Suomen Moot joukkueen uutisia
Tervehdys Suomen Moot-joukkue!
Joukkueen kokonaisvahvuus on 58 henkilöä, se on yli tuplaten Kanadan Mootin joukkueen
koko. Mahtavaa, että juuri sinä olet lähdössä mukaan!
Tähän viestiin olemme keränneet tietoja, jotka koko joukkueen on hyvä tietää. Luethan siis
viestin huolella läpi.

1)

Tee rekisteröityminen viimeistään 31.12.

Islannin Moot-organisaatio on lähettänyt jokaiselle sähköpostiviestin 25.11.2016. Tuosta
viestistä löydät linkin ja tunnuksen, joiden avulla pääset muokkaamaan ja täydentämään
omia tietojasi. Tee tämä mieluummin jo ennen joulua, viimeistään 31.12.2016.
Joukkueen nettisivuille olemme laittaneet ohjeet rekisteröitymistä varten:
http://moot.partio.fi/wp-content/uploads/sites/9/2016/12/rekisteröintiohje.pdf
Huom! Jos olet jo täydentänyt tietosi, käy kuitenkin vielä kerran katsomassa, että olet
vastannut kaikkiin kohtiin ja että kaikki tietosi ovat oikein.
Joitakin tietoja, kuten lentojen tiedot ja yhteystiedot, voi päivittää vielä vuoden vaihteen
jälkeenkin. Huomaa, että vaikka vuoden vaihteen jälkeen näyttää siltä, että myös ohjelmaa
ja pestejä koskevia tietoja voisi päivittää, ei määräpäivän jälkeen tehtyjä muutoksia enää
oteta huomioon, sillä tiedot on otettu jo ulos jatkokäsittelyä (vartioiden muodostus, ISTien
tehtävien jako) varten.

2) Sinustako joukkueen Young Correspondent?
Young Correspondentin tehtävänä on kirjoittaa juttuja Mootista sekä kotimaan mediaan että
tapahtuman aikana Mootin omiin lehtiin ja nettisivuille. Young Correspondenteille
järjestetään koulutusta ja perehdytystä tehtävään.
Jos olet kiinnostunut viestinnästä ja mediasta, osaat kommunikoida englanniksi ja/tai
ranskaksi, haluat oppia lisää kirjoittamisesta, kuvaamisesta ja editoinnista, ota yhteyttä
Kiiaan (kiia.huttunen@partio.fi)

3) Mootin oma matkatoimisto
Jos haluat tehdä omatoimisesti retkiä ennen tai jälkeen Mootin, saat apua ja vinkkejä Mootin
omasta matkatoimistosta. Toimiston kautta voit varata majoituksia, erilaisia retkiä sekä
kuljetuksia. Mootin matkatoimiston löydät osoitteesta: travel.worldscoutmoot.is
Huomioithan varauksia suunnitellessasi seuraavat:

●
●
●

●

Ohjelma ja retket: Oheismatkalle osallistuvat voivat halutessaan varata
Moot-matkatoimiston kautta ohjelmaa itselleen päiville 24.7 ja 3.8.
Majoitus: Omatoimimatkailevat voivat ostaa tuon kautta majoituksen. Huomaattehan,
että osallistumismaksuun kuuluu majoitus ISTeille 22.7-4.8, ja osallistujille 24.7-2.8.
Kuljetukset: Kuljetukset leiripaikalle ja sieltä Reykjavikiin kuuluvat hintaan.
Oheismatkalle osallistuville joukkueen johto huolehtii kuljetukset Keflavikin
lentokentälle.
Jos olet epävarma, mitä pitäisi varata ja mikä sinulle jo kuuluu hintaan, ole
yhteydessä joukkueenjohtaja Meriin (meri.malmari@partio.fi)

4) Lentojen varaaminen - koskee vain joukkueen
omatoimimatkailijoita
Lennot kannattaa mahdollisimman pian (nyt), rohkeimmat saattavat haluta odottaa
Matkamessujen messutarjouksia.
Ota huomioon seuraavat aikataulut:
● Osallistujaikäisten tulee saapua majoituskoululle Reykjavikiin illalla 24.7.2017 . Moot
päättyy 2.8 ja kuljetukset leiripaikalta Reykjavikiin lähtevät alkaen klo 18.
Ensimmäinen suora paluulento Suomeen, jolle avajaisten jälkeen ehtii, on yöllä klo
01.00 (3.8.2017) lähtevä Icelandairin lento Helsinkiin.
●

ISTien odotetaan saapuvan joko 22.7 klo 17-22 tai 23.7.2017 klo 14 mennessä.
Tapahtuman jälkeen ISTit kuljetetaan Reykjavikiin aamulla/aamupäivällä 4.8.2017
Aikaisintaan paluulento kannattaa siis varata 4.8 alkuillaksi/illaksi.

5) Kysy staabilta
Koko staabi - Meri, Kiia, Pasi ja Anne - vastaa mielellään kysymyksiin. Älä siis jää turhaan
pohtimaan itseksesi, vaan laita viestiä tulemaan.
Työnjakomme on seuraava:
●

rekisteröitymisestä ja oheismatkasta tietää joukkueenjohtaja Meri
meri.malmari@partio.fi

●
●
●
●
●

leirimatkan aikataulusta, ohjelmasta, varusteista, raha-asioista tietävät Meri ja
joukkueen varajohtaja Kiia k iia.huttunen@partio.fi
joukkueen nettisivuista vastaa Kiia

IST-kysymyksiin vastaa Pasi pasi.bom@gmail.com

henkilökohtaisiin kysymyksiin vastaa joukkueen sisäisestä viestinnästä vastaava
Anne anne.salmela@partio.fi

svenskspråkiga frågor skickas även till Anne a
 nne.salmela@partio.fi

Lähesty staabia ensisijaisesti sähköpostitse, tai esitä kysymyksesi joukkueen
facebook-ryhmässä, josta kaikki voivat sen nähdä. Jos lähetät facebookissa yksityisviestin,
huomaa, että fb ei anna ilmoitusta kaverilistan ulkopuolisista viesteistä, vaan viestisi voi
jäädä pitkäksikin aikaa huomaamatta. Jos kuitenkin päädyt lähettämään viestin fb:n kautta,
kirjoita joukkueen ryhmään, että olet lähettäny yksityisviestin, jollekin staabin jäsenelle, niin
tiedämme tarkistaa inboximme.
Toivotamme mitä parhainta joulua ja onnellista Moot-vuotta 2017!
terveisin
Meri, Kiia, Anne ja Pasi
PS. Muista pukeutua jouluna uusiin vaatteisiin, ettei paha musta joulukissa syö sinua! (kyllä,
etenkin likaisissa vaatteissa liikkuvia lapsia syövä musta kissa kuuluu islantilaiseen
jouluperinteeseen)

