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Joukkueen lääkintä ja 
palvelutiimi

• Joukkueessa on hyvinvointiryhmä, johon kuuluu 
lääkäri, terveydenhoitaja, hv-mestari, IST-
mestari (Misha), LLPK-mestari

• Mishan kautta hyvinvointiryhmä saa tiedon ISTin
mahdollisesta terveysongelmasta

• Henkiset ja fyysiset ongelmat; molemmat



Terveydenhuolto oheismatkalla
1. Hoito oman matka-apteekin ja bussin ea-laukun

avulla tai omatoimi-ISTillä omalla ea-varustuksen
avulla

2. Lääkäri ja hyvinvointimestari mukana koko
oheismatkan, joten puhelimitse tavoittaa. Jori vastaa
myös omatoimi-ISTien kysymyksiin, mutta
todennäköisesti ei voi konkreettisesti auttaa samalla
tavoin kuin joukkueen mukana matkustavia

3. Mikäli joukkueen sisäiset toimet eivät riitä, mennään
käymään paikallisessa terveyskeskuksessa



Terveyshätätilanne oheismatkalla

Puhelu Jorille tai jos ei aikaa, 
paikallinen hätänumero on 119

Siirtyminen paikallisen 
terveydenhuollon pisteeseen
Ambulanssilla jos kiire

Taksilla jos ei kiire



Henkilökohtainen matka-apteekki
• Kullakin matkaan lähtijällä omassa leiriapteekissa:

• Särkylääkettä
• Muut tarvittavat lääkkeet kuten antihistamiinit
• Omat muut lääkkeet
• Laastarit ja rakkolaastarit (muista rakkopuikko, myös urheiluteippi, jolla voi rakoille alttiit 

kohdat teipata etukäteen)
• Perusvoidetta
• Ensiside
• Hygieniatarvikkeet
• Käsidesi
• Aurinkorasva
• Hyttysmyrkky
• Maskit 20 kpl



Lääkintäorganisaatio jamboreella



Luonnos lääkintäpisteistä leirillä





Henkisen tuen 
järjestelyt

• Kaksitasoinen:
• Emotionaalinen tuki sitä haluaville
• Ammattiapu sitä tarvitseville

(psykologit ym.)

• Kuuntelevan korvan pitäisi olla 
varsin matalan kynnyksen paikka

• Joukkueen hyvinvointimestari, 
lääkäri ja terveydenhoitaja
mukana näissä



Lääkkeet



Lääkkeet – Mitä pitää huomioida jo nyt?

Tositteiden hankkiminen
• Vahvoista kipulääkkeistä, ADHD-lääkkeistä ym. keskushermostoon 

vaikuttavista lääkkeistä on haettava Koreasta etukäteen lupa -> ohjeet 
nettisivuilla: 

https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/lahtijalle/laakeinfo/



Lääkinnälliset laitteet

• CPAP-laitteiden pitää olla akkukäyttöisiä, koska verkkovirtaa ei 
ole leirilippukunnassa saatavilla.

• Insuliinipumppuohjaimen lataamismahdollisuus varavirtalähteen 
kautta kannattaa selvittää. Muutoin lataaminen todennäköisesti 
mahdollista alaleirikeskuksessa.

• Insuliinin kylmäsäilytys selvityksessä.
• Jos olet voimakkaasti allerginen, ota myös EpiPen mukaan.



Jamppikuntoon!
• Jamboreen leirialue on suuri, helteinen ja pahimmillaan siellä 

koko päivän liikkuminen voi olla uuvuttavaa. Siksi joukkueen 
lääkintä on lanseerannut Jamppikuntoon! -kampanjan 
Jamboreekesää edeltäville kahdelle kuukaudelle. 
Jamppikuntoon -kilpailussa kerätään LLPK:n, ISTien tai CMTn
joukkueiden kesken yhteisesti kerätyistä kilometreistä 
kävellen, juosten, hiihtäen tai uiden. 

• Kilometrien keräysaika on 1.4.-31.5.2023. 
• Kampanjan tarkoituksena on parantaa joukkueen 

keskimääräistä aerobista kuntoa ennen leiriä ja kannustaa 
liikkumaan niin vapaa-ajalla kuin työ- ja koulumatkoillakin, 
myös kilpailun jälkeen.



Jamppikuntoon!

• Ohjeet joukkueelle:
1. Varmista, että kaikki joukkueesi jäsenet ovat tietoisia kilpailusta ja 

motivoituneita päihittämään kilpakumppanit!
2. Jaa joukkueellesi linkki, jota kautta kilometrit kerätään: 

https://forms.office.com/e/0tspF4KVve
3. Kilometrien merkitseminen totuudenmukaisesti on kilpailijoiden 

välinen herrasmiessopimus, jota partiolainen luonnollisesti noudattaa
4. Seuraa joukkueesi etenemistä viikoittain ja kannusta joukkuetovereitasi 

entistä parempaan suoriutumiseen
5. Kilometrien merkkaamisesta on hyvä muistuttaa viikoittain, jotteivät

numerot pääse unohtumaan!

• Tarvittaessa lisätiedot joukkueen lääkäriltä: jori.torkkila@partio.fi



Omista sairauksista 
ilmoittaminen

• Jos terveydentilassasi on tapahtunut merkittäviä 
muutoksia verrattuna ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettuun, ilmoita siitä joukkueen 
lääkärille



Muita esille tulevia asioita?


