31.12.2017

Vuosi on vaihtumassa ja ensi vuonna lähdetään Roverwaylle! Me ei jaksettaisi enää odottaa, mutta vielä
menee hetki aikaa. Tähän kirjeeseen olemme koonneet kaikkea saatavilla olevaa tietoa, joten luethan
kirjeen huolellisesti läpi.

Olethan jo merkannut kalenteriisi Suomen Roverway2018 -joukkueen tapaamisen?

Ennakkotapaaminen on ensi keväänä 13-15.4.2018 Tampereella Aitolahdessa. Tapaamiseen matkat ovat
omakustanteiset, mutta ruoka ja majoitus maksetaan joukkueen budjestista. Paikalle on helppo tulla
julkisilla

kulkuneuvoilla,

mutta

voimme

sumplia

kyytipörssiä

myös

lähempänä

ajankohtaa.

Ennakkotapaamisessa puhutaan mm. tapahtuman aikatauluista, turvallisuudesta, viestinnästä ja
tutustutaan toisiimme. Varsinaisen kutsun ja kirjeen ennakkotapaamiseen saat viimeistään maaliskuun
alussa.

Logokilpailu on nyt auki! Suunnittele joukkueellemme logo, josta käy ilmi, että olemme suomalaisia
Roverwaylla

2018.

Logosta

tehdään

joukkueen

kangasmerkit

sekä

se

tulee

painatuksena

joukkuevaatteeseen. Voittajalogo äänestetään ennakkotapaamisessa. Kannattaa siis jo nyt alkaa
suunnittelemaan omaa ehdotustaan. Lähetä oma ehdotuksesi 1.4. mennessä sähköpostilla Sallalle:
salla.gronlund@partio.fi.

Joukkueen virallisena viestintäkanavana toimii sähköposti ja nettisivut. Pyrimme lisäämään tietoa
nettisivuille sitä mukaan kun sitä on saatavilla. Myös tämä kirje
päätyy sinne, jos se sattuu sinulta hukkumaan. Seuraa siis
roverway.partio.fi. Liity myös salaiseen facebook-ryhmäämme,
joko etsimällä Roverway 2018 - Suomen joukkue tai tästä linkistä:
https://www.facebook.com/groups/356362971468752/.

Ryhmässä voi jo fiilistellä kaikkia Roverway-juttuja ja jakaa
parhaita vinkkejä, mitä vain mieleen tulee.

Muuten

kysymyksiä

voi

lähettää

joukkueen

varajohtaja

ja

viestintävastaava

Sallalle

(salla.gronlund@partio.fi, 040-8433990). Kysy, mieti, ihmettele mitä vaan, me vastataan heti
parhaamme mukaan ja etsitään vastaus jos ei johonkin osata vastata.

Roverway-organisaatio

lähettää

myös

uutiskirjettä

ja

omasi

pääset

tilaamaan

täältä:

https://www.roverway2018.nl/en/multimedia/newsletter

Roverwaylla

on

virallinen

nettikauppa

tuotteille:

https://www.roverway2018.nl/en/shop-en#!/.

Kaupasta löytyy huppareita, t-paitoja, toppeja ja pipoja monessa eri värissä Roverwayn logolla.
Tilaaminen on helppoa ja se tulee sinulle postitettuna 3-6 työpäivässä. Mikäli tilaat nettikaupasta, niin
muista käyttää tuotteita jo keväällä ja kesällä ennen tapahtumaa ja mainosta Roverwayta!

Suomen joukkuetuote tulee kokeiltavaksi ennakkotapaamiseen, niin jokainen saa varmasti oikean
kokoisen.

Poluista tulee lisätietoa tammikuussa. Jokainen vartio valitsee itselleen viisi mieluisinta polkua, jonka
jälkeen Roverwayn organisaatio

sumplii jokaisen

mieluisalle

polulle.

Polkuvalinnat tehdään

tammikuussa ja ne kannattaa tehdä heti, sillä parhaat viedään päältä! Emme valitettavasti osaa sanoa
poluista yhtään tämän tarkempaa tietoa, mutta seuraa nettisivuja ja facebookia, lisäämme sinne tietoa
kun sitä tulee.

Sillä aikaa kun osallistujat ovat poluilla, IST:t menevät jo leiripaikalle Zeewoldeen valmistelemaan
leiriä. Emme kuitenkaan osaa sanoa, millaisia pestejä IST:elle on tarjolla. Annamme tästäkin lisätietoa,
kun sitä on saatavilla.

1) Matkustaminen
Koko Roverwayn yhteiset avajaiset pidetään Haagissa 23.7.2018. Jokainen vartio järjestää itsenäisesti ja
omakustanteisesti

omat

matkajärjestelynsä

edestakaisin

Suomen

ja

Alankomaiden

välillä.

Suosittelemme saapumaan jo 22.7., koska emme vielä tiedä mihin aikaan avajaiset alkavat 23. päivä.
Lennot kannattaa hankkia jo pian, koska mitä lähemmäs tapahtumaa mennään, sen kalliimmiksi ne

tulevat. Koko vartion ei kuitenkaan tarvitse matkustaa yhdessä kunhan kukaan ei joudu matkustamaan
yksin vasten tahtoaan. Vartionjohtajan on syytä tietää missä kukin matkustaa, sillä hän on koko vartion
ja joukkueenjohdon välinen linkki.

On siis ok matkustaa ennen tai jälkeen tapahtuman omatoimisesti. Alaikäiset tarvitsevat luonnollisesti
luvan huoltajiltaan matkustamiseen.

Suomen Partiolaisten leirimatkaorganisaation (Roverway-joukkueen) vastuu alkaa 23.7.2018 klo 0.00
(tai kun vartio saapuu Alankomaihin 22. tai 23.7. 2018), ja päättyy sunnuntaina 2.8. 2018 Roverway2018
-tapahtuman päätösjuhlaan Alankomaissa.

3) Tapahtuman maksun toinen eräpäivä
Osallistujaikäisille tulee vielä maksettavaksi toinen erä, 150,00€. Toisen erän eräpäivä on 15.4.2018,
saat laskun sähköpostiisi samalla tavalla kuin ensimmäisenkin. Muista tarkkailla sähköpostiasi siis
huolella huhtikuun alussa.

Osallistujakategoria

eräpäivä 31.10.2017

eräpäivä 15.4.2018

vartiolainen tai
vartionjohtaja

450,00 €

150,00 €

IST - eli
palvelutiimiläinen

450,00 €

-

Maksuaikataulusta ei voida poiketa, koska maksuaikataulu perustuu Roverway organisaation
asettamiin eräpäiviin. Maksathan erät toisaalta myös esitetyn aikataulun mukaan ja vasta kun olet
saanut laskun, koska laskut lähtevät automaattisesti Kuksasta ja esimerkiksi ennen laskua maksetut
maksut vain aiheuttavat lisää työtä.

Rentouttavaa joulunaikaa ja mahtavaa uutta vuotta 2018! Siitä tulee hieno!

Roverway-terveisin,
Elina, Salla, Leija ja Ode

Kysymyksiä voi lähettää joukkueen varajohtaja Sallalle (salla.gronlund@partio.fi, 040-8433990)

