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Jamboree on enää 140 päivän päässä!
Kun lähdön päivä lähenee, myös tiedon määrä kasvaa ja leirikirjeetkin alkavat hiljalleen muistuttaa enemmän novelleja kuin kirjeitä. Tässä leirikirjeessä on sen verran painavaa asiaa, että kannattaa lukea se huolella.
Kirjeen aiheita ovat:
1. VARUSTELISTA
2. MATKARYHMÄT (sekä bussiryhmät ja hotellimajoittuminen oheismatkalla)
3. SUOMEN JOUKKUEEN SÄÄNNÖT

1. SUOMEN JOUKKUEEN VARUSTELISTA
- MITÄ MUKAAN JAMBOREELLE?
Kaulassa jo lentokentällä: Suomen joukkueen sinivalkoinen edustushuivi, jossa on kiinni nimineula.

KÄSIMATKATAVARAT
•
•

käsimatkatavaran enimmäispaino on 8 kg
käsimatkatavaroita saa olla enintään kaksi, joista toisen tulee olla joukkueen Kånken (huom! enimmäispaino yhteensä 8 kg)
MATKADOKUMENTIT JA RAHA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

passi
tuloste hyväksytystä ESTA-hakemuksesta
kopio matkavakuutusdokumenteista/vakuutuskortti
valokopio passin henkilötietosivusta
oman pankin/luottokorttiyhtiön ja matkavakuutusyhtiön yhteystiedot
huoltajien yhteystiedot sekä kännykässä että paperilla
lompakko, rahavyö tai vaatteiden alle sujautettavissa oleva rahapussi
USA:n dollareita valmiiksi vaihdettuina
IST:eillä Safe From Harm tulostettuna leiriä varten

VÄLTTÄMÄTÖN ELEKTRONIIKKA
• matkapuhelin, johon on ladattu JamppiApp
• puhelimen laturi
• sähköpistokkeen adapteri EU-USA
Halutessasi voit ottaa mukaan myös
• kuulokkeet
• 1– 2 kpl maksimissaan 20 000 mAh vara-akku eli powerbank (näitä ei saa laittaa ruumaan,
viimeisimmät ohjeistukset kannattaa vielä ennen lähtöä tarkistaa lentoyhtiön sivuilta)
• kamera ja sen akku/laturi
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HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA JA LÄÄKKEET
•
•
•
•
•
•

kahdet alusvaatteet, sukat ja T-paita (jos ruuman matkatavarat jostain syystä saapuvat myöhässä)
hammasharja
nesteet (max 100 ml kokoisissa pakkauksissa) pakattuina 1 litran läpinäkyvään suljettavaan
muovipussiin (esim. minigrip)
hammastahna, deodorantti, käsidesi ja huulirasva (huom! sisältävät kaikki nesteitä)
henkilökohtaiset lääkkeet omissa pakkauksissaan (varaa varmuuden vuoksi annokset 5 ylimääräiselle päivälle)
henkilökohtaisten reseptilääkkeiden englanninkieliset reseptit (saa pyytämällä apteekista)
ns. PKV-lääkkeistä tarvitaan maksullinen Schengen-todistus

Joukkueen lääkärin vinkki: Kannattaa varata lääkkeitä mukaan niin, että annostelussa on huomioitu
lääkkeiden tarve silloin, kun esimerkiksi allergian, astman tai migreenin oireet ovat pahimmillaan
VIIHDETTÄ JA HYVINVOINTIA MATKALLE, JOS HALUAT
•
•
•
•
•
•

silmälaput ja korvatulpat jos olet herkkä nukkuja
niskatyyny
villasukat ja kevyt peitto, jos palelet helposti
lentosukat, jos jalkasi turpoavat herkästi
matkalukemista ja muuta matkapuuhaa.
Matkatiimin vinkki: lennoilla ei ole verkkoa, mutta voit ladata puhelimeesi musiikkia, sarjoja,
pelejä ja musiikkia jo ennen matkaa. e-kirja on kevyempi kuin paperinen kirja.

