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Hea seljakott on praktiline. 
Praktiliseks teevad seljakoti 
eelkõige laiad tugevad õla-
rihmad, hästisobituv puu-

sa vöö (kuni 60% koti raskusest kantakse 
puusadel) ja toetav seljaosa. Kõik need 
komponendid peavad olema erinevalt 
reguleeritavad ning võimaldama retke 
ajal kandami raskust õlgadelt puusadele 
ja vastupidi ümber jaotada. Suurem re-
guleeritavus tagab koti parema istuvuse 
ja seeläbi stabiilsuse.

Horisontaalsed kompressioonirihmad 
külgedel ja vertikaalsed esiküljel ning põh-
jas aitavad muuta koti kompaktsemaks ja 
kandmise mugavamaks, sest toovad kan-
dami seljale lähemale. Kompressiooni-
rihmu saab kasutada ka telgikaarte või 
näiteks kirve koti külge kinnitamisel.

Heal seljakotil on olemas vihmakate, 
mida läheb vaja nii sajus marssides kui 
näiteks parvel jõge ületades, ning mis 
parematel kottidel on olemas n-ö stan-
dardvarustuses. Koti põhi peaks ülaosast 
olema eraldatud kinnitõmmatava vahe-
seinaga, mille abil saab näiteks märja telgi 
eraldada muust kuivast varustusest.

Oluline on ka ventilatsioon. Heal kotil 
on polsterdus seatud viisil, mis võimaldab 
õhu liikumist selja ja koti vahel või on koti 
seljaosas selleks olemas spetsiaalsed õhu-
kanalid.

Lisavarustuse tarbeks peab kotil ole-
ma piisavalt kinnitusi ja taskuid, kuid 
siiski mitte liialt palju. Liiga paljude 
välistaskute ja panipaikadega kotti võib 
lõpptu lemusena olla ebamugav kasutada. 
Seetõttu peavad suured küljetaskud 
olema kas kokkuvol ditavad või lausa 
eemal datavad, et need tühjadena lii-
kumist ei segaks ning võimaldaksid kotti 
kasutada ka näiteks suusamatkadel. Plus-
siks on lukkudega avaus koti esiküljel, 
mis võimaldab kiiret ligipääsu ka sügava-
mal kotis olevatele esemetele. 

Koti värvi valikul tuleks lähtuda va-

jadustest. Neile, kes otsivad loodusega 
lähikontakti, sobib ehk kõige paremini ro-
heline, hall või must. Matkaja võib endale 
lubada erksamaid värve, sest need eristu-
vad paremini ümbritsevast keskkonnast 
ning kaitsevad seeläbi võimaliku ohu eest. 
Kasuks tulevad pimedas vastuhelkivad 
sisseõmmeldud paelad, mis muudavad 
teel liikuja ka mööduvatele sõidukitele 
nähtavaks. Samuti on matkakaaslast ker-
gem kitsal metsarajal jälgida, kui tema 
kott on osaliselt erksates värvides.

Kuigi varustus on hädavajalik, ei to-
hiks selle matkal seljas tassimine kulutada 

kogu Su energiavaru. Raskusi tõstetakse 
jõusaalis, matkale minnakse teise ees-
märgiga. Seal on peamine ümbritseva 
vahetu tajumine. Seega sõltub suures 
osas just seljakoti valikust matka õnnes-
tumine. Õigesti valitud kotiga ei tundu 
kui tahes raske kandam seljas ebameel-
diva koormana!

Kaks rusikareeglit!
• Pikemateks matkadeks sobiva 

suurusega seljakoti valikul kasu-
tatakse põhimõtet, kus kandja 
pikkusest lahutatakse 100 ning 
saadud tulemus konventeeritak-
se 1:1 liitriteks. 

 Näide. Kui kandja pikkus on 180 sen-
timeetrit, on sobiva koti suuruseks 
80 liitrit. Ehk 180–100 = 80 > 80 l.

• Seljakott ja selle sisu peaks kok-
ku kaaluma mitte rohkem kui 1/3 
kandja kehakaalust.

Hea matkakott teeb matka heaks
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Pealmised kompressioonirihmad telgi 
või magamismati kinnitamiseks

Tasku koti välisküljel 
käepäraste asjade tarbeks

Eraldi sissekäik: 
lukuga juurdepääs 

koti alumisele 
osale

Koti alla pakitud 
vihmakate

Suure koti korrused:
lukuga juurdepääs koti ülemi-
sele osale on varjatud klapiga

Kokkuvolditavad kül-
jetaskud suurendavad 
liikumisvabadust

Horisontaalsed
kompressioonirihmad 
külgedel muudavad 
koti kompaktsemaks 
ja võimaldavad kinni-
tada varustust

Käepärases kohas 
joogipudeli hoidja, hea 
haarata janu korral

Lai, hästiistuv 
puusavöö. Oluline: 
60% koti raskusest 
kantakse puusadel

Suvi on matkamiseks parim aeg. Õigesti valitud seljakott võimaldab 
teel sihtpunkti nautida ümbritsevat loodust, tunda mõnu liikumi-
sest, keskenduda vaatamisväärsustele ning vähendab vigastuste 
ohtu. Kuidas sellist kotti leida? Siin on mõned näpunäited.
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