MIKÄ KLIFFA? KENELLE?
Kliffa 2018 eli Pääkaupunkiseudun partiolaisten kahdeksas piirileiri pidetään ensi kesänä
23.-31.7. Evolla. Kliffalle odotetaan arviolta 5000 osallistujaa, joista osa tulee ulkomailta.
Kliffa on suunnattu kaikille ikäkausille. Myös perheet ja partioon tutustujat ovat
tervetulleita.
Tämä kirje sisältää runsaasti lippukunnille hyödyllistä ennakkotietoa leirille osallistumisen
suunnitteluun. Kannattaa säästää tämä tietopaketti. Löydät tämän kirjeen, UKK:n ja
muutakin informaatiota halutessasi myös Kliffan nettisivuilta kliffa2018.fi.

Leirin kesto:
19.-22.7. rakennusleiri
23.7.-26.7. sudenpentuleiri
23.7.-30.7. seikkailijat ja tarpojat leirillä
23.7.-31.7. samoajat, vaeltajat ja aikuiset leirillä
31.7.-3.8. purkuleiri
Leirin lopullinen hinta varmistuu syyskuussa. Hinta tulee olemaan max. 210 €.

Tietoa leirilippukunnista
Kliffalla tuetaan lippukuntia tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä oman alueensa
muiden lippukuntien kanssa mm. ohjelmalaaksoissa, lipunnostoissa ja yhteisillä huudoilla.
Tämän takia olemme suunnitelleet, että leirillä saman alueen lippukunnat majoittuisivat
aina samaan kylään. Toiveita rajanaapureista voi esittää alaleiriryhmälle
lippukuntasemmassa 2017 tai sähköpostitse
(kira.jarves@partio.fi/jonna.lahtinen@partio.fi).
Leirilippukuntien koko on noin 120 henkilöä. Mikäli arvioitte että lippukunnastanne lähtee
selvästi vähemmän porukkaa, kannattaa jo nyt alkaa sopia leirilippukuntakavereita
lähialueen lippukunnista. Tämä tuo teille myös lisäresursseja leirilippukunnan pesteihin ja
onhan lasten mukava aloittaa koulusyksy 2018 leirikavereiden kanssa. Mikäli alueellisuuden
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hyödyistä huolimatta haluatte muodostaa leirilippukunnan joltain toiselta alueelta olevan
lippukunnan kanssa, niin olettehan ensin yhteydessä alaleiriryhmään
(kira.jarves@partio.fi/jonna.lahtinen@partio.fi).
Jokaisessa leirilippukunnassa on 8 pestiä, jotta leirilippukuntien arki olisi mahdollisimman
sujuvaa ja vastuu leirilippukunnista jakautuu tasaisemmin kaikille.
Johtajiston muodostavat leirilippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja ja pestijohtaja sekä
ikäkausivastaavat sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille ja luotsit samoajille ja
vaeltajille. Yksi leirilippukunnan johtajistosta nimetään myös EA-vastaavaksi, hänellä tulee
olla vähintään EA1 voimassa. Leirilippukuntapestien pestikuvaukset ovat tämän kirjeen
liitteenä.
Leirilippukuntapestit on suunnattu vaeltajille ja aikuisille, eikä tekijöillä tule olla muita
leirinaikaisia pestejä. Leirilippukunnanjohtajan, tarpojaluotsin ja samoajaluotsin pestit ovat
sellaiset jotka sopivat myös nuoremmille vaeltajille.
Kliffan muut avoimet pestit löytyvät netistä Kliffan sivulta (kliffa2018.fi/pestit). Syksyn
aikana etsitään tekijöitä päällikkö- ja mestaritason pesteihin. Muita pestejä aukeaa, kun
leiri lähestyy. Kuten lippukuntaleireilläkin, jokainen leirin tekijä sitoutuu olemaan osa
leirilippukuntansa arkea avustaen leirilippukunnan pestien hoitajia esimerkiksi hoitamalla
leirilippukunnan iltatoimet muutamana iltana tai viemällä yhden ikäkauden jonain päivänä
ohjelmalaaksoon.
