SKUUPPI 4/18
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.
Jukoplaude - leirin alkuun on enää alle sata päivää! Mitä lähempänä leiri on sitä
konkreettisempia asioita myös skuuppi sisältää. Tästä viestistä löydät mm.
leirilippukunnan varustelistan, kaluston kuljetusohjeen, vanhempainillan materiaalit ja
tietoa leirin illoista.
Haluamme vielä lausua kiitokset kaikille lippukunnille siitä, että toimititte meille
huikean määrän päivitettyjä ikäkausilistauksia!
Muista nauttia myös ihanasta kevätsäästä sähköpostien lukemisen lisäksi!
Niko

Leirinjohdon tervehdys
Simaa, munkkeja ja isosti iloisia asioita!
Kliffalle on tällä hetkellä lähdössä 5668 osallistujaa. Kyllä, luit oikein, siis lähes 5700!
Se tarkoittaa, että Kliffa on pääkaupunkiseutulaisten partiolaisten kaikkien aikojen
suurin leiri ja suurin Suomessa järjestetty piirileiri ylipäätään. Me halutaan kajauttaa
kuuluville jättikokoinen kiitos lippukunnille siitä huikeesta työstä ja tuesta, jonka
ansioista meitä lähtee Evolle näin huikea ja huikean kokoinen joukko - KIITOS!
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Kliffaan on alle sata päivää. Leirin lähestymisestä kertovat muuttolintujen saapuminen
sekä ensimmäisen leirikirjeen ilmestyminen. Viimeisten viikkojen aikana on kuunneltu
Kliffa-biisiä, opeteltu kylähuutoja, vedetty läpi toinen budjetointikierros ja samalla
tarkennettu suunnitelmia, jotka alkavat olla oikein hyvällä mallillaan. Tätä kirjoittaessa
yli 50 Kliffan tekijää valmistautui suuntaamaan viikonlopuksi Evolle simuloimaan eli
testaamaan suunnitelmia ja joitain isompia kokonaisuuksia käytännössä. Unelmat
alkavat vihdoin muuttua todeksi ja se jos mikä on huikeeta!
Simulaatioviikonlopun lisäksi lähiviikkojen aikana on saatu päätökset stipendeistä.
Näistä on viestitty suoraan stipendejä hakeneille. Myös laskutus on alkanut.
Se hoidetaan niin ikään suoraan osallistujille. Kuuleman mukaan myös 1. leirikirje saa
jatkoa vähän myöhemmin keväällä, sitä innolla odottaen. Ilmoittautuminen
kyläilypäivään alkaa niin ikään pian; kannattaa varmistaa viimeistään nyt, että lauantai
28.7. on varattu sukulaisten ja tuttujen kalentereista tähän spektaakkeliin. Rakennus- ja
purkuleirille pääsee sen sijaan ilmoittautumaan jo nyt - toimi pian!
Jos mikä tahansa mietityttää niin olkaa yhteydessä kylämestareihinne,
kyselkää Yammerissa tai laittakaa meille viestiä.
Nyt on kevät. Nautitaan täysin rinnoin siitä!
Ville ja Joonas

PAKKO TIETÄÄ
Pakkaamaan!
Nyt on aika kaivaa kesäleirikamppeet pulkkien ja liukureiden alta ja ruveta
suunnittelemaan, miltä just teidän leirilippukunta Kliffalla näyttää. LLPK-varustelista
löytyy tästä. Tällä kertaa lippukuntien ei tarvitsee hoitaa kaluston kuljetusta Evolle, vaan
leirin logistiikka hoitaa tämän keskitetysti. Lue tästä kaluston kuljetus- ja pakkausohje.
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Leirilippukuntakansion ennakkoversio
Täysin valmis leirilippukuntakansio julkaistaan alkukesästä, mutta jotkin osat kansiosta
ovat jo niin pitkällä, että haluamme antaa lippukunnille mahdollisuuden tutustua niihin jo
hyvissä ajoin ja rauhassa. Voit käydä lukemassa leirilippukuntakansion
ennakkoversiota täällä. Muistathan kuitenkin, että ennakkoversion tietoja saatetaan vielä
muokata ja täydentää lopulliseen versioon. Turvan toiveena on, että lippukunnat
tutustuisivat mahdollisimman huolellisesti kaikkiin turvallisuutteen liittyviin ohjeistuksiin.

