SKUUPPI 5/18
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.
LPK-viestijä kiittää tässä vaiheessa kaikkia lippukuntia yhteisestä matkasta kohti piirileiriä. On
ollut ilo välittää tärkeää tietoa ympäri pääkaupunkiseutua ja vastata kysymyksiinne.
Leirilippukuntiin lähetetään kuitenkin vielä viestiä kesän aikana mm. kuljetuksista (lähtöajat ja
paikat). Muista kysyä myös jatkossa, jos jokin askarruttaa! Keskustelu jatkuu aktiivisena ennen
leiriä Yammerissa ja kylien kanavissa. Kohta pakataan tavarat ja hypätään leiribussiin, mutta sitä
ennen lue tämänkin skuupin asiat ja perehdy hyvin leirilippukuntakansioon.
Nähdään Evolla!
Niko

Leirinjohdon tervehdys
Tervehdys,
Kliffan alkuun on alle 50 päivää. Koulujen päättymistä on juhlittu ja kohta poltetaan
juhannuskokkoa, pakataan lippukunnan kamat sekä oma rinkka ja suunnataan Evolle yhdessä yli
5600 muun huippukivan kaverin ja ei-vielä-tutun kanssa. Tulossa on huikean hieno piirileiri!
Sitä odotellessa on mitä parhain hetki kiitokselle ja lyhyelle päivitykselle missä mennään.
Meitä on alusta lähtien ohjannut vahva unelma yhteisen kokemuksen tarjoamisesta ja
osallistujiaan yhdistävästä piirileiristä. Leiri ei kuitenkaan ole mitään ilman osallistujiaan. Viime
syksyn lippukuntailmoittautumisen erinomainen tulos antoi vahvoja viitteitä tulevasta mutta
osallistujailmoittautumisen lopputulos oli todellinen pankinräjäyttäjä: Kliffasta tulee Suomen
reippaasti suurin piirileiri kautta aikain.
Mutta Kliffaa ei olisi ilman lippukuntia. Olemme todella kiitollisia siitä huikeasta työstä, jonka
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olette lippukunnissa tehneet Kliffan mahdollistamiseksi - ja aivan älyttömän onnellisia ja
häkeltyneitä siitä innostuksesta jonka Kliffa on synnyttänyt ja ilosta jolla sitä odotetaan.
Onneksi ei tarvitse odottaa enää kovin pitkään! Jos aika kaikesta huolimatta käy pitkäksi,
kurkkaa Kliffan monipuolinen leirituotevalikoima ja hanki mieleisesi Kliffa-tuotteet hyvissä
ajoin ennakkoon. :)
Seuraavan puolentoista kuukauden kuluessa osa-alueet ja lippukunnat valmistautuvat Kliffaan
hieromalla kuntoon viimeisiä yksityiskohtia, miettimällä työvuoroja, laatimalla erilaisia
ohjeistuksia, tekemällä hankintoja ja juttelemalla aktiivisesti keskenään. Lähitulevaisuudessa
julkaistavat leirilippukuntakansio, 2. leirikirje (kesäkuu) ja leiriläisen kirja (kesäkuu) tarjoavat
paljon käytännön lisätietoja Kliffasta, leiriarjesta ja mitä tuleman pitää. Mikäli et jostain syystä
löydä niistä etsimääsi tietoa, kannattaa käydä kurkkaamassa Kliffan verkkosivut,
kysellä Yammerissa, tai ottaa yhteyttä Kliffan asiakaspalveluun (kliffa2018@kliffa2018.fi).
Muista kutsua sukulaiset ja kaverit mukaan Kliffan kyläilypäivään lauantaina 28.7.!
Nähdään viimeistään Evolla. Aurinkoista kesää!
Ville ja Joonas

PAKKO TIETÄÄ
Johtajien resursointi LLPK:ssa (pestijohtaja)
Tämän taulukon avulla voitte suunnitella leirilippukuntanne vahvuuden käytön päiväkohtaisesti.
Huomioikaa myös leirilippukunnan johtajiston ulkopuoliset tekijät.

