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I NFOPAKETTI YHTEYSHENKILÖILLE

FiSSc:n lippukunnat majoittuvat Unityyn,
Metsänkävijä-lippukunnat Sykkeeseen.
Esteettömiä ratkaisuja tarvitsevat osallistujat majoittuvat Hurmaan ja Unityyn.
Alaleirit jakautuvat kuuteen suunnilleen
samankokoiseen kylään ja jokaiseen kylään tulee sekä isoja että pieniä leirilippukuntia. Kylien nimet liittyvät aina oman
alaleirin väriin.

LEIRILIPPUKUNNAT NÄKEVÄT OMAN ALALEIRINSÄ
JA KYLÄNSÄ KUKSASSA.
Kyläpäälliköt ottavat yhteyttä omiin leirilippukuntiinsa maalis-huhtikuussa. Jos
leirilippukuntiin tulee muutoksia, niistä
neuvotellaan aina kyseisen leirilippukunnan kanssa. Alaleirien kokoonpanot
julkaistaan myös Roihun nettisivuilla
huhtikuun aikana.

ALALEIRIT/LEIRILIPPUKUNNAT

Leirilippukunnille tulee perinteinen infokansio joka painetaan vasta juuri ennen
leiriä. Kansion materiaalit tulevat Roihun nettisivuille tutustuttaviksi kevään
ja alkukesän 2016 aikana. Seuraavan
leirikirjeen mukana toukokuussa leiriläisille toimitetaan leiriläisen opas Lastu ja
ohjeet Roihu-applikaation lataamiseen ja
käyttöön. Lastu ja RoihuApp täydentävät
toisiaan, kumpaakin voi käyttää ilman
toista ja molempiin kannattaa tutustua jo
ennen leiriä.

Varmistakaa vielä että leirilippukunnanjohtajat ja luotsit on merkitty Kuksaan, ja että merkityt pestatut henkilöt
ovat käyneet Kuksassa hyväksymässä
pestinsä.
Mikäli leirilippukunnassa on perusteltu
tarve useammalle luotsille, merkitkää
lisäluotsi lippukuntailmoittautumisen
lisätietokenttään. Mikäli teillä ei ole vielä
leirilippukuntaa muodostettuna ottakaa
yhteys info@roihu2016.fi.

Leirille sa

apuminen

Leirille saapumise
n aikataulua
työstetään parh
aillaan ja saapumisjärjestelyistä
tiedotetaan heti
kun mahdollista
.

LEIRILIPPUKUNNAN NIMI
Leirilippukunnat saavat päättää nimensä itse: nimen tulee olla leirilippukuntaa
kuvaava ja toki hyvien tapojen mukainen. Olisi hienoa, että nimi olisi erottuva
- välttäkää siis esim. Roihu-sanan käyttöä
nimessä. Riittää, että nimi on olemassa
yhdellä leirin kielistä (suomi, ruotsi, englanti). Jos leirilippukunnan nimen haluaa
tässä vaiheessa muuttaa, sen voi tehdä
ilmoittamalla asiasta projektitoimistolle info@roihu2016.fi. Mainitse viestissä
leirilippukunnan nykyinen nimi, sen
luonnollisten lippukuntien nimet sekä
uusi nimi.

Kuva: Paula Tammivuori

Leirilippukuntien jako alaleireihin on
nyt tehty. Jokaisessa alaleirissä on suunnilleen saman verran asukkaita, leirilippukuntia kaikista suomenkielisistä
partiopiireistä ja noin 500 ulkomaista
partiolaista. Ulkomaisten osallistujien
jako tehdään maaliskuun aikana, ystävyyslippukunnat ja lippukuntien toiveet
mahdollisuuksien mukaan huomioiden.

LEIRILIPPUKUNNAN KANSIO, ROIHUAPP JA LASTU

ROIHUAPP/LASTU

Kysy LISÄÄ - roihu vastaa: ask.fm/roihu2016

HUMINA, HURMA, POLTE, RAIKU, SYKE
& UNITY, ELI MISSÄ LEIRILLÄ ASUTAAN?
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PESTIKEHITTIMESTÄ
Pestien ja samoajien Virvatulien valitseminen on jo vauhdissa. Monet ovat jo
omansa löytäneet mutta vielä on niitä
jotka eivät ole valinneet tai hakeneet
pestiä. Muutamia lisäohjeita ja täsmennyksiä:

1.

