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PESTIT - mitä tällä hetkellä tiedetään

• KSA (Korea Scout Association) on julkaissut pestilistan 5.1. - odotetaan käännöksiä 
englanniksi

• Lisätietoa tulossa; Jambochat torstaina 12.1. klo 14-15
• Pestiasiasta tulee ihan oma pesti-info, johon kaikkien toivotaan osallistuvan
• Tiedot pesti-illasta ja pestin vaiheista saatte sähköpostilla - virallinen 

tiedotuskanava
• ONLINE virtual orientation -pestikoulutus maaliskuussa, organisaation ilmoittamina 

päivinä. Odotamme tietoa ja informoimme heti kun sitä on saatavilla
• 29.-31.7. pestikoulutus leirialueella, organisaation toimesta
• SAFE FROM HARM – koulutus aukeaa 23.2. (Tämän hetkinen tieto)
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OMATOIMI
o Tule suoraan leirialueelle tai Incheonin lentokentälle, jossa ISTien koontialue
o Kentältä sukkulabusseja leirialueelle 29.7 (mahdollisesti jo 28.7), aikataulu vielä avoin. 

Viimeisen bussin kulkemisen aikaa illalla ei tiedetä. Varaudu ruuhkaan kentällä, mutta 
ole silti ajoissa.

o Bussimatkalla ennätät tutustua hyvin muiden maiden ISTeihin.
o Saapuminen leirialueelle on omatoimi-ISTeillä hyvin omatoiminen. Etsiydyt jonoon 

(Welcome Center), jossa saattaa vierähtää tovi jos toinenkin. Varaa mukaasi SFH-
todistus, sitä kysytään ilmoittautumisen yhteydessä. Suosittelemme printtiä.

o Leirialueelta pääset takaisin Incheonin kentälle sukkulabussilla 13.8. 
(aamiainen viimeinen free meal ISTeille)

JOUKKUEEN MUKANA
o Joukkueen mukana matkustavat ISTit saapuvat paikalle joukkueen kuljetuksella (osa 

ilman leiriläisiä ja osa leiriläisten kanssa? Matkatiimi järjestää). ISTeille on oma kaistansa 
ilmoittautumisessa (näin yleensä). SFH-todistus kysytään myös joukkueen mukana 
matkustavilta ISTeiltä.

Leirille saapuminen



Status Update 5 – Transportation

Check-in Schedule
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7. 28. 7. 29. 7. 30. 7. 31. 8. 1. 8. 2.

CMT Official

IST Official

Participant Official

• Meals served from dinner of 29 July for CMTs and ISTs
• Suggestions on where you can purchase the food will be provided.

JamboChat 12/2022



Status Update 5 – Transportation

Check-out Schedule
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8. 11. 8. 12. 8. 13. 8. 14.

CMT Official

IST Official

Participant Official

• Meals served till breakfast of 13th of August  for CMTs and ISTs
• Meals served till breakfast of 12th of August  for Participants

JamboChat 12/2022
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o IST mahdollistaa leiriläisen leirielämyksen ja leirin sujuvuuden, on töissä leirillä koko 
rahan edestä.

o Enemmän vastuuta ja velvollisuuksia kuin leiriläisellä, mutta myös enemmän 
vapauksia kuin leiriläisillä. Olet leirillä aikuisena.

o Et välttämättä pääse käymään LLPK alueella, koska SFH. -> LLPKJ lomitus on poikkeus.
o ISTit eivät pääse samaan ohjelmaan kuin leiriläiset (voi olla poikkeuksia), mutta ISTeille

pyritään järjestämään omaan ohjelmaa, osa voi olla maksullisia ohjelmapisteitä kuten 
esim. Extreme-elämykset.

o ISTit pääsevät iltarientoihin. Usein joukkueiden Food House -alueella.
o Henkilökohtaiset pestit saadaan ehkä tietää maaliskuussa, tämän hetkinen tieto
o Pestejä3 vuorossa / ISTien työskentelyajat (1 vapaapäivä, 3 päivää töitä)

o Aamuvuoro 05-13
o Päivävuoro 13-21
o Yövuoro 21-05

ISTin leirielämää 1
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o Vaikka ollaan kansainvälisellä leirillä, varaudu silti kohtaamaan hyvin perinteisiä 
arvoja ja perinteistä suhtautumista eri juridisten sukupuolten asemaan 
yhteisössä.

o Kansainvälinen pestiryhmä voi olla tukesi yllättävissäkin tilanteissa, joissa sinun 
tulisi saada omaa asiaasi selvitettyä.

o Eteen voi tulla tilanteita, joissa vain miehelle puhutaan vaikka nainen olisi asian 
kysyjä / esittäjä tai naisella olisi paras tietämys käsillä olevaan asiaan.

