14.3.2018

TERVETULOA
ENNAKKOTAPAAMISEEN!
Kohta se on täällä, nimittäin joukkueen ennakkotapaaminen. Näemme 13-15.4.18 Tampereen
Aitolahdessa. Majoitumme sekä vanhassa pappilassa, että pättiniemessä. Saavuttehan ensin Vanhaan
pappillan (os. Kiikkisensalmentie 87, 33680 Tampere). Paikalle löytää helposti perille julkisilla, mutta
jos tulet autolla, niin suosithan kimppakyytejä.
Ennakkotapaamiseen pääsee ilmoittautumaan tässä osoitteessa: https://urly.fi/UHg. Ilmoittauduthan
6.4.18 mennessä, jotta osaamme varata oikean määrän ruokaa ja muita tarvikkeita.
Olisi erittäin tärkeää, että jokaisesta vartiosta olisi vähintään yksi jäsen paikalla, mutta mielellään koko
vartio. Samoin toivomme kaikkien ISTien osallistumista ennakkotapaamiseen.

1. Saapuminen
Tampereen rautatieasemalta perille pääsee busseilla numero 28a ja 28C Sorilaan, missä pitää vaihtaa
bussiin numero 91. Bussipysäkiltä kävelymatkaa on reilu kilometri ja bussilpun hinta on alle 25vuotiaalta 3 €. Tarkemmat aikataulut löytyvät osoitteesta reittiopas.tampere. fi

2. Ohjelma
Ennakkotapaaminen alkaa jo perjantai-iltana. Saapuminen on liukuva, ja tapahtuu välillä klo 16-18. Ei
kuitenkaan hätää jos et ehdi siihen! Myöhemminkin voi saapua, ilmoitathan siitä kuitenkin
ilmoittautuessasi. Perjantain ohjelmassa on tutustumista toisiimme, lautapelejä ja yhteistä hengailua.
Lauantaina painetaan sitten täydellä höyryllä Roverway-asiaa. Tutustumme Roverwayhin ihan yleisesti
ja kuulemme joukkueen RoverReppien näkemyksen tapahtumasta. Käymme myös läpi turvallisuutta ja
viestintää, sekä mietimme omaa vartiota ja koko joukkuetta yhdessä. Illan kruunaa sauna.
Sunnuntaina valitaan joukkueen logo ja kuullaan hyviä pakkausvinkkejä reissuun. Viikonloppuna
pääsee myös sovittamaan joukkuevaatetta ja valitsemaan oman kokonsa. Kotimatkalle pääsee jo
hyvissä ajoin, noin klo 14 aikaan.
Viikonlopun aikana pääsee myös kysymään kaikkia mieltä askarruttavia kysymyksiä, joten pistä ylös,
jos jotain tulee mieleen.

3. Logokilpailu
Logokilpailu on edelleen 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 6.4. mennessä sähköpostilla Sallalle,
yhteystiedot kirjeen lopussa.

4. Pakkaa mukaan
- makuupussi, -alusta ja tyynyliina
- partiohuivi
- mukavat sisävaatteet
- lämpimät ja säänmukaiset ulkovaatteet
- villasukat
- saunakamat ja peseytymistarvikkeet
- hammasharja ja -tahna
- omat lentotietosi
- muistiinpanovälineet
- joku hyvä peli, jos löytyy
Majoitumme sisätiloissa. Osa ohjelmasta on kuitenkin ulkona, joten varauduthan kaikenlaiseen säähän.

5. Lentotiedot
Otathan mukaan omat lentotietosi. Keräämme kaikkien tiedot ylös, jotta tiedämme milloin kukin
matkustaa Hollantiin ja takaisin. Välitämme paluulentojen tiedot Hollantiin, jotta kaikille järjestyisi
kyyti leiripaikalta juna-asemalle oikeaan aikaan.
Mikäli et pääse osallistumaan ennakkotapaamiseen, niin lähetäthän lentotietosi sähköpostitse Sallalle
mahdollisimman pian.

Muuta tärkeää huomioitavaa
Osallistujaikäisille kolahtaa pian myös maksun toinen erä. Summa on 150,00€ ja laskun eräpäivä on
15.4.18. Tarkkaile siis sähköpostiasi maaliskuun lopussa.

Pian nähdään!
Roverway-terveisin,
Elina, Salla, Leija, Ode, Kimmel ja Susa

Kysyttävää? Laita rohkeasti sähköpostia tai tartu luuriin. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman
nopeasti ja etsimään oikean vastauksen. Kysymyksiä voi lähettää joukkueen varajohtaja
Sallalle (salla.gronlund@partio.fi, 040-8433990)

