
Varusteluettelo 
Kesän yöleirit 

 

Reput ja kassit 

 iso reppu tai laukku (ei montaa 
pikkupussukkaa ja -nyssykkää) 

 pikkureppu tai esim. kangaskassi, jossa 
voit kuljettaa vaikkapa saunatavaroita 

 

Majoittuminen 

 lämmin makuupussi tai kaksi ohuempaa. 
Vinkki: makuupussin sisään voi lisäksi 
laittaa 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 

 kunnon sadepuku eli sadetakki ja 
sadehousut, myös Gore-Tex tai vastaava 
vedenpitävä asu käy (välttämättömiä - 
leirillä ei pärjää esimerkiksi 
kertakäyttöisellä sadetakilla!) 

 varrelliset kumisaappaat 

 pitkät housut ja varahousut, kuten 
verkkarit  

 shortseja/hameita 

 lämpimiä pitkähihaisia paitoja 

 tuulenpitävä takki 

 villapaita 

 kesäpaitoja 

 lippis tms. päähine auringon suojaksi 
(aurinkoisina päivinä leirillä on 
hattupakko) 

 sandaalit tms. kevyet kengät  

 lenkkarit tms. umpikengät 

 sukkia, sekä villaisia että tavallisia 

 alusvaatteita, myös pitkät kalsarit tai 
trikoot 

 uimapuku tai -housut 
 

Henkilökohtaiset 

peseytymisvälineet 

 pyyheliina 

 peseytymisvälineet: hammasharja ja -
tahna, saippua ja shampoo 

 

Muut tarvikkeet 

 omat lääkkeet 

 sairasvakuutuskortti (Kela-kortti) 

 täytettävä juomapullo leiriretkiä varten 
(bussiin kannattaa ottaa juotavaa 
mukaan, mikäli leiriläinen saapuu 
leirikuljetuksella!) 

 taskulamppu ja varaparistot 

 istuinalusta (vaikka makuualustan 
palanen) 

 hyttysmyrkky, aurinkorasva  

 kanttiinirahaa (ks. leirikirjeen kohta 
Kanttiini) 

 osoitteet esimerkiksi postikorttien 
lähettämistä varten 

 

TÄRKEÄÄ: Varaudu leirille vuodenajan ja sääennusteen mukaisesti.  
ÄLÄ PAKKAA MUKAAN kännykkää, tablettia tms. sähkölaitetta. Leiriolosuhteissa sähkölaite voi 
mennä rikki tai kadota. Leirikesä ei korvaa rikkoutuneita laitteita. 



 

Vinkkejä pakkaamiseen 

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

leiriläiselle. 

Kaikki varusteet tulee nimikoida. Se helpottaa huomattavasti niiden palauttamista. Leirikesä 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. 
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