Varusteluettelo

PARTIOVARUSTEET
partiohuivi
partiopaita + partiovyö
väiski
Sudenpennun jäljet -kirja / Reppu-kirja
YÖPYMISVARUSTEET
makuupussi
makuualusta
yöasu

käytetään koko leirin ajan
käytetään lipunnostoissa ja muissa leiritilaisuuksissa
sudenpennut, käytetään mm. lipunnostoissa
tietopakettina leirielämään

tyyny
unilelu

tarpeeksi lämmin, esim. kolmen vuodenajan pussi
solumuovinen tai ilma-alusta, ei uimapatjaa
esim. pitkä alusasukerrasto
tytöt: mekkoyöpaita ei ole kätevä leirillä
jos haluat, retkityyny on kätevä
jos haluat

RETKEILYVARUSTEET
reppu, rinkka tai muu iso kassi
sadesuoja rinkkaan / reppuun
päiväreppu
otsalamppu + varaparistot
kompassi
istuinalusta
juomapullo
puukko
pelastusliivit
lyijykynä + muistivihko

partiolainen kantaa itse kaikki varusteensa leiriin
jos löytyy. On kiva olla, jos sattuu satamaan
ohjelmatoiminnan tarvikkeita varten
teltassa on hämärää
jos löytyy
solumuovinen
0,5-1 litraa
teroitettuna kunnollisessa tupessa
jos löytyy
erinäisiä tehtäviä varten

RUOKAILUVÄLINEET
ruokailuvälinepussi
syvä (soppa)lautanen
muki
lusikka, veitsi, haarukka
pieni astiapyyhe
pyykkipoika

kankainen, suljettava, ripustettava
muoviset tai metalliset,
ei saa olla rikkoutuvat tai kertakäyttöiset

VAATTEET (sovella sääennusteen mukaan)
sukkia
tarpeeksi koko leirin ajaksi
villasukat
alusvaatteita
tarpeeksi koko leirin ajaksi
T-paitoja
shortsit
uima-asu
pitkä alusasukerrasto
pitkiä housuja ja pitkähihaisia paitoja
tuulenpitävä takki + housut
pipo/ buff
buff on yöllä kätevä pitää päässä
lippis tai muu päähine
auringolta suojaava
käsineet
työhanskat
rakenteluun ja leirielämään, esim. puutarhahanskat
lenkkarit tai muut tukevat kengät
varakengät
crocksit tai muut vastaavat
helposti jalkaan laitettavat, jos käy yöllä huussissa tai
esim. uintireissuilla
sadetakki, -housut ja kumisaappaat
PESEYTYMIS- JA HYGIENIAVARUSTEET
iso pyyhe
pieni pyyhe
hammasharja, -tahna ja muki
ruokailumukia ei käytetä hampaiden pesuun
huulirasva
harja tai kampa
nenäliinapaketti
laastaria
hyttysmyrkkyä
opetelkaa kotona turvallinen käyttö
aurinkorasva
henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet
henkilökohtaiset lääkkeet
muutama muovipussi pyykeille
teltassa on mukavampaa, kun likaiset vaatteet ei loju
missä sattuu
ERITYISET VARUSTEET OHJELMAA VARTEN
Rikkinäinen sukka
Huom, rikkinäinen tai sellainen, jonka saa rikkoa
Ompeluneula ja -lankaa
Neula kannattaa kiinnittää esim. pahvin tai
kankaanpalaan niin ei huku
Puuvärit
Jos löytyy sellaiset, joilla voi värittää esim. puuta, eli ei
niitä ihan ”parhaita” omia

MUUT TARPEELLISET VARUSTEET (jos haluaa)
namia tai keksiä herkutteluun
vain vähän ja niitä saa syödä vain leirinjohdon luvalla
pelikortit
aurinkolasit
kiikarit

Jos sinulla on jokin soitin, jonka voi ottaa leirille ja jolla voisi soittaa esim. iltanuotioilla tai
lipunnostoissa, kerro siitä leirinjohtajille!
Pienemmät tavarat kannattaa pakata pusseihin tms. jotta ne löytyvät helpommin ja tavarat pysyvät
järjestyksessä ja kuivana paremmin, jos sattuu satamaan.
Kännykkää ei leirillä tarvita. Latausmahdollisuutta ei ole. Partiovakuutus ei korvaa kännykkää.
PAKKAA KAIKKI TAVARASI ITSE, JOTTA TIEDÄT, MITÄ SINULLA ON MUKANA
JA MISSÄ MIKÄKIN TAVARA ON REPUSSA/RINKASSA.
NIMIKOI VARUSTEESI!

