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Yksin vaeltamises-
sa kiehtovinta on
vapaus. Saa kul-
kea omaa vauhti-
aan, voi pitää tau-

koja ja muutella reittiä milloin
huvittaa. Vain yksin kulkies-
saan moni pystyy sisäistämään
erämaan ja sulautumaan osaksi
sitä. Näin vaellukset ovat huo-
mattavasti antoisampia kuin
seurassa.

Voisi väittää, että yksin kul-
keva tavoittelee vaeltamiseensa
täydellisyyttä. Valokuvaami-
seen, kalastukseen, luonnontut-
kimiseen ja muihin sivuharras-
tuksiin pystyy keskittymään
paremmin, kun ei ole muita häi-
ritsemässä. Ajatus kulkee verk-
kaisesti ja on niin selkeää, että
tuntee kuulevansa, mitä oman
pään sisällä liikkuu. Itsekseen
puhuminenkaan ei ole harvi-
naista.

Älä koskaan lähde yksin tunturiin, sanotaan 
ensimmäiseksi kaikissa tunturivaeltajien 
turvallisuusohjeissa. Siitä huolimatta monet 
kulkevat yksin ja saavat jatkuvasti kuulla 
siunailuja siitä, kuinka vaarallista se on.

T E K S T I J A K U V A T M A T T I R E K O L A

Miksi yksin
Sanotaan, että yksin vaeltavat
ovat omaperäisiä ihmisiä, jotka
eivät sopeudu toisten seuraan.
Mutta eivät kaikki yksinkulkijat
ole ihmisiä pelkääviä erakkoja,
sillä sopivassa seurassa heiltä
irtoaa vaikka minkälaista jut-
tua. Erämaissa on aina muka-
vaa tavata toisia samanhenkisiä
vaeltajia ja jutella heidän kans-
saan. Suuret ryhmät yksinkul-
kija kiertää kaukaa, jos ehtii, ja
välttelee suosituimpien reittien
autiotupia.

Yksinkulkemiseen on monia
syitä. Oleellisin on, ettei ole löy-
tänyt sopivaa seuraa. Joskus ei-
vät lomat sovi hyvän retkikave-
rin kanssa tai retken tavoitteet
eivät ole samat kuin muilla.

Sopimattoman kaverin kans-
sa tai sopimattomassa seurassa
ei kannata ainoata kesälomaan-
sa pilata. On lukemattomia
asioita, joissa kahdella tai
useammalla ihmisellä voi men-
nä sukset ristiin. Täysin erilaiset
ihmiset eivät kestä toisiaan erä-
maassa, tai sitten jonkun täytyy
alistua täysin.

Joskus kokenut vaeltaja on
kyllästynyt isojen ryhmien me-
teliin ja turhanpäiväiseen tou-
hottamiseen sekä yksilöiden kä-
sittämättömiin tempauksiin.
Härskimpien tapausten jälkeen
hyvinkin sosiaalinen vaelluk-
sen vetäjä miettii, kannattaako
uhrautuminen. Monesti ryhmä-
vaelluksen jälkeen on todellista
hermolepoa päästä itsekseen
samoilemaan.

Täydellistä rauhaa löytää sel-
laiselta erämaa-alueelta, jossa
harvoin tapaa muita kulkijoita.
Niitä alueita etsii täysin omissa
oloissaan viihtyvä.

On yksinkulkijoita, jotka va-
eltaessaan eivät halua muita
mukaan, mutta etsiytyvät kui-
tenkin autiotuville seuraa pitä-
mään. Oma lukunsa ovat sellai-
set, jotka lähtevät erämaiden
rauhaan sydänsurujaan lievit-
tämään tai muiden ongelmien
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vuoksi. Heidän motiivinsa ovat
muista maailmoista.

Tyypillinen yksinkulkija on
hiljainen ja harkitseva, joka
viihtyy erämaissa ja nauttii
olostaan. Hänen kaikessa teke-
misessään näkyy rauhallisuus
ja määrätietoisuus ja turhat liik-
keet ovat karsiutuneet.

Esimerkiksi huonolla ilmalla
ennen leiripaikalle saapumista
hänelle on muodostunut selvä
toimintasuunnitelma siitä, mis-
sä järjestyksessä mitäkin teh-
dään. Kalastusta harrastavat
yksinkulkijat voivat istua ja kat-
sella jokimaisemaa hyvinkin
kauan. Luonnollisesti he ensisi-
jassa pohtivat, missä jalokalat
voisivat lymytä.

