E N N A K KO T E H T Ä V Ä T — TA R P O J AT
Tervetuloa Kliffan ennakkotehtävien pariin!
Tarpojien ennakkotehtävissä keskitytään vahvasti ryhmähengen vahvistamiseen ja viestintään
somessa. Jokaisessa tehtävässä voitte valita, haluatteko videoida tehtävän, jakaa suorituksestanne kuvia somessa tai vaikka päiväkirjatyyppisesti kirjoittaa blogia. Muistakaa kuitenkin, että
videonkin muotoja on monenlaisia: jos kukaan vartiostanne ei halua esiintyä kameran edessä,
voitte toteuttaa videon vaikka käyttämällä vain ääntä tai animaatiota.
Tärkeää on kuitenkin viestiä reipasta Kliffa-henkeä muille.
Luokaa vartiollenne Instagram-, Facebook- tai YouTube-tili, jonne voitte päivittää yhteisiä tekemisiänne. Käyttäkää jakaessanne #kliffa2018 ja tehtäväkohtaisia hashtageja, näin ennakkotehtävätiimi löytää teidät ja tuotoksenne. Jos julkaisette videoita YouTubessa, lähettäkää
Facebookissa tai Instagramissa yksityisviesti Kliffalle, jotta löydämme videonne ja pääsemme
jakamaan niitä.

T E H T Ä V Ä 1 Kitchen Nightmares
Taso: ⭐ ⭐
Tarvittava aika: valmisteluun n. 1h ja toteutukseen 1 viikkokokous
Ruoka on partion avainsana. Oli kyse sitten maastoretkillä tehdyistä nuotio- ja trangiaruoista
tai kämppäretken leivonnaisista. Kukaan ei voi palata partioretkeltä maha tyhjänä!
Tehtävä: Kokatkaa vartionne kanssa suosikkileiriruokaanne tai -jälkkäriä trangialla
(tai kolo-olosuhteissa) ja jakakaa upea resepti muillekin.
Voitte tehdä ruoanlaitosta kokkivideon tai ottaa annoksesta ja sen tekovaiheista kuvia. Jakakaa
tuotoksenne somessa reseptin ja annoksen nimen kanssa. Näin jokainen vartio voi saada muilta
inspiraatiota tulevien retkien ja leirien aterioihin.
Muistakaa käyttää hashtageja # K L I F FA 2 0 1 8 ja # K L I F FA SA F K A

T E H T Ä V Ä 2 Animal Cops
Taso: ⭐ ⭐ ⭐
Kesto: n. 2-4h
Tarpojilla on nyt upea tilaisuus päästä Korkeasaareen tutustumaan luonnon monimuotoisuuteen, erilaisiin elinympäristöihin ja niiden eläimistöön yhdessä oman partioporukan kanssa!
Saatte nyt kaksi lippua yhden hinnalla (talo tarjoaa edullisemman) näyttäessänne partion
jäsenkorttia lippukassalla. Alennus on voimassa 30.6.2018 asti.
Tehtävä: Vierailkaa Korkeasaaressa. Ottaa myös kuvia tai videoita tehdessänne tehtäviä. Kuvat
ja videot voi myös laittaa someen # K L I F FA E L U K AT # KO R K E A SA A R I .
Etsikää Korkeasaaresta:
• eläin, jonka oikea asuinympäristö on Aasiassa
• eläin, joka on vaarassa kuolla sukupuuttoon
• eläin, joka painaa enemmän kuin ryhmänne yhteensä
• pisin matelija
• lintu, joka ei osaa lentää
• pienin sammakkoeläin
• eläin, joka kuvaa parhaiten ryhmäänne

T E H T Ä V Ä 3 Mission Survive
Taso: ⭐ ⭐
Tarvittava aika: valmistelu n. 1 viikkokokous ja toteutus n. 1 viikkokokous
Perinteiset partiotaidot ovat olleet partion pohjana jo vuosisadan verran. Tämän tehtävän voitte
toteuttaa retkellä tai kololla.
Tehtävä: Tavoitteena on oppia ja opettaa muille perinteisiä partiotaitoja. Ideana on kuvata opetusvideo (tai olla kuvaamatta ja vain harjoitella), valiten seuraavista aiheista mieluisimmat:
•
•
•
•
•
•
•

Miten pystytetään teltta ja tehdään telttasolmu?
Moottorisahan käyttö ja sen turvallisuussäännöt
Kuinka tehdään apinannyrkki tai ystävyydensolmu?
Puukon turvallinen käsittely ja kiehisten vuolemin
Kuinka sytyttää nuotio eri välineillä?
Kompassi ja sen käyttö
Kuinka toimia eksymistilanteessa?

Julkaiskaa video tai kuvat ryhmänne Instagram- tai Youtube-tilillä. Näin hyödylliset taidot menevät kiertoon. Käyttäkää tutun #kliffa2018 lisäksi #kliffataidot.
Jos julkaisette videoita YouTubessa, lähettäkää Facebookissa tai Instagramissa yksityisviesti
Kliffalle, jotta löydämme videonne ja pääsemme jakamaan niitä.