Ensimmäinen koulutusilta leirilippukunnan johtajistolle järjestetään 4.12. Kaikkien
leirilippukuntatekijöiden yhteinen megaviikonloppu on maaliskuussa 16.-18.3. Merkkaa
kalenteriin jo nyt! Leirilippukunnan ilmoittaminen mukaan Kliffalle (23.9.-17.11.) alkaa
PäPan lippukuntasemmasta (23.-24.9.) ja jatkuu 17.11. saakka. Onhan teidänkin
lippukuntanne kärkikolmikko ilmoittautunut mukaan semmaan? Semmassa on loistava
tilaisuus kuulla lisää Kliffasta, sekä tuoda johtajistoa askarruttavat kysymykset leirin
tekijöille. Syys-lokakuun aluetapaamisissa on hyvä tilaisuus löytää leirilippukuntakavereita.

Selvittäkää yhdessä leirilippukunnan kesken ennen leirilippukunnan ilmoittamista:
· Kaikki leirilippukuntaan kuuluvat lippukunnat
· Pestatkaa leirilippukunnan johtajisto
· Tiedättekö tässä vaiheessa, tarvitseeko joku leirilippukuntanne jäsen erityisjärjestelyitä
leirillä (esim. pyörätuoliramppi/esteetön kulku, sähköä apuvälineitä varten, ylim. tila
erityisille telttatarpeille)?
· Sopiiko teille, että lippukuntienne perheleiriläisiä majoittuu leirilippukunnassanne?
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· Oletteko halukkaita majoittamaan kv-vieraita leirilippukuntaanne? Jos teillä on olemassa
olevia kv-yhteyksiä, jotka haluatte kutsua mukaan leirille, olkaa yhteydessä
kiia.huttunen@partio.fi.
· Kuka tekee leirilippukuntailmoittautumisen kaikkien puolesta?
Ilmoittautuminen tehdään Kuksassa. Ilmoittautumislinkin löydät helpoiten
www.kliffa2018.fi/ilmoittautuminen

Mikäli lippukuntanne ei tiedä kenen kanssa muodostaa leirilippukunta, voitte silti
ilmoittautua, jolloin saatte Kliffan alaleiriryhmältä apua.

Osallistujien ilmoittautuminen
Leiriläisten ilmoittautumisaika on 15.1.-5.3.2018! Lippukunnille tarjotaan seuraavissa
lippukuntakirjeissä materiaalia Kliffasta tiedottamiseen ja Kliffan markkinointiin
osallistujille.
Leiriläiset ilmoittautuvat henkilökohtaisesti Kuksassa, huoltajat ilmoittavat ala-ikäiset
osallistujat, täysi-ikäiset käyttävät omia tunnuksiaan. Kliffalla on kesätyöturva eli
mahdollisuus perua oma tai perheensä osallistuminen 31.5. mennessä, mikäli työ ei
mahdollista osallistumista.
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KÄRKIKOLMIKON TYÖNJAKO:
Leirilippukunnanjohtaja:
Leirilippukunnanjohtajan rooli Kliffalla on palapelin osien liittäminen yhteen. Oli kyse
sitten leirilippukunnan vahvuudesta, päiväohjelmasta tai telttakiilojen paikantamisesta
leirilippukunnanjohtajalla on näihin vastaus. Johdat leirilippukuntaa yhdessä ohjelma- ja
pestijohtajien kanssa pitäen huolta, että jokaisella leiriläisellä on tuttu ja turvallinen koti
leirilippukunnassa. Viestit ja markkinoit Kliffaa omassa lippukunnassasi, mutta myös niissä
lippukunnissa joiden kanssa muodostatte leirilippukunnan.
