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SKUUPPI 1/18 - 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.
Tämä viesti sisältää mm. kaiken tarvittavan tiedon, että saat innostettua leirilippukuntasi
ilmoittautumaan Kliffalle sutjakkaasti. Tukea on myös paljon saatavilla, kun leirilippukuntien
johtajistojen on NYT mahdollista päästä mukaan keskustelupalvelu Yammeriin. Luethan siis kaiken
ajatuksella yhdessä leirilippukuntasi muun johtajiston kanssa ja ilmoittaudut Kliffalle ensimmäisten
joukossa. Joiltakin leirilippukunnilta puuttuu vielä osa leirilippukunnan johtajistosta, ja näiden
henkilöiden etsimiseen on vielä tammikuu aikaa.
Ja eikun touhuamaan kesän parhaimman leirin parissa!

Leirinjohdon tervehdys

Voi veljet! Hulppeeta Kliffa-vuotta!
Nyt on näyttänyt pari päivää jo ihan oikeasti talviselta, mikä sopii tammikuuhun ihan hyvin. Ens kuun
jälkeen on maaliskuu ja se tarkoittaa kevättä. Silloin saa tarkistaa telttojen narut, kiilottaa myrskärien
lasit ja kurkata, ettei mehutonkkiin ole jäänyt menneen kesän sekamehut. Meidän alkuvuoden
fiilistelylistalla ovat olleet mukana mm. tää ja tääkin video.
Vuodenvaihde oli Kliffan eri osa-alueiden omille tarkennetuille suunnitelmille iso yhteinen etappi. Nyt
me tiedetään, että Evolla päästään popsimaan ruoka kolmen keittiön pöytien ääressä, samoajien
päiden menoksi juonivat niin iltajuoksumestari kuin juhlaillallismestarikin, ja että Bajamajoja tulee
yksi jokaista 50 leiristä kohden - niiden väriä ei vaan vielä tiedetä. Napapiirin sankareiden termein
tässä on vielä pari muuttujaa auki, mutta näiden nyt valmistuneiden suunnitelmien perusteella
voidaan ilolla sanoa, että Kliffa todella on yhdessä enemmän uutta! Kevään aikana suunnitelmat
löytävät lopullista muotoaan, ja aina pelimerkkien löydettyä paikkansa me päästään kertomaan
juonista tarkemmin.

kliffa2018.fi | @kliffa2018

15.1.2018
Osallistujailmoittautuminen alkaa maanantaina ja se on meille seuraava iso rutistus. Te yli 300
leirilippukuntien johtajaa olette pesteissänne aivan kullanarvoiset - ilman teitä meistä olisi vain
käsienheiluttelijoiksi ja variksenpelättimiksi. Me ollaan jo vakuuttuneita siitä, että Kliffa on ihan
huikea paketti, se vain pitää saada kerrottua myös sudareille, seikkailijoille, tarpojille, vanhemmille,
naapureille, työkavereille ja niiden ystäville. Lähiviikkoina saamme teille kivaa materiaalia tukemaan
mainostusta lippukunnissa, mutta jos mikään huolettaa ja arveluttaa, olkaa rohkeasti yhteydessä
kylämestareihinne, tulkaa juttelemaan Yammerissa tai laittakaa meille viestiä!
Talvi on kivaa, mutta on kesäleiri vaan niin hauskaa!
Tästä vuodesta riemuiten,
Ville ja Joonas

