Ennakkotapaaminen
Muistio, WSM2017 Suomen joukkueen ennakkotapaaminen 25.3.2017

1. AIKATAULUT, OHJELMA
MATKA-AIKATAULU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19.7.2017 Oheismatka alkaa
22.7.2017 ISTit voivat saapua klo 17–22
23.7.2017 ISTien saapuminen klo 14 mennessä, oheismatka saapuu Reykjavikiin
24.7.207 omatoimimatkailevien osallistujien tulee saapua majoituskoululle, avajaisia
edeltävä yö koulumajoituksessa kuuluu matkan hintaan.
25.7.2017 Mootin avajaiset ja siirtyminen Expedition Centereihin
26.–28.7. Expedition Centers
29.7. saapuminen Expedition Centereistä leirialueelle Úlfljótsvatn
30.7.–2.8. leiri Úlfljótsvatn
30.7. Kansainvälinen päivä leirillä
2.8.2017 Moot päättyy
3.8. leirin purku/IST
4.8.2017 oheismatkan osallistujat kotona, ISTit kuljetetaan leiripaikalta Reykjavikiin

ENNEN JA JÄLKEEN MOOTIN OLEVA OMA AIKA
Koskee:

•
•
•

Omatoimimatkailijat
oheismatkan osallistujaikäiset 23.7 n. klo 14 eteenpäin, 24.7, ja 3.8
oheismatkan ISTeillä aikaa Reykjavikissa 4.8 iltapäivällä

http://travel.worldscoutmoot.is Mootin oma matkatoimisto tarjoaa: majoitus, retkiä, kuljetukset

•
•
•

yhteistyö pohjoismaisten joukkueiden kanssa
o muista joukkueista seuraa uimaan, museoon jne.
Golden Circle - ei sisälly oheismatkaan, eli jos tahtoo nähdä geysirin pitää se varata
ohjelmaansa itse.
Matkanjohtajan Meri Malmarin paikallistuntemus käytettävissä, kysykää vinkkejä!

OSALLISTUJAT
•
•
•

leirivartiot ja heimot tietoon noin huhtikuussa
tutustumista vartioon etukäteen fb:ssä
vartio majoittuu yhdessä, mahdollisuus yhteistyöhön telttojen suhteen

IST:t
•
•
•
•

pesteistä ei vielä tietoa, tulevat aikanaan joukkueen johdon kautta,
n. 8h pestissä päivässä, 1 kokonainen vapaapäivä
IST ohjelma
myös maksullisia retkiä alueen ulkopuolelle: http://travel.worldscoutmoot.is

MOOTIN AVAJAISET 25.7. aamulla
•
•

Sisätiloissa
Virallinen partioasu

•
•
•

Avajaisten jälkeen kuljetukset Expedition centereihin. Osa lähtee heti, osalla leirivartion ja
heimon yhteisiä aktiviteetteja
Tavarat jätetään avajaisiin tultaessa merkittyihin paikkoihin kuljetettaviksi Expedition
centereihin: Tarkkana, että omat tavarat oikeassa kasassa!
Päiväreppuun mukaan kaikki päivän aikana tarvittava!

ALÞINGI -leiriosa
•
•

•
•

29.7 leiriosan avajaiset
Kansainvälinen päivä 30.7.
▪ 9-10 lavaesiintymisiä
▪ 10–12 walk-in aktiviteetit
▪ 12–14 lounas ja karnevaalien pystytys
▪ 14–17 international carnival; Joukkueiden ohjelma
▪ 18–20 päivällinen
▪ Open mic night
Ohjelmalaaksot 31.7., 1.8. ja 2.8 (aamupäivä)
Youth Forum 31.7 ja 1.8 (osallistujavalintoja ei ole vielä tehty)

Oheismatkan ohjelma
9.7 Matkapäivä, illaksi Grenivíkiin, koulumajoitus
20.7 Mývatn
21.7 Ratsastus & patikointi
22.7 Húsavík - valasretki, illalla tutustumista Akureyriin
23.7 Matka Reykjavikiin, ISTit kouluttautumaan klo 14 mennessä
24.7 Osallistujille vapaata Reykjavikissa ja lähiympäristössä
-voidaan myös tehdä yhteistyötä muiden pohjoismaiden joukkueiden kanssa
(25.7–2.8 Moot)
2.8 osallistujat illalla Reykjavikiin majoituskoululle
3.8. osallistujilla vapaata Reykjavikissa, illalla siirtyminen lentokentälle
4.8 IST:t päivällä Reykjavikiin, iltapäivä aikaa tutustua kaupunkiin, illalla kuljetus lentokentälle

