
 
 

   
 

 

Mukaan ESG Jamboreen ohjelmatiimiin 
 

 

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 Jamboree kokoaa YMCA/YWCA partiolaisia ympäri 

Eurooppaa tänne kauas pohjoiseen ja juuri sinä voit olla se, joka on mukana toteuttamassa ohjelmaa, josta 

puhutaan seuraavat kymmenen vuotta eteenpäin.  

 

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. 

 

Leirillä ohjelmaa toteutaan neljässä eri ohjelmalaaksossa: 

 
Lisäksi tarjoamme elämyksiä erilaisissa osallistavissa yhteisohjelmissa, teemailloissa sekä koko leirin 
yhteisellä haikilla.  
 
Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden oivaltaa uusia asioita, kokea onnistumisia ja antaa tilaisuuden haastaa 
itseään. Ohjelma on suunniteltu niin, että se on helposti lähestyttävää myös kansainvälisille vieraille. 
Ohjelmaa toteutetaan monipuolisissa ympäristöissä niin maalla kuin vedessä.  
 



 

   
 

Mikäli haluat mukaan leirin ohjelmatiimiin, niin jätä meille avoin hakemus sähköpostitse joko kirjallisesti 

tai vaikkapa videon muodossa. Avoimia pestejä on paljon ja vielä on huikean hyvä mahdollisuus päästä 

vaikuttamaan siihen, millaista ohjelmaa leirillä nähdään! 

 

Se, mitä me sinulta odotamme: 

 

• sitoutumista pestiin koko sen keston ajaksi 

• kykyä ottaa vastuuta omasta pestistä 

• innokasta asennetta ja idearikasta luonnetta 

 

Se, mistä on etua pestissä: 

• kykyä saada tylsästäkin aiheesta innostavaa ja mielenkiintoista 

• kykyä innostaa muita  

• 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 

 

Lisätiedot:  

 

Ohjelmapäälliköt 

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

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