
1. IST tapaaminen, Sampola, 
Tampere 19.11.2022



Tervetuloa!
• Tervetuloa Etelä-Koreaan

• https://youtu.be/kftzVkGBAjQ

• (tämä linkki toimii pdf-muodossa)

• Aikataulu

– löytyy seinältä myös

– Yhteistä ohjelma tunti, sitten ryhmissä 
toimintaa

– Ruokailu 12:30-13:30

– Kahvitauko 15-15:30

– 17 päivän päätös

– Jälkipuheita aulassa 17:30 saakka

https://www.youtube.com/watch?v=kftzVkGBAjQ
https://youtu.be/kftzVkGBAjQ


Suorituspaikat
• Ryhmissä päivän aikana:

• Ruokailu 3

• Iltapäivän pelipaikka 1 + ulkona

• Nahkatyö 4/8



Tervetuloa!
• Mihin olet tullut?

– Suomen joukkueen 1. IST-tapaamiseen. Yhteensä tapaamisia on kaksi ennen
jamboreeta. Tämä ensimmäinen on kaikille yhteinen. Toinen tapaaminen on 
hajautettu kolmelle eri paikkakunnalle (Kuopion seutu, Tampereen seutu ja 
pääkaupunkiseutu)

• Mikä on Jamboree?

– Joka 4. vuosi

– Edellinen 2019 USA

– Seuraava 2027 Puola

– Kerää yhteen noin 35 000 - 50 000 partiolaista

• Mikä on IST?

– Leirillä 18 v täyttänyt partiolainen, KV-pestissä leirillä

– Työskentelee KV-vartiossa, voi olla ehkä toinen suomalainen samassa vartiossa, 
riippuu pestistä



• Kuka kukin on? (klo11-12) - 5min

Saara "Jussa" 
Vainionpää

-Oulu
- Eurojamppi
Puolassa
Pitkän linjan
aluetoimija

Arvi Snäll

- Helsinki
- FiSSc
- Ohjelma & 
talousvaliokunta
- Ruotsin jamppi



25.11.202
2

6

• Joukkueen tavoitteet
1. 1.000 osallistujaa – tavoitteesta jäätiin noin 100 henkeä

2. Jamboreematkalla jokainen osallistuja saa taitoja oman elämänsä rakentamiseen 
ja maailman muuttamiseen

3. Jamboreematkalla osallistujat kasvattavat ymmärrystä kulttuurien 
moninaisuudesta ja ystävyyden rakentamisesta yli kulttuurirajojen

4. Osallistujat tutustuvat jamboreeprojektin aikana monipuolisesti etelä-
korealaiseen kulttuuriin

5. Jokainen pestiläinen jaksaa pestinsä loppuun asti ja nauttii siitä. Kaikki pestiläiset
saavat tukea pestissä jaksamiseen
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• Osallistujatiimi (klo11-12) - 15min

• Osallistujajohtajat Pia Aalto ja Anna Kronlund

• Leirilippukuntamestarit Annu Muukari ja Tuomas Toivonen

• Kasvatusmestari Salla Grönlund

• IST-mestarit Maria Hast ja Tiia Hintsa
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• Partiokasvatus jamboreella/projektin aikana
• Kasvatustavoitteiden toteutuminen projektin joka osa-alueella

– Esim. matkalla tehdään jotain muutakin kuin shoppaillaan

– Suomi-ohjelma joukkueen teltalla

– Suomi-kuva

– Ohjelma leirilippukunnissa

• Nykyisen partio-ohjelman yhdistäminen projektiin

– Jamboree ei olisi vain irrallinen osa partiopolkua, vaan huomattaisiin, että se on osa
suomalaista partio-ohjelmaa

• Vaeltajien u-projekti?

– Kompassi (erityisesti leirilippukunnat)

– Join In-paketti

• Kasvatuksellinen ohjelma

– Llpkj-koulutuksissa

– Llpk-tapaamisissa

– Ist-tapaamisissa
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• Kasvatustavoitteet

– Vaeltajat:

• Vaeltajaikäiset IST:t sitoutuvat jamboreella pestiinsä, oppivat toimimaan vastuutehtävissä yli
kulttuurirajojen ja kasvattavat ymmärrystään omista arvoistaan suhteessa sekä partioliikkeeseen
että kohtaamiinsa muihin maailmankatsomuksiin. Jamboreeprojekti on osa jokaisen vaeltajaikäisen
osallistujan vaelluskarttaa.