TA R P O J AT
T E H T Ä V Ä 4 A Study in Scarlet
Taso: ⭐
Tarvittava aika: yksi viikkokokous n.1h
Tässä tehtävässä pääsette ratkaisemaan salapoliisiarvoitusta ja laittamaan aivosolunne töihin.
Aloittakaa kokous leikkimällä silmäniskumurhaajaa tai muuta salapoliisileikkiä, jonka tunnette.
Leikin jälkeen johtaja esittää arvoituksia, joita saatte ratkoa. Lopuksi suunnitelkaa oma koodikieli tai arvoitus, jonka voitte sitten jakaa Instagram- tai YouTube-tilillänne. Näin muutkin
pääsevät ratkomaan arvoituksia ja saavat herätellä sisäisiä salapoliisejaan.
Johtajalle: Alla on arvoituksia, joita tarpojat saavat ratkoa. Vastaukset löytyvät jokaisen tehtävä
lopusta.
Silmäniskumurhaajaan ohjeet :
“Istutaan piirissä. Jokainen nostaa hatusta lapun. Se, jonka lapussa on rasti, on murhaaja. Murhaaja alkaa salamyhkäisesti murhaamaan leikkijöitä iskemällä silmää uhrilleen. Jos uhri näkee murhaajan iskevän hänelle silmää, hän kaatuu pois piiristä. Tämän jälkeen kaikilla piirissä
jäljellä olevilla, myös murhaajalla, on mahdollisuus sanoa ”Epäilen!”, jos luulevat tietävänsä,
kuka murhaaja on. Kun epäilijöitä on kolme, niin tehdään syyte: epäilijät kertovat ääneen, ketä
syyttävät. Jos murhaaja ei ollut syytettyjen joukossa, niin leikki voi jatkua, muuten arvotaan
uusi murhaaja.”
Arvoitukset :
Sairaalassa
Olen sairaalassa, vaikka olen terve kuin pukki. Minulla ei ole mitään sairautta tai mielisairautta.
Minä en saa tehdä mitään itse, en edes pidellä haarukkaa ja veistä. Minut pitää kantaa sairaalasta pois. Mikä minä olen?
Ratkaisu: Vastasyntynyt vauva
Kierivän ja pyörivän munan arvoitus
Kukko erehtyi munimaan munansa Suomen ja Norjan rajalla tunturin huipulle niin, että muna
lähti kierimään ja pyörimään kiihtyvällä vauhdilla alas rinnettä! Norjan suuntaan rinne oli hyvin jyrkkä, mutta Suomen suuntaan paljon loivempi. Kumpaan suuntaan muna lähti kierimään
ja pyörimään?
Ratkaisu: Kukot eivät muni munia, eli ei kumpikaan.
Kirurgi
Isä ja poika olivat automatkalla ja isä ajoi kolarin. Isä kuoli, mutta poika säilyi hengissä, poika
jouduttiin leikkaamaan sairaalassa. Ennen leikkausta kirurgi sanoi: “En voi operoida häntä. Hän
on poikani.” Kuka oli kirurgi?
Ratkaisu: Pojan äiti on kirurgi

Einsteinin arvoitus
Samalla kadulla on viisi taloa, joista jokainen on eri värinen. Jokaisen talon omistaja on eri kansallisuutta.
Talojen omistajista, jokainen juo eri juomaa, syö eri hedelmää ja omistaa eri lemmikkieläimen.
Kenelläkään ei siis ole samaa lemmikkiä, kukaan ei juo samaa juomaa, syö samaa hedelmää eikä
ole samaa kansallisuutta kuin toinen.
Kysymys kuuluu: “Kuka omistaa kalan?”
Faktat:
• Britti asuu punaisessa talossa.
• Ruotsalaisella on koiria lemmikkeinä.
• Tanskalainen juo teetä.
• Vihreä talo on valkoisen talon vasemmalla puolella.
• Vihreän talon omistaja juo kahvia.
• Henkilö, joka syö banaania, kasvattaa lintuja.
• Keltaisen talon omistaja syö omenaa.
• Henkilö, joka asuu keskimmäisessä talossa, juo maitoa.
• Norjalainen asuu ensimmäisessä talossa.
• Henkilö, joka syö appelsiinia, asuu kissan omistajan naapurissa.
• Henkilö, jolla on hevonen asuu sen naapurissa joka syö omenaa.
• Henkilö, joka syö päärynää, juo limua.
• Saksalainen syö persikkaa.
• Norjalainen asuu sinisen talon naapurissa.
• Henkilöllä, joka syö appelsiinia, on naapuri joka juo vettä.
Ratkaisu:
Vastaus on Saksalainen
1. norjalainen ensimmäiseksi, sininen viereen ja maito keskelle.
2. valkoinen oikeeaan reunaan ja vihreä sen toiselle puolelle sillä se ei voi olla norjalainen
koska hänen oikealla puolella on sininen eikä sininen eikä keskimmäinen koska se juo maitoa eikä oikeassa reunassa sillä se on valkoisen vasemalla puollella.
3. vihreä juo kahvia
4. keskimmäinen on britti sillä se on ainoa talo jossa ei ole vielä väriä tai kansalaisuutta
5. norjalainen on silloin keltainen ja syö omenaa
6. sininen omistaa hevosen koska on keltaisen naapuri.
7. koska tanskalainen juo teetä ja se joka juo limua syö päärynää niin norjalainen juo vettä.
8. koska norjalainen juo vettä sinisen talon omistaja syö appelsiinia.
9. henkilö joka juo limua ja syö päärynää on viimeinen sillä ainoastaan se ei vielä juo tai syö
mitään.
10. ainoastaan toisella ei ole vielä kansalaisutta ja juomaa joten se on tanskalainen joka juo teetä
11. vain neljännellä ei ole hedelmää ja kansalaisuutta joten hän on saksalainen joka syö
persikkaa
12. vain viimeisellä ei ole vielä kansalaisuutta joten hän on ruotsalainen joka omistaa koiria.
13. vain britillä ei ole hedelmää joten hän syö banaania ja omistaa linnun.
14. koska tanskalainen syö appelsiinia niin hänellä on naapuri jolla on kissa
15. vain saksalaisella ei ole vielä eläintä joten hän omistaa kalan