Lippukunnanjohtajana:
· Ennen leiriä tiedät mitä tarvikkeita leirilippukunta tarvitsee ja pidät huolta, että tavarat
tulevat mukaan. Olet yhteyshenkilönä huollon järjestämiin tavarakuljetuksiin. Pidät huolta
että yksi leirilippukunnan johtajistosta ottaa leirilippukunnan EA vastuun (tarvikkeiden
päivittäminen EA ohjeiden mukaisesti sekä ensisijainen EA llpk:ssa). Organisoit
vanhempainillan leirilippukunnan muiden johtajien avustuksella sekä markkinoit
ilmoittautumista yhdessä lippukuntien hallitusten kanssa. Pidät yhteyttä luonnollisiin
lippukuntiin mikäli leirilippukunta koostuu useammasta luonnollisesta lippukunnasta.
· Leirillä huolehdit leirilippukunnan hygienia- ja terveysasioista leirisairaalan ohjeiden
mukaisesti sekä järjestelet yhteisohjelmiin siirtymiset turvan ohjeiden mukaisesti Osallistut leirillä kyläkokouksiin ja pidät leirilippukuntakokoukset leirillä ja ennen leiriä.
Tukea pestisi hoitamiseen saat kylän lippukuntamestarilta sekä oman leirilippukunnan
ohjelma- ja pestijohtajilta.
· Pidät huolta päiväohjelmasta ja aikatauluista yhdessä ohjelmajohtajan kanssa sekä pidät
huolta, että leirilippukunta sitoutuu leirin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
· Tiedät koko ajan leirilippukunnan vahvuuden, mukaan lukien yhteiskuljetukset leirille ja
sieltä pois ja tiedät mikäli joku leiriläisistä poistuu kesken leirin.
· Leirilippukunnan talous on vastuullasi, mukaan lukien vanhempainillat ja leirihankinnat.
· Pidät huolen omasta jaksamisestasi - pyydät vapaata kun tarvitset sitä, pääset
osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja ehdit vierailla kahviloissa ja
leirialueen muissa kolkissa.
· Saat leirikokemuksen vailla vertaa. Olet leirilippukunnan sydän, jonka tehtävänä on
mahdollistaa jokaiselle osallistujalle turvallinen ja antoisa leirielämys. Pestin aikana opit
aikatauluttamaan asioita sekä pääset kehittymään kokonaisuuksien hallitsijana. Pestiä
hoidetaan yhdessä oman lippukunnan ja alueen johtajien kanssa, joten pääset varmasti
tutustumaan heihin entistä paremmin. Mikäli leirilippukuntaanne tulee ulkomaalaisia
partiolaisia pääset toimimaan heidän yhteyshenkilönään ja kehittämään näin kielitaitoasi.
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· Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikoittaista
läsnäoloa. Kliffan toimesta järjestetään koulutusta megaviikonloppuna 16.-18.3. sekä
muutama iltatapaaminen, jonka lisäksi aktiivisia aikoja pestisi hoitamiseen ovat erityisesti
leiriläisilmoittautuminen sekä touko-kesäkuussa leirille valmistautuminen.
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Ohjelmajohtaja:
Ohjelmajohtaja vastaa leirilippukunnan ohjelmasta. Hän osaa ohjata aikuisia heille
suunnattuun ohjelmaan ja tukee ikäkausivastaavia ja luotseja pesteissään. Ohjelmajohtaja
tietää millaista ohjelmaa leirillä on tarjota ja yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa
kannustaa leiriläisiä tutustumaan leirin aikatauluttomaan ohjelmatarjontaan.
Ohjelmajohtaja tietää milloin leirilippukunnalla on yhteistä ohjelmaa ja milloin leiriläiset
ovat missäkin ohjelmassa.
Ohjelmajohtajana:
· Pidät kiinni aikatauluista sekä tiedät missä ja koska leirilippukunnan pitää seuraavaksi
olla. Vastuullasi on myös tiedottaa leirilippukunnan jäsenille mitä tarvikkeita yksilöt ja
lippukunta tarvitsevat mukaan.
· Käyt seuraavan päivän ohjelman läpi etukäteen yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien
kanssa sekä tuet heitä pesteissään. Ohjaat ikäkausivastaavat ja luotsit omiin leirin aikaisiin
tapaamisiin.
