
IST pesti-info to 16.2.2023 klo 19.30- 20.30



A) IST-pestit B) leirille ilmoittautuminen
• Tässä IST-infossa käymme läpi A) pestitietoja ja miten IST-pestejä 

ja B) sitä, miten rekisteröidytään/ilmoittaudutaan jamboreelle.

• Pestiluettelo – IST Job Catalog on julkaistu 31.1.2023
• Löytyy myös täältä: https://www.partio.fi/wp-

content/uploads/2021/11/IST-Job-Catalog.pdf
• (Muutama uusi pesti tullee rekisteriin valittavaksi: Jambo Chat 

2/2023)

• Leirille ilmoittautuminen (leirirekisteri) on nyt auki, ja siitä tulikin 
kaikille viestiä helmikuun 2023 leirikirjeessä. Ilmoittautua voit 
vaikka heti!



IST-Pestit 
• Pestejä on paljon erilaisia
• Pestit eroavat Finnjamboreen pesteistä siinä, että kuhunkin 

pestivartioon kootaan kansainvälinen tiimi
• ”Kaveripestejä” ei voida taata
• Suomen joukkueella ei ole vaikutusvaltaa pestien jakamiseen, JPT 

päättää.
• Pesteissä toimiminen voi myös erota siitä, mihin suomalaisilla 

leireillä on totuttu. Pesteissä voi siis esiintyä erilaista hierarkiaa, 
tai pestikuvaus ei kuitenkaan täysin vastaa kuvattua

• Ota pesteihin haku ja pesteissä toimiminen seikkailun kannalta 👌



IST-Pestit 

Pestit on jaettu kuuteen eri pääkategoriaan:

1. Osallistujapalvelut (Planning division) (Hallinto, leiritoimisto, 
leirin keskusta-alueen palvelut, tiedotus- ja suhdetoiminta, 
vierailijoiden palvelut, …)

2. Ohjelma (Program division) (Ohjelman hallinto, Materiaalit / 
huolto, Riskit ja niiden hallinta (EA), Leirin ohjelmat (on site), 
ulkopuoliset ohjelmat (off-site), moninaisuus, uskonto, 
isot yhteiset tapahtumat, …)



IST-Pestit 
3. Huolto (Support division) (alaleirit ja kylät (hub ja sub), staff, 

muonitus, turva, leirilääkintä, …)

4. Logistiikka (Logistics) (kuljetus, mukavuus, jakelu, …)

5. Infra (Inftastructures) (huolto, siivous, rakentaminen, 
arkkitehtuuri, luontoarvot, ...)

6. Muut (Pre allocated ISTs) Tämän kohdan valitsevat kaikki ne 
ISTit, joilla on jo pesti Suomen joukkueessa (sauna, NHQ, 
Suomi-näyttely)



IST-Pestit 

Pesteissä vaadittavat kielitasot on ilmoitettu seuraavasti: 
• 0 – No Proficiency. At this lowest level, there is basically no 

knowledge of the language. (Ei kielitaitoa ollenkaan)
• 1 – Elementary Proficiency. (Aloittelija)
• 2 – Limited Working Proficiency. (Rajoittunut mutta ok 

sanavarasto)
• 3 – Professional Working Proficiency. (Perustyöskentelykieli 

hallussa)
• 4 – Full Professional Proficiency. (Todella hyvä kielitaito)
• 5 – Native / Bilingual Proficiency. (Natiivi kielitaso)
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IST-Pestit 
• JPT julkaisee pesteistä vielä yksityiskohtaisemmat ohjeet Circular #13 

21.2.2023
• Pestitoiveiden syöttö rekisteröintijärjestelmään 21.2.2023 alkaen.
• JPT on ilmoittanut, että he tekevät pesteihin jaon 30.4.2023 mennessä.
• JOS IST ei ole valinnut kolmea mieleistään pestiä, määrätään pestit 

satunnaisesti. 
• Toisaalta KSA on ilmoittanut, että pestien valintoja voi vielä muokata 

15.3.2023 mennessä, mutta Suomen rekisteröinti syötetään jo 
26.2.2023 alkaen. Voi siis olla, ettei tätä muokkausmahdollisuutta 
todellisuudessa ole. Ole tarkkana pestin valinnassa.

• Käykää kaveriporukoiden kanssa yhteistä keskustelua. 
• Voi hakea samoja pestejä, mutta ei takuuta siitä, että pääsee samaan.
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IST-Pestit, huomioita: 
• Kielet, joita pesteissä vaaditaan: englanti, ranska, korea… 

Esimerkiksi juuri osallistujapalveluissa on ilmoitettu monessa 
vaadittavan korean kielen taitoa.

