Tervetuloa Hileelle
14.-18.4.2022!
Talven henki pohjoisessa,
mahti lumisen lakean,
otti kaikki pohjan viimat,
hyiset ilmat neljän tuulen.
Yhteen sitoi maailman aarteet,
Voimat suurten tarinoiden,
Legendat tuonpuoleiset,
Sadut iänikuiset.
Tiivisti ne kiteheksi,
Hileheksi pakkasen.
Asetti sen vartijaksi,
Suuren karhun valkoisen.
Huurreparran, pakkasturkin,
Pohjan talven valtiaan.

Muinaisten talvien tuulissa koottiin yhteen
kaikki maailman tarinat. Tarinoista muodostui
talven suuri aarre, pohjan jalokivi Hile, jota
vartiomaan asetettiin pohjoisen talven valtias
jääkarhu Huurreparta.
Kun ilma pohjolassa lämpeni ja ikirouta alkoi
sulaa, heikkeni myös vanhan Huurreparran
voima. Ilman vartijansa voimaa, särkyy jalokivi
Hile. Hileen särkyessä kaikki jalokiven
sisältämät tarinat ja niiden oliot vapautuvat
kulkemaan maailmassa vapaasti. Myös kaikki
jalokiven sirpaleet hukkaantuvat tarinoiden
mukana.
On etsittävä kadonneet sirpaleet ja hukkuneista
kiteistä koottava uusi Hile.

Pääkirjoitus
Toivotamme kaikki tervetulleeksi historian ensimmäiselle kolmen piirin yhteiselle talvileirille Hileelle
14.-18.4.2022! Leirin alkuun on enää muutama viikko aikaa ja me tekijät odotammekin leiriä jo innolla.
Luettavanasi on kaikille leirin osallistujille lähetetty leirikirje, joka sisältää muun muassa varustelistan ja leirin
säännöt, sekä tärkeää tietoa leiriarjesta. Jos olet huoltaja tai avustaja, niin käythän tämän kirjeen sisällön läpi
yhdessä leiriläisen kanssa. Kohta nähdään leirillä!

Ohjelma
Leirillä seikkailijat, tarpojat ja samoajat pääsevät ohjelmalaaksojen myötä tutustumaan talvisiin kädentaitoihin,
elämyksiin ja metsään. Kädentaitojaan leiriläiset pääsevät hyödyntämään omissa pienemmissä töissään sekä
luomaan yhden suuren koko leirin yhteisen taidonnäytteen. Elämys-laaksossa leiriläiset pääsevät kokeilemaan
erilaista lumihenkistä tekemistä. Miten onnistuu frisbeegolf hangessa tai jään veistäminen? Päivähaikin myötä
leiriläiset pääsevät tutustumaan lapin talviseen luontoon hiihtäen. Haikin aikana tutustutaan suomalaiseen
mytologiaan eli kansanuskoon ja riistainhoidon teemoihin. Haikin aikana voi törmätä myös kakkiaiseen!
Ohjelmalaaksojen lisäksi tarpojille ja samoajille järjestetään omat ikäkausikohtaiset iltaohjelmansa,
molemmille ikäkausille eri iltoina. Samoajat ovat ilmoittautumisen yhteydessä valinneet, haluavatko osallistua

ikäkausiohjelmaan vai tehdä leiripestin. Lähtökohtaisesti kaikki samoajat voivat osallistua iltaohjelmaan, mutta
pestissä olevan samoajan tulee sopia tästä oman pestiesihenkilönsä kanssa. Pääsääntöisesti samoajien pestit
on opastettu suunnitteltavaksi niin, että he voivat osallistua oman ikäkautensa iltaohjelmaan.
Yhteisten iltaohjelmien eli avajaisten ja päättäjäisten aikana kaikki leiriläiset pääsevät osaksi leirin teemaa ja
tarinaa. Yhteisohjelmien aikana lippukunnat pääsevät tutustumaan myös muihin leirille osallistuviin
lippukuntiin. Leirin päättäjäiset kruunataan livemusiikilla!