Muistutuksia LLPK:n johtajistolle
Käy Kuksassa hyväksymässä leirilippukunnan pestisi, jos olet tullut mukaan vasta
hiljattain. Se löytyy omista tiedoistasi Pestit-välilehdeltä (klikkaa Jäsenyydet-kohtaa
yläpalkissa). Kun olet tehnyt tämän, rekisteröi itsellesi tunnukset partion O365ympäristöön (ohjeet). Kliffaan liittyvää viestintää tehdään paljon Yammerissa. Löydät sieltä
Lippukunnille tarkoitetun ryhmän Päpa Kliffa2018 Lippukunnille, ja oman kyläsi ryhmän.
Toivomme, että vähintään koko leirilippukunnan johtokolmikko rekisteröityy Yammeriin.
Siellä kylämestarin on helppo tavoittaa kaikki kylänsä johtajat kerralla ja voimme jakaa
teille hyödyllistä tietoa helposti ja nopeasti. Siellä voit myös kysyä mieltäsi askarruttavat
kysymykset ja seurata vastauksia muiden esittämiin kysymyksiin. Todennäköisesti muutkin
ovat miettineet samoja asioita kuin te!
Kliffalle on ilmoittautunut huikea määrä sudenpentuja, minkä vuoksi
sudenpentuikäkausivastaavasta saattaa tuntua siltä, että lisäkäsille olisi tarvetta.
Lähtökohtaisesti leirilippukunnassa toimii pestissä vain johtokahdeksikko, mutta
kylämestarin kanssa voi neuvotella lisäkäsistä nuorempien ikäkausien kaitsemiseen.

Kliffaa huoltajille
Etenkin sudenpentu- ja seikkailijaikäisten osallistujien huoltajille on hyvä pitää
infotilaisuus yleisistä partioleirin käytännöistä ja valmistautumisesta leirille. Valmiin
huoltajainfon esityksen voit ladata tästä.
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Leirin illat
Sen lisäksi, että leirillä kokoonnutaan useampana kertana koko konkkaronkan voimin
Areenalle tunnelmoimaan, on luvassa iltaohjelmaa myös pienemmille kokoonpanoille.
Tiistaina 24.7. Leirilippukunnat valmistelevat ja toteuttavat omaa iltaohjelmaa omassa
leirilippukunnassaan. Kylämestarit tukevat järjestelyissä leirilippukunnan johtajistoa,
mutta päävastuu suunnittelusta ja toteutuksesta on leirilippukunnilla. LLPK-illasta tulee
vielä tarkempi ohjeistus toteutusideoineen myöhemmin keväällä.
Torstaina 26.7. seikkailijat pääsevät nauttimaan keskenään illasta samalla, kun tarpojat ja
samoajat ovat 24h-ohjelmassa.
Perjantaina 27.7. Erilaisilla ryhmittymillä (esim. EPT, Metsänkävijät, SVPR) on mahdollisuus
järjestää kaikille avoin tilaisuus illalla. Halukkuudesta pitää ryhmittymäilta on kerrottava
pikimmiten alaleiripäällikkö Jonnalle (jonna.lahtinen@partio.fi). Samaiseen osoitteeseen
toivotaan myös illan suunnitelmaa 22.5. mennessä.
Lauantaina 28.7. huudot ja laulut raikaavat ympäri leiriä, kun jokainen kylä järjestää oman
iltaohjelmansa. Kyläillan suunnitteluun osallistuvat ainakin kylän ohjelmajohtajat
kylämestarinsa kanssa.

Kyläilypäivän leirilippukuntamarkkinat
Kyläilypäivänä 28.7. aamupäivän ajan kyläilijät saavat tutustua lippukuntien
leiriperinteisiin leirilippukuntamarkkinoilla. Jokaisen leirilippukunnan tulisi suunnitella
markkinoille pienimuotoinen ohjelma (esim. salkopalloturnaus), johon kyläilijät voivat
osallistua leirilippukunnan alueella.

Ohjelma paljastuu
Kliffan ohjelman tekijät järjestävät torstaina 31.5.leirilippukuntien johtajistoille infoillan,
jottei vasta leirillä tarvitse alkaa perehtyä mitä Kliffalla tulee tapahtumaan. Paljastuksia on
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siis luvassa - tervetuloa mukaan! Tarkempi aika ja paikka selviävät myöhemmin.

Samoaja-asiaa
Miten samoajien pestivartiot muodostetaan ja mitä toimenpiteitä samoajilta vaaditaan
kevään aikana? Tsekkaa samoajia koskeva infopläjäys tästä. Huolehdittehan, että
muodostatte leirilippukuntanne samoajaikäisistä pestivartiot ajoissa ja ohjeistatte vartioita
valitsemaan itselleen pestit verkossa 20.5. mennessä.

Turvallisesti Yhdessä
Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen kaikille Kliffan yli 15-vuotiaille osallistujille
ja tekijöille riippumatta pestistä tai sen kestosta.
Turvallisesti yhdessä -koulutus suoritetaan verkossa itsenäisesti
osoitteessa http://moodle.partio.fi/. Muistathan suorittaa koulutuksen hyvissä ajoin ennen
leiriä.
Kuka tarkistaa, että koulutus on suoritettu?
Todistus/Kuksa-merkintä suoritetusta koulutuksesta esitetään pestiesihenkilölle ennen
leiriä (tulostettu paperi tai kuva). Leirilippukunnan johtajisto ja pestivartioissa toimivat
esittävät todistuksensa suoritetusta koulutuksesta leirilippukunnan
pestijohtajille. Koulutuksen suoritukset siirretään Kuksaan noin neljä kertaa vuodessa.
15.5. mennessä tehdyt suoritukset ehtivät vielä toukokuun siirtoon. Tämän jälkeen tehdyt
suoritukset näkyvät Kuksassa vasta alkusyksyllä. Koulutuksen todistus kannattaa siis ottaa
mukaan Kliffalle.

