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TE RVE TU LOA  V IH JA RE I LL E !  

Erätaitovihjarit akeloille ja sammoille 5. – 6.10.2013 Aittalahdessa 

 
Tervetuloa sukeltamaan seikkailuun, missä terästetään vanhoja taitoja ja opitaan uutta erä- ja retkitaidoista. 
Erätaitovihjarit pyrkivät myös herättämään oman sisäisen seikkailumielesi. Tähän vihkoseen olemme 
keränneet materiaalia vihjarien aikana käsiteltävistä asioista. 
 
Toivomme, että vihjarien osallistujat saavat tapahtumasta paljon vinkkejä ja ideoita sekä itselleen että 
eteenpäin jaettavaksi. Ole aktiivinen, kysele, kerro, kommentoi.  
 
 
 
Antoisaa vihjaria akelat ja sammot! 
 
Retkeilyjaosto, seikkailijajaosto, sudenpentujaosto 
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1 .  PU ULU S IKKA  

Lusikka on eniten käytetty ruokailuväline vaelluksilla. Valmistamalla oman puulusikassasi todistat 
kädentaitojasi. Paras puulusikka tehdään luonnonväärän koivun myhkyrästä, mutta vänkyrä koivunoksa tai 
katajakin kelpaa. 

 
1. Piirrä lusikan ääriviivat puuaineeseen. Lusikan 

perusmuoto veistellään esiin puukolla. 
 

2. Sitten aletaan kovertaa lusikkaa. Tämä käy 
helpoimmin polttamalla. Laita peri hehkuvaa hiiltä 
puun päälle ja ryhdy puhaltamaan hiiliin 
puhallusputkella. Ohuet reunat voidaan suojata 
savella. Musta, poltettu kuoppa kaavitaan sitten 
puhtaaksi esim. pyöreällä kivellä. 
 

3. Pahimmat säröt poistetaan puuviilalla tai raspilla. 
Lopuksi hiotaan hiekkapaperilla tai lasinpalasella. 

 
Ennen käyttöönottoa lusikka laitetaan vielä 
vuorokaudeksi vahvaan suolaveteen. Tämä siksi, ettei 
lusikka halkeaisi käytössä. Saadakseen vahvan ja tiiviin 
pinnan, on lusikka vielä öljyttävä. Hyvä öljy puun 
käsittelyyn sisältää 50% pellavaöljyä ja 50% tärpättiä. 
Monet tyytyvät kuitenkin käyttämään vain tavallista 
ruokaöljyä. 
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2 .  TRA NG IA N KÄYTTÖO HJE  

SPRI IKE IT IN  

Trangia-spriikeitintä voidaan käyttää joka säällä, myös kovalla tuulella ja kaikkina vuodenaikoina. 
Parhaaseen tehoon ja pienimpään polttoaineenkulutukseen päästään kuitenkin tuulelta suojatussa paikassa. 
Tuulensuojan alaosassa olevat ilmareiät on käännettävä vasten tuulta. 
 
Tuulensuojan yläosassa olevat hakaset lasketaan alas keittoastioita käytettäessä. Paistinpannua käytettäessä 
hakaset nostetaan ylös. Paistinpannua voidaan käyttää myös keittoastioiden kantena. 
 
Teho 

1 litra vettä kiehuu 10-15 minuutissa 5cl:lla Tspriitä. 
Polttimellinen Tspriitä (enintään 2/3 polttimen korkeudesta) palaa noin 25 min. Polttimessa on 
kierrekansi ja säästöliekkirengas = sammutin. Käännä ruskea kansi auki ja aseta rengas polttimen päälle 
halutessasi tämän palavan säästöliekillä. Vihje sille, joka 
haluaa välttyä noen muodostumiselta: laimenna Tspriitä 
10%:lla, korkeintaan 15%:lla, vettä. 
 
Sammutus 

Aseta säästöliekkirengas kansi suljettuna polttimen päälle. 
Pyri aina täyttämään poltin vain tarvittavalla spriimäärällä. 
 
Varoitus 

Älä koskaan täytä poltinta ennen kuin sen on kokonaan 
sammunut. Anna polttimen jäähtyä ennen kuin lisäät 
spriitä. Säilytä poltin muovipussissa tms. jotta vältytään 
keittoastioiden korroosiovaurioilta. Käytä ainoastaan 
alkoholipohjaisia (sprii) polttoaineita (esim. Marino, Sinol). 
Älä koskaan käytä bensiiniä tai muita öljypohjaisia 
polttoaineita, koska ne voivat aiheuttaa vakavan vamman. 
Vain ulkokäyttöön. 
 