· Mietit yhdessä pestijohtajan kanssa kuka johtaja menee mihinkin päivän aikana
· Olet osaltasi viemässä ohjelman helmiä lippukunnan arkeen leirin jälkeen. Leirillä juttelet
ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa ohjelmasta ja ylläpidät listausta, jonka avulla ideat
saadaan talteen leirin jälkeen.
· Huolehdit leirilippukunnan toiminnan partionmukaisuudesta
· Suunnittelet/toteutat leirilippukunnan omaa iltaohjelmaa tai kyläiltaa muiden
ohjelmajohtajien kanssa
· Ennen leiriä tutustut ohjelmalaaksoihin pintapuolisesti sekä varmistat, että
leirilippukunnalla on mukana kaikki yhteisesti hankittavat ohjelmatarvikkeet. Tuet
ikäkausivastaavia ja luotseja ikäkausien edustajiin tutustumisessa sekä suunnittelet
leirilippukuntaidentiteettiä yhdessä leirilippukunnanjohtajan kanssa.
· Pyydät apua erityisesti oman leirilippukuntasi pestijohtajalta sekä kylän
ohjelmamestareilta pestisi hoitamiseen
· Pidät huolen omasta jaksamisestasi - pyydät vapaata kun tarvitset sitä, pääset
osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja ehdit vierailla kahviloissa ja
leirialueen muissa kolkissa.
· Pesti tarjoaa sinulle mahdollisuuden nähdä ja osallistua leirin ohjelmaan kattavasti. Voit
kehittää johtamistaitojasi aikuisryhmässä sekä ymmärrystäsi partiokasvatuksesta ja
ikäkausien toiminnasta.
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· Osana leirilippukuntatiimiä pääset tekemään pestiäsi lippukunnan tuttujen tyyppien
kanssa ja tutustumaan muihin alueen johtajiin.
· Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikoittaista
läsnäoloa. Kliffan toimesta järjestetään megaviikonloppu 16.-18.3. sekä muutama
iltatapaaminen, jonka lisäksi aktiivisia aikoja pestisi hoitamiseen ovat erityisesti
leiriläisilmoittautuminen sekä touko-kesäkuussa leirille valmistautuminen.
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Pestijohtaja:
Pestijohtajan tehtävänä on huolehtia että jokaisella leirilippukuntaan kuuluvalla on omaan
ikäkauteen ja ohjelmaan soveltuva pesti. Tarvittaessa pestijohtaja voi auttaa sopivan pestin
löytymisessä ennen leiriä. Pestijohtaja tietää milloin samoajat ovat pesteissä ja huolehtii,
että jokainen saapuu oikeaan pestiin sovittuna ajankohtana. Samalla pestijohtaja toimii
kaikkien pestitekijöiden tukena ja on tarvittaessa yhteydessä pestiesimiehiin. Pestijohtajan
tehtävänä on pitää huolta, että jokainen yli 15-vuotias jaksaa omassa pestissään ja saa
omasta toiminnastaan palautetta.
Pestijohtajana:
· Tiedät kaikkien pestitilanteen ja osaat ohjata työkkäriin/pestiin heidät joita ei ole pestattu.
Kliffan pestitiimi auttaa sinua tehtävässäsi ennen leiriä ja leirillä.
· Ennen leiriä pidät huolta että kaikki ovat saaneet pestikeskustelun, myös leirilippukunnan
ulkopuolisiin pesteihin. Tämän lisäksi varmistat, että jokainen on saanut pestiinsä
tarvittavan koulutuksen.
· Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on pitää huolta kaikkien leirilippukunnassa majoittuvien
johtajien jaksamisesta leirillä, myös heidän jotka eivät ole leirilippukunnan omissa
pesteissä. Tarvittaessa olet yhteydessä pestiesimiehiin.
· Pidät huolta leirilippukunnan johtajiston kiittämisestä ja tsemppaamisesta. Ilmiannat
kiitettäviä ja keräät ilmiantoja sekä viet kiitoksia eteenpäin.
