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VASTAAJAT

• Yhteensä 15 vastausta
• Jokainen lippukunta vastasi kyselyyn
• 14 vastaajaa johtokolmikossa, 1 johtajistossa
• 10 vastasi omalla mielipidellään ja 5 lippukunnan 

mielipiteellä



Lippukunta on osallistunut johtajaseminaariin 
ainakin kerran viimeisten kuuden vuoden aikana



Lippukunta on osallistunut johtajaseminaariin 
ainakin kerran viimeisten kuuden vuoden aikana

• Kyseisinä ajankohtina ei ole löytynyt sopivaa edustajaa
• Ei ole vahvaa Y-Scouts perinnettä taustalla, osallistuminen ei ole 

ainakaan vielä tuntunut luontevalta
• Johtajaresurssit ovat vähäiset ja hyvin harvaa tuntuu kiinnostavan 

seminaaritapahtumat
• Vetskapen inom kåren om att vi är medlemmar har inte funnits bland 

andra än enstaka, och det har inte lyfts upp aktivt



Lippukunta on osallistunut edustajainkokoukseen 
ainakin kerran viimeisten kuuden vuoden aikana



Lippukunta olisi osallistunut ESG-jamboreehen 
Suomessa 2021 jos sitä ei olisi peruttu koronan takia



Lippukunta olisi osallistunut ESG-jamboreehen 
Suomessa 2021 jos sitä ei olisi peruttu koronan takia

• Ei sopivan ikäisiä jäseniä
• Ei ollut johtajaresursseja lähettää johtajia ja nuoria leirille
• Eget läger



Lippukunnalla on ollut edustusta työryhmässä 
ainakin kerran viimeisten kuuden vuoden aikana

• Pohjan Veikot, Tampereen Kotkat, Helsingfors KFUK/M 
Scouter, Auran Tähti Pojat, Puijon Pojat, Helsingin Siniset



Lippukunnalla on ollut edustusta työryhmässä ainakin 
kerran viimeisten kuuden vuoden aikana

• Pienehkössä lippukunnassa arjen pyörityksen lomassa tämä tuntuu monesta 
kovin ylimääräiseltä toiminnalta



Lippukunta haluaa jatkaa Y-Scouts yhteistyötä





• Luulen, että kiinnostusta löytyisi helposti saavutettaville yhteisille 
tapahtumille (etenkin nuorille)

• Lippukuntamme suhtautuminen Y-scouts yhteistyöhön on hyvin passiivinen
• Joku yhden illan etäjuttukin voisi olla kiva





Paras ajankohta johtajaseminaarille



Johtajaseminaarin ohjelma





Paras ajankohta edustajainkokoukselle



Paras ajankohta edustajainkokoukselle

• Hyvä että on seminaarin yhteydessä



Leirit: ESG-jamboree



Leirit: Punakolmio



Leirit: Yleistä



ESG-päivä



ESG-päivä

• Ohjelma tulee monesti aika myöhässä



ESG Leadership Training and Seminar



ESG Leadership Training and Seminar



Työryhmä



Ansiomerkit



Ansiomerkit

• Y-scouts merkit ovat liian päällekkäisiä piirin merkkien kanssa ja niiden 
jakoperusteet ovat epäselvät



Viestintä



Viestintä



Viestintä



Lippukuntien jäsenmäärä

• Yhteensä yli 1800 partiolaista
• Keskiarvo 138 jäsentä
• Pienin jäsenmäärä 35
• Suurin jäsenmäärä 356



Lippukuntien ryhmät



Lippukuntien omistamat tai käytössä olevat asiat



Lippukunta on viimeisen kuuden vuoden aikana tehnyt 
yhteistyötä toisen Y-Scouts lippukunnan kanssa



Lippukunta on viimeisen kuuden vuoden aikana tehnyt yhteistyötä 
toisen lippukunnan kanssa joka ei kuulu Y-Scoutseihin



