


30 ERÄ Vaeltaja 4/2004

A lkujaan sotilaskäyt-
töön suunnitellut
kevyet, monikäyt-
töiset sekä pieneen

tilaan pakattavat tuulen ja sa-
teenpitävät nailoniset suojasä-
kit tekevät vauhdilla tuloaan
myös vaativaan ympärivuoti-
seen retkeilyyn.

Säkin ideana on antaa nopea
ja lämmin taukosuoja silloin,
kun muunlainen suojautumi-
nen on vaikeaa tai mahdotonta.
Niitä voidaan käyttää myös hä-
tätilanteissa tai jopa tilapäisessä
yöpymisessä, kun ollaan liik-
keellä äärimmäisen kevyellä
varustuksella.

Pelastuspeitto on myös erin-
omainen hypotermian torjuja.
Alumiinifolio heijastaa 90%
lämpösäteilystä, joten kietoutu-
minen lakanan sisään estää te-
hokkaasti lämpöä karkaamasta
keholta. Niinpä loukkaantu-
neen kääriminen lakanan sisään
kuljetusta odotettaessa on hyvä
keino ehkäistä hypotermiaa. Pe-
lastuspeitto on kevyt ja erittäin
suositeltava pakattavaksi rep-
puun joka ikiselle reissulle.

Lumiturvallisuusreput
Takarinteille ja erityisesti vuo-
risto-oppaille suunnitellut lu-
miturvallisuusreput ovat tekni-
sissä ratkaisuissaan huolellises-
ti mietittyjä. Niissä on varta vas-
ten lumivyörylapiolle ja sondil-
le rakennetut osastot sisällä.
Elintärkeiden henkilökohtais-
ten turvallisuusvälineiden on
säilyttävä tallessa ja oltava no-
peasti käsillä.

Lisäksi opasreput on varus-
tettu usein erilaisten hiihto- ja
kiipeilyvarusteiden kiinnikkeil-
lä, juomankantojärjestelmillä
sekä monipuolisilla säätömeka-
nismeilla.

Kokeiltavanamme oli taka-
maitten hiihtäjille ja lumilautai-
lijoille suunniteltu Backcountry
Access Stash bc ja opaskäyttöön
tarkoitettu Mammut Glacier
Pro. Molempien tilavuus on
noin 30 litraa.

BCA Stach bc on sivuilta au-
keava, hyvin selkään istuva ja
monipuolinen hiihtoreppu. Si-

Talviturvallisuusvälineitä 
takarinteille ja vuoristoon

Suojasäkit, opasreput
ja äärikamat

T E K S T I J A K U V A T S A U L I H E R V A

sällä on joustava-aukkoinen ja
tilava osasto lapion lavan säi-
lyttämiseksi, viistoon ommellut
kankaiset tuubit lapion varrelle
ja lumisondille ja yksi aika tila-
va verkkotasku. Selkää vasten
on tilava osasto 3,2 l nestesäkil-
le. Eristetylle juomaletkulle on
läpivienti vasempaan olkavii-
lekkeeseen, jonka sisällä letku
säilyy sulana kovillakin pakka-
silla.

Repun ulkopuolella on kaksi
päällekkäistä vetoketjullista

taskua, joista ylempi on hieman
ahdas. Sivuttain repun yli on
kaksi kiristysremmiä ja sivuilla
ylhäällä erilliset tarralenkit suk-
sille.

Lantiovyö on hyvin säädettä-
vissä ja erittäin kevytrakentei-
nen. Vetoketjut ovat vedenpitä-
viä. Säkin pohjassa on kolme
purjelenkkireikää, joista repun
sisälle sulanut tai tiivistynyt ve-
si pääsee valumaan.

Mammut Glacier Pro on
myös sivulta aukeava, hyvin

selkään istuva reppu, joka on
vahvoista materiaaleista päätel-
len suunniteltu kuluttavaan
ammattilaiskäyttöön.

Vetoketjut eivät aukea ihan
riittävän alas, mikä rajoittaa ala-
osan hyödyntämistä. Sisällä on
tilava ja joustava osasto lapion
lavalle sekä läpän puolelle om-
meltu sondituubi. Sondin ja la-
pion varren paikallaan pitämi-
seksi on lisäksi erillinen tarra-
remmi.