Leirilippukuntakansio julkaistu
Leirilippukunnan tärkein tietopaketti eli LLPK-kansio on nyt julkaistu kokonaan. Perehtykää
johtokahdeksikon kesken kansioon hyvin ennen leiriä. Kansio jaetaan itse leirillä myös
paperisena. Lataa kansio tästä tai osoitteesta kliffa2018.fi/materiaalit. Mukavia lukuhetkiä!
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Leirilippukuntien ohjelmainfo
Torstaina 31.5. pidetyssä leirilippukuntien ohjelmainfossa oli paikalla mahtava joukko
kliffalaisia. Wau! Tilaisuuden materiaaleihin pääset tästä.

Skole kouluttaa Kliffalla
Skolessa johtajaikäiset pääsevät osallistumaan koulutuksiin, joista on hyötyä partioarjessa
Kliffankin jälkeen. Tutustu tästä jo tiedossa oleviin koulutuksiin, joita järjestetään yhdessä piirin
koulutus- sekä aikuis-ja vapaaehtoisryhmän kanssa.

Mars ostoksille! (voit jakaa tämän LLPK:n osallistujille)
Tilaa leirituotteita jo ennakkoon verkkokaupasta kauppa.kliffa2018.fi.
Leiripaita, huppari, leirimuki ja kansi ovat osoittautuneet niin suosituiksi, että kannattaa tilata jo
nyt! Tuotekuvat nähtävillä kaupassa.
Leiripaita
Aikaisemmista vuosista poiketen leiripaitoja myydään etukäteen jo nyt Kliffan verkkokaupassa.
Huomioithan, ettei sitä tilattu leirin ilmoittautumisen yhteydessä eikä se kuulu leirin hintaan.
Leiripaita on EHDOTON SUOSIKKI, ja se kannattaa ostaa ennakkoon ja varmistaa, että saa oman
kokoisen paidan takuuvarmasti. Leirille tulee myyntiin kaikkia kokoja, mutta suosituimmat koot
saattavat loppua leirin aikana.
Verkkokaupan tuotteille on nyt lisätty toimitusehto "Toimitus leirille", jossa kuittia vastaan saa
tilauksensa leirituotemyymälä RaffiStoresta. Muutoin tilauksen saa joko postitse tai noutamalla
Kliffakaupan varastosta Leppävaarasta.
RaffiStore
Leirillä toimii virallinen leirituotteiden kauppa, RaffiStore, jossa myydään Kliffa-brändättyjä
tuotteita kuten leiripaitoja, huppareita, aurinkolaseja ja juomapulloja sekä jokaisena leiripäivänä
myyntiin tulevia yllätystuotteita.
Kauppa on auki joka päivä 23.-30.7. klo 12-18 ja kyläilypäivänä 9-18
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Hotelli
Esimerkiksi vastavalmistunutta lippukuntalaista voi muistaa Kliffan leirihotelli OIVAn
rentouttavalla yöpymislipulla. Lisää yöpyjän nimi Lisätietoja-kohtaan.
OIVA tarjoaa rauhallisen ja rentouttavan leiriyön järven rannalla, jossa voi nauttia ilta- ja
aamupalan kaikessa rauhassa hotellin loungessa.
Erilaisia lippuja (yö omassa vaellusteltassa tai TentSilessä) on tarjolla Kliffan verkkokaupassa.

Samoajille säväystä
Leirilippukunnat voivat halutessaan ottaa mukaan kasvomaaleja tai muuta rekvisiittaa
samoajille viimeisen illan tivoliteemaiseen mysteeriohjelmaan. Tämä on lippukunnille
vapaaehtoinen lisä varustelistaan, jos kololta sattuu vanhoja kasvomaaleja tai glittereitä
löytymään!

