
Ilta-Matcha ti 14.2.2023 klo 20-21
Varusteilta



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! 

SOS:ilta hankittaessa ei erillistä partiolaisten alennusta. Ei 
edes leirikirjeen koodilla.
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Asu pestissä ollessa:

• Joukkueen lierihattu TAI väiski (EI oma päähine)
• Joukkueen paita TAI oma paita
• Joillain pestitiimeillä on Korean organisaation tarjoama 

erillinen työ-T-paita (esim. turva ja keittiö, saadaan leirillä)
• Huom! Leiri-T-paita tilataan Korean 

rekisteröitymislomakkeella, helmikuun 2023 leirikirje
• Leirihuivi (ei kieputusta SP:n huivin kanssa) (+ nahkainen IST-

tunnus)



JOUKKUEEN TARJOAMAT VARUSTEET JA SOS KAUPPA



Tilataan kahdella kertakäyttökoodilla
1) Yhdellä hattu ja 2) toisella muut

Toimitus hatulle kesäkuun lopussa ja muilla huhti-toukokuu
Tilaus tehtävä maaliskuun aikana!

15.2.2023 ALKAEN LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTI KUKSAN 
KAUTTA, JOSSA OHJEET TILAUKSEN 

TEKOON JA KERTAKÄYTTÖKOODIT, MALTA ODOTTAA!

• Lisäksi voimassa aiempi alennuskoodi SOS:n kauppaan (Joulukuun 2022 
leirikirje).

Joukkueen tarjoamat varusteet



1) Joukkueen osallistujille tarjoamat: Merkit

IST-merkki

4x 2x

JOUKKUEMERKKI

Ompeluesimerkki:
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Taustaa merkkien ilmeen suunnittelulle

• Yleistä - Yhdenmukainen kokonaisuus - sama muotokieli kaikissa pohjautuen leirimerkin 
tyyliin - ei liian yksityiskohtaista kuvitusta

• Muodoista - Kaikille sama perusmuoto (ympyrä = aurinko), jotta ilme pysyy rauhallisena -
nimelle oma alue (pilvi), joka voidaan joissain tilanteissa myös jättää pois

• Väreistä - Kaikille yhteinen väri on Suomen joukkueen oma sininen eli partion sininen -
jokaiselle kaksi omaa väriä, joko saatujen toiveiden mukaan tai kuvioon parhaiten sopivat - ei 
yhtään täysin samanlaista värikombinaatiota - merkeistä tehdään värillinen ja yksivärinen 
versio, joka voi olla musta, valkoinen tai joku muu

• Kuviot - Otettu huomioon toiveet mahdollisuuksien mukaan tai haettu nimen mukaista 
kuvitusta - pelkistetään riittävän yksinkertaisiksi, jotta toistuvat kaikilla tekniikoilla myös 
pienessä koossa

• Koko - partiopaitaan tulevan merkin kooksi on alustavasti kaavailtu 68 x 42 mm, jossa 2 mm 
reunatikkaus



1) Joukkueen osallistujille tarjoamat: T-
paita Interlock 1kpl

Logot suuntaa antavia

Finnish
Contingent

Finnish
Contingent

Valitse = 
tilaa näitä 

itsellesi 1 kpl



1) Joukkueen osallistujille tarjoamat: T-paita
Ringspun 1 kpl

Logot suuntaa antavia
Finnish

Contingent

Finnish
Contingent

Valitse = 
tilaa näitä 

itsellesi 1 kpl



2) Joukkueen osallistujille tarjoamat: 
Hattu 1 kpl

Valittu väri

Logo suuntaa antavia



Joukkueen osallistujille tarjoamat: Kånken
reppu 1 kpl. Saat IST-tapaamisessa huhtikuu 
2023. EI tilata erikseen!

Valittu väri
Joukkueen kustantamia 
leirimerkkejä tilauksessa on useita. 
Yksi merkeistä ommellaan 
joukkueen reppuun (Kånken) 
etutaskuun. Ei Kånkenin logon 
päälle.



Logollisilla varusteilla kiinteä sopimushinta
Jos haluaa tilata logollisia varusteita, 

tulee nämä tilaukset tehdä maaliskuun aikana!