Sisällä on myös avaintasku

Pelastuspeitto on erinomainen
hypotermian torjuja.
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Tuulisäkki tarjoaa mukavan
lämmintä taukosuojaa vaikka-
pa kevättalven räntäsateilla.

Lumiturvallisuusreppuihin eli opasreppuihin mahtuvat kaikki
tarvittavat pelastusvälineet. Mammutin sisälle mahtuu sondin,
lapion ja piipparin lisäksi paljon muuta välttämätöntä tavaraa.

sekä osasto juomasäkille. Let-
kulle ei kuitenkaan ole läpi-
vientiä, vaan se on ujutettava
vetoketjun aukosta.

Repun päällä on läpällä suo-
jattu pikatoiminen ja aika tilava
vetoketjutasku. Molemmilla si-
vuilla on kaksi kiristysremmiä,
joista ylemmät aukeavat pika-
lukoilla. Läpän puolella sijaitse-
vat molemmin puolin yhdek-
sän tukevan kiinnityslenkin
pystyrivistöt, joihin saa ankku-
roitua kiipeilyköyden, remmejä
ja sulkurenkaita.

Pohjalla oleva vetoketjutasku
on tarkoitettu ensisijaisesti tä-
män tästä irrotettaville ja kiin-
nitettäville nousukarvoille.
Lantiovyö on tukeva, mutta sen
voi myös kokonaan poistaa. Vii-
lekkeet on ilmastoitu hyvin
hengittäviksi.

Seikkailusetti
Seikkailu-urheilu tekee tuloaan
myös talvilajeihin. Salomon on
alusta alkaen ollut vahvasti
mukana lajien kehityksessä ja
hyökkäyksen kärjessä etenevät

X-Adventure Raid -sarjan tuot-
teet.

Seikkailusetin ideana on, että
samat jalkineet sopivat sekä
suksiin, lumikenkiin, retkiluis-
timiin että jäärautoihin. Lajista
riippumatta käytetään samoja
jatkettavia sauvoja (110–160
cm) ja tavarat voidaan pakata
vaikka yhtä aikaa ulkoilmaso-
turin seikkailureppuun.

Lyhyissä (145 cm) ja kevyissä
(850 g/suksi) suksissa on voi-
makas sivuleikkaus (102–68–94
mm) ja suomukuvioitu pito-
pohja. Ne on tarkoitettu sekä
hiihtämiseen että rinteiden las-
kemiseen, kaikenlaiseen lumel-
la liukumiseen maaston vietto-
suunnista riippumatta.

Hinnat: reppu 10 €, monot
199 €, sukset + siteet 299 €,
SNS-siteet erikseen 52 €, sauvat
89 € ja lumikengät 155 €. Sa-
maan pakettiin sopivia jäärau-
toja ja retkiluistimia Salomon ei
valmista itse.

Kunnollisen hiihto- ja lasku-
tuntuman saavuttamiseksi mo-
nojen tulisi olla huomattavasti
kiertojäykemmät ja sukset toi-
misivat paremmin jonkin ver-
ran pitempinä, reilusti jalka-
vampina sekä varsinkin kant-
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tien reuna-alueilla paljon ly-
hyemmillä pitokuvioinneilla.

Lumikeuhkot
Black Diamond Avalung II (194
€) on aivan äärilaidalle sijoittu-
va lumiturvallisuusvaruste. Se
on nimensä mukaisesti lumi-
vyörykeuhko (avalanche/lung)
. Toiminta-ajatuksena on, että
lumivyöryn nielaistessa laski-
jan hänellä olisi vielä jotakin toi-
voa selvitä elossa.

Hautautunut uhri voi hyvällä
onnella jatkaa hengittämistä lu-
men sisässä, sillä Avalung suo-
dattaa happea ympäristön lu-
mimassasta ja siirtää uloshengi-
tetyn hiilidioksidin kauemmas
tuloilman alueelta. Laite lisäksi
minimoi lämpimän hengitysil-
man kasvojen eteen aiheutta-
maa jäämaskin muodostumista
sekä vähentää riskiä tukehtua
lumen aiheuttamaan hengitys-
teiden tukkeutumiseen.

