Pestikuvaus ESG-Jamboreen Facebook-kymppi
Onko kansainvälinen partiotoiminta sinulle tuttua? Oletko isojen leirien ystävä? Haluatko toteuttaa
viestintää, joka yhdistää partiolaisia eri kansoista ja kulttuureista? Lähde toteuttamaan kanssamme
Suomen ensimmäistä ESG Jamboreeta kesällä 2021! ESG Jamboreen Facebook-kymppinä pääset
suunnittelemaan ja toteuttamaan partioviestintää 400-600 leiriläiselle yhdessä viestinnän tiimin
kanssa. ESG Jamboree kokoaa YMCA/YWCA partiolaisia ympäri Eurooppaa tänne kauas pohjoiseen ja
juuri sinä voit olla innostamassa tulevia partioystäviäsi mukaan leirille.

Pestin nimi: ESG Jamboreen 2021 Facebook -kymppi
Organisaatio: Y-Scouts
Pestin pituus: heti - vuoden 2021 loppuun
Pestaaja: Aalto Puutio
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.
Facebook-vastaava on päävastuussa leiriä koskevan Facebook-viestinnän toteutumisesta. Facebookkanavalla levitetään näkyvyyttä, markkinoidaan leiriä ennen kaikkea aikuisille partiolaisille sekä
ylläpidetään tapahtuman tietoja. Facebook-vastaava tekee yhteistyötä Suomen Y–Scouts-työryhmän
viestijöiden kanssa. Hän ylläpitää Facebook-tapahtuman ulkoasua sovittuna ja tapahtuman
tavoitteita ja arvoja heijastavana. Pääkielet viestimisessä ovat suomi ja englanti, joten kummankin
käytön tulee olla sujuvaa. Facebook-vastaava saa tukea leirin viestintä- ja markkinointipäälliköltä
sekä viestinnän tiimiltä.
Pestin vastuihin kuuluvat osallistuminen viestinnän tiimin kokouksiin ja tapaamisiin sekä leirille.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus, mitä odotamme Sinulta:
•
•
•
•

sitoutumista projektiin koko sen keston ajaksi
kykyä ottaa vastuuta projektista
kokemusta Facebook-sivujen ylläpitämisestä
kykyä kirjoittaa tekstejä suomeksi ja englanniksi

•

kiinnostusta Facebookin käyttöön ja sosiaalisen median viestintään

Mitä me tarjoamme Sinulle:
•
•
•
•
•
•

perehdytyksen ja tuen pestiin
mahdollisuuden tehdä kansainvälistä partiota
kokemusta suuren tapahtuman viestinnästä
kokemusta sosiaalisen median käyttämisestä viestinnän välineenä
mahdollisuuden käyttää luovuutta ja tehdä tapahtuman näköistä, mutta omaperäistä
viestintää
kokemusta YMCA-järjestön ja ESG-jaoston toiminnasta

Pestiin liittyvä ajankäyttö:
Facebook-kymppinä voit vaikuttaa paljon omaan ajankäyttöösi. Facebook-sivuja päivitetään muun
muassa kokouksien yhteydessä ja markkinoinnin tarpeiden mukaisesti. Leirin aikana sinulta
vaaditaan valmiutta pestiisi liittyvien tehtävien suorittamiseen, mutta aikataulusi on joustava.
Lisätiedot:
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Aalto Puutio, aalto.puutio@ymca.fi 044 0111338