• Partion kasvatustavoitteista huomioidaan erityisesti seuraavat kohdat:

• Vaeltaja osaa hyödyntää osaamistaan eri tilanteissa. Vaeltaja haluaa kehittää itseään ja omaa
osaamistaan aktiivisesti.

• Vaeltaja arvostaa ihmistä ja ihmisyyttä, vaikkei hyväksy kaikkia toisten tekoja, mielipiteitä tai arvoja.

• Vaeltaja suhtautuu positiivisesti eri maailmankatsomusten väliseen toimintaan. Vaeltaja Osaa ottaa
huomioon eri uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä tarpeita.

• Vaeltaja osaa toimia ryhmissä erilaisissa rooleissa tarpeen mukaan. Vaeltaja osaa johtaa eri kokoisia
ryhmiä ja eri ikäisiä ihmisiä. Vaeltaja pyrkii kehittymään johtajana ja ryhmän jäsenenä.

• Vaeltaja elää oman kulttuurinsa edustajana, mutta ymmärtää toisia kulttuureja. Vaeltaja on
rakentamassa rauhaa kulttuurien välille.
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• Aikuiset:

– Aikuiset llpkj:t, IST:it sekä CMT:n jäsenet 
toimivat jamboreeprojektin 
mahdollistajina ja kasvatustavoitteiden 
toteuttajina. Aikuiset lisäävät 
ymmärrystään partiosta 
maailmanlaajuisena järjestönä ja 
kehittävät omaa johtajuuttaan. Jokainen 
pestiläinen asettaa itselleen omat 
kehittämistavoitteet, joita seurataan 
yhdessä pestaajan kanssa.

Kuva:
Lasse 
Roiha



• Yhteistyö (klo11-12) - 5 min

• Yhteistyön tiimi
• Yhteistyöjohtaja Johanna Suomalainen

• Saunamestari Aleksi Rantanen

• Saunamestari Leo Jämsä

• Suominäyttelymestari Jo Anna Harrison

• Suominäyttelymestari Arttu Tanner

• Kumppanuusmestari Olisitko sinä puuttuva palanen meidän tiimissä?

Yhteistyö vastaa

• Osa-alueen suunnittelusta ja taloudesta (saunat, näyttely, kumppanuudet, 
pohjoismainen yhteistyö, ystävyyslippukunnat, Cultural Day, vastaanotot) 
etukäteen ja toteutuksesta ja ist -tiimien johtamisesta leirillä.

• Saunamestari Leo Jämsä on tulossa esittelemään ajatusta IST-lounge + 
saunatiimin taukotila –ajatusta.



Viestintä & Markkinointi

Tiimi

Esittelyssä:



Me ollaan:

Saharan Sissit, Helsinki

Viestintä- ja markkinointijohtaja

- Johtaa koko ViMa tiimiä

- Sisäinen ja ulkoinen viestintä

- Markkinointi

Roope Rytkönen



Me ollaan:

Nette Laine

Vartiovuoren Tytöt, Helsinki

Viestintä- ja markkinointimestari

- Johtaa ViMa tiimiä Roopen apuna

- Sisäinen ja ulkoinen viestintä

- Markkinointi



Me ollaan:

Inkeri Linna

Pohjolan Pirteät, Oulu

SomeGuru

- Hallinnoi SoMe tilejä

- Luo ja suunnittelee postauksia



Me ollaan:

Video- & Valokuvaajat

Tuottavat valokuvia sekä videokuvaa

Ennen leiriä, leirillä ja sen jälkeen



Ennen leiriä

- Markkinointi

- Sisältöjen hallinta

- Verkkosivut

- Leirikirjeet / muu viestintä

- Sosiaalisen median kanavat

- Valokuvien & videokuvan tuottaminen



Leirillä

- Valo- & videokuvan tuottaminen

- Sosiaaliseen mediaan leiritapahtuminen postaaminen

- Kotipuoleen viestiminen



• Resurssi (klo 11-12) - 5min

– Resurssia vetävät Jaffa ja Johanna R

– Resurssin alla NHQ, talous, HR (hyvinvointi etc.)