Pelkästään vaeltava kulkija ei
ole ”jouten kulkija”, koska hä-
nellä on useinkin selkeä pää-
määrä tai kohde. Se, pyritäänkö
tavoitteeseen juosten vai konta-

ten, ei kuulu muille. Jokainen
saa tulla onnelliseksi tavallaan.

Toki erämaissa näkee selvästi
häiriintyneitäkin kulkijoita. Itse
ihmettelin Alesjauren tunturi-
asemalla nuorta miestä, joka
paistoi puolitoista kiloa sianli-
haa, keitti ison kattilallisen spa-
gettia ja söi niistä vain kol-
masosan. Loppuillan kaveri is-
tui leuat polvissa pimeässä etei-
sen nurkassa. Ruotsin Kungsle-
denillä saa kyllä ihmetellä
useinkin, sillä se on niin ylimai-
nostettu retkeilyreitti, että sinne
kertyy kaikenkarvaista väkeä
ympäri maailman.

Vaarat
Yksin vaeltaminen ei ole sen
vaarallisempaa kuin laumassa-
kaan. Päinvastoin, se on turval-
lisempaa, koska kulkija on huo-
lellisempi ja rauhallisempi. Hä-
nellä on aikaa harkita ja malttia

keskittyä. Eräskin yksin tuntu-
reilla hiihtävä on kertonut, että
tuskin kukaan laskee rinteitä
niin varovasti kuin hän.

Eikä itsekseen retkeilevällä
ole näyttämisen tarvettakaan.
Sellaiset ominaisuudet on erä-
maa karsinut.

Vaaralliseksi homma tulee
vasta silloin, kun jotain sattuu.
Jos kaukana erämaassa katkai-
see jalkansa tai sairastuu, on yk-
sin kulkijan itse keksittävä kei-
not, miten selviytyä pois. Pa-
himmassa tapauksessa keinoja
ei ole.

Vaaran tiedostaminen ennak-
koon pienentää mahdollisuutta
joutua sen kohteeksi. Tällöin
kulkemisessa on aina tietynlai-
nen varovaisuus joka hetki mu-
kana.

Suunnitellessani vuonna
1999 neljän kuukauden yksin-
vaellusta Taalainmaalta Jääme-
relle kartoitin mahdolliset vaa-
ratekijät. Reittini olisi kulkenut
monenlaisissa maastoissa; met-
sissä samoillen, soita ja jokia
ylittäen, teitä pitkin, kivikoita
koluten ja suurtuntureita kiive-
ten. Niin suuria erämaita ei

massa erämaihinmassa erämaihin
Yksinkulkijan kauhukuva! Parinkymmenen hengen vaellus-
ryhmä tulee vastaan, mutta onneksi joen toisella puolella.
Vaikka suurella joukolla vaeltaminen on joskus hyvinkin
hauskaa, niin klikkiytymistä pieniin ryhmiin ei voida välttää
ja vahvin (=kovaäänisin) ryhmä alkaa sanella retken kulun
jopa vetäjän ohitse. Liiallinen hauskuus ryhmässä johtaa sii-
hen, että vitsit ovat tärkeämpiä kuin itse luonto ja vaellus,
jolloin monikaan retkeläinen ei edes tiedä, missä on kuljettu.



Yks in  va i  r yhmässä��

52 ERÄ Vaeltaja 4/2004

enää ole, etteikö parissa päiväs-
sä kävelisi ihmisten ilmoille ja
joka päivä olisi mahdollisuus
tavata muita vaeltajia.

Kartoitukseni mukaan suurin
ulkopuolinen vaaran aiheuttaja
oli pieni auto, toiseksi suuri au-
to, kolmanneksi mopo, neljän-
neksi koira, sitten karhu ja lo-
puksi muut pienemmät met-
sänelävät.

Ja kartoitukseni osui oikeaan.
Ei milloinkaan ole hengen meno
ollut niin lähellä, kun kallioleik-
kauksen ja mutkan takaa tullut,
väärää puolta ja hurjaa ylino-
peutta ajanut auto sujahti vieres-
tä ohitse. Puoli metriä tai sekun-
ti suuntaan tai toiseen olisi vie-
nyt ”viimeiselle vaellukselle”.