Valitsin pestin Pestikehittimestä, mutta en ole vielä kuullut pestiesimiehestäni mitään?

2.

En ole vielä valinnut pestiä Pestikehittimestä.

3. Yritin valita pestin / virvatulen, mutta
kohtasin jonkin ongelman.

Kipin kapin Pestikehittimeen osoitteeseen: www.roihu2016.fi/kehitin. Pesti
on tärkeä osa leiriä niin samoajan,
vaeltajan kuin aikuisenkin kohdalla.

Ota yhteyttä kehitin@roihu2016.fi.
Kerro viestissäsi ongelma, nimesi, jäsennumerosi ja Kuksassa oleva mailiosoitteesi niin selvitetään missä meni
vikaan. Muistutuksena, pestikehittimeen kirjaudutaan omalla EI vanhemman PartioIDllä!

4. Valitsin Virvatulen, mutta en vielä tiedä milloin se on, mitä siellä tapahtuu

kuva: Esa Etelä-Aho

I NFOPAKETTI YHTEYSHENKILÖILLE

Odottele rauhassa pestiesimiehen
yhteydenottoa. Ensimmäisen illan
ryntäyksen myötä pestattujen yhteystietojen jakaminen esimiesten tietoon

on hieman viivästynyt. Esimiehillä
on useita yhteydenottoja tehtävänä,
joten tässä kohtaa maltti on valttia! Jos
esimiehestäsi ei ala kevään mittaan
kuulua, ota häneen reippaasti yhteyttä tai lähetä kysymyksesi osoitteeseen
kehitin@roihu2016.fi.

PESTIKEHITTIMESTÄ

tai pääsikö kaverini samaan Virvatuleen kanssani.
Ei syytä huoleen. Virvatuliin jaot lyödään lukkoon vasta Pestikehittimen
sulkeutuessa eli huhtikuun lopussa.
Suurin osa työvuoroista ja Virvatulien
aikatauluista sumplitaan valmiiksi
toukokuun aikana ja saat silloin tarkempaa tietoa. Jää siis odottelemaan
yhteydenottoa Virvatulestasi ja onnittele itseäsi loistokkaasta valinnasta. Useimmat Virvatulet toteutetaan
monessa aallossa eli samasta lippukunnasta samaan Virvatuleen ilmoittautuneet eivät välttämättä ole samassa
heimossa. Sama koskee pestejä: on
esimiehen vastuulla jakaa pestiin tuleville työvuorot.

5. En pitänyt mistään näkemistäni Virvatulivaihtoehdoista. Mitä teen?
Uusia Virvatulia aukeaa Pestikehittimeen 15.3. Jo valittua Virvatulta voi
siis vaihtaa (31.3. asti), mutta valitessasi uuden menetät paikkasi vanhassa.
Pyrimme saamaan Virvatulista sekä
muusta samoajaohjelmasta lisätietoa
nettisivuille kevään aikana.

Toisin kuin Virvatulta, pestiä ei pysty vaihtamaan kerran valittuaan Pestikehittimen kautta. Leirille tullessasi ota yhteys
Kehittämöön jos pesti ei ole sopiva.

PESTIKEHITTIMESTÄ

Kysy LISÄÄ - roihu vastaa: ask.fm/roihu2016

Pestissä saat uusia ystäviä (kenties
jopa elinikäisiä sellaisia) ja hyvin
valitussa pestissä pääset tekemään
jotain uutta. Älä siis vitkastele, vaan
valitse itsellesi elämys pestin muodossa! Pestikehittimen pestit jaetaan
nopeusjärjestyksessä. Vaeltajille ja
aikuisille vaihtoehtona ovat edelleen
avoimet projektipestit, jotka vaativat
joko panostasi ennen leiriä tai esim. jotain erityistä taitoa. Nämä ovat haussa
osoitteessa www.roihu2016.fi/pestit .
Näissä pesteissä sinun tulee lähettää
hakemus ja esimies ottaa yhteyttä sen
vastaanotettuaan.
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KÄYTÄNNÖN ASIOITA LERILLÄ

Leirin aterioista lounas ja päivällinen toimitetaan leirille valmiina. Aamiainen ja
iltapala valmistetaan leirillä. Jotta ruokailu sujuisi iloisissa merkeissä ilman jonojen
jumittamista, tarvitaan jokaiseen ruokailuun kourallinen vapaaehtoisia ruuanjakajia joka päivä. Näiden palvelutehtävien
jako tarkentuu kevään mittaan, osallistua

MUONITUKSEN TERVEISET

Ruokalista säilyy yllätyksenä leiriin saakka, mutta nyt jo on tiedossa, että leirillä
tullaan tarjoamaan erilaisia kastikkeita,
pataruokia, kiusauksia ja pasta-aterioita.
Ja nälkä ei jää kenellekään!

