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Happy IST, Happy Jamboree!
IST on lyhenne sanoista International Service Team eli vapaasti kääntäen palveluleiriläinen. Pohjois-Amerikan jamboreella IST:eille on luvassa monipuolista ja laadukasta omaa ohjelmaa. IST:ejä odotetaan noin
9000 eri puolilta maailmaa ja tämän kirjeen tervehdys on yksi vuoden 2019 maailmanjamboreen motoista.
On hienoa, että jamboreeväki haluaa panostaa IST:ien hyvinvointiin. Tarjolla on erilaisia IST-aktiviteetteja
niin leirialueella kuin sen ulkopuolellakin.
IST:eillä on jamboreella vastuullaan erilaisia pestejä aivan kuten suomalaisillakin suurilla partioleireillä. Olet Pohjois-Amerikan jamboreen ilmoittautumislomakkeella voinut toivoa kolmea mieluisinta pestiosa-aluetta. Kun Suomen joukkue nyt rekisteröityy jamboreelle, suomalaiset IST:it pääsevät mukaan
tapahtuman ”pestimarkkinoille”. Tämä tarkoittaa sitä, että jamboreeorganisaation pestiesimiehet voivat olla
sinuun suoraan yhteydessä sopivan pestin osuessa kohdalle. Pestiesimiehet saavat toivelistanne mieluisimmista pesteistä, mutta kaikille ei voida taata suosikkipestin toteutumista. Jos ei yhteydenottoa heti kuulu, älä
huolestu. Jokaiselle varmasti löytyy hommia jamboreella!
Ensimmäinen IST-tapaaminen järjestetään 17.-18.11.2018 Pääkaupunkiseudulla. Ilmoittautuminen tapaamiseen aukeaa myöhemmin. Voit valita kumpana päivänä osallistut, sillä molemmat päivät ovat sisällöltään
samanlaisia. Suosittelemme tapaamisia varsinkin ensikertalaisille, mutta toivotamme kaikki IST:it erittäin
lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan toisiinsa ja fiilistelemään tulevaa jamboreeta. Toinen tapaaminen on
keväällä 2019.
Suomen joukkueen IST:ien hyvinvoinnista ja kouluttamisesta huolehtivat IST-mestarimme Emma Isokyykö
Auran Eräkurjista (L-SP) ja Salla Grönlund Maahisista (PäPa). Molemmat tavoittaa @partio.fi sähköpostilla.
Kiinnostaisivatko sinua Suomen joukkueen omat IST-pestit?
Pestit aukeavat tällä viikolla. Jos kiinnostuit, niin tarkempaa tietoa sauna- ja NHQ-IST-pestien sisällöistä löydät Suomen joukkueen rekrysivuilta: https://jamboree.fi/rekrytointi/. Suomen joukkueen IST:inä toimiminen
näissä tehtävissä on täysipäiväistä, eli samaan aikaan ei voi vastaanottaa jamboreeorganisaation tarjoamaa
pestiä. Kannattaa myös tutustua muihin avoinna oleviin CMT-pesteihin (Contingent Management Team), jos
löydät sieltä jotain itseäsi kiinnostavaa ja osaamistasi vastaavaa. Leirilippukunnanjohtajiakin kaivataan vielä
lisää, kun suureksi riemuksemme saimme kaikki jonopaikoilla olleet leiriläisikäiset mukaan jamboreelle!
Tärkeä muistutus matkustusasiakirjoista:
Huolehdithan, että matkustusasiakirjasi (passi ja ESTA*) ovat voimassa ja niiden tiedot ilmoitettuina Kuksaan viimeistään 31.5.2018. Mikäli et vielä ole hakenut ESTA-matkustuslupaa, niin se kannattaa tehdä
nyt heti. Suomen joukkue ilmoittaa kaikkien lähtijöiden passi- ja ESTA-tiedot kootusti matkajärjestelyistä
vastaavalle matkatoimistolle jo kesällä 2018.
Passin voimassaoloajasta vielä sen verran, että olemme varmistaneet Suomen USA:n suurlähetystöstä ja
matkanjärjestäjältä, että passin tulee olla voimassa vielä 2 kuukautta matkan päättymisen jälkeen.
Vielä yksi tärkeä asia pitää matka-asiakirjojen lisäksi hoitaa, jotta pääsemme varaamaan Suomen joukkueen
matkoja ja majoituksia. Jokaisen leiri- ja oheismatkalaisen tulee hyväksyä matkatoimistomme SMT:n ryhmämatkan erityisehdot ennen juhannusta. Matkatoimistomme ei voi ryhtyä matkajärjestelyihin ennen kuin
jokainen lähtijä on nämä ehdot hyväksynyt! Tiedotamme ja ohjeistamme ehtojen hyväksymisen toukokuun
aikana, joten tarkkaile sähköpostiasi. Ehdot hyväksytään kuksassa. Tämä ei koske omatoimimatkalaisia.
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Tulevat jamboreemaksun eräpäivät ja maksuerät ovat seuraavat. Huomaathan, että maksueriä ei voi yhdistellä, eikä eräpäiviä muuttaa. Löydät laskusi myös Kuksasta oman profiilisi välilehdeltä Laskut. Laskun
maksamatta jättäminen tarkoittaa matkan peruuttamista.
MATKAPAKETTI
MAKSUERÄ

OHEISMATKA LEIRIMATKA

OMATOIMIMATKA

ERÄPÄIVÄ

2. maksuerä

1000 €

700 €

-

30.8.2018

3. maksuerä

1000 €

700 €

-

31.12.2018

4. maksuerä

~1500 €

~650 €

~550 €

28.2.2019

Syksyn ennakkotapaamista odotellessa kannattaa seurata Suomen
joukkueen virallisia tiedotuskanavia netissä (jamboree.fi), Facebookissa
(SPJamboree) ja Instagramissa (amerikanjamboree).
Myös jamboreen omilla verkkosivuilla pääsee tunnelmoimaan leirialuetta ja sen tarjoamia
seikkailumahdollisuuksia https://www.2019wsj.org/.
Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tai ihmeteltävää, saat meihin parhaiten yhteyden sähköpostilla info@
jamboree.fi. Kaikki leirikirjeet löydät jamboreejoukkueen verkkosivuilta, jos tämä kirje sattuu hukkumaan
https://jamboree.fi/materiaalipankki/leirikirjeet/
Adwenture Awaits! Enää 440 päivää jamboreen alkuun!
Joukkueenjohtajat,

Anne ja Juho
*) Linkki ESTA-hakemukseen https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

