
 

   
 

Pestikuvaus ESG Jamboreen staabin jäsen - Kansainvälisyyspäällikkö 

Oletko ollut partiotapahtumassa ulkomailla ja aina vain lähdet reissuun uudestaan? 

Lähdekin seikkailulle toteuttamaan ESG Jamboreeta Suomeen 2021 – what do you say? 

Kansainvälisyyspäällikön roolissa pääset viemään leirin ilosanomaa ympäri Eurooppaa ja 

olet tärkeässä osassa mahdollistamassa tapahtumaa eri ESG-maiden partiolaisille. Join us! 

 

Pestin nimi: ESG Jamboreen staabin jäsen - Kansainvälisyyspäällikkö 

Organisaatio: Y-Scouts  

Pestin pituus: heti - vuoden 2021 loppuun 

Pestaaja: ESG Jamboreen leirinjohtajat 

Pestin kuvaus: 

ESG Jamboree on YMCA Euroopan partiojaoston (European YMCA Scouting and Jungschar Group) 

yksi kansainvälisistä tapahtumista. Edellisen kerran ESG Jamboree on järjestetty vuonna 2011 

Loreleyssa Saksassa. Nyt ESG Jamboree järjestetään ensi kertaa Suomessa kesällä 2021!  

Lähde mukaan ESG Jamboreen staabiin toteuttamaan ainutlaatuista Euroopan laajuista partioleiriä, 

joka kokoaa YMCA/YWCA-partiolaiset ympäri Eurooppaa ja sen lähialueelta Suomeen kesällä 2021. 

Leirille odotetaan noin 500 partiolaista. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat 

partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen 

partiokokemus. 

Kansainvälisyyspäällikkönä tehtäväsi on huolehtia leirin kansainvälisistä asioista. Kv-tiimin 

kokoaminen ja sen johtaminen leiriprojektin ajan. Suunnitella ja toteuttaa mahdollinen home 

hospitality Suomessa (perhevierailut) sekä oheismatka. Yhdessä viestintä ja markkinointi –päällikön 

kanssa suunnitella leirikirjeet ja muut mahdolliset tiedotteet sekä hankkia tarvittaessa käännökset. 

Toimit yhteyshenkilönä eri maiden joukkueiden johtajille ja pidät heidät ajan tasalla niin leiriä ennen, 

aikana ja jälkeen. Yhteistyössä ohjelmapäällikön kanssa varmistat, että ulkomaalaiset partiolaiset 

voivat osallistua kaikkiin leiriohjelmiin ja tuet ulkomaalaisia partiolaisia heidän järjestämissään 

ohjelmissa. Olet tukena ulkomaalaisten partiolaisten leiripesteihin liittyvissä asioissa. Huolehdit 

tiimisi kanssa leirille osallistuvien ulkomaalaisten partiolaisten hyvinvoinnista, viihtymisestä ja 

täysipainoisesta leirielämään osallistumisesta. 

ESG Jamboree on suunnattu YMCA/YWCA-taustaisille lippukunnille eli Y-Scouts partiolaisille, mutta 

haluamme tarjota pestejä avoimesti kaikille. Tartu tilaisuuteen ja pistä vapaamuotoinen hakemus 

tulemaan! Jos mikä tahansa mietityttää, ole yhteydessä. Jutellaan asiat selviksi. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus, mitä odotamme Sinulta: 

• Sitoutumista projektiin koko sen keston ajaksi 

• Kykyä ottaa vastuuta ja projektin hallintataitoja 

• Aiempaa kokemusta kansainvälisistä partiotapahtumista ja ymmärrystä suurista 

kokonaisuuksista 

• Innokasta asennetta ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja 

• Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi 

• Kykyä pestata ja delegoida tehtäviä 



 

   
 

• Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä 

• Täysi-ikäinen 

Mitä me tarjoamme Sinulle:  

• Perehdytyksen ja tukea pestiin 

• Y-Scouts työryhmän työntekijän tuen 

• Mahdollisuuden tehdä kansainvälistä partiota 

• Oppia ja kokemusta YMCA:sta ja ESG:n toiminnasta 

• Oppia ja kokemusta kansainvälisen tapahtuman järjestämisestä ja yhteistyöstä yli 

maarajojen 

Pestiin liittyvä ajankäyttö: 

Pesti vie aikaa kuukausittain ja lähempänä ajankohtaa vielä useammin.  

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: itsensä johtamista, organisointitaitoja, 

vuorovaikutustaidot, ideoiden laittaminen käytäntöön, tavoitteiden asettaminen ja muiden 

innostaminen 

Lisätiedot:  

Seuraathan jo somessa IG-tiliä @esgjamboree?   

ESG Jamboreen leirinjohtajat:  

Hanna Koskela, hanna.koskela@ymca.fi, 040-9640513 

Pyry Nurmilo, pyry.nurmilo@ymca.fi, 044-9919199 
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