• Jos valitset pestin, jossa tarvitaan autolla ajon taitoa 
vaaditaan, KV-ajokortti: KV-ajokortti eli IDP 1949-malli maksaa 
35e 1 vuosi ja 1968-malli maksaa 45e 3 vuotta. Postikulut 9e 
ja pikakäsittely 28e. Tiedot autoliitto.fi sivuilta. Koreassa 
pakollinen, kumpi tahansa käy.

• Huomaatte myös, että joissain pesteissä vaaditaan 
ammatillisia taitoja yhdistettynä sujuvaan koreankielen 
taitoon. Voi myös hakea tällaista pestiä, mutta emme takaa, 
että tulet valituksi.



17.2.20239

Q&A: 

Yritämme vastata parhaan mukaan – etsimme vastauksia:
• Miten paljon ISTejä on koko leirillä? -> Palataan tähän.
• Mitä pestejä ei suositella ekaa kertaa lähteville? -> Suomalaiset 

pärjää kaikissa pesteissä. Kuuntele itseäsi. Ohjelman pestit voivat 
olla kielen kannalta joskus helpompia kuin erityistä 
ammattisanastoa vaativat tehtävät.

• Ilmoittaudutaanko yläotsikkoon vai alaotsikkoon (Ist Katalog
otsikot)? -> selviää 21.2.23 kun ilmo aukeaa

• Saadaanko oman KV-pestin yhteystiedot ennen leiriä? -> Hyvä 
kysymys. Pitää selvittää. Aiemmilla jamboreilla on ollut välillä 
mahdollista. Riippuu pestiesihenkilöstä ja järjestävästä 
organisaatiosta.



17.2.202310

Q&A: 

• IST-Whatsapp - IST 25th WSJ 
• Kutsulinkki: 

https://chat.whatsapp.com/BapTbVOm6sbCeJ14LWT2B5

• Discord - 2023WSJ IST
• Kutsulinkki: https://discord.gg/A7rByrD

• Voivat olla hyviä paikkoja pestien jaon jälkeen etsiä omaa 
pestivartiotasi.
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Q&A: 
• Onko jokin terveydellinen pulma este pestiin pääsemiselle, esim. 

migreeni? -> Tunnet itsesi parhaiten, miten tunnistat sairauden 
lähestyvän. Valitse sellainen pesti, jossa voi myös vetäytyä. Kerro 
rehellisesti terveystiedot.

• Migreeniin liittyen, ja varmasti koskee montaa muutakin 
terveydentilaan liittyvää asiaa, sehän riippuu paljosti omasta 
toimintakyvystä yleisesti sen sairauden kanssa. Pestissä toimimista voi 
verrata esim. omaan työelämään tai opiskeluun, että kuinka hyvin 
pystyy esim. migreenikohtauksen iskiessä toimimaan näissä 
tilanteissa. Kannattaa toki ottaa huomioon millaisissa tilanteissa usein 
oireilee, osaako ennustaa yleensä hyvissä ajoin omat oireet ja esim. 
ottaa lääkkeen tai poistua tilanteesta ja kuinka paljon sairaus 
vaikuttaa normaaliin arkeen ihan Suomessa jo.



Leirille ilmoittautuminen (rekisteröityminen)
• On nyt auki ja voit rekisteröityä heti
• Ohjeet helmikuun 2023 leirikirjeessä. Hae linkki kirjeestä.
• On ikään kuin ”Kuksa”, johon syötät omat tietosi leiriä varten. 
• Poimi ID-numero talteen ja muista tekemäsi salasana. Voit muuttaa 

ilmoittautumisen tietoja näiden avulla.
• Ilmoittautuminen (rekisteröityminen) tulee olla tehtynä 26.2.2023 

mennessä. Suomen joukkue käy kuittaamassa omat jäsenensä 26-
28.2.23. 

• KSA syöttää leirirekisteriin ISTien pestit valittavaksi vasta 21.2.2023 
alkaen. -> Kirjaudu järjestelmään uudelleen ja valitse pestit. 

• Emme tiedä, onko pestien valinnan ”nopeudella” väliä. 



Lisäohje ilmoittautumiseen
a´la Jaffa



• Helmikuu 2023 leirikirjeestä linkki 
rekisteröitymislomakkeelle

• Korean pään tekemät ohjeet löytyvät samalta 
sivulta.
– Oikeanpuoleinen laita

Linkit



Yleisohjeet
• Lue huolellisesti, mitä olet täyttämässä.
• Nimitiedot täytetään samalla tavalla kuin tiedot ovat PASSISSA.

– Passin tiedoista Ä=A, Å=A, Ö=O, ä=a, å=a, ö=o
• Käytä lisänä Korean pään omaa ohjetta

– Tässä ohjeessa viitataan tähän Korean ohjeeseen ja kaikkia kohtia ei ole tässä 
ohjeessa kirjoitettu.