Muilla logottomilla varusteilla (SOS verkkokaupan valikoima) 
Erillisessä varustekirjeessä tulleella koodilla 21.6.2023 asti

Alennuskoodia ei voi yhdistää partioalennukseen tai sen 
päälle. Alennuskoodin ulkopuolelle kuuluvat muun muassa kaikki partiotavarat 
ja talvisesonkituotteet. Alennuskoodi on tarkoitettu vain Jamboreelle lähtijöille, joten 
ethän jaa koodia kenellekään ulkopuoliselle.

Tuotteilla pitkä toimitusaika, koska käyvät painossa tilauksen jälkeen.

3) SOS verkkokaupasta hankittavat joukkueen 
logolliset varusteet



3) Omakustanteinen hankinta



Logot suuntaa antavia

Finnish
Contingent Finnish

Contingent

3) Omakustanteinen hankinta
Voit tilata 

omakustante
isesti näitä 

lisää



Logot suuntaa antavia

Finnish
Contingent

Finnish
Contingent

3) Omakustanteinen hankinta

Voit tilata 
omakustante

isesti näitä 
lisää



Musta tai hopea/musta UV suojattu 
reppuun menevä

Painatus jos mahdollinen

Sateenvarjo
Hinta tarkentuu 

verkkokaupan avauduttua
Laser merkitty

3) Omakustanteinen hankinta
Voit tilata 

omakustante
isesti näitä 
halutessasi



Juomapullo
Hinta 15,95e

Laser merkitty

3) Omakustanteinen hankinta

Voit tilata 
omakustante

isesti näitä 
halutessasi



Taskullinen

Finnish
Contingent

Kauluspaita
UV-suoja

Hinta n. 50e
Logolla

3) Omakustanteinen hankinta

Voit tilata 
omakustante

isesti näitä 
halutessasi



Taskullinen

90l reppu, viilekkeet
Hinta 105e

Logolla

Omakustanteinen hankinta

Voit tilata 
omakustante

isesti näitä 
halutessasi
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Muuta liittyen SOS:n verkkokauppaan

• Niskaa / päätä viilentävän ”sieniliinan” Froggy Towel tai 
vastaava tilaus ei tällä hetkellä onnistu SOS:n kautta. 
Selvitellään mahdollisuutta järjestää tilausta muualta. 

• Pyykinpesuun soveltuva Scrubba Wash Bag ei myöskään löydy 
SOS:n kautta. Selvitellään tätäkin. Olemme varanneet konttiin 
mukaan reilusti ämpäreitä pyykkiä varten IST-loungesta
lainattavaksi.
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• Reppujen toimitus huhtikuun IST-tapaamisiin. Vastaathan siksi jo aiemmin 
lähetettyyn kyselyyn siitä, mihin tapaamiseen pääset osallistumaan. Älä 
ilmoita itseäsi tuplasti: https://forms.office.com/r/rETdvthNKJ

• Repun saa ottaa käyttöön vasta kun joukkueen merkki on ommeltu kiinni

Kånkeneiden toimitus ISTeille

Reppuja EI toimiteta leirille 
EIKÄ ulkomaille postitusta. 
Sovi kaverin kanssa, että ottaa 
myös sinun reppusi 
tapaamisessa ja postittaa/ tuo 
leirille tyhjänä mukanaan.
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Joukkueen printtihuivi tai muut vastaavat 
hankinnat

• Tästä nousi toive marraskuun IST-tapaamisessa ja asiaa ryhdyttiin selvittelemään.
• Ajatuksena, että printtiuivia olisi ollut mahdollista tilata trading/ swoppaus

tarkoitukseen erillisenä tilauksena.
• Päädyttiin kuitenkin SP:n asettaman vastuullisuustavoitteen mukaisesti siihen, 

ettei huivia tällä kertaa ole mahdollista tilata erikseen. Tästä kirjataan seuraavaa 
joukkuetta varten huomio, että SP päätöksissään voisi ottaa huomioon erillisen 
KV-leirihuivin valmistamisen (joukkueen logo, suomen KV-huivin värit).

• Joukkueen nimissä ei itsekseen voi tilata isoa määrää tavaroita – tulee olla 
tasapuolinen kaikille joukkueessa oleville.

• Joukkueen logon käyttö muualla kuin joukkueen tarjoamissa tuotteissa ei ole 
sallittua.