Avalung puetaan takin pääl-
le. Hautauduttaessa lumivyö-
ryyn, syvään puuterilumeen tai
niin sanottuun puunjuurikai-
voon, kojeen täytyy olla suoras-
sa yhteydessä lumeen, jotta es-
teetön ilmanotto olisi turvattua.

Suukappale on kaikkein ris-
kialttiimmissa paikoissa syytä
pitää hampaitten välissä tai ai-
nakin valmiiksi viritettynä niin,
että sen voi silmänräpäyksessä
haukata suuhunsa. Asiaa on
syytä harjoitella, sillä tositilan-
teessa se ei muuten onnistu.

Hautauduttaessa lumeen oli-
si kaikin voimin pyrittävä säi-
lyttämään rauhallinen mieli ja
keskityttävä tasaiseen ja sään-
nölliseen hengittämiseen, jotta
kaikki hengitysilma kulkisi
Avalungin kautta. Hautuneen
uhrin ympärille lumeen muo-
dostuu vähitellen ilmatasku,
jossa hiilidioksidin sekoittumis-
ta tuloilmaan voi oikean hengi-
tystekniikan lisäksi pyrkiä vä-
hentämään painamalla poistoil-
man putkea ja/tai ilmanotto-
kohtaa lumimassan sisään.

Lumikeuhkot eivät pelasta
lumivyöryn voimalta tai pako-
kauhulta. Mikäli suukappale
kuitenkin onnekkaasti pysyy
suussa, voi Avalung antaa lisä-
aikaa pelastajille. Tai uhri me-
nehtyy joko hiljalleen paleltu-
malla tai tukehtumalla kylläs-
tettyään ilmataskun ulos hen-

gittämällään hiilidioksidilla.
Tällainen ”turvallisuuslaite”

tuntuu kuitenkin hieman arve-
luttavalta. Vuoristo-olosuhteis-
sa toimimisen ja päätöksen teon
lähtökohtana on se, että lumi-
vyöryyn ei kerta kaikkiaan voi-
da joutua. Avalung on ikään
kuin lipsumista riskinoton hy-
väksymisen suuntaan.

Ennakkoluuloton ja myöntei-
nen suhtautuminen äärivälinei-
den tarjoamiin mahdollisuuk-
siin on kuitenkin järkevämpää
kuin niiden jyrkkä tuomitsemi-
nen. Aika näyttää, pelastuuko
kukaan lumikeuhkojen ansiosta.

Liukulaattatesti
Liukulaattatesti (rutschblock)
on eräs laajimmin käytössä ole-
va menetelmä lumipatjan va-
kauden arvioimiseksi. Testissä
kaivetaan jyrkkään, mutta tur-
valliseen kohtaan rinteessä pari
metriä leveä ja syvä lumileik-
kaus maahan saakka, mikäli
mahdollista, ja leikkauksen ta-
kaosa ”sahataan” irti muusta
lumipatjasta.

Valmista leikkausta häiritään.
Se, kuinka helposti laatta irtoaa,
on suoraan verrannollinen juu-
ri siinä kohdassa olevan lumi-
patjan vakauteen.

Yksittäinen pistehavainto ei
tietenkään kerro kaikkea, mutta
yhdistettynä ympäristöstä teh-

tyihin havaintoihin voidaan
saada viitteitä luotettavalle pää-
töksenteolle.

Mikäli laatta murtuu jo lumi-
leikkauksen kaivamisen aika-
na, on lumi erittäin epävakaata.
Jos mitään ei tapahdu, vaikka
leikkauksen päällä rajusti hy-
pittäisiin, on lumipatja toden-
näköisesti hyvin vakaata. Tä-
hän väliin sattuvien testitulos-
ten merkitys on myös yksityis-
kohtaisesti määritelty.

Leikkauksen sahaamiseen on
saatavilla liukulaattavaijeri
(rutschblock cord), jollaisen voi
itsekin valmistaa tekemällä sol-
muja pitkään prusik-naruun.
Tehdasvalmisteinen G3 Rutsch-

block Cord liukulaattavaijeri
osoittautui kokeilussamme
helppokäyttöiseksi, keveäksi ja
solmunarua paljon leikkaavam-
maksi lumensahaustyökaluksi.