Leiriarki
Leirialue
Hile

järjestetään

Puolustusvoimien

harjoitusalueella

Kemijärven

Sarriojärvellä.

Alueelta

löytyy

Puolustusvoimien tarpeeseen rakennettuja tiloja, jotka tarjoavat meille hyvät puitteet leirille.
Sarriojärven jäät voivat olla pitkään jatkuneiden lämpimien säiden johdosta jo hyvin heikkoja, mistä syystä
yhdelläkään leiriläisellä ei ole asiaa jäälle.

Leirille saapuminen ja sieltä poistuminen
Leirille saavutaan oman lippukunnan kanssa pääasiassa linja-autoilla. Leirille saapuminen tehdään
porrastetusti, jotta kaikki ehtivät rauhassa purkaa tavarat autoista ja siirtyä majoittumaan. Oma lippukuntasi
ohjeistaa saapumisenne tarkemmin.
Leirille saavutaan ja poistutaan porrastettujen aikataulujen mukaisesti. Saapumispäivä ja leirin alkamispäivä on
torstai 14.4.2022. Leiri päättyy ja alueelta poistutaan maanantaina 18.4.2022.
Leirille saavutaan yhteiskuljetuksilla torstaina 14.4. klo 17–19 välisenä aikana. Omilla autoilla leirille
saavutaan torstaina 14.4. klo 12–16 välisenä aikana. Leiriltä poistutaan yhteiskuljetuksilla maanantaina 18.4.
klo 9–13 välisenä aikana. Omilla autoilla poistutaan maanantaina 18.4. klo 13–18 välisenä aikana. Kaikki
leirilippukunnan kalusto on kuljetettava pois leirialueelta maanantaina 18.4.2022 klo 18 mennessä.
Mahdollisimman monen toivotaan saapuvan leirille yhteiskuljetuksin. Pestiläisten ja leirilippukunnan johdon
autoille, sekä muille moottoriajoneuvoille on varattu leirin ajaksi pysäköintialue leirialueelta. Leiripaikalla ei
ole mahdollisuutta saada lämmityspistoketta tai auton akun latausmahdollisuutta, ja vastuu auton
käynnistymisestä talvisissa olosuhteissa on autoilijalla itsellään.
Leiri alkaa torstaina, joten koulusta on syytä pyytää torstai vapaaksi!

Ruokailu leirillä
Leirillä ruokaillaan neljä kertaa päivässä (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala). Leiriläiset ruokailevat aina
oman alaleirinsä vuorolla oman leirilippukuntansa kanssa. Myös erikoisruokavaliota noudattavat ruokailevat
samassa paikassa. Erityisruokavalioiden mukaiset ruuat ovat tarjolla erityisruokavalioista etukäteen
ilmoittaneille. Tarjolla on maittavaa leiriruokaa, jota kaikkien on tärkeää nauttia säännöllisesti, jotta energiaa

riittää leirillä touhuamiseen.
Leirillä käytetään Puolustusvoimien astioita. Ennen ruokailua tulee pestä kädet ja ruokailun jälkeen astiat
palautetaan

palautuspisteeseen,

keittiöhenkilökunta

hoitaa

tiskauksesta.

Ruokailun

yhteydessä

on

mahdollisuus täyttää termos- tai juomapullo mehulla.

Jätehuolto
Huolehdithan omalta osaltasi jätteesi sinne, minne ne kuuluvat. Näin leirialue pysyy siistinä ja jää siistiksi
myös leirin jälkeen. Leirillä on lajittelupisteitä eri jätteille.

