
   

 
 

 

Y-Scouts edustajainkokous 2022 
 

Pöytäkirja  

 

Aika:   sunnuntai 27.11.2022 klo 10.11-11.27 

Paikka:  Vaajan Valppaiden partiokämppä Jyväskylässä ja Teams 

Läsnä: Hanna Koskela, Pohjan Veikot  

Victor Spiby, Helsingfors KFUK/M Scouter 

Iina Salmi, Auran Tähti Pojat 

Antti Afflekt, Puijon Pojat 

Tiia Hintsa, Harjun Partiotytöt 

Malou Somppi, Helsingfors KFUK/M Scouter 

Maiju Hautala, Pohjan Veikot 

Peppi Heikkinen, Pohjan Veikot 

Juuso Keskikuru, Pohjan Veikot 

Ronja Saraste, Pohjan Veikot 

Jani Jokinen, Reippaat Pojat 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Hanna Koskela esitteli Y-Scoutsien sekä ESG:n toimintaa yleisesti 
jonka jälkeen hän toivotti kaikkia tervetulleeksi kokoukseen sekä avasi 
kokouksen virallisesti klo 10.11. 

2. Lippukuntien kuulumiset 

Helsingfors KFUK/M Scouter: Kasvanut kivaa vauhtia, kohta jo 120 jäsentä. 
Johtajia tarpeeksi kaikissa ryhmissä, ei jonoa ryhmiin. Olisi ollut porukka 
lähdössä ESG LT&S seminaariin Saksaan ennen kuin se peruuntui. Jaettu Y-
Scouts ansiomerkki viime viikolla Victorille. 

Reippaat Pojat: Osallistujia paljon tapahtumissa. Aloitettu perhepartio. Jaettiin 
myös Y-Scouts ansiomerkki syksyn kauden aloituksessa. 

Auran Tähti Pojat: Menee mukavasti, johtajisto aika nuoria. Monet tekee monta 
pestiä, mutta innostusta riittää vielä, hieman huolissaan niiden jaksamisesta 
kuitenkin. Viikkotoiminta sujuu hyvin. Myös lähtijöitä Saksaan ESG LT&S:iin, 
peruminen harmittaa, mutta porukka lähtee innolla Unkariin ensi vuonna. 

Pohjan Veikot: Uusi lippukunnanjohtaja Valtteri Kuorilehto ja 
apulaislippukunnanjohtaja Fanny Juusola. Ryhmät pyörii, löytyi johtajia kaikille. 
Jono viimein tyhjä pitkästä aikaan. 

Puijon Pojat: Toiminta pyörii normaalisti. Haasteena on, kun ei pystytä 
käyttämään koloa vesivangingon takia. NMKY:n toimisto toimii tilapäiskolona. 
Normaali toimintavuosi tulossa. Jonkin verran uusia lapsia tullut mukaan sekä 
uusia johtajia ensimmäistä kertaa aikoihin, mikä on positiivista. 

Harjun Partiotytöt: 135 jäsentä, tuore hallitus valittu jossa nuoria johtajia 
mukana. Kaksi sudariryhmää, kaksi seikkailijaryhmää, yksi tarpojaryhmä, kaksi 
samoajaryhmää, yksi vaeltajaryhmä, sekä yksi aikuispartioryhmä. Kolotilaa saa 
käyttää vain neljänä päivänä viikossa, joten lisäryhmiä ei mahdu. RePon kanssa 
yhteisleiri talvella. Joko oma kesäleiri pitkästä aikaa tulossa tai sitten yhteisleiri 
Kajon leirilippukunnan kavereiden kanssa. 

