Leirillä/leirin jälkeen
SAMOAJA

LYHYET PESTIT
(esim. leirin
aikainen pesti)
PITKÄT PESTIT
(esim. kymppi- tai
mestaripesti)

Samoajaluotsi
tukee

Pestin päättymiseen asti, SP:n
osaamismerkkiryhmä jatkaa
Pestattu hakee

Pestiesimies antaa
hakukoodin (osaaluekohtainen)
Pestattu hakee

Hyväksyminen
automaattisesti, kun
pestiesimieheltä saatu
koodi on syötetty.

Pestattu hakee

Kyläpäällikkö
hyväksyy(/palauttaa
täydennettäväksi)

Vaeltajaluotsi ja
pestiesimies
tukee

ENSISIJAISESTI
LUOTSI
Kyläpäällikkö tukee
ENSISIJAISESTI
LEIRILPKJ

Hyväksyminen
automaattisesti

PESTIESIMIES

Leirillä/leirin jälkeen
LYHYET PESTIT
(esim. leirin
aikainen pesti)

PITKÄT PESTIT
(esim. kymppi- tai
mestaripesti)

Anna pestatulle
osa-alueesi
koodi (löytyy
viestistä)
Kannusta
hakemaan!

Pestin päättymisen
jälkeen SP:n
osaamismerkkiryhmä
antaa koodin

SAMOAJA- JA VAELTAJALUOTSI
Leirillä
SAMOAJA

Kerro, miten haetaan
LYHYET PESTIT
(esim. leirin
aikainen pesti,
vaeltajat)

PITKÄT PESTIT
(esim. kymppi- tai
mestaripesti,
vaeltajat)

Kannusta hakemaan!

KYLÄPÄÄLLIKKÖ

Leirillä/leirin jälkeen

Pestin päättymiseen
asti, SP:n osaamismerkkiryhmä jatkaa

LUOTSI
Kerro, miten haetaan

Kannusta hakemaan!
LEIRILIPPUKUNNANJOHTAJA

Saat hakemuksen
sähköpostiisi.
Hyväksy se tai
palauta
täydennettäväksi
erillisten ohjeiden
mukaan.

1. Käy kurkkaamassa
linkin kautta
hakemusta, näet
mistä siinä on kyse!

Huom. Voit hakea merkkiä useammallakin
kielellä tai pestistä/osaamisesta riippuen
useampaa merkkiä!

MERKIN HAKIJA
2. Dokumentoi pestin/leirin aikana
osaamistasi ja tekemistäsi, esim.
valokuvin ja videoin. Varsinkin
pitkissä pesteissä kirjaa ylös
huomioita, onnistumisiasi ja
kehittämiskohteitasi.

5. ” Kun hakemus on
valmis, paina ”Lähetä
hakemus”.
6. Merkkien hyväksymistapoja
on kolme; Automaattisesti,
hakukoodilla tai arvioinnin
jälkeen.

7. Ota merkki
vastaan
hyväksymällä
sähköpostiisi
tuleva viesti.

3. Avaa merkkihakemus
linkistä. Huom! Ns.
lyhyissä ja pitkissä
pesteissä saat tarvittavan
hakukoodin
pestiesimieheltäsi.

4. Vastaa hakemuksen
kysymyksiin.
HUOM! Voit tallentaa
hakemuksen ja jatkaa sitä
myöhemmin.

8. Hyödynnä merkkiä työnhaussa,
opinnoissa tai tulevissa pestihauissa!

FINNJAMBOREE EXPERIENCE (SUOMI)
Merkin saaja on toiminut leirillä vapaaehtoistehtävissä ja osallistunut ikäkautensa leiriohjelmaan. Merkin
myöntäminen perustuu osallistujan itsearvioon.
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O79N2KaMRMaR/apply

NUORTEN OHJAAJANA LEIRILLÄ
Merkin saaja osaa ohjata nuoria leirillä sekä ymmärtää järjestön kasvatustavoitteet.
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O61MFRaP0Da1Q/apply

RYHMÄN JOHTAJANA LEIRILLÄ
Merkin saaja osaa johtaa useamman ihmisen muodostamaa ryhmää ja toimintaa suunnitelmallisesti sekä
vastaanotetun toimeksiannon mukaisesti leiri- tai retkiolosuhteissa.
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O5OX9Ha32Za2S/apply

VAPAAEHTOISENA TAPAHTUMASSA
Merkin saaja on osallistunut vapaaehtoistyöntekijänä tapahtuman tekemiseen omaa osaamistaan kehittäen.

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O68M82aNCEa13/apply

OSAAMISTA VAPAAEHTOISTYÖSTÄ
Merkin saaja on toiminut vapaaehtoistyöntekijänä vastuullisessa ja pitkäkestoisessa johtamis- tai
asiantuntijatehtävässä osaamistaan kehittäen.
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O68I2PaNCEaW/apply

FINNJAMBOREE EXPERIENCE (PÅ SVENSKA)
Mottagaren har gjort frivilligarbete på lägret samt deltagit i sin åldersgrupps lägerprogram. Märket beviljas på
basis av en självutvärdering.
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O9L9HUa3FUa6/apply
HANDLEDARE FÖR UNGDOMAR PÅ LÄGER
Mottagaren av märket kan handleda ungdomar på läger samt förstår de mål som förbundet satt för fostran.

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O9L9BXa3FUa2/apply
LEDARE FÖR EN STÖRRE GRUPP PÅ LÄGER
Mottagaren kan leda en större grupp under läger- eller utfärdsförhållanden, hen kan verka enligt en upplagd
plan och en uppdragsbeskrivning.
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O9L9K1a3FUa8/apply
VOLONTÄR PÅ ETT EVENEMANG
Mottagaren har gjort frivilligarbete och utvecklat sin kompetens under evenemanget.

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O9L9RUa3FUa9/apply

KRÄVANDE FRIVILLIGUPPDRAG
Mottagaren har på ett förtjänstfullt och målmedvetet sätt gjort frivilligarbete och fördjupat sin kompetens
som ledare och sakkunnig.
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O9L963a31Va2/apply

FINNJAMBOREE EXPERIENCE (ENGLISH)
The recipient of this badge has done voluntary work at a camp and partaken in the camping programme of
his or her age group. Granting the badge is based on the recipient's self-evaluation.
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O8UYXNaA6Ta1Q/apply
LEADER OF YOUNG PEOPLE AT CAMP
The recipient of this badge is able to guide young people and understands the organisation's goals for
upbringing.

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O8UZ8RaA6Ta1U/apply
LEADER OF A UNIT AT CAMP
The recipient of this badge is able to lead a group of people and their activities according to a plan and
according to the requirements of a camping environment.
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O8UZ6PaA6Ta1T/apply

EVENT VOLUNTEER
The recipient of this badge has taken part in organizing an event as a volunteer and has developed his or her
skills during it.

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O8UZ3EaA6Ta1R/apply

SKILLS FROM VOLUNTEER EXPERIENCE
The recipient of this badge has completed voluntary work in a long-term position of responsibility as a leader
or an expert, developing his or her competence.

https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/O8UZ4YaA6Ta1S/apply

