1.10.2017

TERVETULOA MUKAAN
ALANKOMAIDEN ROVERWAYLLE!
Meitä on lähdössä lähes sata suomalaista ensi kesän parhaimpaan kv-partiotapahtumaan!
Roverway on tapahtuma, joka on paljon muitakin kuin vain leiri. Roverway on käytännössä
osallistujien itse rakentama suuri seikkailu. Se on leiriä suurempi kokonaisuus, jossa on käytännössä
4 vaihetta: ennakkovalmistelut, polkuvaihe, leirivaihe ja jälkivaihe.

1. Ennakkovalmistelut
a) Varmista, että Kuksassa on varmasti oikea sähköpostiosoitteesi! Kaikki tapahtumaan liittyvä info
tulee suoraan sähköpostiisi. Huolehdithan tämän 31.10.2017 mennessä.
b)
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Tampereella Aitolahdessa. Tapaamiseen matkat ovat omakustanteiset, mutta ruoka ja majoitus
menevät joukkueen kuluista. Paikalle on helppo tulla julkisilla kulkuneuvoilla, mutta voimme sumplia
kyytipörssiä myös lähempänä ajankohtaa. Lisätietoa ennakkotapaamisesta lähempänä ajankohtaa.
c) Joukkueen logosta avataan myöhemmin kilpailu. Kannattaa jo nyt alkaa suunnitella omaa
ehdotusta.
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2. Polkuvaihe 24.-28.7
Polkuvaihe alkaa polkujen valinnalla vielä tämän vuoden puolella. Vartio tekee polkuvalintansa
yhdessä ja yhdellä polulla on yhteensä noin 40-50 henkilöä, eli 7-8 vartiota. Jokainen polku on
erilainen ja varmasti elämyksellinen ja niitä johtavat paikalliset partiolaiset. Polkujen aikana pääsette
oppimaan roolistanne aktiivisena kansalaisena, tutustumaan hollantilaiseen kulttuuriin aktiviteettien
kautta sekä tietenkin pitämään hauskaa ja kartuttamaan kokemuksianne. Roverway tarjoaa polkuja
joka puolella Alankomaita ja myös Belgian, Luxemburgin ja Saksan rajoilla.

3. Leirivaihe Zeewoldessa 29.7.-2.8.
Leirivaihe pidetään Zeewoldessa, jonne kaikki polut kokoontuvat yhteen.
Yksi leiripäivistä on omistettu ”elämän toimintapelille” (life Action Game) ja muina päivinä on
tarjolla erilaisia mielenkiintoisia aktiviteetteja. Ohjelma on jaettu neljään suureen toimintaalueeseen, joissa voi käydä vapaaehtoisesti aamu- tai iltapäivällä. Ohjelmiin voi osallistua ”kävele
sisään”- periaatteella, lukuun ottamatta muutamaa ohjelmaa johon on ilmoittauduttava etukäteen.

Lisäksi leirillä toimii RoverAcademy. Akatemia on paikka oppimiselle ja vuorovaikuttamiselle.
Samoajat ja vaeltajat voivat tulla kuuntelemaan TedX-tyyppisiä luentoja, joilla puhujina tullaan
näkemään merkittäviä puhujia. Luennot on jaettu erilaisiin aihepiireihin, jotka liittyvät ohjelman
tavoitteisiin ja ovat osallistujien valitsemia.

4. Jälkivaihe tapahtuman jälkeen
Jälkivaiheeseen kuuluu tietysti suuri hypetys tapahtumasta ja uusien kavereiden ja kokemusten
fiilistely niin somessa kuin muuallakin. Pidä korvat ja silmät auki koko reissun ajan, niin sinulla on
paljon puhuttavaa tapahtuman jälkeenkin. Jaa somessa kuvia ja juttuja tapahtumasta, niin innostat
myös muita lähtemään kv-reissuihin!
Haluamme myös kuulla, miten teidän vartion reissu meni ja mitkä fiilikset teillä oli ennen
tapahtumaa, sen aikana ja jälkeen. Voitte kirjoittaa esimerkiksi blogia tai sitten matkan jälkeen
kirjoittaa "raportin" reissusta ja lähettää sen joukkueenjohtaja Elinalle (elina.salo@partio.fi).

Muuta tärkeää huomioitavaa
1) Lentoliput
Koko Roverwayn yhteiset avajaiset pidetään Haagissa 23.7.2018. Jokainen vartio järjestää itsenäisesti
ja omakustanteisesti omat matkajärjestelynsä edestakaisin Suomen ja Alankomaiden välillä. Jokaisen
vartion on syytä olla Alankomaiden maaperällä varusteineen viimeistään 22.7.2018. Lentoliput
kannattaa ostaa mahdollisimman pian, koska hinnat kallistuvat, mitä lähemmäksi tapahtumaa
mennään.
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.

