
 

   
 

Pestikuvaus ESG Jamboreen staabin jäsen - Turvallisuuspäällikkö 

Tiedätkö miten pelastus, ensihoito ja turva toimivat leirillä? Oletko kenties alanammattilainen? 

Tule tekemään ESG Jamboree turvalliseksi! Leirin Turvallisuuspäällikkönä vastaat turvan, lääkinnän 

ja pelastuksen kokonaisuudesta. Nyt on oma mahdollisuutesi saada kaikille turvallinen olo. 

 

Pestin nimi: ESG Jamboreen staabin jäsen - Turvallisuuspäällikkö 

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. 

Turvallisuuspäällikkö vastaa turvallisuussuunnitelmasta sekä riskienhallinnasta lääkinnän ja pelastuksen 

osa-alueet mukaan lukien. Turvallisuuspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan leirin turvallisuudesta, johon 

kuuluu muun muassa järjestyksenvalvonta, uimavalvonta, paloturvallisuus, pelastus, lääkintä ja lupa-asiat. 

Pestaat itsellesi tiimin vastaamaan kokonaisuudesta. Tukea tehtävän hoitamiseen saat Y-Scouts -työryhmän 

työntekijältä.   

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 omatoimisuutta 

• ATK-taidot, aiempaa kokemusta huollon osa-alueen tehtävistä 

• Innokasta asennetta 

• Kykyä pestata ja delegoida tehtäviä 

• 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 toiminnasta 



 

   
 

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: itsensä johtamista, organisointitaitoja, 

monipuolisten turvallisuuden osa-alueiden hallintaa, ideoiden laittaminen käytäntöön, tavoitteiden 

asettaminen ja muiden innostaminen 

Pestiin liittyvä ajankäyttö: 

Pesti vie aikaa kuukausittain ja lähempänä ajankohtaa vielä useammin.  

Lisätiedot:  

Seuraathan jo somessa IG-tiliä @esgjamboree?   

ESG Jamboreen leirinjohtajat:  

Hanna Koskela, hanna.koskela@ymca.fi, 040 964 0513 

Pyry Nurmilo, pyry.nurmilo@ymca.fi, 044 991 9199 

Jari Juhola, Y-Scouts työryhmän työntekijä, jari.juhola@ymca.fi, 040 168 6627 

  

 

 

 

 