Vessaetiketti
Vessoja löytyy leirialueelta monesta eri paikkaa. Ethän käytä vessapaperia muuhun kuin alkuperäiseen
tarkoitukseensa, jotta se varmasti riittää kaikille koko leirin ajan. Muistathan huomioida myös muut
vessankäyttäjät, ja huomioida, että vessoille syntyy jonoa erityisesti aamuisin.

Suihkut ja saunat
Leirillä peseytyminen tapahtuu suihkuissa. Suihkuttelu on syytä hoitaa mahdollisimman ripeästi jonojen
välttämiseksi. Suihkujen ja saunojen tarkemmista aukioloajoista voit kysyä leirilippukunnan johtajilta. Leirille
tulee ottaa mukaan omat biohajoavat pesuaineet. Voimakkaasti hajustettujen pesuaineiden ja muiden
tuotteiden käyttöä on vältettävä hajusteyliherkkien huomioimiseksi. Muistathan peseytyä päivittäin.

Leirihygienia
Leirillä hygienian merkitys on erittäin tärkeää. Muistathan käyttää vessakäynnin jälkeen käsidesiä, jota on
saatavilla vessojen välittömästä läheisyydestä. Kädet tulee pestä ennen jokaista ruokailua ruokailualueen
läheisyydestä löytyvällä käsienpesupaikalla. Leirialueelta löytyy myös sauna ja suihkut, joissa jokaisen olisi
hyvä käydä vähintään kerran leirin aikana. Myös alusvaatteet vaihdetaan päivittäin. Puhdas iho ja puhtaat
vaatteet edistävät terveyttä ja lisäävät viihtymistä ja hyvää oloa.

Majoittuminen
Majoittuminen tapahtuu oman leirilippukunnan kanssa sille varatulla paikalla. Majoitteena toimii kamiinallinen
puolijoukkueteltta, jota lämmitetään yön ajan. Lippukunnat tuovat majoitteet mukanaan leirille.

Lämpimänä pysyminen
Leirillä on tärkeää yrittää pysyä mahdollisimman lämpimänä, mikä tarkoittaa myös kuivana pysymistä.
Vaihtamalla kuivat ja puhtaat alusvaatteet joka päivä edistät omaa lämpimänä pysymistäsi huomattavasti.
Lisäksi turhaa maassa ja lumihangessa makoilua kannattaa välttää, sillä etenkin kevätauringon lämmittäessä
lumi on hyvinkin märkää ja kastelee vaatteet nopeasti.

Leirivaatetuksessa kannattaa suosia kerrospukeutumista, jolloin vaatteita on helppo lisätä ja ottaa pois
lämpötilan ja aktiviteetin mukaan. Otathan tärkeimpiä vaatekappaleita (hanskat, pipo, sukat) mukaan
muutamia ylimääräisiä. Tällöin yksien ollessa kuivumassa, toiset lämmittävät mukavasti.

Yhteydenpito leirillä
Leiritoimisto:

Leirin sosiaalisen median tilit:

Puhelinnumero: 050 363 6434
Sähköposti: hile2022@partio.fi

Instagram: @hile_2022
Facebook: Hile 2022
Nettisivut: hile2021.fi

Huomioittehan, että kaikki leiriläiset eivät välttämättä voi olla Hileellä koko ajan yhteydessä verkkoon.
Takkuiluihin yhteydenpitosovellusten, kuten Facebookin ja WhatsAppin kanssa kannattaa siis varautua.
Kotiväki voi leirin aikana seurata leirin verkkosivuja ja virallisia some-kanavia, jonne päivitetään aktiivisesti ja
reaaliaikaisesti tunnelmia ja kuulumisia leiriltä.
Ennen leiriä leiriin liittyvissä asioissa palvelee toimiston sähköpostiosoite hile2022@partio.fi. Leirin aikana
hätätapauksissa voi soittaa leiritoimiston numeroon 050 3636434, jolloin soittopyyntö välitetään
leirilippukunnanjohtajalle, joka ottaa yhteyttä kotiväkeen. Ensisijaisesti yhteyttä kannattaa kuitenkin ottaa
leiriläisen

oman

leirilippukunnan

johtajistoon.