Lähde: Trangia Ab, Käyttöohje 
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3 .  NUOTIOT  

Nuotioita ovat jo aikojen alusta partiolaiset käyttäneet ruoan kypsentämiseen ja yöllä lämmön ylläpitoon, 
lisäksi nuotiolla on näppärä kuivailla kaikennäköisiä märkiä asioita. Ja älkäämme unohtako, iltanuotiota, 
sillä missäs sen parempi kerrata päivän tapahtumat, valmistautua uusiin seikkailuihin ja vaikkapa hiljentyä 
iltahartauden merkeissä.   
 
Nuotiopaikan valinnassa tärkeimpiä seikkoja ovat paloturvallisuus ja nuotion käyttötarkoitus. Nuotion 
pohja on hyvä silloin, kun se on hiekalla tai kalliolla, silloin tuli ei helposti pääse leviämään ympäristöön. 
Nuotion pohjan valmistelu aloitetaan poistamalla kaikki palava hiukan aiottua nuotiota isommalta alueelta. 
Tämän jälkeen hankitaan alkusammutusvesi ja mahdolliset reunakivet.  
 
Ruoanlaittovalkean ympärillä pitäisi mahtua touhuamaan joka puolella. Yöpymistulia käytetään usein 
avomajoitteen, kuten laavun tai louteen yhteydessä, ja ne tehdään isoista puista tai kannoista pitkän 
lämmönluovutusajan aikaansaamiseksi. Nuotion ympärillä ei saa olla helposti syttyviä asioita, kuten 
humusta, kuivaa ruohoa tai vaikkapa retkeilyvarusteita. Tärkein ero ruoanlaittovalkean ja yöpymistulen 
välillä onkin puut; pienillä puilla saadaan äkäinen keittotuli ja isoja käytetään silloin, kun tarvitaan tasaista 
lämpöä, esimerkiksi yöllä ja iltanuotioilla. 
 

SYTYTTÄMINEN  

 
Sytykkeinä voit käyttää melkein mitä vain kuivaa, tärkeintä on kuitenkin osata mahdollisimman hyvin 
kolme tärkeintä perus-sytykettä, kiehiset, tuohi jakuivat kuusen alaoksat. Niillä pärjäät varmasti hyvin 
pitkälle.  
 
Sytyttäminen aloitetaan yleensä kasaamalla nuotio haluttuun muotoon. Tämän jälkeen tehdään kolo johon 
kootaan sytykkeet ja niiden päälle pieniä puita. Kekotulen kokoaminen on helpointa aloittaa sytykkeistä. 
Talvella kannattaa ristikko tuli aloittaa isommilla puilla ja laittaa sytykkeet näin irti lumesta. Tuulella 
tuohta, sateella tervaksia, sen kun muistaa niin tulenteossa on harvoin ongelmia. Tervaiset kiehiset palavat 
kosteinakin ja tuohi ei pikkutuulesta sammu. Taitava nuotion sytyttäjä valmistelee työnsä niin hyvin, että 
yhdellä tulitikulla saadaan se syttymään. 
 

YÖPYMISTULE T  

 
Yöllä eränkävijän pitää lämpimänä mikäs muukaan, kuin nuotion hehku. Pikkupakkasessa voi nuotiolla 
nukkua vaikka ihan intiaanien tapaan, mutta sateella kannattaa pystyttää laavu, loue tai jokin muu majoite 
suojaksi. Yöpymistulen kanssa pitää olla erityisen tarkkana, jottei tuli leviä ympäristöön tai majoitteeseen.  
 
Ennen majoitteen pystytystä ja nuotion sytytystä selvitetään tuulen suunta. Majoite pystytetään siten, että 
tuuli puhaltaa takaseinää päin, tällöin ei tuli painu tuulen voimasta nukkujia päin ja sisällä ei tuule. 
Avomajoitteen edustalla olevan nuotiopaikan kivet kannattaa kasata takaa korkeammaksi tai perustaa 
yöpaikka iso kiven viereen, niin lämpö ohjautuu paremmin majoitteeseen. 
 
Puulajeina yöpymistulissa pitää käyttää sellaisia puita, jotka eivät räisky, esimerkiksi Koivu ja Mänty ovat 
hyviä. Kuusi ja paju ovat helposti räiskyviä puita ja niitä ei pidä yöllä polttaa. Puiden olisi hyvä olla 
suhteellisen kuivia, niin ne eivät savuta niin paljon. 
 