G3 Rutschblock Cord maksaa
25 € ja sen pituus on 5,75 m. Pu-
nakuorisen, erittäin ohuen ja
vahvan vaijeriin ympärille on
noin 45 sentin välein prässätty
muutaman senttimetrin mittai-
sia teräsjousia leikkuuhampaik-
si. Isot rannelenkit molemmissa
päissä varmistavat hanskat kä-
dessäkin hyvän sahausotteen.

Leikkauksen leveydestä riip-
puen vaijeria käytetään koko
pituudeltaan tai osa siitä voi-
daan kelata toiseen päähään
kiinnitettyyn säilytyspussiin.
Pussin sisäpuolelle on asennet-
tu muovinen ”pyykkipoika”,
jota voidaan käyttää vaijerin pi-
tuuden säätämiseen tai sen
pään kietomiseen vyötärön ym-
pärille. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa vaijeri raahautuu vapaas-
ti hiihtäjän jäljessä, jolloin sitä
umpisumussa käytetään tasa-
painoa parantavana kiintopis-
teenä tai apuna rinnekaltevuu-
den arvioinnissa. �

Lumileikkauksesta voidaan
käsivaraisesti paikallistaa
lumipatjan erilaisia kerrok-
sia, rajapintoja ja mahdolli-
sia heikkousvyöhykkeitä.

G3-lumilaattavaijeri on 
tehokkaasti lumipatjaa 
leikkaava työkalu.

Tällä kertaa lumilaatan mur-
tamiseen tarvittiin kaikki
hiihtäjän voimat. Lumipeite
oli vakaata ja turvallista.
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Ajungilak Vindsekk
Hinta: 48 €
Paino: 470 g
Koko: 200 x 150 cm 
(pituus x leveys)
Materiaali: Etupuoli hengit-
tävää ja vettä hylkivää nailo-
nia. Selkäpuoli vedenpitävää
nailonia.

� Arvio: Monipuolinen sää-
suoja, jota voi käyttää nopeasti
suksien tai sauvojen varaan pys-
tytettävänä sade- ja tuulisuoja-
na, makuupussin ympärillä bi-
vakki-säkkinä  tai jopa yksin-
kertaisena telttana. Loukkaan-
tuneen kuljettamisessa siitä voi
rakentaa hätäpaarit. Valmista-
jan mukaan se toimii myös tuu-
lipurjeena hiihtovaelluksilla.

Kiitämme:
+ keveyttä ja hengittävyyttä
+ monikäyttöisyyttä
+ yksinkertaista rakennetta
+ pakkautuvuutta pieneen 

tilaan
Moitimme:
– tuuletusaukkojen 

tarrakiinnitystä
– suuaukon ohutta 

sulkunarua
– sivulenkkien säätöjen 

puuttumista

� Erän suositus: Ajungilak
Vindsekk on painonsa, pak-
kauskokonsa ja hintansakin
puolesta erittäin suositeltava
hankinta jokaiselle hiihtovael-
lusten, takamaastojen lasku-
reissujen ym. talviretkien tur-
vallisuusvälineiden joukkoon.

� � � � 1/2

TESTIVOITTAJA

Hilleberg Windsack
Hinta: 145 €
Paino: 500 g
Koko: 210 x 180 cm
Materiaali: Vettähylkivää 
ja tuulenpitävää nailonia

� Arvio: Erittäin monikäyttöi-
nen, voidaan nopeasti pystyttää
suksien varaan suojauduttaessa
sateelta ja tuulelta. Toimii ma-
kuupussin suojana lumiluolas-
sa, hypotermian estäjänä lumi-

Suojasäkit
myrskyn yllättäessä tai pelkäs-
tään lämpimänä taukotupana
tankkaustauolle pysähdyttäessä.
Yläosan vetoketjussa on neljä ve-
dintä, joten säkkiin mahtuvat
kolme henkilöä voivat kurkistel-
la yhtä aikaa raittiiseen ilmaan.
Säkkiä ei ole tarkoitettu täysin
vedenpitäväksi sadesuojaksi.
Hengittävyydeltään erinomai-
nen, säkin sisällä oleminen aika
miellyttävän tuntuista.

