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Maria ”Misha” Hast: maria.hast@partio.fi 

Tiia Hintsa: tiia.hintsa@partio.fi 

  

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 :) 

 

Suomen joukkue: 
Meitä on yhteensä hieman yli 900 lähtijää! Leiriläisiä on 634, leirilippukunnanjohtajia 72 ja ISTejä 
169. Porukkaa luotsaa 10 hlö johtoryhmä ja yhteensä hieman vajaa 40 henkilön CMT. Joukkueen 
johtajat ovat Saara “Jussa” Pajunpää ja Arvi Snäll.  
Maantieteellisesti ISTit jakaantuvat akseleille Rovaniemi–Brysseli ja Vaasa – Joensuu. 
 
Sanastoa: 
Suomen jamboreejoukkue – Kaikki, jotka matkustavat Suomesta jamboreelle 
Jamboreeorganisaatio – Korean partiolaisten johtama leiriorganisaatio 
Joukkue IST – Suomen joukkueen tehtävissä oleva IST 
IST – Leiriorganisaation tehtävissä, kansainvälisessä vartiossa toimiva yli 18 vuotias 
LLPKJ – Leirilippukunnanjohtaja (36 leiriläistä ja 4 aikuista) 
Johtoryhmä - Suomen joukkueen johtoryhmä 
CMT – Suomen joukkueen laajennettu johtoryhmä (Contingent Managemet Team) 
WSJ – World Scout Jamboree, maailmanjamboree 
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Maria ”Misha” Hast: maria.hast@partio.fi 

Tiia Hintsa: tiia.hintsa@partio.fi 

Teidän omat IST-mestarinne: 
 
Maria ”Misha” Hast, Liekkitytöt ry, Hämeenlinna  
maria.hast@partio.fi 
 
WSJ Ruotsi 2010 (Home Hospital-mestari) ja Japani 2015 
(leirilippukunnan vastuujohtaja). Kansallisia jamboreita: 
Saksa 2002, Islanti 2011, Kanada 2017, kaikki 7 
Finnjamboreeta 1979 - 2016. Tykkään partiossa olla 
kokemassa ja tekemässä elämyksiä. Olen 55-vuotias ja ollut 
mukana partiossa vuodesta 1976. Tämän hetken muut 
partiopestit ovat; LiTy: akela ja turva-aikuinen, Hämeen 
Partiopiiri: koulutusryhmän jäsen ja koulutusohjaaja, SP: 
aikuisasioiden ryhmän jäsen, pestin perusteiden kouluttaja. 

  

 

Tiia Hintsa, Harjun Partiotytöt ry, Jyväskylä   tiia.hintsa@partio.fi 

WSJ Thaimaa 2003 (Suomen oman ohjelmapisteen 
vastuuhenkilö, CMT) ja Japani 2015 (osallistujapäällikkö, 
joukkueen johtoryhmä). Finnjamboreet Tervas 1990 
alkaen kaikki. Mukaan on mahtunut monta pestiä 
ohjelman ja kädentaitojen parissa, myös perheleireilyä. 
Partiossa olen ollut mukana vuodesta 1980, mutta 
silloiseen lippukuntaani ei KV-matkailu kuulunut. Vasta 
partioaikuisena olen löytänyt myös tämän puolen 
partiosta ja saan taas olla mukana mahdollistamassa ison 
joukon matkaa kohti uusia elämyksiä. Mukaan tällä kertaa 
lähtevät molemmat lapset, he pääsevät kokemaan 
jamboreen leiriläisinä. Ikää minulla on 48 vuotta ja muut 
partiopestini liittyvät vahvasti Jyväskylän seudulle. Toimin 
mm. Harjun Partiotyttöjen lippukunnanjohtajana ja Järvi-
Suomen Partiolaisissa ohjaan Ko-Gi töitä. Kajolle on 
pienempi pesti tulossa, kerrankin.  

