
TÄYSIÄ TÄHTIIN varustelista 

 Partiohuivi 

 Partiohuppari 

 Reppu/rinkka , johon kaikki tavarat mahtuvat ja jonka seikkailija voi  itse kantaa bussilta 
leirikeskukseen (1 km) 

 Pikkureppu hiihtoretkelle 

 Makuupussi ja tyynyliina HOX HOX Pegasus ja Sirius nukkuvat kaminateltassa. 
Huomioikaa tämä makuupussin valinnassa. Kassiopeija, Lyyra, Orion ja Taurus nukkuvat 
sisällä 

 .Makuualusta Kassiopeijalle ja Siriukselle 

 Sukset, sauvat (nippuun pakattuna) ja monot. Mikäli haluat perjantaina hiihtää bussilta 
leirikeskukselle laita monot valmiiksi jalkaan 

 Lämpimät ulkokengät 

 Lämmin ulkovaatetus 

 Mukava sisävaatetus 

 Sisätossut tai villasukat 

 Yöpuku. Kaminateltassa yöpyville Pegasukselle ja Siriukselle hyvä yöasu on esim. 
pitkähihainen kerrasto, kuivat sukat, kaulahuivi, lapaset ja pipo 

 Vaihtovaatteet, erityisesti kuivia sukkia ja kinttaat 

 Otsa-/taskulamppu. Tarkista että lamppu toimii ja laita se lähtiessäsi takin taskuun, jotta 
saat sen heti käyttöön, kun bussi on perillä  

 Otsa-/taskulampun varaparistot 

 Istuinalusta 

 Juomapullo 

 Puukko tupessa 

 Tulitikut vesitiiviisti pakattuna 

 Muistiinpanovälineet 

 Tyhjä korkea säilykepurkki  

 Pienet ensiapuvälineet, esim. laastaria 

 Omat lääkkeet ja tarvittaessa ohjeistus leirinjohtajille 

 Muoviset ruokailuvälineet kangaspussissa (muki, lautanen, haarukka, lusikka, veitsi) 

 Omat hygieniavälineet (mm. hammasharja ja -tahna) 

 Kirja, sarjakuva tai unilelu jos haluaa 

 Halutessaan pientä naposteltavaa max 300g 
 
 
Pakkaa tavarasi rinkkaan tai tarpeeksi suureen reppuun, niin että pystyt kantamaan sitä n. 1 km 
verran. Rinkan ulkopuolella ei kannata roikkua mitään, koska ne saattavat irrota kuljetuksen aikana 
ja hankaloittavat kantamista.  Ole mukana rinkan pakkaamisessa, jotta tiedät mitä sinulla on 
mukanasi ja mistä taskusta haluamasi tavarat löytyvät. Leirillä ulkoillaan runsaasti, joten muista 
kerrospukeutua. 

Muista nimikoida tavarasi. Erityisesti huppari, huivi, sukset, monot, kengät ja ruokailuvälineet ja 
rinkka. 

Partiovakuutus ei korvaa rikki mennyttä kännykkää, tai muuta elektroniikkaa, joten jos päätät ottaa 
kännykän tai muun elektroniikka laitteen mukaan pidä se kiinni reissun ajan ja säilytä sitä 
vesitiiviisti esimerkiksi muovipussissa, jottei se mene rikki ja akku kestää sunnuntaihin saakka. 

Alkuperäisestä aikataulusta poiketen palaamme Rokualta Ynnille sunnuntaina 26.2. 
klo.14.00. 

 

 


