VUOLAN VARUSTELISTA
Pakatkaa yhdessä tavarat, jotta hän tietää, missä on mitäkin.
NIMIKOI VARUSTEESI. Kirjoita niihin etunimi ja sukunimi, leirillä voi olla monta samannimistä,
joten etunimi ei riitä.
Huom. pakkaa bussimatkaa varten päiväreppuun ruokailuvälineet, juomapullo (0,5 l) täynnä
mehua tai vettä, muistiinpanovälineet, neula ja lankaa (mielellään vihreää), sekä taskurahaa,
jos haluat bussimatkan tauolla ostaa pientä evästä. Bussimatkan aikana tarjotaan lounas.
Laita huivi kaulaan jo lähtiessäsi!
Kaikille yhteinen varustus:
● partiohuivi
● partiopaita tai partiohuppari
● rinkka ja rinkan sadesuoja (jos et omista sadesuojaa, ota jätesäkki)
● päiväreppu, esim. koulureppu
● makuupussi (ota tarpeeksi lämmin pussi viileitä kesäöitä varten)
● yövaatteet, esim. t-paita ja pitkät kalsarit. Yöllä voi olla pakkastakin, joten lämmin kerrasto
voi myös olla hyvä
● makuualusta, ilmalla täytettävä tai perinteinen
● muoviset ruokailuvälineet kangaspussissa
○ haarukka, lusikka ja veitsi
○ syvä lautanen 2x
○ muki
○ astiapyyhe, mikäli haluat ottaa sellaisen
● vaihtoalusvaatteita ja vaihtosukkia, vähintäänkin yhdet/päivä. Mielellään useammat
● pussi likavaatteita varten
● t-paitoja
● vähintään yksi pitkähihainen paita
● pitkät housut ja shortsit
● lenkkarit tai vastaavat kevyet kengät
● sadevaatteet, takki ja housut
● kumpparit
● lämmintä vaatetta
○ villapaita tai fleece
○ sormikkaat/lapaset
○ pipo
○ kaulahuivi
○ yms.
○ Jos tiedät palelevasi herkästi, ota mukaan ylimääräistä lämmintä vaatetta
● lippis, buff-huivi tms. päähine suojaamaan päätä auringolta
● tuulenpitävä takki
● kylpypyyhe
● uima-asu
● peseytymisvälineet
○ biohajoava shampoo ja saippua
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○ hammasharja ja -tahna
○ deodorantti
○ kuukautissuojat
aurinkorasva
puukko tupessa
istuinalusta
hyttysmyrkky
laastareita ja nenäliinoja
henkilökohtainen lääkitys
otsa- tai taskulamppu ja varaparistot
muistiinpanovälineet (kynä ja paperia)
juomapullo (esim. limsapullo vähintään 0,5 litraa ja muista pakata se päiväreppuun, jonka
otat bussimatkalle)
neula ja lankaa

Mukaan voit halutessasi ottaa myös:
● jotain luettavaa
● aurinkolasit
● sandaalit
● kamera
● huulirasva
● omaa naposteltavaa (karkkia max. 300g)
● käteistä rahaa leirikioskia varten, mielellään kolikoita esimerkiksi 10€ verran
● vaalea paita, kangaskassi tai tyynyliina, johon voit halutessasi painaa leirimerkin
● unilelu
● hyttyshuppu

Seikkailijat tarvitsevat lisäksi:
● vaatteet, jotka saavat likaantua lopullisesti (lika ei ole enää pestävissä pois)
● tyhjä peltipurkki (vähintään kolmen desin kokoinen, esim. hernekeitto- tai persikkapurkki)
○ HUOM. vain pojat tarvitsevat tämän
● tyhjä rasia + kansi (esim. margariinirasia)

Tarpojat, osa samoajista lähtevät heti ensimmäisenä leiri-iltana kolmen yön mittaiselle haikille.
Haikille lähteviin samoajiin ollaan erikseen yhteydessä sähköpostitse. Kaikkia leirille lähteviä
tavaroita ei tarvitse ottaa haikille mukaan, vaan osa jätetään siksi aikaa leiriin.
Tarpojat ja haikille lähtevät samoajat:
● T-paita/kangaskassi tms. leirimerkin painoa varten
○ HUOM. vain tarpojat tarvitsevat tämän, muut saavat ottaa halutessaan.
● Pieni ensiapupakkaus, jossa on laastareiden lisäksi haavalappuja, pienet sakset, ideaaliside,
sideharsoa, kortisonivoide ja itselle sopivaa särkylääkettä
● rakkolaastareita
● useampi vesipullo (tyhjiä limsapulloja tms. vähintään 3 litraa vettä)
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karttalaukku tai muovitasku
kompassi
tulitikut vesitiiviisti pakattuna
vaelluskengät
toiset kengät (esim. sandaalit tai muut kengät mitä on hyvä käyttää päivän kävelemisen
jälkeen

Samoajat ja vaeltajat:
● tyhjä limpparipullo (0,5l)
○ HOX! ei ole ohjelman jälkeen enää käyttökelpoinen juomapulloksi
● tulitikkulaatikko
● ikimuistoisin luontoelämyksesi valmiiksi mietittynä
○ kirjoita se paperille
● bandiittivarusteet (vain samoajat)

Puhelin
Voit ottaa puhelimen mukaan omalla vastuulla. Onnenonkijoilla ja sitä vanhemmilla on
mahdollisuus ladata puhelinta leirillä. Ota leirille mukaan oma laturi. Suosittelemme myös
ottamaan omia vara-akkuja tai matkalatureita mukaan. Tarpojilla on mahdollisuus ladata puhelinta
leirin aikana pieniä palvelutehtäviä vastaan. Koska leirillä on rajattu määrä pistorasioita, ei
puhelimia välttämättä saa lataamaan aina kun haluaa. Varaudu siis siihen, että joudut odottamaan
latauspaikkaa jonkin aikaa.
Muista, ettei partiovakuutus korvaa leirillä rikki mennyttä elektroniikkaa.

Kaikki samoajat, vaeltajat ja aikuiset voivat lisäksi ottaa käteistä rahaa (mielellään kolikoita)
johtajahuoltoa varten. Myös oman jatkojohdon mukaan ottaminen on suositeltavaa.

