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R e t k e i l i j ä n A B C :

Mitä rinkkaan
pitää pakata

Miten 
suunnistat 
metsässä 
ja tuntureilla

Kuinka joki 
ylitetään

Majoitutko
kämppään, 
laavulle vai
asentokuusen
juurelle

Milloin 
syödään 
päivän tärkein
ateria

Tunturiin ei kannata 
kantaa vettä. 
Ruuan saa kevyeksi 
käyttämällä kuivattuja
aineksia. Ruokaa, 
kuten esim. sieniä voi
kuivata helposti itse.
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malaiseen luontoon
Jos jokin retkeilyn muoto voidaan nostaa muiden 
yläpuolelle kestosuosikkina, niin se on eittämättä samoilu 
suomalaisessa luonnossa, metsissä ja tuntureilla. 
Aloittaminen on helppoa, sillä luonto on lähellä ja jo 
muutamalla vaelluksella oppii pistämään järjestykseen myös 
retkeilyn perusasiat. Näistäkin vinkeistä voi aloittaa.
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K un olen kierrellyt
eri puolilla maail-
man tunnetuimmil-
la retkeilyalueilla,

olen monesti jäänyt miettimään
sitä, miten ainutlaatuinen met-
säympäristö meillä suomalai-
silla on aivan vieressämme. Eh-
kä se on kuitenkin niin lähellä,
ettemme välttämättä huomaa
sen tenhoa.

Kun retkeilee Chamonixin
hulppeissa maisemissa tai Keb-
nekaisella tai kalastaa jollakin
USA:n suosikkijoella, jää eräs
retkeilyyn kuuluva olennainen
piirre kokematta. Näillä seu-
duilla on aina paljon ihmisiä, jo-
notusta ja meteliä. Siellä ei voi
olla kahden luonnon kanssa. Se
taas onnistuu metsässä.

Siksi onkin paikallaan kirjoit-
taa perusretkeilystä ja toivoa,
että tätä kautta yhä useammat
löytäisivät hyviä elämyksiä kii-
reisen työelämän vastapainoksi
yksinkertaisesti lähtemällä lä-
hiluontoon ja opettelemalla tu-
lemaan osaksi sitä.

Metsäretkeily on suomalais-
ten erikoisoikeus, johon meillä
on varmasti Länsi-Euroopan
parhaat alueet, erinomainen tie-
to-taito ja pitkät perinteet.

Metsäretkeily antaa koke-
neellekin retkeilijälle hienoja
kokemuksia ja lisävirtaa kestää
arkielämän stressi. Vihreän
kuusimetsän tuoksussa on jota-
kin ainutlaatuista, rauhoitta-

vaa, hiljaista taikaa, jota kaipaa
yhä uudelleen.

Alkeista kaikki alkaa
Retkeily ottaa monimuotoisuu-
dellaan selkävoiton monesta
muusta harrastuksesta. Ensin-
näkin sitä voi harrastaa aivan
nuoresta vanhainkodin portille
asti. Retkeily antaa jokaiselle jo-
takin ja lajissa on mahdollista
kehittyä ja oppia koko ajan lisää.

Retkeily soveltuu jossakin
muodossa lähes kaikille. Sen
aloittamista helpottavat pienet
kustannukset moneen muuhun
harrastukseen verrattuna.

Pääosa aloittelijoista tekee en-
simmäiset reissunsa yhden päi-
vän tai yön retkinä johonkin lä-
hiseudun metsään kesäaikana.
Taitojen karttuessa matkat pite-
nevät ja aikanaan on edessä seu-
raava iso askel, ensimmäinen
talvivaellus.

Näin aloittaen voidaan va-
rusteet hankkia järkevällä ta-
valla pitkällä aikavälillä. Kun
olen seurannut vasta-alkajien
varustehankintoja, olen havain-
nut kaksi eri lähestymistapaa.

Toiset haluavat ostaa koko se-
tin kerralla ja tinkivät laadusta.
Ajatuksena on, että uusitaan va-
rusteet sitten, kun on rahaa. Tä-
mä tapa johtaa helposti niin sa-
nottuun Lada-kierteeseen. Hal-
vat tavaratalovarusteet hajo-
avat jo parin reissun jälkeen ja
niitä joudutaan korvaamaan
uusilla halvoilla varusteilla.

Toinen lähestymistapa on os-
taa vähän varusteita kerrallaan,
mutta pitäytyä laadussa. Itse
kannatan ehdottomasti tätä
vaihtoehtoa. Jos rahaa on vä-
hän, niin aloitteleva kesäretkei-
lijä pärjää ensimmäisillä reis-
suillaan hyvällä kantolaitteella
ja hyvillä jalkineilla. Muut va-
rusteet voivat olla mitä tahansa
vapaa-aikaan hankittuja ja ke-
säaikana yöpymiseen soveltuu
vintiltä löytynyt vanha makuu-
pussi tai huopa.

Hyvä kantolaite palvelee
käyttäjäänsä vähintään seuraa-
vat kymmenen vuotta. Niinpä
kantolaite on viisasta mitoittaa

heti alusta lähtien noin viikon
vaellusta varten, sillä ensim-
mäisten viikonloppuretkien jäl-
keen alkaa hyvin pian pyöriä
mielessä pitempi vaellus. Tällai-
seen käyttöön soveltuvia kanto-
laitteita on kahta tyyppiä: perin-
teisiä putkirinkkoja ja rosnia.

Putkirinkkojen kehitys alkoi
1960-luvulla satularepuista, en-
sin teräsrunkoisina ja myöhem-
min alumiinirunkoisina. Kehi-
tys hiipui 80-luvun alkuun
mennessä, minkä jälkeen rin-
koissa on tapahtunut vain pien-
tä hienosäätöä. Viikon vaelluk-
selle soveltuvan putkirinkan on

oltava kooltaan vähintään 75-
litrainen.

Rosnien osalta kehitys alkoi
70-luvun Joe Brown -tyyppisis-
tä kiipeilyrepuista ja ensimmäi-
set vaellusrosnat ilmestyivät 80-
luvun alussa. Niiden kehitys oli
ripeää, mutta tasaantui 90-lu-
vulle tultaessa.

Koska rosnissa on vain jäykis-
telistat, eikä varsinaista runkoa,
jolla pakkaustilavuutta voidaan
helposti kasvattaa, niiden tila-
vuus saisi viikon vaellukselle ol-
la mielellään yli 90 litraa.

On makuasia, kumman tyyp-
pisen kantolaitteen valitsee,
kunhan tekee sen huolellisen
vertailun jälkeen. Omalta koh-
daltani olen huomannut ottava-
ni lähes poikkeuksetta rosnan
mukaan, vaikka minulla on
myös laadukas putkirinkka.

Hyvä kantolaite palvelee retkeilijää vähintään kymmenen
vuotta. On makuasia, valitseeko selkäänsä putkirinkan 
(kuvassa) vai anatomisen rinkan eli rosnan. Soveltuvuus
omiin tarpeisiin on syytä pohtia tarkkaan ja valinta kannat-
taa tehdä kantolaitteiden huolellisen vertailun jälkeen.

Kulkunopeus metsässä vaihtelee maaston mukaan. Etelä-Suo-
men ryteiköissä nopeus laskee helposti 2–3 kilometriin tunnissa.