· Hallitset muiden osa-alueiden pesteissä olevien osallistumista leirilippukunnan arkeen
(syömiset, peseytymiset, nukuttamiset yms.)
· Kannustat, yhdessä leirilippukunnan ohjelmajohtajan kanssa vaeltajia ja aikuisia
osallistumaan leirin aikaisiin koulutuksiin.
· Pidät huolen omasta jaksamisestasi - pyydät vapaata kun tarvitset sitä, pääset
osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja ehdit vierailla kahviloissa ja
leirialueen muissa kolkissa.
· Pestijohtajana saat kokemuksia aikuisten ja vaeltajien johtamisesta ja ohjaamisesta sekä
kehität kykyä siitä koska kaivataan ohjausta ja koska johtamista. Tutustut
henkilökohtaisesti jokaiseen yli 15-vuotiaaseen ennen leiriä tai viimeistään leirillä, jonka
lisäksi olet mukana tekemässä uudenlaista osallistavaa leirilippukunta-arkea.
· Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikoittaista
läsnäoloa. Kliffan toimesta järjestetään megaviikonloppu 16.-18.3. sekä muutama
iltatapaaminen, jonka lisäksi aktiivisia aikoja pestisi hoitamiseen ovat erityisesti
leiriläisilmoittautuminen sekä touko-kesäkuussa leirille valmistautuminen.
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Ikäkausivastaavat ja luotsit
(ik -vastaavat: sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat; luotsit: samoajat ja vaeltajat)
· Olet ikäkautesi lähijohtaja, tuki ja turva uudessa tilanteessa sekä tunnet oman ikäkautesi
osallistujat jo ennen leiriä. Olet puhunut lippukunnan ikäkausivastaavan ja kyseisten
leiriläisten ryhmänjohtajien kanssa jo ennen leiriä.
· Järjestät ikäkautesi osallistujille 1-2 ennakko- ja jälkitapaamista leirin ulkopuolella
· Pidät huolen että jokaisella ikäkautesi edustajalla on mahdollisuus oppia uutta, ihmetellä
ja nauttia leiristä
· Tiedät mitä ohjelmaa kyseisellä ikäkaudella on ja huolehdit ikäkauden liikkumisesta
leirillä ja ohjelmassa. Olet mukana toteuttamassa ohjelmaa omalle ikäkaudellesi
ohjelmalaaksojen asiantuntijoiden avustuksella.
· Keräät ohjelmajohtajalle ideoita niistä ohjelmista, jotka olivat ikäkautesi edustajien
mielestä parhaita, jotta voitte toteuttaa näitä myös omassa lippukunnassa tai alueella.
· Pyydät apua erityisesti oman leirilippukuntasi ohjelma- ja pestijohtajalta sekä luotseilta
pestisi hoitamiseen
· Pidät huolen omasta jaksamisestasi - pyydät vapaata kun tarvitset sitä, pääset
osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja ehdit vierailla kahviloissa ja
leirialueen muissa kolkissa.
· Pesti tarjoaa sinulle mahdollisuuden nähdä ja osallistua leirin ohjelmaan kattavasti. Voit
kehittää ryhmänjohtamistaitojasi uudessa ympäristössä sekä ymmärrystäsi
partiokasvatuksesta ja ikäkausien toiminnasta. Osana leirilippukuntatiimiä pääset
tekemään pestiäsi lippukunnan tuttujen tyyppien kanssa ja tutustumaan muihin alueen
johtajiin.
· Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikoittaista
läsnäoloa.
· LUOTSIT: Pestisi on luotsaava, annat vinkkejä, ohjeistat ja innostat ikäkautesi edustajia
osallistumaan omaan ohjelmaansa, kuuntelet huolia ja murheita leiriarjessa sekä tuet
ikäkautesi leirikokemuksen onnistumista. Lisäksi osallistut ikäkausivastaavien työhön
erityisesti ohjelmalaaksoissa, jolloin pääset toteuttamaan ohjelmaa nuoremmille ikäkausille
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