
Varustelista: 
● Partiohuivi kaulaan  
● Partiohuppari  
● Reppu tai rinkka, johon kaikki tavarat pakataan, ja jonka seikkailija voi itse 

kantaa bussilta kämpälle  
● Pikkureppu lauantain hiihtoretkelle  
● Makuupussi ja tyynyliina (Kassiopeian ja Tauruksen seikkailijoilla tulee olla 

lämmin makuupussi ja makuualusta, koska he nukkuvat toisen yön ulkona)  
● Sukset, sauvat (nippuun pakattuna) ja monot (monot kannattaa laittaa jo bussiin 

jalkaan) 
● Lämpimät ulkokengät  
● Lämmin ulkovaatetus (lämpimät käsineet, pipo, kaulahuivi, ulkohousut…)  
● Mukava sisävaatetus  
● Tossut tai villasukat  
● Yöpuku (kaminateltassa yöpyville hyvä yöasu on esimerkiksi pitkähihainen 

kerrasto, kuivat sukat, villasukat, kaulahuivi, lapaset ja pipo) 
●  Vaihtovaatteet (erityisesti kuivia sukkia, villasukat, kinttaat)  
● Taskulamppu (mieluiten otsalamppu) - tarkista, että lamppu toimii ja laita se 

lähtiessä takin taskuun, jotta saat sen heti käteen, kun bussi on perillä.  
● Varaparistot taskulamppuun  
● Istuinalusta  
● Juomapullo  
● Muistiinpanovälineet  
● Puukko tupessa  
● Tulitikut vesitiiviisti pakattuna  
● Pienet ensiapuvälineet (esim. laastaria)  
● Omat lääkkeet ja tarvittaessa ohjeistus leirinjohtajille  
● Muoviset ruokailuvälineet kangaspussiin pakattuna (muki, lautanen, haarukka, 

lusikka, veitsi)  
● Omat hygieniavälineet (mm. hammasharja ja -tahna)  
● Kirja, sarjakuva tai unilelu, jos haluaa.  
● Pientä naposteltavaa max. 300g (herkkuja saa syödä vasta lauantaina)  

 
Pakkaa kaikki tavarasi rinkkaan tai tarpeeksi suureen reppuun ja ota huomioon 
että joudut kantamaan rinkkaa retkellä jonkin verran. Älä anna 
äiskän/iskän/siskon/veljen/kummin/naapurin pakata rinkkaa yksin, vaan pakkaa 
se itse tai jonkun isomman kanssa, jotta tiedät, mitä sinulla on mukanasi ja 
mistä taskusta mikäkin asia löytyy.  
Muista myös nimikoida varusteesi. Erityisesti huppari, huivi, sukset, monot, 
kengät ja tavallisimmat ruokailuvälineet vaihtavat herkästi omistajaansa! Vaikka 
nukummekin sisällä, vietämme myös paljon aikaa ulkona, joten lämpimät 
varusteet ovat todellakin välttämättömät.  



Kännykkääsi et tarvitse mukaan, tarvittaessa saat lainata joukkueenjohtajan 
puhelinta. Partiovakuutus ei korvaa rikkimennyttä kännykkää tai muuta 
elektroniikkaa. Jos silti päätät ottaa puhelimesi mukaan, pidä se kiinni reissun 
aikana ja säilytä se vesitiiviisti esimerkiksi muovipussissa, jottei se mene rikki ja 
akku kestää sunnuntaihin asti. 