Kari Vainion viikonlo-
pun pituisen kesäretken
varusteet on heitetty re-
pun ympärille olohuoneen
lattialle viiteen kasaan. Yö-
pymisvarusteita ovat laavu,
makuupussi, makuualusta ja
saha. Kirves on tässä esimer-
kissä kaverilla. Ruokailuva-
rusteisiin kuuluu keitin, polt-
toainepullo, muki, lautanen,
lusikkahaarukka, muona,
muonan säilytyspussi ja tuli-
tikut vesitiiviisti pakattuna.
Keittimen kattilat ovat tässä
esimerkissä kaverilla. Hätä-
varustus sisältää ensiapu-
laukun, linkkuveitsen ja is-
kunkestävän vesitiiviin laa-
tikon viestivälineelle (kän-
nykkä) ja kameralle. Kaveril-
la on vastaavasti korjaus-
välinepaketti. Taukovarus-
tukseen kuuluu fleece-takki,
sadetakki, pitkät alusvaat-
teet ja sukat. Liikkumisva-
rusteita ovat varakartta,
sääskiöljy, rinkkalautan los-
sausnarut, partionaru, kaksi
sulkurengasta ja kenttäpullo.
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Tarpeellista 
ja tarpeetonta
Ensimmäisellä reissulla huo-
maa usein, että mukaan on tul-
lut otettua kaikkea ”tarpeellis-
ta”, jota ei sitten käytäkään. Tur-
hien tavaroiden karsimisen voi
aloittaa pitämällä jonkinlaista
ruutupaperimuistiota siitä, mi-
tä ei tarvittu ja mitä tarpeellista
jäi puuttumaan. Näin pääsee
kantamuksen painossa melko
pian järkeviin kiloihin.

Jos on kiinnostunut pakkauk-
sen äärimmäisestä keventämi-
sestä, siihen antavat mukavan
kimmokkeen esimerkiksi par-
tiotaito- ja Erä-SM-kilpailut, pu-
humattakaan seikkailu- yms.
sukkahousukisoista, joissa
grammojen viilaus on kehitelty
taitolajiksi.

Pakkaamista helpottaa tietty
toimintatapa. Itse jaan varus-
teet viiteen osaan: yöpymiseen,
ruokailuun, taukoihin, liikku-
miseen ja hätään tarkoitettui-
hin. Jokaisella on repussani
oma paikkansa.

Aloitan pakkaamisen siten,
että levitän tavarat olohuoneen
lattialle ryhmiin jaoteltuina.
Tarkistan jokaisen varustekasan
läpi varmistaakseni, että kaikki
sen ryhmän tarpeelliset ovat
mukana ja työnnän tavarat rep-
puun omille vakiintuneille pai-
koilleen.

Jos retkeilee harvoin, kannat-
taa käyttää tarkistuslistaa, mut-
ta jos retkeilee viikoittain, käy
varusteiden pakkaus 15–20 mi-
nuutissa ilman minkäänlaista
luetteloa.

Varusteiden pakkaamisen
kantolaitteeseen määrittää oi-
keastaan vain kaksi periaatetta.
Usein tarvittavien tavaroiden
pitää olla helposti saatavilla ja
kantolaitteen painopisteen pi-
tää olla lähellä selkää. Jos osaa
vielä pakata repun siististi niin,
ettei se näytä häthätää kyhätyl-
tä evakkokuormalta, tärkeim-
mät asiat on jo huomioitu.

Ennen retkelle lähtöä
Vanha viisaus sanoo, että hyvin
suunniteltu on puoliksi tehty.
Niinpä ennen lähtöä on hyvä
pitää osallistujien kesken pala-
veri tai käydä ainakin sähkö-
postikeskustelu, mikäli kysees-
sä on lyhyt rutiiniluonteinen
retki.

Olen huomannut, että retken
tavoitteet pitää olla kaikkien
kanssa puhuttu selväksi, jotta
odotukset ja todellisuus eivät
törmää toisiinsa räntäsateessa
ja väsymyksen painaessa. Jos
näin pääsee käymään, on hieno
reissu pilalla.

Myös päivätaipaleet ja alusta-
vat yöpymispaikat on suunni-
teltava huolellisesti. Lisäksi vii-
kon pituiselle matkalle kannat-
taa varata yksi reservipäivä,
koska suunnitteluvaiheessa
tussikynä tahtoo kulkea kartal-
la nopeammin kuin kenkä po-
ropolulla.

Eräs tarkasti sovittava asia
muiden kanssa on vielä varus-
teluettelo ja erityisesti yhteiset
varusteet. Tässä säästetään hel-
posti kiloja.

Metsään
Metsässä vaellettaessa kulku-
nopeus vaihtelee erityisesti mä-
kisyyden ja aluskasvillisuuden
runsauden mukaan. Lapin va-
riksenmarjakankailla liikkumi-
nen on nopeaa, mutta Etelä-
Suomen ryteiköissä nopeus las-
kee helposti 2–3 kilometriin
tunnissa.

� Vaellusharrastuksen alkuvaiheessa tarkistuslista on tarpeen.
Kirjoita tulevia reissuja silmälläpitäen muistiin, mitä maastoon
tuli mukaan kannettua. Ja mikä oli tarpeen, mikä turhaa. Par-
haiten juuri sinulle sopiva varusteluettelo on aina oma, ikio-
mien kokemustesi perusteella muotoutunut lista. Tässä yksi
vaihtoehto ensimmäisen listan pohjaksi.

Ylle: tuulenpitävä, hupullinen vaellustakki, mahdollisesti ohut
välikerroksen paita (esim. fleeceä tai villaa), ohut urheiluker-
rasto (paita+kalsarit), lyhyet alushousut, tuulenpitävät vael-
lushousut, ohuet vaellussukat, paksummat vaellussukat tai vil-
lasukat, vaellussaappaat tai vaelluskengät, lippalakki tai pipo
sään mukaan, hanskat, kartta, karttalaukku ja kompassi, puuk-
ko, pieni ensiapupakkaus, tulitikut vedenpitävästi pakattuna.

Rinkkaan: teltta tai laavu, makuupussi, makuualusta, varaur-
heilukerrasto, villapaita tai fleecepusakka, sekä ohuita että pak-
sumpia sukkia, lyhyitä alushousuja, pipo ja/tai kommandopi-
po, kynsikkäät, jos vaellusasu ei pidä vettä, sadeasu tai sade-
viitta ja -lahkeet, kirves, retkikeitin + kattilasto + kahva, poltto-
aine, lusikka, juomapullo, ruuat (jos kaikki kuivattua, noin 5–5,5
kg/hlö/vko), tulitikut vedenpitävästi, paperia + kyniä, toinen
kartta tai karttakopio alueesta, korjauspussukka (mm. ilmas-
tointiteippiä, vahvaa lankaa + neuloja, rautalankaa, liimatuu-
bi), ehjä jätesäkki, köyttä, ensiapupakkaus (mm. lääkkeitä vat-
savaivoihin, särkyyn ja omiin, sairauksiin, sideharsoa, steriile-
jä sidetaitoksia, laastaria, rakkolaastaria, urheiluteippiä, palo-
vammasalvaa, desinfiointiainetta, kyypakkaus, ideaaliside),
shampoo ja pyyhe, hammasharja ja -tahna, vessapaperia

Lisäksi vuodenajan mukaan: sukset, sauvat, hiihtojalkineet,
mahdollinen ahkio (talvella), korjauspussukkaan sideruuveja ja
siteen vararemmi (talvella), myrskylasit (avotunturiin talvella),
isot rukkaset lämpimien sisävuorien kera (talvella), untuvatak-
ki ja villahousut (keskitalvella), aurinkolasit ja aurinkovoidetta
(keväthangille, kesällä vesille), hyttyshuppu ja haluttaessa
myrkkyä (juhannukselta elokuulle), t-paita (keskikesällä), otsa-
lamppu (aina muulloin paitsi ihan keskikesällä), kruunukyntti-
löitä (aina muulloin paitsi ihan keskikesällä), lapaset tai rukka-
set (aina muulloin paitsi ihan keskikesällä)

Tarvittaessa: kalastusvälineet, lautanen ja muki, termospul-
lo, lapio (talvella), lisää varavaatteita, mutta ei ylimäärin, ke-
vyet lenkkitossut leiri- ja kahlausjalkineiksi, avaruushuopa tai
-pussi, kamera + filmiä tai muistikortteja, kiikari, pikkuradio, he-
rätyskello, kännykkä, GPS, lämpömittari, huulirasvaa, pienet
sakset, lumijälkiopas, tunturikasvikirja, lintukirja tms, pelikor-
tit, nopat, kirja tms, ympäristöystävällistä pyykinpesu-
ainetta. � Jouni Laaksonen
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Varusteet viikoksi
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Tiheämmässä metsässä kan-
nattaa käyttää hyväksi polkuja
ja kärryteitä, vaikka ne piden-
täisivät matkaa. Polkuja käyttä-
en pystyy kasvattamaan no-
peutta jopa kaksinkertaiseksi
hidaskulkuiseen maastoon ver-
rattuna.

