
Varustelista yhdelle leiriläiselle

Vuosien leirikokemuksella olemme hioneet alla olevan varustelistan rautaisen päteväksi. Käytäthän siis sitä, kun 
pakkaat rinkkaasi tai kassiasi. Hyvät varusteet ovat leirin A ja O! 

Ohje alkuun:
1) Nimikoithan kaikki tavarat, jotta omat löytyvät
2) Pakkaathan yhdessä aikuisen kanssa, jotta tiedät, mitä on missäkin
3) Pakkaathan seuraavat päällimmäisiksi: KukaMitäHäh-lomake, Kela-kortti, leirimaksukuitti sekä ruokailuvälineet 
(kangaspussissa) ja sadevaatteet.  

· Reipas leirimieli

· Lämmin makuupussi + makuualusta (yöllä lämpötila voi pudota lähelle nollaa. Tarkistathan, että makuupussin 
mukavuusraja on vähintään 0 astetta ja selviämisraja -10 astetta)

· Ruokailuvälineet: syvä muovilautanen, muki, lusikka, veitsi ja haarukka 
(pro tip: pakkaa nämä kangaspussiin, niin ne kuivuvat ihan itsestään)

· Riittävästi alusvaatteita

· Sukkia 5-15 paria (siis reilusti)

· Lyhyt- ja pitkähihaisia paitoja

· Kahdet pitkät housut + shortsit (jos yhdet pitkät housut vaikka kastuvat)

· Hattu = lippis/kesähattu/huivi (jotta auringossa ei tulisi huono olo)

· Hyttyspuikko (telttojen lähellä ei saa käyttää suihkutettavia aineita) ja aurinkovoide

· Hupullinen, tuulta pitävä takki

· Lenkkarit tai vastaavat juoksemiseen sopivat kengät

· Sadevaatteet (niin hyvät, että voit seistä vaikka suihkun alla ilman että iho kastuu! Leirillä olemme ulkona, satoi 
tai paistoi. Huomaathan, ettei tuulitakki pidä vettä)

· sadetakki (kertakäyttöiset eivät kestä, eikä pelkkä sadeviitta suojaa kunnolla)

· sadehousut (liikkuessa ja istuessa sadehousut on pop)

· ehjät kumisaappaat (Crocsit tai sandaalit eivät pidä jalkojasi kuivina ja lämpiminä)

· 1-2 paria villasukkia

· Kerrasto: pitkät alushousut ja aluspaita

· Villapusero (illat ovat kylmiä)

· Pipo, käsineet ja kaulahuivi

· Yöasu

· Halutessasi jokin pieni, leiriolosuhteet kestävä lelu

· Taskulamppu

· Istuma-alusta (esim. pala makuualustaa)

· Puolen litran juomapullo

· Iso pyyhe ja uimapuku

· Saippuaa, shampoota, hammasharja ja -tahna, hiusharja tai kampa

· Reppu päiväretkiä varten

· Kela-kortti (johtajat keräävät leirin alussa talteen)

· Henkilökohtaiset lääkkeet yms.

Halutessasi voit ottaa mukaan myös luonnonharrastusvälineitä (esim. haavi, määritysoppaita, kiikarit, kompassi yms.), 
oman veistelypuukon (joka kerätään talteen leirin alussa ja jota käytetään ohjaajan valvonnassa) ja leiriolosuhteet 
kestäviä soittimia. Jätä kännykät, tabletit ja muut tekniikan ihmeet kotiin, sillä ne eivät ole vedenkestäviä. Kameran voit
toki ottaa mukaan. Ja muista, että liioista tavaroista on vain vaivaa leirin aikana. Makeisia voit ottaa mukaan 
kohtuudella (1 pussi) ja niitä voi nauttia siestalla. Makeiset kerätään yhteen isoon laatikkoon suojaan myyriltä leirin 
alussa.