 

 



   

 
 

 

3. Toimintakalenteri 2023 

- 28.6. - 2.7. YMCA Europe’s 50th Anniversary (Berliini, Saksa) 

- 16.-20.8. ESG Leadership Training and Seminar (Unkari) 

- 25. - 27.8. Suomen Partiolaiset - Johtajatulet 

- 11.11. ESG Day 

- Johtajaseminaari ja edustajainkokous 

o Keskusteltiin tapahtuman ajankohdasta kyselyvastauksien 

perusteella 

o Syksy on aika täynnä joka vuosi kaikille lippukunnille, alkutalvi 

(tammikuu/helmikuu) tai kevät koettiin parempana ajankohtana 

o Päätettiin siirtää tapahtumien ajankohdat tulevaisuudessa tammi-

helmikuulle ja että molemmat järjestetään samaan aikaan 

tulevaisuudessakin 

o Koska alkuvuosi 2023 tulee nopeasti vastaan eikä mitään kämppiä 

ehditä varata siihen, päätettiin jättää johtajaseminaari 2023 pois 

kalenterista ja nähdä alkuvuodesta 2024 johtajaseminaarin 

merkeissä 

o Nähdään kuitenkin toisiamme vuonna 2023 ESG LT&S tapahtumassa 

Unkarissa, sekä Johtajatulilla Evolla, jossa pidetään jonkinlainen 

tapaaminen (työryhmä päättää ja tiedottaa tästä enemmän, kun 

Johtajatulien ohjelma tarkentuu) 

o Pidetään kuitenkin edustajainkokous vuonna 2023, ehkä etänä tai 

päivätapahtumana. Työryhmä päättää ajankohdan ja järjestelyistä 

sekä tiedottaa lippukuntia tästä. 



   

 
 

 

o Alkuvuoden 2024 tapahtuma järjestetään pääkaupunkiseudulla, 

Helsingfors KFUK/M Scouter toimii isäntänä ja suunnittelee 

tapahtuman yhdessä työryhmän kanssa. 

o Ajankohtana toivottiin joululomien jälkeen, mutta ennen 

hiihtolomia (vkot 8, 9 ja 10). 

- Lippukuntien tapahtumia 

o RePo ja HaPa toivottivat työryhmän jäseniä tervetulleeksi 

kevätleirille 10. - 12.3. pitämään toiminnallista rastipistettä  

Y-Scoutseista. 

o RePo toivotti muut lippukunnat tervetulleeksi kisailemaan syksyllä 

lippukunnan PT-pyöräilykilpailuun (Lorelei Rodeo). 

o PV toivotti muut lippukunnat tervetulleeksi 17.-18.5 ns. 

“itsemurhakävelylle”,jossa kävellään 100 km vuorokaudessa 

Rokualta Ouluun. 

- Suomen YMCA:n tapahtumia 

o Suomen YMCA:n arvotyöpaja 4.2. etänä ja Helsingissä 

o Kevät- ja syyskokoukset 

▪ 21.4. Turun YMCA:n 130 v. juhlat 

▪ 22.4. Suomen YMCA:n liittojen kevätliittopäivät ja 

vuosikokous / Turku 

▪ Syysliittopäiviä ja vuosikokouksen ajankohta ei vielä tiedossa 

o Peacemakers-verkosto 

▪ YMCA Peacemakers - ryhmä Facebookissa + sähköpostilista 

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

mailto:kaisa.stromberg@ymca.fi


   

 
 

 

▪ Avoin toimintaympäristö yli 18-vuotiaille kansainvälisistä 

asioista kiinnostuneille nuorille, aktiviteetit pohjaavat 

Suomen YMCA:n liiton kehitysyhteistyöprojekteihin 

▪ V. 2023 ohjelma 

• Vuoden 2023 starttiviikonloppu 28.-29.1. /  

Helsingin NMKY:n Pellin leirikeskus 

• Vierailu Maailma Kylässä festareille 27.-28.5. / 

Suvilahti, Helsinki 

• Ensi vuoden ohjelma tarkentuu 10.-11.12, jolloin 

voidaan tiedottaa muista ajankohdista. 

o YMCActivities (leiritoiminnan verkosto) 

▪ Suomen YMCA:n seikkailukasvatusverkosto, jonka tehtävänä 

on kouluttaa ja tukea Suomen YMCA:n työntekijöitä ja 

vapaaehtoisia vahvasti seikkailupedagogiikkaan perustuvassa 

outdoor activities -toiminnassa.  

▪ Yli 16-vuotiaille suunnattuja koulutusviikonloppuja 

järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Koulutusviikonloppujen 

teemat vaihtelevat paikallisyhdistysten ja osallistujien 

toiveiden mukaan. Lisätietoa. 

