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Moi Sampo!

Kädessäsi on L-SP:n seikkailijajaoston tekemä Sepeli-vinkkivihko, jonka tarkoitus on 
auttaa juuri sinua sepelien suunnittelussa ja järjestämisessä.

Sepelihän on jännän tarinan, juonen ja seikkailua sisältävä rastirata, jossa testataan 
seikkailijoiden vuoden aikana oppimia partiotaitoja. Sepeli on tarkoitus järjestää kerran 
vuodessa eli seikkailijaohjelmassa etelän ja idän jälkeen. Sepeli haastaa seikkailijan 
kokeilemaan omia rajojaan, toimimaan joukkueessa ja ennen kaikkea on hauska seikkailu.

Tähän vinkkivihkoon olemme luoneet 3 erilaista sepeliä. Yksi sepeleistä on 
merihenkinen, toisessa korostuu palveluteema. Kolmas, erätaitopainotteinen yön yli 
kestävä sepeli, on suunniteltu niin, että sen voi toteuttaa kesäleirillä. Voitte toteuttaa 
sepelit juuri tällaisina kuin ne tässä ovat tai muokata vapaasti juuri omille vartioillenne 
sopivat sepelit.

Jokaisen sepelivinkin alussa on vielä lyhyt johdanto, jossa on kerrottu kyseiseen sepeliin 
tarvittavien rastihenkilöiden määrä, arvio sepeliin kuluvasta ajasta ja 
materiaalikuluista. Yksi sepeleistä on tehty kilpailuksi, ja rastit on pisteytetty. Toivomme, 
että käytte vielä maalissa seikkailijoiden kanssa läpi tehtävien oikeat suoritukset ja 
vastaukset, jotta seikkailijoiden taidot vahvistuvat.

Tarkoituksemme on näillä esimerkeillä madaltaa kynnystä sepelien järjestämiseen: 
tarvitset vain idean hyvästä, seikkailijoille sopivasta tarinasta, jonka avulla 
suunnittelet seikkailijoidesi taitoihin sopivia, riittävän haastavia rasteja. Lisää hyviä 
esimerkkejä sepeleistä löydät SP:n johtajankansiosta ja Hämeen partiopiirin 
seikkailijajaoston sivuilta (http://seikkailijajaostohp.nettisivu.org/sepeli/).

Me seikkiksessä otamme mielellämme vastaan palautetta tästä vinkkivihosta. 
Vastaamme muihinkin seikkailijatoimintaan liittyviin kysymyksiin, joita sinulla 
mahdollisesti on.  Meille voit laittaa myös toivomuksia siitä, millaista toimintaa
 sammoille ja seikkailijoille haluaisit piirin järjestävän.

Ota rohkeasti yhteyttä:
FB-ryhmä: Seikkisjaosto (L-SP)

seikkailijajaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
http://lounaissuomenpartiopiiri.fi/toiminta/ohjelma/seikkailijajaosto

Seikkailuterveisin,

Anna, Crista, Heidi, Helkky, Meri, Piivi, Sara ja Tiia
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ERÄSEPELI
Seikkailijapelin eli sepelin tarkoitus on testata seikkailijan oppimia taitoja. Eräsepeli 
keskittyy testaamaan nimenomaan erätaitoja. Kokonaisuudessaan eräsepelin on arvioitu 
kestävän noin kahdeksan tuntia, riippuen välimatkoista ja yöpymisistä. Sopiva 
kokonaismatka on noin 10-15 kilometriä. Eräsepeli on suunnattu jo kokeneemmille 
seikkailijoille, sillä osassa rasteista testataan taitoja, jotka opitaan vasta esim. itä-
ilmansuunnan aikana. Rastit ovat kuitenkin muokattavissa nuoremmille seikkailijoille.
Jos seikkailijat ovat kokemattomia suunnistajia tai reitti muuten tuntuu heidän 
taitoihinsa vaativalta, sampo tai esim. kokenut samoajaikäinen voi lähteä seikkailijoiden 
mukaan ja auttaa suunnistamisessa.