• Joukkue haluaa kannustaa vastuullisiin hankintoihin – osta vain se, mitä tarvitset.



Muistutuksia:

• 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
asia oman matkasi lentoyhtiöltä kun saat lentotiedot

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

• Joukkue ohjeistaa myöhemmin tarkemman 
pakkausohjeen matkoille

• Vielä ei tiedetä, viedäänkö "isot" tavarat suoraan 
leirialueelle vai ei



Vinkkejä varusteiksi, jotka on aiemmilla 
jamboreilla todettu hyviksi, kerro lisää!
• Teleskooppivapa telttamerkin kiinnitykseen
• Suolarakeet taskupakkaukseen (ruusu- tai merisuola)
• Suolakarkit ja nesteytysjuomat (saa Koreasta)
• Varpaiden kuivana pysymiseen villahahtuva
• Varpaiden kuivattamiseen varvastalkki (Daktarin)
• Jalkarasvaa yöksi
• Merinovillaiset varrettomat sukat pitää jalat kuivana
• Helposti pestävät ja nopeasti kuivuvat vaatteet
• Pyykkipojat ja naru pyykin kuivaamiseen (vahdi oman pyykkisi 

kuivuminen)
• Olkapehmusteet Kånkeniin, jos kokee, että on parempi kantaa.



Vinkkejä varusteiksi, jotka on aiemmilla 
jamboreilla todettu hyviksi, kerro lisää!

• Pellavapyyhe, Hamampyyhe, vanha lakana pyyhkeenä
• Kannellinen muoviboxi (pieni), jossa tavarat pysyy teltassa järjestyksessä 

(pienet kamat)
• Pieni sumenlippu (teleskooppivavan kärkeen liehumaan)
• Aurinkorasva + suojakertoinen huulirasva
• Otsalamppu – erittäin pimeät illat (lisäosa, jolla saat siitä telttalampun)
• Telttalamppu. Näkee illalla / yöllä teltassa.
• Magneetteja pyykkinarujen kiinnitykseen (toisessa magneetissa renkula ja 

toisella kiinnität telttakankaan läpi sen ekan magneetin kiinni)
• Aurinkolasit
• S-koukut 
• Aurinkokennollinen powerbank (tarkista, millaisen voit ottaa mukaan 

lentokoneen ruumaan, muutoin käsimatkatavarat 20 000 raja koneeseen)



Vinkkejä varusteiksi, jotka on aiemmilla 
jamboreilla todettu hyviksi, kerro lisää!

• UV-suojallinen shampoo – voi löytää myös kohdemaasta
• Aurinkorasvat kannattaa ostaa Koreasta. Suomen 50-kerroin ei riitä perillä, 

jos oikein herkkä iho
• Aurinkokennossa kokoa vähintään A4!
• Matkatyyny
• Kärkisuojatut sandaalit (hyvin sisäänajetut ennen leiriä)
• Pesteissä voi olla suosituksena umpikärkiset kengät (voi olla myös crocsit –

jotka toimii myös suihkukenkinä)
• Lentokoneen kuulokeadapteri (voit käyttää koneen mediavälineitä omilla 

kuulokkeilla)
• Silkkilakana (tilastojen mukaan viileämpää kuin Japanissa – ketkä ovat 

siellä olleet, voi myös varautua erittäin ohuella kesäpussilla – oma tarve 
huomioiden)



Vinkkejä varusteiksi, jotka on aiemmilla 
jamboreilla todettu hyviksi, kerro lisää!

• Oma rinkkasuojapussi lentokoneen ruumaan, jos haluat hankkia 
(lentokentän muovipussi on hankala – liian iso, pitäisi teipata todella 
hyvin, ettei jää kiinni).

• Pankkikortin sulkunumero omaan puhelimeen jo Suomessa valmiiksi 
talteen

• Oman vakuutusyhtiön numero myös (mikäli oma matkavakuutus)
• Hiuksiin jätettävä kosteuttava hiushoitoaine tai kosteuttava öljy (jos otat jo 

Suomesta mukaan, teippaa kunnolla kiinni ettei räjähdä ruumassa sun
matkatavaroihin).

• Pieneen tilaan menevä kangaskassi (Ticket to the Moon tms.)



Nähdään:
IST pesti-info
16.2 klo 19.30-20.30

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