Myös maastomoottoripyörän
yliajamaksi olin metsäpolulla
vähällä joutua, mutta karhuja
en tavannut, vaikka kuinka
huutelin niitä näyttäytymään.
Mitään muuta vaarallista en sa-
dan päivän retkelläni kokenut.

Suurimmat mahdollisuudet
joutua onnettomuuteen johtu-
vat omasta toiminnasta riippu-
matta siitä, kulkeeko yksin vai
laumassa.

Kompurointi rakkakivikossa,
putoaminen jyrkänteeltä ja kaa-
tuminen joen yli kahlatessa ovat
kesällä yksinkulkijan yleisim-
mät onnettomuusriskit, joista
voi olla hyvinkin vakavat seu-
raukset.

Talvella niitä ovat itse aiheu-
tetut lumivyöryt, kaatuminen
kovassa vauhdissa, puuta päin
laskeminen, jäihin putoaminen
ja kylmettyminen. Sumussa ja
lumipyryssä hiihtäminen tuo
huolimattoman vaeltajan eteen
monta vaaratekijää. Maiseman
ollessa täysin valkoinen on vai-
keaa havaita millaiseen rotkoon
on laskemassa tai millaisen lu-
milipan päällä hiihtää. Talvella
myös lumisokeus on var-
teenotettava vamma.

Luonnon aiheuttamat vaara-
tilanteet tulevat usein ennalta
arvaamatta, kun olosuhteet
ovat niille otolliset. Kivivyöryn
ja vuoren sortuman laukaisee
pienikin tärähdys. Ruotsin ja
Norjan tuntureilla on nähtävis-
sä valtavia sortumia ja Kuusa-
mon Kitkajoella suositulla ret-
kipaikalla on melko suuri kallio
hiljattain sortunut.

Monet vaaratilanteet kulkija

voi eliminoida valitsemalla tur-
vallisen reitin. Useinkaan ei ole
pakko hiihtää lumivyörylle alt-
tiilla rinteellä tai liikkua rapau-
tuvan jyrkänteen alla tai päällä.
Yltyvässä lumimyrskyssä on
järjetöntä hiihtää jäätävää vii-

maa päin, parempi olisi hakeu-
tua suojaan myötätuuleen.
Myrskyisessä metsässä voi
tarkkailla puiden kuntoa sekä
taipumisia ja valita teltalleen
sellaisen paikan, ettei iso puu
kaadu päälle.

Nykyiset lämpimät kevättal-
vet ovat aiheuttaneet uuden
varteenotettavan vaaran. Kuu-
mat päivät sulattavat lunta tun-
turissa ja sulavesi kerääntyy
notkoihin, kuruihin ja lampiin.
Yöllä pikkupakkanen jäädyttää
pinnalle ohuen jääkerroksen,
jonka hiihtävä vaeltaja huomaa
vasta liian myöhään. Ei ole
myöskään mahdottomuus, että
tällainen lampeen kertynyt su-
lavesi murtaa patonsa ja valuu
hyökynä alamaihin.

Käsivarren järvissä oli ke-
väällä 2003 runsaasti ”me-
teoriittiavantoja”, joten vaeltaja
voi saada taivaankappaleitakin
päähänsä.

Suurpetojen luulisi olevan
vaarallisia, mutta yllättävän vä-
hän vaeltaja on joutunut niiden
kanssa tekemisiin. Eräskin ryh-
mä hiihti kevättalvella tuntu-
rissa suoraan karhunpesään ja
molemminpuolisen kiljumisen
sekä karjumisen jälkeen karhu
oli osapuolista se, joka lähti lu-

Normaalisti helppo kahlauspaikka on ukkossateiden ansiosta muuttunut vaaralliseksi 
koskeksi, joten kahlaaminen kannattaa varmistaa köydellä. Myös yksinkulkija voi lisätä 
turvallisuuttaan köysivarmistuksella.