Viuhkatuli on hyvä, koska se palaa kauan ja se heijastaa lämmön hyvin laavuun. Kantotuli on myös 
hyväksi koettu, tervaskantoja löytyy kaikista mäntymetsistä. Tunnistat tervaskannon helposti, se on 
pehmenneen näköinen kova kanto männikössä. Kaivamalla ylös 3-4 tervaskantoa saadaan koko yöksi 
poltettavaa. Kuitenkaan nuotion mallilla ei ole kovin suurta väliä, aamulla kaikki nuotiot ovat enemmän ja 
vähemmän samannäköisiä. 
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4 .  RE TK IRUO KA A  

Onnistuneen retken kruunaa maukas ruoka. Lyhytkään retki ilman eväitä ei tunnu kunnon retkeltä. 
Ruokailu on tärkeää jo jaksamisenkin kannalta, mutta samalla se on myös ohjelmanumero. 
 
Retkiruoan laittaminen on mukavaa puuhaa ja lopputulos voi olla nautinto. Uusien makujen kokeileminen 
palkitsee eikä valmisruoka ole kuin yksi vaihtoehto. Retkikeittimellä tai keittokatoksessa pystyy 
kokkaamaan monipuolisen aterian. 
 
Hyvä retkiruoka on ravitsevaa ja maukasta. Repussa tai rinkassa kannettavan ruoan tulee olla kevyttä ja 
vähän tilaa vievää, mutta sitä pitää olla riittävästi, jotta energiaa riittää liikkumiseen. Tasainen ruokailurytmi 
pitää voinnin hyvänä. 
 
Vaellusruuan tulee olla kaikkien vaeltajien ruokavalioihin sopivaa, ravitsevaa, vaihtelevaa, hyvin säilyvää, 
kevyttä kantaa ja helppoa valmistaa. Valitse jo kaupassa mahdollisimman yksinkertaisesti pakattuja 
tuotteita. Jätä kaikki pahvipakkaukset kotiin. Ruuat kannattaa pakata valmiiksi ateria- tai päiväkohtaisiksi 
pakkauksiksi. 
 
Valmisruokapussien kyljessä lukevat annosmäärät voi karkeasti jakaa kahdella. Vaelluksella neljälle 
hengelle tarkoitetusta pussista syö itsensä kylläiseksi kaksi tai korkeintaan kolme henkilöä. Aina on hyvä 
varata mukaan myös ylimääräistä ruokaa eksymisen tai aliarvioidun nälän varalta. 
 

LOIMUKALA –  KALAN KYPSENNYS LOISTEELLA  

 
Erittäin herkullista kalaa voit valmistaa kypsentämällä kalan loisteella kuvan osoittamalla tavalla. Kala 
perataan ja leikataan auki kuvan osoittamalla tavalla. Pää poistetaan. Kala naulataan puunauloilla siten, että 
puukolla lyödään reikä kalan reunan läpi puuhun ja reikään naputellaan veistetty puunaula. 
 
Yleensä on hankalaa löytää luonnosta tarpeeksi levää lankkua, johon kala naulataan. Tarpeeksi leveän 
lankun saat halkaisemalla sopivan mittaisen lehtipuun rungon ja kiinnittämällä ne vierekkäin kahdella 
puulla ja lohenpyrstöliitoksilla. Puu tuetaan melko pystyyn asentoon nuotioon nähden. Hyvä kalan etäisyys 
tuleen on noin kirveen mitta. Lankkua on hyvä kääntää välillä paistamisen aikana. Kalaa kannattaa valella 
suolavedellä. Kala on kypsää kun evät irtoavat helposti. Voit tietysti todeta kypsyyden maistamalla. 
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ERILA IS IA  KE ITTÄMISPA IKKOJA  

 
Tällä sivulla on kuvattuna erilaisia keittämisratkaisuja. Tutki kuvista niiden rakennetta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kattilat voidaan siirtää pois tulelta ja orsi voidaan panna toisen koukun varaan. 

Tämä ei ole kovin tukeva. Sopii pienille astioille: 
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Kolmijalka on tukeva keittopaikka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tee tarpeeksi syvä kolo kattilalle. 
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5 .  VA RU STEET   

VARUSTE IDEN KUIVAUS  

 
Kostean vaatteen lämmönjohtokyky on 25-kertainen ilmaan verrattuna. Kostea vaate ei lämmitä kehoa 
kunnolla. Tästä syystä varusteet pitää yrittää aina kuivattaa mahdollisimman hyvin. 
 
Kuivatuksessa kosteuspitoisuus pyritään saamaan samaksi ympäristön kanssa. Kuivumisessa kosteutta 
haihdutetaan ja siinä auttavat lämpö ja liikkuva ilma.  
 
Korkea lämpötila edesauttaa aina kuivumista, mutta tällöin on huomioitava mitä varusteita kuivatetaan. 
Varusteiden laittoa liian lähelle avotulta tai kaminaa on varottava. 
 