VARMISTA, ETTÄ KÄSIMATKATAVAROISSASI EI OLE
•
•
•
•
•
•

kynsisakset, joissa on yli 4 cm terä
linkkuveitsi/monitoimityökalu
metallisia neulepuikkoja tai ompeluneuloja
vyön solkea tai avaimenperää, jossa on teräviä osia
mitään, mitä voisi käyttää aseena tai mikä näyttää vaaralliselta
vesipulloa, pillimehua, smoothieta tms. (tyhjän juomapullon saa ottaa)
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MATKATAVARAT RUUMAAN
•
•
•
•

lentokoneen ruumaan menevä iso putkikassi tai rinkka (huom! rinkassa pitää olla lentomatkustamista
varten suunniteltu rinkan lentopussi)
tilavuus vähintään 60 litraa
paino maksimissaan 23 kg (sama painorajoitus myös paluulennolla, joten ole tarkkana ostosten kanssa!)
omia tavaroita pitää pystyä kantamaan mm. lentokentillä ja leirialueella vähintään 1 km
VAATTEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suomen joukkueen viralliset asut ja asusteet (3 T-paitaa, lippis ja buff-huivi)
oma partiopaita ja tumma siisti alaosa
5 x t-paita
5 x alusvaatteet
5 x sukat, suosittelemme hengittäviä vaellussukkia
yöasu
uima-asu (suositellaan uimapukua koska bikinit eivät pysy päällä vesiaktiviteeteissa, pojille
uimashortsit)
shortsit
pitkät housut
huppari tai neule
sadeasu
kevyt takki viileitä iltoja varten
väiski
Suomen joukkueen kangasmerkit ja pinssit

JALKINEET
•
•
•
•

nilkkaa tukevat, vettä ja likaa hylkivät hyväpohjaiset kävelykengät (jykevät vaelluskengät ovat
raskaat raahattavaksi, mutta pelkillä tennareilla ei jamboreen maastossa pärjää)
lenkkarit tai muut kevyemmät kesäkengät, joilla pystyy kävelemään koko päivän
sandaalit tms. kevyet kengät omilla teltoilla oleskeluun
suihkusandaalit (esim. varvastossut tai crocsit) hygieniasyistä suihkuun

Joukkueen lääkärin vinkki: Muista ajaa kengät sisään jo ennen matkaa. Älä lähde uusilla kengillä,
sillä jamboreella kävellään päivän aikana paljon.
LEIRIVARUSTEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pieni lukko kassille, jotta sen voi lukita leirillä
lukko teltan oveen ja jokaiselle telttalaiselle oma avain
makuupussi (kesäpussi tai kolmen vuodenajan)
tyyny ja tyynyliina
vähintään 0,75 litran juomapullo tai juomapussi
ruokailuvälineet ja astiapyyhe ruokailuvälinepussissa
otsalamppu, varaparistot
muistiinpanovälineet
rannekello käteen ja herätyskello mukaan, älä luota vain kännykkään
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HYGIENIA JA LÄÄKKEET
•
•
•
•
•
•
•
•

käsipyyhe ja kylpypyyhe (retkipyyhkeet vievät vähemmän tilaa ja ovat kevyitä)
aurinkovoide, jossa vähintään suojakerroin 20
henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, kuten saippua, sampoo, hoitoaine, kosteusvoide jne. (osan
voit pakata käsimatkatavaroihinkin, huomaa silloin 100 ml kokorajoitus)
hyttyskarkote
EA-pakkaus: särky/kuumelääke, laastareita, rakkolaastareita, kynsisakset ja pinsetit
luontoystävällinen pyykinpesuaine
likapyykkipussi, esim. kangaskassi
Joukkueen ohje: Ota mukaan luontoystävällisiä pesuaineita!