Tämä eräsepeli on suunniteltu yhdistettäväksi kesäleiriin. Sepelin voi aloittaa iltapäivällä, 
jolloin matkalla tehdään päivällinen, iltapala ja seuraavan päivän lounas. Näin sepeli 
loppuu seuraavan päivän iltapäivällä. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei eräsepeliä voisi 
toteuttaa erillään leiristä tai muusta tapahtumasta. Kaikenlainen variaatio on sallittua, 
kunhan sepelin perusidea säilyy. Eräsepeli on helppo muuttaa esimerkiksi tavalliseksi 
päiväsepeliksi. 

Kesäleirin yhteydessä eräsepeli toimii ikään kuin haikkina. Toteutukseen tarvitaan vain 
muutamia johtajia, esimerkiksi yöpymispaikassa ja muutamalla rastilla, jolloin muu leiri 
saa rauhassa toteuttaa muuta ohjelmaa seikkailijoiden ollessa muualla. Ihanteellista olisi, 
jos seikkailijat pääsisivät yöpymään erillään leiristä.

Vinkki: Leirikirjeessä kannattaa ilmoittaa seikkailijoille, että heidän tulee pakata mukaansa pieni 
reppu, joka otetaan mukaan eräsepeliin. Reppuun voi pakata etukäteen yhden yön vaihtovaatteet ja 
juomapullon. Ennen sepelille lähtöä reppua voi täydentää eräsepelissä tarvittavilla tavaroilla. Valmiin 
tavaralistan seikkailijoille löydät liitteestä 1.

Eräsepelille on suunniteltu 
alustava runko, jonka mukaan 
kierretään rasteja. Osalle 
rasteista tarvitaan johtajia ja 
osalle ei. Tarvikkeet ja ohjeet 
lukevat rastien yhteydessä, 
joten sepelin suunnitteluun ei 
kulu paljoa aikaa. Mitä 
enemmän eräsepeliä 
muokataan, sitä enemmän 
lippukunnalla on 
suunniteltavaa. 
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YÖPYMISPAIKKA
Tämä sepeli on suunniteltu niin, että seikkailijat yöpyvät leirin ulkopuolella laavuissa. 
Paikalla tulisi olla myös nuotiopaikka iltapalan valmistusta varten. On tärkeää muistaa 
selvittää maanomistajan lupa laavun pystytykseen ja nuotion sytytykseen. Lisäksi 
esimerkiksi puiden kaatamiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Yöpymispaikalla 
tarvitaan johtaja tai muutamaa johtajaa, jotka huolehtivat nuotiosta ja lasten 
valvomisesta. Seikkailijat pystyttävät oman laavunsa ja osallistuvat nuotion sytytykseen. 
Tarkoituksena on, että yöpymispaikallakin arvioidaan seikkailijoiden erätaitoja, ja näiden 
taitojen testaamiseksi suunnatut rastitehtävät löytyvät myös tästä vihosta.

SUUNNISTUS RASTILTA TOISELLE
Seikkailijoiden kannattaa antaa itse merkata rastit omaan karttaansa sammon 
mallikartasta ennen sepelille lähtöä. Lisäksi on helpompaa merkata yhden päivän rastit 
kerrallaan. Tällä tapaa seikkailijat eivät ehdi murehtia seuraavan päivän rasteja ja 
kävelymatkaa turhaan. 
Jos seikkailijat ovat taitavia ja kaipaavat pientä haastetta, voidaan suunnistuksessa 
käyttää geokätköjä ja gps-laitetta. Geokätköilystä löytyy helposti lisätietoa netistä. 
Jokainen sepelin rasti merkataan koordinaateilla gps-laitteeseen tai esimerkiksi 
älypuhelimen sovellukseen. Tällöin seikkailijat suunnistavat rastilta toiselle seuraten 
laitteen koordinaatteja.

Sepeli päättyy ensiapurastiin, jonka jälkeen kaikki sepeliin osallistuneet joukkueet on 
hyvä koota vielä yhteen esim. nuotion ääreen ja käydä rastit ja kylmien rastien 
vastaukset läpi. Lisäksi voitte päätöksessä jakaa kevään aikana suoritetut ilmansuunta- ja 
taitomerkit, jos niitä ei ole jaettu aiemmin ja vaikka pientä makeaa hyvästä suorituksesta.