2. LEIRIMATKAN SÄÄNNÖT
(hyväksyttiin ennakkotapaamisessa 25.3.2017)
Säännöt koskevat jokaista leirimatkalaista. Sääntöjen tarkoitus on taata jokaiselle turvallinen ja
mukava matka. Säännöt ovat voimassa siitä alkaen kun lähdemme Helsingistä siihen asti kun
palaamme Helsinkiin. Omatoimimatkalaisilla säännöt ovat voimassa siitä lähtien, kun osallistuja
liittyy joukkueeseen tai IST ilmoittautuu läsnä olevaksi. Suomen joukkueen sääntöjen lisäksi
noudatamme Moot-tapahtuman sääntöjä sekä paikallisia lakeja.
1. Leirimatkalla edustamme Suomen Partiolaisia ja käytämme sinivalkoista kv-huivia.
Edustusasuna käytämme avajaisissa ja muissa yhteisissä ohjelmissa (suositeltavaa,
säävarauksella) partiopaitaa, väiskin käyttö on vapaaehtoista. Moot-tapahtuman aikana
käytämme Moot-huivia ja mahdollista muuta leiritunnistetta.
2. Käyttäydymme asiallisesti ja ystävällisesti. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjintää ei
joukkueessamme hyväksytä. Kunnioitamme eri maiden partiolaisia ja heidän tapojaan.
Jokainen suorittaa ennen matkaa Safe from Harm -verkkokurssin.
3. Jos jokin asia huolestuttaa tai painaa mieltäsi leirimatkan aikana, ota se puheeksi staabin
kanssa. Mietitään yhdessä ratkaisuja, yksin ei kannata jäädä murehtimaan. Samoin kysy
staabilta, jos olet epätietoinen, tyhmiä kysymyksiä ei ole ja aina voit kysyä. Tallenna staabin
(Meri, Kiia, Pasi, Anne) yhteystiedot puhelimeesi ja myös paperille yllättävien tilanteiden
varalle.
4. Ole sovitussa paikassa sovittuna aikana ja noudata yhteisiä aikataulujamme, näin muut eivät
joudu odottelemaan, ja siirtymiset sujuvat nopeasti, kun kaikki ovat ajallaan valmiit.
5. Sairastuminen ja tapaturmat: muista ottaa mukaan omat lääkkeesi ja niiden reseptit sekä
henkilökohtaiset ensiapuvälineet, joihin kuuluvat myös särkylääkkeet. Ota mukaan myös
eurooppalainen sairausvakuutuskortti ja matkavakuutuskortti, jos sinulla sellainen
on. Vakavista ja/tai sairaalahoitoa vaativista tapaturmista ja sairastumisista ilmoitetaan
staabille. Mikäli ilmoittautuessasi antamasi tiedot terveydentilastasi ovat muuttuneet tai
puutteelliset, huolehdithan, että staabilla on ajankohtaiset tiedot.
6. Leirimatkamme on päihteetön. Päihteet (alkoholi, huumeet, huumaavat aineet) eivät kuulu
partioon.
7. Tupakoinnissa noudatetaan Islannin lainsäädäntöä. Tupakointi (ml. sähkötupakointi, piippu
ja nuuskaaminen) on sallittua vain merkityillä tupakointipaikoilla.
8. Sosiaalisen median käyttö matkan aikana on sallittua ja suositeltavaa. Käytämme hashtagia
#moot2017FIN Ennen kuin postaat kuvia, harkitse hetki kuvan jakamista (postaisitko
itsestäsi samanlaisen kuvan). Tapahtuman aktiviteeteissa on luvassa vauhdikasta tekemistä,
jolloin puhelin kannattaa suojata tai jättää reppuun odottamaan. Partiovakuutus ei korvaa
leirioloissa hajonneita puhelimia eikä muita elektronisia laitteita. Mikäli matkan aikana
tapahtuu jokin onnettomuus tai muuta ikävää, staabi huolehtii kaikesta tiedottamisesta,
leirimatkalaiset eivät julkaise tai kommentoi.
9. Partiojäynät: hyvä jäynä on sellainen joka naurattaa ja tuottaa hyvää mieltä sekä tekijälle
että jäynän kohteelle. Sen sijaan toisen omaisuuden rikkominen tai varastaminen ei ole
partiojäynä.
Mikäli leirimatkalainen vakavasti vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden eikä noudata
leirimatkan sääntöjä, hänet voidaan poistaa tapahtumasta matkanjohtajan päätöksellä. Tällöin hän
vastaa itse poistamisesta aiheutuneista kustannuksista eikä hänellä ole oikeutta saada hyvitystä
maksetusta osallistumismaksusta.