Leiriläisten

kannattaa

pitää

mukanaan

huoltajien

puhelinnumerot myös paperilla hätätapauksia varten.

Puhelimen lataaminen leirillä
Puhelinten ja muiden elektronisten laitteiden latausmahdollisuudet leirillä ovat rajalliset, eikä leiriläisille ei
voida välttämättä taata latausmahdollisuutta. Laitteiden lataaminen on mahdollista seuraavasti:
Kaikkien leiriläisten käytössä olevia latauspaikkoja löytyy leirin kahvilasta
Leirilippukunnan pestiläiset voivat ladata laitteitaan alaleirin toimistossa
Leirin pestissä toimivat voivat ladata laitteitaan tekijätuen tiloissa
Voit ottaa mukaasi myös oman kannettavan akkupakkauksen (ns. Powerbank tai latauspankki) ja ladata sillä
puhelintasi niin kauan kuin virtaa riittää.

Vapaa-aika
Leirikahvila
Leirillä voi hengähtää ja viettää vapaa-aikaansa leirikahvilassa. Tarjolla on erilaisia suolaisia ja makeita
herkkuja sekä juotavaa. Kahvilassa voi viettää aikaa porukalla tai käydä nauttimassa hetken omassa rauhassa.
Päivällä kahvila on avoin kaikille, mutta illalla kahvila on auki vain samoajille ja sitä vanhemmille.
Leirikahvilassa maksuvälineiksi käyvät käteinen, pankkikortit ja yleisimmät luottokortit. Mukaan kannattaa
pakata vähän käteistä maksukortin lisäksi, sillä käteisen nostoon ei paikan päällä ole mahdollisuutta. Hileellä
valuuttana toimii euro. Huomioithan, että 50 € on suurin seteli, jota leirin kahvilassa voidaan ottaa vastaan.

Johtajahuolto
Narnian saunamaailmaan voi tulla rentoutumaan päivän askareiden jälkeen tai niiden välissä. Johtajahuolto on
tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille. Samoajille tulee mahdollisuus käydä Narniassa erikseen määriteltynä
ajankohtana.

Muistathan

ottaa

mukaan

Narniaan

omat

peseytymisvälineet,

pyyhkeen

ja

uimapuvun/uimahousut.

Turvallisesti leirillä
Hile on partioleiri, jolla toimitaan partion arvojen ja ihanteiden mukaisesti. Säännöt koskevat jokaista leirille
osallistujaa, iästä ja tehtävästä riippumatta. Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle osallistujalle
turvallinen, sujuva ja mukava leirikokemus.
Jokainen osallistuja Hileellä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Tilanteessa, jossa sääntöjä ei noudateta ja
osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen ja / tai muille leiriläisille, voidaan täysi-ikäinen
osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä leirimaksua tällöin palauteta. Alaikäisen
osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois leiriltä. Näin joudutaan toimimaan myös silloin,
jos osallistuja toistuvasti jättää noudattamatta leirin sääntöjä. Osallistumismaksua ei tällöin palauteta.
Leirin

turvallisuusorganisaatio

vastaa

leirin

yleisen

järjestyksen

ja

turvallisuuden

valvonnasta,

paloturvallisuudesta sekä ensiavusta. Turvallisuusorganisaation toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisyssä.

Leirin säännöt
LEIRILÄISTEN TUNNISTAMINEN JA LIIKKUMINEN LEIRIALUEELLA
Leirin

aikana

käytetään

partiohuivia

kaulassa.