• NHQ vetävät Ville ja Aino, apunaan Aletta ja Susa

• Talousmestari Jarmo

– NHQ palvelee leirin aikana askarruttavissa kysymyksissä ja 
toimii tarvittaessa kokouspaikkana. 

– Ennen leiriä resurssi suunnittelee NHQ:n toiminnan, seurailee 
rahatilannetta, tukee pestattujen jaksamista pestissä.

– Näymme ISTeille varmasti eniten juuri NHQ:n kautta.



• Palvelu (klo 11-12) -5min

Palvelutiimi:
• Antti Kämppi, Palvelujohtaja

• Marika Lappi, Logistiikkamestari

• Antti Karppi, Turvallisuusmestari

• Johanna Karlström, Hankintakymppi

• Jori Torkkila, Joukkueen lääkäri

• Kirsi Ojala- Kinnunen, Terveydenhoitajakymppi

Palvelun tiimin keskeisimmät tehtävät:
• Huolehtii joukkueen turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuudesta matkalla

• Vastaa osallistujille jaettavien varusteiden hankinnasta yhdessä osallistujatiimin kanssa

• Vastaa leirilippukuntien ja osin IST:ien varustamisesta, niiltä osin, joilta leiriorganisaatio ei huolehdi

• Vastaa joukkueen varusteiden (NHQ, Telttasaunat,…) siirrosta Suomi -> Etelä-Korea -> Suomi

• Vastaa joukkueen henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista hyvinvointimestarin ja leiriorganisaation 
lääkinnän kanssa.

Kämppi Marika Karppi

Johanna

Jori

Kirsi



• Lääkintä (klo11-12) -> 12 saakka

• Lääkäri Jori Torkkila

• Terveydenhoitaja Kirsi Ojala-Kinnunen

• Katso Jorin tekemä video: https://youtu.be/hnbx-xVHQbM

• Huom! Linkki ei ohjaa joukkueen nettisivuille. Toivomme, että video 
tulee sinnekin jossain vaiheessa. Nyt se on toistaiseksi Tiian tilillä vain 
tämän linkin kautta katsottavissa.

• Videolla esitetyt asiat ovat myös seuraavilla dioilla luettavassa 
muodossa.

https://youtu.be/hnbx-xVHQbM
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• Mitä rokotteita pitää hankkia?

• Viimeisen kolmen vuoden aikana velloneen rokotekeskustelun aikana olemme 
kaikki oppineet, ettei mitään rokotetta ole pakko ottaa

• Rokotteista on kuitenkin hyötyä riskienhallinnassa siten, että estetään ennalta 
joitain tartuntatauteja

• Rokotetta suositellessaan leirilääkäri on pohtinut seuraavia asioita:

– Taudin vaarallisuus

– Taudin todennäköisyys

– Rokotteen hinta
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• Suosittelen seuraavia rokotteita

• Kansallinen rokoteohjelma (koulussa annetut)

• Hepatiitti A (+ B)

• Covid-19

• Meningokokki ACWY

• Jos riskiryhmää eli esim. keuhkosairas, sitten myös influenssarokote
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• Ei-niin tärkeitä rokotteita

• Lavantautirokote

• Japanin aivokuume –rokote

• Kriteerit näiden hankkimiseen eivät sijainnin ja matkan pituuden puolesta täyty, 
mutta pieni tartunnan riski toki aina on.
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• Milloin pitää aloittaa 
rokotteiden hankkiminen?

• Pisin sarja on hepatiitti A -rokotteella tai hepatiitti A+B -rokotteella, jossa 
toinen/kolmas annos otetaan kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä 
annoksesta

• Ei haittaa jos menee viime tinkaan, sillä vielä kuukautta ennen matkaa ehtii ottaa 
tärkeimmistä rokotteista ainakin ensimmäiset annokset

– Tehosteet voi ottaa matkan jälkeenkin
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• Resepti

• Tarvitseeko reseptin?

