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Varusteluettelo - KESÄN 2020 PÄIVÄLEIRIT
Muista nimetä kaikki tavarat!

Leirillä ollaan pääosin ulkona, joten mukana pitää olla sopivat, sään mukaiset ulkovaatteet, 

joissa voi juosta ja leikkiä, mutta myös istua paikallaan kokkailemassa. Vaikka säätiedotus 

lupaisikin hyvää, pakkaa silti mukaan riittävästi lämmintä vaatetta. Hyvät kengät ja päähine 

kuuluvat myös leirivaatetukseen. Sisällä ollaan sukilla tai sisäkengissä. 

Reppuun tulee pakata juomapullo, käsidesi, nenäliinoja, säänmukaiset vaatteet ja uikkarit 

ja pieni pyyhe. Jokaisella leirillä pyritään käymään uimassa vähintään yhden kerran. Mel-

kein jokaisella leiripaikalla voi viikon ajan säilyttää esim. sadevaatteita ja uimavarusteita 

Leiripäivinä laitetaan ruoka ja syödään ulkona. Pakkaa siis reppuun myös ruokailuvälineet 

(muovinen lautanen, muki, haarukka ja lusikka)! Astiat huuhdellaan leirissä, mutta ne kan-

nattaa pestä huolella kotona vielä iltaisin. 

Reput ja kassit 

 reppu, jossa voi kuljettaa vaihtovaat-
teita ja muita varusteita leirille ja takai-
sin ja reppuun tulee mahtua vielä yh-
teisiä tavaroita retkihetkiin.

Vaatteet 

 säänmukaiset ulkovaatteet – hyvät
kengät ja päähine. Leirillä ollaan enim-
mäkseen ulkona väljyyden mahdollis-
tamiseksi.

 sadevaatteet

 lämmin pitkähihainen paita

 päähine ulkoiluun, hattupakko aurin-
gonpaisteessa

 sisäkengät tai -tossut (myös sukat käy-
vät)

 uima-asu ja pieni pyyhe

Henkilökohtaiset hygieniavälineet 

 käsidesi omaan käyttöön mukana kul-
kevaksi

 nenäliinoja tms. yskimissuojaksi

 aurinkorasva

Ruokailuvälineet 

 muovinen lautanen ja muki

 haarukka ja lusikka

TÄRKEÄÄ: Varustaudu aina leirille vuodenajan sään ja ajankohtaisen sääennusteen mukai-

sesti! Pakkaa mukaan riittävän lämpimät vaatteet ja varusteet. 
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HUOM! Kännykän (tai muun sähkölaitteen) mukaan ottamisesta kannattaa keskustella 

kotona. Leiriolosuhteissa sähkölaite voi mennä rikki tai kadota. Leirikesä ei korvaa rikkou-

tuneita laitteita. 

Vinkkejä pakkaamiseen 

Leirillä ollaan paljon ulkona. Sään mukaiset vaatteet ja pukeutuminen ovat erittäin tärkeitä leiriläi-

selle. 

Kaikki varusteet tulee nimikoida. Se helpottaa huomattavasti niiden palauttamista. Leiri-

kesä ei vastaa leirillä kadonneista tai hajonneista varusteista.  

Leiriläiselle ei välttämättä kannata ostaa uusia varusteita leirille. Varusteita kannattaa ainakin 

ensimmäisille leireille pyytää lainaksi tuttavilta, sukulaisilta ja naapureilta. 

Leirin päätyttyä on hyvä tarkistaa vielä kerran, ovatko kaikki mukaan pakatut tavarat 

palanneet kotiin. 


