Hei IST!
Mahtavaa, että olet mukana matkalla Etelä-Korean jamboreelle SaeManGeumiin.
Iso kiitos, että olet antamassa työpanostasi 45 000 henkilön leirin mahdollistamiseksi ja leiriläisten
kokemuksen turvaamiseksi!
Tästä kirjeestä löydät paljon hyödyllistä tietoa. Siksi lataammekin tämän talteen myös jamboree.fi
/ IST-sivuille ja Facen ryhmään (Etelä-Korean Jamboree – IST).
Jättekul att du vill vara med som frivillig på lägret i SaeManGeum. Ett stort tack för att du är med
och möjliggör detta läger och denna upplevelse för 45 000 scouter. Om ni behöver ha något
översatt till svenska kan ni fråga oss, men tyvärr är vår svenska nödvändigtvis inte så bra, och det
är möjligt att vi också måste be om översättningshjälp :)
Finska laget:
Vi är lite över 900 som åker till Korea! Det finns 634 campare, 72 lägergruppledare och 169 IST:er.
Laget styrs av en ledningsgrupp på 10 personer och totalt knappt 40 CMT:er. Ledare för laget är
Saara ”Jussa” Pajunpää och Arvi Snäll. Geografiskt är IST:erna indelade i axlarna Rovaniemi –
Bryssel och Vasa – Joensuu.
Ordlista:
Suomen jamboreejoukkue /Finska Jamboree Team - Alla som reser från Finland till Jamboree
Jamboree Organization - en lägerorganisation ledd av Korean Scouts
Joukkue IST/Team IST – IST som arbetar inom Finska Jamboree Team
IST – person som har tjänsten i lägerorganisation, över 18 år gammal som är med i ett
internationellt patrull
LLPKJ Leirilippukunnanjohtaja/ Läger kårchef - (36 campare och 4 vuxna)
Johtoryhmä/Styrelse – Styrelse för Finska Jamboree Team
CMT (Contingent Management Team) – Utvidgade styrelseteamet för Finska Jamboree Team
WSJ - World Scout Jamboree,worldjamboree.
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Dina egna IST-mästare:
Maria “Misha” Hast, Liekkitytöt ry, Tavastehus
maria.hast@partio.fi
WSJ Sverige 2010 (Home Hospitality -mästare) och
Japan 2015 (Ansvarig läger kårchef). Nationella
jamboree: Tyskland 2002, Island 2011, Kanada 2017,
alla 7 Finnjamborees 1979 - 2016. Jag gillar att vara i
scouting för att uppleva och göra upplevelser. Jag är 55
år och har hållit på med scouting sedan 1976. Andra
mina scouting roller för tillfället är; LiTy: Akela och
säkerhetsvuxen, Tavastlands scoutdistrikt: medlem i
träningsgruppen och träningsinstruktör, SP: medlem i
vuxengruppen, tränare i grunderna.

Tiia Hintsa, Harjun Partiotytöt ry, Jyväskylä
tiia.hintsa@partio.fi
WSJ Thailand 2003 (ansvarig för Finlands egen
programtält, CMT) och Japan 2015 (deltagarchef,
teamledningsgrupp). Finnjamborees sedan Tervas 1990
alla. Det har varit många roller i programmet och
hantverk, bland annat familjecamping. Jag har varit
involverad i scouting sedan 1980, men min dåvarande kår
deltog inte internationell läger. Det var först som
scoutvuxen jag också hittade denna sida av scouten och
jag kunde återigen vara med och möjliggöra ett stort antal
resor mot nya upplevelser. Denna gång ska båda barnen
gå, de ska få uppleva Jamboree som campare. Jag är 48 år
och mina andra patruller är starkt förknippade med
Jyväskyläregionen. Jag jobbar t.ex. som kårchef för Harjun
Partiotytöt och i Järvi-Suomen Scouts styr jag Ko-Gi
arbete. På Kajo har jag en mindre roll på gång, för en
gångs skull.
Våra ansvarsområden inkluderar:
• Kontakt mellan IST och den Finska Team styrelsen och CMT.
• kvälls-Matchas, dvs IST:s egna Teams möten vid behov o kan föreslå ämnen, vi har tänkt gå
igenom t ex hälsorelaterade frågor
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•
•
•

o första kvälls-Matchan är 17.8.22 klockan 19.00-20.30 och dess ämne är att lära
känna varandra och komma på idén till novemberförmötet och andra kvällsMatchas
IST-förmöten, 2 stycken
informera lägerorganisationen om IST-roller
informera på lägret om aktuella ärenden, läger IST jour, eventuell IST kväll på lägret