Koulutusta ensiapuvastaaville
Leirin lääkintä järjestää koulutuksen ohjelmalaaksojen, leirilippukuntien ja HUBIen EAvastaaville 20.5. Ymmerstan koululla Espoossa (Ristihaantie 5, 02750 Espoo) kello 18.
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Koulutuksessa käydään läpi leirin lääkintä- ja ensiapuorganisaation
muodostuminen, tarvikkeet ja toiminta. Tarjolla pullaa, mehua ja paljon asiaa! Paikalla on
myös koko lääkinnän organisaatio vastailemassa esiin nouseviin kysymyksiin.
Mukaan tarvitset muistiinpanovälineet (saat itse päättää, mitkä ne nykypäivänä
on). Koulutuksessa käydään läpi PowerPoint-setti, joka löytyy koulutuksen jälkeen leirin
nettisivuilta.
Ilmoittautuminen 18.5. mennessä osoitteessa kuksaan.fi/21024.

HYVÄ TIETÄÄ
1. Leirikirje lähetetty
Leirikirjeet on lähetetty viikolla 15. Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat ovat saaneet
oman paperisen kirjeensä postissa ja samoajat ja sitä vanhemmat sähköpostitse.
Nuorempien ikäkausien kirje eroaa sisällöltään hieman johtajaikäisten kirjeestä. Kirjeet
ovat luettavissa myös nettisivuillamme, mikäli teillä on tarvetta tietää, mitä informaatiota
leiriläiset ovat kirjeessä saaneet.

Portilta mukaan Kliffalle
Ennakkoilmoittautuminen päiväleiriläiseksi on päättynyt, mutta päiväleirille on
mahdollista osallistua myös ilmoittautumalla portilla saapuessaan leiriin. Tällöin hinta on
40 e/ vrk (sis. neljä ateriaa leirissä). Kaikkia erityisruokavalioita ei suoraan portilla
ilmoittautuville voida tarjota, mutta tavallisesta keittiöstä saa lakto-ovo-vegetaarista,
gluteenitonta, laktoositonta sekä kalatonta ruokaa.
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Lomakkeita nettisivuilla
Osoitteesta kliffa2018.fi/materiaalit löytyy tarvittaessa työnantajan täytettävä lomake, jos
leiriosallistuminen joudutaan perumaan kesätyöturvaan vedoten.

Kliffan leirituotteiden verkkokauppa ON NYT AUKI!!
Ostoksille pääsee klikkaamalla osoitteeseen kauppa.kliffa2018.fi.
Verkkokaupasta löytyy leiripaitaa, hupparia, lippistä (nimikoinnilla), kasseja ja mukeja sekä
ennakkotilaustuotteina vain verkkokaupassa myytävät Softshell-takki ja tekninen paita.
Maksutapoina tilisiirto tai korttimaksu Klarnan kautta ja toimitukset joko SmartPostin
kautta tai noutona Leppävaaran tuotevarastolta.
Verkkokaupasta löytyy myös Leirihotelli OIVA:n yöpymislippuja, joita voi ostaa lahjaksi
vaikkapa keväällä valmistuville lippukuntalaisille, muistaa leirilippukunnanjohtajaa tai
varata itselle rennon rauhallisen leiriyön.
Verkkokauppa on pystytetty Kokemuksen tuotetiimin voimin ja palvelee ainoastaan Kliffan
omaa tuotemyyntiä, joten kaikki palaute ja havainnot otetaan kiitollisena vastaan kaupan
asiakaspostilaatikkoon: kliffa2018kauppa@partio.fi

Paljuja lippukunnille?
Miltä kuulostaisi, jos omalla lippukunnalla olisi palju esimerkiksi kämpällä? Kliffan jälkeen
leirillä käytössä olleet paljut halutaan jälleenmyydä eteenpäin, jotta niiden ostamisesta
uutena ennen leiriä tulee kannattavaa. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä huoltopäällikkö
Nippeen (niko.rantanen@partio.fi).
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Yhteystiedot näkyviin
Muistattehan jakaa ainakin leirilippukunnanjohtajan yhteystiedot lippukunnan nettisivuilla
ja omissa viesteissänne, jotta huoltajat tietävät kenelle osoittaa mahdolliset kysymykset
leiristä.

Käsisammuttimien tarkastusta
LähiTapiola järjestää ILMAISEN vaahtosammuttimien tarkistuksen Kirkkonummen
Prismalla keskiviikkona 16.5. klo 12-18. Tarkastus on ilmainen LähiTapiolan asiakkaille tai
asiakkuudesta kiinnostuneille. Täältä näet kaikki tarkastuspaikat ja voit valita sinulle
sopivimman paikan!
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