Ennen vanhaan neuvottiin,
ettei liikkumisen aikana saa juo-
da vettä, korkeintaan kostuttaa
huulia. En tiedä, mistä tuo ”vii-
saus” on lähtöisin. Itse olen juo-
nut aina niin paljon kuin janot-
taa. Yleensä juon jotain hiili-
hydraattipitoista urheilu-
juomaa ja juoman vähetessä
lantraan sitä vedellä, kunnes
loppumatkasta joudun joskus
juomaan pelkkää vettä.

Kuumana kesäpäivänä saat-
taa juotavaa mennä kolmekin
litraa päivässä. Liikaa vettä on
kuitenkin turha kantaa muka-
na, koska matkan aikana voi-
daan täyttää kenttäpullo yhä
uudelleen. Tässä on tosin mah-
dollisuus erehtyäkin, sillä ret-
kellä saadut vatsataudit johtu-
vat useimmin likaisen veden
käytöstä.

Virtaava vesi ei ole puhtauden
tae varsinkaan Etelä-Suomessa.
Hyvä ohje on keittää aina vä-
hänkin epäilyttävä vesi. Veden-
puhdistustabletit ajavat saman
asian, vaikka vesi maistuukin
niitä käytettäessä pahalta.

Kuumalle kesäpäivän vael-
lukselle löytyy varteenotettava
ja miellyttävä vaihtoehto, jota
tosin aika vähän käytetään. Ke-
säyö on valoisa, mutta vilpoi-
nen. Sääskiä ja paarmoja pyörii

ympärillä huomattavasti vä-
hemmän kuin päivällä ja mat-
kanteko on miellyttävää. Ke-
säyön hiljaisuus on jo sinänsä
kokemisen arvoinen. Niinpä
kesävaelluksella voi vaeltaa öi-
sin ja nukkua päivisin.

Juomisen lisäksi tauoilla syö-
dään suklaata, rusinoita ja ehkä
pari ruisleipää, jotta energiava-
rasto pysyy tasaisena. Erähen-
kisemmät mutustelevat kuivaa
poronlihaa tai jerkyä, joka on
myös kuivattua, mutta tietyllä
tavalla käsiteltyä lihaa.

Ajaltaan sopiva täyden päi-
vän taival ruokataukoineen
kestää kahdeksasta kymme-
neen tuntiin. Olen kokenut par-
haaksi jaksotteluksi eli ”legin”
pituudeksi 50 minuuttia liikku-
mista, jonka jälkeen pidetään 10
minuutin juoma- ja mutustelu-
tauko. Alkumatkasta voidaan
tehdä hyvällä omalla tunnolla
kahdeksaa tuntia lyhyempiäkin
päiviä ja vasta elimistön tot-
tuessa lisätään päivään legi ker-
rallaan.

Leirin pystytykseen olisi hy-
vä päästä kuitenkin aina valoi-
sassa, sillä muuten huomaa
seuraavana aamuna, että valoi-
sa nauraa pimeyden töitä.

Suunnistamisen 
vaikeus
Metsässä vaeltamisessa on yksi
vaikeus ylitse muiden, suunnis-
taminen. Kaukaisia kiintopis-
teitä ei ole koko ajan näkyvissä,
kuten asia on yleensä avotuntu-
rissa tai vuorilla. Niinpä reitti
pitää suunnitella kulkemaan

Kuumana kesäpäivänä juotavaa saattaa mennä useita litroja
päivässä. On hyvä muistaa, että virtaavakaan vesi ei ole aina
puhtauden tae, varsinkaan Etelä-Suomessa.



järvien, kämppien, purojen ris-
teysten tai muiden sellaisten
paikkojen kautta, jossa oman
olinpaikan tarkka määritys on-
nistuu. Muuten kuljetaan nii-
den välit etupäässä kompassiin
luottaen ja mittaamalla kellolla
välimatkaa.

Kätevä tekniikka suunnassa
pysymiseksi on ottaa kompas-
sin avulla kulkusuunta ja etsiä
siitä suunnasta mahdollisim-
man kaukaa puu, jonka juurelle
kuljetaan. Kun on päästy puun
juurelle, vilkaistaan taas kom-
passista suunta ja etsitään seu-
raava puu.

Vaikka nykyelektroniikka on
tehnyt paikantamisesta help-
poa, on selvä riski lähteä met-
sään pelkän GPS:n varassa il-
man perinteistä suunnistustai-
toa ja -välineitä.

Suomessa on käytännössä ai-
noastaan yhdenlaisia luon-
nonesteitä, joiden ylittäminen
vaatii erityistaitoja. Nimittäin
vesistöt, joiden ylittäminen
aloitetaan selvittämällä kartalta
etukäteen mahdollisimman ka-
pea ylityspaikka. Jos on mah-
dollista käyttää siltaa tai kahla-
ta vesistön yli, hakeudutaan sel-
laiseen paikkaan lisäkilomet-
reistä huolimatta.

Vaikka kartalla ei näy sillasta
merkkiä, on vesistö useimmiten
helposti ylitettävissä, jos polku
on merkitty vesistön molem-
min puolin. Ylityspaikalla voi
olla sittenkin olla silta tai aina-
kin matala kohta.

Erilaisia ylitystapoja
Jos kahlaaminen ei onnistu, no-
pein tapa on uida yli. Rinkka

pakataan tällöin omaan sade-
suojukseensa, sadeviittaan, laa-
vukankaaseen tai jätesäkkiin ja
sitä työnnetään uidessa edessä.

Uimisessa on omat riskinsä.
Veden kylmyys suhteessa uinti-
matkaan on harkittava tarkasti.
Koska ylityspaikat eivät ole rai-
vattuja, rannassa saattaa olla ki-
viä tai vedenalaisia oksia, joihin
helposti satuttaa itsensä.

Hitain keino ylittää vesistö on
tehdä tilapäislautta, mutta se on
joskus ainoa keino etenkin kyl-
missä vesissä. Lautan teko on-
nistuu helpoimmin rinkoista ja
laavukankaasta tai pelkistä rin-
koista. Suuresta laavukankaas-
ta tai teltasta voi tehdä myös
”donitsin”, jolla virta ylitetään.

Rinkkalautat kantavat kor-
keintaan kaksi ihmistä kerral-
laan. Jos ylittävä porukka on tä-
tä suurempi, ei useinkaan kan-
nata rakentaa kuin yksi lautta ja
käyttää ylitykseen lossausnaru-
ja, joiden avulla lauttaa voidaan
hinata edestakaisin vesistön yli
niin monta kertaa kuin tarvi-
taan. Kuljetan itse normaalisti
mukanani kahta 100 metrin los-
sausnarukelaa, mikä on osoit-
tautunut riittäväksi useimpiin
tilanteisiin.