– Kyllä

• Mistä sen saa?

– Oman kunnan terveyskeskuksesta

– Muista tarvittaessa pyytää myös englanninkielistä reseptiä itsellesi. 
Sen saa terveyskeskuksen tai oman lääkärin kautta.

• Koreankielinen sanasto tärkeistä lääketieteellisistä termeistä on tekeillä. 
Julkaistaan kun se on valmiina.
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• Lääkkeet – Mitä pitää huomioida etukäteen?

• Tositteiden hankkiminen

• Vahvoista kipulääkkeistä, ADHD-lääkkeistä 
ym. pääasiassa 
keskushermostoon vaikuttavista 
lääkkeistä Koreasta etukäteen haettava 
lupa -> luvan voi hakea kun lentoliput on 
jaettu (pakollinen liite) -> ota yhteyttä 
lääkäriin kun lentoliput jaettu/hankittu

– Käsikauppalääkkeitä pitäisi voida 
viedä kohtuullinen määrä omaa 
käyttöön.



Ryhmätyöskentely 12-13.30
12-12:30

Nahka: keltainen, vihreä, musta ja hopea

SEPPO.IO: kaikki muut värit

12:30-13

Nahka: harmaa, oranssi, kulta ja punainen

Ruokailu: sininen, valkoinen, violetti, ruskea, keltainen
ja vihreä

SEPPO.IO: musta ja hopea

13-13:30

Nahka: sininen, valkoinen, violetti ja ruskea

Ruokailu: harmaa, oranssi, kulta, punainen, musta ja 
hopea

SEPPO.IO: keltainen ja vihreä

Nahka

SEPPO.IO

Ruokailu
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Ohjeita seppo.io
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17th World Jamboree
1991

제17회세계잼버리)

Etelä-Korean jamboree 1991 klo13.30-14

Marika Lappi
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Jamboree järjestettiin Etelä-Korean pohjoisosassa n. 200 
km pohjoiseen Soulista Soraksan National Park 
kansallispuistossa

• 8.-16.8.1991

• 20.000 partiolaista

• 135 maasta

• Suomen joukkueessa 176 jäsentä

• Matkanjohtajina Eila ”Ellu” Mansala ja Harri ”Karva” 
Ripatti

• 4 LLPK: Snowball, Sisu, Muumi ja Lapinkullat

• 8 NHQ:laista

• 12 Staffilaista (= IST)

”Many Lands, 
One World”
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Matkaohjelma

Malesia (Borneo) 24.7.-4.8.

•Kuching

•Kota Kinabalu

Etelä-Korea 5.-16.8.

•Soul

•Jamboree leiri 

Thaimaa 17.-20.8.

•Bangkok
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• Biotauko 10min
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Konkareiden vinkkejä: kysy-vastaa klo 14:10-15

• Laura Grönlund

• Juha Mäenalusta

• Hannu ”Banda” Rättö

• Virpi "Iiri" Väyrynen



Teetä, kahvia ja pullaa

15-15.30

3

Jos jollain ryhmällä on 
nahkatyö kesken, nyt voi 
vielä viimeistellä.
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Sinne ja takaisin 15.30-16

/ Omatoimimatkaajien oma palaveri 
käsityöluokassa
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MATKAT
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MATKATIIMI
• Järjestetään joukkueen matkat ja liikkumiset jamboreelle ja 

kotiin oheismatka- ja jamboreematkapaketin ottaneille

• Ohjeistetaan osallistujia joukkueen matkustuskäytännöissä

• Järjestetään oheismatka ohjelmineen kaikkineen

• Yhteistyössä matkatoimisto (CWT Finland) sekä heidän 
eteläkorealainen kumppani
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MATKATIIMI

Veli-Matti Kunnari (matkajohtaja)

Salli Suominen (matkamestari)