Joku on kulkenut paljain jaloin erämaassa! 
Ryhmässä vitsit vakavoituvat, mutta meteli ja yhteenkuulu-
vuus vähentävät pelkoa. Yksikseen vaeltava huomaa pian
omaavansa Pavarottin kyvyt, ainakin äänivaroissa.
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+Hätämerkit
ja etsintä

M aassamme toimivassa vapaa-
ehtoisessa pelastuspalvelussa
(Vapepa) oli vuonna 2003 jä-

senjärjestöjä 43, näissä 1 700 hälytysryh-
mää ja niissä noin 30 000 toimijaa. Jär-
jestöissä olevilla henkilöillä on erinomai-
set mahdollisuudet kouluttautua pelas-
tustehtäviin sekä osallistua haastaviin
harjoituksiin. Vuonna 2002 vapaaehtoiset
osallistuivat 264 etsintään. Vapepa viettää
tänä vuonna toimintansa 40-vuotisjuh-
laa.

Tamperelainen Tero Ahtee toimii val-
miuskouluttajana. Keskustelu hänen
kanssaan antoi hyviä turvavinkkejä ja oi-
kaisi vääriä luuloja.

Retkeilijän on syytä tuntea joitakin ylei-
simpiä hätämerkkejä. Niitä voi joutua
itse käyttämään tai niillä voi joku muu
apua tarvitseva viestittää.

� 1.Viestitys (radiosähkötys, valo, ääni, 
Morsen järjestelmän . . .- - - . . . SOS).

� 2.Yksitellen ammutut punaiset raketit.
� 3. Kolme perättäistä laukausta.
� 4. Punainen käsisoihtu.
� 5. Kolme savua tai oranssi savu.
� 6.Toistuva hidas käsien nosto 

vaakatasosta ylöspäin.
� 7. Avunhuudot tai pillin vihellys.

Yksin kulkeva, joka sairastuu tai joutuu
loukkaantuneena makailemaan paikoil-
laan, voi yrittää rakentaa maasta-ilmaan
merkin. Merkkejä on useita, mutta kah-
den muistaminen riittää: V (= apua pyy-
detään), X (= lääkäriapua pyydetään).

Merkki on rakennettava selkeälle pai-
kalle ja maapohjasta hyvin erottu-
vaksi. Rakentamiseen voidaan käyttää
vaatteita, havuja, risuja, kiviä, kääntämäl-
lä maata, värjäämällä lunta jne. Se pitäisi
rakentaa mahdollisimman suureksi, vä-
hintään 2,5 metrin kokoiseksi (”viivan”
leveys n. 90 cm). Tällainen merkki näkyy
150–250 metrin korkeuteen ”kynnen ko-
koisena”. On myös huomattava, että len-
tokoneessa tähystysala on 200 metriä
kummallekin sivulle ja sieltä ei nähdä
suoraan alaspäin.

Jos materiaalia ei löydy hätämerkkien
tekoon, niin kaikenlainen poikkeava
käyttäytyminen herättää etsijöiden
huomion. Vastoin yleistä luuloa kirkas
alumiinipintainen kangas on huono hätä-
merkki. Ilmasta katsottuna se heijastaa
ympäröivän metsän ja vesistöjen äärellä
se sulautuu veteen. Lepattavana lippuna

se toimii paremmin. Avaruushuopien
sininen tai punainen kääntöpuoli sen
sijaan toimii hyvänä hätämerkkinä. Ylei-
sesti valkoinen on hyvä huomioväri ke-
sällä ja vihreä talvella.

Kaikkien on tärkeää muistaa tämä: Jos
apua ei tarvita, niin osoita etsintää suorit-
tavalle lentokoneelle, että hätätilannetta
ei ole! Tämä tarkoitta sitä, että älä tee mi-
tään! Älä missään tapauksessa ala huito-
maan ja hyppimään. Korkeintaan voit
seistä suorana kasvot koneeseen päin ja
toinen käsi ylhäällä (= kaikki hyvin).

Lisää pelastuspalveluasiaa löytyy osoit-
teesta 

www.vapepa.f i

Yksinkulkijoille ja muillekin hyödyllisiä
turvavälineitä. Pieni punainen, vihreä
tai valkoinen risti (ei Sveitsin lippua!)
rinkkasi taskussa osoittaa, että 
ensiaputarvikkeet ovat siinä. Tällöin
avun antaja löytää tarvikkeet nopeasti,
jos olet itse avun tarpeessa. Aina parem-
pi jos merkki on heijastavasta mate-
riaalista. Myös ea-pakkauksen on olta-
va selkeä erottuakseen muista pakkauk-
sista. Pieneen tilaan menevä ja kevyt
lämpöpeite on moneen asiaan käyttö-
kelpoinen ja sen pitäisi kuulua jokaisen
vaeltajan varusteisiin. Noin neliömetrin
suuruiseen oranssin väriseen kankaaseen
on pakattuna vihreä teltta. Leirissä 
kangasta käytetään teltan absidi-
mattona ja hätätilassa merkinantoon.

jaa pakoon. Yksin kulkeva liik-
kuu yleensä niin hiljaa, että hän
voi yllättää karhun ja silloin on
vetäydyttävä rauhallisesti.

