LEIRILIPPUKUNNAN VARUSTELISTA
Tähän on kerätty leirilippukunnan tarvitsema perusvarustus. Leirilippukunta päättää
tarvitsemansa kaluston määrän mm. leirilippukunnan koon, rakentelusuunnitelman
sekä leiriperinteiden perusteella. Tsekkaathan nimikointi- ja pakkausohjeet
leirikaluston kuljetusohjeesta. Kaluston kunto ja toimivuus tulee testata hyvissä
ajoin ennen leiriä. Leiri on oikeasti ihan just, kun nyt pääsee jo pakkaamaan!

YLEISTÄ
 Leirivälinelaatikoita kaiken tavaran säilytykseen ja kuljetukseen
 Säänkestävä ilmoitustaulu (mahtuu väh. muutama A4)
o Nastoja ja muovitaskuja
 Välineet leirilippukunnan läsnäolotaulukkoa varten (esim. pyykkipoika/jäsen,
permanenttitussi ja sisalia)

 Maitokärryt tavaroiden siirtämiseen
 Lippukuntien kyltit ja liput
MAJOITTUMINEN
Kliffalla leirilippukuntien alueet tulevat olemaan hyvin tiiviitä. Telttavalinnoilla ja hyvällä
majoitussuunittelulla tila saadaan kyllä riittämään. Majoittumisessa tulee mahdollisuuksien
mukaan suosia puolijoukkue- ja Niger-telttoja ja välttää vaellustelttoja. Majoittumisessa
tulee lisäksi huomioida, että jokaisessa teltassa majoittuu mahdollisimman monta leiriläistä
ja välttää vajaita telttoja.
 Teltat
 Maakiilat
 Maavaatteet teltoille
 Tarvikkeet ainakin yhteen katokseen (leirilippukunnan yhteinen tila ja sateensuoja)
 Kuivatusteltta + kamiina (kamiinan hormissa oltava kipinäsuojus)
 Tuhkaämpäri ja -lapio
 Tulitikkuja
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HYGIENIA JA KIERRÄTYS






Juomavesikanistereita
Hanallinen vesikanisteri hampaiden pesuun leirilippukunnassa (useita)
Sylkykuppi hampaiden pesuun (useita)
Pesuvateja
Jäteastiat tai muut vastaavat leirin jakeille (energiajae, biojäte, pahvi ja kartonki,
paperi, metalli, lasi, sekajäte)
o Leirilippikunnan jäteastiat tyhjennetään leirialueen varsinaisiin
kierrätysastioihin.
 Jätesäkkejä roskiksiin

RAKENTELU
Tähän on koottu hyödyllisiä tarvikkeita, joita voi käyttää leirilippukunnan rakentelussa.
Jokainen leirilippukunta saa omaan rakenteluun leirin puolesta 150 metriä riukua ja 70
metriä lautaa.
 Sisalia tai narua leirilippukunnan rakennustarpeisiin
 Saha
 Oksasaha tai vastaava ympäristön mahdolliseen raivaamiseen
 Kirves
 Vasara
 Sorkkarauta
 Rautakanki
 Mitta
 Pora + terät
 Lapio (leirialueella saa kaivaa vain 10 cm syviä kuoppia esim. telttojen ojituksia
varten)
 Nuija/leka
 Nauloja esim. leiriporttiin
 Kuormaliinoja
 Pöytätaso jalkoineen
 Muu leirilippukunnan porttiin tarvittava materiaali

TURVALLISUUS
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 Jauhesammutin 6 kg (oltava päiväystä jäljellä) tai vaahto-/sankoruisku 6 L
 Sammutuspeite 120 cm x 180 cm

ENSIAPU
Leirilippukunnan ensiapulaukun sisältö
Kliffan leirilääkintä olettaa, että jokainen leirilippukunta on varautunut leirille oheisen
tarvikelistan mukaisesti. Listaa saa muokata omalle lippukunnalle sopivaksi. Jos
esimerkiksi lippukunnalla on tapana, että jokaisella leiriläisellä on omat EA-tarvikkeet
mukana, voidaan yhteisten tarvikkeiden määrää vähentää. Tarvikkeiden määrissä
kannattaa huomioida esim. leirilippukunnan vartioiden määrä, jotta eri tarvikkeita riittää
jokaiselle vartiolle. Listaan voidaan myös lisätä tarvikkeita leirilippukunnan EA-vastaavan
mieltymysten mukaan.
Leirisaaraalasta ei ole mahdollista täydentää ensiapulaukkua leirin aikana.
Samassa leirilippukunnassa asuvien lippukuntien on hyvä sopia jo etukäteen, kuinka EAtarvikkeista syntyvät kulut jaetaan, jotta tositilanteessa ei tarvitse miettiä minkä
lippukunnan tarvikkeilla hoidetaan ketäkin.
Pakkaathan tarvikkeet näppärästi liikuteltavaan kassiin tai reppuun vedenpitävästi.
Leirilippukunnan EA-tarvikkeet (suunniteltu 40 henkilölle):