RASTI 1: LUONNONTUNTEMUS I, KYLMÄRASTI (15 min.)

Eräsepelin ensimmäinen ja kolmas rasti ovat kylmiä luonnontuntemusrasteja. Ensim-
mäisellä rastilla seikkailijoiden tehtävänä on tunnistaa metsä- ja puulajeja sekä metsä-
tyyppejä. Valmiit tunnistuslaput löytyvät sepelin lopusta, liitteet 2 ja 3. Kaikkien 
tunnistustehtävien vastaukset löytyvät myös liitteistä (liite 6).
Seikkailijat tuovat täyttämänsä laput mukanaan maalin, jossa ne tarkistetaan. Oikeat 
vastaukset on vielä hyvä käydä läpi yhdessä seikkailijoiden kanssa.

Tarvikkeet:
- kopiot liitteitä 2 ja 3 / seikkailijajoukkue
- muovitaskuja vastauspaperien säilytystä varten
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RASTI 2: RUOKA I (1 h)

Seikkailijoiden tehtävänä on valmistaa Italianpataa trangialla pussin ohjeen mukaisesti. 
Padan joukkoon ruskistetaan (halutessa) jauhelihaa. Lisäksi tarjolla on kasviksia (esim. 
kurkkua ja tomaattia) yhteisesti jaettavaksi sekä mehua ja vettä. Raaka-aineet saadaan 
rastilta. Trangiat pestään käytön jälkeen, ohje sekä välineet siihen saadaan rastihen-
kilöltä. Trangian pesu- ja käyttöohjeet 
löytyvät liitteestä 7. 
Tarkastakaa etukäteen, onko joku seik-
kailijoista allerginen joillekin reseptissä 
olevista aineksista ja muokatkaa rastia 
tarvittaessa sopivaksi.

Kun seikkailijaryhmä saapuu paikalle, rastihenkilö antaa ryhmälle yhden ruokaohjeen 
ja ruuanvalmistukseen tarvittavat materiaalit sekä tarvikkeet. Hän seuraa, että seik-
kailijat lukevat ohjeet tarkasti ja jakavat jokaiselle ryhmän jäsenelle pienen tehtävän. 
Näin jokainen seikkailija pääsee tekemään ruokaa yhdessä. Varmistakaa, että seikkailijat 
löytävät turvallisen paikan trangialleen, työskentelevät siististi ja osaavat käyttää trangiaa 
asianmukaisesti. Antakaa ohjeet myös siitä, mihin roskat laitetaan.
Kun ruoka on valmis, rastihenkilö maistaa ruokaa ja antaa siitä palautetta seikkailijoille. 
Sen jälkeen seikkailijat saavat syödä ruuan. 

Ruuan syömisen jälkeen seikkailijat tiskaavat trangian ruokarastilla. Jos trangian 
peseminen ruokarastilla onnistuu helposti, seikkailijoiden kannattaa pestä se siellä 
ennen kuin he jatkavat matkaansa eteenpäin sepelissä. 
Jos trangian peseminen ruokarastilla on ongelmallista, esimerkiksi vesi loppuu kesken 
tai jätevedelle ei ole sopivaa paikkaa, trangiat kannattaa pestä vasta yöpymisrastilla. 

Tarvikkeet / seikkailijajoukkue:
- Italianpatapussi (joukkueen koosta riippuen 1 tai 2 pussia)
- jauhelihaa pussissa mainittu määrä
- hieman kasviksia jokaiselle (esim. kurkkua ja tomaattia) + leikkuulauta ja veitsi
- vettä (tiskaamista, juomista ja vesipullojen täyttämistä varten) ja mehua 
  + mehukannu
- trangia, tulitikut ja polttonestettä
- mitta
- roskapusseja + talouspaperia
- trangian pesuvälineet +( trangian pesuohje, liite 7)
- ea-laukku ja kello rastihenkilölle
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RASTI 3: LUONNONTUNTEMUS II, KYLMÄRASTI (15 min.)