3. VARUSTELUETTELO
•

Paperit ja rahat

o

•

•

•

•

•

Passi tai kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti (ei ajokortti, kelakortti tai
opiskelijakortti)
o Matkavakuutus ja mahdollinen matkatavaravakuutus. Tutustu vakuutusehtoihin.
(partiovakuutus on aina tapaturma- ja matkavakuutuksen osalta toissijainen)
o Matkustusilmoitus Suomen ulkoministeriöön
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=319403&culture=fi-FI
o Käyttörahaa (käteistä jonkin verran); kortti kelpaa maksuvälineenä lähes kaikkialla
Islannissa
Pakkaus ja kuljetus
o Reppu (päiväretkiä ja käsimatkatavaroita varten).
▪ Lentomatkan käsimatkatavaroihin vain ne varusteet, joita tarvitaan lennon
ja matkan aikana: juomapullo, henk.koht. lääkkeet, arvoesineet
o Rinkka + rinkan sadesuojus tai suojapussi lentoja varten
▪ suosittelemme erillistä suojapussia, sillä sadesuojan rikkoutuessa jo meno
matkalla, tavaroiden pitäminen kuivana matkan aikana voi olla haastavaa
▪ Ruumaan menevä rinkka saa painaa 23 kg ilman lisämaksua, 10 kg
käsimatkatavaraa
Majoittuminen
• Makuupussi ja makuualusta (ei lakanoita)
o A sleeping bag that is comfortable for 0°C at a minimum.
• Majoite/teltta
o A tent with an attached ground sheet suitable for the Icelandic summer –
probably equivalent to a three season tent in many other countries. The tent
must be capable of withstanding strong winds and heavy rain.
Partioasu:
o kansainvälinen partiohuivi (on kaulassa koko matkan ajan, paitsi Mootin aikana
leirihuivi)
o partiopusero
o väiski, jos haluat
o alaosa vapaavalintainen omien perinteiden ja olosuhteiden mukaan
Henkilökohtainen hygienia ja terveys
o Peseytymisvälineet (pyyhe, pesuaineet, oma käsidesi)
o Henkilökohtainen hygienia (kuukautissuojat, kosteuspyyhkeet, nenäliinat)
o Henkilökohtaiset ensiapuvälineet (sadetta kestävät laastarit, rakkolaastarit,
haavanpuhdistuslaput, ensiside, särky- ja kuumelääkkeet)
o Henkilökohtaiset lääkkeet, varaa riittävästi lääkkeitä mukaan. Ota mukaan reseptit
tai lääkärin määräys ja varaudu esittämään ne lentokentän turvatarkastuksessa.
Varusteita
o Aurinkolasit, aurinkovoide, lippis
o A mosquito net to protect your face from the biting blackflies which are common in
Iceland.
o Muistiinpanovälineet
o Ompelutarvikkeet pieniä korjauksia ja paikkauksia varten (pakataan rinkkaan!)
o Taskulamppu/otsalamppu ja varaparistot
o Kompassi
o Puukko (pakataan rinkkaan!)
o Ruokailuvälineet pakattuna kangaspussiin, ota mukaan myös eväsrasia tai
kannellinen lautanen jonka sisällä eväät pysyvät ja juomapullo ja termospullo
o Pieniä viemisiä/vaihdettavia merkkejä muille partiolaisille
o Partiolaulukirja/leirilaulukirja (halutessasi, jos on)
o Kamera, kiikarit jos haluat ottaa mukaan

•

•

Säänmukainen vaatetus ja vaihtovaatteita leiripäiville sekä lentomatkaa ja oheismatkaa
varten
o tuulenpitävä takki
o ulkoiluhousut
o kunnollinen sadeasu (takki ja housut)
o villapaita
o pipo, hanskat, kaulaliina
o vaelluskengät (tai saappaat)
o villasukat
o kevyemmät kengät kaupunkipäiviin
o jokaista matkapäivää varten puhtaat sukat ja alusvaatteet + vielä varalle muutamat
sukat
o lämmin yöasu
o uima-asu
Muuta huomioitavaa
o Nimikoi varusteesi ”Finnish Contingent”
o mahdollisesti pientä syötävää, jos erityisruokavalio tms.
o Leirillä mahdollisuus pestä vaatteita käsin (kuivaaminen voi olla toinen juttu)
o For some activities, e.g. extreme mountaineering or hiking in the highlands, a list of
the necessary equipment will be provided. Please be aware that there are no shops
or services in the vicinity of some of the camps during the Expedition Programme.