TA R P O J AT
T E H T Ä V Ä 5 Street Outlaws
Taso: ⭐ ⭐ ⭐
Tarvittava aika: Noin 1h
Tarvikkeet (vapaavalintaiset): kaiutin, kynä, partiohuivit, puhelin
Aika mennä ulos ja näyttää muille, mistä partio on tehty! Vartion tehtävänä on hakeutua
paikalle, josta löytyy muita ihmisiä ja kauppoja. Tehtäviä voi suorittaa yhdestä viiteen.
1. Opetelkaa letkajenkka-tanssi ja tanssikaa sitä. Yrittäkää saada muita ihmisiä liittymään
tanssiin.
2. Ottakaa selfie:
• Pikaruokalan tai kaupan työntekijän kanssa
• Eläimen kanssa
• Herkullisen ruoka-annoksen kanssa
• Ohikulkijan kanssa, niin että hänellä on partiohuivi kaulassa
3. BingoTime! Haastatelkaa ohikulkijoita ja yrittäkää saada oheiseen taulukkoon bingo (yhdessä, pareittain tai erikseen) keräämällä nimiä ihmisiltä. Bingon saa kolmesta vierekkäisestä
vaaka- tai pystysuorasta osumasta. Bingon saamisen jälkeen yrittäkää täyttää koko taulukko.
4. Katulaulanta. Asettukaa julkiseen ulkotilaan (esim. kadulle tai torille) ja esittäkää ohikulkijoille hyvän mielen lauluja. Soittotaitoiset voivat ehdottomasti ottaa instrumenttinsa mukaan!
5. Hissipuhe. Menkää pareittain hissiin ja pitäkää puhe muille hissin matkustajille. Voitte esimerkiksi toivottaa heidät tervetulleeksi hissiin ja kertoa arvioidun matka-ajan määränpäähän.
Tai vaihtoehtoisesti vaikka kertoa päivän sään tai eiliset urheilu-uutiset. Aihe on vapaa, mutta
asiallinen! Tätä tehtävää kannattaa harjoitella etukäteen sen onnistumisen takaamiseksi.
Muistakaa kuitenkin käyttäytyä, sillä edustatte Partiota ja sen aatetta, hauskat pilat antavat
molemmille osapuolille hymyn huulille. Ihmisistä ei saa jakaa kuvia tai videoita ilman kyseisen
henkilön lupaa. Muistakaa käyttää tägejä # K L I F FA E D U S TA A ja # K L I F FA 2 0 1 8
Bingotaulukko:
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Osaa puhua
neljää kieltä

TA R P O J AT
T E H T Ä V Ä 6 Mega-KITT
Taso:️ ⭐
Milloin: 7.3.2018 klo 18-21
Tarpojien Kliffa-vuosi räjähtää maaliskuussa koko ikäkauden tarpojatapahtumassa!
Tule näkemään, kokemaan ja fiilistelemään kesän päheintä piirileiriä yksin tai yhdessä vartiosi
kanssa. Illan aikana tutustut muihin leirille lähteviin tarpojiin ja pääset testaamaan leirin
ohjelmaa jo etukäteen. Ilmoittautuminen 25.2. asti!
Tehtävä:
Mega-KITT! Osallistukaa tarpojien Mega-Kittiin ja jakakaa kokemuksenne somessa tägeillä
# K L I F FA N E T KO T ja # K L I F FA 2 0 1 8
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