Oikeus:

Lippukunnan suurtapahtuman yhteyshenkilö
Leirilippukuntaan pestatut

LIPPUKUNTAILMOITTAUTUMINEN
Isoimpiin tapahtumiin voivat piirit ja keskusjärjestö luoda lippukunnille tapahtumakohtaisen yhteyshenkilön.
Tämä yhteyshenkilö voi tehdä lippukuntailmoittautumisen tapahtumaan. Ilmoittautumisen yhteydessä
yhteyshenkilö voi määrittää mm:

leirilippukunnalle nimen
lippukuntia osaksi leirilippukuntaa
leirilippukunnan vastuuhenkilöitä
lippukunnan tukisumman

LIPPUKUNTAILMOITTAUTUMINEN
Lippukuntailmoittautuminen eroaa muusta ilmoittautumisesta siinä, että sitä ei tehdä linkin kautta vaan suoraan
Kuksassa Tapahtumat-osiossa

.

Etsi tapahtuma, johon haluat tehdä
ilmoittautumisen
Vaihda Järjestäjäksi Kaikki, niin saat
näkyviin myös muita kuin lippukunnan
tapahtumia

Nyt kyseessä on juurikin suurtapahtuma

Klikkaa Hae tietoja -painiketta
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Klikkaa haluamasi tapahtuman linkkiä

Klikkaa Hae
lippukuntailmoittautumiset -linkkiä

Saat näkyviin Lisää-painikkeen
lippukuntailmoittaumista varten. Klikkaa
sitä.

Lisää nimi lippukuntailmoittautumiselle.
Tässä kannattaa käyttää samaan
leirilippukuntaan tulevien lippukuntien
tietoa tai vaikkapa aluetta, jolta
lippukunnat tulevat.

Arvioi leirilippukunnan lopullinen koko.
Tämä auttaa lajittelemaan lippukuntia
alaleireihin.
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Voit merkitä tukisumman, jolla
lippukunta tukee kaikkia osallistujia.
Huomaa, että tämän voi syöttää niille
lippukunnille, joihin sinulla on
yhteyshenkilöpesti.

Voit lisätä samaan porukkaan useampia
lippukuntia.

Leirilippukunnalla on yhteisiä pestejä, joita voi merkitä niihin pesteihin,
jotka leirin järjestäjä on merkinnyt mahdolliseksi.

Valitse listasta pesti, johon haluat lisätä
henkilön
Syötä lisättävän henkilön jäsennumero

Lisää henkilö klikkaamalla painiketta.

Tallenna

Pestatut henkilöt näkyvät listassa ilmon
alla. Henkilöitä voidaan myös poistaa.

Pestatut henkilöt saavat oikeudet nähdä
oman leirilippukunnan osallistujat.

PESTIN VASTAANOTTAMINEN
Jotta leirilippukuntapestit voidaan ottaa käyttöön tulee pestiin merkityn olla ilmoittautunut tapahtumaan. Hänen
tulee myös hyväksyä pesti. Pestin hyväksyminen tapahtuu henkilön omasta profiilista Tapahtumat-välilehdeltä
Omat tapahtumapestit -osasta.
Hyväksy tai hylkää sinulle määritelty
pesti.
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LEIRILIPPUKUNTA
Pestiin nimettyjen henkilöiden hyväksyttyä pestit heillä aktivoituu tapahtumalinkki Kuksan tapahtumissa.
Lippukunnan yhteyshenkilöllä ei ole oikeuksia tänne.

Klikkaamalla tapahtumalinkkiä pääset
tarkastelemaan tapahtuman tietoja.

Leirilippukuntaan pestatut näkevät
tapahtumasta kaksi välilehteä.
Leirilippukuntailmoittautumiset on reitti
oman leirilippukunnan hallintaan.

Voit hakea omaa leirilippukuntaa nimellä
tai lippukunnalla

Joskus riittää, että klikkaa Hae
leirilippukuntailmoittautumiset painiketta
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Klikkaa oman leirilippukunnan nimeä

Osallistuja-välilehdeltä näet kaikki
lippukuntasi osallistujat

Jäsenet-välilehdeltä näkee kaikki henkilöt,
jotka kuuluvat leirilippukuntaan

Leirilippukunnan ilmoittautumisista saa
tarkan raportin klikkaamalla Kaikki
tiedot -linkkiä.

Valitse tiedot, jotka haluat
raporttiin
Klikkaa Hae tiedot painiketta

Tiedot tulevat näkyviin ja
voit viedä ne Exceliin.
Huomioi tietoturva
ladattujen tiedostojen
kanssa!
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Voit lähettää myös leirilippukunnan
jäsenille ja/tai heidän huoltajilleen
sähköpostia. Muista klikkailla ylempää ne
henkilöt, joille sähköpostia lähetetään.
Pienet ruudut tietojen perässä!

Osallistuja-välilehdeltä voit vaikkapa
lähettää sähköpostia.
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