Toinen kuivumiseen vaikuttava tekijä on ilman liike, mistä syystä esimerkiksi kämpässä on huomioitava 
ilmanvaihto. Kämpissä on tuuletusluukkuja, jotka on pidettävä auki. Katonrajassa olevasta luukusta ilma 
poistuu ja korvaava ilma tulee joko lattian rajasta tai pitämällä oviaukko auki. Tällöin on kuitenkin 
pidettävä kaminassa tulta. Erityisen tärkeää tuuletus on kun kämpässä on paljon ihmisiä ja kosteita 
vaatteita.  
 
Jalkineet ja sukat ovat ensiarvoisen tärkeitä saada kuiviksi, sillä kuivat jalkineet ja kuivat sukat pitävät 
parasta huolta jaloista. Lämmin ilma, ja sen mukana kosteus, nousevat aina ylöspäin, mikä tulee muistaa 
myös jalkineita kuivatessa. Jalkineiden suuaukkoa ei saa peittää ja parhaan tuloksen saa kun lämmittää 
jalkineen pohjaa. Jalkineen kuivausasennossa on huomattava että kärkiosa ei saa olla ylöspäin, sillä silloin 
se saattaa jäädä kosteaksi. 
 
Useat varusteet – varsinkin nahka ja nykyaikaiset 
keinomateriaalit – eivät kestä liiallista kuumuutta, 
mutta tarvittaessa nekin täytyy saada kuiviksi. Avuksi 
kannattaa virittää erilaisia telineitä, joilla voi parantaa 
esimerkiksi kenkien ilmanvaihtoa sekä jouduttaa ja 
parantaa kuivumista (mm. saappaan kärjet 
alaviistoon, jotta kosteus pääsee haihtumaan 
mahdollisimman hyvin). Märkiin jalkineisiin voi 
laittaa myös lämpimiä kiviä tai sanomalehtipaperia. 
 
Jos kuitenkin joudut laittamaan jalkaasi märät 
jalkineet, kannattaa muistaa ”muovipussit”. Laita 
kuivaan jalkaan kuiva sukka, jalka ehjään 
muovipussiin ja vasta sitten kenkään. Näin jalkasi 
säilyy ainakin jonkin aikaa kuivana ja lämpimänä. 
 
Älä kuivata märkiä varusteita makuupussissa, sillä 
makuupussi kerää märistä varusteista kosteutta ja 
sen eristyskyky huononee. 
 
 

Eräs kuivaustelineen malli 
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6 .  MA JO ITTEE T  

Retkeilijä kuljettaa majoitteensa mukanaan tai yöpyy esimerkiksi kiinteissä laavuissa tai tuvissa. 
Nykyaikaiset teltat, laavut ja louteet ovat usein kevyitä, kestäviä ja helppokäyttöisiä.  
 
Majoitteista teltta on painavin, mutta se antaa myös parhaan suojan säätä ja itikoita vastaan. Laavu, loue ja 
erätoveri ovat avomajoitteita, joiden yksi sivu on auki. Näistä majoitteista on illan päätteeksi hienoa 
katsella tähtitaivasta ja hiljalleen hiipuvaa hiillosta tunturimaiseman edessä. Räkkäaikaan kannattaa ottaa 
mukaan laavun lisäksi rankinen eli sääskiverkko. 
 
Myös autiotupiin tukeutuvilla vaelluksilla kannattaa aina kantaa mukana jonkinlaista majoitetta siltä varalta, 
että yöpaikaksi suunniteltu autiotupa ei löydykään ajoissa. Tuvat voivat olla myös täynnä porukkaa tai jopa 
poltettuna maan tasalle. Mukana kannettava majoite antaa enemmän valinnan vapautta matkan varrella.  
 

SOPIVAN MAJOITTEEN VA L INTA  

 
Retket ovat erilaisia, joten myös majoitteelta edellytettävät ominaisuudet vaihtelevat. Oma käyttötarkoitus 
on hyvä harkita tarkkaan: 

 kannatko majoitetta vai kuljetko meloen tai siten, ettei majoitteen painolla ole väliä  

 montako majoitteeseen pitää mahtua nukkumaan  

 onko majoitteen sisäkorkeus tärkeä  

 majoitteen kestävyys  

 tuleeko majoite kesä- vai talvikäyttöön  

 avo vai umpio  

 leiriytymispaikka 
 

LE IR IYTYMIS -  JA  TELTTAPA IKAN VAL I NTA  

 
Leiriytymispaikkaa valitessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää maastossa olevia kiintolaavuja, 
kotia sekä autio- ja varaustupia. Hyvä leiripaikka tarjoaa suojaa ja mahdollisen tulentekopaikan 
polttopuineen. Pidemmillä retkillä lähistöllä tulisi olla myös vettä. Paikan valinnassa on hyvä ottaa 
huomioon myös ympäristön ja luonnon säästäminen.  
 
