LEIRILIPPUKUNNAN
VARUSTELISTA
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INFON JÄLKEEN TEHDYT LISÄYKSET
PUNAISELLA
YLEISET VARUSTEET










Teltat
Telttojen kepit ja keskisalot
Maakiilat
Maavaatteet teltoille
Tarvikkeet ainakin yhteen katokseen (leirilippukunnan yhteinen tila ja sateensuoja)
o Iso pressu/kevytpeite
o Kuormaliinoja
o Pöytätaso jalkoineen
Kuivatusteltta + kamiina (kamiinan hormissa oltava kipinäsuojus)
Tuhkaämpäri ja -lapio
Tulitikkuja

RAKENTELUUN TARVITSETTE







Köytösnarua
Sahoja
Vasaroita
Kirves
Sorkkarauta
Rautakanki










Mitta
Pora + terät
Lapio (leirialueella saa kaivaa vain 10 cm syviä kuoppia esim. ojituksia varten)
Nuija/leka maakiilojen kiinnitykseen
Nauloja esim. leiriporttiin
Muu leirilippukunnan porttiin tarvittava materiaali
Nastoja ja muovitaskuja
Välineet leirilippukunnan läsnäolotaulukkoa varten
o (esim. pyykkipoika/jäsen, permanenttitussi ja narua)

MUUTA TARPEELLISTA











Juomavesikanistereita, mieluiten hanallisia
Pesuvateja ja ämpäreitä
Kannellisia ämpäreitä sylkykupeiksi hampaiden pesuun (useita)
Jäteastiat tai muut vastaavat leirin jakeille
(energiajae, biojäte, pahvi ja kartonki, paperi, metalli, lasi, sekajäte)
Leirilippikunnan jäteastiat tyhjennetään leirialueen varsinaisiin kierrätysastioihin
Roskapusseja / Jätesäkkejä
Maalarinteippiä ja vedenkestävä tussi tavaroiden merkkausta varten
Kalustolaatikot kaluston kuljettamiseen sekä leirinaikaiseen säilytykseen
Maitokärryt kaluston siirtämiseen
Laulukirjoja leirilippukuntailtaan

TURVALLISUUSVÄLINEISTÖ



Turvallisuusvälineistö leirin Turvan antaman erillisen ohjeen: Leirilippukuntien turvallisuusohjeet, mukaan
Ensiapuvälineistö leirin lääkinnän antaman erillisen ohjeen: Leirilippukunnan ensiapulaukun sisältö, mukaan

OHJELMISSA TARVITTAVA
VÄLINEISTÖ

Tarkemmin ohjelmissa tarvittavat henkilökohtaiset ja vartiokohtaiset varusteet
löytyvät leirilippukuntakansiosta. Tässä listassa olevat varusteet suositellaan
lippukuntien tuovan mukanaan. Lippukunnat voivat organisoida muun muassa
tarvittavien muovipullojen keräyksen lippukunnan kesken, esim. kevään viimeisissä
kokouksissa tai ennakkotapaamisessa. Leiriläisen varustelistasta löytyy erikseen
vielä varusteita, jotka leiriläinen voi tuoda mukaan kotoaan. Samoajat ja vaeltajat
valitsevat itse ohjelmansa, joten heidän tulee huolehtia itse, että ohjelmissa
tarvittavat varusteet ovat mukana. Nämä varusteet löytyvät erikseen nettisivuilta
sekä samoajille lähetetystä ohjelmaviestistä. Osassa ohjelmia hyödynnetään
älypuhelimia lisäämään ohjelmien toiminnallisuutta. Vartiokohtainen puhelin voi olla
johtajan tai vartion jäsenen puhelin. Latausohjeet ja tarkemmat vaatimukset
puhelimille löytyvät leirilippukuntakansiosta. Tarkat alaleirien eri ikäkausien
ohjelmien aikataulut julkaistaan viimeistään 13.5. ohjelman webinaarissa.
BiiPii –laakso:





o Sudenpennut:
 Askartelusakset / sudenpentu
 Värikyniä / lauma
 1,5 l muovipullo / sudenpentu
 Permanent-tussi / lauma
o Seikkailijat:
 Askartelusakset / seikkailija
 Värikyniä / vartio
 1,5 l muovipullo / vartio
 Permanent-tussi / vartio
o Tarpojat:
 Askartelusakset noin 3 kpl / vartio
 Värikyniä / vartio
 Permanent-tussi / vartio
 1 ladattu älypuhelin / vartio
Valtameri-laakso
o Sudenpennut:
 Sakset noin 3 kpl / lauma
Luontoon-laakso
o Sudenpennut:
 Muovi-/ pehmoeläimiä
 Sakset noin 3 kpl / lauma
 Värikyniä / lauma
 Luuppeja, suurennuslaseja, kiikareita (jos löytyy) / lauma
o Seikkailijat:
 Looppeja/suurennuslaseja / vartio










 Viivoitin, mittanauha / vartio
 Pora ja teriä (6-28mm, noin 3kpl) /vartio
 Taltta 1-2 kpl / vartio
 Vasara / vartio
 1 ladattu älypuhelin /vartio
 Luuppeja, suurennuslaseja, kiikareita (jos löytyy) / vartio
o Tarpojat
 1ladattu älypuhelin /vartio
Horisontti – laakso
o Seikkailijat ja tarpojat:
 1 ladattu älypuhelin / vartio
Futura –seikkailijoiden sepeli
 Kirjoitusalusta ja lyijykynä/-kyniä / vartio
 Timpurin saha mielellään pienihampainen / vartio
 2x vasara / vartio
Tarpojien KITT
o 1 ladattu älypuhelin / vartio
Sudenpentujen päättäjäiset
 Ennakkoon lippukunnissa tehdyt viirit, ohje ennakkotehtävissä:
http://www.ilves19.fi/wp-content/uploads/ilves19-ennakkotehtavatkevat2019.pdf
Karnevaalit (ei lyhyen leirin osallistujille)
 Leirin ennakkotehtävänä on valmistautua karnevaaliaiheisiin keskijäisiin sunnuntaina 28.7. Karnevaalitunnelmaan voi valmistautua ottamalla mukaan oman ryhmän tai lippukunnan kanssa sovittuja karnevaaliteemaisia asusteita.