Tilapäislautat eivät ole kovin
turvallisia aluksia. Uppoami-
seen on yleensä kaksi syytä. Jo-
ko lautta on tehty väärin tai nii-
hin lastataan liikaa ihmisiä. Ta-
vallisesti lauttaan tihkuu vähän
vettä, joka on äyskäröitävissä
pois esim. keittimen kattilalla.
Jos vettä alkaa virrata kunnolla
sisään, uppoaminen tapahtuu
noin minuutissa. Siksi lautta
kannattaa testata kelluttamalla

Avotunturissa on helppo suunnistaa kiintopisteiden avulla.
Peitteisessä maastossa kompassia joutuu vilkuilemaan usein,
mikäli haluaa päästä oikeaan paikkaan.
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sitä lastattuna rannassa.
Jos lautalle mennään tai siitä

poistutaan huolettomasti, saat-
taa kangas puhjeta osuessaan
kiveen tai oksaan.

Ylikuormaamisen vaara kos-
kee oikeastaan vain donitsia ja
kopukkaa, joita on mahdollista
tehdä eri kokoisina. Hyvä nyrk-
kisääntö on lastata tällainen
lautta täyteen rannassa ja tode-
ta, että se kelluu hyvin. Tämän
jälkeen otetaan kuormasta pois
yksi henkilö varusteineen ja
lähdetään ylittämään vesistöä.

Olen käyttänyt vielä yhtenä
lisäturvakeinona sitä, ettei laut-
taan mennä painavissa vaellus-
jalkineissa, vaan ne riisutaan ja
köytetään kiinni rinkkaan.
Etenkin kumisaappaat jalassa
uiminen on vaikeaa.

Jään ylittäminen on riskialtis-
ta alkutalvesta ja myöhään ke-
väällä. Kevätjää on aina erittäin
petollista. Alkutalvi on siinä
mielessä selkeämpi, että jään
paksuuden mittaaminen on
helppoa. Kirveellä hakkaamalla
varmistutaan, että jää on vähin-
tään viisi senttimetriä paksua.

Jos mahdollista, niin ilman
muuta kannattaa käyttää vael-
tajien välissä turvaköyttä. Ja vä-
hintäänkin kaksi heittoliinaa on
oltava mukana.

Talviset ongelmat
Talvisessa metsässä on hitaampi
liikkua kuin sulan maan aikana.
Olen nähnyt usein suositeltavan
280-senttisiä uppolumisuksia.
Ne toimivatkin Lapissa, missä
lunta on paljon, aluskasvillisuus
hangen sisällä ja puita harvassa.
Sen sijaan Etelä-Suomen rytei-
köissä pitkien suksien kanssa
menevät hermot. Lunta on aina-
kin viimeisen kolmenkymme-
nen vuoden aikana ollut Etelä-
Suomen metsissä niin vähän, et-
tä normaali retkisuksi on paras
kulkuväline.

Useimmiten retkialueilta löy-
tää jonkun tekemän ladun tai
kelkkauran, jota voi hyödyntää.
Talviseen retkiporukkaan pi-
täisikin kuulua vähintään neljä,
jotta ladunavaaminen ja etene-
minen käy joutuisasti. Kun nel-
jä ensimmäistä hiihtäjää tekee
työtä, latu on sen jälkeen niin
hyvä, että olen kutsunut loppu-
porukkaa nollakerhoksi.

Nopeimmaksi tavaksi avata
latua syvässä lumessa on osoit-
tautunut se, että etummainen
puskee voimalla ja vauhdilla
noin 10 minuuttia ja hyppää sit-
ten sivuun liittyäkseen lopulta
nollakerhon viimeiseksi lepää-
mään. Jos ladunavaaja jää kiin-
ni upottavaan lumeen, ei hänen

irrottautumistaan odoteta, vaan
toisena hiihtävä siirtyy avaajak-
si, vaikka edellisen vuoro ei oli-
si vielä päättynytkään

Suksen sekä luisto- että pito-
puolen on oltava kunnossa. En-
nen reissua tehty parafiinikäsit-
tely kestää koko matkan, mutta
pitoa joutuu lisäämään kesken
päivänkin.

Suksien pohjiin tulevat paa-
kut saa tilapäisesti puhdistet-
tua niin, että ladunavaaja kään-
tyy vuoronsa päätyttyä poikit-
tain ja muut hiihtävät hänen
hieman kallistettujen suksiensa
yli. Paakkuja voi muodostua ti-
lanteessa, kun on hiihdetty
esim. järven jäällä, jossa on lu-
men alla vettä. Rantaan tultaes-
sa on kätevä puhdistaa sukset
hiihtämällä kaverin suksien yli.

Kahdesta pienestä kisa-
repusta on syntynyt lautta
erävaelluksen-SM:n harjoi-
tuksissa. Isoista rinkoista
saa tukevamman ja suurem-
man kulkuvälineen.

Pitkät metsäsukset toimivat
paremmin Lapissa, jossa
aluskasvillisuutta ei ole pal-
jon ja puut ovat harvassa.

Mikäli tukeutuu vaelluksella kämppiin tai turvekammeihin,
on reitiltä vaikea poiketa kiinnostavien kohteiden perään.
Kämppien ansiosta vaellukselle voi varustautua kevyemmin.

Kämppä on jätettävä 
vähintään yhtä siistiin kun-
toon kuin se oli tullessa. 
Taitava kulkija vuolee 
lähtiessään kiehiset valmiik-
si uudelle asukkaalle.



nä väkeä. Tällöin on tärke-
ää muistaa toisten huo-
mioiminen, jotta sopu säi-
lyisi.

Kokenut retkeilijä jättää käm-
pän vähintään yhtä siistiin kun-
toon kuin se oli tullessa ja var-
mistaa, että sisälle jää riittäväs-
ti puita seuraavalle kulkijalle.
Uusi asukas voi olla väsynyt ja
ilahtuu varmasti löytäessään
polttopuut kamiinasta ja kiehi-
set valmiiksi vuoltuna.

Turvekammi on eksoottinen
ja harvinainen asumus. Jos löy-
tää kammin, joka ei ole yksi-
tyiskäytössä, kannattaa siinä il-
man muuta yöpyä, sillä aamul-
la herää yhtä kokemusta rik-
kaampana.

Minulla on vielä kristallin-
kirkkaana muistona yö vuodel-
ta 1970 eräästä Ruijassa olevasta
kammista, jonka lattia oli puolil-
laan poron luita ja ruokajätettä.
Mieleenpainuvia olivat myös ne
yöt, jotka kuluivat poron selkä-
keittoa kammin hellalla valmis-
taen ja keittoa syöden Pöyrisjär-
ven itäpuoleisessa kiveliössä.

Vaikka kammit ja kämpät
ovat omalla tavallaan viehättä-
viä asumuksia, niistä puuttuu se
vapauden tunne, jonka saa vain
valitessaan itse leiripaikkansa.

Hyvän leiripaikan vaatimuk-
sena on, että se on suojaisa ja lä-
hellä on sulan maan aikana juo-
mavettä. Mikäli on lupa tehdä
tulet, niin polttopuutkin olisi
hyvä löytää lähempää. Leiri on
hyvä pystyttää hiukan sivuun
kulkureiteistä, jolloin yön saa
viettää rauhassa.

Asento tai asentokuusi on
vanhassa eräkielenkäytössä tar-
koittanut yksinkertaista yöpy-
mispaikkaa, vaikkapa kuusen
alustaa. Asento-sanaa enää har-
voin käytetään. Nintendo-su-
kupolvi käyttää samasta asiasta
nimitystä biwi tai bivakki. Van-
han kansan erämiehet menivät
aina asennolle.

