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LEIRILIPPUKUNTAKANSIO
Leirilippukuntakansio
on
julkaistu
Ilves19-nettisivuilla:
http://www.ilves19.fi/leirilippukuntakansio/ Viimeisin tieto asioista päivitetään
leirilippukuntakansioon, joten jos jokin asia mietityttää, katsothan ensin kansiosta.
Muutoksia varmasti vielä joihinkin asioihin tulee ja siksi leirilippukuntakansiosta
julkaistaan joka viikko uusi versio. Muutoslokista näet, mitkä asiat ovat muuttuneet.
Leirilippukuntakansion pdf-versio julkaistaan vasta kesäkuun loppupuolella tulostuskäyttöön. Suosittelemme, että jokainen leirilippukunnan johtaja perehtyy kansion
sisältöön ennen leiriä.
Leirin säännöt löytyvät 2. leirikirjeestä sekä laajemmalla sisällöllä leirilippukuntakansiosta. Säännöt on hyvä käydä kaikkien osallistujien kanssa läpi viimeistään ensimmäisenä
leiripäivänä!

LEIRILIPPUKUNNAN VARUSTELISTA
Leirilippukunnan varustelistaan on tullut pieniä muutoksia edellisen leirilippukuntainfon
jälkeen. Päivitetty lista löytyy leirilippukuntakansiosta:
http://www.ilves19.fi/leirilippukuntakansio/leirilippukunta/.

PERHELEIRILÄISTEN VARUSTELISTA
Perheleiri Nanoon tulijoille lähtee oma leirikirje, jossa on lista, mitä perheleiriin kannattaa
ottaa mukaan ja mitä erityistä perheleirin ohjelmassa tarvitaan.

WHATSAPP-LISTOISTA
Tarpojaikäisille ja tätä vanhemmille (myös aikuisille) viestitään leirin aikana
ajankohtaisista asioista WhatsApp-vastaanottajalistojen kautta. Jotta voit vastaanottaa
viestejä, tulee sinun tallentaa puhelimeesi piirin viestinnän numero 050 311 0927.
Listojen kautta jaetaan tärkeitä tiedotteita, mutta myös tietoja oman ikäkautesi
ohjelmasta. WhatsApp-vastaanottajalista on tarkoitettu vain yksisuuntaista viestintää
varten (leirin tekijöiltä leiriläisille). Kyseiseen numeroon lähetettyihin viesteihin tai
puheluihin ei siis voida vastata. Tiedotathan tästä myös oman lippukuntasi leiriläisiä.
Samoajille ilmestyy lisäksi oma samoajauutiskirje, jonka tilaamiseen ohjeet löydät
Samoajan Ilves-sivulta http://www.ilves19.fi/osallistujille/samoajan-ilves/

LÖYTÖTAVARAT LEIRILLÄ
Alaleireissä, ohjelmalaaksoissa ja kahviloissa on löytötavaralaatikot, joihin niiden
alueelta löytyneet löytötavarat kerätään. Laatikot toimitetaan päivällisen tienoilla
löytötavaratoimistoon ja käydään läpi illan aikana. Muualta leirialueelta löytyneet
löytötavarat löytäjä tuo leiritoimistoon ja kertoo samalla, mistä kyseinen tavara on
löytynyt. Löytöpaikan sijainnin kertomista helpottaa leirin karttoihin luotu koordinaatisto.
Kaikkia leirilippukunnan jäseniä (myös aikuisia) kannattaa ohjeistaa merkitsemään
kaikkiin tavaroihin ja vaatteisiin nimensä, lippukuntansa ja leirilippukuntansa koodi
(koodit tiedotetaan myöhemmin). Vaatteissa tiedot on helppo kirjoittaa vedenkestävällä
tussilla pesulappuun tai merkitsemiseen voi käyttää erillisiä ommeltavia nimilappuja.
Varusteissa tiedot sisältävä teippi, tarra tai kaiverrus on usein toimivin. Kannattaa
kokeilla myös vedenkestävän tussin ja kynsilakan toimivuutta, jos edellä mainitut eivät
toimi.
Ne löytötavarat, joista omistaja on tunnistettavissa, toimitetaan leirilippukuntiin suoraan.
Löytötavaroita voi leirin aikana tulla kyselemään leiritoimistosta aukioloaikojen
puitteissa. Leirin jälkeen löytötavaroita voi kysellä elokuun ajan Partiotoimistolta
Tampereelta. Elokuun jälkeen löytötavarat kierrätetään tai lahjoitetaan eteenpäin.

POSTIA LEIRILÄISELLE
Mikäli kotiväki haluaa lähettää leiriläiselle leirin aikana paperipostia se on mahdollista
alla olevaan osoitteeseen. Huomaathan varata postin kulkuun riittävästi aikaa 😊
Ilves19
Leiriläisen nimi
Lippukunnan nimi ja alaleiri
Rahtijärventie 121
16970 Evo
Infojen ilmestymisajat

LEIRILIPPUKUNTAINFOJEN
ILMESTYMINEN
Leirilippukuntainfot ilmestyvät kesä-heinäkuussa totuttua tiheämmin eli kahden viikon
välein. Seuraavat infot tipahtavat sähköpostilaatikoihin viikoilla 24, 26 ja 28.