o Suomalaiset ISTit tunnetaan luotettavuudesta ja täsmällisyydestä.
o Aiemmilta jamboreilta havainnoitua: Eri kulttuureilla on erilaisia näkemyksiä 

vastuullisuudesta. Toisinaan osa eri kansallisuuksien ISTeistä kokee, että 
jamboree on iso festari –> ja jos bilettää läpi yön, ei jaksa lähteä 
aamuvarhain pestiin töihin. Toiset joutuvat tekemään poissaolevan työt. 
Viimekädessä joukkueen johto vastaa poissaolevista ISTeistä.

o KV-pestivartiot mahdollistavat elinikäisten ystävyyssuhteiden solmimisen.

ISTin leirielämää 2



23.1.20238

Ruokailu aiemmilla kaukojamboreilla
• IST syö IST-ruokalassa. On mahdollista että niitä on vain yksi. Aamiaisella 

saa mukaan lunch-packin joka on pääasiassa sämpylää, hedelmiä ja sipsejä. Ota 
mukaan eväitä varten *uudelleen käytettävä pussi tai *kertakäyttöpussirulla tai *rasia. 
Kussakin hyvät ja huonot puolet. Päivällinen saattaa olla illan viimeinen ilmainen ateria.

• Ei tarvitse omia ruokailuvälineitä.
• Gluteeniton ja/tai maidoton on hankala, kannattaa varautua vara- ja hätäeväillä siihen 

asti kun pääset supermarkettiin. Kulkevat matkalaukussa ruumassa . Esim. pieniä 
säilykkeitä, kuivalihaa, manteleita, proteiinipatukoita tai –jauhetta.

• Supermarket joka alaleirissä - ei tietoa myyntiartikkeleista
• Alueella on useita eri maiden joukkueiden ravintoloita (Food House) joissa tarjolla 

ainakin iltaruokaa omakustanteisesti. Kaikkiin niihin ei pääsyä leiriläisillä - IST-
hengailua.

• Reppuun pieneen tiiviiseen purkkiin ruusu- tai merisuolarakeita - täydennyspussi 
teltassa.

• Nesteytystabletit tai –jauhe, jos neste ei imeydy tai vesi tökkii / näitä saattaa olla myös 
järjestäjän puolesta tai supermarketeissa
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Pyykin pesua aiemmilla jamboreilla

• Jokainen huolehtii omat pyykit – kannattaa opetella nyrkkipyykki
• Pesuaine Suomesta mukaan esim. Pore-saippua + tiivis rasia tai muu kiinteä
• IST-loungessa sauna yhteydessä on sekä vettä että ämpäreitä ja vateja joita ei saa viedä 

mukanaan muualle
– Huom. ei kuivaustiloja pyykille
– Ei kannata ottaa mukaan paksuja puuvillavaatteita – kostea ilma - hidas kuivuminen

• Pyykkisäkki - hyrskyttämiseen
• Ohut pyykkinaru teltan sisälle muutamalle vaatteelle esim. vahva siima (varkaita ulkona?)
• Pyykkipojiksi esim. hakaneuloja
• Leirialueella saattaa olla ulkolavuaareja – yleistulppa mukaan



23.1.202311

Nukkuminen / telttailu aiemmilla 
kaukojamboreilla

• Kaksi ISTiä samassa teltassa – Korean organisaatio tarjoaa teltat
• Telttakaverilistaus huhtikuun IST-tapaamisissa 👍
• Vinkkinä koodilukot teltan vetoketjuihin
• Omat makuualustat – irti maasta ilman avulla?
• Kevytpressu teltan eteen? Sade tuottaa mutaa (ehkä joukkueen hankintana)
• Ilmasto on kuuma ja kostea, yölläkin saattaa olla jopa +25, aamulla teltasssa
• Makuupussi / silkkipussi / huopa / lakana makuualustan päälle (tuuletus 

päivän aikana)
• Tyynyliina, jonka sisään voi kerätä joitain vaatteita tyynyksi /
• Puhallettava retkityyny + tyynyliina päälle?
• Telttaan Suomen lippu esim. teleskooppionkivapaan / muu oman teltan 

tunnistus?
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Nukkuminen / telttailu aiemmilla 
kaukojamboreilla
• ISTien (IST willage) alue on jaettu samaan tapaan kuin leirilippukuntien 

alue, 40 henkilön nukkumisalueiksi. Kaikki suomalaiset ovat lähekkäin.
• JamboChatin (10.11.22) mukaan telttojen koko on seuraava: 210 leveä, 

230 pitkä, 135 korkea.
• Kuvassa neljä aikuista miestä nukkuu teltassa, pisin (eka vasemmalta) 182 

cm pitkä.
• Teltan päälle tarppi/erätoveri lisävarjoksi?



