LENTORYHMÄN JOHTAJA

OHJE
LENTORYHMÄN JOHTAJALLE
Lentoryhmän johtajia on yksi henkilö varausta kohden (lentoryhmän koko 9–121 henkeä).
Vastaat lentoryhmän tiedotuksesta matkan johdolle ja tuet lentovartioiden johtajia eli Suuria Nimilistavastaavia.
Saman lentoryhmän kaikki vartiot lentävät menomatkalla ja paluumatkalla samoilla koneilla.
Olette siis yhdessä kaikilla lennoilla.

OHJEEN SISÄLTÖ
Tiivistelmä: lentoryhmän johtajan kolme tärkeintä vastuuta
Tarkemmat vastuut
Apua ja tukea?
WhatsApp-viestintä

TIIVISTELMÄ: LENTORYHMÄN JOHTAJAN KOLME TÄRKEINTÄ VASTUUTA
1.
2.
3.

Tiedota matkaryhmän johtajaa lentojen aikatauluista: milloin lähdette ja milloin laskeuduitte?
Pidä yhteyttä omiin lentovartioiden johtajiisi: ovatko kaikki ryhmät koossa?
Auta lentovartioiden johtajia poikkeustilanteissa.

TARKEMMAT VASTUUT
1.

2.

3.
4.

5.

Luo WhatsApp-ryhmä, jossa ovat oman lentoryhmäsi lentovartioiden johtajat.
•
Liitä ryhmään ne joukkueen antamat puhelinliittymät, jotka on jaettu Helsinki-Vantaalla. Liitä varmuuden vuoksi ryhmään myös oma privanumerosi.
•
Tähän ryhmään jokainen lentovartion johtaja ilmoittaa sinulle oman vartionsa sijainnin ja poikkeustilanteet.
Sinun pestiesimiehesi eli matkaryhmän johtaja luo toisen WA-ryhmän, johon sinä ilmoitat lentojenne saapumiset,
lähdöt ja mahdolliset poikkeukset.
•
Ilmoita tässä ryhmässä matkan johdolle lennon lähdöt, tulot ja busseihin siirtymiset (vrt. pt-kisojen rastipäälliköiden viestintä)
Kulje lentoryhmäsi viimeisenä, kunnes kaikki ovat päässeet koneeseen/bussiin ja huolehtia että kaikki ovat mukana
Auta lentovartion johtajia poikkeustilanteissa.
•
Jos jonkun matkatavarat puuttuvat, auta selvittämään tilanne ja viesti asiasta eteenpäin matkaryhmän johtajalle.
Jos kone myöhästyy pahasti ja jatkolentoyhteys katkeaa, ole yhteydessä matkaryhmän johtajaan tai matkatiimiin.
Puhelinnumerot saat lähdössä Helsinki-Vantaalta.

APUA JA TUKEA?
Pestissäsi saat aina tukea.
1.
2.
3.

Jos et tiedä mitä tehdä, ota yhteys WA-viestillä matkaryhmäsi johtajaan. Jos hän on samassa koneessa, voit myös
käydä koputtamassa häntä olkapäähän.
Lentokoneessa voit kysyä apua myös CMT:n jäseniltä, jos heitä on koneessa.
Lentokoneessa saat apua myös lentohenkilökunnalta. He auttavat mielellään allergioissa, lentopelkotilanteissa ja
aikataulukysymyksissä. He myös auttavat selvittämään seuraavan lennon lähtöportin.

LENTORYHMÄN JOHTAJA

WHATSAPP-VIESTINTÄ
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