Pakko tietää
Ilmoittautuminen Kliffalle alkaa huomenna!
Nyt se alkaa - nimittäin Kliffan ilmoittautuminen. Teillä lippukunnissa on paljon mahdollisuuksia
vaikuttaa siihen, että Kliffasta todella tulee koko PäPan partioleiri ja enemmänkin. Onhan meillä myös
neljä lippukuntaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta mukana. Ulkomaalaisia on saapumassa ainakin
kolmesta maasta. Innostakaa, tiedottakaa ja mainostakaa lapsille ja huoltajille lippukunnan
tapahtumissa ja kokouksissa. Heitä ja teitä varten tätä projektia tehdään. Jakakaa Kliffan some- ja
blogi-postauksia. Blogista löytyy muun muassa huoltajille suunnattu päivitys. Hyödyntäkää myös
tämän Skuupin materiaaleja tiedottamisessa: ryhmien kokouksissa jaettavan tiedotteen
ilmoittautumisohjeineen pääset tulostamaan täältä ja ryhmänjohtajan ohjeet Kliffasta kertomiseen
löytyvät täältä. Huoltajiin kannattaa myös ehdottomasti olla yhteydessä tämän viestipohjan avulla.
Ilmoittautumisen myötä Kliffa tuntuu olevan entistä lähempänä.
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Ilmoittautumisohjeet
Kliffalle voi ilmoittautua 15.1.-5.3.2018 välisenä aikana Kuksassa. Alaikäisen leiriläisen ilmoittaa
huoltaja. Huoltajien Kuksa-tunnukset tulee olla lippukunnan jäsenrekisterissä kunnossa, jotta
ilmoittautuminen olisi sujuvaa.
Lyhyt Kliffa 23.-26.7.2018, 130 € (etenkin sudenpennut)
Pitkä Kliffa 23.-30./31.7.2018, 210 € (Olettehan huomaanneet, että seikkailijat ja tarpojat lähtevät
kotiin jo 30.7. sillä 31.7. on jo purkuleiripäivä!)
Päiväleiriläiseksi ilmoittautuminen on auki hieman pidempään, 1.4.2018 asti.
Kesätyötakuu on voimassa 31.5. asti. Tähän asti osallistumisen peruminen siinä tapauksessa, että
työtilanne estää leirille osallistumisen, on mahdollista.
Voitte kertoa lippukuntanne jäsenille Kliffan stipendeistä, joita voi hakea ilmoittautumisen yhteydessä.
Erillinen stipendiryhmä myöntää 50 €, 100 € ja koko leirimaksun suuruisia stipendejä. Mikäli
ilmoittautunut ei saisi hakemaansa stipendiä, voi ilmoittautumisen perua maksutta 31.5. asti.
Rakennusleirin ja purkuleirin ilmoittautuminen sekä leirinaikaisten pestien hakeminen tapahtuvat
myöhemmin talven ja kevään aikana. Päällikkö- ja mestaritason pesteihin on haku auki jatkuvasti
kliffa2018.fi/pestit.
Ilmoittautumislinkit, tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen ehdot löydät
nettisivuiltamme kliffa2018.fi/ilmoittautuminen.

Tukeeko lippukuntanne Kliffalle lähtijöitä leirimaksussa? Toimi nopeasti!
Lippukuntien tukisummat tulee olla syötettynä Kuksaan ennen ilmoittautumisajan alkamista eli 14.1.
klo 23:55 mennessä, eli nyt on viimeinen hetki tehdä se! Tuki syötetään muokkaamalla jo tehtyä
leirilippukuntailmoittautumista. Tuki on lippukuntakohtainen, se ei kata koko leirilippukuntaa.
Haluamanne tukisumma vähennetään jokaisen lippukunnasta ilmoittautuvan leirimaksusta ja
laskutetaan lippukunnalta yhdessä erässä keväällä 2018.
Näin syötät tuen Kuksaan:
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Löydät leirilippukuntailmoittautumisen tapahtumat-välilehdeltä. Leirilippukuntailmoittautumista
pääsee muokkaamaan ilmoittautumisen tehnyt Kliffa-yhteyshenkilö. Jäsenrekisterinhoitaja voi avata
Kliffa-yhteyshenkilöpestin myös jollekulle toiselle henkilölle, joka käy syöttämässä tuen Kuksaan.
Yhteyshenkilöpestiä ei tarvita muuhun kuin leirilippukuntailmoittautumisen tekemiseen ja
muokkaamiseen.Kaikki yhteyshenkilön tehtävät siirtyvät leirilippukunnanjohtajalle heti tämän
ilmoittauduttua leirille, jolloin pesti aktivoituu. Tämän jälkeen leirilippukunnanjohtaja pääsee mm.
tarkastelemaan leirilippukuntailmoittautumista ja näkemään leirilippukuntansa
osallistujailmoittautumiset. Lisää ohjeita tuen syöttämiseen nettisivuiltamme
kliffa2018.fi/lippukunnille.

Leirilippukunnan johtajat, ohoi tulkaa, kaipaamme jo teitä!
Olisi tärkeää saada jokaiseen leirilippukuntaan ainakin yksi pesti nimettyä pikapikaa, jotta Kliffa-posti
tavoittaa teidät varmasti. Jos leirilippukunnan johtajistoa on jo nimetty, kannustakaa ilmoittautumaan
koko revohka vaikka heti maanantaina! Leirilippukunnan kaikki kahdeksan pestiä tulisi olla täytettynä
viimeistään 31.1. Tässä auttaa tarvittaessa alaleiripäälliköiden tiimi.

Kuulutko leirilippukuntasi johtajistoon? Näin saat tunnukset Kliffan keskusteluryhmiin
Yammerissa:
1.
2.
3.
4.