OMAA JAMBOREEMUKAVUUTTAA LISÄÄMÄÄN
•
•
•
•
•
•

pussilakana tai ohut silkkilakana makuupussin sisälle on hyvä lisä leirin kosteassa ilmastossa
leirillä on valmiit telttasängyt, mutta lisäpehmusteeksi voi ottaa halutessaan makuualustan
aurinkolasit
allastulppa pyykin pesua helpottamaan
S-koukkuja tavaroiden ripustamiseen
pyykkipoikia ja vähän narua

YLEISIÄ OHJEITA JA VINKKEJÄ PAKKAAMISEEN
•

Nimikoi kaikki vaatteesi ja tavarasi, jotta niillä on kadotessaan jotain mahdollisuuksia löytää takaisin
luoksesi: etunimi, sukunimi, leirilippukunta/IST-leiri, Finnish Contingent).

•

Ota valokuva kaikista varusteistasi ennen pakkaamista ja tulosta se. Näin muistat leirillä, mitä sinulla
mahdollisesti on hukassa.

•

Lisää omaan ruumaan menevään laukkuusi jokin selkeä tunniste, josta erotat sen lentokentällä ja bussin
ruumasta helposti kaikkien muiden samanlaisten kassien joukosta.

•

Pakkaa varusteesi niin, että löydät matkan aikana helposti tarvitsemasi vaihtovaatteet ilman, että joudut
purkamaan koko kassisi sisällön. Voit esim. pakata kaikki sukat yhteen kangaskassiin. Toiseen kangaskassiin alusvaatteet jne.

•

Älä ota mukaan uusia ja kalliita merkkivaatteita. Suosi mieluummin vanhoja ja käytettyjä vaatteita. Jamboree on niin iso tapahtuma, että ikävä kyllä mukaan mahtuu myös pitkäkyntisiä.

•

Muista varusteita pakatessasi, että jamboree kestää kaksi viikkoa, mikä on pidempi kesto kuin mihin
suomalaisilla partioleireillä olemme tottuneet. Leirillä on pesumahdollisuus vaatteille. Et siis tarvitse
neljäätoista T-paitaa, mutta esim. aurinkovoidetta kannattaa varata koko leirin tarpeisiin.
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2. MATKARYHMÄT JA HOTELLIHUONEET SELVILLÄ!
Jos haluat tietää oman bussiryhmäsi tai oheismatkan hotellihuoneesi kämppikset, kirjaudu leirirekisteriin
samaan tapaan kuin kirjauduit paitatilauksen yhteydessä. Oma matkaryhmä näkyy nyt matkatiedoissa.
Olemme pyrkineet noudattamaan kaveritoiveita, mutta kaikkea emme ole millään saaneet onnistumaan. Valitettavasti matkaryhmää ei voi muuttaa, vaikka oma toive olisikin jäänyt toteutumatta. Onneksi silti matkalla
on mahdollisuus saada upeita uusia kavereita. Kannattaa ehdottomasti tutustua huonekavereihin ja omaan
bussiryhmään.
Kaikki leiriläisten oheismatkahuoneet ovat neljän hengen huoneita, joissa on kaksi queen size -parisänkyä.
Hotellihuoneiden jakamisessa olemme noudattaneet hotellien ohjeistuksia. Hotellin sääntöjen mukaan tytöt
ja pojat eivät saa nukkua samoissa huoneissa, eikä aikuinen saa yksin nukkua nuorten kanssa.
Huomaathan, että jotain muutoksia saattaa vielä tulla meistä riippumattomista ulkoisista syistä.
HUOM!
Lennoilla on tarjolla muutama istumapaikka, joihin saa ostaa lisämaksusta jalkatilan. Lisämaksun hinta on
enintään 170 euroa /menopaluu. Tarjoamme paikkoja ensisijaisesti niille, jotka ovat 185-senttisiä tai pitempiä. Lisäksi lentoyhtiö edellyttää, että lisätilapaikalla istuva 1) osaa puhua englantia, 2) on fyysisesti toimintakykyinen ja 3) ymmärtää englanniksi annettuja ohjeita. Jos olet pitkä, täytät lentoyhtiön vaatimukset
ja haluat ostaa itsellesi lisäjalkatilaa, ota yhteys Skeittiin (katleena.kortesuo@partio.fi) viimeistään 16.3. ja
kerro pituutesi ja toiveesi. Meilin lähettäjän pitää olla täysi-ikäinen: aikuiset voivat ostaa jalkatilan itselleen,
ja alaikäisille tilauksen tekee huoltaja