Allergiselle hyttysten pistot
ovat hengenvaarallisia ja am-
piaisten pistot ovat nykyisin
yleisempiä ja vaarallisempia
kuin kyykäärmeen puremat.

Koin itsekin kauhunhetkiä
Käsivarren välituntureilla, kun
rymysin puron varren tiheän
miehenkorkuisen pajupusikon
läpi. Olin astumassa pajun run-
golle, kun huomasin sen alla
valtavan ampiaispesän, jonka
suuaukolla kävi melkoinen lii-
kenne. Pajuista käsin jarrutta-
malla sain pysäytettyä jalan ja
vartalon liikkeen, kuljin takape-
rin kauemmaksi ja toista reittiä
puron ylitse. Kauempana istuin
kivelle ja huokaisin pitkään.

Retkeilyvarusteet ovat syynä
moneen onnettomuuteen. Kaa-
su- tai bensiinikeittimet voivat
räjähtää tai polttoaine leimah-
taa ja tönäisystä voi spriikeitti-
men palava neste levitä ympä-
ristöön tai jopa polttaa teltan.
Kaasukeittimen räjähdystä olen
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ollut todistamassa ja siinä tilan-
teessa Trangian tuulisuojat sai-
vat uuden mallin ja teltasta pa-
loi absidi. Kaasusäiliöstä taisi
tulla satelliitti, koska sitä ei
maastosta löytynyt.

Puukko on monen vaeltajan
sormen silponut ja sahalla on
useita sormia katkottu, eikä
päähän pudonnut kirveenterä
ole mikään vitsi.

Vammat
Erämaissa syntyneet vammat
ovat samoja niin yksin kulke-
valle kuin 20-henkisen ryhmän
jäsenelle. Harvoin koko ryhmä
joutuu onnettomuuteen, mutta
sekin on mahdollista, jos esi-
merkiksi kaikki hiihtävät tii-
viissä joukossa heikolla jäällä.
Epävarmoilla jäillä ryhmässä
onkin pidettävä turvaetäisyyt-
tä. Hajaantuminen pätee myös
vuolaiden jokien ylityksissä se-
kä sumussa hiihdettäessä.

Ryhmän joutuessa onnetto-
muuteen joku aina selviytyy vä-
himmillä kolhuilla, mutta ruo-
kamyrkytyksen voi saada koko
kattilakunta.

Vähäinenkin vamma saattaa
tehdä yksin kulkevasta täysin
avuttoman. Silmävamma, joka
ei välttämättä ole edes tuskalli-
nen ja hengenvaarallinen, vaatii
ensiapuna molempien silmien
peittämisen. Sokkona on mah-
dotonta kulkea epätasaisessa
maastossa.

Putoamisesta tai kaatumises-
ta aiheutuneet luunmurtumat
ovat tuskallisia, mutta hyvin
lastoitettuna eivät aina estä kul-
kemista. Omatekoisilla kainalo-
sauvoilla on moni päässyt ih-
misten ilmoille.

Tavallinen vaeltaja, jolla ei ole
lääketieteellistä koulutusta, ei
aina tajua vamman vakavuutta.
Loukkaantunut voi kivuista
huolimatta pystyä kulkemaan,
mutta tulehduksen myötä vam-
ma voi kehittyä hyvin pahaksi.

Yksin kulkeva pohtii vam-
maansa järkevästi omalta kan-
naltaan, eikä hänen tarvitse aja-
tella sen vaikutusta muun po-
rukan suunnitelmiin.