 
Mitä meidän tehtäviin kuuluu:  

 yhteydenpito ISTien ja Suomen joukkueen johtoryhmän sekä CMT:n välillä. 
 ilta-Matchat eli ISTien omat Teams-tapaamiset tarpeen mukaan  

o saa ehdottaa aiheita, olemme ajatelleet käydä läpi esim. terveyteen liittyviä asioita 
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o ensimmäinen ilta-Matcha on 17.8.22 klo 19-20:30 ja sen aiheena on tutustuminen 
sekä marraskuun ennakkotapaamisen ja muiden ilta-Matchojen ideoiminen 

 ISTien ennakkotapaamiset, 2 kpl 
 leiriorganisaation IST-pestien tiedottaminen  
 leirillä ajankohtaisten asioiden tiedottaminen, pesteissä tukeminen leirin aikana, 

leirinaikainen IST-päivystys, mahdollinen IST-ilta leirillä 
 
Projektin aikataulu noin suurin piirtein: 
Leirilippukuntien tapaamiset 8/22, 2/23 ja 6/23 
ISTien tapaamiset 11/22 ja 4/23 (alla tarkemmin) 
Jamboree 1.-12.8.23 
Leirilippukuntien jälkitapaamiset 9–10/23 
(Mahdollisesti myös ISTien jälkitapaaminen) 
Kesätauko, jolloin pidämme tauon projektista 23.6.-31.7.2022 
 

1. IST-tapaaminen LIVENÄ: 19.11.2022 Tampereella kaikille ISTeille 
2. IST-tapaamiset LIVENÄ 

 15.4.2023 Kajaanin seutu 
 22.4.2023 Tampereen seutu 
 29.4.2023 Helsingin seutu 
 Voit valita, mihin näistä huhtikuun tapaamisista pääset parhaiten. 

Maantieteellisesti ISTit jakautuvat siten, että nämä paikkakunnat ovat helpoiten 
tavoitettavissa. Helsingin seudulta lähtee eniten ISTejä, joten mikäli vain 
mahdollista, voi Helsingin seudultakin matkustaa vaikkapa Tampereen suuntaan. 
Toisaalta jos olet aina halunnut käydä Kajaanissa, niin nyt on siihen mahdollisuus 
   

Kaikki tapaamiset ovat yhden päivän tilaisuuksia (lauantai klo 10.00 aloitus). Matkakulut ovat 
omakustanteisia. Vielä emme tiedä, saako tapaamispaikoilla olla yötä tapaamisen jälkeen. 
 
Ja sitten kumotaan heti tuo kesätauko! Ne ISTit jotka ovat Kajolla, voimme tavata toisemme siellä 
😊 Tiia ja Misha ovat Kajolla ja ehdotamme alustavasti, että tapaamme toisemme heti Ko-Gi-
tapaamisen jälkeen, oli se sitten minä päivänä tahansa. Kaikki ISTit eivät ole Ko-Gin käyneitä, 
mutta ei haittaa norkoilla huudeilla ja odotella tapaamisen päättymistä, niin voidaan sitten 
rentoutua keskenämme. Tiedotamme asiasta vielä kesän mittaa viestintäkanavillamme.  
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Viestintä:  
Ota seurantaan seuraavat informaatiokanavat:  

 Suomen joukkueen omat nettisivut -> ISTien oma välilehti (pysyvät tiedotteet) 
https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/ 

 Facebook -> “Etelä-Korean Jamboree IST” 
(www.facebook.com/groups/etelakoreanjamboreeist/) 
Sivut toimivat vuorovaikutteisena keskustelualustana. Pakko ei ole liittyä Faceen, mutta 
tietoa jaetaan paljon sielläkin. Tämä on todettu toimivaksi kanavaksi jo usealla jamboreella. 
Mukana ryhmässä on aiempien vuosien kokeneita ISTejä, joten sivulla esitettyihin 
kysymyksiin vastataan vahvalla osaamisella. 

o Ryhmässä on jo luotuja keskustelun avauksia (kiinnitettyjä julkaisuja), joiden alla on 
huhuilua mm. matkaseurasta omatoimi-ISTeille tai mukaan pakattavista tavaroista 

o Kun sinulla on kysyttävää, selaa, onko joku toinen jo kysynyt samaa aiemmin (käytä 
hakutoimintoa) 

o Mikäli kysymyksesi aihe on uusi, anna rohkeasti palaa! Yritämme vastailla 
mahdollisimman nopeasti 

