
 

Eurojamboree2020 
Suomen Joukkue 
Jamboree2020@partio.fi 
 

 

KOHTA ON JO KESÄ! 
 

 
 
 
 
 
Nyt kun leiriin on aikaa viitisen kuukautta, on aika tehdä muutamia tärkeitä 
toimenpiteitä. Lue siis tämä kirje tarkkaan ja toimi ohjeiden mukaan!  
 
Matkaa varten täytyy Kuksassa täydentää henkilökortin tai passin numero sekä 
hyväksyä matkatoimiston ehdot. Ehdot ovat luettavissa myös osoitteessa 
https://www.partio.fi/nyt/ej2020/lahtijalle/matkaehdot/  

Huomaa, että lentolippuun kirjoitetaan nimi Kuksan perusteella. Muuta 
tarvittaessa siis myös Kuksaan omien tietojen muokkauksen kohdasta se nimi, 
joka löytyy myös henkilökortista tai passista.  

Ohjeet Kuksaan kirjautumiselle kirjeen lopussa. Alaikäisen täydennykset tekee 
huoltaja. Lue kuitenkin ensin kirje loppuun, lisää tärkeää tietoa tulossa! 

Jokainen jamboreelle osallistuva saa itselleen Suomen Joukkueen t-paidat, toinen 
puuvillaa ja toinen teknistä materiaalia, ja päähineen. Jotta paita on sopiva juuri 
sinulle, tutki alla olevaa paitatoimittajan ilmoittamaa kokotaulukkoa. Taulukossa 
on ilmoitettu kunkin paitakoon mitat. Valitse oikea koko ja käy ilmoittamassa se 
Kuksaan. Paidat tilataan ilmoitettujen kokojen perusteella ja jaetaan kevään 
ennakkotapaamisissa. 

Paitatoimittajan kokotaulukot: 

Miehet 

KOKO XS S M L XL XXL 3XL 4XL 
Rinnanympärys 
(cm) 

87 93 99 105 111 119 127 135 

Vyötäronympärys 
(cm) 

75 81 87 93 99 107 115 123 

Lantionympärys 
(cm) 

89 95 101 107 113 121 129 137 
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Naiset: 

KOKO XS S M L XL XXL 3XL 4XL 
Rinnanympärys 
(cm) 

82 88 94 100 106 114 122 130 

Vyötäronympärys 
(cm) 

64 70 76 82 88 96 104 112 

Lantionympärys 
(cm) 

90 96 102 108 114 122 130 138 

 

Päähineissä on valittavana kaksi vaihtoehtoa, S/M ja L/XL. Pienemmän 
ympärysmitta on 54/56cm ja isomman 58/60cm. Tämä päähine ei siis korvaa 
väiskiä, joka kuuluu jokaisen henkilökohtaiseen partioasuun ulkomailla. 

Matkalle pitää hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti mikäli sellaista ei vielä 
ole. Ilmaisen kortin voi hakea osoitteesta https://www.kela.fi/eurooppalainen-

sairaanhoitokortti Oma matkatavara- ja matkustajavakuutus on myös suositeltava, 
sillä partiovakuutus on toissijainen eikä korvaa esimerkiksi sairastapauksen 
sattuessa lentoja kotiin eikä materiaalivahinkoja. 

Kaikki Kuksa muutokset tulee tehdä 8.3. mennessä! 

Erityisiä rokotteita ei Puolan matkalle tarvita, riittää että on saanut kansallisen 
rokotusohjelman mukaiset rokotteet ja että jäykkäkouristusrokote on voimassa. 
Gdansk ja Sobieszewon saari eivät kuulu erityiseen puutiaisaivotulehduksen 
riskialueeseen, mutta punkkeja esiintyy koko maassa. Alueella on heinikkoa ja 
muuta kasvillisuutta, joten punkkirokote saattaa olla hyvä ajatus.  

Mikäli sinulla on lääkitys, jonka lääkkeet vaativat kylmäsäilytystä, olethan 
yhteydessä omaan leirilippukunnanjohtajaasi. Leirilippukunnanjohtaja 
tiedustelee sinulta mm. paljonko tilaa leirin aikana tarvittavat lääkkeet vaativat.  

 

Ohjeet tietojen muokkaamiseen, muokkaus on mahdollista 8.3. asti: 

 Huoltajille: 
1. Kirjaudu Kuksaan huoltajatunnuksillasi 
2. Mene huoltajatunnuksilla huollettavasi profiiliin 
3. Klikkaa tapahtumat 
4. Valitse tapahtumista SP Euroopan Jamboree ja klikkaa Muokkaa 
5. Tee tarvittavat muutokset (valitse paita- ja päähinekoko, hyväksy matkaehdot, 

täydennä passi- tai henkilökorttitiedot) 
6. Voit päivittää tarvittaessa allergiatietosi 
7. ÄLÄ MUOKKAA MUITA TIETOJA!  
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Täysi-ikäisille: 

1. Kirjaudu Kuksaan omilla tunnuksillasi 
2. Mene omaan profiiliisi 
3. Klikkaa tapahtumat 
4. Valitse tapahtumista SP Euroopan Jamboree ja klikkaa Muokkaa 
5. Tee tarvittavat muutokset (valitse paita- ja päähinekoko, hyväksy matkaehdot, 

täydennä passitiedot) 
6. Voit päivittää tarvittaessa allergiatietosi 
7. ÄLÄ MUOKKAA MUITA TIETOJA! 

 

Nyt kun olet tehnyt tarvittavat toimenpiteet, voit jäädä odottamaan innolla 
matkaa ja uusia ystäviä ja kokemuksia. Saat Joukkueelta vielä kevään aikana 
postia ja tapaamme ennakkotapaamisissa, myös oma leirilippukuntasi tai IST 
mestari saattaa lähettää sinulle postia. 

Muista seurata Suomen Joukkueen somea Facebookissa ja Instagramissa, uusin 
tieto löytyy aina nopeimmin Facebookista! 

 

Matkaterveisin 

Suomen Joukkueen johtoryhmä 


