LEIRIJÄRJESTELYIDEN ETENEMISEN TOIMENPIDELUETTELO
Ennen leirin järjestämisvuotta
Kesäkuu
Leirisopimus allekirjoitettu
Leirin ajankohta päätetty (PPL:n johtokunta)
Elokuu
Leiriä koskevat tilavaraukset hoidettu kuntaan
Anomus jätetty kunnalle leirin tukemisesta
Alustava toimintasuunnitelma toimitettu aluevastaavalle
Talkoolaisten rekrytointi aloitettu
Leirin ruokailujärjestelyt selvitetty
Kunnan sopimus / päätös leirin tukemisesta selvillä (tai päiväm.)
Marraskuu
Osallistuminen valtakunnalliseen leirikoulutukseen
Leirin taloudenhoidosta ja seurannasta sovittu järjestävien seurojen kesken
Valtakunnalliset yhteistyösopimukset tiedossa
Joulukuu
Leirin nettisivut avautuvat
Leirin järjestämisvuonna
Tammikuu
Leiriorganisaatio kasassa
Viestintäsuunnitelma valmis
Neuvottelut yt-kumppaneiden kanssa aloitettu
Leirin johtoryhmä nimetty
Esitys leiripassin hinnasta sekä alustava budjetti toimitettu leirivastaavalle
Nettisivujen ensimmäinen laaja päivitys tehty
Ilmoittautumisaikataulut ja ohjeistus sovittu
Tuomarileirin organisaatio selvillä
Ensimmäinen julkaisu tehty/ lähetetty seuroille / joukkueille

kuittaus OK tai Ei + pvm

Lisäselvitykset

Helmikuu
Osallistuminen valtakunnalliseen leirikoulutukseen
(johto, kilpailu, tuomari, turvallisuus ja viestintä)
Maaliskuu
Leiri-ilmoittautuminen alkaa
Leirin lopullinen budjetti valmis
Leirin lopullinen toimintasuunnitelma valmis
Leirin ruokailujärjestelyt selvitetty ja hinnat sovittu
Leiriesite / tiedote jakeluun
Nettisivuille toinen laaja päivitys tehty
Ensimmäinen sähköpostitiedote lähetetty joukkueiden yhdyshenkilöille
Arvio vastuu-aluekohtaisesta talkooväestä valmis
Talkooväen rekrytointi aloitettu
Leirin ohjelmarunko toimitettu aluevastaavalle
Lopullinen ruokalista valmis ja julkaistu nettisivuilla
Osa yhteistyösopimuksista valmiina
Ensimmäinen lehdistötiedote leiristä julkaistu
Tuomarileirin henkilöiden vastuualueet selvillä
Tuomarileiriläisten majoitus- ja koulutuspaikat selvillä
Toukokuu
Pelastus/turvallisuussuunnitelma
Vastuu-aluekohtiset toimintasuunnitelmat tehty
Ympäristösuunnitelma
Alustava leirikartta tehty
Opastesuunnitelma tehty
Leirin siivousta koskevat asiat sovittu
Tuomarileirin koulutusisällöt selvillä
Kutsut lähetetty edellisen vuoden tuomareille
Tuomareiden kuljetusjärjestelyt otteluihin selvillä
Tuomareiden oheisohjelma suunniteltu valmiiksi
Leirin kilpailunjohtoryhmä selvillä
Tuomarileirin viikkko-ohjelma laadittu
Tuomareiden ja tarkkailijoiden ohjeistus valmiina
Toimenpiteet selvillä, jos tuomareita/tarkkailijoita liian vähän

Tuomareiden/tarkkailijoiden viimeinen ilmoittautumispäivä
n. 2 viikkoa ennen leirin alkua
Työvuorolistojen tarkistus
Kenttien ja koulujen tarkistus
Pelastus/turvallisuussuunnitelman läpikäyminen talkooväen kanssa
Talkooväen koulutus pidetty
Erikoisruokavaliohin liittyvät asiat hoidossa
Leirin kilpailujärjestelmä hyväksytetty PPL:n kilpailupäälliköllä
Heti leirin jälkeen hoidettavat asiat
Viralliset lopputulokset (sijoitukset) toimitettava leirivastaavalle
Ylimääräiset tavarat toimitettu PPL:n toimistolle
Sovitut materiaalit toimitettu seuraavalle leirille
Elokuu
Sopimuksen mukainen osuus passeista maksettu PPL:n tilille
Leirillä tehtyjen palautekyselyjen/nettipalautteen yhteenveto leirivastaavalle
Syyskuu
Leirin palautelysely analysoitu
Marraskuu
Osallistuminen valtakunnalliseen leirikoulutuksen
Selvitys leirin tuoton käytöstä toimitettu leirivastaavalle