Jos

huivisi

katoaa,

ilmoita

siitä

omalle

leirilippukunnanjohtajallesi. Jos näet jonkun liikkuvan leirialueella ilman huivia, ilmoita siitä omalle johtajallesi
tai Turvalle.
Leirilippukunnan johtajiston on tärkeä tietää, missä oman leirilippukunnan jäsenet ovat. Ohjelmiin,
ruokailuihin ja muihin yhteisiin tapahtumiin siirrytään aina yhdessä. Vapaa-ajalla on suositeltavaa liikkua
ainakin yhden kaverin kanssa. Huomioithan muut kulkijat leirin tieväylillä ja poluilla liikkuessasi.
Leirin aikana poistuessa ja saapuessa ilmoittaudutaan aina leiritoimistoon sekä poistutaan ja saavutaan
pääportin kautta. Alaikäinen leiriläinen ilmoittautuu oman johtajan kanssa. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat
huoltajansa ja oman lippukuntansa aikuisen luvan poistuessaan kesken leirin. Yli 18-vuotiailta riittää oma
ilmoitus omaan leirilippukuntaan sekä toimistoon. Tavarat on hyvä ottaa mukaan jo leiritoimistoon
ilmoittautuessa. Autolla ei saa ajaa alueelle leirin ollessa käynnissä, joten leiriläinen voidaan noutaa
pääportilta tai jättää pääportille.
Leirialueen viereisen järven jäät voivat olla pitkään jatkuneiden lämpimien säiden johdosta jo hyvin heikkoja.
Näin ollen jäille ei ole yhdenkään leiriläisen syytä mennä.
Puista ei saa ottaa eläviä oksia eikä puita saa kaataa rakennelmia varten tai niiden tieltä.

KIUSAAMINEN
Hileellä ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai kiusaamista. Hileellä käyttäydymme kunnioittavasti ja
ystävällisesti toisiamme kohtaan. Kaikki leiriläiset ovat samanarvoisia ja jokainen leiriläinen saa olla oma
itsensä. Jokaisella osallistujalla on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen niin henkisesti kuin
fyysisestikin. Hileellä kunnioitetaan jokaisen osallistujan kulttuuria ja kotimaata. Kun kaikkia arvostetaan ja
kuunnellaan, ei kukaan joudu kiusatuksi.
Kiusaaminen tarkoittaa toistuvaa tahallista vahingontekoa tai pahan mielen aiheuttamista, kuten nimittelyä tai
ulkopuolelle jättämistä. Kaikki kiusaamistapaukset selvitetään lähimpien johtajien kanssa. Leirillä noudatetaan
Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -ohjeistusta.
TULENTEKO
Avotulen teko on kielletty. Telttojen kamiinoissa saa pitää tulia, kun niitä valvotaan annettujen ohjeiden
mukaisesti. Maastosta ei saa kerätä polttopuita. Polttopuina käytetään vain leiriorganisaation osoittamia puita.
TUPAKOINTI
Leirillä noudatetaan tupakkalakia. Tupakointi (mukaan lukien sähkötupakointi, piippu ja nuuskaaminen) on
sallittua vain merkityillä tupakointipaikoilla ja vain täysi-ikäisillä henkilöillä. Tupakointipaikat tulee pitää
siistinä.
PÄIHTEET
Hile on päihteetön leiri. Päihteet (alkoholi, huumeet, huumaavat aineet) eivät kuulu suomalaiseen
partiokulttuuriin, eikä niitä käytetä partioleirillä. Alkoholin tai huumausaineiden tuonti leirialueelle,
hallussapito ja nauttiminen on ehdottomasti kielletty, samoin kuin päihtyneenä esiintyminen. Alkoholin
hallussapitoon ja nauttimiseen puututaan. Alaikäisten kohdalla tehdään lastensuojeluilmoitus, otetaan yhteys
huoltajiin ja pyydetään heitä hakemaan osallistuja kotiin. Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on
rikos, josta ilmoitetaan aina myös poliisille. Sääntö koskee myös rakennus- ja purkuleiriä.