Teltta- tai laavupaikan valinta ratkaisee, tuleeko uni silmään vai kuluuko yö kieriskellessä ja mukavaa 
asentoa etsiessä. Hyvä paikka on mahdollisimman tasainen. Makuupaikkojen kohdalle ei jää suuria kiviä, 
juuria, kuoppia tai muita kiusoja. Kävyt ja risut on kerätty pois. Pohja ei vietä mihinkään suuntaan, etteivät 
nukkujat liukuisi yön aikana liukkailla makuupusseillaan yhteen läjään alamäen puolelle.  
 
Ota huomioon myös lämpö- j  a kosteusolosuhteet. Painanteissa ja suppien pohjalla on suojaista, mutta 
viileää ja sateen sattuessa kosteaa. Soisella maalla ja aivan jokien ja järvien rannalla voi olla kylmempää 
kuin kuivalla maalla. Esimerkiksi vettä läpäisevä hiekka ja sora ovat mukavia alustoja, kunhan majoitteen 
saa pystytettyä niille tukevasti. Auringon osuminen majoitteeseen lämmittää illalla ja aamulla, tuuli taas 
viilentää tehokkaasti. Usein paikan valinta on monen kompromissin tulos. 
 

ERILA IS IA  HAVULAAVUJE N RAKENTE ITA  

 

 
 

Eri tapoja poikkipuun tukemiseksi 
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Kattorakenteessa poikittaispuut lepäävät laavun 
reunoissa olevien pystypuiden varassa. Niiden päällä 
on havut ja havujen päällä toiset puut. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ilman köyttä rakennettu havulaavu. 
Jalkopäässä oleva kookas poikkipuu estää 
tavaroiden valumisen maastoon. 
 
 
 
 
 

Laavun syvyys 3 m ja leveyttä 60 cm yöpyjää kohti  
 
Havut lattiassa ja katossa asetellaan rangat jalkopäähän 
(nuotioon) päin. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eräs tapa rakentaa havulaavun 
ruoteet. Puut pujotellaan 
toistensa yli-ali-yli -periaatteella. 
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PUOLIKOTA  

 
Puolikodassa yöpyy isompikin joukko mukavasti. Kaikissa yöpymissuojissa lumi poljetaan tiiviiksi ja lumen 
päälle pannaan tarpeeksi havuja eristeeksi. Pääpuolessa havuja saisi olla enemmän kuin jalkopäässä. 
 

 
PUOLI JOUKKUETELTAN PY STYTYS  

 
Puolijoukkueteltta, puolijoukkue, pj-teltta, sotilasteltta, sotku, talviteltta tai kamiinateltta on 
suurten ryhmien majoite niin kesällä kuin talvella. Partiolaisille puolijoukkueteltta on eräs tavallisimmista 
majoitteista.  
 
Telttaan voidaan liittää kamiina (kamina, molempia muotoja käytetään), joka lämmittää talvisin ja kuivattaa 
varusteet. Puolijoukkue kestää pientä sadetta, kun se on pystytetty tiukaksi. Monet teltat on vesi- ja 
palokyllästetty.  
 
Teltan sisälle voidaan virittää kuivatusnaruja ja riukuja eri tavoin. Valmiilla leirialueilla (lähinnä  
Puolustusvoimilla) on puolijoukkueisiin puisia kolmion muotoisia pohjalevyjä, joita kutsutaan näkkäreiksi. 
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Pystyttäminen  

 
Puolijoukkueteltan pystyttäminen on kätevää viiden hengen ryhmässä. Ensin otetaan kiinni neljästä 
kulmasta, jotka muodostavat neliön. Kulmiin laitetaan kepit ja teltta kiristetään tiukaksi. Viides kiinnittää 
kulmien narut maakiiloilla maahan helposti kiristettävillä ja auottavilla telttasolmuilla. Neliön jälkeen 
laitetaan loput neljä kulmat paikoilleen.  
 
Seinien jälkeen viritetään keskisalko ja lopuksi kamiina sisään. Viimeisenä tulee kamiinan piippu. Yleensä 
telttaa käytettäessä kamiinan kanssa tuodaan sisälle kynnyspuut, jotka viritetään keskisalkoon ja kamiinaan 
kiinni siten, että ne estävät nukkujien vierimisen kamiinaan.  
 
