Melontaretken varustus

Ruokailu

Kanootti ja varusteet
kanootti
melat ja varamelat
aukkopeitteet
heittopussit
kellukkeet
vesitiiviit tynnyrit ja pussit
hihnat ja narut

Ruokailuvälineet
lusikka-haarukka
veitsi
lautanen
muki / kuksa
termospullo
kenttäpullo

Vaatetus
Siviilikamppeet
alushousut
housut ja vyö tai henkselit
paita
sukat ja kengät
takki
Melontavaatetus
melontaliivit
kypärä
alushousut ja aluspaita (polypropeenia tms.)
sukat
Gore Tex-asu tai neopreenishortsit ja melontaanorakki tai märkäpuku
neopreenitossut tai muut sopivat jalkineet
silmälasien kuminauha
melontahanskat
rannesuojat
Leirivaatetus
alusvaatekerta
sukat
paita
housut ja anorakki / retkiasu
vyö / henkselit
retkikengät
päähine
hyönteisverkko
villapaita / retkipaita
villasukat
kumisaappaat, pohjalliset
sadeasu
sadehattu
käsineet
Varavaatetus
sukat
alusvaatekerta
verryttelyasu

Ruoanvalmistus
kolme leikkuulautaa (ohutta vaneria)
retkikeitin sisältäen kattilat
kahvipannu
pata
keittimen polttoaine alumiinipulloissa
Muurikka ja kuljetuspussi
kulmaraudan pätkät: 2 x 60 ja 2 x 30 cm
kauha
vispilä
lasta
fileerausveitsi ja kalapiikki
purkin-, pullon- ja korkinavaaja
hanskat
savustuslaatikko, lastut, sokeripalat
Puhdistusvälineet
pesuvati
astianpesuaine
harja / suti
Ensiapu ja huolto
Hypotermiavarustus
alumiinipussi tai jätesäkki
villasukat, -myssy ja -lapaset
Lääkkeet ja muut ensiaputarvikkeet
lääkkeet
haavanhoitotarvikkeet
ilmalastat
Huolto
vahvaa teippiä
työkalut ja tarvikkeet kanoottien ja varusteiden
korjaamiseen
naruja
neuloja ja lankoja

Leiriytymisvarustus
Majoitus
makuupussi
makuualusta
yöasu
teltta
laavukangas ja/tai kotakangas
Tulenteko ym.
kirves
retkisaha
kenttälapio
tulitikkuja ja sytytin vesitiiviisti pakattuna
Telttasauna
telttasaunakangas
helat
kuljetuspussi
laudetarvikkeita
Muuta varustusta
reppu
vyötärölaukku
irtohihnat
puukko
monitoimilinkkari ja -työkalu
taskulamppu ja paristot
kynttilä
jätepusseja
WC-paperi
Minigrip®-pusseja
Henkilökohtainen varustus
Varusteita ja tarvikkeita
kello ja kalenteri
avaimet
hyönteiskarkoitteet
hammasharja ja -tahna
shampoo
parranajovälineet ja -vesi
kampa ja peili
varasilmälasit
aurinkolasit
aurinkosuojavoide
nenäliinoja
pussi edellisille
pyyhe
uimahousut
pyykkipulveri
muut henkilökohtaiset tarvikkeet

Maksuvälineet
rahat
maksu- ja luotto- ym. kortit
käteistä
Luvat ja todistukset
henkilöllisyystodistus
ajokortti
passi
viisumit
rajanylitysluvat
liikkumis- ja oleskeluluvat
Kela-kortti
Eurooppalainen sairaanhoitokortti
Valo- ja videokuvausvälineet
Video
videokamera
tallennusmedia
akut
autolaturi
verkkolaturi
aurinkokenno ja laturi
Digitaalikamera
runko
objektiivit
akut ja laturit
muistikortit
välijohdot
Vesitiivis kamera
kamera
paristot tai akut
filmit / muistikortit
Muuta
jalusta
puhdistustarvikkeet
suojaavat kuljetuspakkaukset
invertteri (12V DC / 230 V AC)
Kalastus
Kalastusvälineet
kelat
vavat
siimat
viehelukot ja perukkeet
vieheet

perhokalastusvälineet
pakki / olkalaukku / liivit
kahluusaappaat tai -puku ja kengät
haavi / koukku
huolto- ja korjaustarvikkeet
kalastajan pihdit
koukkujen teroitin
kalastuspuukko
pappi
välineiden desinfiointiaineet
merisuolaa
kalapusseja
mittanauha / puntari
kalapäiväkirja ja kynä
Luvat
kalastusluvat
Suunnistus- ja viestivälineet
kartat
vesitiivis karttalaukku
kompassi
kiikari
matkapuhelin
gps
sanakirjat
tarpeelliset yhteystiedot
käyntikortit
kynä ja paperia
Kulkuneuvot ja lisävarustus
auto, avaimet ja vara-avaimet
taakkatelineet ja hihnat
peräkärry / traileri
rekisteriotteet
vararengas, tunkki ja muut työkalut, hinausköysi,
käynnistyskaapelit, öljyä
muut kulkuneuvot
Ruoat ja juomat
salaattitarpeet ja kastikkeet
juurekset, hedelmät ja marjat
liha ja kala
peruna / riisi / makaroni
leivät ja margariini
paistorasvat
juustot, leikkeleet ja makkarat
suolat ja mausteet
kahvi, tee ja kaakao
sokeri
mysli
puurot

pussikeitot ja kiisselit
jauhot ja hiiva
kananmunat
maito, piimä ja jogurtti
mehutiivisteet ja virvoitusjuomat
muut juomat
Viihdytysvälineet
kitara, huuliharppu, haitari, nokkahuilu etc.
nuotit ja laulujen sanat
nopat
ruutupaperia ja lyijykyniä
pelikortit
lukemista
Kanoottiin mahtuu kaikenlaista...
Turvallista ja hauskaa matkaa!
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