Asentopaikaksi valitaan tiheä
ja pitkäoksainen kuusi, joka tar-
joaa suojan vaikka pieni sade-
kuuro yllättäisi. Jos sää on illal-
la kirkas ja korkeapaine vallit-
see, asentokuusi on hyvä yöpy-
misvaihtoehto. Mutta jos vä-
hänkään antaa Murphylle mah-
dollisuuden, niin sade kastelee
nukkujan.

Varsinaisia mukana kuljetet-
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Valoa pimeyteen
Liikkuminen pimeässä on opet-
tava kokemus. Talviaikaan kuu-
tamolla ei ole oikeastaan eroa
päivään, sillä karttaakin pystyy
joissain oloissa lukemaan ilman
valoa. Sen sijaan syksyllä uuden
kuun aikaan, kun pimeässä ei
näe edes omia jalkojaan, on ti-
lanne aivan päinvastainen. Sil-
loin on pakko käyttää otsa-
lamppua.

Nykyaikaiset led-otsalamput
ovat erinomaisia, koska niiden
valoteho on riittävä kävelyyn ja
virrankulutus pieni. Niitä voi
surutta polttaa koko liikkumi-
sen ajan. Olen kuitenkin, var-
maan vanhasta muistista, mie-
lelläni sammuttanut valot muu-
ten kuin karttaa lukeakseni, jos
on vähänkin luonnonvaloa. Sil-
mä tottuu pimeään ja silloin voi
havainnoida kauemmaksi kuin
lamppua käyttäen.

Suunnistaminen perustuu
yöllä päivää enemmän suun-
nassa kulkemiseen kiintopistei-
den kautta. Reitinvalinnassa
korostuu polkujen ja helppo-
kulkuisten urien käyttö, vaikka
ne lisäävät matkaa.

Suunnassa pysyminen on
helppoa, jos taivaalla näkyvät
tähdet tai kuu. Tähtitaivaalta
voi valita mieleisensä tähden,
jota kohti kulkea. Kun tarkastaa
olinpaikkansa tai suunnan ker-
ran tunnissa, tähtitaivaan pyö-
riminen 15 astetta tunnissa ei
sekoita suuntaa.

Majoittuminen
Metsävaelluksella on majoittu-
miseen useita eri vaihtoehtoja:
kämppä, turvekammi, asento,
laavu, teltta ja talvella lumi-
kuoppa ja -kammi.

Kämppä ja turvekammit sito-
vat reitin ennalta. Jos mukana ei
ole omaa majoitetta ja reissu on
suunniteltu kämppävaelluk-
seksi, päivätaipaleet määräyty-
vät kämppien välisen etäisyy-
den mukaan.

Kämppien käyttö antaa mah-
dollisuuden kulkea kevyesti va-
rustautuneena, kun omaa ma-
joitetta ei tarvita ja makuupus-
sikin voi olla normaalia ohuem-
pi. Kämppävaelluksen huonoin
puoli on mielestäni oman rau-
han puuttuminen. Varsinkin se-
sonkiaikana kämpät ovat täyn-

� Jos siltaa ei ole, niin vesistöjä ylitettäessä lauttojen teon si-
jasta kahlaaminen kannattaa, vaikka kahluupaikalle siirtymi-
nen lisäisi kilometrejä.

Ellei hyvästä kahluupaikasta ole etukäteistietoa, eikä sitä voi
päätellä kartalta, keskitetään etsintä virtapaikkoihin ja ylä-
juoksun suuntaan.

Helpon ja matalan veden ylitys sujuu rauhallisesti kävele-
mällä, mutta jos joudutaan hyppelemään kiveltä toiselle tai et-
simään vedenalaisia kiviä saappaan varren riittämiseksi, on
tukisauva välttämätön.

Varsinkin Lapissa kesällä useimmissa joissa normaali kumi-
saappaan varsi riittää. Jos syvyyttä on vartta enemmän, eikä
riittävän matalaa ylityskohtaa tahdo löytyä, teipataan sade-
lahkeiden alapäät kiinni kumisaappaisiin ilmastointiteipillä.
Näin saadaan nivusiin asti ulottuvat kahluusaappaat.

Hommaan käy myös jätesäkki, jonka pohjaan puhkaistaan
reikä, tai erilaiset putkilomalliset vahvat kelmut.

Jos ei halua tehdä saappaisiin jatkovarsia, voi ottaa kengät
ja sukat pois ja kahlata avojaloin. Se vain vaatii tarkkaavai-
suutta, sillä kiviin tai oksiin loukkaa helposti jalkaterän tai var-
paan pään. Jos kahluita on tiedossa useita, kannattaa varata
mukaan kevyet sandaalit, joissa kantapää ei pääse liikkumaan
vapaasti.

Rinkan lantiovyön kiinni tai auki pitämiseen on kaksi koulu-
kuntaa. Erä-SM:ssä sakotettiin ainakin vielä 1980-luvulla, jos
piti lantiovyön kiinni vesistönylityksessä. Perusteena oli, että
auki olevan rinkan saa helpommin vedessä pois selästä.

Olen tutkinut tätä asiaa ja oma kantani on, että lantiovyön
tulee olla kiinni kahlaamisen aikana. Kun rinkka on hyvin se-
lässä, tasapainon pitäminen on helpompaa ja kaatumisen to-
dennäköisyys pienempi.

Varsinkin eteen kaaduttaessa korkea rinkka, jonka lantiovyö
on auki, tulee helposti kantajansa niskan yli ja vaikeuttaa ve-
destä nousemista. Eli käyttäytyy juuri päinvastoin kuin vyön
auki olemista puolustavat uskovat.

Eri kokeissa olen lisäksi todennut, että nykyaikaisen lantio-
vyön aukaiseminen vedessä on erittäin yksinkertaista. Se on-
nistuu kaikista asennoista.

Jos vettä on niin paljon, etteivät jalat yletä pohjaan, on vii-
sainta kääntyä rinkan päälle selälleen ja irrottaa vyö siinä. Lo-
puksi sujautetaan kädet kantoviilekkeitten välistä 
ja homma on selvä. � Kari Vainio

Vesistönylitys kahlaamalla

Matalien jokien yli pääsee joskus kuivin jaloin 
loikkimalla kiviä pitkin. Ylitykseen kannattaa varata
mukaan vaellussauva tai tukeva puukeppi.
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tavia yöpymissuojavaihtoehto-
ja on kaksi, teltta sekä laavu eri
versioineen kuten loue, kota
yms. Molemmilla vaihtoehdoil-
la on omat hyvät ja huonot puo-
lensa ja kannattajansa.

Tulelle tarvitaan lupa
Laavun kanssa pidetään yleen-
sä tulta, mutta se vaatii aina
maanomistajan luvan. Tämän
moni kokee hankalaksi, mutta
loppujen lopuksi ei ole kovin-
kaan suuri vaiva neuvotella
asiasta maanomistajan kanssa.

Aina ei ole pakko olla kerjuul-
la, vaan voi myös tarjota maksua
käyttämästään polttopuusta.
Olen huomannut etenkin maa-
seudulla asuvien maanomista-
jien suhtautuvan myönteisesti
tällaiseen yhteydenottoon.

Joskus olen sopinut maan-
omistajan kanssa, että ostan ja
vien polttopuut yöpymispai-
kalle etukäteen. Tämä on käy-
tännössä ainoa keino, jos halu-
aa yöpyä rakotulilla Etelä-Suo-
messa.

Valtion mailla Ylä-Lapissa on
Metsähallitus sallinut tulen
teon risuja ja oksia käyttäen il-
man erillistä lupaa. Maapuiden
eli maahan kaatuneiden vähä-
arvoisten puiden ottoon ja käyt-
töön tarvitaan kuitenkin jo maa-
puulupa, joka maksaa 8,50 eu-
roa kiintokuutiolta. Kittilän
puolella, mm. Puljun erämaassa
myynnissä on puolestaan pino-
kuutioita 4,25 euron hinnalla.