Kiitämme:
+ hengittävyyttä
+ sivujen kiristettäviä 

kiinnitysnaruja
+ sisäsaumaan 

neulottua pakkauspussia
Moitimme:
– isoa kokoa
– kiristysnyörien 

sekamelskaa
– kovaa hintaa

� Erän suositus: Hilleberg on
kevyt ja miellyttävä hätä/sää-
suoja kolmen hengen porukal-
le, mutta turhan kookas yhden
ja kahdenkin hengen käytössä.
Monikäyttöinen ja suositeltava
turvallisuusvaruste.

� � � �

Hilleberg Bivanorak
Hinta: 155 €
Paino: 700 g
Koko: 240 cm (pituus)
Materiaali: Vedenpitävää 
ja jonkin verran hengittävää
Ripstop-nailonia.

� Arvio: Yhdistetty bivakki-
säkki  ja suoja-anorakki. Alun-
perin suunniteltu sotilaskäyt-
töön. Toimii makuupussin suo-
jana vaikkapa lumiluolassa, no-
peasti puettavana taukotupana
tai selässä olevan repun suojaa-
vana sadetakkina. Makuupus-
sin suojapeittona käytettäessä
voidaan puuhastella leiriaska-
reita kädet vapaina, mutta silti
pysytään kuivana ja lämpimä-
nä pussin sisällä. Hieman pie-
nempi koko voisi olla käytettä-
vyydeltään vieläkin parempi.

Kiitämme:
+ monipuolisuutta
+ hyvää oivallusta

Moitimme:
– heikohkoa hengittävyyttä
– rajua hinnoittelua

� Erän suositus: Hilleberg Bi-
vanorak on monikäyttöinen ja
suositeltava turvallisuusvarus-
te kaikkien ulkoilmalajien har-
rastamiseen.

� � � �

Terra Nova Bothy 2
Hinta: 48 €
Paino: 380 g
Koko: 22 x 11,5 cm 
(pakattuna)
Materiaali: Lähes vedenpitä-
vää, tuulenpitävää ja lujaa
nailonia.

� Arvio: Kahdelle tarkoitettu
hätäsuoja, jota voidaan käyttää
myös taukotupana pahalla ke-
lillä. Sisällä ollaan vastakkain
alareunan täysin vesitiiviiden
liepeiden päällä, jolloin muovi-
ikkunoilla varustettu myrsky-
suoja muistuttaa pientä mök-

kiä, jossa pakkauspussi toimii
eräänlaisena ilmanvaihtopiip-
puna. Lumessa suoja toimii par-
haiten, kun jaloille on kaivettu
kuoppa ja istutaan kuopan reu-
nalla. Suksisauvasta saa ryhdis-
tävän keskisalon.

Kiitämme:
+ kodikasta tunnelmaa
+ nerokasta pakkauspussia
Moitimme:
– heikkoa hengittävyyttä
– yksipuolisuutta

� Erän suositus: Terra Nova
Bothy 2 on mukava ikkunalli-
nen myrskymökki kahdelle
hengelle evästaukojen ajaksi.
Ikkunoista voi tarkkailla ul-
kosalla vallitsevaa karua todel-
lisuutta. Turvallisuusvarustee-
na toimiva, muttei käytettävyy-
deltään erityisen monipuoli-
nen.

� � � 1/2

H Y V Ä O S T O S

Näin toimii Bothy
Bag. Kaivetaan
kuoppa, heitetään
pussi niskaan ja
katsellaan ikku-
nasta maisemia
lämpimässä istus-
kellen. Helppoa ja
kätevää turvalli-
suutta.



Ta l v i tu rva l l i suusvä l i nee t��

34 ERÄ Vaeltaja 4/2004

Salomonin 
seikkailusetti

Kiitämme:
+ kehityskelpoista 

kokonaisuutta
+ lumikenkiä
+ SNS-siteitä
Moitimme:
– kylmiä ja kiertolöysiä 

monoja
– kovaa hintaa

� Erän suositus: Salomon X-
Adventure Raid -sarja sopii

BCA Stach bc

Hinta: 165 €

Kiitämme:
+ sulana pysyvää 

nesteytysjärjestelmää
+ vedenpitäviä vetoketjuja
+ hyvää istuvuutta selässä
Moitimme:
– kiristysremmit häiritsevät 

ja rajoittavat repun 
aukaisemista

� Erän suositus: BCA Stash bc
soveltuu erinomaisesti hikisille
koko päivän takarinneretkille,
joilla kiivetään ja lasketaan pal-
jon ja nestettä kuluu runsaasti.
Henkilökohtaisten turvallisuus-
välineiden lisäksi mukaan mah-
tuu kaikki tarpeellinen.

