29.6.2018

KOHTA LÄHDETÄÄN!
Alle kuukausi ja Roverway on jo täyttä vauhtia käynnissä. Tähän viimeiseen kirjeeseen olemme
koonneet kaikkea tärkeää tietoa, joten luethan huolella läpi sekä kirjeen että kaikki liitteet.

1. Saapuminen ja lähtö
Roverway alkaa Haagissa maanantaina 23.7. Avajaispäivänä on koko päivän aamusta lähtien ohjelmaa
rannalla ja sen lähettyvillä. Eli mitä aikaisemmin olet paikalla, sitä enemmän saat päivästä ja
ohjelmasta irti. Ota kuitenkin huomioon se, että mikäli tulet ennen klo 12, niin saat paikan päällä
lounasta. Klo 12 jälkeen saapuvat joutuvat syömään lounaan omakustanteisesti/ottamaan eväitä.
Päivällinen tarjotaan klo 17, mitä ennen pitää viimeistään saapua paikalle. Illalla ovat varsinaiset
avajaiset ja aamulla lähdetään vartioittain poluille. IST:t lähtevät aamulla kohti Zeewoldea, ellei oma
pesti ole polulla.
Matkustusoppaasta (liitteenä) löydät lisätietoa siitä, miten löytää perille Haagiin. Varsinainen
rekisteröitymispaikka löytyy osoitteesta Kranenburgweg 205, 2583 ER Den Haag. Saavuthan kyseiseen
paikkaan klo 9-17 välillä.
Roverwayn lähestyessä loppua, ohjelma loppuu 2.8. klo 14, jonka jälkeen alkavat liukuvat
bussikuljetukset junalle. Teidän jokaisen matkatiedot on annettu eteenpäin ja jokainen pääsee varmasti
ajoissa matkaan. Ne, jotka lentävät kotiin vielä samana päivänä, ovat etusijalla bussiin ja muut pääsevät
silloin kun on tilaa. Bussikuljetukset menevät Amersfoortin juna-asemalle, josta jokainen saa jatkaa
matkaansa itsenäisesti. Matkustusoppaassa on lisätietoja.

2. Matkustusopas ja leirin säännöt
Kirjeen liitteenä on Roverwayn isäntäorganisaation tekemä matkustusopas. Kannattaa lukea opas
huolella läpi, sillä siellä on paljon tietoa mm. miten löytää perille ja millainen lippu kannattaa hankkia.
Matkustusoppaassa on myös kerrottu Blue Bagista, joka on mahdollista jättää rekisteröitymisen
yhteydessä Haagissa suoraan kuljetettavaksi Zeewoldeen odottamaan leiriosuutta.
Liitteenä on myös leirin säännöt. Ne on laadittu, jotta kaikilla olisi hyvä ja turvallista olla. Lue etukäteen
ne sekä joukkueen omalta nettisivulta roverway.partio.fi löytyvä ilmoittautumis- ja peruutusehdot,
jotka olette hyväksyneet ilmoittautumisen yhteydessä.

3. Pakkaaminen
Facebook-ryhmässämme oli jo jaossa Roverwayn pakkauslista. Ei hätää, jos se on hukkunut.
Pakkauslista löytyy myös kirjeen mukana liitteistä. Tässä kuitenkin muutama mukaan pakattava asia,
joita ei listassa ollut:
-sininen tai ruskea partiopaita oman lippukuntasi mukaan ja väiski (joukkueen virallinen asu)
- joukkuetuotteet ja -merkit
- SP:n edustushuivi (oman lippukuntahuivin voit siis jättää kotiin)
- swopattavaa tavaraa (esimerkiksi Suomen huiveja, merkkejä, väiskejä...)
Jokainen laukku (päiväreppu, rinkka, blue bag), pitää olla nimikoitu omalla nimellä, joukkueen nimellä
ja polun tunnuksella.
Muista, että jokainen on itse vastuussa kaikista tavaroistaan ja että jokaisen täytyy jaksaa itse kantaa
kaikki omat tavaransa!