LEIRILIPPUKUNNAN
RAKENTAMINEN
Leirirakennelmista on paljon apua siihen, että alaleirin, leirilippukunnan ja
leiriläisten tavarat pysyvät järjestyksessä. Rinkkateline on ryhdikäs vaihtoehto
teltassa sikin sokin lojuville tavaroille,
ruokailu- ja peseytymisvälineet löytyvät
nopeasti omista naulakoistaan ja työkalut säilyvät tallessa työkalutelineessä.
Sadepäivinä yhteinen katos antaa suojaa
jossa viettää aikaa. Tällöin myös leiriläisten makuupussit ja teltat välttyvät kural-

ta ja hiekalta. Rakennelmien suunnittelu
kannattaa aloittaa jo ennen leiriä vaikka
tarkkaa kuvaa maastosta ei olisi. Alaleirin rakentelun sujuvuutta helpottaa, jos
rakenteluvastuuta on jaettu etukäteen ja
leirilippukunnan johtajistolla on käsitys
siitä, mitä aiotaan rakentaa. Leirille tullessa on jo selvillä mitä tehdään, miten ja
missä järjestyksessä. Lippukunnissa voi
kesällä järjestää rakenteluiltoja, joissa voi
suunnitella savun rakennelmia, harjoitel-

la köytöksiä ja tehdä valmiiksi osia leirilippukunnan rakennelmiin.
Leiriorganisaatio tarjoaa rakennus materiaaleja rajallisesti. Rakentamiseen tulee
käyttää leirilippukuntien omia työkaluja
ja leiriläisten on tarkoitus päästä tekemään itse mahdollisimman paljon. Salvos
sisältää tarkemmat ohjeet rakennelmista
ja leirilippukunnan varusteista.

LEIRILIPPUKUNNAN RAKENTAMINEN

Kysy LISÄÄ - roihu vastaa: ask.fm/roihu2016

Roihulla syödään neljä kertaa päivässä,
tarjolla ovat aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Leiriläiset ruokailevat
aina omassa alaleirissään sijaitsevassa
keittiössä. Myös erityisruokavalion ruokailijat ruokailevat omassa keittiössään.
Erityisruokavaliot on kysytty kaikilta
jo ilmoittautumislomakkeella, mutta jos
ilmoitus on unohtanut tehdä tai siihen on
tullut muutoksia voi erityisruokavalioista olla yhteydessä erityisruokavaliot@
roihu2016.fi.

voivat kaikki samoajaikäisistä ylöspäin ja
jokainen jakelija tullaan perehdyttämään
tähän Supertärkeään Tehtävään.

Kuva: Petteri Loivanne
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MUONITUKSEN TERVEISET
ELI MISSÄ JA MILLOIN
SYÖDÄÄN
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MUUTA TÄRKEÄÄ INFOA

Seuraavat UKK live-paneelikeskustelut 30.3. klo 18 on suunnattu erityisesti leirilippukunnan johtajille ja keskustelua vetävät alaleirien johtajat. UKK livessä pääset osallistumaan keskusteluun, kysymään ja kommentoimaan. Osallistumislinkit julkaistaan
aina edeltävällä viikolla Roihun Facebook-sivulla.

teistyössä kanssanne. Mikäli KV-ryhmien
kanssa on haasteita, niin KV-tiimi auttaa mielellään. Yhteyden KV-tiimiin saa
esimerkiksi sähköpostilla international@
roihu2016.fi
Ennätysmäärä osallistujia ulkomailta
tarkoittaa myös isoa määrää Home Hospitality-perhevierailijoita. Home Hospitality-isäntäperheeksi voi ilmoittautua kuka
tahansa leiriläinen perheineen, ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta. Isäntäperheille on tarvetta ympäri Suomen,
muistuttakaa leiriläisiä ja vanhempia
tästä mahdollisuudesta. Lisätietoja Roihun nettisivuilta http://roihu2016.fi/homehospitality-perhevierailut