Opasreput

Äärikamat

Mammut Glacier Pro
Hinta: 155 €

Kiitämme:
+ kestäviä materiaaleja
+ irrotettavaa lantiovyötä
+ käytettävyyttä
Moitimme:
– nesteytysjärjestelmän 

keskeneräisyyttä

� Erän suositus: Mammut Gla-
cier Pro on yksinkertainen ja
käytettävyydeltään erinomai-
nen reppu paljon luonnonrin-
teillä liikkuville hiihtäjille, jotka
pakkaavat mukaan vain oleelli-
sen. Henkilökohtaisten turval-
lisuusvälineiden lisäksi kaikki
tarpeellinen löytyy oikeasta
paikasta.

BCA Stach bc.

Mammut Glacier Pro.

trenditietoisille kaupunkiseik-
kailijoille sekä kilpailemiseen
kontrolloiduissa olosuhteissa.
Hankaliin ja haastaviin luon-
nonolosuhteisiin näillä vehkeil-
lä, ehkä lumikenkiä lukuun ot-
tamatta, ei ole syytä lähteä.

Black Diamond 
Avalung II

Kiitämme:
+ hyvää istuvuutta
+ toimivuutta lumen sisässä
+ psykologinen oljenkorsi
Moitimme:
– suukappaleen ergonomiaa

� Erän suositus: Black Dia-
mond Avalung II on tarkoitettu
ääripään harrastajille, jotka hy-
väksyvät tietyn riskitason. Ei
missään tapauksessa korvaa
vain kokemuksen kautta han-
kittavaa osaamista ja jatkuvan
harjoittelun välttämättömyyttä.

G3 Rutschblock Cord

Kiitämme:
+ kohtuullista hintaa
+ hyvää leikkaavuutta
Moitimme:
– helposti syntyvät terävät 

taitteet pahentavat vaijerin
sotkeutumista

� Erän suositus: G3 Rutsch-
block Cord on erinomainen työ-
kalu, kun liikutaan vuoristossa,
missä liukulaattatestien teke-
minen on jatkuvaa turval-
lisuustoimintaa. �

Kysy lähintä myyjää
Ajunqilak: Oy Julius Silfvenius Ab, (019) 241 6990
Avalung: Free Heels Oy, (03) 377 4655
Backcountry access: Free Life Oy, (016) 318 801
BCA: Free Life Oy, (016) 318 801
Black Diamond: Mountain Shop Finland Oy, 
(09) 680 2996, Free Life Oy, (016) 318 801
Camp: Mountain Shop Finland Oy, (09) 680 2996
G3: Summit Sport Finland Oy, (02) 234 5080
Hilleberg: Greendoor Oy, (09) 560 7422
Kohla: Bonge Oy, (09) 701 4075
Kong Bonati: Mountain Shop Finland Oy, (09) 680 2996
Leki: ibex sport Oy, (09) 3746 1800
Mammut: Oy Julius Silfvenius Ab, (019) 241 6990
Nic-Impex: Mountain Shop Finland Oy, (09) 680 2996
Salomon: Salomon Sport Finland Oy, (09) 870 0750
Stubai: Free Heels Oy, (03) 377 4655
Terra Nova: Mountain Shop Finland Oy, (09) 680 2996
Voilé: Free Heels Oy, (03) 377 4655

Talviseikkailijan Salomon X-Adventure Raid -settiin 
kuuluvat sukset, sauvat ja monot sekä lumikengät, retki-
luistimet ja jääraudat, jotka kaikki voidaan tarvittaessa 
pakata samaan reppuun.

Hiihdonopettajat ovat 
Avalungin kaltaisten ääri-
laitteiden käyttäjäkuntaa.
Kuvassa Avalung on suukap-
paleen virittämistä vaille
valmiiksi asennettuna.