BOREEå201
9åJAM
UT
W
CO

LEIRIKIRJE
3.3.2019

INIA, USAå
IRG
TåV
ES

FINNIS
HåC
ON

4t
NT - 2 h WORL
GE
Då
S
TIN

3. SUOMEN JOUKKUEEN SÄÄNNÖT
Suomen joukkueella on yhteiset selkeät säännöt, jotka koskevat kaikkia osallistujia. Joukkueen sääntöjä
noudattamalla takaamme, että kaikilla osallistujilla on mahtava jamboree-elämys!

1. KÄYTTÄYDYMME PARTIOMAISESTI
2. NOUDATAMME SÄÄNTÖJÄ
3. KUNNIOITAMME TOISIA IHMISIÄ, KULTTUUREJA JA TOISTEN OMAISUUTTA
4. AUTAMME JA PUUTUMME ONGELMIIN
5. VASTAAMME MEILLE KUULUVISTA TEHTÄVISTÄ
6. LIIKUMME TURVALLISESTI
7. OSALLISTUMME OHJELMAAN
8. MUISTAMME LEVÄTÄ JA KUNNIOITTAA TOISTEN LEPOA
9. NOUDATAMME PÄIHTEETTÖMYYTTÄ
10. NOUDATAMME LAKEJA
11. REAGOIMME SÄÄNTÖRIKKOMUKSIIN

1. KÄYTTÄYDYMME PARTIOMAISESTI
Edustamme Suomea ja Suomen partiolaisia, käyttäydymme partiomaisesti ja toimimme hyvänä esimerkkinä.
Noudatamme joukkueen johdon ohjeita joukkueen tunnisteiden ja virallisten asusteiden käytöstä.

2. NOUDATAMME SÄÄNTÖJÄ
Yhteisten sääntöjen noudattaminen takaa sen, että jamboreematkastamme tulee jokaiselle unohtumaton kokemus. Meillä kaikilla on oikeus onnistuneeseen matkaan ja velvollisuus auttaa muita osallistujia
viihtymään.
Joukkueessa kaikilla on samat säännöt, tulkitsemme niitä kaikkien kohdalla samalla tavalla. Tarvittaessa
annettavat sanktiot ovat kaikille samat. Joukkueen jäseninä olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia
annettuja sääntöjä ja ohjeita.
Noudatamme leiriorganisaation antamia sääntöjä ja ohjeita.
Näiden sääntöjen lisäksi joukkueen johto voi antaa tarkentavia ohjeita matkustamista ja leirielämää
koskien.
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3. KUNNIOITAMME TOISIA IHMISIÄ, KULTTUUREJA JA TOISTEN OMAISUUTTA
Kunnioitamme toisia ihmisiä, vieraita kulttuureja ja niiden tapoja.
Kaikilla on oikeus osallistua jamboreelle kokematta kiusaamista, syrjintää tai häirintää. Kunnioitamme
kaikkien oikeutta tähän emmekä kiusaa, syrji tai häiritse ketään. Noudatamme annettuja ohjeita sosiaalisen median käytöstä.
Puutumme kaikkiin kiusaamis-, syrjintä- ja häirintähavaintoihin. Kerromme niistä omalle johtajalle tai
joukkueen johdolle.
Pidämme hyvää huolta omasta, toisten ja yhteisestä omaisuudesta emmekä lainaa ilman lupaa.

4. AUTAMME JA PUUTUMME ONGELMIIN
Tarjoamme ja pyydämme apua sekä puutumme mahdollisiin ongelmiin heti.
Leirilippukunnanjohtajat ovat pääsääntöisesti vastuussa leiriläisistä, mutta myös ISTit ja CMT:n jäsenet
ovat velvollisia auttamaan ja ohjaamaan heitä. Erityisesti oheismatkan ja lentojen aikana kaikki aikuiset
ovat vastuussa leiri-ikäisistä.