▪ 3.-5.2. Talviretkeily / Helsingin NMKY:n Pellin leirikeskus 

▪ 1.-3.9. Vesiturvallisuus / Jyväskylän NMKY:n Viherin 

leirikeskus 

https://ymca.fi/ymcactivities-on-seikkailukasvatusta-ja-koulutustoimintaa/


   

 
 

 

 

4. Talous 

- Budjetti esiteltiin ja hyväksyttiin. 

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

- Koska Johtajaseminaaria ei järjestetä vuonna 2023, voidaan ESG 

Leadership Training and Seminar –tapahtumaan osallistumista tukea. 

Tuen hakemisesta tiedotetaan samalla kuin itse tapahtumasta saadaan 

tarkemmat tiedot.  

 

5. Viestintä 

- Lippukuntien yhteyshenkilöiden yhteystiedot 

o Yhteystietoja käytiin läpi, työryhmä on yhteydessä lippukuntiin ja 

tarkistaa että oikeat ihmiset saavat tiedotteet. 



   

 
 

 

- Nettisivut, sosiaalinen media ja sähköpostiterveiset 

o Viestintäkanavat esiteltiin: Instagram @yscoutsfin ja Facebook-

ryhmä Y-Scouts and Guides of Finland. Nettisivut löytyvät: 

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

- Toiveita viestinnälle 

o Tieto Saksan ESG LT&S-tapahtuman perumisesta tuli liian myöhään 

ja tiedotus siihen liittyen oli huonoa. On vaikeaa suunnitella 

ulkomaanmatkaa lippukuntalaisten kanssa, jos ei tiedä ajoissa 

järjestetäänkö tapahtuma ollenkaan. Matkalippuja pitää kuitenkin 

ostaa etukäteen, jotta ne olisivat mahdollisimman halpoja. Iina vie 

nämä terveiset ESG:n hallitukselle.  

 

6. Y-Scouts-verkoston tulevaisuus ja kyselyn tulokset 

- Kyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet 

o Victor esitteli kyselyn tuloksia ja jakoi tietoa jatkotoimenpiteistä. 

o Toimintaa halutaan jatkaa nykymuodossa sekä nykyisellä 

laajuudella. Edustajainkokouksen pöytäkirjan liitteenä lähetetään 

lippukunnille myös Power Point –esitys (pdf-muodossa) kyselyn 

tuloksista.  

- Toiveita toiminnalle 

o Toiveita ei esitetty 

- Avoimet pestit työryhmässä, pestikuvaukset 

o Ronja osoitti kiinnostusta kv-asioista vastaavaksi jäseneksi, mutta 

ei voinut muiden pestien vuoksi sitoutua tähän ennen kesän ESG 

vuosikokousta Unkarissa. 

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


   

 
 

 

- Työryhmän kokoonpano  

o Hanna Koskela jättää työryhmän vuoden lopussa monen vuoden 

puheenjohtajuuden jälkeen. 

o Valittiin Victor Spiby puheenjohtajaksi vuodesta 2023. 

o Työryhmä kiitti Hannaa vuosien hienosta työstä työryhmän sekä Y-

Scouts-toiminnan eteen pienellä lahjalla. 

o Hanna kiitti kaikkia kuluneista vuosista. 

 

7. Muut mahdolliset asiat 

- Y-Scouts-merkit ja –ansiomerkit 

o Hanna esitteli tietoa ansiomerkeistä ja kangasmerkeistä yleisesti. 

o Ansiomerkkien jakoperusteet löytyvät verkkosivuilta. 

o Kangasmerkkejä voi tilata lisää lippukunnille partiotyöntekijä Jari  

Juholalta sähköpostilla (jari.juhola@ymca.fi). 

o Kangasmerkit ovat lippukunnille ilmaisia 

- Palautetta viikonlopun johtajaseminaarista 

o Tuli osallistujapalautetta että lauantainen YMCA-esittely oli aika 

kuiva. Keskusteluosa oli osallistava ja hyvä, mutta se ei houkuttele 

nuoria kuunnella vain kalvojen esittelyitä, enemmän osallistavaa 

ohjelma on parempi. 

- Muita asioita ei noussut esille 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Työryhmän puheenjohtaja Hanna Koskela päätti kokouksen klo 11.27. 


