

Peacemakers-dokkarikerhon tapaaminen Turussa marraskuussa  

➢ Peacemakers-dokkarikerho kokoontuu vapaaehtoisten itse koordinoimana muutaman 

kerran loppuvuoden aikana. Ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

➢ Jos dokkarikerhoon osallistuminen kiinnostaa, Kaisalle voi laittaa sähköpostia 

Pikkujoulut 9.-11.12. Tampereella 

mailto:kaisa.stromberg@ymca.fi


   
 

   
 

➢ Tästä lisää infoa tulossa myöhemmin syksyllä 

 

Y-Scouts Johtajaseminaari ja edustajainkokous 2022  

 

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. Tervetuloa mukaan! 

Tänä vuonna johtajaseminaari järjestetään Jyväskylässä 25. - 27.11.2022. Viikonlopun 

ohjelmassa on muun muassa kaksi eri työpajaa (johtajiston kiittämisestä ja kannustamisesta 

sekä Suomen YMCA:n rauhan työpaja), lippukuntien edustajainkokous, rentoa yhdessäoloa 

ja yhteinen iltanuotio sekä tietenkin halutessaan pääsee saunomaan.  

 

Syysterveisten mukana tulee tapahtumakirje. Ilmoittautuminen on nyt auki ja viimeinen 

ilmoittautumispäivä on 4.11.2022. Voit ilmoittautua mukaan tästä. 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. 

 

ESG toiminta – European YMCA Scouting and Jungschar Group  

European YMCA Scouting and Jungschar Group, eli tutummin ESG, on YMCA Europen 

alaisuudessa toimiva toimintaryhmä partiolaisille. Suomen lisäksi tähän iloiseen joukkoon 

kuuluu partiolippukuntia Saksasta, Sveitsistä, Tšekistä, Norjasta, Ruotsista, Unkarista, 

Ukrainasta ja Armeniasta. Lue lisää ESG:stä täältä.  

 

ESG päivä  

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=53490
mailto:y-scouts.tyoryhma@ymca.fi
https://www.ymcaeurope.com/esg


   
 

   
 

ESG päivää vietetään 12. marraskuuta 2022. ESG päivän valmistelee kukin maa vuorollaan, 

tänä vuonna ohjelman tarjoaa Unkari. ESG päivän tavoitteena on kokea eri ESG maiden 

partiota ja kehittää parempaa ymmärrystä niistä. ESG päivää voi viettää marraskuun aikana 

oman toimintaryhmän kokouksessa. Seuraa ESG:n Facebook-ryhmän tiedotusta.    

 

ESG Leadership Training and Seminar 2023 

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

Balatongyörök (YMCA talo), Unkarissa 16. - 20.8.2023. Sijainti on Balaton järven 

yhteydessä. ESG LTS järjestetään vuosittain elokuun loppupuolella tai syyskuun alussa. 

Valittu järjestäjämaa isännöi neljä päivää kestävän kokoontumisen, jolle voivat osallistua 

kaikki halukkaat, kunhan ikää on vähintään 15 vuotta. Tapahtuman ohjelma on jaettu kahteen 

osaan:  

• Leadership Training on tarkoitettu alle 18-vuotiaille, ja se sisältää toiminnallisia 

työpajoja, maastopelejä, kokkailua ja muuta hauskaa  

• Seminar puolestaan on yli 18-vuotiaille, ja se tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia 

muiden partiojohtajien kanssa, osallistua mielenkiintoisiin työpajoihin ja 

järjestäjämaan luennoille ajankohtaisista aiheista.  

Yhteistä ohjelmaa on myös, muun muassa perinteinen haikki, iltaiset istuskelut nuotion äärellä 

ja vaikka mitä muita unohtumattomia kokemuksia. Tapahtumaan osallistunut palaa varmasti 

kotiin taskut täynnä uusia ideoita. Tästä linkistä pääset katsomaan vuoden 2018 LTS:n 

tunnelmia Tšekistä.  

 

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.  

https://youtu.be/tYHFc9VfKR0
https://ymca.fi/Y-Scouts/toiminta/ansiomerkit/


   
 

   
 

 

Viestintä ja some 

 

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 työryhmältä.  

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   

Iina Salmi  

Auran Tähti Pojat  

https://ymca.fi/Y-Scouts/
mailto:etunimi.sukunimi@ymca.fi
mailto:y-scouts.tyoryhma@ymca.fi


   
 

   
 

Kansainvälisyysvastaava ja ESG:n hallituksen Suomen edustaja   

Antti Afflekt  

Puijon Pojat   

Lippukuntayhteistyö  

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 