4. Kriisiviestintä
Sisäinen tiedottaminen poikkeuksellisista tapahtumista ja tilanteista on
tärkeää. Kriisin kohdannut vartio tai leiriorganisaation pestissä toimiva ISTtiimiläinen ottaa puhelimitse tai kasvotusten yhteyttä joukkueenjohtajiin ja
tarpeelliseen ensiavun ym. toiminnan jälkeen joukkueenjohtajat ilmoittavat
osallisten huoltajille sekä Roverwayn Hollannin isäntäorganisaatiolle. Tämän
jälkeen joukkueenjohtajat viestivät kaikille Suomen joukkueen vartionjohtajille
tekstiviestitse kriisin pääpiirteet, kuitenkin luottamukselliset ja salassa
pidettävät asiat huomioiden, jotta heillä olisi tapahtuneesta käsitys ennen
tiedon julkisuuteen menoa. Vartionjohtajat välittävät tiedon vartionsa jäsenille.
IST-tiimiläisille lähetetään tekstivisti jokaiselle henkilökohtaisesti.

Kukaan muu kuin joukkueenjohtajat, eivät kerro asiaa eteenpäin kenellekään
muulle. Tiedotusvälineet pyrkivät saamaan nopeasti tietoonsa tapahtumien
kulun sekä arvion syistä ja seurauksista. Siksi vain joukkueenjohtajat kertovat
asioita eteenpäin yhdessä SP:n yhdyshenkilön kanssa.

Erilaisia tunnistettuja pienempiä riskejä on kuitenkin myös lukuisia:
- viivästykset matkoilla
- sairastapaus
- häiriökäyttäytyminen
-ilkivalta ja varkaus

Myös pienemmissä tilanteissa yhteys Elinaan ja Sallaan, jotta tiedämme mitä tapahtuu ja jos tarvitsee
tehdä jotain muutoksia aikatauluihin.

Muuta tärkeää
1) Maksaminen Roverwayllä
Roverwayllä maksaminen toimii esiladatuilla korteilla. Saatte kortit Haagissa rekisteröimisen
yhteydessä. Siellä kortille voi ladata rahaa ja kortti toimii leirialueella maksuvaluuttana. Leirin
kahviloissa ja kaupoissa ei siis käy käteinen, eikä tavallinen pankkikortti, mutta korttia voi kuitenkin
ladata käteisellä tai kortilla. Rahaa kannattaa ladata maltillisesti kerrallaan, sillä yli jääneitä rahoja ei
kortilta suurimmalla todennäköisyydellä saa takaisin.
2)Leiriläisen käsikirja
Leiriläisen käsikirja julkaistaan PDF muodossa ja se tulee ladattavaksi ennen leiriä. Lataa se puhelimeen
tmv. jo ennen tapahtumaa. Annamme tästä vielä lisätietoa.
3) IST-info
IST:ien työvuorolistat tulevat nettiin. Rekisteröitymisen jälkeen jokainen saa QR-koodin, jonka takaa
löytyy työvuorolistat ja muuta infoa. Lisäksi jokaisen IST:n tulee tehdä safe within Roverway-koulutus
ennen tapahtumaa. Jos et ole tehnyt sitä etukäteen, sinun täytyy tehdä se viimeistään Haagissa
rekisteröitymisen yhteydessä. Linkki koulutukseen tässä: https://www.roverway2018.nl/en/getinvolved/safe-within-roverway-2018

4) Joukkueenjohtajien yhteystiedot
Jos et ole vielä tallentanut Elinan ja Sallan yhteystietoja puhelimeesi, niin tee se nyt!
Elina Salo: +358 41 5439 232
Salla Grönlund: +358 40 843 3990
Tärkeiden puhelinnumeroiden kuten joukkueenjohtajien ja vanhempien puhelinnumerojen eteen on
suotavaa lisätä ”ICE” (In case of emergency), jolloin avun auttajat tietävät kenelle soittaa
ilmoittaakseen tilanteesta.

Alle kuukauden päästä nähdään!

Roverway-terveisin,
Elina, Salla, Leija ja Ode
Jos et löytänyt vastausta johonkin mieltä askarruttavaan kysymykseen tästä kirjeestä, voit osoittaa
kysymyksesi Sallalle joko sähköpostitse (salla.gronlund@partio.fi) tai puhelimitse.
Kysymyksiä voi lähettää joukkueen varajohtaja Sallalle (salla.gronlund@partio.fi, 040-8433990)

