
 

VARUSTEVINKKEJÄ TOIMITSIJAKSI SAAPUVILLE 

MM-perhossa olemme varsinkin perjantaina ja lauantaina pitkiä päiviä maastossa. Varusteet kannattaa miettiä siitä 

näkökulmasta, että pärjää aamusta alkuiltaan saakka jokivarressa tai järvellä, vaikka sattuisi vesisadettakin tulemaan. 

Kauniilla säällä pärjää vaikka MM-toimitsijan t-paidalla ja -lippiksellä. 

Majoituspaikoissa on kotoisat oltavat ja sinne ei tarvitse juuri mitään tuoda mukanaan. Vaihtovaatteet, liinavaatteet 

(tai makuupussi) ja pyyhkeet mukaan. 

Maastoon mukaan säänkestävää varustetta. Toimitsijoille jaetaan MM-logolla ja irrotettavalla hupulla varustetut 

ulkoilutakit, jotka ovat johonkin määrään saakka myös sateen ja tuulen pitäviä. Ihan viime metreillä mukaan 

ilmoittautuneille toimitsijoille ei ihan kaikille riitä toimitsijatakkeja. Takkien lisäksi jaetaan toimitsijoille t-paidat MM-

logolla, sekä lippikset, joissa on SVK ja MM-perho brodeeraukset. T-paitoja ja lippiksiä riittää kaikille myös viimeisinä 

mukaan ilmoittautuneille. Toimitsijavaatteet ovat meidän yhtenäinen vaatetus tapahtuman aikana liikuttaessa ja 

niitä tulee käyttää toimitsijatehtävissä.   

Toimitsijan varustearsenaaliin kannattaa pakata: 

Reppujakkara tai pikkureppu ja solumuovinen istuinalusta. 

Reppuun:  

-vessapaperia muovipussiin suojattuna 

-tulentekovälineet 

-pikkupyyhe käsien kuivaukseen ja siistimiseen (käsitellään märkiä kaloja pitkin päivää) ja tulospapereita 

-termospullo ja muki(täytetään aamulla majoituksessa lämpimällä juomalla) 

-kuivat varasukat ja kaksi muovipussia sukkien ja saappaan väliin vedettäväksi jos sattuu mulahtamaan 

-puukko 

-laastaria 

-pieni suojapeite (esim 2x3 metriä) 

-narua 10 metriä (suojapeitteen sitomiseksi puiden väliin sadesuojaksi taukojen ajaksi) 

-sadevaatteet (jos ei ole vedenpitäviä kalvovaatteita muutoin) 

-varakynä (lyijy) 

-mittanauha 

-pikkukiikarit 

-puhelimelle suojapussi (vedenpitävä) 

-suonipihdit tai muut pitkänokkaiset pihdit perhon irrotukseen 

-venekalastuksessa myös toimitsijalle suositellaan suojalaseja (esim aurinkolasit jos ei ole muutoin silmälaseja) 

-varalta sääskikarkoite matkaan (itikoita ei liene enää paljoa)  

-puhelimen lataukseen maastossa virtapankki, jos sellaisen omistaa (huonot kuuluvuusalueet syö akkua)  

-jos haluaa paistaa makkaraa tulilla niin tietysti sitä ja sinappia (toimitsijoille jaettavissa lounas-eväspusseissa ei ole 

makkaraa). 

- jos haluaa keitellä kahvit tai teet tauoilla trangia tai vastaava keitin on hyvä varuste. 

Kahluuhousut tarvitaan muutamilla pooleilla, joissa valvonta tapahtuu saaresta, toivomme että otatte varalta 

mukaan, jos omistatte, ainakin autoon varalta. Tavallisilla saappailla tulee toimeen lähes kaikilla pooleilla valvojan 

tehtävissä. 

Omat pelastusliivit järvikohteisiin merkityille toimitsijoille (Koverrus- ja Kylmäluomanjärvi) 

 