Tuki YMCA/YWCA:lta



Tietääkö lippukunta tarpeeksi YMCA/YWCA:sta



Kiinnostaako osallistua Suomen YMCA:n liiton tapahtumiin



Kiinnostaako osallistua Suomen YMCA:n liiton koulutuksiin



JOHTOPÄÄTÖKSET

• Kaikki lippukunnat vastasivat
• Vaikka suurin osa vastasi omalla mielipiteellään melkein kaikki 

vastaajat ovat johtokolmikosta
• Vastaukset ovat luotettavia ja kattavia



JOHTOPÄÄTÖKSET

• Y-Scouts yhteistyötä halutaan jatkaa
• Halutaan jatkaa samalla määrällä yhteistyötä kuin viimeiset kuusi 

vuotta



JOHTOPÄÄTÖKSET

• Johtajaseminaarista tiedetään
• Halutaan jatkaa paikkakunnan vaihtamista joka vuosi
• Nykyinen ajankohta jakaa mielipiteitä: talvi tai kevät paras 

ajankohta
• Jatketaan samalla ohjelmakonseptilla

• Jatketaan edustajainkokouksen järjestämistä kerran vuodessa
• Edustajainkokous pidetään jatkossakin seminaarin yhteydessä



JOHTOPÄÄTÖKSET
• ESG-jamboree Suomessa
• Kiinostusta osallistua, mutta ei välttämättä ennen 2028. 

Johtajaresursseja ei voi luvata.
• Työryhmä ei hae ESG-hallitukselta lupaa järjestää ESG-

jamboreeta ennen 2028

• Punakolmioleiri
• Halutaan ulkomaisia partiolaisia mukaan
• Osallistutaan jos järjestetään
• "vahva ehkä" jos halutaan sellainen seuraavan kuuden vuoden 

aikana



JOHTOPÄÄTÖKSET

• ESG-päivä
• Puolet tietää mikä se on, puolet ei
• Useimmat eivät osallistu joka vuosi, mutta kuitenkin joskus

• LTS
• Puolet tietää mikä se on, puolet ei
• 33% haluaa että se olisi Suomessa seuraavan kuuden vuoden 

aikana
• 43% osallistuisi jos Suomessa
• Työryhmä harkitsee luvan anomista ESG-hallitukselta järjestää 

LTS Suomessa



JOHTOPÄÄTÖKSET

• Työryhmä
• Ollaan tyytyväisiä työhön mutta ei tiedetä mitä se tekee
• Ei haluta perustaa yhdistystä
• Työryhmä miettii tapoja kertoa tekemisistään paremmin

• Ansiomerkit
• Suurin osa tietää ansiomerkeistä, mutta anomisprosessi hieman 

epäselvä
• Melkein kaikki luovuttaneet piirin tai SP:n merkin mutta vain 

puolet Y-Scouts ansiomerkkiä
• Työryhmä käy läpi prosessia ja tiedottaa siitä paremmin



JOHTOPÄÄTÖKSET

• Viestintä
• Sähköposteja kiitellään mutta kaikki eivät niitä ole saaneet
• Verkkosivuista tiedettiin mutta että sielläkin voi lukea 

tiedotteita ei tiedetty yhtä hyvin
• Instagram sai kiitosta mutta kaikki eivät sitä seuraa
• Facebook-sivua ei seurata eikä sinne haluta tietoa
• Työryhmä jatkaa aktiivista sähköpostiviestittelyä lippukuntiin 

sekä tarkistaa että ne menevät oikeille henkilöille
• Työryhmä jatkaa aktiivista Instagram käyttöä



JOHTOPÄÄTÖKSET

• Työryhmä on yhteydessä suoraan niihin lippukuntiin jotka 
ilmoittivat haluavansa lisätietoja jostain asiasta
• Työryhmä valmistelee yleisen tietopaketin toiminnasta ja jakaa sen 

kaikille lippukunnille
• Työryhmän jäseniä vierailee niissä lippukunnissa jotka sitä 

haluavat kertomassa toiminnasta



KIITOS!
y-scouts.tyoryhma@ymca.fi
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