Camilla Rautala (matkamestari)
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Matkustaminen Jamboreelle
– Jamboreelle matkustetaan matkaryhmittäin (oheismatka- tai 

jamboreematka). Matka alkaa ja päättyy Helsinki-Vantaalta

– Omatoimi ISTit varaavat omat lennot ja matkat itsenäisesti

– Kussakin matkaryhmässä on 1-2 vastuullista johtajaa, 
matkakymppiä, jotka huolehtivat että ryhmä on aina oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan

– IST:it jaetaan samoihin ryhmiin leiriläisten ja 
leirilippukunnanjohtajien kanssa

– Kaikki täysi-ikäiset (IST & LLPKJ) toimivat matkoilla aikuisina

– Siirtymillä ja oheismatkalla ryhmien mukana matkustaa 
englannintaitoinen korealainen opas tai assistentti
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Matkustaminen Jamboreelle

• LENNOT
– Suomen joukkueen mukana matkustavien kaikki lennot on varattu

– Lennämme:
• Finnair (suora)

• Lufthansa Frankfurtin tai Münchenin kautta

• KLM-AirFrance Amsterdamin tai Pariisin kautta

• Turkish Airlines Istanbulin kautta

– Lennot ovat pitkiä, pelkästään Finnairin suora lento kestää noin 13 tuntia lentoreitistä 
riippuen

– Lennoilla matkustetaan pääosin oheismatkaryhmittäin, jotkin ryhmät jakaantuvat 
useammalle eri lennolle, jotka kuitenkin saapuvat Souliin kutakuinkin samaan aikaan.

– Paluut tapahtuvat samoissa ryhmissä kuin tulolennot

– Oman lentonsa ja lentopäivänsä saa tietoonsa alkuvuoden aikana
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Matkustaminen kotiin

• PALUUMATKA
– Paluumatkat tapahtuvat samoissa lentoryhmissä kuin menomatkat

– Huom, samalla tulolennoilla olleilla ryhmillä voi olla eri paluulennot!

– Leiriltä poistutaan joukkueen busseilla 12.8.

– Ensimmäiset paluulennot lähtevät 12.8. illalla

– Suurin osa paluulennoista lähtee 13.8., loput joko 14. Tai 15.8. eli kaikki ovat 
Suomessa viimeistään 16.8.

– 13.-15.8. kotiin lentäville järjestetään majoitus ja ruokailut Soulin tai Incheonin 
lentoaseman lähialueella sekä kuljetukset lentokentälle.
12.8. palaavat siirtyvät leirialueelta suoraan lentoasemalle joukkueen järjestämillä 
kuljetuksilla.
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Matkustaminen Jamboreelle

• MATKATAVARAT
– Jokainen voi ottaa mukaan yhden ruumaan menevän matkatavaran sekä 

käsimatkatavaran oman lentoyhtiönsä ohjeiden mukaan

– Kaikki omat tavaransa pitää pystyä kantamaan yhdellä kertaa, bussit eivät 
aina pysty ajamaan ovelle asti

– Joukkue ohjeistaa myöhemmin tarkemman pakkausohjeen matkoille
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Matkustaminen Jamboreelle

• VAADITTAVAT DOKUMENTIT
PASSI

– 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.
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Matkustaminen Jamboreelle

• VAADITTAVAT DOKUMENTIT

K-ETA

• Tällä hetkellä (11/22) Etelä-Koreaan on haettava etukäteen 
"matkustuslupa" eli K-ETA

• K-ETA haetaan sähköisesti, jokainen itse. K-ETA maksaa noin 10 000 
wonia (n. 7 euroa) ja se on maksettava itse

• Hakemiseen tarvitsee matkalla käytettävän passin tiedot, valokuvan 
itsestä sekä tiedot mm. osoitteesta Koreassa

• MATKATIIMI OHJEISTAA K-ETAN HAKEMISEEN MYÖHEMMIN 
KEVÄÄLLÄ, MIKÄLI SE ON VIELÄ AJANKOHTAINEN
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Matkustaminen Jamboreelle
• VAADITTAVAT DOKUMENTIT

KORONA (tilanne 11/2022)

- Tällä hetkellä Etelä-Korea ei edellytä koronarokotusta tai karanteenia 
maahan saapuvilta

- Tällä hetkellä maskin käyttö on pakollista lennoilla, joukkoliikennevälineissä 
sekä sisätiloissa.