Huomioita arki-elämään

• Leirillä ViMa kuvaa videota sekä ottaa valokuvia teistä pesteissä ja yhteisissä 
ohjelmissa ollessanne, yhteiskuvaan kutsutaan kaikki

• Olet leirillä kulkiessasi aikuinen: huomioidessasi ei-toivottua käytöstä tai epäkohtia, 
puutu asiaan

• Vaeltaja-ISTeillä ohjelmansa mukaiset kasvatustavoitteet
• Korean organisaatio varoittaa alueesta, ettei siellä ole luonnollisia varjopaikkoja
• Sateenvarjolla saa varjon paahteessa
• Sadetta saattaa tulla päivätolkulla ja sen perään voi olla kuumaa ja kosteaa ilmaa, iho 

kuivuu varsinkin jaloista / varvasvillaa sukkiin / voidetta illalla
• Mitkä kengät valitset – kumisaappaat, crocksit vai jotain siltä väliltä. Neopreenisukat?
• Suihkut eivät ole yksilösuihkuja - ehkä neljän hengen suihkukoppi kontissa
• Leirialueella useita ensiapupisteitä sekä sairaala – neuvottele hankalat lääkeasiat 

lääkäri Jori Torkkilan kanssa. Terveysasioista lisää lääkintäiltana 16.3.



Yhteydenpitoasioita 

• Leirin aikana ViMa päivittää someen kaikkien suomalaisten kuulumisia 
kotiväen tarpeisiin, joten ei huolta jos oma känny ei toimi tai ole ladattuna

• Leiriorganisaatio EI tarjoa latauspisteitä puhelimille / laitteille –
leiriorganisaatio suosittelee omaa aurinkokennolaturia mukaan – Solar Power
• Voi olla leirialueella myynnissä, mutta älä laske sen varaan.

• Leiriorganisaation mukaan leirialueen WiFi on hyvä 

• Yhteydenpito oman kotilippukunnan nuoriin leiriläisiin tai nuorempiin 
sisaruksiin ei jamboreella onnistu samoin kuin suomessa leirillä. Koska SFH. 
LLPKJ lomitus mahdollistaa, että voitte sijaistaa tuttuja 
leirilippukunnanjohtajia ja samalla pääsette näkemään tuttuja leiriläisiä. Tästä 
informoidaan myöhemmin.
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IST-mestarit tavattavissa

• IST-lounge saunalla - pelejä, kahvia, teetä, röhnöjä, "leposohva", kokoustila
• Loungella ilmoitustaulu, jossa tiedotteita (kaikki info ei ole APPin varassa)
• IST-mestareiden päivystys IST-loungella 1 tai 2 kertaa päivässä, varmistuu leiriin 

mennessä.
• Kierrämme leirialueella ja pyrkimys olisi tavata teitä kaikkia pesteissänne, off-site

pesteihin emme välttämättä pääse kiertämään
• Meillä on ehkä puhelin ja palvelunumero käytössä

• Suomen joukkueen ISTien oma saunailta; yksi luvattu, emme voi valitettavasti 
luvata kahta iltaa käyttöön. Tarjolla jotain pientä purtavaa.



Muistutuksia:

• Passi tulee uusia, jos nykyinen on vanhentumassa
ennen 29.2.2024.

• Jokainen voi ottaa mukaan yhden ruumaan menevän 
matkatavaran sekä käsimatkatavaran

• Joukkueen reppu (Kånken) saatetaan tulkita
"käsilaukuksi", jolloin sen lisäksi voi olla 
toinenkin kantoväline käsimatkatavarana. Tarkista
oman matkasi lentoyhtiöltä.

• Kaikki omat tavaransa pitää pystyä kantamaan 
yhdellä kertaa ja välillä nopeastikin

• Joukkue ohjeistaa myöhemmin tarkemman 
pakkausohjeen matkoille

Varusteista lisää varusteiltana ti 14.2.
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Kuljemme tunnistettavina
Joukkueen virallinen asu:

• Virallinen partiopaita (=nykyinen sininen tai ruskea) TAI virallinen 
kesäpaita (sininen tai ruskea) TAI partiomekko. Lisäksi KV-huivi sekä 
väiski. Alaosana siisti tumma tai vaalea (=ei tarvitse olla hametta tai 
suoria housuja)

• SP:n edustushuivi (ei kieputusta leirihuivin kanssa)
• Virallista asua käytetään tyypillisesti isoissa ohjelmissa esim. 

avajaiset ja päättäjäiset
• Huomaathan, että virallisen asun osat on hankittava itse!

