
16 Tervetuloa Kiljavalle! 

Varusteluettelo - KESÄN 2020 YÖLEIRIT
Muista nimetä kaikki tavarat!

Reput ja kassit 

 iso reppu tai laukku (ei montaa pikkunys-
sykkää). Leiriin on parkkipaikalta 300-600
metriä.

 pikkureppu tai esim. kangaskassi, jossa
voit kuljettaa vaikkapa saunatavaroita

Majoittuminen 

 oma teltta ja sen päälle kevytpeite/pressu
sadesuojaksi, jos mahdollista. Näin
saamme enemmän tilaa nukkua turvalli-
sesti korona-aikana. Leirissä on myös val-
miita telttoja 3-4 nukkujan yhteiskäyt-
töön.

 lämmin makuupussi tai kaksi ohuempaa.
Vinkki: makuupussin sisään voi lisäksi lait-
taa pussilakanan lämmittämään lisää ja
suojaamaan pussia likaantumiselta

 riittävän paksu makuualusta tai kaksi
ohuempaa (esim. umpisolumuovinen)

 halutessasi tyyny

Vaatteet 

 lämmin yöpuku, yöt voivat olla kylmiä
(yöksi on tärkeää vaihtaa kuiva, lämmin
yöpuku)

 pipo, hanskat ja kaulahuivi

 hanskat kiipeilyseinälle (hyvät kädessä
pysyvät työhanskat riittävät)

 kunnon sadepuku eli sadetakki ja sade-
housut, myös Gore-Tex tai vastaava ve-
denpitävä asu käy (välttämättömiä - lei-
rillä ei pärjää esimerkiksi kertakäyttöisellä
sadetakilla!)

 varrelliset kumisaappaat

 pitkät housut ja varahousut, kuten verkka-
rit

 shortseja/hameita

 lämpimiä pitkähihaisia paitoja

 tuulenpitävä takki

 villapaita

 kesäpaitoja

 lippis tms. päähine auringon suojaksi (au-
rinkoisina päivinä leirillä on hattupakko)

 sandaalit tms. kevyet kengät

 lenkkarit tms. umpikengät

 sukkia, sekä villaisia että tavallisia

 alusvaatteita, myös pitkät kalsarit tai tri-
koot

 uimapuku tai -housut

 riittävästi varavaatteita – leirissä on tänä
kesänä rajalliset kuivausmahdollisuudet

Henkilökohtaiset peseytymisväli-

neet 

 käsidesi omaan käyttöön mukana kulke-
vaksi

 nenäliinoja tms. yskimissuojaksi

 pyyheliina

 peseytymisvälineet: hammasharja ja -
tahna, saippua ja shampoo

Muut tarvikkeet 

 ruokailuvälineet (syvä muovilautanen, 
haarukka, veitsi, lusikka ja muovinen 
muki) VAIN KILJAVAN LEIREILLÄ

 kangaskassi astioille ja pieni kangaspyyhe 
astioiden kuivaamiseen VAIN KILJAVAN 
LEIREILLÄ

 T-paita tai muu kangas, johon voi tehdä 
painatuksia painopaja-kerhossamme

 omat lääkkeet

 sairasvakuutuskortti (Kela-kortti)

 täytettävä juomapullo leiriretkiä varten 
(bussiin kannattaa ottaa juotavaa mu-
kaan, mikäli leiriläinen saapuu leirikulje-
tuksella!)

 taskulamppu ja varaparistot

 istuinalusta (vaikka makuualustan pala-
nen)



 hyttysmyrkky, aurinkorasva

 kanttiinirahaa (ks. leirikirjeen kohta Kant-
tiini)

 osoitteet esimerkiksi postikorttien lähet-
tämistä varten

TÄRKEÄÄ: Varaudu leirille vuodenajan ja sääennusteen mukaisesti. 

HUOMAA: Kännykän, kameran, tms. sähkölaitteen tuot leirille täysin omalla vastuullasi! Lei-

riolosuhteissa sähkölaite voi mennä rikki tai kadota, eikä Leirikesä korvaa laitteita. Laitteita 

ei voi käyttää vapaasti, vaan ainoastaan erikseen osoitettuina aikoina ohjaajan luvalla. Jos 

päätätte ottaa puhelimen mukaan leirille, langaton matkalaturi on hyvä rajallisten lataus-

mahdollisuuksien vuoksi. 

Vinkkejä pakkaamiseen 

Leirillä ollaan käytännössä koko ajan ulkona. Sään mukaiset vaatteet ja pukeutuminen ovat 

erittäin tärkeitä leiriläiselle. 

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

kesä ei vastaa leirillä kadonneista tai hajonneista varusteista.  

Pakatkaa tavarat yhdessä leiriläisen kanssa ryhmittäin pusseihin, jotta repussa tai laukussa 

säilyisi järjestys ja tavarat myös löytyvät repusta. Likapyykkiä varten on hyvä varata tyhjä 

pussi. 

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. 