Laastarit
 leikattavaa 8 cm leveää 2 metriä
 valmiita eri kokoisia laastaripaloja 1 paketti
Puhdistusaineet
 Pumppupullo, esim. Septidin tai Asept (eivät kirvele)
 Neo-Amisept- pyyhkeitä vaelluksen ea-pakkauksiin vartioille
Muut sidetarvikkeet
 Sideharsotaitoksia, 5cmx5cm haavojen puhdistamiseen ei steriili, 100 kpl
 Sideharsotaitoksia 7,5cmx7,5cm isompiin haavoihin ei steriili, 100 kpl

kliffa2018.fi | @kliffa2018

 Ruskeaa kiinnelaastaria (edellisten tukevaan kiinnittämiseen) 1 rulla
 4 cm, 6 cm ja 8 cm leveää sideharsoa (joustavaa, taitosten peittämiseen) x 2 joka
leveyttä
 Haavateippiä haavan sulkemiseen (esim. Steri Strip), kahta leveyttä x 2 pkt
 Kuitukangasteippiä pienten naarmujen peittämiseen
 8 cm leveä tukeva side x 2
 6 cm leveä idealside x 2
 Kolmioliina x 2
 Urheiluteippiä
 Valmiita steriilejä haavasidoksia kahta kokoa (esim. Mepore) x 5
 Rakkolaastareita, (compeed)
Kipulääkkeet (Lääkkeen annostelu- ja käyttöohjeita EI SAA erottaa paketista!)
 Parasetamolia 500 mg 2x 12 tbl, puolitettavia
 Ibuprofeenia 200 mg 1x 20 tbl
 Ibuprofeenia 400 mg 1 x 30 tbl
 Pieni pakkaus kipugeeliä (esim. Voltaren emulgel)
Vatsalääkkeet (Lääkkeen annostelu- ja käyttöohjeita EI SAA erottaa paketista!)
 Loperamidia 2 mg 2x16 tbl
 Lääkehiilikapseleita 2x 20 kaps.
 Tannopon 1x 10 tabl.
 Rehydraatioliuosjauhe (Osmosal) x 1
Muut lääkkeet (Lääkkeen annostelu- ja käyttöohjeita EI SAA erottaa paketista!)
 Kurkkukipulääke (esim. Bafucin tai Posirex) 1x 20 tbl
 Yskänlääke (esim. Resilar) 1 x 200 ml
 Desinfioiva voide naarmuihin (Bacibact, Betadine tai Fucidin)
 Antihistamiinia 1 x 10 tbl (esim. Heinix)
 Kyypakkaus tai vastaava x 2
 Kortisonivoidetta 20 g (esim. 2,5 % Pantyson tai 1 % Hydrocortison)
 Lääkehiilipullo x 1
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Muut tarvikkeet
 Muutama neula (esim. rakkojen puhkaisuun)
 Tulitikut
 Pinsetit
 Punkkipihdit
 Terävät sakset
 Peili
 Vanupuikkoja
 Kertakäyttöinen kylmäpakkaus x 2
 Terveyssiteitä
 Kondomeja
Jokaisella ohjelmaan osallistuvalla vartiolla tai sen saattajalla tulee olla nämä
tarvikkeet mukanaan yhteen laukkuun pakattuna:
 Ensiside tai vastaava
 Laastaria
 Puhdistusaine
 Aurinkorasva
 Hyttysmyrkky

OHJELMA
24h-ohjelma
Tarpojat ja samoajat osallistuvat 24h-ohjelmaan 4-6 henkilön vartioissa leirin torstaina ja
perjantaina. Huomioithan, että joitakin tähän ohjelmaan tarvittavista varusteista voidaan
käyttää leirin alussa leirilippukunnan rakentamisessa.
 Teräväpäinen isosilmäinen neula 1 kpl/ vartio
 Sakset 1 kpl/ vartio
 Tiiviskantinen pakasterasia (n. 5 dl, puhdas) 1 kpl/ vartio
 Kompassi 1 kpl/ vartio
 Karttalaukku tai -suojus 1 kpl/ vartio
 Avotulimajoite (esim. laavu)
 Saha (esim. timpurinsaha) + suojus 3 kpl yörastille
 Kirves + suojus 3 kpl yörastille
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 Rumpu tai muu möykkäväline (esim. kattilankannet)
Laaksot
Tähän on koottu kaikki tavarat, jotka leirilippukuntien tarvitsee ottaa mukaan osallistujien
(SU SE TA SA) ohjelmaa varten.
Hatuntekijä-laakso
 Käsikäyttöinen kuviosaha/lehtisaha 1 saha/ 2 osallistujaa (seikkailijat to-pe, tarpojat
la-su)
 Hiomapaperia (noin 140 raekoko, normi keltainen kelpaa), (seikkailijat to-pe,
tarpojat la-su)
Samoajat
 Trangia ja siihen sopiva polttoaine turvallisesti pakattuna 1 kpl/ 4-7 samoajaa
 Virkkuukoukku 2 kpl/ 4-7 samoajaa
 Permanenttitussi 1 kpl/ 4-7 samoajaa

VOI OLLA HYÖDYLLISTÄ OTTAA MUKAAN





Varamakuupusseja likaantumisen, hajoamisen tai kastumisen varalle
Suklaata ärripurria vastaan
Halinalle
Koti-ikäväpillereitä
o Jos leirilippukunnassa on käytössä karkkipastilleja pahimman koti-ikävän
torjumiseen, on käytännöstä hyvä kertoa leiriläisten huoltajille ennen leiriä.
 Ajanviettovälineitä (esim. sarjakuvalehtiä, ulkopelejä, pelikortit)
 Nimikoitu latauslaatikko leirilippukunnan kahdeksikon laitteiden lataamiseen
HUBIssa

EMME VOI KULJETTAA
Logistiikka ei valitettavasti voi ottaa kuljetukseen aivan kaikkea. Jos leirilippukunta
tarvitsee seuraavia objekteja, on heidän itse keksittävä niille kuljetus leirialueelle ja pois.
 Polkupyörät ja muut suurikokoiset tavarat, kuten sohvat, uima-altaat ja pitkät lankut
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Olet nyt päässyt tämän romaanin loppuun - mahtavaa! Toivottavasti kaikki
listan tavarat löysivät tiensä nimikoituina leirilaatikkoon, ja kliffa fiilis on
katossa.

NÄHDÄÄN LEIRILLÄ!
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