Eräällä vaelluksella suuren
ryhmän yhden vaeltajan kanta-
päät hiertyivät jo alkumatkassa
sopimattomissa kengissä auki.
Kahden päivän ammattitaitoi-
sen hoidon jälkeenkin kulkemi-

nen oli vaivalloista ja vamma
paheni, joten hänen oli keskey-
tettävä vaellus. Lääkärissä käy-
tyään hän joutui sairaalaan,
koska tulehdus oli kehittynyt
lähes myrkytyksen asteelle. Sen
seurauksena hän oli sairaana
kahdeksan kuukautta.

Miten selviytyä 
loukkaantuneena
Kaikkien vaeltajien kannattaa
joskus miettiä valmiiksi toimin-
tamalleja, mitä tehdä onnetto-
muustilanteessa. Se ei ole ka-
tastrofiajatuksilla leikkimistä,
vaan järkevää ja jopa mielen-
kiintoista suunnittelua.

Tärkeintä on säilyttää maltti,
eikä joutua paniikkiin. Itse an-
netun ensiavun jälkeen on rau-
hallisesti harkittava tilannetta.
Aina vammat eivät vaadi kii-
reellistä hoitoa, vaan usein
pelkkä lepo auttaa.

Yksin liikkuvien ensiapupak-
kauksen pitäisi olla monipuoli-
sen runsas, mutta aika moni
karsii myös ea-tarvikkeista rin-
kan painoa vähentääkseen. He
ottavat mukaansa vain sellaista,
mitä osaavat käyttää.

Kerran Huippuvuorilla 10
hengen ryhmällämme oli lai-
nassa Laskuvarjojääkärikillan
retkikunnan erittäin monipuoli-
nen ea-pakkaus. Suurin osa tar-

vikkeista oli meille täysin outo-
ja ja meillä olikin hauskaa, kun
yritimme keksiä, mihin mitäkin
tarviketta käytetään ja millaisia
tauteja ihmisiin voi tulla.

Kännykkä on nykyään vaelta-
jien tuki ja turva. Silti siihen ei
pidä sokeasti luottaa, sillä yllät-
tävän paljon on edelleen katve-
alueita. Koska monissa onnetto-
muuksissa kännykän kuori
osoittautuu heikommaksi, kuin
kulkijan pään kuori, ja akku tyh-
jenee ennen aikojaan, on parem-
pi asennoitua kuin kännykkää
ei olisikaan. Luultavasti moni
yksinkulkija haluaa olla täydel-
lisessä rauhassa, eikä ota puhe-
linta edes mukaan. Ongelmat
voi kohdata vasta kotona, ei nii-

tä tarvitse viedä erämaihin.
Apua pyydettäessä on osatta-

va kertoa sijaintinsa yksiselit-
teisesti. Pelastuspalvelussa on
eri viranomaisten kesken pyrit-
ty yhdenmukaiseen käytän-
töön. Tällöin sijainti ilmoitetaan
maissa ja sisävesialueilla maas-
tokarttojen yhtenäiskoordinaa-
tiston (= punainen ruudukko)
mukaisesti. Sijainti voidaan
määrittää perus- ja topografisil-
ta kartoilta yhden millin tark-
kuudella, jotka maastossa vas-
taavat 20 ja 50 metriä. GPS lait-
teessa kkj-järjestelmää käyttäen
ilmoitetaan sijainti näyttöruu-
dun tarkkuudella.

Jos koordinaatteja ei jostain
syystä tiedä, niin silloin sijainti

Taivaanrannassa kohoavat tunturit ovat selvinä kiinto-
pisteinä, joten eksymisen varaa ei ole. Mutta mitä vaaroja 
sisältyy synkkään kuusikkometsään, jokien ylityksiin, jyrkil-
le rinteille…Vaarojen tiedostaminen pienentää riskiä.
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Jos kaukana erämaassa katkeaa jalka, yksin kulkevalla 
ovat vitsit vähissä, kun näkyvissä on vain rannaton tunturien
jono. Riskeihin on syytä varautua ennakkoon jo kotona 
reittiä kartalta katsellessa.

ilmoitetaan suuntana ja matka-
na johonkin nimettyyn sekä
huomattavaan maastonkoh-
taan. Tällöin on huomattava, et-
tei toista saannimistä ole lähi-
mailla. Esimerkiksi Länsi-La-
pissa on useita Vuontisjärviä ja
koko Suomessa 254 Saarijärveä
(vuoden 1987 laskennan mu-
kaan).

