
 

   
 

Pestikuvaus ESG Jamboreen staabin jäsen - Talous- ja yhteistyöpäällikkö 
 

Onko taloushallinto ja taulukkolaskenta sinulle tuttua? Hoituuko sinulta puhuminen ja yhteyksien 

pitäminen? Oletko tunnetusti luotettava ja tarkka asioistasi? Lähde siis mukaan tekemään ESG 

Jamboreeta kesälle 2021! Talous- ja yhteistyöpäällikkönä pääset vastaamaan leirin talouden 

sujuvuudesta ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. 

 

Pestin nimi: ESG Jamboreen staabin jäsen - Talous- ja yhteistyöpäällikkö 

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, Executive 

Committee) 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.  

 
Talous- ja yhteistyöpäällikkönä vastuullasi on leirin talous, kirjanpito ja yhteistyösuhteet. Tehtävänäsi on 
laatia leirille budjetti ja seurata sen etenemistä. Leirin jälkeen kokoat toteuman leiristä. Vastaat leirin 
yhteistyökumppaneista ja niiden hankkimisesta sekä varainhankinnasta. Pestaat itsellesi tiimin vastaamaan 
kokonaisuudesta. Lähin tukesi on Y-Scouts työryhmän työntekijä ja sinua auttaa tiimisi. 

 
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. 

• Kykyä pestata ja delegoida tehtäviä 

• Aiempaa kokemusta kansainvälisistä partiotapahtumista ja ymmärrystä suurista kokonaisuuksista. 

• Kokemusta kirjanpidosta ja talouden seurannasta. 

• Yhteistyökykyä eri tahojen kanssa. 

• Innokasta ja innovatiivista asennetta. 

• Suorapuheisuutta ja luotettavuutta raha-asioissa 

• 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 keskikokoisen leirin taloudenjohtamisesta 

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 

 

 

 

 


