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Hyvä Eurojamboreelle ilmoittautunut!  
 
 
 
Ilmoittautuminen on nyt päättynyt ja Suomen joukkueen kooksi muodostui 228 
partiolaista! Mahtavaa, että juuri sinä olet mukana! Tästä alkaa yhteinen reilun 
vuoden kestävä seikkailumme kohti Puolaa ja Eurojamboreeta.  
Tässä kirjeessä on hieman infoa seuraavista vaiheista ja muutama tärkeä 
muistutus, jotta pääset varmasti mukaan matkaan.  
 
Leiriläiset  
 
Leiriläisiä on lähdössä kaikkiaan 160, mikä tarkoittaa viittä suomalaista 
leirilippukuntaa. Leiriläiset jaetaan leirilippukuntiin siten, että pyrimme 
tiedottamaan jokaista leiriläistä omasta leirilippukunnastaan ja sen johtajista 
juhannukseen mennessä.   
Kun kokoamme leirilippukuntia, huomioimme sekä leiriläisten maantieteellisen 
läheisyyden, että ilmoittautumisvaiheessa esitetyt kaveritoiveet. Pyrimme 
pitämään samasta luonnollisesta lippukunnasta ilmoittautuneet yhdessä.   
 
Aikuiset  
 
Ilmoittautuneiden aikuisten osalta jatkamme joukkueen pestien täyttämistä, 
joten seuratkaa pesti-ilmoituksia ja ilmiantakaa itsenne. Joukkueen avoimet 
pestit löydät Suomen joukkueen omilta 
nettisivuilta https://www.partio.fi/nyt/ej2020/avoimet-pestit/  
IST tehtäviin haluaville ei tässä vaiheessa vielä ole tarkempaa infoa, mutta 
tulemme lähestymään teitäkin uudella kirjeellä viimeistään loppukesästä, 
jolloin saatte tietoa mm. IST tapaamisesta.  
 
Tässä kohtaa toivomme jokaisen ilmoittautuneen varmistavan seuraavat 
asiat:  
 

1. Suomen Partiolaisten jäsenmaksu 2019 on maksettu  
2. Saat ensimmäisen leirimaksuerän (300 €) nyt heti toukokuun alussa. 
Muista maksaa se, sillä sen avulla vahvistat ilmoittautumisesi ja 
osallistumisesi jamboreelle. Laskun maksamatta jättäminen katsotaan 
matkan peruuttamiseksi. Mikäli et saa laskua 8.5.2019 mennessä, ole 
yhteydessä Partioasemalle Jenni Viitaseen (jenni.viitanen@partio.fi)  
3. Varmista passisi voimassaolo. Jos passisi ei ole voimassa enää leirin 
aikana, on syytä hankkia uusi.   

Muistutus kaikille vielä jamboreen maksuaikataulusta ja maksettavista 
summista. Huomaathan, että maksueriä ei voi yhdistellä, eikä eräpäiviä 
muuttaa. Laskut tulevat yli 15 -vuotiaille omaan Kuksaan ilmoitettuun 
sähköpostiin ja alle 15 -vuotiaille huoltajan Kuksaan ilmoitettuun sähköpostiin:  
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Maksuerä  Eräpäivä  Leiriläinen  Joukkueen mukana 

matkustava 
johtaja/IST  

Omatoimisesti 
matkustava IST  

1  16.5.2019  300 €  300 €  300 €  
2  15.9.2019  600 €  600 €  600 €  
3  15.3.2020  500 €  350 €  50 €  
  
 
Syksyn ensimmäisiä ennakkotapaamisia odotellessa kannattaa seurata Suomen 
joukkueen virallisia tiedotuskanavia netissä (www.partio.fi/nyt/ej2020) 
ja facebookissa (SPEurojamboree). Myös eurojamboreen omilla verkkosivuilla 
pääsee tunnelmoimaan leirialuetta ja sen tarjoamia seikkailumahdollisuuksia 
https://ej2020.org/. Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tai ihmeteltävää, saat 
meihin parhaiten yhteyden sähköpostilla jamboree2020@partio.fi. Kaikki 
leirikirjeet löydät jamboreejoukkueen verkkosivuilta, jos tämä kirje sattuu 
hukkumaan https://www.partio.fi/nyt/ej2020/materiaalipankki/leirikirjeet/  
  
 
 
Tästä se seikkailu alkaa, olethan valmis!   
 
 
Joukkueenjohtajat,   
Salla ja Sakke  
 
 