4. ISLANTI
•
•
•
•
•
•
•

330 000 asukasta
kieli islanti - voit harjoitella kieltä: icelandiconline.is
valuutta Islannin kruunu ISK
aikavyöhyke 3 tuntia Suomea jäljessä (kesällä)
meri-ilmasto: leudot talvet ja viileät kesät; tuulista ja kosteaa
sijainti mannerlaattojen erkanemiskohdassa: tulivuoria, maanjäristyksiä, geoterminen
energia
videoita, joiden avulla voi tutustua kulttuuriin: http://inspired.visiticeland.com/academy

5. SUOMI-OHJELMA (30.7.)
Kansainvälisenä päivänä jokainen joukkue esittelee omaa maataan kulttuurien karnevaaleissa:
Carnival of Culture

•
•
•
•

Osallistava ohjelma: mölkky, saappaan heitto, musiikkikimara
Passiivinen ohjelma: salmiakin maistelu, sinivalkoiset somisteet ja koristeet, julisteet ja kuvat
suomalaisesta luonnosta.
Lisäksi spontaaneja laululeikkejä, kilpailuja ja partiolauluja.
Kaikki joukkueen jäsenet osallistuvat hetkeksi ohjelmapisteen pyörittämiseen. Kun kaikki
osallistuvat, jää kaikille aikaa tutustua muiden joukkueiden ohjelmiin.

6. KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Kuinka paljon jengiä tulee Mootille? N. 4500 tyyppiä n. 60 eri maasta.
Onko Islannissa meripartiolaisia? Ei ole
Mitä tiedämme Islannin partiotoiminnasta? Islannissa on n. 3500 partiolaista, ja tämän lisäksi paljon
johtajia ja entisiä partiolaisia (ja ihan kaikki nykyiset ja entiset partiolaiset perheineen ovat

tekemässä Mootia). Islannissa nuoret johtajat ovat aktiivisia, järjestön vastavalittu puheenjohtaja
Marta on 23-vuotias. Pelastus- ja etsintäpalvelut hoituvat pitkälti vapaaehtoisvoimin, partiolaiset
aktiivisesti mukana.
Mitä ruokaa/evästä ja muuta tavaraa voi ottaa mukaan ja mitä ei saa ottaa mukaan, mitä
tullimääräykset sanovat? Vastaukset löytyvät
https://www.tollur.is/English/individuals/customs/traveling-to-iceland/duty-free-imports/#food
Otetaanko joukkueesta yhteiskuva? Yritetään ottaa, tiedotamme ajasta ja paikasta sitten, kun
sellaisesta voidaan päättää
Tarvitaanko oma teltta? Kyllä tarvitaan. Kun osallistujien kansainväliset vartiot ovat tiedossa, voi
sopia yhteisestä teltasta kavereiden kanssa.
Kuka päättää, mihin aktiviteetteihin osallistun? Leirivartio päättää (tämä koskee osallistujia)
Tapaanko leiriosalla joukkueen johtoa? Kyllä, staabilla on leirin ajan päivystysaika ja -paikka.
Kerromme tästä sitten, kun tiedämme leirin rutiineista riittävästi voidaksemme nämä päättää.
Kenelle leirin ohjelmalaaksot (program village) on tarkoitettu? Osallistujille. Osa ohjelmapisteistä
auki myös siten, että työtehtävistään vapautuvat IST:t pääsevät osallistumaan. ISTeillä lisäksi omaa
ohjelmaa.
Mitä on hyvä huomioida monikulttuurisessa ympäristössä ja seurassa? Kaikissa kulttuureissa ei
suhtauduta yhtä vastuullisesti ja velvollisuudentuntoisesti työtehtäviin. Monissa kulttuureissa
kasvojen säilyttäminen on tärkeää, tämä voi näkyä esim. niin ettei haluta kertoa oman
matkabudjetin pienuudesta.
Onko joukkueella yhteistä asustetta? Suunnitelmissa on. Valuuttakurssien muutokset ovat syöneet
ikävästi budjettia, joten mitään isoa ei voida hankkia, mutta pipo tai tuubihuivi.
Ennakkotapaamisessa pipo sai kannatusta.
Saako joukkueen merkkejä enemmän kuin yhden? Voiko niitä ostaa lisää? Joukkueen merkkejä on
jokaiselle varattu 3 kpl. Lisäkappaleiden tilaaminen omakustanteisesti ei valitettavasti onnistu;
projektin resurssit eivät riitä tilausten ja rahaliikenteen hoitamiseen.
Katso myös usein kysytyt kysymykset http://worldscoutmoot.is/faq/
Muista myös joukkueen omat kotisivut http://moot.partio.fi/joukkueelle/