 Suomen joukkueen sivujen lisäksi Korean leiriorganisaation omat sivut tarjoavat tietoa 
tulevasta: http://2023wsjkorea.org 

 Lisäksi suosittelemme vahvasti WOSM:n sivuilta löytyvien #Bulletinien lukemista. Niistä 
löytyy informaatiota jamboreeorganisaatiolta kaikille jamboreelle lähtijöille 
https://www.scout.org/25wsj   

 Lisäksi voit laittaa seurantaan IG: https://www.instagram.com/2023wsjkorea_dream/ 
 Muuta hauskaa seurantaan: 

https://www.instagram.com/jamboreejoukkuesuomi/ 
https://www.facebook.com/JamboreejoukkueSuomi 
http://facebook.com/2023WSJKOREA 
http://youtube.com/c/2023wsjkorea 

 
ISTien matkustaminen leirille: 

 Oheismatka 
 Jamboreematka  
 Omatoimimatka  
Yllä mainitut olet valinnut ilmoittautumisen yhteydessä eikä matkapakettia voi enää vaihtaa. 

Tarkemmat tiedot nettisivuilla: https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/ist/matkustus-leirille/  
 
Matka-tiimi tulee viimeistään huhtikuun lähitapaamiseen joko kertomaan matkustamisesta paikan 
päälle, tai tekevät diaston meille läpikäytäväksi. Ehkäpä tästäkin tulee oma Ilta-Macha.  
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Jamboreen lukuja: 
1-12.8.2023 Korean SaeManGaeumiin on tulossa noin 45 tuhatta partiolaista n.170:stä eri 
maasta.  Korean jamboreeorganisaatio suunnittelee parhaillaan meille mahtavia yllätyksiä 
huipputietotekniikasta, luontokokemuksista ja kulttuurista. Ennen kaikkea Korean partiolaiset 
juhlivat samana vuonna 100v merkkipäiväänsä ja varmasti synttäriylläreitä on luvassa! 
 
Oma hyvinvointi projektin aikana: 
Projektin aikana joukkueen fiilismittarina toimii fiiliskysely, mitä kehitellään parhaillaan. 
Projektissamme on satsattu erityisesti hyvinvointiin. Teidän ISTien tukena olemme me (Tiia ja 
Misha), leirilippukunnanjohtajien tukena ovat llpk-mestarit Annu Muukari ja Tuomas Toivonen 
sekä koko joukkuetta ovat tukemassa resurssijohtaja Johanna Raita ja hyvinvointimestari Emilia 
Ruoho. Joukkueella on myös oma lääkäri Jori Torkkila. jori.torkkila@partio.fi 
Yhteydenottokynnys terveyteen liittyvissä kysymyksissä on matala, ota herkästi yhteyttä. Jos sinua 
mietityttää mikä tahansa tässä matkan varrella, saat kertoa tai kysyä Jorilta tai IST-mestareilta. 
Myös kokeneemmat ISTit tukevat ensikertalaisia.  
 
 
Kysy sitä, mikä mielestäsi jäi tässä kirjeessä puuttumaan. Sitä mukaa kuin Etelä-Korean 
leiriorganisaatiolta tulee lisätietoja, välitämme niitä teille  
Tapaamisiin Kajolla, ketkä sinne pääsevät! 
 
Tapaamisiin myös Teams-linjoilla 17.8. kello 19! Juomme yhdessä virtuaalisesti kupposet kuumaa 
Matcha-teetä. Jotta kiperimpiin kysymyksiin olisi joutuisaa vastata, lähetä niitä maililla etukäteen. 
Toivomme, että Matcha-illan aikana kertoisitte, mitä toivotte ensimmäiseltä LIVE-tapaamiselta 
marraskuussa Tampereella. Toivomme myös halukkaita suunnittelemaan ja toteuttamaan 
tapaamista. Tarvitsemme ainakin ohjelmantekijöitä ja muonittajia. 
 
Tapaamisiin viimeistään Tampereella 19.11.!  
Aurinkoista kevättä kaikille toivovat  
Tiia ja Misha  


