
SELJAKOTT 

RMK pakub kõigile matkal osalejatele 
võimalust transportida matkavarustust 
punktide vahel autoga. See tähendab, 
et kogu varustust ei pea sa igapäevaselt 
kaasas kandma ning põhimõtteliselt võib 
oma suurema varustuse kaasa võtta kasvõi 
spordikoti või kohvriga. Küll aga peaks 
kindlasti kaasa võtma mugava päevaseljakoti, 
mis mahutab selle mida päeva jooksul vajada 
võid: vahetussokid, t-särk, vihmariided, isiklik 
esmaabipakk (esmaabipaki soovituslikku sisu 
vaata teisest nimekirjast), veepudel, snäkid jms

ILMASTIKULE VASTAV JA MUGAV 
RIIETUS JA JALANÕUD
vali sportlikud ja mugavad riided, millega saad 
liikuda ning mis taluvad metsas liikumist. 
Kuna maastik on üsna mitmekesine võib ühel 
päeval jääda teele nii mudaseid metsaradu kui 
ka kuivi tolmuseid külavaheteid. Arvesta, et ka 
jaheda ilmaga kõndides võib üsna palav olla, 
kuid paigale jäädes võib kiirelt külm hakata.

VIHMARIIDED
hea kui sul on olemas vihmakindel jope 
ja püksid, võimalusel võiksid need olla ka 
hingavast materjalist. Suvehooajal saab siiski 
hakkama ka lihtsama vihmakeebiga. 

MITU PAARI SOKKE
kindlasti tasub investeerida korralikesse 
matkasokkidesse, need aitavad ära hoida ville 
ja seisavad ka kauem puhtad. 

SOOJAD RIIDED 

ka suvisel matkal võib õhtul jahe hakata. 
Samuti on hea laagrisse jõudes higised riided 
puhaste ja kuivade vastu vahetada. Võta kaasa 
vahetuspesu, pikad püksid, fliis ja müts.

MÜTS
õhuke müts või buff  võivad ka suvel  
kasuks tulla

MAGAMISMATT 

MAGAMISKOTT

VÄIKE TASKUNUGA

SÖÖGINÕUD
kauss, kruus, lusikas

VEEPUDEL
võib ka kaks 

SALVRÄTID/WC PABER

PEALAMP VÕI TASKULAMP 

augustiõhtud on juba üsna pimedad.

ISIKLIKUD HÜGIEENIVAHENDID

ISIKLIK ESMAABIPAKK

PAAR PRÜGIKOTTI 

LAETUD AKUGA MOBIILTELEFON

SÄÄSE- JA PUUGITÕRJEVAHEND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATKAVARUSTUSE 
LOETELU

RINKKA
RMK järjestää kaikkien vaeltajien retkeilyvarusteiden 
kuljetuksen autolla reitin eri leiripaikkojen välillä. Siten 
ei tarvitse kaikkia varusteita kantaa mukaan joka päivä 
ja voit  isommat varusteet pakata  vaikka  urheilukassiin 
tai matkalaukkuun.  Mutta ehdottomasti pitäisi olla 
mukana kevyt selkäreppu päivittäiseen käyttöön, johon 
mahtuisivat  päivävarusteet: vaihtosukat, T-paita, 
sadevaatteet, henkilökohtainen ensiapupakkaus 
(katso ensiapupakkauksen sisällön luettelo), vesipullo, 
välipaloja ym.

SÄÄOLOSUHTEISIIN VASTAAVAT 

KÄYTÄNNÖLLISET VAATTEET JA 

JALKINEET
Valitse urheilulliset  ja käytännölliset vaatteet, joissa 
on mukava  liikkua  myös metsässä. Maastot ovat 
hyvin erilaisia ja siten saatat samana päivänä  kohdata 
sekä kuraisia metsäpolkuja että pölyisiä  kyläteitä. Ota 
huomioon, että viileällä säälläkin on kävellen lämmintä, 
mutta pysähtymisen jälkeen voi  nopeasti tulla kylmä.

SADEVAATTEET
Hyvä, jos sinulla on repussa vettähylkivät takki ja housut,  
joiden kuitenkin tulisi  olla hengittäviä.  Kesäaikana 
riittää kuitenkin  hyvin myös yksinkertainen sadetakki. 

USEAMPI SUKKAPARI
Varmaan kannattaa hankkia kunnon vaellussukat, koska 
ne  estävät rakkuloiden muodostumisen ja pysyvät 
pitempään siisteinä. 

LÄMPIMÄT VAATTEET
Illat saattavat kesäisinkin olla  aika viileitä. Samoin on 
hyvä leiripaikalla vaihtaa hikiset vaatteet heti kuiviin 
ja puhtaisiin.  Ota mukaan vaihtoalusvaatteet, pitkät 
housut, fleecetakki ja pipo.

PIPO
Ohut pipo tai buffi-huivi  ovat myös kesällä 
asianmukaisia. 

MAKUUALUSTA

MAKUUPUSSI

PIENI TASKUVEITSI

RETKIASTIAT
Kulho, muki, lusikka.

VESIPULLO
Voit ottaa myös kaksi pulloa.  

PAPERILIINAT/VESSAPAPERI

OTSALAMPPU TAI TASKULAMPPU
Elokuussa ovat illat jo aika pimeitä.  

HENKILÖKOHTAISET HYGIENIAVÄLINEET

HENKILÖKOHTAINEN ENSIAPUPAKKAUS

PARI ROSKAPUSSIA 

MATKAPUHELIN LADATULLA AKULLA 

HYTTYS- JA PUNKKIKARKOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETKEILYVARUSTEIDEN 
LUETTELO

BACKPACK 
Since RMK is offering the possibility to transport 
most of  your equipment from campsite to 
campsite then a proper hiking packback is not 
required. You may pack your gear in a sportsbag 
or something similar. What you do need is a 
comfortable day pack, that should be big enough 
to fit the things you may need during a day’s 
hike: extra pair of  socks, extra t-shirt, rain gear, 
personal first aid kit (see the second list for 
content), water bottle, some snacks etc

HIKING CLOTHING AND FOOT WEAR
Pick sporty and comfortable clothing that 
allows you to move freely. The terrain is quite 
varied and during one hiking day there may 
be muddy trails as well as dusty village roads. 
Even on a cold day you may get quite hot while 
moving, but get cold fast while taking a break. 

RAIN GEAR
If  you have a water proof  and breathable jacket 
you can bring this. But during summer season 
you can get by also with a good cape. 

SEVERAL PAIRS OF SOCKS
Invest in proper hiking sock. They more 
expensive than regular socks, but help prevent 
blisters and stay clean longer. 

WARM CLOTHING
The evenings can get quite chilly even in the 
summer. Also it is good to change your sweaty 
hiking clothes for dry ones once you settle into 
camp. Bring also an changes of  underwear, 
long pants, fleece and a hat. 

HAT
A thinner hat or a buff  can come handy even in 
the summer. 

SLEEPING MAT

SLEEPING BAG

SMALL POCKET KNIFE

DISHES
Bring your own personal dishes: a bowl, a cup 
and a spoon is minimum equipment

WATER BOTTLE
Or two

PAPER TOWELS / TOILET PAPER

HEADLAMP OR FLASHLIGHT
The nights in August are quite dark already

PERSONAL HYGIENE SUPPLIES

PERSONAL FIRST AID KIT

A FEW TRASH BAGS

MOBILE PHONE WITH A FULLY 

CHARGED BATTERY

MOSQUITO AND TICK REPELLENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIKING 
EQUIPMENT