Ensimmäisen rastin tavoin kolmas rasti on kylmä luonnontunnistusrasti. Rastilla seikkaili-
joiden tehtävänä on tunnistaa metsän eliöitä sekä metsäkasveja ja niiden kasvupaikkoja. 
Valmiit tunnistuslaput löytyvät sepelin lopusta, liitteet 4 ja 5. Kaikkien tunnistustehtävien 
vastaukset löytyvät myös liitteistä (liite 6).
Seikkailijat tuovat täyttämänsä laput mukanaan maalin, jossa ne tarkistetaan. Oikeat vas-
taukset on vielä hyvä käydä läpi yhdessä seikkailijoiden kanssa.

Seikkailijoiden tehtävänä on lisäksi ennen seuraavalle rastille (yöpymis-) saapumista keksiä 
ryhmässä vähintään kaksi ruokalaulua ja yksi perinteinen partiolaulu sekä vähintään yksi 
huuto. Laulut ja huudot esitetään rastihenkilölle seuraavalla rastilla.

Tarvikkeet:
- kopiot liitteistä 3 ja 4 / seikkailijajoukkue
- muovitaskuja vastauspaperien säilytystä varten

RASTI 4: YÖPYMINEN

Seikkailijoiden tehtävänä on itse pystyttää laavu sekä tehdä nuotio, jolla 
iltapala (hot dogit ja nuotio-omenat, liite 8) valmistetaan. Mikäli 
seikkailijajoukkueita on useampi, he voivat tehdä yhteistyötä ja tehdä vain 
yhden nuotion. Laavut saadaan rastilta, samoin ruokatarvikkeet ja ohjeet. 
Hodarien tekoon tarvitaan myös paistotikut jotka seikkailijat vuolevat itse. Jos käytätte 
valmista nuotiopohjaa, on hyvä kerrata vielä seikkailijoiden kanssa, miten toimitaan, jos 
valmista pohjaa ei ole olemassa.

Lisäksi saapuessaan rastille seikkailijat esittävät rastihenkilölle kaksi keksimäänsä 
ruokalaulua sekä yhden perinteisen partiolaulun. Ennen tehtävän aloittamista, 
heidän on kerrottava laulun ja ruokalaulun nimi sekä sävel, jonka mukaan he aikovat 
kyseiset laulut laulaa (esimerkiksi Nyt silmäin alla Jeesuksen – Saku Sammakon tahtiin). 
Rastihenkilö arvioi seikkailijoiden suorituksen ja laulun oikeellisuuden. Jos laulujen sanat 
menevät sekaisin toisen laulun sanojen kanssa tai seikkailijat eivät laula samanaikaisesti, 
sampo voi vaatia heitä laulamaan laulut uudelleen.

Ennen rastille saapumista seikkailjoiden tehtävänä on ollut keksiä lisäksi vähintään yksi 
huuto, jonka he esittävät joko yöpymisrastin aluksi tai iltanuotiolla. Esittäessään 
huutonsa, seikkailijoiden tulee valita omasta ryhmästään esihuutaja, joka huutaa huudon 
ensin, jonka jälkeen muut toistavat sen perässä. Ensin huuto huudetaan hieman 
kovemmalla äänellä ja aina kun huuto aloitetaan alusta, lisätään äänenvoimakkuutta. 
Lopuksi kaikkien tulisi huutaa huuto niin kovaa, että ääni muuttuu käheäksi!
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Rastihenkilö arvioi seikkailijoiden suorituksen ja huudon oikeellisuuden, sekä äänen-
voimakkuuden kasvun. Jos huudossa ei tapahdu muutoksia (esimerkiksi äänenvoimakkuus 
ei kasva suuremmaksi) tai sanat sekoittuvat toiseen huutoon, hän voi vaatia heitä huu-
tamaan kyseisen huudon uudelleen. Ennen sitä rastihenkilön pitää kuitenkin kerrata yh-
dessä seikkailijoiden kanssa, että heidän valitsemaan huutoon tulee siihen kuuluvat sanat. 

