YHDESSÄ.ENEMMÄN.UUTTA!
Pääkaupunkiseudun partiolaisten (ja historian
isoin) piirileiri Kliffa keräsi yli 5000
osallistujaa Evon metsiin. Pääpaino oli
yhdessä tekeminen ja uskallettiin kokeilla
uusia tapoja tehdä suurleiriä.
Tätä samaa voi soveltaa myös lippukunnan
toimintaan. Jokaisella on oma rooli ja
paikkansa sekä yhdessä tekemällä saamme
aikaan enemmän ja uskallamme kokeilla
meille uusia tai vieraitakin juttuja. Joskus
epäonnistumme, mutta opimme niistä ja
seuravalla kerralla annamme enemmän ja
teemme vieläkin suurempaa. Rooleja on isoja
ja pieniä, kaikki yhtä tärkeitä.
Kliffan innostama alamme suunnittelemaan
jo ensi kesän lippukunnan yhteistä kesäleiriä
ja leirinjohtajilla onkin jo muutama yllätys
hihassaan. Tarkoitus on korostaa yhdessä
tekemistä ja jokainen saa antaa oman
panoksensa leirin toteutumiseksi. Seuraa
Empatiaa, sosiaalista mediaa sekä
sähköpostiasi niin et jää paitsi ensi kesän
kuumimmasta tapahtumasta.
Huomatkaa sivun 6 faktan kilpailu.
Vastausehdotuksia voi lähettää leirinjohtajille
aina helmikuun alkuun asti.
Mia, viestintävastaava
ja toinen leirinjohtaja

EMPATIA 2.0
6/2018
Tikkurilan Siniset ry:n lippukuntalehti, joka ilmestyy kerran
kuukaudessa sähköisesti. Empatia 2.0 toimii lippukunnan
ulkoisen viestinnän kanavana.
Vastaava toimitus:
viestintävastaava Mia Kolkka
lippukunnanjohtaja Eveliina Alonen
tiksiry@gmail.com
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LYHYT GALLUPPI
1. Mikä oli kivointa Kliffalla?
2. Lähtisitkö uudestaan?
Aleksi, Maagiset Ninjat, tarpoja
1. Kliffalla parasta oli laaksot, etenkin
Hatuntekijä sillä siellä olevat tehtävät/haasteet
olivat kivoja, erityisesti pakohuone.
2. Kliffalla oli niin kivaa, että
kyllä menisin toiste!
Emmi & Elmi, Pinkit Eräporkkanat, seikkailijat
1. Sukeltajalaakso, koska pääsi uimaan ja
hatuntekijälaakso koska siellä oli pakohuonepeli.
2. Joo!

Tämän lehden valokuvat:
Matti Snellman / Päpan Kliffa -kuva-arkisto
Mia Kolkka
Eveliina Alonen

KLIFFA PÄHKINÄNKUORESSA

osallistujia: 5608
tiksiläisiä: 25ä
keskilämpötila: 26´C
myytyjä jäätelöitä: 8083
leirilippukuntia: 41 + Snadila

SUUNTANA KLIFFA JA KUINKA KAIKKI ALKOI
Tiksin matka kohti Kliffaa alkoi Ikean parkkipaikalta. Toimituksen haastateltavien mukaan, oli
tunnelma ollut melko lämmin bussin ilmastoinnin lakatessa toimimasta. Toimituksen saaman tiedon
mukaan viikon keskilämpötila pyöri 26 asteen paikkeilla, joten pakolliset tauot hidasti hieman
matkaa.
Kun Tiksi ja muu Lintukoto* oli selvinnyt Evolle, sai jokainen leiriläinen oman kierrätysmateriaalista
valmistetun huivin sekä ikäkauden ilmiantavan rannekkeen. Tästä alkoi Lintukodon Kliffa -taival sekä
leirilippukunnan rakentaminen.
* Lintukoto: Tikkurilan Siniset, Pyhän Laurin Ritarit ja Aviapartio

TIESITKÖ!
Kliffan leirihuivit valmistettiin Ruotsin armeijan vanhoista
huiveista. Kierrätetty materiaali ja niiden suora saatavuus
valmistajan varastolta teki valinnasta ekologisen. Hyvä Kliffa!
FAKTA:
Leirimyymälässä myydyt Globe Hopen pussit valmistettiin
samasta kankaasta kuin huivit ja kevytreput vihreistä armeijan
housuista.