AiVastus esittäytyy (vaeltajaluotsi)
Aivastus eli (aikuis- ja vaeltajaohjema) tarjoaa mahtavan leirielämyksen vaeltajille sekä
aikuisille. Mahdollistamme vaeltajille mielekästä ohjelmaa pestien oheen. Tällä leirillä
aikuisetkin ovat osa kohderyhmää. Osa-alueeseemme kuuluu myös johtajakahvila, joka tarjoaa
palveluitaan leirillä kaikille johtajille.
Vaeltaja- ja aikuisohjelma
Mikä vaeltajaohjelma? Vaeltajaohjelma ei rajoitu pj-kurssiin ja ulkomaanprojektiin vaan se pitää
sisällään kasvun teini-ikäisestä aikuisuuteen. Vaeltajien ohjelma tarjoaa itsensä haastamista,
henkisen hyvinvoinnin kehittämisen, omien rajojen kokeilua, opittujen taitojen kehittämistä
sekä myös toiminnallista tekemistä. Tsekkaa tästä, mitä AiVastus pitää sisällään.
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Kyläilemään!
Kyläilypäivän lipunmyynti on avattu, ja se on avoinna 25.6 saakka. Liput yhteiskuljetuksilla
tulevilta maksavat 25 ₁ (+ palvelumaksut) /vierailija ja ennakkolippu omalla autolla saapuville
90 ₁ (+ palvelumaksu) /auto. Parkkipaikalle voi myös saapua ilman ennakkolippua. Hinta on
paikanpäältä ostettuna 100 euroa autolta. Autojen lisäksi myös polku- ja moottoripyöräilijät
voivat ostaa lippunsa tästä pisteestä, hinta pyörämatkustajilta 20 euroa hengeltä.
Leirilippukunnat voivat halutessaan kannustaa kyläilijöitä luomaan
omia leirilippukuntakohtaisia kyytipörssejä yksityisautoilla saapuville henkilöille.
Lisätietoja ja lipunmyynti löytyvät täältä.

Vielä mukaan RaPulle
Jäikö rakennus- ja/tai purkuleirin ilmo tekemättä? Ilmoittautuminen on vielä mahdollista 10.6.
saakka osoitteessa kliffa2018.fi/ilmoittautuminen. Vinkkaa RaPusta myös kaverille!

LLPK:n kaasut
Leirilippukunnassa voi olla yksi nestekaasupullo (max. 11 kg), jonka pitää olla koko ajan
kaasukeittimeen kytkettynä. Leirilippukunta joutuu itse kuljettamaan ko. kaasupullon leirille,
koska yhteiskuljetuksessa ei saa kuljettaa kaasua viranomaismääräysten vuoksi. Kaasupulloja
voi tuoda leirialueelle rakennusleirin aikana. Lisäksi LLPK:n tulee ilmoittaa suurista, trangiakoon
ylittävistä, kaasupulloista turvalle merkitsemällä ne tähän taulukkoon. Pieniä trangiakäyttöön
soveltuvia pulloja saa varastoida LLPK:n alueella.
Leirilippukuntien tulee käydä täyttämässä tiedot taulukkoon 17.6. mennessä.
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HYVÄ TIETÄÄ
Osaamismerkit
Kerro Kliffalla hankitusta osaamisestasi osaamismerkin avulla! Osaamismerkki on sähköinen
työtodistus, jonka kaikki Kliffalla pestissä olevat samoajat, vaeltajat ja aikuiset voivat hakea.
Osaamismerkkejä on neljä erilaista, ja niitä haetaan leirin jälkeen.
Kliffalla on haettavissa seuraavat osaamismerkit:
1. Ohjaajana leirillä
Merkin saaja osaa ohjata leirillä sekä ymmärtää järjestön kasvatustavoitteet huomioivia
ohjaustapoja leiriolosuhteissa. Merkki on lähtökohtaisesti tarkoitettu ikäkausivastaaville ja
ohjelmajohtajille. Merkkiä voivat hakea myös muissa pesteissä toimivat, jos osaamismerkin
kriteerit täyttyvät.
2. Ryhmän johtajana leirillä
Merkin saaja osaa johtaa useamman ihmisen muodostamaa ryhmää ja toimintaa
suunnitelmallisesti sekä vastaanotetun toimeksiannon mukaisesti leiri- tai retkiolosuhteissa.
Merkki on lähtökohtaisesti tarkoitettu leirilippukunnanjohtajille, pestijohtajille sekä johtaja-,
päällikkö-, mestari- ja kymppitason pesteissä toimiville. Merkkiä voivat hakea myös muissa
pesteissä toimivat, jos osaamismerkin kriteerit täyttyvät.
3. Osaamista vapaaehtoistyöstä
Merkin saaja on toiminut vapaaehtoistyöntekijänä vastuullisessa ja pitkäkestoisessa johtamistai asiantuntijatehtävässä osaamistaan kehittäen. Merkki on lähtökohtaisesti tarkoitettu pitkissä
vaativimmissa pesteissä toimiville tekijöille.
4. Vapaaehtoisena tapahtumassa
Merkin saaja on osallistunut vapaaehtoistyöntekijänä tapahtuman tekemiseen omaa
osaamistaan kehittäen. Merkki on lähtökohtaisesti tarkoitettu lyhyissä pesteissä toimiville
tekijöille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille.
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Osaamismerkeistä, osaamismerkkien kriteereistä ja hakuprosessista julkaistaan lisätietoja
Kliffan nettisivuilla kesäkuun aikana.

