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SKUUPPI 2/18
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.
Tähän viestiin on koottu ajankohtaista tietoa leirilippukunnan johtajistolle liittyen
osallistujailmoittautumisen markkinointiin ja leirilippukunnan pyörittämiseen. Vaikka olisit
hypännyt mukaan leirilippukunnan johtajistoon vasta hiljattain, pääset hyvin mukaan Kliffan
tekemiseen lukemalla tämän viestin huolella läpi.
Tsemppiä ilmoittautumisen loppukiriin!

Leirinjohdon tervehdys
Hiiohoi!
Kliffan ilmoittautumisaikaa on jäljellä alle viikko. Ilmoittautuneita on nyt 2084, joten mukaan
mahtuu vielä hyvin!
Suunnitelmat heinäkuun vikaa viikkoa varten alkavat olla kasassa. Toki kaikilla osa-alueilla
ne tarkentuvat pitkin kevättä ja unelmat saavat konkreettisen muotonsa vasta lähempänä
leiriä, mutta isossa mittakaavassa olemme hyvin aikataulussa. Maaliskuussa justeerataan
asioita Kliffan osallistujamäärän selvittyä, ja kun suunnitelmat ovat kohdillaan, päästetään
raketti vauhtiin.
Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille teille, kun olette pitäneet Kliffaa esillä lippukunnissa!
Otetaan loppuspurtti mainostuksessa niin sudareille kuin serkuillekin ja varmistetaan, ettei
kukaan jää ainakaan tietämättömyyttään tai vahingossa ilmoittautumatta. :)
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Toiveita tai palautetta mielessä? Tule mukaan Yammeriin tai laita meille viesti!
Aurinkoista talviviikkoa!
Ville ja Joonas

PAKKO TIETÄÄ
Kaikki markkinointipaukut käyttöön N-Y-T NYT!
Kliffan ilmoittautuminen päättyy maanantaina 5.3. eli vajaan viikon kuluttua! Onhan kaikissa
leirilippukuntaanne kuuluvissa lippukunnissa markkinoitu Kliffaa aivan jokaiselle ja lähetetty
viestiä huoltajille? Valmiin tiedotteen ja huoltajakirjepohjan löydät nettisivuilta
osoitteesta kliffa2018.fi/materiaalit. Viestiä kannattaa ehdottomasti laittaa uudemmankin
kerran, sillä huoltajat ovat merkittävässä asemassa alaikäisten leiriosallistumisissa, sillä he
ilmoittavat huollettavansa mukaan leirille. Nuorempien partiolaisten vanhempia kannattaa
ohjeistaa tekemään ilmoittautumisen mahdollisimman pian, jotta esimerkiksi lippukunnan
jäsenrekisterinhoitaja ehtii reagoimaan ongelmatilanteisiin.
Lippukuntien on helppo näkyä seuraajilleen sosiaalisessa mediassa esimerkiksi
jakamalla Kliffan käyttäjän postauksia. Etenkin nuorempien ikäkausien leiri-innostusta
nostattavat ennakkotehtävät, jotka on julkaistu leirin nettisivuilla
(kliffa2018.fi/ennakkotehtavat)

Näin saat tunnukset Kliffan keskusteluryhmiin
Yammerissa
Jokaisen Kliffan leirilippukunnan johtajistoon kuuluvan on hyvä luoda tunnukset,
sillä Yammerissa voi helposti keskustella oman kylän sekä Kliffan muiden tekijöiden kanssa.
Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, seuraa alla olevia ohjeita ja kysy tarvittaessa apua oman
alueesi kylämestarilta.
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1. Ilmoittaudu Kliffalle osoitteessa www.kliffa2018.fi/ilmoittautuminen.
2. Jos sinut on vasta hiljattain helmikuun aikana nimetty mukaan leirilippukunnan
johtajistoon, pyydä leirilippukunnanjohtajaa ilmoittamaan
pestisi Kliffan projektitoimistolle osoitteeseen kliffa2018@partio.fi
3. Käy Kuksassa hyväksymässä uusi pestisi. Se löytyy omista tiedoistasi Pestitvälilehdeltä (klikkaa Jäsenyydet-kohtaa yläpalkissa).
4. Sen jälkeen rekisteröi O365-tunnukset seuraamalla näitä ohjeita.
Löydät parhaat keskustelut Päpa Kliffa2018 Lippukunnille -ryhmästä, jossa voit muun
muassa pyytää Kliffan markkinointimateriaaleja jakoon omalle lippukunnallesi.

Hukun tietotulvaan, enkä tiedä mistä aloittaisin!
Ota rauhallisesti, äläkä stressaa. Kaikki selviää aikanaan, ja sinulla on koko leirilippukunnan
johtajisto sekä kylämestari tukenasi ja apunasi. Kaiken tarvittavan tiedon saat nettisivuilta ja
alkuun pääset hyvin lukemalla aikaisempia skuuppeja osoitteessa kliffa2018.fi/skuuppi.

HYVÄ TIETÄÄ

Tekijätuotteet tilattavissa nyt
Leirilippukunnan johtajistoon kuuluvan kahdeksikon on mahdollista
tilata Kliffan tekijätuotteita. Tutustu tuotteisiin ja tilaa viimeistään 10.4. klo 8.59 tästä. Tuotteet
noudetaan ja maksetaan (korttimaksu) tiistaina 17.4. kello 18-20 välisenä aikana
Partioaseman aulasta (os. Töölönkatu 55). Lisätietoja tuotepäällikkö Marikalta
(marika.lappi@partio.fi).
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Pestivartioasiaa
Suurin osa leirin tekijäpesteistä pyörii pestivartioissa. Pestivartio tarkoittaa samoajista,
vaeltajista tai aikuisista koottua porukkaa, jotka toimivat leirin aikana pesteissä yhdessä.
Jokainen pestivartiossa oleva saa tarkan aikataulun omista pestivuoroistaan ennen leiriä.
Työvuorolistat tulevat myös leirilippukuntien samoajaluotsien ja pestijohtajien saataville
kesän alkupuolella.
Vaeltajien ja aikuisten pestivartiot toimivat hyvin ohjatusti, eikä niihin vaadita erityisiä toimia
leirilippukunnilta tai osallistujilta itseltään. Pitäkää huoli, että olette merkanneet
jokaisen llpk:n johtajiston jäsenen Kuksaan, niin heitä ei jaeta pestivartioihin.
Samoajaluotsien ja/tai pestijohtajien tulee ennen leiriä jakaa samoajat pestivartioihin ja
auttaa jokaista vartioita valitsemaan omat pestit. Samoajien pestivartion koko on 4-8
henkilöä. Jos vartiosta on lähdössä Kliffalle enemmän kuin 8 henkilöä, he voivat jakautua
useampaan vartioon. Jos lippukunnasta on lähdössä alle 4 samoajaa, yhdistäkää samasta
leirilippukunnasta sopivan kokoisia vartioita. Samoajat valitsevat/toivovat haluamiaan pestejä
verkossa ennen leiriä. Valinta/toive tehdään vartioittain. Valintamahdollisuus on auki noin
kuukauden huhti-toukokuun vaihteessa ja siitä tiedotetaan tarkemmin kevään aikana
leirilippukuntien samoajaluotseja ja pestijohtajia.
Lue lisää pestivartioista täältä.
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