Liitteistä löydät reseptit hot dogien ja nuotio-omenien valmistukseen, laavun pysty-
tysohjeen sekä ohjeet nuotiopaikan valinnasta. Esimerkkejä lauluista ja huudoista löydät 
partiolaisten laulukirjoista. 

Vinkki: Repusta (Opas seikkailijalle ja tarpojalle) löydät lisää tietoa tulenteosta (s. 206-207) 
             sekä huudoista ja partiolauluista (s. 38-41).

Tarvikkeet (ruoka-aineiden lisäksi):
- laavu / seikkailijajoukkue
- nuija tai muu kiilojen hakkaamiseen soveltuva väline / seikkailijajoukkue
- tulitikut nuotion sytyttämistä varten / seikkailijajoukkue
- nuotiopuita
- paistotikku / seikkailija (vuolevat itse)
- ketsuppia ja sinappia
- desilitramitta ja kulho tikkupullataikinan tekemiseen
- talouspaperia ja roskapusseja
- vettä ja mehua + mehukannu (voitte tarjota iltapalalla myös teetä/kaakaota)
- kulho tai kannu vaniljakastikkeelle
- kopiot ruokaohjeista (liite 8) / seikkailijajoukkue
- laulukirja(/-kirjoja)
- ea-laukku + käsidesi
(- lisäksi esim. leipää ja lisukkeita jos tuntuu, että muu iltapala ei riitä)
(- laavun pystytysohje / seikkailijajoukkue)
(- ohje nuotiopaikan valintaan / seikkailijajoukkue)
- aamupalatarvikkeet

RASTI 5: A-PUKKI (30 min.)

Seikkailijoiden tehtävänä on rakentaa A-pukki annetuista materiaaleista. Tämän jälkeen 
heidän tulee ratkaista kiinalainen arvoitus (2 vaihtoehtoa) ja esittää ratkaisu ylittämällä ojaa 
ratkaisun mukaisesti A-pukkia “lauttana/veneenä” käyttäen.

Jos rastilla käytetään lyhyempää arvoitusta, voivat ryhmän jäsenet demonstroida 
arvoituksessa esiintyviä ”sutta”, ”lammasta” ja ”kaalia”. Pidempään arvoitukseen voidaan 
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käyttää esimerkiksi päällystettyjä papereita, joissa lukee kunkin arvoituksen hahmon nimi. 
Vaihtoehtoiset arvoitukset löytyvät rastin rastikäskyn yhteydestä. 
Vastaukset taas liitteestä 11.

Rastipaikan kannattaa sijaita ojan läheisyydessä, jotta ylityksen demonstroiminen on 
helpompaa. Lisäksi olisi hyödyllistä, että rastipaikan läheisyydessä on puita, joita voidaan 
käyttää A-pukin valmistukseen. Tällöin säästyy puiden tuomiselta rastipaikalle.

Tarvikkeet:
- köyttä
- sidosnarua
- kirves + saha + puukko /seikkailijajoukkue
- puita
(- arvoituksissa esiintyvien hahmojen nimi-
lappuja)

A-pukin rakentaminen:

A-pukin valmistukseen tarvitaan sidosnarua, 
köyttä sekä puita. Tarvitaan kaksi 
mahdollisimman pitkää puuta, sekä yhdestä 
kolmeen lyhyempää puuta.
Kaksi pidempää puuta sidotaan päästä 
yhteen ristiköytöksellä. Tämän jälkeen 
poikkipuu(t) sidotaan kuvan osoittamalla 
tavalla astinpuuksi. Lisäksi A-pukin kärkeen 
kiinnitetään köysi, jonka avulla on 
mahdollista vetää pukki takaisin 
ylityksen jälkeen.