Pystyttäminen talvella 

 
Ensin luodaan lumi pois teltan pohjan kokoiselta alueelta. Lumilapiot tai jopa lumikola ovat työssä 
tarpeen. Lumen voi tarvittaessa myös potkia pois. Työssä kannattaa olla tarkkana, sillä kaikki lumi, joka jää 
teltan alle sulaa yön aikana ja voi aiheuttaa sen, että aamulla löytää itsensä vesilammikosta. Lumenluonnin 
jälkeen levitetään teltta luodulle alueelle ja tarkistetaan, että alue on tarpeeksi iso. Tämän jälkeen etsitään 
oviaukon paikka ja käännetään teltta sen mukaisesti. Suljetaan katolla oleva telttapussi ja vedetään se 
ketjujen välistä teltan sisäpuolelle, jotta tuuli ei yöllä heitä sitä kuumaa kamiinan piippua vasten syttymään. 
Laitetaan kaikki telttakepit paikoilleen. Ensin kiristetään kahdet vastakkaiset narut, jolloin teltasta tulee 
neliö. Sen jälkeen kiristetään loput neljä narua. Lumitilanteesta riippuen narut voidaan kiinnittää joko 
lumiankkureilla tai maakiiloilla. Lopuksi viedään keskisalko paikoilleen ja kasataan liepeiden päälle lunta, 
jottei lämpö karkaa niiden alta. Tarkistetaan vielä, että teltta näyttää hyvältä eli on pystytetty niin, ettei jää 
pusseja, joihin lumi voisi kerääntyä ja sulaa nukkujan päälle. Maavaatteet (ja vanhaan tapaan joskus myös 
havuja) levitetään telttaan eristämään nukkujat maasta. Oviaukon kohdalle sisälle viedään kynnyspuut.  
 

 
Kamiinan ja myrskylyhdyn asentaminen puolijoukkuetelttaan talvella 

 
Kamiina sijoitetaan teltassa joko omille jaloilleen 
seisomaan tai nostetaan keskisalkoon kiinnitetyillä 
tukipuilla ylös maasta esimerkiksi kivien päälle. Ennen 
kamiinan sisälle tuontia kannattaa rautakangella hakata 
roudan läpi ulottuvia reikiä kamiinan alle, jotta saadaan 
sulamisvesi imeytymään maahan. Jos kamiina on 
säilytysrasvattu, sitä pitää polttaa ensin ulkosalla. 
Kamiinan sytyttämistä on hyvä harjoitella etukäteen, 
sillä se voi olla hankalaa. Telttaan valoa tuo myrskylyhty. 
Se kannattaa kiinnittää kepillä rautalankakoukkuihin, 
jotta se on helposti siirrettävissä ulos jos liekki sattuu 
roihahtamaan.  Myrskylyhtyä ei koskaan saa sijoittaa 
liian lähelle kamiinaa, koska valopetroli voi kuumentua 
ja leimahtaa. Aina kun kamiinassa palaa tuli, teltassa 
päivystää Kipinämikko. 
 
 
 
 
Pakkaaminen 

 
Tyhjennetään teltta kuivatusnaruja unohtamatta. Irrotetaan kulmakepit ja auotaan niiden naruista solmut. 
Otetaan teltan keskireiästä kiinni ja vedetään teltta suoraksi. Toinen pakkaaja kerää kaikki kulmat yhteen 
niin, että narut jäävät sisälle. Rullataan tiukasti kasaan ja pakataan pussiin. 
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7 .  RA KOVALKE A  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rakovalkean osat 

 
1. Yläpölli 
2. Alapölli 
3. Tuluskapulat 
4. Perkka 
5. Perkan naula 
6. Aluspuut eli niskat 
7. Vetokolo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakovalkean tulipuu hakataan tasaiseksi 
kirveellä kohtisuoraan puuta vasten 
vuoronperään 45 asteen kulmassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolo vetoa varten 
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Yöpyjille saadaan enemmän lämpöä kun rakovalkea sijoitetaan korkealle. Rakennelmasta on tehtävä tosi 
tukeva, etteivät tukit millään pääse putoamaan nukkujien päälle. 
 

 
Yllä olevassa kuvassa rakovalkea on (tilan vuoksi) piirretty liian lähelle nukkujia. Laavun ja rakovalkean 
väli on oltava vähintään 1,5 – 2 m, jos tuli on nostettu kuvan telineelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suhteellinen lämpö, joka nukkujaan osuu eri paikoissa rakovalkealla yövyttäessä. 
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8 .  DO NITS I -  JA  B A NAA NILAUTTA  
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9 .  SUU NNA NOTTO  

Suunnistustaito on avain turvalliseen liikkumiseen luonnossa. Se on perustaito, joka jokaisen luonnossa 
liikkujan olisi hyvä hallita. Suunnistustaitoisen on helpompi liikkua tuntemattomassa kaupungissa. 
Luonnossa retkeiltäessä suunnistustaidosta on hyötyä, jos haluaa liikkua turvallisesti merkittyjen reittien 
ulkopuolella, esim. sieni- tai marjaretkillä. 
 
