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Perustiedot
Etelä-
Korean Jambo
reesta

• Maailmanjamboree, tuttavallisemmin jamboree, on neljän vuoden 

välein järjestettävä maailman suurin partioleiri. Jamboreelle 

odotetaan n. 50 000 osallistujaa eri maista.

• 25:s maailmanjamboree järjestetään Etelä-Korean 

SaeManGeumissa 1.8-12.8.2023.

• Vuoden 2023 maailmanjamboreen teemana on "draw your dream".

• Ilmoittautuminen on parhaillaan auki ja päättyy 28.2.2022.

• Jamboreelle ilmoittaudutaan Kuksassa.

• Ensimmäinen maksuerä maksetaan ilmoittautumisenyhteydessä.



Suomen joukkue
Finnish Contingent (n. 1000 osallistujaa)

Leiriläiset

ISTit

Leirilippukunnanjohtajat

Johtoryhmä + CMT

(Tiimit: Matka, Osallistujat, Palvelu, Resurssi, 
Viestintä ja markkinointi (ViMa) sekä 
Yhteistyö)



Kuka voi osallistua jamboreelle?

• Leiriläinen (syntynyt 22.7.2005-31.7.2009)

• Vaeltaja (18-22v, syntynyt 21.7.2005 tai aiemmin) voi osallistua ISTinä eli 

palveluleiriläisenä

• Aikuinen (vähintään 22v jamboreevuonna) voi osallistua 

leirilippukunnanjohtajana, ISTinä tai Suomen joukkueen pestissä

• Jamboree.fi sivustolta löydät infoa liittyen leirin saavutettavuuteen sekä 

turvallisuuteen liittyen!



Jamboreelle vaeltajana!

18-22 vuotiaat vaeltajat, lähde jamboreelle ISTinä

• IST = International Service Team
• ISTinä jamboree organisaation pestissä / Suomen joukkueen ISTinä
• Kaikki ISTit sekä LLPKJ:t ja muut aikuiset toimivat matkoilla lähijohtajina
• ISTeille omatoimimatka mahdollinen -> Huom! Silloin olet vastuussa kaikista omista matkajärjestelyistä 

(mukaan lukien saapuminen leirialueelle)
• Yleensä ISTit majoittuvat IST-kylässä, jossa tarjolla myös ISTeille omaa ohjelmaa
• Varsinaiseen IST-pestiin haetaan myöhemmin
• ISTien tukena osallistujatiimi ja erityisesti IST-mestarit Tiia Hintsa ja Maria Hast, myös omat 

ennakkotapaamiset
• Lisää tietoa ISTeistä leirillä, ks. Jamboree.fi



Aikuinen, lähde leirilippukunnanjohtajaksi mahdollistamaan osallistujille ainutlaatuinen kokemus!

Mitä LLPKJ:n pestiin kuuluu?
• Leirilippukunta = 36 osallistujaa, 4 LLPKJ (muodostetaan pääosassa maantieteellisesti)
• Leirilippukuntalaisten lähijohtajuus koko jamboreeprosessin ajan
• Ennakkotapaamisten (3) ja jälkitapaamisten järjestäminen ja osallistujien ryhmäyttäminen
• Tiedonkulusta huolehtiminen joukkueen / vanhempien suuntaan
• Matkoilla johtajana toimiminen
• Leirillä leiriarjen pyörittäminen ja leiriläisten hyvinvoinnista huolehtiminen

LLPKJ:nä saat ainutlaatuisen kokemuksen jamboreesta myös aikuisena!

Miten haet leirilippukunnanjohtajaksi?
• Suomen partiolaiset – avoimet pestit – leirilippukunnanjohtaja Suomen joukkue – Kuksa-hakemus
• Voit hakea, yksin, parin kanssa tai vaikka valmiina nelikkona
• Kaikki leirilippukunnanjohtajaksi hakevat haastatellaan
• Sinun tulee hakea LLPKJ:ksi, jotta voit ilmoittautua tapahtumaan LLPKJ:ksi.





Oheismatka
• Suomen joukkue järjestää noin viisi päivää kestävän oheismatkan ennen leirialueelle siirtymistä

• Oheismatkalla tutustutaan korealaiseen kulttuuriin ja arkielämään Etelä-Koreassa sekä käydään erilaisissa 

tutustumiskohteissa

• Oheismatkan sisältö selviää tarkemmin lähempänä jamboreen ajankohtaa

• Oheismatkalle osallistuminen on varma tapa nähdä myös Etelä-Koreaa. Jamboreematkapaketissa 

suunnataan lentoaikatauluista riippuen todennäköisesti suoraan lentokentältä leirialueelle.

• Huom! Kaikki yli 18-vuotiaat (myös ISTit) tulevat toimimaan oheismatkalla (ja jamboreematkalla) 

alaikäisten leiriläisten lähijohtajina.

• Oheismatkapaketin valitseville ISTeille mahdollistetaan osallistuminen vähintään osaan ISTien

perehdytyspäivistä, jotka ovat ennen leirin alkua.



Ota seurantaan:
• Suomen joukkueen some: Facebook / IG @jamboreejoukkuesuomi
• Nettisivut: jamboree.fi
• Kysymykset jamboreesta sähköpostilla jamboree@partio.fi
• Korean some: IG @2023wsjkorea_dream
• Nettisivut: https://www.2023wsjkorea.org/_html/index.html