Laavulla yövyttäessä on tär-
keää suunnitella koko muu va-
rustus niin, ettei nuotiosta sin-

koava kipinä sulata makuupus-
sia tai tee kalliiseen vaellus-
asuun reikää. Koska tulilla on
helppo ja mukavakin kuivatella
vaatteita päivän päätteeksi, on
viisainta pitäytyä puuvilla-po-
lyesterisekoitteisissa asuissa.

Jos makuupussin päällyskan-
gas on tekokuituinen, sen pääl-
le on hyvä teettää kipinöitä pa-
remmin kestävä, hengittävä
päällyspussi. Hyvillä tulilla ei
tarvitse käyttää makuupussia
ollenkaan, vaan voi yöpyä pel-
kässä päällyspussissa.

Eräs ikävä piirre laavulla ja
louteella yövyttäessä on, että
jossain vaiheessa iltaa savu pyr-
kii liian tuttavalliseksi. Siksi laa-
vu ja loue pystytetään sivutuu-
leen, jolloin savu pääsee va-
paasti poistumaan. Monesti
tuuli kuitenkin pyörii tai sitten

ei vain löydy selvää suuntaa, ja
niin alkavat silmät illan aikana
kostua.

Olen nähnyt joidenkin käyt-
tävän uimalaseja savun suoja-
na. Se saattaa olla hyväkin kei-
no, en tosin ole itse koskaan ko-
keillut.

Kota, umpilaavu ja tiipii ovat
savun suhteen laavua muka-
vampia, mutta niissäkin saattaa
savu jäädä pyörimään varsin-
kin matalapaineella. Lääke on
kuitenkin lähellä, sillä kankaan
helmaa nostamalla saadaan ai-
kaan lisää vetoa ja savuraja siir-
tyy ylemmäksi.

Rakovalkea ja pinotuli
Perinteisesti laavulla käytetään
suurehkoja yöpymistulia kuten
rakovalkeaa, pinotulia tai kan-
totulia. Tuliin ei pidä käyttää
kuusipuuta, sillä se kipinöi run-
saasti.

Kahdesta päällekkäin virite-
tystä puusta muodostettu rako-
valkea on nykyisin harvinaista
herkkua, mutta se on samalla
paras yöpymistuli, koska se pa-

laa hoitamatta koko yön. Rako-
valkeata käytettäessä laavu pys-
tytetään sille paikalle, missä
puut ovat, eikä yritetä viedä pui-
ta sadan metrin päähän laavulle.
Vettä hakemaan kävelee helpos-
ti pienen matkan päähänkin,
mutta tulipuiden siirtäminen
leirille kymmentä metriä kau-
emmaksi käy jostakin muusta
kuin kevyestä iltajumpasta.

Pinotulesta on käytetty myös
nimitystä kolmen puun rako-
valkea, mutta se voidaan aivan
yhtä hyvin tehdä kuudestakin
puusta. Pinotuleen sopii huo-
nompi puuaines kuin rakoval-
keaan. Pinotuli on lämpimämpi
yöpymistuli kuin rakovalkea,
mutta samalla se herätyttää yön
aikana kerran pari, kun puita
pitää käännellä tai ne ovat pala-
massa loppuun. Herääminen ei
ole suuri vaiva ja puiden vaih-
don voi tehdä sukkasillaan, jos
on pinonnut varapuut laavun
viereen.

Jos pinotulilla nukkuu käyt-
tämättä makuupussia, niin he-
rääminen vilpoiseen tapahtuu

Valitsemalla itse leiripaikan suojaisan kuusen juurelta, 
vapauden tunne retkeilyssä vain kasvaa.

Laavun kanssa pidetään yleensä aina tulta. Nuotion tekemi-
nen vaatii kuitenkin aina maanomistajan luvan.

Vaellusteltta on siisti ja ym-
päristöystävällinen vaihto-
ehto majoittumiseen. Erityi-
sesti räkkäaikana eli kesällä,
jolloin ilma on täynnä sääs-
kiä, se on huomattavasti
miellyttävämpi kuin laavu.
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on mahdollisimman vä-
hän kastuvaa. Vaatteiden
tulee olla tekokuitukankai-
sia ehkä villa-alusasua lu-
kuun ottamatta, samaten ma-
kuupussin, jonka täyte voi olla
joko untuvaa tai kuitua.

Toinen yöpymiseen liittyvä
seikka talvella on teltan läm-
mittäminen bensakeittimellä.
Tätä ei tosin suosittele oikeas-
taan kukaan teltan valmistaja,
koska se nostaa tulipalovaaraa
merkittävästi. Sytyttyään teltta
palaa todella nopeasti ja tilanne
on vaarallinen. Siksi keitin pitää
suojata tätä tarkoitusta varten
suunnitellulla laatikolla tulipa-
lovaaran vähentämiseksi. Keit-
timen käyttäminen sisällä il-
man keitinlaatikkoa on todella
suuri riski.

Vaellusteltta lämpiää keitti-
men avulla niin, että teltan ka-
tossa voi olla jopa 50–60 °C läm-
mintä. Siellä kuivahtavat päi-
vän aikana kostuneet varusteet
nopeasti käyttökelpoisiksi.

Kun varusteet on kuivattu,
keitin nostetaan ulos tai absi-
diin ja sammutetaan. Tällä ta-
valla menetellen ruuan valmis-
tukseen ja teltan lämmittämi-
seen kuluu polttoainetta talvel-
la 0,5–0,7 litraa telttaa kohti
vuorokaudessa.

Eräs yöpymiseen liittyvä sit-
keä uskomus on, että makuu-
pussiin pitäisi mennä mahdolli-
simman vähän pukeutuneena.
Kerran 1970-luvun lopussa lap-
sellisuuksissani jopa kokeilin
sitä muutaman kerran. Kokei-
lun tuloksena oli aina, että yöl-
lä joutui lisäämään vaatteita.

Ymmärrän sen, että kosteissa
vaatteissa nukkumaan mentä-
essä olo on kylmempi kuin jos
jättää päälle vähemmän, mutta
kuivia vaatteita. Jos vaatteet sen
sijaan ovat kuivia, niin kaikki
vaatekerrokset merkitsevät li-
säeristystä. Niinpä suositankin
kylmissä oloissa nukkumista
alus- ja väliasu päällä, sukat ja-
lassa, pipo päässä ja joskus jopa
fleecekäsineet kädessä.

Jos jollakin on asiasta muuta
omakohtaista tietoa, pyydän ot-
tamaan yhteyttä. Kyselin tätä
samaa asiaa Erä-lehdessä 1980-
luvun puolivälissä, mutta tur-
haan. Väite ja sen alkuperä kui-
tenkin kiinnostavat minua edel-
leenkin.
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niin aikaisessa vaiheessa, että
puiden lisäämisen voi tehdä
melkein ”heräämättä”.

Tervaskantoja löytyy helposti
niin Lapista kuin Etelä-Suomes-
takin. Ne ovat erinomaisia yö-
pymistuliaineksia. Kirveellä saa
hakattua kannot helposti irti ja
ne on nopea kantaa laavulle
kauempaakin. Kantotulet herät-
tävät myös yön aikana jonkin
kerran, kun kantoja pitää säätää
tai heittää tuleen uusi kanto.

Kodassa, tiipiissä ja umpilaa-
vussa pidetään pientä tulta, jo-
hon pitää lisätä puita jokusen
kerran tunnissa. Perinteinen ta-
pa on laatia kipinämikkovuo-
rot, jolloin jokainen pitää tulta
yllä vuorollaan yön aikana.