RASTI 6: RUOKA II (1,5 h)

Seikkailijoiden tehtävänä on valmistaa jauhelihakeittoa trangialla ohjeen mukaisesti. 
Lisäksi jälkiruoaksi valmistetaan marjakiisseliä. Reseptit löytyvät liitteestä 12. Kiisselin 
kanssa voi tarjota valmiiksi tehtyä kermavaahtoa.
Raaka-aineet saadaan rastilta. Trangiat pestään käytön jälkeen, ohje sekä välineet siihen 
saadaan rastihenkilöltä. Trangian pesu- ja käyttöohjeet löytyvät liitteestä 7. 
Tarkastakaa etukäteen, onko joku seikkailijoista allerginen joillekin resepteissä olevista 
aineksista ja muokatkaa niitä tarvittaessa sopivaksi.

Vinkki: Reseptiä voi helpottaa ja rastia nopeuttaa joko antamalla joukkueille kasvikset valmiiksi 
             pilkottuina tai käyttämällä pakastevihanneksia.
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Kun seikkailijaryhmä saapuu paikalle, rastihenkilö antaa ryhmälle yhden ruokaohjeen ja 
ruuanvalmistukseen tarvittavat materiaalit sekä tarvikkeet. Hän seuraa, että seikkailijat 
lukevat ohjeet tarkasti ja jakavat jokaiselle ryhmän jäsenelle pienen tehtävän. Varmistakaa, 
että seikkailijat löytävät turvallisen paikan trangialleen, työskentelevät siististi ja osaavat 
käyttää trangiaa asianmukaisesti. Antakaa ohjeet myös siitä, mihin roskat laitetaan.
Kun ruoka on valmis, rastihenkilö maistaa ruokaa ja antaa siitä palautetta seikkailijoille. 
Sen jälkeen seikkailijat saavat syödä ruuan. 

Ruuan syömisen jälkeen seikkailijat tiskaavat trangian ruokarastilla. Jos trangian 
peseminen ruokarastilla onnistuu helposti, seikkailijoiden kannattaa pestä se siellä ennen 
kuin he jatkavat matkaansa eteenpäin suunnistuksessa. 
Jos trangian peseminen ruokarastilla on ongelmallista, esimerkiksi vesi loppuu kesken tai 
jätevedelle ei ole sopivaa paikkaa, trangiat kannattaa pestä vasta sepelin päätyttyä. 

Vinkki: Mikäli rastimiehiä on vähän, rasti voidaan pitää myös A-pukki-rastin yhteydessä!

Tarvikkeet (ruoka-aineiden lisäksi):
- kopiot resepteistä / seikkailijajoukkue
- desilitramitta ja vispilä / joukkue
- leikkuulauta ja veitsi / joukkue
- vettä (tiskaamista, juomista ja vesipullojen täyttämistä varten) ja mehua 
  + mehukannu
- trangia, tulitikut ja  polttoneste /joukkue
- trangian pesuvälineet + (trangian käyttöohje, liite 7)
- roskapusseja ja talouspaperia
- ea-laukku ja käsidesi
(- valmista kermavaahtoa kiisselin kanssa)

RASTI 7: SEPELIMERKKI (1 h)

Seikkailijoiden tehtävänä on valmistaa itselleen eräsepelistä muistuttava merkki. Valmis 
merkki ommellaan partiopaidan oikeaan hihaan. Valmis ohje ja kuva merkistä löytyvät 
liitteestä 13. 

Tarvikkeet:
- 3 eriväristä kangasta (paksua)/nahkaa
- 3 eriväristä (puuvilla)lankaa 
- neula (tarpeeksi iso!) / seikkailija
- sakset / seikkailija
- nuppineuloja
- valmis esimerkkikappale merkistä tai kuva siitä
- ohje mittakuvineen / seikkailija
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RASTI 8: EA (15 min. + sepelin päätös)

Seikkailijoiden tehtävänä on auttaa potilasta tai potilaita ensiapurastilla. 
He saapuvat valmiiksi lavastettuun tilanteeseen, jossa potilas tai potilaat 
valittavat omaan rooliinsa sopivalla tavalla (varsinaista rastikäskyä ei siis 
tarvita). 

Esimerkiksi palovammasta kärsivä henkilö voi valittaa polttavaa kipua 
kädessä eikä tiedä mitä sille pitäisi tehdä. Samaan aikaan toinen henkilö on puita 
pilkkoessaan osunut kirveellä vahingossa omaan jalkaansa, josta tulee suurella paineella 
verta eikä hän pysty itse tyrehdyttämään valtavaa verenvuotoa. Seikkailijoiden on 
autettava potilaita parhaansa mukaan.

