Ohessa ohjeellista listaa siitä mitä kannattaa ottaa mukaan pesisleirille. Kaikki tavarat eivät tietenkään oletarpeen kaikille.
Kaikki seuran tavarat, samoin kuin omat mailat, kypärät ja räpylät kannattaa nimikoida (siis nimi ja seura + nimilappu puh.nro) niin,
että ne voidaan tarvittaessa palauttaa oikealle henkilölle. Korut kannattaa jättää kotiin. Rahaa ei kannata ottaa kovin runsaasti sillä
leirillä on täysi ylöspito. Kioskit ovat yleensä majoituskouilulla ja kentillä.

Pelaajat
Pelitarvikkeet
pelipuku (liivi, housut, aluspaita)
nimilappu
kypärä
räpylä
piikkarit + varapiikkejä + avain
(oma maila)
Vaatetus
(vaihtovaatekertoja huomioiden leirin kesto/pvää)
alusvaatteita + sukkia
t-paitoja
päällyspaitoja
pitkiä housuja
seuran huppari, kollarihousut ja tuubihuivi
jotain lämmintä esim. fleese tms.
shortsit / kaprit
uimapuku
yöpuku + yösukat
lippis (+ huivi)
käsineet (jos lupaa kylmää säätä)
sadetakki/-viitta
diskovaatteet
sandaalit (”potkukengät”)
kengät (lenkkarit)
Henkilökohtainen hygienia
kylpypyyhe (+ kasvopyyhe)
hammasharja + tahna + kotelo
saippuaa
shampoo (+ hoitoaine)
kampa / harja
ponnarit / pinnit (jos pitkät hiukset)
vartalovoide
aurinkovoide
huulirasva
peili
nenäliinoja
hiustenkuivain
muu kosmetiikka
muu henkilökohtainen hygieniatarvike
Majoittuminen
makuupussi / peite
patja / makuualusta (+ pumppu)
tyyny + tyynyliina
aluslakana
yöpehmo ☺
Muuta tarpeellista ja hyödyllistä
reppu
henkilökohtaiset lääkkeet
aurinkolasit
silmälasit / piilolasit +varapari + neste + kotelot
juomapullo
mehutiiviste / sporttijuoma + lisäjuomapullo
välipalapatukoita yms.
rahaa + lompakko / kukkaro
kelakortti
kännykkälaturi (nimikoitava!)
henkareita(2kpl)
lukemista
mp3-soitin/kännykkä (kuulokkeet)

Pelinjohtaja/joukkueenjohtaja
Edellisten lisäksi (paitsi ei pelipukua ;) )
mailat
pallot
pelinumerot
jokeripaidat
pelinjohtoviuhka
taktiikkataulu + tussit
lisenssiluettelo + vanhempien yhteystiedot
joukkueen säännöt
JPVT/NPVT –tutkintotodistuskopio (valtak.leiri)
ensiapulaukku + käsidesi + kynsisakset
kylmäpakkauksia
särkylääke (muista lääkeaineallergiat)
punkkipihdit
suihkepullo
taskulamppu
talouspaperia
paperia + kyniä
sateenvarjo, iso
sadesuoja: pressu 3x5m + jätesäkki 150 l,
vanha pyyhe tms. jolla kuivata pelivälineitä

Joukkueenjohtaja / HUOLTOJOUKOT
juomapulloteline
seuralippu
pyykkinarua + muutama pyykkipoika
astianpesuainetta ja tiskiharja (pullojen pesuun)
jatkojohto (3-5 pistoketta)
maalarin- ja ilmastointiteippi + tavall.sakset
merkkaustussi
pelikortit
ajanvietepelit
mankka + musaa
kamera + varaparistot
tuoli(t) tai jakkara, istuinalusta
Hyttysmyrkky

Jos kuljetuskapasiteetti ja into riittää niin:
Pöytätuuletin, jos on luvassa hellettä
Kuivausteline, märille pyyhkeille
Lattiaharja ja rikkalapio –setti
Pieni matto, oven eteen käytävään
Kylmälaukku 12 V + invertteri