Ilman kännykkää on hätä-
viestitys hoidettava toisin. Jos ei
pysty leiristään lähtemään, on
syytä rakentaa lähelle ”maasta
ilmaan” -hätämerkit selkeään
paikkaan. Suuretkaan merkit
eivät korkealla lentäviin liiken-
nekoneisiin erotu, mutta etsin-
tää suorittavat lentokoneet tai
helikopterit lentävät matalalla
ja niissä tiedetään mitä etsiä. It-
sensä tekeminen hyvin havait-
tavaksi on tärkeää ja siinä aut-
tavat savuavat nuotiot, värikäs
liputtaminen, valon heijastami-
nen ja hätäraketit.

Pahimmat takaiskut
Neljänkymmenen vuoden aika-
na olen vaelluksillani louk-
kaantunut vain kaksi kertaa ja
muita vaivoja on tullut kolmi-
sen kertaa. Rakkoja on jalkoihi-
ni tullut harvoin ja silloin nahka
on irronnut, mutta sen pahem-
maksi en ole päästänyt vaivaa
kehittymään.

Norjan Rondanessa sain sää-
ren etuosaan luuhun asti syvän
haavan, kun jalkani lipesi sam-
maleen peittämällä kivellä ja
osui toisen kiven terävään sär-
mään. Perhoslaastarin ja tiukan
siteen avulla jatkoin vaellusta,
vaikka särky oli kova. Voimak-
kaita särkylääkkeitä en käytä.

Lumisokeuden koin joskus
1970-luvulla Käsivarressa, kun
olin hiihtänyt koko päivän su-
mussa ilman aurinkolaseja. Yh-
den päivän lepäsin autiotuvalla
silmät peitettynä ja sitten jat-
koin hiihtoani.

Sarekissa 1999 reisilihas re-
vähti, kun liukkaalla polulla jal-
kani lipesi ja nytkähdin äkilli-
sesti kaikella painolla toisen,
koukistuneen jalan varaan.
Jäähdyttelin revähdystä kyl-
mällä vedellä puolisen tuntia,
laitoin siihen tiukan siteen ja kä-
velin hiljakseen noin seitsemän
kilometriä tunturiasemalle.
Siellä tietenkin alkoi turhanpäi-
väinen tohotus ja sain parasta
ensiapua mitä milloinkaan:
Kuumaa papumuhennosta,
voileipiä, kaljaa ja kahvit.

Hankalin tapaus sattui kesäl-
lä 2003 Ruijassa. Olin vaeltanut
jo kolme viikkoa ja selkäni oli
silloin tällöin kipeä. Lakselvin ja
Masin välillä se yhtenä aamuna
kramppasi niin pahasti, etten
voinut pakata rinkkaani.

Päätin jäädä telttaan lepää-
mään ja siinä makaillessani
mietin kaikenlaisia vaihtoehto-
ja. Varauduin tarvittaessa ole-
maan paikallani jopa kuusi
vuorokautta, sillä niin pitkäksi
ajaksi muonaa oli mukana. Tiu-
kassa tilanteessa olisin päässyt
kipeällä selällä ja kevennetyllä
kantamuksella parissa päivässä
tien varteen.

Ajatuksissani kuitenkin pai-
notin, ettei minulla ole mihin-
kään kiirettä. Voin aivan hyvin
lähteä myöhemminkin lyhintä
reittiä tien varteen. Ollaan nyt
tässä ja nautitaan erämaan rau-
hasta!

Voimistelutin ja venyttelin
selkääni sen verran kuin kipu
antoi myöten. Kerran ryömin
ulos teltasta ja asetuin pyöreän

kiven päälle kihnuttamaan sel-
kälihastani. Puolitoista vuoro-
kautta olin paikallani, kunnes
jatkoin vaellustani. Päivä päi-
vältä selkä tuli paremmaksi, ei-
kä kuudentena päivänä Masiin
saavuttuani kipua enää tuntu-
nut.

Mörköjä vain 
mielikuvituksessa
Jos yksinkulkija alkaa pelätä,
hän tulee epävarmaksi ja alt-
tiiksi onnettomuuksille. Karski-
kin jätkä pelkää jotakin, sillä
oma mielikuvitus aiheuttaa
suurimmat pelot.

