
 

 

 
Hei ISTit!    
 
 
  
Ensimmäinen vuoden 2023 Ilta-Matcha oli Teamsissa 11.1.2023 kello 20-21. Aiheena oli ISTien leiriarki ja 
mukana oli keskellä viikkoa peräti 50 kuuntelijaa eli tosi aktiivista osallistumista, kiitos siitä.  
 
Tunnin aikana teitte paljon arvokkaita lisäkysymyksiä, joihin osaan saatte vastauksia 14.2.23 tiistain Ilta-
Matchassa (aiheena varusteet), osaan nyt tämän kirjeen liitteenä olevasta diastosta. Diasto löytyy  myös 
Suomen joukkueen nettisivuita https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/ist/tapaamiset/ 
 
Diaston lopulla on kertauksena seuraavat Ilta-Matchojen päivämäärät ja teemat. Poimithan ne itsellesi talteen. 
Tunnin setistä saat parhaan hyödyn livenä, diasto on usein vain tiivistelmä kerrotusta tiedosta. 
 

•14.2 Varusteilta 
•16.3 Lääkintäilta 
•19.4 Omatoimi-ISTien ilta 
•16.5 Koreatietoutta, viimehetken kysymykset ja vinkit 

 
Ja seuraavaksi pahoittelut, että tämä diasto ei ole ollut aivan heti ollut saavutettavissanne. Osallistuimme 
viikko Ilta-Matchan jälkeen CMT:n tapaamiseen ja kuulimme siellä ajankohtaisia asioita, joista ISTejä koskevat 
asiat tässä kirjeessä. 
 
Huhtikuun lähitapaamisten kokoontumispaikat on varmistuneet. Tiedot tässä: 
 

•15.4 Oulu: Sofia seurakuntakeskus 
•22.4 Tampereen seutu 
•29.4 Helsinki, Paavalin kirkon tilat 

 
 
Jamppikuntoon! -projekti 
 
pärähtää käyntiin koko joukkueen tasolla huhti-toukokuussa 2023.  
Tavoitteena on aerobisen kunnon kohottaminen fyysisesti vaativaa leiriä varten (kuuma ja kostea ilmanala, 
pitkät kävelymatkat, kuumassa ilmanalassa työskentely). Projektissa kannustetaan arkiliikunnan lisäämiseen 
työmatkoilla sekä vapaa-ajalla. Projekti toteutuu noin 40 hengen joukkueina ja pikaisesti laskien ISTeistä 
muodostuu 5 joukkuetta, joissa jokaisessa on noin 34 osallistujaa. Joukkueen jäsenten fyysisellä asuinpaikalla 
ei tässä projektissa ole väliä – tiedämme, että IST-joukkoa asuu ympäri maailman. 
Tästä saamme myöhemmin lisää infoa joukkueen lääkäriltä. Be prepared! 
 
 



  
 

 

Joukkueen mukana matkustavat ISTit 
 
Matkaryhmien henkilöjakoja on jo aloitettu suunnitella matkatiimin toimesta. Tarkkoja tietoja ei vielä ole, 
joten malttakaa odottaa. Ohjeet ja käytännöt kohdemaassa (Etelä-Korea) muuttuvat koko ajan. Joukkueessa 
yritetään odottaa lopullisia ohjeita, jotka olisivat mahdollisimman pitkään voimassa. Joukkue informoi 
maahantulokäytänteistä kevään ja kesän aikana.  
 
Huomioi 

 Passi ja sen voimassaolo (Passi tulee uusia, jos nykyinen on vanhentumassa ennen 29.2.2024. Uuden 
passin hakeminen tulee tehdä 2022 aikana, koska vähintään 6kk leirin jälkeen voimassaolevan passin 
numero vaaditaan kevään aikana matkatoimistolle ja lentoyhtiöille ilmoitettavissa 
matkustajatiedoissa) 

 K-ETA = matkustuslupa Etelä-Koreaan. Matkatiimi ohjeistaa kevään aikana, mikäli K-ETA hakeminen on 
vielä ajankohtaista.  

 Koronan tuomat vaatimukset 
o Tällä hetkellä Etelä-Korea ei edellytä koronarokotuksia tai karanteenia maahan saapuvilta 
o Tällä hetkellä maskin käyttö on pakollista lennoilla, joukkoliikennevälineissä sekä sisätiloissa 
o Mikäli maskipakko on voimassa vielä ensi kesänä, joukkue ohjeistaa maskin käytöstä omissa 

tilausbusseissamme ja ns. oman porukan kesken 
o Tällä hetkellä ennen maahan saapumista on täytettävä terveystietokysely (sähköisesti 

etukäteen) josta saatavaa QR-koodia käytetään maahan saapuessa. Mikäli käytäntö on 
voimassa ensi kesänä, joukkue ohjeistaa tämän tekemisen 
 

 
 
Ole yhteydessä heti kun on kysyttävää 
 
 
 
Tapaamisiin IltaMatchoissa sekä kevään IST-tapaamisissa,  
 
Misha ja Tiia  
  


