PÄIVÄRETKEN VARUSTEET (KESÄ)
Ei ole yhtä oikeaa tapaa varustautua retkelle. Käytä tätä varusteluetteloa suunnitellessasi omaa luetteloasi tai
tarkistuslistana pakatessasi. Siinä on tilaa muistiinpanoillesi. Voit merkitä tulosteeseen retken jälkeen, käytitkö
varustetta tai jäikö jotain puuttumaan.

PERUSVARUSTEET
OMAT MUISTIINPANOT
Lenkkarit, vaellusjalkineet tai kumisaappaat
Säätilaan sopiva ulkoilu- tai retkeilyasu
Alusvaatteet ja/tai -kerrasto
Sukat
Päiväreppu ja sadesuojus
Esite tai kartta ja kompassi
Istuinalusta
Eväät
Tulentekovälineet vedenpitävästi pakattuna
Juomapullo, vettä
Matkapuhelin, täyteen ladattu akku
WC-paperi käymälää varten
Roskapussi
Pieni EA-laukku: laastari, haavapyyhe, rakkolaastari, sideharso, joustoside
VOIT LISÄKSI TARVITA
Ruuanvalmistukseen
Retkikeitin, kattilat ja polttoaine
Muki
Lautanen
Lusikka
Vuodenajasta, kelistä tai olosuhteista riippuen
Taukovaatetus, esim. untuvatakki
Välikerroksen vaatetus, esim. villapaita
Varavaatetus: käsineet, pipo, kaulaliina
Tuulenpitävä vaatetus, esim. tuulisella säällä tunturissa
Sadeasu ja vaihtosukat
Otsalamppu
Aurinkovoide
Hellehattu, suojaava päähine
Uima-asu ja pyyhe
Peittävät vaatteet punkeilta suojautumista varten
Hyttyskarkote
Verkkohattu esim. hirvikärpäsiä varten
Puukko tai monitoimityökalu
Harrastuksistasi riippuen
Kamera vara-akkuineen
Kiikarit
Laji- ja tunnistusoppaita: linnut, eläimet, eläinten lumijäljet
MUISTA SEURAAVALLE RETKELLE

PÄIVÄRETKEN VARUSTEET (TALVI)
Ei ole yhtä oikeaa tapaa varustautua retkelle. Käytä tätä varusteluetteloa suunnitellessasi omaa luetteloasi tai
tarkistuslistana pakatessasi. Siinä on tilaa muistiinpanoillesi. Voit merkitä tulosteeseen retken jälkeen, käytitkö
varustetta tai jäikö jotain puuttumaan.

PERUSVARUSTEET
Lämpimät talviulkoilu- tai retkeilykengät
Talviretkeilyyn sopiva lämmin retkeilyasu
Alusvaatteet, esim. merinovillainen kerrasto
Sukat
Päiväreppu ja (sade)suojus
Välikerroksen vaatetus, joka mahdollistaa kerrospukeutumisen:
pitkähihainen, villapaita
Korvia ja poskia suojaava päähine tai pipo
Kaulaliina
Lämpimät rukkaset
Otsalamppu
Esite tai kartta ja kompassi
Istuinalusta
Eväät
Tulentekovälineet vedenpitävästi pakattuna
Termospullossa lämmintä juotavaa
Matkapuhelin, täyteen ladattu akku, lämmin suojus
WC-paperi käymälää varten
Roskapussi
Pieni EA-laukku: laastari, haavapyyhe, rakkolaastari, sideharso, joustoside
VOIT LISÄKSI TARVITA
Ruuanvalmistukseen
Retkikeitin, kattilat ja polttoaine
Muki
Lautanen
Lusikka
Vuodenajasta, kelistä tai olosuhteista riippuen
Taukovaatetus, esim. untuvatakki
Varavaatteita, jotka mahdollistavat
kerrospukeutumisen
Vaihtosukat
Aurinkovoide
Aurinkolasit
Puukko tai monitoimityökalu
Harrastuksistasi riippuen
Kamera vara-akkuineen
Kiikarit
Lumikengät tai liukulumikengät ja sauvat
Naskalit ja muita jääturvallisuusvälineitä
Sukset, sauvat ja monot
Laji- ja tunnistusoppaita: linnut, eläimet, eläinten lumijäljet
MUISTA SEURAAVALLE RETKELLE

OMAT MUISTIINPANOT