• Päivämäärät ovat muodossa vvvv-kk-pp eli esimerkiksi 6.12.2022 olisi tässä 
järjestelmässä muodossa 2022-12-06 tai 2022-12-6

• Tässä vaiheessa tärkeää täyttää omat perustiedot eli Participant Basic Information.
• Kun perustiedot on täytetty saat oman yksilöivän ID numeron, joka on muotoa 

FII00xxxx. Ota tämä ID talteen, sitä tarvitaan vielä, kun täytetään esimerkiksi 
lentotiedot etc.

• Muista valita oikea ikäryhmäsi tai pestisi mukainen ilmoittautumisvaihtoehto
• Leiriläisiä (14-17 vuotiaat) suositellaan täyttämään tämä yhdessä huoltajien kanssa.
• Kaikkia kohtia ei ole avattu tässä ohjeessa, lue rivin täyttöohje Korean omasta ohjeesta.



Alkuvaiheet
• Affiliated NSO

– Tähän kohtaan valitaan FINLAND
• Valitse seuraavaksi oma ilmoittautumiskanavasi

– Ikäsi määrittelee, että kumman valitset
• Agreement kohdasta pitää hyväksyä kaikki ehdot, jotta ilmoittautuminen 

etenee.
• Surname (sukunimi) ja Given name (etunimi/etunimet) kohdat samat kuin 

passissa!
• Personal Information kohdan tiedot täytetään ohjeen mukaisesti

– Name for Jamboree ID kohtaan täytetään se etunimi tai partionimi + sukunimi, 
jolla haluat itseäsi kutsuttavan

– Your affiliaton kohdasta valitaan kohta WOSM
– Job/position kohtaan voi laittaa vaikka opiskelija tai ammattisi
– Current position kohtaan within the NSO kohtaan se kaupunki, josta oma 

kotilippukuntasi on



• SNS (Social media Account) kohta jätetään tyhjäksi
– Ei siis täytetä tähän mitään tietoja, vaikka sinulla olisikin joku 

sosiaalisen median tili
• Emergency contacts kohtaan täytetään hätäyhteyshenkilön 

tiedot
– Jos laitat vain yhden henkilön tiedot, voi samat tiedot laittaa 

molempiin kenttiin.
• Passin tiedoista Ä=A, Å=A, Ö=O, ä=a, å=a, ö=o
• How are you traveling to Korea kohtaan valinta by air, on a 

airplane
• Lentotiedot ja matkustajatiedot kohtaan pitää täyttää jotakin

– Täytetään heti kun tiedät, missä matkaryhmässä matkustat
– Tähän pitää kuitenkin laittaa jotkut tiedot, laita tähän 

saapumispäiväksi 31.7.2023 ja lähtöpäiväksi 13.8.2023. Lennoksi 
vaikka AY1234.



• Veriryhmä tietoa (Blood Type), täytä jos tiedät
• Underlying health condition

– Täytä nämä tiedot soveltuvin osin
• Please enter records of surgery or hospitalization

– Tähän kohtaan ei täytetä mitään tietoja
• Medication

– Täytä soveltuvin osin
• Allergies

– Tässä kohden ei kysytä ruoka-allergioita, erillinen kohta
• Food Allergy

– Täytä tarvittavilta osin
• Covid -19

– Tähän voi täyttää tiedot, jos on saanut rokotteen
• Vaccination

– Täytä soveltuvin osin



Additional information
• Dietary needs

– Valitse sopivin vaihtoehto
• The mobility aids that are being brought

– Valitaan none applicable, jos et tarvitse liikkumiseen
apuvälineitä

• Religion
– Valitse sopivin vaihtoehto

• Shirt Size (tämä koskee vain IST [yli 18-v])
• Tässä vaiheessa kannattaa painaa Save my progress 

painiketta.



Parental/Guardian consent

• Alle 18 vuotiaiden osalta, pitää vanhempien vielä 
hyväksyä ilmoittautuminen

• Tässä vaiheessa ei välttämättä vielä tule tätä 
vanhempien hyväksyntäviestiä, koska kaikki tietoja 
ei ole täytetty.
– Testattu 24.1.2023, jolloin viesti vanhemmalle tuli läpi 

yhdessä testitapauksessa.
– Erillinen osio Korean ohjeen lopussa. (Parental/guardian

Consent)



Tällaiset viestit pitäisi tulla



Ja ihan lopuksi tämä



Nähdään:

Ilta-Matchoissa
• 16.3 Lääkintäilta
• 19.4 Omatoimi-ISTien ilta
• 16.5 Koreatietoutta, viimehetken kysymykset ja vinkit

Ja huhtikuun lähitapaamisissa
• 15.4 Oulu: Sofia seurakuntakeskus
• 22.4 Tampere: Messukylän seurakuntatalo
• 29.4 Helsinki: Paavalin kirkon tilat