Suunnistamista voi opetella suunnistusseurojen järjestämillä kuntorasteilla tai retkeilyjärjestöjen kursseilla. 
Monissa kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla on hyvin viitoitettuja polkuja, joilla vähemmänkin 
suunnistaneen on helppo retkeillä ja harjoitella suunnistamista. Kartta kannattaa aina pakata mukaan. 
Huono sää, tapaturma tai sairaskohtaus saattaa yllättää retkeilijän missä vain, tällöin kartalta voi valita 
vaihtoehtoisia reittejä. 
 

ERÄMAASSA SUUNNISTUST AITO ON VÄLTTÄMÄTÖN  

 
Joillakin alueilla liikuttaessa hyvä suunnistustaito on välttämätön. Lapin erämaa-alueet ja suurien 
kansallispuistojen erämaaosat sopivat hyvän suunnistustaidon hankkineiden vaelluskohteiksi. Näillä 
alueilla suunnistamista vaikeuttaa mm. polkujen ja teiden puute tai vähäisyys. 
 

ERILA IS IA  TAPOJA  

 
Suunnistamista voi harrastaa monella tavalla. Retkeilijä suunnistaa valitsemansa reitin, pysähtyy välillä 
ihailemaan maisemia tai nähtävyyksiä, ruokailee ja mahdollisesti yöpyy. Kunto- tai kilpasuunnistaja juoksee 
läpi ratamestarin suunnitteleman radan kohentaakseen kuntoaan tai kilpaillakseen itsensä ja muiden 
kanssa. Näillä sivuilla keskitytään suunnistamiseen retkillä ja kuntosuunnistukseen. 
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10 .  JO KA MIE HE N O IKEU DET  

Suomessa on jokamiehenoikeudeksi kutsutut oikeudet kaikilla ihmisillä. Tämän kaltaiset 
jokamiehenoikeudet muualla maailmassa ovat harvinaisia. Jos matkustat ulkomaille ota etukäteen tietoa 
oikeuksista. Ota huomioon että Ahvenanmaan maakunnassa on jokamiehenoikeuksia rajattu haavoittuvan 
luonnon takia!  
 
Saat 

 liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla 
pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta.  

 oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua. Voit yöpyä maastossa suhteellisen 
vapaasti, kunhan pidät huolen siitä ettet ole liian lähellä asutusta.  

 poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia  

 onkia ja pilkkiä  

 veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä  

 ankkuroitua tilapäisesti niin että et aiheuta häiriötä ja nousta maihin toisen rantaan, et kuitenkaan 
toisen laituriin  

 ottaa vettä lähteestä yms.  

 tehdä tulen maan omistajan erillisellä luvalla  
 

Et saa 

 aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille  

 häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia  

 häiritä poroja ja riistaeläimiä  

 kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta 
tms. toisen maalta  

 tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta  

 häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla  

 roskata luontoa  

 ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa  

 kalastaa (mato-onkia ja pilkkiä saa myös yli 18-vuotiaat ilman kalastuslupaa) ja metsästää ilman 
asianomaisia lupia.  

 tehdä tulta kulovaroituksen aikana (ilman palopäällikön erillistä lupaa)  

 Päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle 
tai urheilukentälle.  

 Pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella.  

 Pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. - 19.8. välisenä aikana edes omalla alueella.  
 

Ahvenanmaan maakuntaeroja 

 Huom! Ahvenanmaalla et saa yöpyä maastossa ilman maanomistajan lupaa.  

 Koira on pidettävä aina kytkettynä. Mantereella koiraa saa pitää vapaana niinä aikoina kun linnut 
eivät pesi.  

 Ahvenanmaalla on erilaisia kalastussäännöksiä kuin mantereella. 
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11 .  RE TKE N JÄ R JESTÄ MINE N  

 
SUUNNITTELU  

 

Sudenpennut aloittavat päiväretkistä ja yöpymisistä sisätiloissa. Seikkailijoissa luodaan pohja retkeilyn 

perustaidoille, ja niinpä tähän ikäkauteen pitäisi kuulua neljä retkeä vuodessa. 