Projektschemat ungefär:
Några möten före läger: den 22/8, 23/2 och 23/6 IST-möten 22/11 och 23/4 (mer information
nedan) Jamboree 1.-12.8.23
Efter läger möten av lägerkår 9-10 / 23 (Kanske också egen möte för IST)
I sommar vi tar en paus från projektet 23.6.-31.7.2022
1. IST-mötet LIVE: 19.11. 2022 i Tammerfors för alla IST:s
2. IST-möten LIVE
• 15.4.2023 Kajana region
• 22.4.2023 Tammerfors region
• 29.4.2023 Helsingfors region
• Du kan välja vilka av dessa aprilmöten du kan delta i. Geografiskt är IST:er fördelade på ett
sådant sätt att dessa platser är lättast tillgängliga. De flesta IST:er bor i
Helsingforsregionen, så om möjligt kan du också resa från Helsingforsregionen till
Tammerfors. Har du däremot alltid velat besöka Kajana så har du nu möjligheten
Alla möten är endagsarrangemang (lördag kl 10.00 start). Resekostnader står på din egen
bekostnad. Vi vet fortfarande inte om det är möjligt att övernatta på mötesplatserna.
Och då är det sommarpaus omedelbart inställt! De IST som ska vara i Kajo kan träffa varandra där
Tiia och Misha är i Kajo och vi föreslår preliminärt att vi träffar varandra direkt efter Ko-Gi
möte, oavsett dag. Alla IST:er har inte gått på Ko-Gi, men det stör inte att vänta på att mötet ska
sluta så att vi sedan kan koppla av med varandra. Vi kommer att informera er om detta under
våra kommunikationskanaler.
Kommunikation:
Följ följande informationskanaler:
• Det finska lagets egen webbplats -> IST:s egen flik (permanenta releaser)
https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/
• Facebook -> "Etelä-Korean Jamboree IST" (www. facebook .com / groups /
etelakoreanjamboreeist /) Sidorna fungerar som en interaktiv diskussionsplattform. Det
finns inget behov av att gå med i Facebook, men mycket information delas där också.
Detta har redan visat sig vara en fungerande kanal i flera jamborees. I gruppen ingår
erfarna IST från tidigare år, så frågorna på sidan besvaras med stark expertis.
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•
•

•

o Gruppen har redan skapat diskussionsöppningar, under vilka det går rykten t.ex.
fråga en resesällskap för ensamresenärer eller vad man ska packa
o När du har några frågor, bläddra om någon annan redan har frågat samma sak
tidigare (använd sökfunktionen)
o Om ämnet för din fråga är nytt, återkom gärna! Vi kommer att försöka svara så
snabbt som möjligt
Förutom det finska lagets hemsida ger den koreanska lägerorganisationens egen hemsida
information om framtiden: http://2023wsjkorea.org
Vi rekommenderar också att läsa Bulletin-artiklarna på WOSM-webbplatsen för mer
information. De ger information från jamboreeorganisationen för alla jamboreebesökare
https://www.scout.org/25wsj
Dessutom kan du lägga en uppföljande IG:
https://www.instagram.com/2023wsjkorea_dream/

Annat kul att följa:
https://www.instagram.com/jamboreejoukkuesuomi/
https://www.facebook.com/JamboreejoukkueSuomi
http://fcebook.com/2023WSJKOREA
http://youtube.com/c/2023wsjkorea
IST-resa till lägret:
• Med sidoresa
• Jamboreresa
• Självguidad resa
Du har valt ovanstående vid anmälan och resepaketet kan inte längre ändras. För mer
information, besök hemsidan: https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/ist/matkustus-leirille/
Reseteamet kommer senast i möte i april, antingen för att berätta om resor på plats, eller för att
göra en presentation för oss att gå igenom. Kanske blir detta en egen kvälls- Macha också.
Siffror för Jamboree:
1-12.8.2023 Cirka 45 tusen scouter från cirka 170 olika länder kommer till det koreanska
SaeManGaeum. Den koreanska Jamboree-organisationen planerar för närvarande fantastiska
överraskningar för oss om spjutspetsinformationsteknologi, naturupplevelser och kultur. Framför
allt firar de koreanska scouterna sitt 100-årsjubileum samma år och visst blir det en
födelsedagsfest!
Eget välbefinnande under projektet:
Under projektets gång är teamets humörindikator humörundersökningen, som för närvarande
utvecklas. Vårt projekt har satsat särskilt på välmående. Vi (Tiia och Misha) stöttar oss IST,
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lägerlagsledarna stöds av llpk-mästarna Annu Muukari och Tuomas Toivonen, och hela laget stöds
av resurschef Johanna Raita och friskvårdsmästaren Emilia Ruoho. Teamet har även en egen
läkare, Jori Torkkila. jori.torkkila@partio.fi
Kontakttröskeln för hälsorelaterade frågor är låg, kontakta oss. Har du något att tänka på på
vägen kan du berätta eller fråga Jori eller IST-mästarna. Mer erfarna IST:er stöder också nybörjare.
Fråga vad du tycker saknades i detta brev. Eftersom mer information kommer från den
sydkoreanska lägerorganisationen kommer vi att vidarebefordra den till dig på. Hoppas vi mötes
på Kajo med de som är där!
Möten även på Teams den 17 augusti 19.00! Vi dricker virtuellt koppar varmt Matcha-te
tillsammans. För att få de svåraste frågorna besvarade, skicka dem via e-post i förväg. Vi hoppas
att du under Matchakvällen berättar vad du önskar dig av det första LIVE-mötet i november i
Tammerfors. Vi hoppas också hitta villiga att planera och genomföra mötet. Vi behöver
åtminstone programmerare och cateringhjälp.
Vi ses i Tammerfors senast den 19 november!
Tiia och Misha önskar alla en solig vår
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