
 

 

 
Hei kaikki ISTit! 
 
Tässä kirjeessä kolme tärkeää asiaa:  

1. Laita kalenteriin kevään Ilta-Matchat  
2. Osallistu kevään IST-tapaamisten alkukartoitukseen  
3. Facebookin IST-ryhmän ohjeet. 

 

Tervetuloa kuulolle tunniksi Teamsiin ISTien omaan Ilta-Matchaan 
*Matcha on hienoksi jauhettua vihreää teetä, josta kuuman veden avulla vispataan  

 makea ja terveellinen teejuoma 
 
Liity tammikuun Ilta-Matchaan tästä: 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  
Kokoustunnus: 334 281 739 537  
Tunnuskoodi: wtjwRJ 
 
Tammikuu: keskiviikko 11.1. klo 20–21. Leirielämää jamboreella 

Pyykin pesua, ruokailua, pestejä kolmessa vuorossa, 1 vapaapäivä, 3 päivää töitä, 2 ISTiä 
yhdessä teltassa, mitä pakata mukaan, IST-päivystys, saunailta. 
Mitä pakata mukaan? Joko tsekkasit nettisivuilta löytyvän varustelistan:    
https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/leirilaiset/varusteluettelo/ 

 
Helmikuu: tiistai 14.2. klo 20–21. ISTien omat hankinnat ja joukkueen tarjoamat varusteet 

Sammakkoliina? Sateenvarjo? Oma T-paita Suomi-IST? Tai kangaspaita? Paras matkakassi? 
Pyykkipussi? ISTit ottavat itse koppia tilauksista mielenkiintonsa mukaan. Yhtenäinen Suomi-
ilme, viralliset asut, leiriasu, huivikäytäntö, väiski.  

 
Maaliskuu: torstaina 16.3. klo 20–21. Lääkintäilta 

Mukana joukkueen lääkäri Jori Torkkila. Kuuntele myös Jorin marraskuinen terveysinfo; 
edellisen IST-kirjeen diastossa sivulla 21 on linkki. Ennakkokysymyksiä. 

 
Huhtikuu: keskiviikkona 19.4. klo 20–21. Omatoimi-ISTien oma ilta 

Koreassa matkustaneet konkarit kehiin! Itä-Aasiassa matkustaneet konkarit kehiin! Kerro 
parhaat vinkit autonvuokraukseen tai majoituspaikkoihin. Leirin läheisyyden parkkipaikat – 
onko niitä? 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY0NjgwMzEtN2Q3YS00NjdjLWJlYWYtYThlNThjODQzNjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22777b54bd-5135-41a0-9bac-88d2e49c3ada%22%7d
https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/leirilaiset/varusteluettelo/


   
 

 

Toukokuu: tiistai 16.5. klo 20–21. Koreatietoutta ja viime hetken kysymykset ja vinkit 
Puhelimen lataus, sähköverkko, adapterit, puhelinliittymä. Nämä asiat pitää tietää Koreasta, 
joitain sanontoja Korean kielellä. Ennakkokysymyksiä.  
 

HUOM! Jokaiseen Ilta-Matchaan saa ehdottaa lisää aiheita. 
 

 
Kerro, mille paikkakunnalle arvelet tulevasi kevään IST-tapaamisessa. 
 
Keväällä on valittavanasi kolme samansisältöistä ja yhtenäistä IST-tapaamista:  

15.4. Oulun seudulla 
22.4. Tampereen seudulla 
29.4. pääkaupunkiseudulla 
 

1. KERRO, jos sinulla on idea edullisesta ja keittiöllisestä tapaamispaikasta! Emme ole vielä 

varmistelleet tapaamispaikkoja, sillä siihen vaikuttaa se, miten ajattelitte jakaantua kevään eri 

tapaamisiin. 

2. VASTAA kyselyyn! Siten tiedämme varata 100 henkilön paikan tai 30 henkilön paikan: 

https://forms.office.com/r/rETdvthNKJ 

 

Facebook: Etelä-Korean Jamboree IST 
 
Kuten aiemmin olemme kirjeissämme kertoilleet, on ISTeille Facebookissa (kyllä – hyvin 
vanhanaikaisesti) oma ryhmänsä: Etelä-Korean Jamboree IST. Ryhmä on suljettu sillä tavoin, että sen 
voi kyllä löytää facesta, mutta liittyminen hyväksytään YP:n toimesta. Jokaisen tulee vastata 
liittymiskysymyksiin, jotta tiedetään, onko henkilö oikeasti sellainen, että ryhmässä jaettu / kirjoitettu 
/ kommentoitu tieto on relevanttia. Ja samalla koitamme ehkäistä trolleja. 
 
Ryhmään hyväksytään ISTien lisäksi myös kaikkien ISTien vanhempia, jos nuoremmat ISTit eivät ole 
mukana kyseisessä somen alustassa. Tai myös lippukunnan muita aikuisia, jotka välittävät tietoja 
ISTeille. Olisi siis mukavaa, jos vanhemmat ja muut mukaan pyrkivät aikuiset hieman kertoisivat 
liittymiskysymysten kohdalla, miksi ryhmään haluaa liittyä. Ei siellä mitään salaisuuksia kysytä, 

varmistellaan vain, että mukaan pyrkivä henkilö on oikealla asialla     
 
Joukkueen virallinen viestintäkanava on edelleen sähköposti. Facessa / muussa alustassa käyty 
keskustelu on vain lisä viralliseen viestintään eikä edellytetä, että siellä hengaillaan mukana.  
 

https://forms.office.com/r/rETdvthNKJ