Sepot leirillä
Leirillä ei tarvitse jäädä minkään asian kanssa yksin. Kliffalla toimii yli 30 kyläseppoa, joiden
pääasiallinen tehtävä on huolehtia jokaisen kliffalaisen hyvinvoinnista.
Sepot löytyvät jokaisesta kylästä ja hubien yhteydessä sijaitsevista Lataamoista.
Sepon saat kiinni tarvittaessa päivystysnumerosta 0417069376. Päivystysnumeroon voit soittaa
koska vain, kun tarvitset apua tai kuulevaa korvaa. Myös sepot tarvitsevat unta ja nukkuvat yöllä,
mutta heräävät todelliseen avuntarpeeseen mielellään.

Koko vuorokausi täyttä elämystä - 24 h (samoaja- ja
vaeltajaluotsi)
Leirissä kajahtaa ja kello käynnistyy. Kylillä on 24 tuntia aikaa näyttää, mistä he ja heidän
vartionsa ovat tehty. Matkasauvat mukanaan tarpoja- ja samoajavartiot levittäytyvät Evon
metsiin ja näyttävät taitonsa rasteilla keräten omalle kylälleen pisteitä ja itselleen fyffeä.
Fyffellä vartiot hankkivat elämyksiä mutta myös ohjeita ja työkaluja tehtävien suorittamiseen.
Pisteet kertyvät kylälle, ja ne kuvaavat, millainen kylä on. Onko kyläläisillä voimaa, älyä, hupia
vai sankaruutta? Myöskin tässä pelissä päästään nextille levelille ja jokaisen panosta tarvitaan.
Yhteistyö on voimaa!
Tehtävät opettavat, mittaavat opittua, antavat elämyksiä. Ne haastavat ajattelemaan, toimimaan
ja tekemään yhteistyötä. Yllätyksiltä ei voi välttyä ja sattumakin puuttuu välillä peliin.
Yö ja pimeys peittävät Evon. Siitäkin otetaan kaikki irti. Elämykset ja haasteet jatkuvat. Levätä ja
nukkuakin saa, mutta täällä ei ole nukkumispakkoa. Aamun koitteessa viimeiset pisteet ovat
jaossa. Kuka on voimakkain? Kuka älykkäin? Kuka on löytänyt eniten hupia? Entä kenessä on
eniten sankaruutta? Koe ja nauti!
Miten 2000:lle tarpojalle ja samoajalle tehdään tämä yksi kaikkien aikojen upeimmista
Kliffamaisista leirikokemuksista? No - tietenkin yhdessä. Juuri SINÄ, Kliffan vaeltaja tai aikuinen,
saat sen aikaan - yhdessä muiden kanssa!
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400 tekijää levittäytyy 24 tunniksi Evon metsien tehtävärasteille, pankkeihin ja sattumarasteille
sekä Areenan viereen yörastin yhteisiin menoihin. Osa koko ajaksi, jopa fyysisesti, valtaosa
sopivan mittaisissa työvuoroissa. Henkisesti 24h:sta ei pääse eroon.
•

Rakastatko mukavaa chillailua PT-kisan rastilla? 24 huippua tehtävärastia odottaa juuri
sinua. Tässä pelissä ei kuitenkaan pisteistä niuhoteta ja rastimieskin pääsee vaikuttamaan
peliin.

