NÄIN ILMOITAT
LEIRILIPPUKUNTASI
ILVES19:LLE!
LIPPUKUNTAILMOITTAUTUMISEN VOI
TEHDÄ VAIN ILVES-YHTEYSHENKILÖ.
Ennen ilmoittautumista pitäisi tietää, mitkä lippukunnat muodostavat leirilippukunnan.
Leirilippukunnan sopiva koko on noin 80-120 henkilöä. Ilmoittautumisen voi tehdä joku
näiden lippukuntien Ilves-yhteyshenkilöistä, kaikkien ei tarvitse tehdä ilmoittautumista
erikseen.
Mikäli lippukunnallasi ei ole vielä leirilippukuntakavereita, ilmoita lpk sinällään mukaan
leirille (laita lisätieto-kenttään, että teillä ei ole sovittua lippukuntakumppania) ja
alaleiripäälliköt hoitavat homman puolestanne.
Leirilippukunnan johtajisto koostuu johtokolmikosta sekä ikäkausien edustajista (akelat,
sammot ja luotsit). Jos leirilippukunnassa on paljon akeloita, sampoja tai luotseja,
voidaan heistä valita ikäkausivastaavat. Näitä henkilöitä voi ilmoittaa lomakkeella jo nyt,
mutta tietoja voi myös myöhemmin täydentää. Huomaathan, että nämä on siis sovittu
leirilpk:n muodostavien lippukuntien välillä.

Ongelmatilanteissa Jenna toimistolta auttaa:
jenna.kankaanpaa@partio.fi, 050 311 0913

NO NIIN, NYT MENNÄÄN KUKSAAN!
Kirjaudu normaalisti Kuksaan omilla tunnuksillasi.
Etsi tapahtumista (kalenteri-symboli) HP Ilves19 -tapahtuma. Se löytyy hakuehdoilla
Tapahtuman nimi: HP Ilves ja Hae myös suurtapahtumat.
Tapahtumasta löydät kohdan Lippukuntailmoittautuminen. Tämä näkyy vain Ilves19yhteyshenkilöille.

Sähköpostin lähetys kohtaan EI tarvitse vielä laittaa mitään. Tämä ominaisuus muuttuu
tarpeelliseksi siinä vaiheessa, kun pesteihin on nimetty henkilöt ja leirin
ilmoittautuminen on käynnissä.

Kohdassa Lippukuntailmoittautuminen, paina ’Lisää’ -painiketta.

Tässä vaiheessa tärkeät tarvittavat tiedot ovat leirilippukunnan nimi (ainakin työnimi),
lippukuntienne yhteenlaskettu arvio osallistujien määrästä Ilveksellä (seikkailijataikuiset), arvio sudenpentuleirin osallistujista (supet ja vanhemmat/saattajat) ja
kiinnostuksenne KV-toimintaan.
Lippukunnan jäsenilleen myöntämä tukisumma ei ole tällä hetkellä tarpeellinen tieto.
Lippukunnan saavat stipendeihin ja tukisummiin liittyen ohjeet myöhemmin ja tämän
kohdan voi täyttää silloin.

Lisää tästä mukaan oikeat lippukunnat.

Pestattavilla henkilöillä tarkoitetaan nimenomaisesti leiripesteihin tulevia johtajia. Mikäli
olette sopineet jo leirilippukunnan muodostavat lpk:t ja tiedät, että lippukunnastasi
Pekka Partiojohtaja on lupautunut esim. leirilippukunnanjohtajaksi, voit ilmoittaa hänet
tässä kohdassa pestiin. Tarvitset pestattavan jäsennumeron tätä varten!
Jos tiedätte jo, että leirilippukuntaanne tulee vieraita ulkomailta ystävyyslippukunnista
tms. laittakaa siitä tieto lisätietoja-kenttään.
Jos tiedätte, että leirilippukunnassanne on osallistujia, jotka tarvitsevat esimerkiksi
esteettömän kulun, sähköä tms. erityistarpeita, voi niistäkin ilmoittaa tässä.

Tähän laitetaan paras arvio sudenpentuleirin aikaisten osallistujien määrästä (sisältäen
lapset ja aikuiset).
Mikäli teillä on halukkuutta ottaa ulkomaisia vieraita leirilippukuntaanne, mutta teillä ei
ole omia ulkomaisia kontakteja, kirjoittakaa tähän kyllä. Jos vietätte leirinne
mieluummin omissa porukoissa, kirjoittakaa ei.
Muista tallentaa ja kas noin, lippukunta on ilmoitettu Ilvekselle! Mahtava juttu!
Lippukuntailmoittautumisen tietoja voi muokata ja täydentää seuraamalla tätä samaa
polkua. Muokkaaminen onnistuu niin pitkään kun on tarpeellista.