Näiden sääntöjen lisäksi Hileellä on jokaisen leirillä huomioitava toiminnassaan seuraavat,
kaikille mukavan leirikokemuksen mahdollistavat seikat:
HILJAISUUS
Touhukkaan leiripäivän jälkeen on tärkeää myös nukkua. Leirillä on hiljaisuus klo 22–07. Hiljaiset tunnit ovat
klo 22–23 ja klo 06–07, jolloin jokainen on teltassaan ja antaa nukkumisrauhan. Jos uni ei jostain syystä vielä
tule, voi telttaan varata jotain itsenäistä hiljaista puuhaa, kuten kirjan lukemista. Jos heräät aamulla aikaisin,
huomaathan antaa nukkumisrauhan muille. Myös aamulla voi puuhata teltassa jotain hiljaista hommaa, kuten
lukea kirjaa tai piirtää. Hiljaisen tunnin aikana leirissä ei liikuta muuten kuin tarpeen tullen käydään vessassa.
Leirilippukunnat vastaavat oman alueensa hiljaisuudesta.
EKSYMINEN
Jokaisen leiriläisen tulee tietää oman alaleirinsä ja leirilippukuntansa nimi. Myös leirilippukunnan johtajiston
puhelinnumerot on hyvä tallentaa. Mikäli suuntavaisto leirialueella menee sekaisin, Turvan edustajat
(tunnistaa heijastinliiveistä) ja kaikki aikuiset auttavat oikeaan suuntaan. Puhelimessa kannattaa pitää sen

verran akkua jäljellä, että tarvittaessa saa yhteyden leirilippukunnanjohtajaan tai luotsiin.
HUOLIA, MURHEITA TAI ONGELMIA LEIRILIPPUKUNNASSA
Leiriläisten lähin tuki ovat oman leirilippukunnan johtajat. Jos leirin aikana jokin asia huolestuttaa tai painaa
mieltäsi, ota asia puheeksi johtajien kanssa ja mietitään yhdessä ratkaisuja; yksin ei kannata jäädä
murehtimaan.
LATAA PUHELIMEEN 112-SUOMI -SOVELLUS
Hileen tekijät suosittelevat leiriläisiä lataamaan 112 Suomi -sovelluksen. Hätäkeskuspäivystäjä saa
automaattisesti tiedon soittajan sijainnista, kun sovelluksen kautta soitetaan hätänumeroon. Näin nopeutetaan
avunsaantia, eikä tarkkaa sijaintia tarvitse osata kertoa itse. Huomioi, että sovelluksen ensimmäisellä
käyttökerralla kysytään joitain perustietoja, joten käyttöönotto kannattaa tehdä jo kotona.
TAVARAT JA VARUSTEET
Partioleirillä kunnioitetaan toisen omaisuutta, mitään ei saa rikkoa tai ottaa luvatta omaan käyttöönsä.
Mahdollisten varkaus- tai vahingontekotapausten selvittelyn tekevät leirilippukunnan johtajat (apuna voi olla
alaleirin johto), leirin turva ja tarvittaessa poliisi.
Löytötavarat toimitetaan leiritoimistoon, josta niitä voi käydä kyselemässä. Tavaroissa pitää lukea omistajan
nimi, alaleirin nimi ja leirilippukunta. Leirin päättyessä löytötavarat menevät Oulun piiritoimistolle, missä niitä
säilytetään 31.8. saakka, jonka jälkeen ne lahjotetaan eteenpäin. Hintavammat tavarat menevät PohjoisSuomen löytötavaratoimistoon.
Kaikki elektroniikka on leiriläisen omalla vastuulla, eikä partiovakuutus näin ollen korvaa kadonneita tai
rikkoontuneita laitteita. Puhelinten lataamiseen on rajalliset mahdollisuudet. Tavaroiden pakkaamisessa ja
säilyttämisessä leirin aikana kannattaa huomioida sääolosuhteet ja maaston märkyys.
Ohjelmiin osallistuessasi nauti hetkestä ja keskity tekemiseen. Ohjelmissa on luvassa vauhdikastakin
tekemistä, jossa on riski kadottaa tai kolhia kännykkää – suojaa se siis huolella tai jätä luuri suosiolla rinkkaasi
ohjelmien ajaksi.
Leirialueella liikuttaessa puukko on oltava tupessa ja muut työkalut on kuljetettava siten, etteivät ne aiheuta
vaaraa itselle eivätkä muille.

