LENTOVARTION JOHTAJA

OHJE
LENTOVARTION JOHTAJALLE
(eli ”Suurelle Nimilistavastaavalle”)
Lentovartioiden johtajia on yleensä kaksi noin 8–16 nuorta kohden.
Vastaat listallasi olevista henkilöistä lentojen ja siirtymien ajan.
Saman lentoryhmän kaikki vartiot lentävät menomatkalla ja paluumatkalla samoilla koneilla.
Olette siis yhdessä kaikilla lennoilla.

OHJEEN SISÄLTÖ
Tiivistelmä: lentovartion johtajan neljä tärkeintä vastuuta
Tarkempi vastuulistaus
Paluumatkalla
Apua ja tukea?
WhatsApp-viestintä

TIIVISTELMÄ: LENTOVARTION JOHTAJAN NELJÄ TÄRKEINTÄ VASTUUTA
1.

2.
3.

4.

Ohjaa vartio passintarkastusten, tullien ja Schengen-tarkastusten läpi koneeseen.
•
Jos asia on itsellesi vieras, voit aina kysyä apua johtajakavereilta ja lentokentän henkilökunnalta. He auttavat
mielellään.
•
Voit myös sopia toisen lentovartion kanssa, että kuljette yhdessä.
Pidä huolta, että vartio pysyy kasassa koko ajan.
Huolehdi, että vartiosi menee kaikilla lähtökentillä aina suoraan lähtöportille. Vasta lähtöportilla voi sopia muista
poikkeamisista.
•
Huomaa, että joillain kentillä lähtöportille siirtyminen voi kestää lähes tunnin – ja siirtymä voi tapahtua metrolla tai bussilla.
Tiedota lentoryhmäsi johtajalle WA-ryhmässä, missä liikutte.

TARKEMPI VASTUULISTAUS
1.

2.

3.
4.

Luo puhelimeen WhatsApp-ryhmä, jossa ovat kaikki vastuullasi olevat nuoret.
•
Saat lähtöaulassa liittymän ja puhelimen, jolla luot WA-ryhmän. Saat myös tulosteena vartiosi jäsenten nimet
ja numerot.
•
Löydät myös Rekistä vartiosi jäsenet ja heidän puhelinnumeronsa.
•
Tämän WA-ryhmän ainoina pääkäyttäjinä eli admineina olet sinä ja vartionjohtajaparisi.
Viesti lentoryhmäsi johtajalle erillisessä WA-ryhmässä vartiosi liikkumisista ja tapahtumista.
•
Lentoryhmäsi johtaja luo tämän WA-ryhmän.
•
Raportoi WA-ryhmään lentovartiosi sijainnit ja mahdolliset poikkeustilanteet.
Kun olette menneet kaikista tarkastuksista läpi, menkää aina suoraan lähtöportille.
•
Vasta siellä voi sopia kahvila/shoppailu/vessareissuista.
Pidä nimenhuuto ja laskenta ennen lentoa – sekä Helsinki-Vantaalla että mahdollisella välilaskukentällä.
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5.

Saata nuoret check-inin, turvatarkastuksen ja passintarkastuksen läpi koneeseen ja tarvittaessa auta ja neuvo niissä.
•
Henkilökunta auttaa tässä mielellään.
6. Saata nuoret lentoa vaihtaessa uudelle lennolle.
•
Menkää aina ensimmäisenä suoraan seuraavan lennon lähtöportille. Vasta sieltä voi sopia kahvila/shoppaus/
vessakäyntejä, jos aikaa on.
•
Huomioi, että osa jatkolennoista ei lähde samasta terminaalista, johon laskeudutte. Osalla kentistä joudutte
menemään uudestaan turvatarkastuksen läpi. Voit tarkistaa vaihdon ohjeet etukäteen lentokentän sivuilta.
7. Koneessa
•
Auta nuoria täyttämään sininen tullikaavake, jonka lentohenkilökunta jakaa.
•
Lentohenkilökunta auttaa lentopelkotilanteissa mielellään.
•
Huolehdi, että kaikilla on passi ja muut tavarat mukana! Istuintaskut pitää tarkistaa, ettei sinne unohdu mitään.
8. Kun kone on laskeutunut Yhdysvaltoihin, saata nuoret maahantulotarkastuksen, matkatavaroiden noudon ja tullin
kautta aina bussiin saakka.
•
Jos lentovartion johtajia on kaksi, toinen kulkee aina edellä ja toinen viimeisenä.
9. Pidä yllä hyvää fiilistä ja selkeää järjestystä: lennoilla ja siirtymissä noudatetaan partiomaista käytöstä eikä häiritä
muita matkustajia.
10. Hoida poikkeustilanteet oman lentoryhmäsi johtajan kanssa.
11. Jos jollakulla vartiostasi katoavat matkatavarat, ota yhteyttä oman lentoryhmäsi johtajaan. Lentokentän henkilökunta
auttaa poikkeustilanteissa.
12. Menolentojen jälkeen anna puhelin eteenpäin.
•
Oheismatkalla anna puhelin matkaryhmän johtajalle.
•
Leirimatkalla palauta puhelin NHQ:lle.
Kun kaikki nuoret ovat matkatavaroineen bussissa, voit huokaista helpotuksesta: seuraavan kerran huolehdit heistä vasta
takaisintulomatkalla.

PALUUMATKALLA
Paluumatkalla homma menee samaan tapaan, paitsi että mukana on yksi poikkeus:
1. Saat saman puhelimen uudelleen leirin lopussa itsellesi paluumatkaa varten.
2. Paluumatkalla pääluvun laskeminen alkaa jo leirialueella bussissa.
3. Saat tarkat ohjeet bussin lähtöpaikasta ja -ajasta WA-viestillä ennen lähtöpäivää.
4. Välitä ohjeet eteenpäin oman lentovartiosi WA-ryhmään.

APUA JA TUKEA?
Pestissäsi saat aina tukea.
1.
2.
3.
4.

Jos et tiedä mitä tehdä, ota yhteys WA-viestillä lentoryhmäsi johtajaan. Lentokoneessa voit myös käydä koputtamassa
häntä olkapäähän.
Jos koneessa on CMT:n jäseniä, voit kysyä neuvoa heiltäkin.
Lentokoneessa saat apua myös lentohenkilökunnalta. He auttavat mielellään allergioissa, lentopelkotilanteissa ja
aikataulukysymyksissä. He myös auttavat selvittämään seuraavan lennon lähtöportin.
Lentokentällä henkilökunta auttaa mielellään. He osaavat neuvoa tarvittaessa oikean lähtöportin.
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WHATSAPP-VIESTINTÄ
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