VARUSTELISTA
PARTIORETKILLE JA
LEIREILLE

LIISKA ALAABTA AMA
QALABKA LOO
QAADANAYO
SAFARDUUREEDKA
(PARTIO/ -LEIRI)

rinkka tai iso reppu, johon mahtuvat kaikki
varusteet

boorsada weyn ee dhabarka ama xabadka
taas oo qaadi karta alaabada oo dhan

makuupussi

baaga jiiyeerka leh oo la dhexgalo laguna
jiifsado

makuualusta

gogol ama darin

partiohuivi

masarka ay duur ubaxyaasho qoorta ku
xirtaan (partiohuivi)

partiopaita (jos on)

shaarka duur u baxayaashu ay qaataan (hadii
aad haysatid)

jäsenkortti

kaarka xubinnimada

ruokailuvälineet (särkymättömät, ei
kertakäyttöiset) pakattuina kangaspussiin

weelasha wax lagu cuno (kuwa aan jabeyn,
oo aan ahayn kuwa halka mar la isticmaalo)
kuwaas oo lagu ridey kiish maro ah

· 2 lautasta (ainakin 1 syvä)

· 2 saxan (oo midkood godanyahay)

· korvallinen muki

· koob dhegle ah

· lusikka, haarukka, veitsi

· malqacad,fargeeto, mindi

Vaatteet ja asusteet

Dharka iyo waxyaabaha oo laga gashado

tuulenpitävä takki

jaakad dabaysha celisa

kahdet pitkät housut

laba surwaal oo dhaadheer

shortsit

surwaalo gaaban

villapaita tai muu lämmin paita

funaanad suuf ah ama shaar kale oo
qabowga celinaya

pitkä- ja lyhythihaisia paitoja

Shaarar gacmo gaab iyo gacmo dheerba
isugu jira

pitkät alushousut

surwaalada dheer ee hoos laga gashado
(pitkät alushousut)

alusvaatteita

matanteyaal ama kastuumooyin

sukkia

sigsaan

villasukat

sigsaan suuf ah (villasukat)

yöasu

bijaamo ama dhacka lagu seexdo

hattu (suojaamaan auringolta)

koofi (qoraxda la isaga ilaaliyo)

pipo

koofiyada qabowaga (pipo)

käsineet

gacmogashi

kengät, joilla on hyvä kävellä ja juosta
maastossa (ei flip-flopit/crocsit)

kabo si wanaagsan loogu socon karo isla
markaasna lagula ordi karo duurka (maya
dacas/ crocsit)

sadetakki ja -housut (ei kertakäyttöiset)

jaakada iyo surwaalka roobka (maya kuwa
halka mar la isticmaalo)

kumisaappaat

buudka caaga ah (kumisaappaat)

Puhtaus ja terveys

Nadaafada iyo caafimaadka

lääkkeet ja niiden annosteluohjeet

daawooyinka iyo qoraalada isticmaalkooda

hammasharja ja -tahna

caday iyo macjuulka cadayga loo isticmaalo

shampoo ja saippua

shaambo iyo saabuun

hiusharja

Shanlo/ gadhfeedh

pyyhe

shukumaan/ tuwaal

uimapuku

dharka dabaasha

aurinkorasva

kareemka qoraxda

hyttysmyrkky

sunta kaneecada

nenäliinoja

warqadaha sanka la isagatiro

muut tarpeelliset hygieniatarvikkeet

alaabooyinka kale oo hyginka ama nadaafada

Yleisvarusteita

Qalabka guud ahaaneed

taskulamppu ja varaparistot

toosh iyo bateri dheeraad ah

aurinkolasit

muraayada ama ookiyaalaha qoraxda

rannekello

saacada gacanta

muistiinpanovälineet

qalabka xasuus qorka

istuinalusta

wax salka la saarto

juomapullo

dhalada ama caaga biyaha lagu qaato

puukko

mindi

kompassi

jiheeye

päiväreppu

boorsada dhabarka oo yar