- Mikäli maskipakko on voimassa vielä ensi kesänä, joukkue ohjeistaa maskin 
käytöstä omissa tilausbusseissamme ja ns. Oman porukan kesken

- Tällä hetkellä maahan ennen maahan saapumista on täytettävä 
terveystietokysely (sähköisesti etukäteen) josta saatavaa QR-koodia näytetään 
maahan saapuessa. Mikäli käytäntö on voimassa ensi kesänä, joukkue 
ohjeistaa tämän tekemiseen
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Matkustaminen Jamboreelle

• Ohjeet ja käytännöt muuttuvat koko ajan

• Joukkue ohjeistaa maahantulokäytännöistä ensi keväänä 
ja kesänä sen hetkisen tilanteen mukaan

• Jokainen vastaa Etelä-Korean vaatimista maahantulon 
edellytyksistä ja niiden kustannuksista itse:

– Passi ja sen voimassaolo

– K-ETA

– Koronan tuomat vaatimukset
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Matkapäivät tiivistettynä

• OHEISMATKA
– Lähtö 23.7., oheismatka 25.-29.7., leirille 30.7. (IST) tai 1.8. (LLPK), paluu 12.8.

– Lähtö 24.7., oheismatka 25.-29.7., leirille 30.7. (IST) tai 1.8. (LLPK), paluu 12., 13. tai 14.8.

– Lähtö 24.7., oheismatka 26.-30.7., leirille 31.7. (IST) tai 1.8. (LLPK), paluu 13. tai 14.8.

– Lähtö 24. Tai 25.7., oheismatka 26.-30.7., leirille 31.7. (IST) tai 1.8. (LLPK), paluu 13. tai 14.8.

– Lähtö 26.7., oheismatka 27.-31.7., leirille 1.8. (LLPK), paluu 12., 13 tai 14.8.

• JAMBOREEMATKA
– IST: lähtö 28.7., paluu 15.8.

– LLPK: lähtö 30.7., paluu 13. Tai 14.8.
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Oheismatka

• Oheismatka on partiomatka, jolla tutustutaan Korean kulttuuriin, 
historiaan ja nykyhetkeen partiomaisen ohjelman kautta.

• Oheismatkalla kuljetaan n. 40 hengen matkaryhmissä ja 
matkaryhmien sisäisissä vartioissa täysi-ikäisten johtajien johdolla.

• Majoittuminen on pääasiassa hotelleissa tai hostelleissa ja 
ruokailut ravintoloissa. Osa ruokailuista on joukkueen järjestämiä 
ja osa vartioiden omatoimiruokailuja kaupunkipäivinä.

• Matkaryhmät liikkuvat tilausbusseilla, mutta kaupunkipäivinä 
vartiot pääsevät liikkumaan ketterästi joukkoliikennettä 
hyödyntäen, esimerkiksi metrolla.
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Incheonin 
lentoasema

SOUL
• 1. PÄIVÄ

SAAPUMINEN SOULIIN

– Lennot saapuvat pääosin klo 07-11, 
muutama lento edellisenä iltana kello 18.

– Oheismatkaryhmittäin busseihin, 
siirtyminen Souliin

– 1-2 kohdetta ryhmittäin

– Alkuillasta check-in hotellille sekä yhteinen 
illallinen

Oheismatka
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SOUL
• 2. PÄIVÄ

SOUL

– Kaupunkiohjelmaa pienryhmittäin vapaalla 
aikataululla

– IST: toimivat ryhmissä aikuisina

– Ruokailut mahdollisesti omatoimisesti 
(sisältyy osallistumismaksuun)

Oheismatka
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SOUL

GYEONGJU

• 3. PÄIVÄ
DMZ (Demilitarized Zone), opastettu retki 
Koreoiden rajalle
– Bussi aamulla raja-alueelle

– Kyseessä osin suljettu sotilasalue. 
Matkaopas ohjeistaa miten alueella 
liikutaan ja mitä tarvitaan mukaan