� Vaeltaja ja seikkailija Timo Po-
lari on valinnut ”Unelma etelä-
navasta” -kirjaansa viisi merkit-
tävintä, opettavaisinta ja kiehto-
vinta retkeään. Teos alkaa mie-
hen elämän kohokohdan, napa-
retken kuvauksella, mutta matka
vaikuttaa lähinnä päiväkävelyltä
verrattuna keikkaan, jonka Pola-
ri teki marraskuussa 1997 Grön-
lannin mannerjäätikölle.

Se oli se retki, vaellus, johon Polarin nimi todennäköisesti vielä-
kin yhdistetään ja joka on saanut kirjassa otsikon ”Murhenäytelmä
Grönlannissa”. Retken piti olla kenraaliharjoitus Antarktista var-
ten, mutta kuten näytelmissä on tapana, kenraali oli totaalinen fias-
ko. Grönlannin harjoituksessa kolmesta kokeneesta kaverista yksi
jäi henkiin.

Grönlannin reissua käsiteltiin lehdissä jälkeenpäin, mutta niin
yksityiskohtaisesti sitä ei sentään selostettu kuin kirjassa. Polarin
päiväkirjamerkintöihin ja onnettomuuden jälkeisinä viikkoina te-
kemiin muistiinpanoihin perustuva kuvaus on hyytävää luettavaa
ja eroaa muista kirjan retkikertomuksista kuin yö päivästä.

Polarin selostuksesta jokainen lukija voi muodostaa kuvan siitä
mitä matkalla tapahtui ja etsiä tehdyt virheet itse. Kirjoittajalta ei
tässä vaiheessa vastauksia irtoa. Oliko jo retken alkuasetelmaan la-
dattu liikaa paineita? Suurimpana kustantajana oli maan valtaleh-
ti, jonka kautta puoli Suomea seurasi ryhmän etenemistä. ”Sekin
pakottaa onnistumaan”, Polari kirjoitti.

Miksi joukko ei perehtynyt paremmin alueen säähän ja siellä rie-
huneeseen myrskyyn, piteraq, joka surmaa sanonnan mukaan
grönlantilaisiakin? Oliko kaarellinen tunneliteltta paras mahdolli-
nen suoja noihin olosuhteisiin? Miksi ryhmä jatkoi hiihtämistä, kun
myrsky nousi pienen tauon jälkeen uudestaan ja näkyvyys putosi
olemattomaksi?

Nojatuolista on tietysti helppo heitellä kysymyksiä. Mutta kun-
nollinen analyysi onnettomuudesta olisi ollut paikallaan, olkoon-
kin, että sen tekeminen saattaa olla kirjoittajasta yhä tuskallista. To-
dellisesta hätätilanteesta, eloonjäämiskamppailusta olisi ollut am-
mennettavaa muille, jotka unelmoivat sankariteoista tajuamatta, et-
tä seikkailuissakin on riskinsä.

Muissa retkikertomuksissaan Polari ei pääse lähellekään elämän
äärirajoja, eikä välttämättä edes välitä tarinoissaan kovin perus-
teellisia kokemuksia retkien fyysisistä tai henkisistä puolista.

Etelämantereen retken järjestämisen ja muut matkan vaiheet hän
käy läpi hieman perusteellisemmin, mutta juuttuu liian usein poh-
timaan retkeilyn filosofiaa, maailman ja ihmiskunnan tilaa ja elä-
mää yleensä. Zen-buddhalaiset valaistumisen kokemukset eivät ole
kovin kiinnostavia sellaisesta lukijasta, joka haluaa tietää enemmän
vaikeuksista, kärsimyksistä, selviytymisestä tai varusteista ja nii-
den soveltuvuudesta erilaisiin oloihin.

Paha on tietysti mennä moittimaan miestä, jonka kokemukset
alasta ovat toista luokkaa tavalliseen näppisretkeilijään verrattuna.
Voi olla, että suuren luonnon edessä uhmakkaammastakin ihmi-
sestä kasvaa nöyrä mietiskelijä, jonka näkökulmasta tärkeintä ovat
seikkailu ja liike, eivät päämäärä tai välineet. �

Marko Korhonen
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