Ilmoittaudu Kliffalle osoitteessa www.kliffa2018.fi/ilmoittautuminen.
Pyydä lippukuntasi Kliffa-yhteyshenkilöä lisäämään sinulle pesti Kuksassa.
Käy Kuksassa hyväksymässä uusi pestisi. Se löytyy omista tiedoistasi Pestit-välilehdeltä.
Sen jälkeen rekisteröi O365-tunnukset seuraamalla näitä ohjeita.

Löydät parhaat keskustelut Päpa Kliffa2018 Lippukunnille -ryhmästä.
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Hyvä tietää
Kliffa on vuoden paras tilaisuus markkinoida partiota uusille jäsenille!
Ei-vielä-partiolaiset toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi Kliffalle. Ilmoittautuessaan EVP:llä on
mahdollisuus valita lippukunta, jonka kanssa haluaa Kliffalla majoittua, jos vaikka kaveri on jo
partiossa. Ne EVP-ilmoittautuneet, jotka eivät ole valinneet lippukuntaa itse, ohjataan osallistumaan
leirille lähialueensa lippukunnan kanssa. Ilmoittautumisen päätyttyä lippukunnalle ilmoitetaan
mahdollisista EVP-osallistujista ja jonkun leirilippukunnan johtajistosta toivotaan ottavan yhteyttä
heihin/heidän huoltajiinsa. Tarvittaessa saatte tukea ei-vielä-partiolaisten asioiden hoitamiseen
kylämestareilta ja osallistujaryhmältämme! Mitä tahansa voi myös kysyä Yammerissa!
Mikäli haluatte itse markkinoida Kliffaa ei-partiolaisille alueellanne, voitte Yammerissa pyytää meiltä
flyereita Päpa Kliffa2018 Lippukunnille -ryhmässä.

Perheleiri Snadilan terveiset!
Henkilöilmoittautuminen alkaa näillä näppäimillä, joten muistathan tsekata oman lippukuntasi
partiolaiset, joilla on alle partio-ohjelman ikäisiä lapsia, että majoittuvatko he leirilippukunnassa vai
Snadilassa, koska tätä tietoa kysytään henkilöilmoittautumisessa.
Snadilan Facebook-ryhmä perheille aukeaa helmikuun loppuun mennessä, minne liittymisestä
ohjeistetaan myöhemmin. Sieltä perheet voivat saada tietoa Snadilan palveluista ennen leiriä.
Lastenhoitopalvelun ennakkotilaus pestissä toimimisen mahdollistamiseksi on tulossa alkukeväästä.

Leirililippukunnan johtajiston ensimmäinen koulutusilta pidettiin Partioasemalla 4.12.2017
Käythän katsomassa illan materiaalit täältä muistin virkistykseksi tai jos et päässyt paikalle!
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Leirilippukunnan johtajiston Megaviikonloppu Kiljavalla 16.-18.3.
Kliffa ja piirin koulutusryhmä järjestävät Kiljavalla 16.–18.3. kunnon paketin koulutusta Kliffalla
twistillä. Megakoulutusviikonloppu tarjoaa sen, mitä jokaisen johtajan tulisi tietää Kliffan
leirielämästä sekä LPKJ-, pestijohtaja- ja ohjelmajohtajakoulutukset sekä akela-, sampo- ja
luotsikoulutukset samassa paikassa samaan aikaan. Pestikoulutuksiin voi osallistua, vaikka ei Kliffalle
olisikaan lähdössä. Viikonloppu on luotsivuoden kunniaksi luotseille ilmainen ja muillekin tarjolla
puoleen hintaan suhteessa peruskurssihintoihin! Lue lisää piirin nettisivuilta.

Vastaa leirilippukuntien tavarakyselyyn 16.2. mennessä!
Leirin logistiikka kartoittaa leirille osallistuvilta lippukunnilta tarvetta Kliffan järjestämälle
kuljetuslaatikoiden rakentelutalkoille sekä arviota leirille lähtevien tavaroiden määrästä. Vastaa
kyselyyn tästä!

Ennakkotehtävät
Ennakkotehtävät on lähetetty taittoon, ja ne julkaistaan myöhemmin keväällä. Luvassa on
laatikollinen puuhasteltavaa koko leirilippukunnalle!

Pestivartiot
Kliffalla kokeillaan uuden uutukaista pestivartio-järjestelmää, jossa leiriläiset samoajista aikuisiin pääsevät
kokeilemaan erilaisia tekijäpestejä leirin aikana.
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