Koska olen aina pyrkinyt
maksimoimaan turhan työn mi-
nimoimisen, olen käyttänyt ta-
paa, jossa jokaisen umpilaavus-
sa yöpyjän viereen kasataan
valmiiksi pieni pino polttopui-
ta laavukankaan viereen. Kun
yö sitten nukutaan käyttämättä
makuupusseja, joku herää aina
ajoissa ja heittää puita nuoti-
oon. Näin nuotio palaa vahti-
matta koko yön.

Sanomattakin on selvää, että
tulen leviäminen pitää estää ja
muutenkin homman pitää olla
hanskassa. Jos olet epävarma
taidoistasi, niin ”älä tee tätä ko-
tona”.

Vaellusteltta talvella
Vaellusteltta on siisti ja ympä-
ristöystävällinen majoittumis-
vaihtoehto ja varsinkin sääs-
kiaikana laavua miellyttäväm-
pi. Moni vierastaa vaellustelttaa
talvikäytössä, koska siinä taita-
maton retkeilijä kastelee varus-
teensa jo yhden yön aikana. Oi-
kein toimien myös vaellusteltta
on mahdollista pitää niin kui-
vana, että siinä pystyy yöpy-
mään vaikka läpi talven.

Keskeinen asia vaellusteltan
miellyttävän talvisen käytön
kannalta on, että muu varustus

� Perinteinen keitistanko on helpoin tapa ripustaa pakki tai kat-
tila nuotiolle. Tanko on nopea tehdä tuoreesta 1,5-2 metriä pit-
kästä puusta.

Puun paksumpi pää työnnetään maan sisään tai sen päälle
laitetaan paino. Puun alapuolelle laitetaan kivi tai paksu puu,
jolla säädetään astian etäisyyttä nuotiosta. Etäisyys on oikea,
kun tuli nuolee astian kylkiä.

Astian laittaminen tankoon ja siitä poistaminen on helpoin-
ta tehdä ottamalla sangasta kiinni puukon teräpuolella, ei ha-
maralla, sillä siltä sanka luiskahtaa helposti pois.

Keitistangon kanssa tulee ongelmia, jos sitä käytetään mon-
ta kertaa, koska se liikaa kuivuttuaan syttyy helposti tuleen. Py-
syvämpään ja miksei kertaluonteiseen käyttöönkin sopii hyvin
partiosta tuttu kolmijalka.

Koska kolmijalan tekeminen vie vähän enemmän aikaa ja sii-
hen pitää tehdä sidoksia, olen yksinkertaistanut asiaa liittimellä.

Puut työnnetään metallisen liittimen reikiin, jolloin jalka py-
syy itsestään pystyssä. Liittimessä on ketju ja keittokoukku
valmiina sekä ylimääräinen koukku, jolla ketjun pituutta voi-
daan säätää nuotion ja kattilan koon mukaan. � Kari Vainio

Ruuan valmistus nuotiolla

Perinteinen keitistanko on helpoin tapa ripustaa pakki 
tai kattila nuotiolle. Tanko on nopea tehdä tuoreesta 
1,5–2 metriä pitkästä puusta.

Metallista 
tehty liitin 
sopii mainiosti
kolmijalan 
pystyttämiseen.

� Jos telttaa lämmitetään 
bensiinikeittimellä talvella,
on ehdottoman tärkeää käyt-
tää keitinlaatikkoa tulipalo-
vaaran takia. Keitintä pitää
koko ajan tarkkailla, ettei
siinä ole bensavuotoja, jotka
voisivat aiheuttaa tulipalon.
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Pöperöä pöytään
Retkiruualta vaaditaan suurta
energiamäärää, pientä painoa ja
hyvää makua. Lisäksi ruoan pi-
tää olla yksinkertaista ja nopeaa
valmistaa, samaten astioiden
on oltava helppoja tiskata.

Sopivana energiamääränä pi-
detään yleisesti 15 000–25 000
kilojoulea päivää kohti. Kevyt
kesäinen reissu osuu tämän hai-
tarin alarajalle ja raskas kylmis-
sä oloissa tehtävä retki ylärajal-
le. Asiaan vihkiytynyt voi tehdä
taulukkolaskentaohjelmalla
hyvinkin tarkan energiataulu-
kon, mutta pääosalle retkeili-
jöistä riittää karkeampi jaottelu.

Itse olen käyttänyt nyrkki-
sääntönä, että kesäretken ruoka
on 1,5 kertaa ja talviretkellä kak-
si kertaa normaalikulutukseni.

Pelkkä kilojoulemäärä ei ole
ainoa määräävä tekijä, vaan
erittäin suuri merkitys on sillä,
mistä sen saa. Karkeasti voi-
daan todeta, että energiasta vä-
hän yli 10% pitäisi tulla val-
kuaisaineista ja 20–30% rasvas-
ta. Pääosa eli loput pitää saada
hiilihydraateista, koska niistä
energia saadaan nopeimmin li-

haksiin ja kulutukseen. No-
peasti energiaa saa mm. pastas-
ta, suklaasta, rusinoista ja he-
delmäsokerigeeleistä. Ruuassa
täytyy olla lisäksi kuituja, jotta
vatsa toimisi.

Yli kahden viikon vaelluksel-
la on syytä syödä myös monivi-
tamiinitabletteja. Varsinkin tal-
vella, kun vesi sulatetaan lu-
mesta, on suolan käyttö tärke-
ää. Vitamiinien ja suolan puute
aiheuttavat pitkällä reissulla
kynsien kipeytymistä ja sor-
menpäiden halkeilua.

Ruoan painoon on yksinker-
tainen ohje: vettä ei kannata
kantaa tunturiin. Ruuan saa ke-
vyeksi käyttämällä kuivattuja
aineksia. Suomessa on myyn-
nissä useammankin valmista-
jan pakkaskuivattuja tuotteita,
jotka ovat paino-tehosuhteel-
taan erinomaisia.

Ruokaa voi myös kuivata itse.
Jauhelihan kuivaaminen on ret-
keilijöiden keskuudessa erittäin
suosittua, sillä siihen saa veden
imeytymään nopeasti takaisin.
Kasviksista kuivataan välipa-
laksi yleisimmin banaaneja ja
omenoita.

Olen myös ostanut 500 g pur-

kin hernekeittoa ja laittanut sen
vuorokaudeksi kuivuriin. Seu-
rauksena on parisataa gram-
maa painava jauhe, joka on yh-
tä helposti valmistettavissa
kuin alkuperäinen purkkipak-
kauskin.

Hyvin suunniteltu, riittävän
energiapitoinen päiväannos
ruokaa painaa 700–800 gram-
maa.

Nopeaa ja kätevää
Valmiiden pakkaskuivattujen
ruokien huonoin puoli on ma-
ku, johon kyllästyy melko pian.
Pakkauksissa on yleensä erilai-
sia pasta- tai riisipohjaisia ruo-
kia, joissa on jauhelihaa tai ka-
naa. Näihin, kuten muihinkin
ruokiin saa vaihtelua ja makua
maustamalla tai lisäämällä
joukkoon voinokareen tai palan
sulatejuustoa.

Hyvä retkiruoka ei vaadi pit-
kää kiehuttamista. Parasta olisi,
jos lämmittämisen voi lopettaa,
kun vesi on kiehunut ja ruoka
on muutaman minuutin hautu-
misen jälkeen syötävää.

Pakkaskuivatut ruuat, joissa
vesi kaadetaan suoraan pak-
kauspussiin jauhojen sekaan,

vaativat viidestä kymmeneen
minuuttiin hautumisaikaa, kos-
ka makaronit rouskuvat muu-
ten suussa.