Avoimella tunturilla ei ole yh-
tä ahdistavaa kulkea kuin syn-
kässä metsässä. Avomaasto on
laajemmin hallinnassa, joten sii-
hen ei mielikuvituksessakaan
voi piiloutua mitään pelotta-
vaa. Synkässä metsässä voi ta-
pahtua aivan vieressä odotta-
maton tilanne, mikä säikäyttää
joskus pahastikin.

Kaupungin jatkuvaan me-
luun tottuneelle erämaiden täy-
dellinen hiljaisuus on joskus pe-
lottavaa. Oudot äänet voivat
nostaa hiukset pystyyn ja pistää
hermot kireälle. Jos ei ole ennen
kuullut, miten omien korvien
välissä rattaat rahisee ja piuhat
humisee, niin viimeistään yksin
laavulla makaillessa siihen ha-
vahtuu.

Missään tapauksessa toisten
ihmisten peloille ei ole syytä
naureskella, sillä ulkopuoliset
eivät voi tietää, millaisia kau-
huja hän on kokenut ja kokee
uudelleen.

Eksyminen erämaissa tapah-
tuu korvien välissä ja silloin
punnitaan kulkijan henkinen
kantti. Alkaako hän päättömäs-
ti etsiä kiintopistettä vai nau-
reskeleeko hetken töppäilylleen
ja päättelee sitten järkevästi ta-
pahtunutta.

Olen monelle vaeltajalle anta-
nut seuraavan ohjeen eksymisti-
lanteeseen: Jos tunnet olevasi ek-
syksissä, pysähdy, tee tulet, kei-
tä kahvia ja – nauti tilanteesta!

Toisaalta yksin kulkeva ei
koskaan eksy. Jos hän ei sijainti-
aan aina tarkalleen tiedäkään,

niin muutaman kilometrin kul-
jettuaan kaikki on yleensä OK.
Hänelle on ihan sama minne
menee, sillä ylimääräiset lenkit
eivät merkitse mitään ja har-
haan kulkemisenkin voi kään-
tää tarkoitukseksi. Tiedän eräi-
den kulkevan itsekseen viikko-
kausia Lapissa pelkästään tie-
kartalla tai jopa ilman karttaa.

Reittisuunnitelmat ja aikatau-
lut ovat vapautta rajoittavia ja
stressaavia papereita, suoraan
sanottuna pakkopaitoja. Jos
määrättyyn tavoitteeseen on
pakko päästä tiettyyn aikaan,
niin silloin otetaan isojakin ris-
kejä. Reittisuunnitelmat ovat
ymmärrettäviä omaisten sekä
pelastusviranomaisten kannal-
ta, sillä niiden perusteella voi-
daan aloittaa etsintä ja rajata se
tietylle alueelle.

Yksin, kaksin 
vai joukolla?
Yksin kulkeminen on toisaalta
helpompaa, toisaalta vaikeam-
paa kuin ryhmässä.

Helpoksi sen tekee juuri va-
paus toimia oman pään mu-
kaan, hetken mielijohteesta ja
neuvottelematta toisten kanssa.
Suunnittelu on helpompaa, kun
ei tarvitse ottaa toisia huomioon
tai kantaa toisista vastuuta.

Vaikeampaa on taas se, että
joutuu kantamaan kaikki va-
rusteet itse, eikä tarvittaessa ole
auttajaa. Suuressa ryhmässä on
aina jokunen ensiaputaitoinen
auttaja ja monta voivottelijaa
piristämässä tunnelmaa. Teltan
pystyttäminen lumimyrskyssä
on sellainen asia, jossa kaipaa
apua, sillä yksinäisellä eivät kä-
det riitä kaikkien tavaroiden
kiinnipitämiseen.

Ihanteellista olisi samoilla
erämaissa samanlaisen kaverin
kanssa tai tasapainoisessa pie-
nessä ryhmässä.

Mutta jos on varma taidois-
taan ja ennen kaikkea itsestään,
niin kannattaa joskus vaeltaa
tunturissa viikon verran yksin.
Vasta silloin tajuaa, kuinka val-
tavia ovat erämaat, ja huomaa,
ettei missään koe samanlaista
turvallisuuden ja vapauden
tunnetta kuin pohjolan tuntu-
reilla. Kokemuksena se on ensi-
kertalaiselle huikea ja sellaisen
retken jälkeen itseluottamus on
monta astetta korkeampi. �


