
Varustelista 
 

Käytä omaa järkeä ja pakkaa mitä tarvitset! Lista on suurimmilta osin käännetty suoraan 

kanadalaisten leirin pakkauslistasta. Olemme lisänneet muutamia asioita, mutta esimerkiksi 

vaatteiden kohdalla mieti paljonko tarvitset ja pakkaa sen mukaan. 
  

Tavaroiden pakkaus 

- rinkka 

- rinkansuojapussi, iso kassi tmv. johon saat laitettua rinkan kuljetukseen 

lentokoneessa 

- käsimatka 

- pieni päiväreppu 

  

Nukkumisvarusteet 

- makuupussi 

- vedenpitävä pussi makuupussille 

- makuualusta 

  

Vaatteet 

- 2 pitkähihaista ja 4-5 t-paitaa 

- 2 x huppari tai fleece-paita 

- takki 

- kahdet pitkät housut leirielämään + siistimmät housut 

- kahdet shortsit 

- sukkia ja alusvaatteita joka päivälle puhtaat 

- yövaatteet, varaudu eri lämpötiloihin 

- hattu 

- kevyet hanskat (esim. melomiseen) 

- sadetakki tai sadeviitta 

- kahdet kengät, joilla on hyvä kävellä 

- uimakengät, crocsit, varvastossut tms. (kivisiä ranta-alueita varten) 

- uikkarit x2 

  

Henkilökohtainen hygienia 

- hammasharja 

- hammastahna 

- biohajoava saippua ja shampoo 

- kaksi isoa pyyhettä 

- pieni nopeasti kuivuva astiapyyhe 

- hiusharja 

- laastaria ja rakkolaastaria 

- särkylääkettä 

- henkilökohtaiset lääkkeet alkuperäisessä pakkauksessa + resepti englanniksi 

- pieni käsidesi 

- hyttysmyrkky ja aurinkorasva (painepullot kielletty) 

  

Muuta tarpeellista 



- Passi + vakuutuspaperit 

- Kanadan dollareita 

- tasku- tai otsalamppu uusilla paristoilla + varaparistot 

- ruokailuvälineet kangaspussissa 

- aurinkolasit 

- pelastusliivin pilli 

- Juomapullo - hyvin tärkeä! 

- Puukko - pakkaa ruumaan 

  

Partiovarusteet 

- partiopaita ja -huivi 

- Kanada t-paita, TePa-huppari ja muut partiovaatteet 

- ylimääräisiä partiomerkkejä vaihtoon 

  

Tavaroita, joista voi olla hyötyä 

- puhelin + laturi 

- kamera + laturi 

- adapteri 

- kuulokkeet 

- powerbank + laturi 

- rannekello 

- kompassi 

- istuinalusta 

- tekemistä 

- pieneen tilaan mahtuvat pelit (pelikortit) 

- lukemista 

- ristikot, sudokut jne. 

  

Tärkeää: Kaikissa tavaroissa pitää olla nimi selvästi merkittynä. Älä tuo leirille sellaista, 

minkä et halua katoavan tai rikkoutuvan, esimerkiksi elektronisia laitteita. Älä tuo myöskään 

ruokaa, sillä sitä ei voi säilyttää teltassa eläinten vuoksi. Johtajat takavarikoivat kaikki ruoat. 

 

Päälle 

- Partiohuivi 

- Mukavat lentovaatteet, lentokoneessa voi olla kylmä, joten pukeudu lämpimästi 

- Suositeltava pukeutuminen: TePan huppari, ei kuitenkaan liata Kanada t-

paitaa vielä 

 

   



Varustelistan liite 
 

Sallitut matkalaukut 
- 1 x ruumaan menevä matkalaukku (rinkka) 

- kokonaispaino enintään 23 kg 

- kokonaismitat eivät saa olla yli 158 cm 

- 1 x käsimatkatavara 

- kokonaispaino enintään 10 kg 

- enimmäismitat 55 x 40 x 20 cm mukaan lukien kahvat ja pyörät 

- 1 x pieni henkilökohtainen tavara 

- Pienen tavaran enimmäismitat: 40 x 30 x 15 cm. 

 

Pakkaaminen 
- Lentoyhtiön ohjeet https://www.icelandair.com/fi-

fi/tuki/matkatavarat/rajoitukset/  

- Muutama nosto ohjeista: 

- Litiumakut pitää kuljettaa käsimatkatavaroissa! Ei siis mitään elektroniikkaa 

ruumaan. 

- Lääkkeet (mikäli eivät ole nestemäisiä) tulee kuljettaa käsimatkatavaroissa. 

Nestemmäisiä lääkkeitä saa kuljettaa käsimatkatavaroissa lennolla tarvittavan 

määrän. 

- Mukaan ei saa ottaa tulitikkuja eikä sytkäriä, ei ruumaan eikä 

käsimatkatavaroihin. 

- Käsimatkatavaroihin ei saa laittaa saksia, metallisia sukkapuikkoja eikä 

mitään muita teräviä esineitä, joita voi edes teoriassa käyttää muiden 

vahingoittamiseen.  

- Kaikki käsimatkatavaroissa olevat nesteet (eli tuotteet joita voi levittää), pitää 

pakata yhteen litran MiniGrip-pussiin. Yksittäisen nestepullon suurin sallittu 

tilavuus on 100 ml. 

- Kaikki ottavat kuitenkin vesipullon mukaan! Pullo tyhjennetään ennen 

turvatarkastusta ja täytetään sen jälkeen uudelleen vedellä. 

- Huomaathan: Jos yrität matkustaa Yhdysvaltoihin ja Kanadaan tai sieltä 

pois kiellettyjen esineiden kanssa, sinua ei välttämättä päästetä 

lennolle. 

 

- Varustelistassa mainituista asioista pakkaa käsimatkatavaroihin ainakin: 

- Passi + muut matkustusasiakirjat 

- Kännykkä + laturi + adapteri + powerbankit (selvitämme kokoa) 

- Tekemistä lentomatkalle (lukemista, peli, ristikoita) 

- Juomapullo tyhjänä (täytetään turvatarkastuksen jälkeen) 

- Rahat 

- Lääkkeet + reseptit 

- Vaihtovaatteet 

- Purkkaa 

 

https://www.icelandair.com/fi-fi/tuki/matkatavarat/rajoitukset/
https://www.icelandair.com/fi-fi/tuki/matkatavarat/rajoitukset/


- Lentäessä on aina riski, että ruumaan menevät tavarat eksyvät matkalla. Tämän 

takia pakkaa käsimatkatavaroihin tavarat, joita tarvitset ensimmäisen parin 

vuorokauden aikana. Ota kuitenkin huomioon käsimatkatavaroiden rajoitukset 

esimerkiksi nesteiden kohdalla ja se, että myös Kanadassa on kauppoja. 

Hammastahnaa saa ostettua, mutta omia lääkkeitä ei :) 

 

- Rinkka 

- Suosittelemme vahvasti (vettähylkivän) suojapussin ostamista rinkalle. 

Lennon aikana rinkka saattaa likastua, kastua tai rikkoutua, jos sitä ei ole 

suojattu ja hihnoja kiinnitetty pois tieltä. 

- Aloita pakkaaminen avaamalla mahdolliset rinkan sisätilaa jakavat taskut ja 

löystyttämällä kaikki hihnat. Näin saat maksimoitua tavaran määrän. 

Testipakkauksessa 65-litrainen Haltin rinkka mahtui hyvin mittoihin. 

- Rinkan ulkopuolelle jäävät tavarat kannattaa sitoa hyvin kiinni, vaikka rinkka 

menisikin suojapusiin lennon ajaksi. Yksinään pussissa vaeltelevat esineet 

ovat alttiimpia rikkoutumiselle. 

 

Tavaroiden nimeäminen 
- Nimeä ne kaikki. Ihan oikeasti. Myös ne tavarat, joita et varmasti hukkaa ja ne joiden 

hukkuminen ei haittaa sinua. 

 

Kielletyt tavarat 
- Kaiuttimet 

 

Puhelimen käyttö 
- Elisan hinnasto esimerkiksi: soitto Suomeen ja oleskelumaahan 1,49 €/min, puhelun 

vastaanotto 0,99 €/min, datasiirto 149 €/Gt 

- Tarkista, että osaat ottaa Roamingin pois käytöstä! Kannattaa myös harkita 

datakaton lisäämistä liittymään. 

- Elisalta saa käyttöönsä 1 Gt reissudataa hintaan 19,90 €. Ainakin muutama johtaja 

ottaa tämän käyttöön ja voimme kertoa kuulumisia matkan aikana. Kannattaa harkita, 

tarvitseeko dataa ostaa vai selviääkö reissun Wlan-verkkoja käyttämällä. Leirillä 

ollessa ei puhelimia käytetä. 

 

Muuta tehtävää ennen matkaa 
- Vaihda rahaa Kanadan dollareiksi 

- Muuta pankkikortin käyttöalue siten, että se toimii Kanadassa (ja Islannissa). 

- Kannattaa myös tallettaa kortin sulkupalvelun numero puhelimeen kaiken 

varalta. 

- Kontaktien tulee olla tavoitettavissa 24/7. 

- Mikäli et halua pitää ääniä päällä puhelimessa jatkuvasti, toimi seuraavasti 

- Android-puhelin: asetukset -> äänet ja värinä -> älä häiritse -> salli 

poikkeukset -> puhelut soittajalta -> valitse kaikki tai vain 

suosikkiyhteystiedot. Jälkimmäisessä tapauksessa tallenna kaikkien 

neljän johtajan puhelinnumero suosikeiksi. 



- Iphone: asetukset -> älä häiritse ->salli puhelut -> valitse joko kaikilta 

tai suosikeilta. Jälkimmäisessä tapauksessa tallenna kaikkien neljän 

johtajan puhelinnumerot suosikeiksi. 

- Hae apteekista englanninkielinen reseptikopio reseptilääkkeisiisi. 

- Jos haluat, voit ladata puhelimeen (esim. Google Mapsiin) offline-tilaan Kanadan 

alueen kartan. Alueet, joilla ainakin seikkailemme: Niagaran putoukset, Toronto, 

Barrie ja Haliburton. 

- Voit myös ladata musiikkia offline-tilaan. Ota omat kuulokkeet mukaan! 

 

Johtajien yhteystiedot 
- Mia: +358 44 4166 503 

- Milla: +358 44 567 3993 

- Veera: +358 45 3205 818 

- Nenna: +358 40 771 1240 