Kattilassa valmistettavissa
ruuissa jauhot lisätään kylmään
veteen. Ruoka on tällä tavalla
tehtynä kiehuttamisen jälkeen
syötävää heti, kun se ei enää
polta suuta.

Tiskaamisen puolesta pak-
kaskuivatut ruuat ovat parhai-
ta, koska ne voi syödä suoraan
pakkauspussistaan. Kattilassa
keitettävä retkiruoka on hiukan
työläämpää riippuen siitä, mil-
laista sementtiä siitä jää katti-
laan.

Talviaikana ei tarvitse olla
välttämättä kovin huolellinen ja
astioiden pyyhkiminen lumella
riittää. Lämpimällä likaisten
kattiloiden käyttö aiheuttaa sen
sijaan helposti vatsatauteja, jo-
ten ne pitäisi pestä kuumalla
vedellä.

Astiat saa kätevästi puhtaak-
si kuusenhavulla pyyhkimällä.
Neulaset toimivat karhunkielen
tavoin ja tiukassakin oleva töh-
nä lähtee irti. Muista kuitenkin,
että ruuantähteitä ei kaadeta tai
huuhdota vesistöön.

Lounas on tarkoitettu vain nälän siirtämiseen, sillä lounastauon pituus vaikuttaa suoraan päivätaipaleen pituuteen.
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pienillä risuilla. Lapissa ja
itärajalla on joka puolella
niin paljon kelottunutta
maapuuta, että niistä saa
helposti tulet. Talvella, kun
maapuuta ei löydy hangen alta,
on kätevintä polttaa tervaskan-
toja.

Turvallisuus
Retkeily metsässä on suhteelli-
sen turvallinen harrastus. To-
dennäköisimmät vaaratilanteet
aiheutuvat työvälineiden eli
puukon, kirveen ja sahan käsit-
telystä, palovammoista tai
loukkaantumisista esimerkiksi
kompastuessa. Kylmän veden
varaan joutumisessa on lisäksi
hypotermian vaara ja kesällä on
mahdollisuus saada kyyn tai
ampiaisen pisto.

Turvallisuus retkellä perus-
tuu ennalta varautumiseen sekä
kykyyn reagoida onnettomuu-
teen. Kaikessa tekemisessä on
käytettävä harkintaa. Pitää etu-
käteen miettiä, alkaako harras-
taa hauskoja mäenlaskukilpai-
luja paikassa, josta loukkaantu-
neen evakuointi on vaikeaa,
lähteäkö heikoille jäille, jos ei
ole varavaatteita mukana, pilk-
koako puita huonossa valais-
tuksessa kirveellä, jonka terä
saattaa irrota jne.

Yksin retkeilevä on aina on-
nettomuuden tapahduttua suu-
ressa vaarassa. Kahden hengen
porukka kykenee antamaan en-
siavun ja auttamaan toisiaan,
jos onnettomuus ei ole suuri.
Kolmen hengen ja sitä suurem-
pi porukka kykenee ensiavun
lisäksi myös evakuoimaan
loukkaantuneen suojaiseen
paikkaan tai paikalle, johon he-
likopteri voi laskeutua.

Ensiaputaitoihin pitää sisäl-
lyttää normaalien elvytyksen,
hypotermian hoidon, palo- ja
paleltumavammojen hoidon ja
verenvuodon sitomisen lisäksi
myös lastoitus tilapäisvälinein.

Ensiapulaukun sisällöstä on
paljonkin erilaisia mielipiteitä,
mutta yleistäen siinä tulee olla
sellainen varustus, jolla kyetään
antamaan ensiapu edellä mai-
nittuihin todennäköisimpiin
vaaratilanteisiin. Lisäksi lauk-
kuun pakataan lääkkeet lie-
vempiin ongelmiin, kuten vat-
satautiin, päänsärkyyn, rakko-
jen hoitoon ja hiertymiin. �

&&
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� Huolella pystytetyllä laavulla on mukava nukkua ja nauttia
erähenkisestä tunnelmasta. Laavu on erinomainen sulan maan
aikana, koska se suojaa hyvin sateelta. Talvella se on kuitenkin
kylmä, koska siinä nukutaan jalat kohti tulta.

Laavu pystytetään sivuttain tuuleen, sillä muuten savu tunkee
aina laavun sisään. Vaikka tuulisi takaakin saa varautua savus-
tukseen, sillä laavu aiheuttaa turbulenttisen tyhjiön.

Polttopuut varataan käden ulottuville. Koska esim. kuvan laa-
vulla yövytään syyskuun alussa, tulta ei ole suunniteltu pidet-
täväksi koko yötä. Nuotiokin on tyypiltään enemmän keitto- kuin
yöpymistuli.

Laavun edessä on kynnyspuu, joka estää tavaroita ja nukku-
jia valumasta nuotioon. Se ei ole välttämätön nukuttaessa jalat
tulta kohti, mutta on hyvä olla olemassa kylkitulilla.

Nuotio on suojattu huolellisesti kivillä. Nuotion alta on maa
poistettu ja tulisija maastoutetaan pois lähtiessä niin tarkasti, et-
tei paikkaa voi jälkikäteen havaita. � Kari Vainio

Miellyttävä yö laavulla

Aamuateria 
antaa potkua
Aamuateria on tärkeä, koska
sen avulla saadaan energiava-
rastot yön jäljiltä täyteen. Tyh-
jällä vatsalla liikkeelle lähtemi-
nen ja siten voitettu tunnin lisä-
uni kostautuu väsähtämisenä jo
parin tunnin kuluttua.

Aamupalassa pitää olla leivän
lisäksi mukana jotain tukusam-
paa. Pikapuuro tai mysli sekoi-
tettuna kiisseliin antaa hyvän li-
säpotkun. Kaakao on kahvia
energiapitoisempi aamujuoma,
mutta jos on aamukahviin tottu-
nut, sitä saattaa olla silloin pa-
rempi juoda mielialan takia.

Lounas on yleensä vain nälän
siirtoateria. Sen on valmistutta-
va nopeasti, koska lounastauon
venähtäminen vaikuttaa suo-
raan päivätaipaleen pituuteen.
Niinpä lounas suunnitellaan
valmiiden pussiruokien varaan.
Samalla voi keittää lisää vettä il-
tapäivän marssitaukoja varten.

Päivällinen on päivän tärkein
ateria, jonka kanssa voi viettää
aikaa. Silloin syödään kulutetut
energiavarastot täyteen. Päiväl-
lisen yhteydessä voi hyvin ajan-
kuluksi myös kikkailla ja saada
ruokavalioon vaihtelua. Jos ol-
laan tulilla, niin hauska ohjel-
manumero on vaikkapa paistaa
lettuja tai tehdä ruisjauhoista
tuoretta leipää.

Illan aikana pitää muistaa
nauttia runsaasti nestettä, koska
sitä on kulunut vaelluksella
yleensä enemmän kuin on juotu.

Jos reittiin liittyy mahdolli-
suus kalastaa, oman viehätyk-
sensä ja erätaitojen kannalta
erittäin kehittävää on valmistaa
vasta pyydetyt kalat ruuaksi.
Tavanomaisimmat tavat kalan
valmistukseen ovat keitto, pais-
taminen, hiillostaminen, savus-
taminen ilman savustuspönttöä
ja loimuttaminen.

Useimmat vaeltajat valmista-
vat ruokansa keittimellä myös
metsäreissuilla. Keitin on nopea
ja luontoystävällinen väline.
Mutta jos on maanomistajan lu-
pa, on nuotio tietysti erähenki-
sempi, ja tulilla on aina mukava
istuskella.

Helpoin tapa tehdä ruokatu-
let Etelä-Suomessa on kerätä
kuusen kuivuneita alaoksia, jot-
ka syttyvät helposti tuohella ja
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