Ohjeet rekisteröintiin

Kaikille yhteiset ohjeet



Ilmoittautuessasi Kuksassa ilmoittauduit Suomen joukkueeseen. Tämän lisäksi joukkueen
tulee rekisteröityä Mootille. Joukkueen johto on lähettänyt kootusti joukkueen perustiedot
Islannin Moot-organisaatiolle, joka on syöttänyt ne omaan järjestelmäänsä. Tämä järjestelmä
on lähettänyt kaikille sähköpostiviestin 25.11.2016. Tuosta viestistä löydät linkin ja
tunnuksen, joiden avulla pääset muokkaamaan ja täydentämään omia tietojasi. Tämä tulee
tehdä viimeistään 31.12.2016, mutta älkää jättäkö viime tippaan.
Täyttämiseen kannattaa varata aikaa. Jos kuitenkin joudut jättämään lomakkeen täyttämisen
kesken, älä paina Cancel, sillä se hävittää siihen mennessä syöttämäsi tiedot. Klikkaile sen
sijaan Next:llä itsesi viimeiselle sivulle  ja paina F
 inish. Pakollisiin kenttiin voit kirjoittaa
tilapäisesti vain jotakin, jotta pääset eteenpäin.
Käytätkö gmailia, etkä ole saanut viestiä? Tarkista tarjoukset välilehti, ainakin osalla gmail
on ohjannut viestin sinne.
Viestin alku näyttää tältä:

Jatkoa varten tarvitset Confirmation Numberin. Viestin lopusta löydät linkin, jota kautta
pääset tietoihisi:



Click here to view event summary vie sinut seuraavanlaiselle sivulle.

 Jos et pääse suoraan tälle sivulle, olet todennäköisesti I nformation välilehdellä, vaihda
näkymää sivun ylälaidasta My registration -kohtaan. Syötä kenttään Confirmation number, ja
paina ok. Tulet sivulle, jolta näet perustiedot, jotka järjestelmässä jo on. Klikkaa kuvan alta
kohtaa Modify muokataksesi tietojasi.
Ensimmäisellä sivulla voit tarkistaa ja muokata syntymäaikaa ja yhteystietojasi. Nämä tiedot
ovat suoraan Kuksasta, joten jos niissä on virheitä, muista korjata tiedot myös Kuksaan. Älä
muuta kansallista organisaatiota. Kun kaikki tällä sivulla on kunnossa paina Next.
Seuraavalla sivulla kysytään kielitaidosta, allergioista, ruokavaliosta ja muista. Täytä nämä
huolella, ja paina Next. Seuraavaksi pyydetään yhteyshenkilöä hätätapauksien varalle.
Muistathan tiedottaa joukkueen johdolle, mikäli yhteyshenkilö on eri kuin, jonka ilmoitit
ilmoittautuessasi Suomen joukkueeseen. Paina N
 ext päästäksesi eteenpäin.
(tässä välissä ISTien kysymykset, katso ohjeet alta)
Personal goals - henkilökohtaiset tavoitteet. Mieti hetki henkilökohtaisia tavoitteitasi
tapahtumalle. Saat Mootista enemmän irti kun mietit etukäteen, mitä tapahtumalta haluat, ja
mitä haluat tehdä tapahtuman jälkeen.

(tässä välissä osallistujien kysymykset, katso ohjeet alta)
Seuraavaksi kysytään matkustustietoja. Viisumia emme tarvitse joten ensimmäiseen
kysymykseen vastataan ei. Lentojen tiedot päivitetään, mikäli ne jo ovat tiedossa. Näitä
tietoja voi päivittää myös jonkin aikaa vuoden vaihteen jälkeen.
Moot+oheismatkan valinneille o
 sallistujille nämä tiedot ovat seuraavat:
saapuminen: lento FI 353 pvm: 19.7.2017 klo 09.10
lähtö: lento FI 352 pvm: 4.8.2017 klo 01.00
Moot+oheismatkan valinneille I STeille seuraavat:
saapuminen: lento FI 353 pvm: 19.7.2017 klo 09.10
lähtö: lento FI 352 pvm: 5.8.2017 klo 01.00
Seuraava sivu kysyy kategoriaa, sen pitäisi oletuksena koko joukkueella olla D, ja tätä tietoa
ei saa muuttaa. Seuraavaksi saat näkyviin yhteenvedon kaikista vastauksistasi, viimeisen
sivun maksuista ei tarvitse välittää, joukkueen johto hoitaa ne. Valitse sivulta Finish, ja
vastauksesi tallentuvat järjestelmään. Saat muutoksista vielä vahvistusviestin sähköpostiisi.