Arkiasu:
• Joukkueen lierihattu TAI väiski
• Joukkueen paita TAI oma paita
• Joillain pestitiimeillä on Korean organisaation tarjoama työ-T-paita 

(saadaan leirillä)
• Leirihuivi (ei kieputusta SP:n huivin kanssa) (+ nahkainen IST-tunnus)

Varusteista lisää varusteiltana ti 14.2.



Nähdään:
Ilta-Matchoissa
• 14.2 Varusteilta
• 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 Tampereen seutu
• 29.4 Helsinki, Paavalin kirkon tilat



Ilta-Matchan Q & A!
ISTien KV-Discord: https://discord.com/invite/KfAHpYczzX

Ruokailu leirillä herätti kysymyksiä. Onko riittävästi, onko allergiat huomioitu, jääkö nälkä?
• Tästä keskusteltiin jonkin verran. Pia Aalto, toinen osallistujapäälliköistä, osallistui 

elokuussa 2022 HoC tapaamiseen ja kertoi näin: ”Elokuun Korea-vierailulla tulin 
kohtuullisen vakuuttuneeksi, että IST-ruokalassa on tarjolla laaja skaala buffatyyppistä 
ruokaa, jolla nälkä pysyy poissa ja allergiat on ilmoitettu kohtuullisen hyvin. Ainoa 
haaste ehkä oli siinä buffaruokailussa, että muutaman päivän jälkeen se sama ruoka 
alkaa kyllästyttää. Food Houseja on tulossa runsaasti leirille, eli ruokaa monesta eri 
kulttuurista on tarjolla. Food Housen ruuat maksaa, eivät ole ilmaisia.



Ilta-Matchan Q & A!
• TELTTAPARIT: Huhtikuun IST-tapaamisissa. Teltta jaetaan toisen suomalaisen kanssa.
• KUUMA / KYLMÄ YÖLLÄ: Kannattaa varautua siihen, että kun keho tottuu kuumaan 

ja kosteaan ilmanalaan, voi yöllä tullakin yllättäen vilu, vaikka lämpötila on yli +20. 
Jokainen kuitenkin harkitsee itse, millaisella yövarustuksella pärjää leirillä. Osa 
tarvitsee ohuen makuupussin, jonka päällä nukkuu silkkisessä / puuvillaisessa 
makuupussilakanassa ja tarvittaessa aamuyön tunteina vetää ohuen makuupussin 
päällensä. Jollakin on ohut huopa mukana silkkisen / puuvillaisen 
makuupussilakanan lisäksi. Joku pärjää täysin ilman.

• MISTÄ OSTAA silkkisiä makuupussilakanoita? Erähenkiset kirpputorit, 
partiokirpputori (FB), erävarusteliikkeet (nettikauppoja Suomessa/maailmalla)

• Scandinavian Outdoorstoren -15% alennusprosentti kannattaa hyödyntää. Katso 
joulukuun koko joukkueen leirikirjeestä lisää tietoa.                                                                        

• KORVATULPAT: Mahdollistavat nukkumisen yöllä / silloin kun sinulla on vapaata ja 
koet, että tarvitset omaa aikaa leväten. Leirin arki voi olla yllättävän rankkaa aluksi.

• Hyvä vinkki! Nuku aina kun voit.



Ilta-Matchan Q & A!
• PRE PAID –LIITTYMÄ.
• Tarkista omalta operaattoriltasi matkapaketti, mitä se sisältää?

• Lentokentältä voi ostaa pre-paid -simin, joko pelkällä puheella tai sekä puheella + netillä. 
Tarkista ennen hankintaa.

• Voi myös ostaa netistä etukäteen paikallisen simin ja valita noutopaikaksi sen lentokentän, 
johon lentosi laskeutuu.
• Tässä muutama esimerkki:
• EverGreen SIM-card: https://www.egsimcard.co.kr/eng/buy-eg-sim-card/online/buy-

data-only-en.asp
• Kloo.com (etsi sivuilta ”sim card korea”): https://www.klook.com/

• Muista myös taskuwifi, joka voi olla isomman porukan yhteinen.
• Huom! ”Julkiset ilmaiset wifit” ovat käytössäsi vain silloin, kun sinulla on puhelimessa 

paikallinen sim-kortti ja puhelinliittymä.
• Suomen hintoihin tottuneelle, Etelä-Korean puhelinliittymien hinnat ovat kalliita. 

Kuukaudeksi pre-paid liittymän saa noin 30-50 eurolla. Taskuwifi (pocket wifi, portable wifi) 
maksaa yleensä 35-40 euroa kahdelta viikolta, ja siihen vaaditaan usein myös noin 100 
euron panttimaksu, jonka saa takaisin kun laitteen palauttaa takaisin.

• RAHA MATKALLA -> Katso erillinen 
diasto: https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/ist/tapaamiset/