HAASTATTELUSSA LEIRILIPPUKUNNANJOHTAJA
Toimitus sai käsiinsä Lintukodon leirilippukunnanjohtajan, Tiksin oman kasvatin Eveliinan!
Mitä leirilippukunnanjohtaja teki leirillä?
Llpkjn vastuulla oli tietää missä kaikki leiriläiset
olivat ja missä heidän olisi pitänyt olla milloinkin
sekä pysyä kärryillä kuka tulee ja lähtee leiriltä.
Miksi valitsit juuri leirilippukunnanjohtajan pestin?
Halusin pestin, jossa pääsee johtamaan johtajia ja
näkemään leirin arkea hieman erilaisesta
näkökulmasta.
Saitko tarpeeksi kahvia?
Kahvia sain riittävästi, jäätelöä liian vähän!
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ITÄ-VANTAAN RENNOT, REILUT RAKSAHEMMOT
SUPIKOIRA (rempseä Supikoira tahtoo kaikille hyvää ja itselleen kupin vahvaa kahvia)
eli Itä-Vantaan leirikylä keräsi alueellisen jaon mukaan Itä-Vantaalaiset lippukunnat samalle
alueelle.
Kylissä toimivat leirilippukunnat oli muodostettu useammasta Itä-Vantaan lippukunnasta.
Naapurista löytyi partiolaisia Rekolasta (metsäveikot ja metsäsiskot) sekä Sotungin
Tuliketut, Jokihiset, Korson Honkapartio sekä Erämetsot.
Toimituksen saamien tietojen mukaan naapurisopu oli säilynyt koko leirin ajan ja solmittu
uusia ystävyyssuhteita.
Vantaalainen partiotoiminta tuli tutuksi viimeistään koko Vantaan yhteisessä kyläillassa,
jossa jokainen lippukunta oli järjestänyt omia pieniä puuha-aktiviteetteja liittyen
Vantaaseen.
Edustettuina oli mm. HKI-Vantaan lentokenttä ja kaljakellunta, eikä tuntemattomaksi
jäänyt Kalevauvakaan Vantaa -biisillään. Tämän illan jälkeen kaikki tietävät mikä on
Partiokannus.

TIESITKÖ!
Pääkaupunkiseudun partiolaisten edustamat kaupungit on
jaettu maantieteellisesti omiin partioalueisiin: ESPOO on
jaettu neljään osaan, HELSINKI seitsemään ja VANTAA kahteen.

FAKTA:
Muut leirin kylät
KAMPELA, SISILISKO, VALKOHÄNTÄPEURA, SAMMAKKO (Espoo)
KETTU, ORAVA, TIIRA, KANI, METSÄHIIRI, SIILI, HIRVI (Helsinki)
SUPIKOIRA, ROTTA (Vantaa)
PESÄ eli SNADILA (perheleiri)
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ETKOT - LEIRIN VIRALLISET AVAJAISET
Heti saapumispäivän iltana järjestettiin koko leirin yhteiset avajaiset jossa päästiin seuraamaan
Aavan ja Aarnin matkaa Evolle.

Mukana tulivat kaupunkieläimet, joista kylät oli saaneet oman tunnuseläimen. Tutuksi tuli myös
jo ennen leiriä Spotifyssä hehkutettu Kliffa -biisi. Ja nyt kun luit tämän, laulu soi päässäsi
seuraavan viikon nonstoppina!
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TIKSILÄISEN VIIKKO-OHJELMA (ruuan lisäksi)
METSURILAAKSO tutustutti metsän koneisiin, moottorisahan
saloihin sekä tarjosi jokaiselle oman elämänsä Puuha-Petelle
nikkaroitavaa.
Toimituksen saamien tietojen mukaan suuremmilta vahingoilta oli
vältytty ja kaikki leiriläiset pääsivät ehjinä kotiin.

KISÄLLILAAKSO oli täynnä keskiajan tunnelmaa turnajaisten ja
miekkailun säestämänä. Tarjolla oli keppihevosratsastusta,
aputoimittajamme sekä leirilippukunnanjohtaja päättivät tosin kokeilla
hieman erilaista keppijumppaa. Onneksi ei jääty solmuun.

KARTTURILAAKSO oli jokaisen suunnistajan unelma. Eri tasoisia ratoja
vasta-alkajille sekä myös kokeneimmillekin ja toimituksen saamien
tietojen mukaan kaikki löysivät tiensä kotiin.

RAUHANTURVAAJALAAKSO tarjosi oven maailman kulttuureihin,
suvaitsevaisuuteen sekä jopa hyönteisruokaan! Suosituimpien
aktiviteettien listalla oli pakolaismatkasimulaatio, jossa oli
mahdollisuus nähdä maailma pakolaisen silmin.
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SUKELTAJALAAKSO keräsi vesipedot rannalle ja veteen mikä oli ihan
tervetullut vaihtoehto helteisiin. Laaksossa oli mahdollisuus kokeilla
mutapainia sekä vesiliukumäkeä (johon toimittaja taisi olla liian iso)
sekä opittiin uusia juttuja veden eläimistä.

