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LPK-LEIRI VS. PIIRILEIRI
• Koko ja ohjelma - piirileirillä kaikkea on enemmän ja isompaa.
• Tällaista ohjelmaa ei lippukuntaleirillä ole mahdollista järjestää.
• Lapsella on mahdollisuus tutustua muiden lippukuntien
sudenpentuihin, seikkailijoihin, tarpojiin jne. (Ei ole tietenkään
pakko, saa pysytellä pelkästään tuttujen kaverien kanssa.)
• Piirileirillä mukana myös kansainvälisiä partiovieraita.
• Mukana ei välttämättä ole omaa tuttua ryhmänjohtajaa, mutta
joitakin oman lippukunnan johtajia on varmasti. Lapselle esitellään
se johtaja, joka on hänen kanssaan leirillä.
• Oma lapsi ei näy yleisissä kuvissa yhtä suurella todennäköisyydellä
kuin oman lippukunnan leirikuvissa. Leiriläisiä on niin paljon
enemmän.
• Käydään leiriruokalassa syömässä isolla porukalla. Ruoka
toimitetaan leiriin päivittäin.

HUOMIOI NÄMÄ
•
•
•
•

Partioleirillä ei ole lainkaan sisätiloja.
Kaikki nukkuvat teltassa. Kesällä telttoja ei lämmitetä.
Sateen sattuessa pyritään järjestämään vaatteiden kuivatuspaikka.
Leirille kannattaa valita helposti kuivuvia varusteita, sillä
leiriolosuhteissa kuivatus on hitaampaa kuin kotioloissa. Leirillä ei
ole kuivauskaappeja, eikä kengänkuivaajia.
• Vessa = bajamaja, joiden yhteydessä käsienpesupiste
• Lapset oppivat toimimaan itsenäisesti johtajan opastuksella.
Johtaja auttaa ja tukee, mutta ei tee lapsen puolesta.

KÄSITTEITÄ
Leirilippukunta (LLPK)
• Kliffan nukkumisyksikkö ja leiriläisen koti, jossa on tutut
kaverit ja johtajat.
• Leirilippukuntien koko on noin 120 henkilöä. Se muodostetaan
yhdessä oman alueen lippukuntien kesken, mikäli
lippukunnasta ei yksin saada riittävän suurta leirilippukuntaa.
Leirilippukunnassa on kahdeksan johtajaa ja lisäksi muita
johtajia, jotka tekevät Kliffalla erilaisia palvelutehtäviä eli
pestejä.
• Leirilippukunnanjohtaja on ensisijainen kontakti leiriin.
Kylä
• Oman alueen lippukunnat ja leirilippukunnat muodostavat
kylän. Kyliä on 13.

TURVALLISUUS
• Leirilippukunnassa on jokaisen oman lippukunnan johtajia. Omasta
lapsesta saattaa huolehtia myös naapurilippukunnan johtaja.
Välttämättä oman ryhmän johtaja, joka pitää kokoukset, ei ole
mukana. Leirinaikaiset johtajat esitellään lapselle ja kerrotaan
leirilippukunnan pelisäännöt.
• Jokaisessa leirilippukunnassa on oma ensiapuvastaava. Lisäksi
leirillä on omat ensiapupisteet, ambulanssi, sairaala. Tarvittaessa
myös Hämeenlinnan terveyspalvelut ovat lähellä.
• Lääkkeille järjestetään myös tarvittaessa kylmäsäilytys.
• Leirillä on oma palokunta.
• Kaikkien turvallisuudesta huolehtivat järjestyksenvalvojat.

HYVINVOINTI
• Jokaisessa kylässä on leiriläisiä varten oma kyläseppo. Hän on
luterilaisen seurakunnan ammattilainen nuorisotyöntekijä, joka
uskontokuntaan katsomatta ja neutraalisti pitää huolta
kaikenikäisistä partiolaisista. Hän on leirilippukunnille kuuntelevat
korvat, auttavat kädet, tuki isoihin ja pieniin pohdintoihin.
• Kyläsepot löytyvät Lataamoista, joissa voi esimerkiksi vapaa-ajalla
käydä rauhoittumassa ja keskustelemassa.

RUOKAILU
• Allergiat ja erityisruokavaliot: Ilmoittautumisen yhteydessä on
kysytty erityisruokavaliot ja allergiat. Nämä tiedot annetaan
muonitukselle ja leirisairaanhoidolle.
• Leirillä toimii erityisruokavaliokeittiö, missä tuotteet valmistetaan
komponenteittain, joista jokaiselle leiriläiselle pystytään
koostamaan hänelle sopivaa ruokaa.
• Kaikille, jotka tulevat ruokailemaan erityisruokavaliokeittiössä,
ilmoitetaan ennen leiriä.
• Kaikki ruoka leirillä on laktoositonta ja kalatonta.
• Yleisistä keittiöistä saa myös vegetaarista, vegaanista ja
gluteenitonta ruokaa.

VIESTINTÄ
• Pääsääntö: Leiriltä viestitään tarvittaessa vanhemmille päin. Jos
mitään ei kuulu, kaikki on hyvin.
• Leirille voi lähettää postia lapselle. Tarkemmat osoitetiedot
julkaistaan myöhemmin. Tätä mahdollisuutta kannattaa myös
käyttää. Oma kortti tai kirje piristää aina päivää.
• Jos lapseen pitää saada yhteys kesken leirin, ole yhteydessä
leirilippukunnanjohtajaan. Kaikissa ohjelmissa ei voi pitää omaa
puhelinta mukana, sillä sitä ei välttämättä kuule, akku voi olla
loppu tai puhelin voi hajota. Leirilippukunnan johtaja välittää
viestin lapselle tai pyytää häntä soittamaan sopivassa kohdassa.
• Osallistujat voivat ladata puhelintaan ilmaiseksi ollessaan
leirikahvilassa, ja lisäksi on myös mahdollisuus ladata omia
virtapankkejaan pientä maksua vastaan.