– Paikalla opastettu tutustuminen Koreiden 
rajaan sekä Korean sotaan

– Illaksi bussilla suoraan Gyeongjuhun ja 
yhteinen illallinen

– Majoittuminen hostellissa tai vastaavassa

Oheismatka
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BUSAN

GYEONGJU

• 4. PÄIVÄ

GYEONGJU

– Tutustuminen Bulguksan
temppelialueeseen

– Eri pituisia haikkireitteijä

– Illaksi bussilla Busaniin

– Korealainen kylpylä jjimjilbang

– Majoittuminen kylpylässä, lattiamajoitus

Oheismatka
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BUSAN

• 5. PÄIVÄ

BUSAN

– Aamulla bussi Busaniin (n. 30 minuuttia)

– Kaupunkiohjelmaa pienryhmittäin 
vapaalla aikataululla

– IST: toimivat ryhmissä aikuisina

– Lounas mahdollisesti 
omatoimisesti (sisältyy 
osallistumismaksuun)

– Matkaryhmän yhteinen illallinen

– Majoittuminen hotellissa Busanissa

Oheismatka
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SaeManGeum

BUSAN

– Leirille siirrytään Busanista tilausbusseilla
• IST:it 30. Tai 31.7. riippuen oheismatkaryhmästä

• Leiriläiset 1.8.

– IST:eille siis oma kuljetus leirille ennen 
leiriläisiä heti oheismatkan jälkeen

– leiriläiset jäävät Busaniin tai lähialueelle 
vielä 1-2 yöksi

– Siirtyminen mahdollisimman aikaisin 
aamulla

– Ajoaika Busanista SaeManGeumiin
noin 4 tuntia

Siirtyminen leirille
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Jamboreematka

SaeManGeum

– Jamboreematka-ISTejä on pieni ryhmä

– Lento 28.7. Amsterdamin kautta (KLM), 
saapuminen Souliin 29.7. iltapäivällä

– Siirtyminen leirille 29. Tai 30.7. tämän 
hetkisen suunnitelman mukaan 
leiriorganisaation järjestämällä kuljetuksella

– Tarvittaessa järjestetään majoitus Soulin 
lähialueelle

Incheonin 
lentoasema
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Mukaan matkatiimiin?
• MATKAKYMPIT

- Kaikki vaeltajat ja aikuiset - IST:it ja 
leirilippukunnajohtajat – toimivat matkoilla 
vastuullisina aikuisina

- Kullekin oheismatkaryhmälle, 
jamboreematkaryhmälle (sekä tarvittaessa eri 
lennoille jakaantuviin ryhmiin) nimetään 1-2 
Matkakymppiä

- matkakymppi on joko IST tai 
leirilippukunnanjohtaja

- matkakymppien haku alkaa heti ja jatkuu kunnes 
kaikki löydetty
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Matkakympit
OHEISMATKAKYMPPI

• On ryhmän yhteyshenkilö matkatiimin suuntaan

• On ryhmän yhteyshenkilö korealaisen oppaan 
suuntaan (matkalla)

• Jakaa tehtävät muiden ryhmän aikuisten kesken

• "jalkauttaa" kaupunkipäivien partio-ohjelman 
osallistujille yhdessä muiden aikuisten kanssa

• Vastaa että ryhmä on ajallaan ja kokonaisuudessa 
oikeassa paikassa

• Llpkj on useimmiten yhdessä IST:in kanssa parina, 
jolloin Llpkj tuntee osallistujat ja IST-matkakymppi 
voi vastata enemmän esim. ohjelmasta

• osallistuu oheismatkan ohjelman suunnitteluun 
ennen matkaa (kevät 2023)

MATKAKYMPPI

• On ryhmän yhteyshenkilö matkatiimin suuntaan

• On ryhmän yhteyshenkilö korealaisen oppaan 
suuntaan (matkalla)

• Jakaa tehtävät muiden ryhmän aikuisten kesken

• "jalkauttaa" kaupunkipäivien partio-ohjelman 
osallistujille yhdessä muiden aikuisten kanssa

• Vastaa että ryhmä on ajallaan ja kokonaisuudessa 
oikeassa paikassa

• Llpkj on useimmiten yhdessä IST:in kanssa parina, 
jolloin Llpkj tuntee osallistujat ja IST-
matkakymppi voi vastata enemmän esim. 
ohjelmasta

