
 

   
 

Pestikuvaus ESG Jamboreen Sähkökympiksi  

   

Onko kansainvälinen partiotoiminta sinulle tuttua? Oletko isojen leirien ystävä? Lähde toteuttamaan 

kanssamme Suomen ensimmäistä ESG Jamboreeta kesällä 2021! ESG Jamboreen sähkökymppinä 

pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan ainutlaatuista partio kokemusta 400-600 leiriläiselle oman 

tiimisi voimin. ESG Jamboree kokoaa YMCA/YWCA partiolaisia ympäri Eurooppaa tänne kauas 

pohjoiseen. 

   

Pestin nimi: ESG Jamboreen 2021 Sähkökymppi  

Organisaatio: Y-Scouts  

Pestin pituus: heti - vuoden 2021 loppuun  

Pestaaja: Anna-Lea Nissi  

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. 

Pestissäsi tehtävänäsi on yhdessä tiimisi kanssa suunnitella ja rakentaa leirille turvallinen 

leirisähköverko ja ylläpitää sitä leirin ajan.    

Pestissäsi teet tiivistä yhteistyötä  huoltopäällikön sekä muiden huollossa toimivien kymppien 

kanssa. Pestaat itse oman tiimisi, perehdytät heidät ennen leiriä ja johdat heitä leirin aikana. Pesti 

edellyttää huoltotiimin kokouksiin osallistumista, itsenäistä työskentelyä kokousten ulkopuolella. 

Pestissäsi sitoudut koko huoltotiimin 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 omaa tiimiäsi  

• kokemusta johtamisesta  

• innokasta asennetta 

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

• sujuvaa englannin kielen taitoa  

• osaamista ja kokemusta leirien sähkötekniikasta 

  



   
 

   
 

Mitä me tarjoamme Sinulle:   

• perehdytyksen ja tuen pestiin  

• innostuneita ja sitoutuneita partiolaisia leirin staabissa ja tekijöissä  

• mahdollisuuden tehdä kansainvälistä partiota  

• paljon oppia ja kokemusta YMCA ESG toiminnasta  

• paljon oppia ja kokemusta ison partiotapahtuman tekemisestä  

• aidosti kansainvälisen partiokokemuksen  

  

Pestiin liittyvä ajankäyttö:  

Heti pestikeskustelun jälkeen aloitetaan huollon suunnittelu ja viimeistään tammikuussa 2021 oman 

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

kuukausittain ja lähempänä leiriä useammin, noin viikoittain. Leirillä pesti vie aikaa päivittäin. Voit 

pyytää apua huoltopäälliköltä ja tukenasi on myös muut huollossa toimivat kympit.  

  

Lisätiedot:   

Huoltopäällikkö   

Anna-Lea “Annis” Nissi Anna-lea.nissi@ymca.fi  0503534811 