Varusteet
Merkitse kaikkiin tavaroihisi nimesi sekä lippukuntasi ja pakkaa tavarasi vesitiiviisti! Pienimpienkin leiriläisten
on hyvä olla mukana pakkaamassa, jotta he tietävät, mistä taskusta löytyy mitäkin ja mitä mukaan on pakattu.
Saapumispäivänä leirialueella liikkuu kymmeniä busseja, joista puretaan saapuvat leiriläiset tavaroineen ulos
tarkalla aikataululla. Pakkaathan kaikki tavarasi siis tukevasti rinkkaan kiinni ja vältät kaikenlaisia
irtonyssäköitä. Bussiin sisälle ei tule ottaa muuta kuin välttämättömimmät tavarat, jotta bussista ulosmeno
olisi nopeaa ja kädet tyhjänä rinkan rivakkaa siirtämistä varten.
Partiovakuutus

ei

korvaa

leirillä

rikkoutunutta

puhelinta.

Partiovakuutuksesta

tarkemmin:

https://partio.fi/vakuutus.

Varusteluettelo
Pakkaaminen:
Rinkka
Päiväreppu
Sadesuoja rinkalle ja repulle
Majoittuminen:
Makuupussi (talvikäyttöinen)
Makuualusta (talvikäyttöinen)
Tyyny
Unilelu
Pipo
Vaatteet:
Lämpimiä sukkia
Alussukkia
Villasukkia
Merinovillainen aluskerrasto
Välikerrasto
Villahousut ja villapaita
Alusvaatteita
Lämmin pipo ja varapipo
Kauluri ja / tai putkikauluri
Vähintään kolmet lämpimät käsineet
Työkäsineet, joita voi käyttää mm. kamiinan
kanssa
Aluskäsineet (sormikkaat)
Toppatakki ja toppahousut
Vedenpitävä takki ja housut
Korkeavartiset talvikengät
Kumpparit
Varajalkineet, joita voi käyttää kipinävahdissa
Suihkukengät
Uima-asu

Hygieniavälineet:
Hammasharja ja -tahna
Pyyhe
Pesuaineet (oltava biohajoavia)
Rakkolaastarit
Kuukautissuojat
Henkilökohtaiset lääkkeet
Muut tarvitsemasi asiat
Retkeilyvälineet:
Muoviset astiat pakattuna kangaskassiin (syvä
lautanen, muki, haarukka, veitsi, lusikka,
astiapyyhe), näitä tarvitaan haikilla
Juomapullo, väh 1 l täytettynä vedellä
Partiohuivi
Tukeva puukko (ei linkkuveitsi tms.)
Lyijykynä
Sakset
Kevyt vasara
Taltta (vanha / huono), jos kotoa löytyy
Tulitikut vedenpitävästi pakattuina
Otsa- tai taskulamppu ja varaparistot / -akku
Varavirtalähde
Istuinalusta
Korvatulpat
Aurinkolasit
Rahaa kahvilaa varten
Suojalasit (seikkailijat, tarpojat, samoajat)
Sukset, monot ja sauvat (seikkalijat, tarpojat,
samoajat)
Laskettelu-, jääkiekko-, pyöräilykypärä
(seikkailijat, tarpojat, samoajat)
Omat lumikengät saa ottaa mukaan
OEK-laulukirja, jos löytyy
Liukuri, tai joku muu pieni mäenlaskuväline
Termospullo