2) ISTit eli International Service Teamiin ilmoittautuneet (yli 22-vuotiaat)
ISTit ovat vapaita hoitamaan omat matkajärjestelynsä. Kun vartiot siirtyvät poluillensa, ISTit siirtyvät
avajaisten jälkeen Zeewoldeen, jossa heidän tulee olla Roverway2018 -tapahtumaa mahdollistamassa
koko 23.7.-2.8.2018 välisen ajan.

3) Tapahtuman maksuohjeet
VASTA KUN OLET MAKSANUT, VARMISTAT PAIKKASI ROVERWAYLLÄ!
Osallistujakategoria

eräpäivä 31.10.2017

eräpäivä 15.4.2018

Osallistuja

450,00 €

150,00 €

IST - eli
palvelutiimiläinen

450,00 €

-

Maksuaikataulu perustuu Roverway organisaation asettamiin eräpäiviin, eikä siitä tämän voida tämän

takia poiketa edes yksittäistapauksissa. 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.
Matkan peruutusehdot hyväksyit jo ilmoittautuessasi Kuksassa, mutta pääset tarkistamaan ne vielä
täältä: http://roverway.partio.fi/tule-mukaan/ilmoittautumisohje-ja-peruutusehdot/
Ensimmäisen maksuerän eräpäivä on jo heti 31.10.2017. Toisen maksuerän eräpäivä on 15.4.2018. Saat
laskun omalla summallasi sähköpostiisi tai paperina postiisi, riippuen valinnastasi Kuksassa.

4) Alaikäisen lupalappu
Alaikäisen osallistujan tulee myös muistaa lähettää (viim. 31.12.2017) huoltajien allekirjoittama
lupalappu Roverway 2018 osallistumisesta osoitteeseen:
Elina Salo
Tutkijankatu 3 A 61
33720 Tampere
Lapun löydät kirjeen lopusta.

5) Yleistä Alankomaista
- Alankomaiden aika on GMT +1, eli yhden tunnin Suomen aikaa jäljessä
- Alankomaiden virallinen kieli on hollanti, jota kannattaa opetella ainakin muutama sana ja
perusfraasit. Toimitamme teille listan ennakkotapaamiseen ja se ilmestyy myöhemmin myös
nettisivuille.
- Valuutta on euro ja käteistä kannattaa varata pieni määrä varmuuden vuoksi mukaan. Visa Electron
toimii kuitenkin useimmissa kaupoissa, kuten myös muut pankki- ja luottokortit.
- Alankomaita hallitsee meri-ilmasto. Maa on enimmäkseen tasaista, ja joet ja kanavat tuovat
kosteutta ja tasaavat lämpötiloja. Niinpä ilmastolliset erot ovat pieniä. Rannikolla on leudompaa kuin
sisämaassa.

6) Vartioiden muodostaminen
Vartiojaot tehdään pikimmiten toiveittenne perusteella. Saatte sähköpostiinne kirjeen, jossa teille
kerrotaan vartioonne kuuluvien henkilöiden sähköpostiosoitteet. Vartiot on muodostettu sen mukaan,
mikä on Kuksaan ilmoitettu katuosoitteenne/lippukuntanne/piirinne, jos muuta vartiotoivetta ei ole
esitetty.

Tavatkaa vartionne kanssa, tutustukaa toisiinne ja päättäkää yhdessä mille polulle haluaisitte
osallistua. Tarkemmat ohjeet polkuvalinnoista ja aikataulusta tulee mahdollisimman pian. Valitkaa
vartiostanne vartionjohtaja, ellei sitä ole jo määritelty. Vartionjohtajan tulee olla:
yli 18-vuotias, ja nauttia vartiolaistensa ehdotonta luottamusta
vastuuntuntoinen ja luotettava - vartionjohtaja on vartiolaisistaan ja heidän tavaroistaan
vastuussa vartion (lento-)matkojen ajan, sekä toimii linkkinä vartion ja joukkueenjohdon
välillä polkuosan aikana
valmis osallistumaan erilliseen vartiojohtajakoulutukseen Suomen joukkueen
ennakkotapaamisen aikana
osaava toimimaan Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeen mukaisesti kaikissa matkan
aikana vastaantulevissa tilanteissa

Kiva, että olette kaikki lähdössä mukaan! Tehdään kokemuksesta niin mahtava, että siitä puhutaan
vielä vuosienkin päästä!
Roverway-terveisin,
Elina, Salla, Leija ja Ode
Kysymyksiä voi lähettää joukkueenjohtaja Elinalle (elina.salo@partio.fi)

_____________________________________________________________

Alaikäisen lupalappu Roverwaylle 2018
Osallistujan nimi:
( )Annan luvan alaikäiselle lapselle/huollettavalleni osallistua Suomen Partiolaisten
järjestämälle matkalle Roverway 2018 -tapahtumaan Alankomaihin 23.7–2. 8. 2018
( )Hyväksyn Roverway 2018 -tapahtuman peruutus- ja osallistumisehdot omasta/
huollettavani puolesta.

_______________________
Huoltajan allekirjoitus

_____________________
Huoltajan allekirjoitus

_______________________
Nimenselvennys

_____________________
Nimenselvennys