KOTI-IKÄVÄ
• Koti-ikävä on normaalia ja menee yleensä ohi kivassa ohjelmassa
tai johtajan kainalossa.
• Jos soitat lapselle, tee se päiväsaikaan. Ilta on herkin aika kotiikävälle ja leirilippukunnassa suoritetaan jo iltarutiineja. Rutiinit
tuovat lapselle turvaa.
• Keskustellessasi lapsen kanssa, kannusta kertomaan kivoista
kokemuksista ja kehu reippaaksi. Rohkaise lasta tukeutumaan
leirillä olevaan johtajaan mahdollisen koti-ikävän iskiessä.

KYLÄILYPÄIVÄ
Lauantaina 28.7.2018
• Pääset tutustumaan leiriin ja joihinkin ohjelmapisteisiin.
• Karkki tai muut herkut ovat aina tervetulleita tuliaisia
kaikenikäisille partiolaisille
• "Pyykkipäivä": voit tuoda puhtaita vaatteita ja viedä likaiset jo
kotiin.
• Sudenpentuikäisten leiriaika päättyy ennen kyläilypäivää,
mutta halutessaan sudenpentujen vanhemmat voivat tulla
yhdessä sudenpentunsa kanssa vielä tutustumaan leiriin
ostamalla liput.
• Kyläilypäivästä ja sen ilmoittautumisesta tiedotetaan
tarkemmin ennen leiriä.

VARUSTEET
• Varsinainen varustelista toimitetaan toisessa leirikirjeessä, joka
ilmestyy kesäkuun alussa.
• Ainakin nämä varusteet tulisi olla mukana leirillä:
• Rinkka
• Makuupussi
• Makuualusta
• Ruokailuvälineet: muki, lautanen, lusikka, veitsi, haarukka
• Kankainen ruokailuvälinepussi ja astiapyyhe
• Juomapullo
• Puukko
• Taskulamppu / otsalamppu ja varaparistot
• Kumisaappaat ja lenkkarit
• Sadetakki- ja housut

VARUSTEIDEN NIMIKOINTI
• Kaikki lapsen varusteet alushousuja ja sukkia myöten kannattaa
nimikoida. Näin ne myös palaavat leiriltä ja säästämme
ympäristöä, kun jälkeen ei jää roskavuorta.
• Monella on samanlaisia ja samankokoisia vaatteita ja varusteita.
Uutena hankittuja varusteita lapsi ei välttämättä tunnista
omakseen ilman nimeä. Esim. makuupussit nostetaan päiväksi
tuulettumaan ja sateen sattuessa nopein kerää ne lähimpään
telttaan - ei välttämättä makuupussin omistajan telttaan. Oman
löytäminen voi olla vaikeaa ilman nimikointia.
• Selkeä nimikointitapa on: Nimi, lippukunta, kylä (= eläin)
• Kylän nimen saat tietoosi leirilippukunnan johtajalta
tai www.kliffa2018.fi/lippukunnille/kliffan-kylat/

VALMISTAUTUKAA
HYVISSÄ AJOIN
• Kokeilkaa varusteet läpi. Mahtuuko saappaat ja sadevaatteet?
Osaako lapsi pakata makuupussin ja makuualustan itse?
• Tehkää tarvittavat varustehankinnat hyvissä ajoin. Tällöin uudet
kengät on sisään ajettu ja lapsi tunnistaa omat tavaransa. Rinkan
pakkaamista on hyvä harjoitella ennen viimeistä iltaa ja tehdä
rinkkaan sopivat säädöt.
• Kun olet ajoissa kaupoilla, varmistat tuotteiden saatavuuden.
• Leirituotteita voi hankkia ennakkoon kauppa.kliffa2018.fi

MUUTA
• Pakatkaa rinkka yhdessä = lapsi pakkaa ja vanhempi katsoo
vierestä ja tarvittaessa antaa vinkkejä. Jos lapsi ei ole mukana
pakkaamassa, hän ei välttämättä löydä tavaroitaan. Aikuisen
vahtia ja tarkistusta tarvitaan, jotta kaikki tarvittava varmasti tulee
mukaan.
• Vesi on pääsääntöinen janojuoma. Leirillä on juotava vähän väliä,
sillä puuhaamme ja liikumme paljon. Nestehukka iskee helposti.
• Puhukaa lapsen kanssa syömisestä ja sen tärkeydestä: joka
aterialla on syötävä, vaikka ei lempiruokaa olisikaan tarjolla.
Muuten ei jaksa ja tulee huono olo.

MUUTA
• Osaahan lapsesi nämä asiat?
• Omien ruokailuvälineiden tiskaaminen huolellisesti
• Käsien pesu
• Hiusten ja hampaiden harjaus
• Aurinkorasvan levitys
• Hiusten pesu
• Peseytymisvälineiden pakkaaminen uimakassiin: pyyhe,
saippua, shampoo, hiusharja / kampa, vaihtovaatteet
• Leiriin liittyvät usein kysytyt kysymykset löydät kliffa2018.fi/ukk
• Voit olla myös yhteydessä omaan leirilippukunnanjohtajaan.

KIITOS!
Katso kliffa2018.fi
Kaikki tämä ja
paljon muuta tietoa
löydät myös netistä.

www.kliffa2018.fi