ISTien ohje
Seuraava sivu on ISTeille. Ensin pyydetää
kertomaan koulutuksesta ja/tai työpaikasta,
sitten erityisosaamisesta, josta voisi olla hyötyä
Mootilla.
Seuraavaksi pudostusvalikoissa on 6 erilaista
osa-aluetta. Valitse kolme siinä järjestyksessä,
mistä tehtävistä olet eniten kiinnostunut.
● M01: ohjelma
● M02: ruoka ja kauppa
● M03: infra ja logistiikka (huolto)
● M04: turva ja EA
● M05: organisaatio ja viestintä
● M06: heimon neuvonantaja
Lisätietoa näistä löytyy Moot bulletin #4:stä sivulta 10:
http://worldscoutmoot.is/wp-content/uploads/2016/09/wsm2017-bulletin4.pdf
Huomaa, että neuvonantajan rooli on osa-aikainen ja sen kaveriksi tulee valita, joku toinen
osa-alue.
Viimeisenä kysytään haluatko asua kansainvälisessä vartiossa. Tämä on Islannin Mootille
tuotu uusi käytäntö, jolla halutaan tarjota myös ISTeille mahdollisuus kokea tapahtuma
osana kansainvälistä vartiota. Vartio muodostetaan samassa työtehtävässä toimivista

ISTeistä, vartio siis asuu yhdessä ja käy pestissä yhdessä, vapaa-ajan voi viettää yhdessä
tai erikseen.
ISTeiltä kysytään myös arviota saapumis- ja lähtöajasta. O
 matoimimatkailijat, täyttäkää
omien lentojenne ja matkasuunnitelmienne mukaan.
Oheismatkalle osallistuvat: Saavumme Reykjavikiin 23.7.2017 iltapäivällä, tarkoituksena
on ehtiä klo 14 mennessä, mutta pitkä ajomatka saattaa viivyttää. Poistumisajaksi voitte
kirjata 4.8.2017 klo 12

Osallistujien ohje
Tämä ohjelmaa koskeva osio on tärkeä, sillä sen perusteella muodostetaan leirivartiot sekä
sijoitetaan vartiot expedition centereihin. Lue ohjeet siis huolella ja vastaa kysymyksiin.
Sivulla ovat ensin vartioon liittyvät kysymykset. Haluatko olla tyttö-/poika- vai sekavartiossa,
vai eikö sillä ole väliä. Seuraavaksi kysytään kenen kanssa haluat samaan leirivartioon. Jotta
pääset kaverisi kanssa samaan vartioon on teidän molempien täytettävä toistenne tiedot
tähän kohtaan. Tämän jälkeen joukkueen johdon pitää vielä hyväksyä teidät pariksi.
Muistakaa myös täyttää seuraavat tämän sivun kohdat yhdessä ja samalla tavalla, näin ette
aiheuta ongelmia vartioiden muodostamiselle ja expedition centereihin sijoittamiselle.
Jokaisessa expedition centerissä on ohjelmaa kolmelta osa-alueelta; luonto (N), yhteisö ja
kulttuuri (C ) ja fyysiset aktiviteetit ja seikkailu (A). Expedition centerit on luokiteltu sen
mukaan millainen painotus näillä kolmella osa-alueella on ohjelmassa. Expedition
centereihin ja ohjelmaan voit tutustua tarkemmin Moot bulletin #4:n sivulta 4 lähtien:
http://worldscoutmoot.is/wp-content/uploads/2016/09/wsm2017-bulletin4.pdf
Osallistujia pyydetään asettamaan A, N ja C järjestykseen sen mukaan, mistä on eniten
kiinnostunut. Expedition centre, what program are you interested in, first choice, second
choice ja third choice -kohtiin tulee jokaiseen valita eri vaihtoehto.
Huomaa, että tämä ohjelmavalinta ei mene yksi yhteen expedition centereiden luokituksen
kanssa. Et siis voi ensin valita expedition centeriä, johon haluaisit ja sen jälkeen taktikoida
vastauksiasi niin, että pääsisit kyseiseen keskukseen. Tämä on tarkoituksellista, sillä kaikille
ei voida taata paikkaa haluamassaan expedition centerissä.

Kun olet merkinnyt vaihtoehdon A -activities johonkin kohtaan, saat näkyviin lisävalinnan,
jossa pyydetään arvioimaan fyysistä kuntoasi.

Odotamme edelleen tarkempia määritelmiä tasoille 1-3, mutta näillä toivottavasti pääsette
alkuun:
1
ei kovin rasittava fyysisesti, sopii niillekin, joiden kunto ei ole kovin hyvä.
2
hieman rasittavampi, mutta hyvällä peruskunnolla pitäisi selvitä ihan hyvin.
3
fyysisesti rasittava, edellyttää kestävyyttä, vaikka huippu-urheilija ei tarvitsekaan olla.
Kokemus vaeltamisesta epätasaisessa maastossa varusteita kantaen on hyväksi.

