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Kliffan huippu-uutisia lippukunnille
Tämä on skuuppi eli Kliffan sähköinen leirilippukuntaviesti. Skuuppi koostuu osioista pakko tietää ja
hyvä tietää. Ensimmäinen osio kannattaa lukea huolellisesti läpi, ja toinen osio sisältää vinkkejä ja
ilmoituksia, joita lukiessasi saatat tarvita kalenteriasi. Vuodenvaihteen jälkeen skuuppi kilahtaa
leirilippukunnan johtajiston sähköpostiin lähes kuukausittain.
Mutta nyt ota kuppi kuumaa ja lue, mitkä ovat Kliffan ykkösuutiset juuri nyt!

Leirinjohdon tervehdys
Moikka!
Tän vuoden toka talvi tuli - me ehdittiin tehdä jo lumienkeleitä. Kliffan tekoa ei onneksi haittaa lumi,
jää eikä pakkanen. Lokakuussa kasvatuksen alaleirijengi on täydentynyt kylämestareilla. Ohjelman
puolella taas laaksomestarit ja muut ohjelmavelhot ovat jo melkoisessa vauhdissa. Instassa Kliffan
mukana on jo 2 600 seuraajaa!
Lippukuntien ilmoittautuminen Kliffalle on kuumimmillaan. Viimeinen päivä lunastaa
ensiluokkainen tonttipaikka Evon kangasmetsästä on perjantai 17.11. Vinkkaa ainakin
naapurilippukunnille, ettei ilmoittautuminen jää ihan viimeiseen iltaan. Ja Kliffahan on avoin myös
PäPan ulkopuolelta tuleville, joten toivotamme erittäin tervetulleiksi lippukunnat myös kauempaa!
Ulkopaikkakuntalaiset kaverit lippukuntineen voi siis myös kutsua mukaan.
Riemuja marraskuuhun, me ollaan yhdessä huikea jengi!
T. Ville & Joonas
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Pakko tietää
Leirilippukuntailmoittautuminen on auki 17.11. saakka!
Leirilippukuntailmoittautumisen viimeiset hetket ovat käynnissä, eikä ilmoittautumista kannata
jättää viime tippaan. Jos leirilippukuntakavereiden löytämisessä on haasteita, voi mukaan
ilmoittautua myös luonnollisena lippukuntana. Alaleiritiimi auttaa tarvittaessa
leirilippukuntakavereiden löytämisessä. Ilmoittaudu mukaan tästä päivitetyn ohjeen mukaan!
Kaikissa leirilippukuntailmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla suoraan yhteydessä
projektipäällikkö Simo Pynnöseen (simo.pynnonen@partio.fi).

Osallistumismaksut ja avustukset
Kliffalle voi osallistua joko pitkän (210 €) tai lyhyen leirin (130 €) ajaksi. Leirillä on tarjolla myös
perheleiri- ja päiväleirimahdollisuus. Leirimaksut ovat saman suuruiset partiolaisille ja ei-vielä-
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partiolaisille. Kesätyöturva takaa sen, että osallistumisen leirille voi perua ennen kesäkuuta mikäli
kesätyö osuu leirin päälle tai ei saa lomaa leirin ajaksi vakituisesta työstään.

Kliffalle tullaan myöntämään avustuksia, joita voivat hakea niin leiriläiset kuin tekijät tarpeensa
mukaan. Avustusta haetaan ilmoittautumisen yhteydessä Kuksassa, ja jos avustusta ei jostain syystä
myönnettäisi, osallistumisen voi perua maksutta. Tarkat ohjeet avustusten hakemiseen ja lisätiedot
ilmestyvät Kliffan nettisivuille osallistujailmoittautumisen alkuun mennessä. Lippukunta voi myös
määritellä jäsenilleen lippukuntakohtaisen tukisumman Kuksaan ennen osallistujailmoittautumisen
alkamista. Lue lisää tästä.

Kirjepohja huoltajille
Kesälomasuunnitelmia aloitetaan tekemään jo joululomalla, minkä vuoksi huoltajille on tärkeää
viestiä ensi kesän piirileiristä jo nyt. Tämä onnistuu helposti valmiin kirjepohjan avulla, johon täytyy
vain muokata leirilippukunnanjohtajan nimi ja yhteystiedot.

Kliffan ennakkotehtävät tulevat!
Ensi keväänä päästään niin ryhmien omissa kokouksissa kuin leirilippukunnankin kesken
fiilistelemään ensi kesän piirileiriä ennakkotehtävien kautta. Tehtäviä on tulossa jokaiselle
ikäkaudelle ja leirilippukuntakin pääsee tutustumaan yhteisten tehtävien myötä jo ennen leiriä. Lue
lisää tästä.

Hyvä tietää
Leirilippukuntien alkupläjäys!
Ma 4.12. pidetään leirilippukuntien alkupläjäys klo 18.00 Partioasemalla (os. Töölönkatu 55). Oli
pestisi leirilippukunnassa joku johtokolmikosta, ikäva tai luotsi, olet tervetullut mukaan kuulemaan
tämän hetken kuummimmat tiedot Kliffasta! Illan aikana saat hyödyllistä tietoa leiristä, pääset
hiillostamaan alaleiriryhmää, kylämestareita ja tähtivieraitamme tiukoilla kysymyksillä, sekä
tapaamaan alueesi muita leiririlippukuntatyyppejä glögiä siemaillen. Nähdään Passalla!
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Lataa tästä kliffat elementit, joilla voit elävöittää oman leirilippukuntasi materiaaleja ja tästä valmis
kirjepohja.

Kutsu kansainväliset kaverit mukaan!
Onko lippukunnallanne kavereita ulkomailla? Kutsukaa heidätkin Kliffalle. Joukkueiden
ilmoittautuminen on auki 29.12. asti. Ladatkaa tästä valmis Kliffa-kirje, jonka voitte liittää
sähköpostin mukaan!

Oletko sinä stara leiribiisin takana?
Tule Kliffan biisileirille! Kliffa tarjoaa kaikille halukkaille ainutkertaisen mahdollisuuden osallistua
leiribiisin tekemiseen. 18.-19.11. vietetään Pakilan nuorisotalolla (Lepolantie 19)
leiribiisiviikonloppua. Sen aikana työstetään biisiaihioita, jonka jälkeen kiinnostuneet pääsevät
jatkamaan biisin kehittelemistä. Valmistaudu viikonloppuun normaalin yöretken tavoin ja ota
mukaan soittimesi (jos se on kannettavaa laatua), ideasi ja ripaus innostusta. Mukaan voi tulla kuka
vaan kliffabiisin syntyprosessista kiinnostunut. Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian
kliffabiisi@gmail.com!

Mistä saan lisätietoja?
Kliffan nettisivuille päivitetään Usein kysytyt kysymykset -palstaa, josta kannattaa aina
ensimmäiseksi etsiä vastausta kysymyksiin. Kaikkien osallistujien ja heidän huoltajiensa kysymyksiin
pyrkii myös vastaamaan leirilippukunnanjohtaja, joka voi tarvittaessa olla yhteydessä
alaleiripäälliköihin, joiden yhteystiedot löydät tämän viestin lopusta. Vuodenvaihteen jälkeen
leirilippukunnan johtajiston on mahdollista käydä keskustelua myös Yammerissa oman kylänsä
ryhmässä kylämestareiden ja muiden samaan kylään kuuluvien kanssa.
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