SKUUPPI-EKSTRA – TÄRKEITÄ UUTISIA KLIFFASTA
Hei Kliffan leirilippukunnanjohtaja (tiedoksi myös lippukunnanjohtaja)!
Yli 1000 henkilöä on jo varannut telttapaikan Evon metsistä, ja 5.3. meillä on toivottavasti
kasassa monituhatpäinen joukko lähdössä Kliffalle. Paras tapa saada henkilö mukaan leirille
on sanoa ”tuu mukaan”, ja tähän hommaan me tarvitsemme leirilippukuntien apua. Yksin ja
omin avuin ei kuitenkaan tarvitse lähteä markkinoimaan, sillä me Kliffan puolesta tarjoamme
tukea. Tsekkaa siis tästä viestistä ajankohtaiset tärpit leirilippukunnan pyörittämiseen!
1) Leirin nettisivuilta (kliffa2018.fi/materiaalit) voit ladata valmiin kirjepohjan lähetettäväksi
huoltajille ja tulostaa tiedotteen jaettavaksi ryhmien kokouksissa.
2) Kliffan leirilippukunnan kahdeksikolle tarkoitettu Megaviikonloppu lähestyy
ja ilmoittautuminen päättyy 16.2.! Viikonlopun aikana järjestetään akela-, sampo- ja
luotsikoulutukset sekä pestijohtajan, ohjelmajohtajan ja lippukunnanjohtajan koulutukset
kliffamaiseen tyyliin. Koulutusten lisäksi viikonlopun aikana tutustutaan leirilippukuntien
johtajistoihin, kylämestareihin ja Kliffan muihin tekijöihin sekä aloitetaan kyläyhteistyö.
Koulutukset ovat Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmään kuuluvia koulutuksia.
Viikonlopun aikana suoritetaan noin 2/3 koulutusten moduuleista ja loput moduulit on
mahdollista suorittaa koulutusiltapäivässä 8.4. tai kesällä Kliffalla. Koulutuksesta saa
piirin koulutustodistuksen, mikäli suorittaa kaikki koulutusmoduulit viimeistään Kliffalla.
Lisätietoja koulutusmoduulien suorittamisesta kerrotaan koulutusviikonlopun aikana.
Mikä Mega? Kliffan ja piirin koulutusryhmän järjestämä koulutusviikonloppu
Missä ja milloin? Kiljavalla 16.-18.3.
Kenelle? Leirilippukunnan johtajisto ja lippukuntien pesteissä toimivat
Miten mukaan? Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeet löydät piirin
tapahtumakalenterista. Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 16.2.
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Erilaisten koulutussisältöjen takia olemme tehneet kolme erillistä koulutusesittelyä (=
yllä olevat linkit) piirin nettisivuille. Kaikkiin koulutuksiin on kuitenkin
sama ilmoittautumislomake, jossa valitaan koulutus, jolle osallistuu.
Kysyttävää? Ota yhteyttä Emilia Keijoseen, mikäli jokin
mietityttää: emilia.keijonen@partio.fi. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa
kaksi viikkoa ennen tapahtumaan.
3) Leirilippukunnan johtajisto on toivottavasti jo kasassa, mutta jos johtajistoa vielä
täydennetään tai muutetaan, ilmoitetaan asiasta suoraan projektitoimistolle
osoitteeseen kliffa2018@partio.fi. Aikaisemmin ilmoitettujen leirilippukuntaan
pestattujen henkilöiden pestit on nyt lukittu, mikä mahdollistaa leirilippukunnan
ilmoittautumistilanteen tarkastelun. Koko leirilippukunnan johtajisto saa myös käyttöönsä
Officen O356-tunnukset, joilla kirjautumalla pääsee käyttämään ryhmäkeskustelupalvelu
Yammeria. Tsekkaa ohjeet tunnusten luomiseen tammikuun skuupista.
4) Leirilippukuntia pyydetään vastaamaan logistiikan tavarakyselyyn 16.2. mennessä. Vastaa
kyselyyn tästä.
5) Kliffan ennakkotehtävät on julkaistu leirin nettisivuilla (kliffa2018.fi/ennakkotehtavat).
Nappaa tästä parhaat kokousideat ja vinkit piirileirin fiilistelyyn.

Ystävänpäiväterveisin,
Niko Tamminen
Lippukuntaviestintämestari
Piirileiri Kliffa 2018
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
PS. Tällä hetkellä saattaa tuntua siltä, että tietoa Kliffasta pursuaa joka paikasta, mutta
kysymyksiä on silti mielessä. Kysymysten kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan kannattaa olla
rohkeasti yhteydessä oman alueen kylämestariin tai laittaa viestiä Yammerissa.
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