
 
 

   
 

 

Pestikuvaus ESG Jamboreen Ajan hermolla kympiksi 
 

 

Onko kansainvälinen partiotoiminta sinulle tuttua? Oletko isojen leirien ystävä? Haluatko toteuttaa 

osallistujille unohtumatonta ja mielekästä leiriohjelmaa? Lähde toteuttamaan kanssamme Suomen 

ensimmäistä ESG Jamboreeta kesällä 2021! ESG Jamboreen Ajan hermolla kymppinä pääset 

suunnittelemaan ja toteuttamaan ainutlaatuista partio-ohjelmaa 400-600 leiriläiselle oman tiimisi voimin. 

ESG Jamboree kokoaa YMCA/YWCA partiolaisia ympäri Eurooppaa tänne kauas pohjoiseen ja juuri sinä voit 

olla se, joka toteuttaa ohjelmalaakson, josta puhutaan seuraavat kymmenen vuotta eteenpäin.  

 

Pestin nimi: ESG Jamboreen 2021 Ajan hermolla kymppi 

Organisaatio: Y-Scouts 

Pestin pituus: heti - vuoden 2021 loppuun 

Pestaaja: Petra Yrjölä ja Sonja Peräkasari 

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. Lähde siis tekemään ainutlaatuista aidosti kansainvälistä partioleiriä, joka kokoaa 

YMCA/YWCA-partiolaiset ympäri Eurooppaa ja sen lähialueelta Suomeen 30.7.-6.8.2021. Leirille odotetaan 

noin 400-600 partiolaista. Jamboreen kohderyhmänä ovat ikäkaudet tarpojista ylös päin. Luvassa on sekä 

tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus. 

 

Tehtävänäsi on ideoida ja toteuttaa yhdessä tiimisi kanssa ajankohtaisuus –teemaista mielenkiintoista ja 

kohdeikäryhmälle mielekästä päiväohjelmaa 400-600 osallistujalle yhtenä leiripäivänä. Ohjelmaa on jo 

alustavasti ideoitu ohjelmapäälliköiden toimesta, mutta Ajan hermolla kymppinä saat käyttää luovuttaa ja 

aloittaa halutessasi täysin puhtaalta pöydältä rakentamaan ohjelmaa. Ohjelman toivotaan koostuvan 

ohjelmapisteistä, jotka käsittelevät yhteiskunnallisesti ajankohtaisia asioita, kuten esimerkiksi vihreitä 

arvoja, hiilijalanjälkeä, rasismia ja nykypäivän somea. Ohjelmassa tulisi olla vähintään seitsemän erilaista 

ohjelmapistettä. Oman teeman mukaisen ohjelman lisäksi ideoit ja toteutat yhdessä tiimisi kanssa yhden 

toimintapisteen Amazing Race –haikille leirin puolivälissä. 

 

Pestissäsi teet tiivistä yhteistyötä ohjelmapäälliköiden sekä muiden ohjelmassa toimivien kymppien kanssa. 

Pestaat itse oman tiimisi, perehdytät heidät ennen leiriä ja johdat heitä leirin aikana. Pestissä sitoudut 

osallistumaan ohjelman kehittämiseen omalla osa-alueellasi yhdessä tiimisi kanssa.  

 

Pesti edellyttää ohjelmatiimin kokouksiin osallistumista sekä oman tiimin perehdyttämisen kannalta 

oleellisten tilaisuuksien järjestämistä. Ohjelmatiimi kokoontuu päälliköiden ja kymppien voimin noin 2 

kuukauden välein.  

 

Pestissäsi sitoudut koko ohjelmatiimin yhteisiin sekä oman osa-alueesi tavoitteisiin. 



 

   
 

 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus, mitä odotamme Sinulta: 

 

• sitoutumista projektiin koko sen keston ajaksi 

• kykyä ottaa vastuuta projektista 

• kykyä organisoida ja koordinoida päiväohjelmaa usealla ohjelmapisteellä samanaikaisesti 

• innokasta asennetta ja idearikasta luonnetta 

• kykyä saada tylsästäkin aiheesta innostavaa ja mielenkiintoista 

• kokemusta johtamisesta 

• kykyä pestata ja jakaa tehtäviä muille sekä toimia esimerkkinä omalle tiimille 

• sujuvaa englannin kielen taitoa 

 

Mitä me tarjoamme Sinulle:  

 

• perehdytyksen ja tuen pestiin 

• innostuneita ja sitoutuneita partiolaisia staabissa ja tekijöissä 

• mahdollisuuden tehdä kansainvälistä partiota 

• paljon oppia ja kokemusta YMCA ESG toiminnasta 

• paljon oppia ja kokemusta ison partiotapahtuman päiväohjelman johtamisesta 

• aidosti kansainvälistä partiokokemusta 

 

Pestiin liittyvä ajankäyttö: 

 

Heti pestikeskustelun jälkeen aloitetaan ohjelman suunnittelu ja viimeistään tammikuussa 2021 oman 

tiimin kokoaminen. Keväällä 2021 siirrytään suunnitelmista käytännön toteutuksiin. Pesti vie aikaa 

kuukausittain ja lähempänä leiriä useammin, viikoittain. Leirillä pesti vie aikaa päivittäin. Et ole yksin 

tehtävässäsi, vaan aina voit pyytää apua ohjelmapäälliköiltä ja tukenasi on myös muut ohjelmassa toimivat 

kympit. 

 

Lisätiedot:  

 

Ohjelmapäälliköt 

Petra Yrjölä, petra.yrjola@ymca.fi, 050 4908786 

Sonja Peräkasari, sonja.perakasari@ymca.fi, 040 8286504 
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