•

Vai kiinnostaako peli ja sattuma? Pankit ja sattumarastit saattavat siis olla juuri sinua
varten.

•

Keskuspankki ja Respa ovat taas Yörastin sydämiä, jotka sykkivät 2000 osallistujan ja pelin
tahdissa, ja huoltoa tarvitaan pitämään vatsat tyytyväisinä, kuten aina.

•

Yöllä myös chillaillaan. Mitä itse olisit halunnut tehdä tarpojana? Entä samoajana? Tämä
jokin odottaa myös tekijäänsä. Ja se trubaduurin paikka on vielä vapaana. :-)

Hommat hoidetaan kliffamaisesti tutussa porukassa eli omassa pestivartiossa. Jäitkö kuitenkin
24h-pestiä vaille tai kannattiko se virtapankki ottaa 24h:hon mukaan? Älä huoli. Leirin aikana
24h-kisakeskus opastaa ja tekijäohjeet löytävät kyllä tiensä tekijöille. Ja jos haluat jonkin
erityisen pestin tai sinulla on jokin erityistaito tai ominaisuus, niin kannattaa olla yhteydessä
pikimmiten Rakuun (riikka.torpo@partio.fi). Kliffan sivuilta löytyy myös vielä avoimia pestejä,
jos sellainen vielä puuttuu. LLPK:n johtajistoa tullaan vielä ohjeistamaan tarkemmin 24h:ssa
toimimisesta.
Kliffaa 24 tuntia putkeen - yhdessä!

Leirivarusteet kuntoon
Scandinavian Outdoor on partiolaisen ystävä ja Kliffan pääyhteistyökumppani! Kesän alun
kunniaksi myymälät ovat nyt täynnä laadukkaita sekä mielenkiintoisia retkeily- ja
ulkoilutuotteita. Leirivarusteet, kuten supersuositut Ticket To The Moonin riippumatot
kannattaa hankkia nyt hyvissä ajoin ennen kesän upeinta leirireissua. Mikäli aiot käyttää
riippumattoa leirillä (kaikilla majoituspaikoilla ei välttämättä ole puita), suosithan
puuystävällistä kiinnitystapaa (tree-friendly straps, liina + lauta tms.). :)
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Tervetuloa myymälöihimme Forumin kauppakeskukseen ja Vantaan Tammistoon tutustumaan
laajaan valikoimaamme!
Scandinavian Outdoorilla kaikki partiolaiset saavat -10% alennuksen ostoksistaan! (ei koske
partiotuotteita). Alennus on voimassa kaikissa myymälöissä ja verkkokaupassa.
PS. Kliffalla palvelee totta kai Scandinavian Outdoorin upea leirikauppa - nähdään viimeistään
leirillä!
Tutustu tästä Scandinavian Outdoorin verkkokaupan valikoimaan.

Henkilökohtaisten tavaroiden nimikointi (LLPK:n
osallistujille)
Osoitteesta tarramonsteri.fi voi tilata kesäkuun aikana nimilappuja ja -tarroja -20 %
alennushintaan koodilla KLIFFA18. Vinkkaathan mahdollisuudesta leirilippukuntalaisille!

Täydennä lippukuntasi kalustoa leirioutletista
Leirioutletissa myydään lippukunnille ja muille partiotahoille Kliffan ostamat tavarat
alennuksella. Outlet toimii leirialueen huoltokolmiossa (Tori) varaston tiloissa kaksi viimeistä
leiripäivää sekä purkuleirin ajan.
Osa tuotteista tulee esille varattavaksi leirin verkkokauppaan (kauppa.kliffa2018.fi) heinäkuussa.
Outletista vastaa resurssin jälleenmyynti. Stay tuned!
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