 
Hyvä retki alkaa aina suunnittelusta. Retkeen valmistautuminen alkaa jo partiokokouksissa ja ryhmän 
kanssa voikin keskustella retken ohjelmasta ja tarvittavista varusteista sekä harjoitella retkellä tarvittavia 
taitoja, kuten retkikeittimen käyttöä ja teltan 
pystytystä.  
 
Retkeä suunniteltaessa tulee tuntea Suomen 
Partiolaisten turvallisuusohjeet. Lisäksi tulee 
selvittää oman lippukunnan käytännöt. 
Retkenjohtajalla tulisi olla riittävät taidot retken 
johtamiseen sekä retkikokemusta, ensiaputaidot 
sekä turvallisuusohjeiden tuntemus. 
Retkenjohtajalla täytyy myös olla riittävästi 
apulaisia. Kaikilla retkeläisillä tulee olla partion 
jäsenmaksu maksettuna sekä alle 15-vuotiailla 
huoltajan lupa retkelle osallistumiseen. 
 
Retkipaikka valitaan niin, että se sopii osallistujille. 
Mikäli lippukunnalla ei ole omaa kämppää 
käytössä, voi retkipaikkoja tiedustella esimerkiksi paikallisilta seurakunnilta tai järjestöiltä. Maastossa 
yöpymistä varten saatetaan tarvita majoitteita ja maanomistajan lupa. Jokamiehenoikeuksien mukaan 
satunnainen viikonlopun ajan kestävä telttailu on yleensä sallittua riittävän etäällä asutuksesta 
luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa. Sen sijaan polttopuun 
ottamiseen ja avotulen tekemiseen tarvitaan lupa maanomistajalta.  
 

TARKISTUSL ISTA RETKEN JOHTAJALLE   

 

 Varmista, että johtajia on tarpeeksi.  

 Tarkista, että retkipaikka soveltuu retkeläisille.  

 Tarkista, että kaikkien retkeläisten huoltajilta on lupa retkelle osallistumiseen.  

 Ilmoita retkestä lippukunnanjohtajalle.  

 Tarkista, että kaikilla on voimassa oleva partion jäsenmaksu (partiovakuutus).  

 Tarkista ensiapuvälineiden kunto ja selvitä, missä on lähin terveysasema.  

 Selvitä matkapuhelimen kuuluvuus alueella.  

 Muista ottaa huoltajien puhelinnumerot mukaan.  

 Tarkista kuljetukset: linja-autojen aikataulut tai muut kyydit.  

 Pyydä tarvittaessa maanomistajan lupa leiriytymiseen ja avotulen tekoon.  

 Sovi tarvittaessa kämpän avainten noutamisesta ja palauttamisesta.  

 Huomioi metsäpalovaroitus ja metsästyskaudet.  

 Tarkista tarvittavat varusteet ja retkiohjelman edellyttämät materiaalit: saha, kirves, 
muonituskalusto, majoitteet, kartat ym.  

 Selvitä, mistä saatte juomavettä vai pitääkö se tuoda mukana.  

 Tarkista osallistujien allergiat ja erityisruokavaliot.  

 Suunnittele retken muonitus, reseptit ja varamuonaa. 
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RETKEN VARUSTELUETTEL OMALL I   

 

Henkilökohtaiset varusteet  

 partiohuivi  

 rinkka tai reppu  

 makuupussi ja -alusta  

 sadeasu  

 päällyshousut, anorakki tai takki  

 riittävästi vaihtovaatteita  

 alusvaatteita, sukkia  

 saappaat tai kengät  

 pipo, kaulahuivi, hanskat, villasukat  

 puukko, kompassi, taskulamppu ja paristot  

 (tulitikut,) nenäliinat, pienet ensiaputarvikkeet  

 ruokailuvälineet (syvä muovilautanen, muki, haarukka, lusikka, veitsi ja astiapyyhe 
kangaspussissa) 

 pyyhe ja hygieniavälineet (hammasharja ja -tahna, saippua yms.)  

 henkilökohtaiset lääkkeet  

 vesipullo  
 

Ryhmävarusteet  

 teltta tai vastaava kevyt majoite  

 keittovälineet (retkikeitin ja tarpeeksi polttoainetta)  

 ensiapuvälineet  

 tulitikkuja  

 wc-paperia (tarpeeksi)  

 purkinavaaja  

 kirves, saha yms. 

 kartta, karttapussi  

 matkapuhelin (Varmista, että akku on ladattu.)  

 narua tai köyttä  

 korjausvälineitä  

 astianpesuaine, tiskiharja  

 aikataulut, matkaliput, tärkeät puhelinnumerot  

 kämppäretkellä kämpän avain 
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