
 

VARUSTELISTA - SEIPI’19 
Kaikille yhteinen varustus: 

❏ Rinkka 
❏ Rinkan sadesuoja (tai iso jätesäkki) 
❏ Päiväreppu 
❏ Makuupussi (lämmin, yöt voivat olla kylmiä) 
❏ Makuupussilakana, jos haluaa 
❏ Makuualusta 
❏ Retkityyny, jos haluaa 
❏ Unilelu, jos haluaa 
❏ Partiohuivi (kaulaan) 
❏ Partiohuppari, jos omistaa 
❏ Istuinalusta 
❏ Hyttysmyrkky 
❏ Muistiinpanovälineet 
❏ Pienet ensiapuvälineet (esim. laastaria) 
❏ Puukko tupessa 
❏ Otsalamppu ja varaparistot 
❏ Ruokailuvälineet (muki, syvä lautanen, lusikka ja haarukka pakattuna  kangaspussiin , ei 

kertakäyttöastioita) 
❏ Juomapullo 
❏ Sadevaatteet (sadetakki/-viitta ja sadehousut) 
❏ Kumisaappaat ja villasukat 
❏ Tuulenpitävä takki 
❏ Lämmintä vaatetta (villapaita, lapaset, sormikkaat, pipo, kaulahuivi yms.) 
❏ Vaihtoalusvaatteita ja vaihtosukkia (joka päivälle + yhdet varalle) 
❏ Vähintään yksi pitkähihainen paita 
❏ T-paitoja 
❏ Pitkät housut ja shortsit 
❏ Päähine (lippis, huivi tms. suojaamaan auringolta) 
❏ Uima-asu 
❏ Pyyhe 
❏ Biohajoavat  pesuaineet (suihkusaippua, shampoo) 
❏ Hammasharja ja -tahna 
❏ Deodorantti 
❏ Aurinkorasva 
❏ Henkilökohtaiset lääkkeet, jos on (ilmoita lääkityksestä leirinjohtajalle) 
❏ Vaalea t-paita tai kangaskassi, johon voi painaa leirilogon 
❏ Muovipussi likapyykille 

 
Seikkailijat tarvitsevat lisäksi: 

❏ Tulitikut vesitiiviisti pakattuna 
❏ Kompassi 

 
 
Lisäksi voit pakata, jos haluaa ja rinkassa on tilaa: 

❏ Mieleistä luettavaa 
❏ Omia herkkuja (max. 200 g, pakataan rinkkaan, ei syödä bussissa) 
❏ Pelastusliivit 

 



 

❏ Hieman rahaa mahdollista leirikioskia varten 
❏ Sandaalit 
❏ Huulirasva 
❏ Hyttyshuppu 

 

Lisäohjeita ja tarkennuksia 

- NIMIKOI VARUSTEESI.  Kirjoita niihin etunimi ja sukunimi, leirillä voi olla monta 
samannimistä, joten etunimi ei riitä.  

- Ota kaikki listassa mainitut varusteet mukaasi leirille. Leireily on kivempaa ja 
helpompaa oikeilla varusteilla! 

- Tavarat kannattaa pakata yhdessä, jotta sudenpentu/seikkailija itse tietää, mitä mukana 
on. 

- Kaikki tavarat on syytä pakata vesitiiviisti muovikasseihin. 
- Seikkailijat lähtevät heti ensimmäisenä leiri-iltana yhden yön mittaiselle haikille. 

Kaikkia leirille lähteviä tavaroita ei tarvitse ottaa haikille mukaan, vaan osan voi jättää 
leiriin. Tämä kannattaa ottaa huomioon varusteita pakattaessa. 

- Kaikki varusteet on hyvä nimikoida, koska leireiltä jää aina löytötavaroita, joita kukaan 
ei tunnista omakseen. Kysele löytötavaroita mahdollisimman pian leirin jälkeen. 

- Kannattaa harjoitella makuupussin pakkaamista ja ehkä jopa makuupussissa nukkumista 
ennen leiriä. 

- Sudenpennut ja seikkailijat eivät tarvitse leirillä kännykkää. Johtajilla on leirillä 
puhelimet, jos jostain syystä pitää olla yhteyksissä. Yleensä puhelu kotiin kuitenkin vain 
herättää koti-ikävän. 

- Myös kaikki muu elektroniikka kannattaa jättää kotiin, koska partiovakuutus ei korvaa 
rikkoutunutta tai hukkaan mennyttä elektroniikkaa. 

- Muistakaa seurata säätiedotuksia ennen leiriä, jotta varustus on säähän sopiva! 
- HUOM! Seipiniemessä voi olla punkkeja, joten niihin kannattaa varautua ottamalla 

mukaan myös punkit karkoittavaa hyönteismyrkkyä ja pukeutumalla sellaisiin 
vaatteisiin, etteivät punkit pääse iholle. Leirin jälkeen kotona kannattaa vielä tehdä 
punkkitarkastus. 

 