TIESITKÖ!
Samalla rannalla järjestettiin lippukunnan
kesäleiri, HooKaksOo, vuonna 2013. Ohjelmassa ei
ollut mutapainia, mutta onnistuneita donitsilauttoja
senkin edestä, villinä veteen teemalla.
FAKTA:
lippukunnan seuraava kesäleiri järjestetään jo ensi
kesänä, mutta missä? Helmikuun alkuun mennessä
oikein arvanneille luvassa erikoispalkinto leirille.

Villinä veteen oli Suomen
Partiolaisten ohjelmapainotus 2013

OKTONAUTTILAAKSO tarjosi ajankohtaista tietoa ja vinkkejä siitä, miten
omilla valinnoilla voimme vaikuttaa kestävään kehitykseen sekä
vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen. Nyt kaikki opitut keinot
käyttöön ja tekemään yhdessä kestäviä valintoja!
SANKARILAAKSO, jokaisen hurjapään unelma! Kiipeilyseinä tarjosi
haastetta kaikenikäisille lisämausteena Kliffan suoralle paistanut
aurinko. Laaksossa oli myös muitakin temppupisteitä, joissa pääsi
kokeilemaan omaa ketteryyttä, nokkeluutta sekä voimaa.
Aputoimittajamme testasi pöydän kiertämisen, tuloksetta.
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JUHLAT -SUDULEIRIN LOPPU, LOPPULEIRIN ALKU
Lyhyen leirin päätteeksi järjestettiin leirin yhteiset juhlat, jotka päättivät sudenpentujen leirin.
Juhlissa esiintyi mm. taikuri Miika Korkatti, joka jaksoi hämmästyttää korttitempuillaan.

Kyläeläinten rap-battlessa otti kisaa Hirvi sekä Orava, jotka molemmat tavoittelivat
Valkohäntäpeuran sydäntä. Toimituksen saamien tietojen mukaan tämä kuitenkin päättyi
tuloksetta VHP:n omasta toimesta.

Iltaohjelman kruunasi vanha klassikko Macarena sekä Sutsisatsa. Sudenpennuilla koitti kotiin
lähtö ja vanhemmat leiriläiset jäivät valmistautumaan 24h ohjelmaan.
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KAHDENKYMMENENNELJÄN TUNNIN 24H
Leirin tarpojat ja samoajat lähtivät vuorokaudeksi ottamaan kilpaa
toisistaan keräten pisteitä omalle kylälle neljässä osa-alueessa:
äly, voima, hupi ja sankaruus. Rasteja suorittamalla vartio ansaitsi
itselleen fyffeä, jota sai käyttää mielihalunsa mukaan esimerkiksi
vaihtoehtoisiin kulkumuotoihin (kuten hevoskärry) tai munkkeihin.
Toimituksen saamien tietojen mukaan nukuttuja minuutteja oli
noin 20 eikä voittoa irronnut Supikoiralle tällä kertaa.

KYLÄILYPÄIVÄ
Kliffan kyläilypäivä vanhemmille, sukulaisille ja tuttaville
tarjosi mahdollisuuden tutustua leiriin yhdessä leiriläisten
opastuksella. Vieraita yhteiskuljetuksissa tuli 10 bussilastillisen
verran sekä kuljetuksen tarjosi myös sukkulabussi
vierailijaparkin ja Hämeenlinnan välillä.
Kovin kuhina kävi leirin kioskilla ja kahvilassa, kun yhdessä
täytettiin herkkuvarastot leirin loppuun ja iltapäivällä
Areenalla (Kliffan pääohjelmalava) oli vuorossa ansioituneiden
partiolaisten muistamista sekä mielettömän kovan setin
soittanut Kaartin Soittokunta. Emmekä puhu nyt Porilaisten
marssista, vaan Pokemonin tunnarista, Sandstormista ja
monesta muusta hittibiisistä.
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JATKOT - LEIRIN LOPPU, UUDEN PARTIOSYKSYN ALKU
Leirin jatkot päätti viimeisenkin leirirupeaman ja leiribändi tarjosi omia tulkintojaan tunnetuista
hittibiiseistä ja muistoja vanhemmille partiolaisille toi vuoden 2012 piirileiri Sarasteen leirilaulu
eikä unohdeta tietenkään Kliffa -biisiä (joka jää taas soimaan päähäsi!)
Kaupunkieläimet (kyläeläimet) selvisivät metsärupeamasta ja taisivat jo liittyä partioon. Aava ja
Aarni jäivät kotimetsäänsä Evolle nauttimaan jälleen hiljaisuudesta ja metsän äänistä.

Ennen lähtöä pistettiin teltat ja rakennelmat kasaan, pakattiin kaihoisasti rinkkoja
ja vaihdettiin viimeisiäkin yhteystietoja sekä sovittiin tapaamisia leirin jälkeenkin.

Heippa Evo ja Kliffa!
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