Kevään UKK livet ovat:
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Psst! Muista myös Roihun some

Kuva: Roman Heimhuber

I NFOPAKETTI YHTEYSHENKILÖILLE

Olettehan vastanneet Kuksassa leirilippukunnan KV-kysymyksiin? Jos lippukunnallanne on kansainvälisiä ystävälippukuntia, jotka tulevat Roihulle
ja haluavat tulla lippukuntanne luokse
vierailulle, tämän tiedon voi käydä lisäämässä lippukunnan ilmoittautumiseen.
Roihulle on tulossa ennätysmäärä osallistujia ulkomailta ja jako ystävyyslippukuntiin sekä Home Hospitality-isäntäperheisiin on aloitettu ilmoittautumisen
päätyttyä. Mukaan mahtuu silti vielä!
Mikäli olette halukkaita ottamaan
KV-ryhmän vastaan, valmistauduttehan
siihen, että KV-ryhmän vetäjä toimii yh-

ROIHU UKK LIVET

YSTÄVYYSLIPPUKUNNAT JA HOME HOSPITALITY

UKK-LIVE

Kysy LISÄÄ - roihu vastaa: ask.fm/roihu2016

YSTÄVYYSLIPPUKUNNAT
JA HOME HOSPITALITY
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EVP-VAKUUTUKSET

I NFOPAKETTI YHTEYSHENKILÖILLE

Roihu-leirille osallistuvat Suomen Partiolaisiin kuulumattomat henkilöt on
vakuutettu LähiTapiolan matka- ja tapaturmavakuutuksella (EVP-vakuutus).
Vakuutus on voimassa henkilöillä, jotka
eivät ole muutoin aktiivisesti osallistuneet partiotapahtumiin lukuun ottamatta
esimerkiksi yksittäisiä koloiltoja.
Sekä tapaturma- että matkavakuutus
ovat toissijaisia. Vahingon sattuessa korvausta haetaan ensisijaisesti vakuutetun
omasta vakuutuksesta, EVP-vakuutusta
käytetään vain silloin, jos oman henkilövakuutuksen määrä ei riitä tai jos tällaista
vakuutusta ei ole.
Lisätietoa partion toimintasivuilla toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-vakuutukset sekä vakuutusyhtiön tiedotteesta http://toiminta.partio.fi/
sites/partio.fi/files/roihu_2016_evp.

VIERAILUPÄIVÄ
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Roihun vierailupäivä on sunnuntai 24.7.
Vierailupäivän liput tullaan myymään
verkkopalvelun kautta loppukevään ja
alkukesän aikana, lisätietoja ja linkki on
tulossa Roihun verkkosivuille kevään
aikana. Vierailupäivän aikataulu ja hinta
vahvistuvat myöhemmin keväällä. Vierailijoiden kannattaa suunnitella/varautua saapumaan Hämeenlinnan josta on
järjestetty yhteiskuljetus leirialueelle.

PERHELEIRI TIEDOTTAA
Perheleirissä majoittuville ja perheleirin
ohjelmiin ilmoittautuneille lähetetään
erillinen infokirje maaliskuussa sekä
lisäkysely huhtikuun alussa. Infokirje
ja lisäkysely lähetetään sähköpostitse.
Perheleirillä on oma ryhmä Facebookissa,
”Roihun perheleiri- Riehu” johon kannattaa liittyä mukaan.

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
Jälki-ilmoittautuminen Roihulle on mahdollista 24.4. asti TAI kun 17 000 osallis-

LASKUTUS/JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN/VAKUUTUKSET/VIERAILUPÄIVÄ/PERHELEIRI

Kysy LISÄÄ - roihu vastaa: ask.fm/roihu2016

Lasku kolahtaa suoraan osallistujille huhtikuussa 2016. Kesätyö- ja kesälomatakuun hyödyntäjän on toimitettava työnantajan allekirjoittama todistus Roihun
projektitoimistolle viimeistään 31.5.

tujaa on täynnä. Leirin osallistujamäärä
on rajoitettu 17 000 leiriläisten viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi.
Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu samalla
tavalla kuin aiempikin ilmoittautuminen
eli Kuksan kautta.

Kuva: Joel Forsman

LASKUTUS