5. VASTAAMME MEILLE KUULUVISTA TEHTÄVISTÄ
Teemme meille annetut tehtävät hyvin ja määräajassa.
Tiedotan tehtävän antajaa, jos olen estynyt suorittamasta tehtävää.

6. LIIKUMME TURVALLISESTI
Liikumme aina niin, että kaikilla on turvallinen olo, ja huolehdimme toinen toisistamme. Leiriläiset eivät
liiku yksin.
Leiriläisen tulee pitää johtajansa tietoisena liikkumisestaan ja noudattaa johtajan ohjeita.
Täysi-ikäisen tulee leirialueelta poistuessaan ja leirialueelle palatessaan ilmoittaa asiasta NHQ:lle.

7. OSALLISTUMME OHJELMAAN
Osallistumme suunniteltuun ohjelmaan.
Poikkeukset sovitaan oman johtajan tai lääkärin kanssa.
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8. MUISTAMME LEVÄTÄ JA KUNNIOITTAA TOISTEN LEPOA
Huolehdimme omasta ja muiden levosta.
Pidämme kiinni yhteisistä hiljaisuussäännöistä. Hiljaisuuden aikaan liikkumista tulee välttää.
ISTien ja CMT:n jäsenten tulee välttää meluamista teltta-alueillaan kaikkina aikoina, koska osa ISTeistä
saattaa nukkua päivälläkin yövuoronsa vuoksi.
Leiriläisten on oltava leirilippukunnan alueella puoli tuntia ennen hiljaisuutta.

9. NOUDATAMME PÄIHTEETTÖMYYTTÄ
Päihtyneenä esiintyminen leirillä ja matkalla on kielletty. Täysi-ikäiset tiedostavat vastuunsa ja johtamisvelvoitteensa, joka voi tulla myös yllättäen.
Päihteiden tuominen leirialueelle, kulkuneuvoihin ja majapaikkoihin on kielletty.
Päihteiden käyttöön ja tupakointiin houkutteleminen on kielletty.

10. NOUDATAMME LAKEJA
Noudatamme sekä Suomen että USA:n lakia.
•
•
•

USA:ssa alkoholin välittäminen alle 21-vuotiaille on kielletty.
Tupakkatuotteiden osalta lainsäädäntö vaihtelee (18/21 v.) osavaltioittain.
Huumeiden hallussapito, käyttö ja hankkiminen tai sen yritys on huumausainerikos.

Lainrikkomuksista ilmoitetaan paikallisille viranomaisille, kotiin ja leiriorganisaatiolle.
Kaikki havainnot rikoksista leirialueella on ilmoitettava NHQ:lle.

11. REAGOIMME SÄÄNTÖRIKKOMUKSIIN
Mahdollinen sääntörikkomus selvitetään asianosaisten kanssa keskustelemalla.
Vakavista sääntörikkomuksista ilmoitetaan kotiin.
Tietyt sääntöjen rikkomukset ovat niin vakavia, ettei joukkue enää niiden jälkeen voi ottaa vastuuta osallistujasta. Näissä tilanteissa joudumme lähettämään osallistujan kotiin omalla kustannuksella. Tällaisia
tilanteita ovat:
•
•
•
•

Rikkomukset, joiden vuoksi leiriorganisaatio poistaa osallistujan leirialueelta tai ei päästä osallistujaa sinne. Jamboreen sääntöjen mukaan tämä voi tapahtua vaarallisen käytöksen tai muita kohtaan
tapahtuneiden rikkomusten (esim. varkaus) perusteella.
Huumeiden käyttö, hallussapito tai yritys hankkia huumeita.
Päihtyneenä esiintyminen.
Lainrikkomukset, vaarallinen tai epäasiallinen käytös, kuten kiusaaminen, häirintä tai väkivaltaisuus.

Päätökset joukkueen jäsenen lähettämisestä kotiin tekevät Suomen joukkueen joukkueenjohtajat.