• Tehtävä painottuu matkan ajalle
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Matkakympit

HAKU AUKI HETI

LINKKI LOMAKKEESEEN 
LAITETAAN MM. ISTIEN FB-

RYHMÄÄN

https://bit.ly/3tEEuF9
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• Joukkueen varusteet 16-16:30

• Joukkue tarjoaa osallistujille

✓ 2 paitaa painatuksilla (tekninen ja puuvilla)

✓ Lierihattu

✓ Leirimerkki

• Omakustanteisesti hankittavaksi tarjotaan mahdollisesti

✓ Juomapullo ilman painatusta ja painatuksen kanssa

✓ Leirimerkkejä (Tavoitteena on, että ISTeillä oma merkki joukkueen puolesta, 
asia on work in progress)

✓ Samoja paitoja ilman painatusta ja painatuksen kanssa

• Hankinta yhteistyökumppanin kautta.

Mallit suuntaa antavia



25.11.202
2

84

• Joukkueen varusteet 16-16:30

• Joukkueen virallinen asu:

– Virallinen partiopaita (=nykyinen sininen tai ruskea) TAI virallinen kesäpaita 
(sininen tai ruskea) TAI partiomekko. Lisäksi KV-huivi sekä väiski. Alaosana siisti 
tumma tai vaalea (=ei tarvitse olla hametta tai suoria housuja)

– Virallista asua käytetään tyypillisesti isoissa ohjelmissa esim. Avajaiset

• Huomaathan, että virallisen asun osat on hankittava itse!

– Etenkin väiskit ja KV-huivit loppuvat SOS:sta herkästi ja varaston 
täydentyminen voi viedä pitkäänkin. Tee siis hankintasi mahdollisimman 
pikaisesti.
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UUSIMMAT UUTISET 16.30-16.45

Alustava aikataulu IST-pesteille:

• Pestiluettelo ilmestyy joulukuu 2022

• Pestien hakeminen joulukuu 2022-helmikuu 2023

• Saat tietää oman pestisi maaliskuun 2023 loppuun 
mennessä

• Virtuaalinen pestiin perehdytys maaliskuu 2023

• Pestikoulutus leirialueella 29-31.7.2023



• Leirilippukunnanjohtajaksi?

• Haluaisitko nähdä jamboreen eri näkövinkkelistä tai tiedätkö sinä jonkun, joka 
olisi kiinnostunut vielä lähtemään mukaan? Lähde leirilippukunnanjohtajaksi?

• Vähintään 20v ikä.

• Leirilippukunnanjohtajat (4kpl) vastaavat mm. leirilippukunnan 
ennakkotapaamisviikonloppujen järjestämisestä ja päivittäisestä elämästä 
jamboreella.

• Jos kiinnostuit, ota yhteys osallistujajohtajiin pia.aalto@partiofi ja 
anna.kronlund@partio.fi Voit myös ilmoittaa kiinnostuksesi varalistalle, josta 
kontaktoimme, mikäli joku leirilippukunnanjohtajista jää pois.

mailto:pia.aalto@partiofi
mailto:anna.kronlund@partio.fi


Tapaamisiin linjoilla ja keväällä (16.45-17.00)

• Ilta-Matchan esittely – miksi niitä on, miksi on tärkeä osallistua?

• Palautekysely ISTeille tapahtuman jälkeen. Tulee lomakkeella sähköposti

• Omatoimimatkalaiset: ryhmäytyminen ja matkan tekoon liittyviä ajatuksia ja 
vinkkejä. Suositellaan perustettavaksi oma viestintäkanava: WhatsApp, Signal, 

Discord... Sellainen, johon kaikilla omatoimi ISTeillä on pääsy.



KIITOS!
Erittäin mukavaa kotimatkaa
Nähdään:
• IltaMatchoissa etänänä (katso 

seuraava leirikirje)
• 15.4 Kuopion/Kajaanin seutu
• 22.4 Tampereen seutu
• 29.4 Helsingin seutu



IST