Kun seikkailijat ovat antaneet potilaalle tai potilaille ensiapua, rastihenkilön tehtävänä on 
arvioida, ovatko he toimineet oikein. Jos tehtävän suorittaminen on sujunut hyvin, ras-
tihenkilö kiittää seikkailijoita oikeasta ensiavusta ja ohjeistaa heitä siirtymään nuotiopai-
kalle sepelin päättämistä varten. Jos seikkailijat ovat antaneet potilaalle väärää ensiapua, 
rastihenkilön kannattaa käsitellä asia seikkailijoiden kanssa ennen kuin heidät päästetään 
nuotipaikalle. 

Liitteeseen 14 on koottu ensiapuohjeita rastihenkilöille. Lisää ohjeita löydät Repusta (s. 
268- 290) ja Punaisen Ristin kotisivuilta www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet .

Rasti 8 on Eräsepelin päätösrasti. Kun seikkailijat ovat suorittaneet hyväksytysti ensiapu-
rastin, voitte kaikki kokoontua yhdessä vielä nuotiolle. Nuotiolla on hyvä käydä läpi rastit 
ja oikeat vastaukset kylmiin rasteihin (rastit 1 & 3). Lisäksi voitte päätöksessä jakaa kevään 
aikana suoritetut ilmansuunta- ja taitomerkit, jos niitä ei ole jaettu aiemmin ja vaikka 
pientä makeaa hyvästä suorituksesta.

RASTIKÄSKYT

Rasti 1: Luonnontuntemus I (kylmärasti)

Tehtävänänne on tunnistaa metsälajeja, metsätyyppejä ja puulajeja 
(yhteensä 2 lappua). Toimikaa lomakkeiden ohjeiden mukaan ja tuokaa 
täyttämänne laput mukananne maaliin.



Rasti 2: Ruoka

Tehtävänänne on valmistaa Italianpataa trangialla pussin ohjeen mukaisesti. 
Lisäksi vartiollenne on varattu kasviksia yhteisesti jaettavaksi.
Ruokailun jälkeen trangia pestään, tiskausvälineet saatte rastihenkilöltä.

Rasti 3: Luonnontuntemus II (kylmärasti)

Tehtävänänne on tunnistaa metsän eliöitä, metsäkasveja ja niiden kasvupaik-
koja (yhteensä 2 lappua). Toimikaa lomakkeiden ohjeiden mukaan ja tuokaa 
täyttämänne laput mukananne maaliin.

Lisäksi ennen seuraavaa rastia teidän tulee keksiä/muistella ryhmässä 
vähintään kaksi ruokalaulua, yksi perinteinen partiolaulu ja vähintään 
yksi huuto! Laulut ja huudot esitetään rastihenkilölle seuraavalla rastilla.

Rasti 4: Yöpyminen

Tehtävänänne on pystyttää laavu, sekä sytyttää nuotio ja valmistaa iltapalaa. 
Laavun pystyttämiseen saatte tarvitessanne ohjeen rastihenkilöltä.  Nuotio 
tehdään valmiiseen nuotiopaikkaan, mikäli sellainen on. Jos nuotiopaikkaa ei 
vielä ole, toimikaa ohjeen mukaan ja noudattakaa varovaisuutta!
Iltapalaksi on hot dog – tikkusämpylää sekä jälkiruoaksi nuotio-omenoita, 
valmistusohjeet saatte rastihenkilöltä.
Esittäkää kuitenkin ennen laavun pystyttämistä/nuotion tekoa rastihenkilölle 
matkalla keksimänne kaksi ruokalaulua, yksi perinteinen partiolaulu sekä 
huuto!

Rasti 5: A-pukki

Tehtävänne on rakentaa A-pukki teille annetuista materiaaleista. A-pukin 
ollessa valmis, teidän tulee selvittää alla oleva kiinalainen arvoitus. Käytätte 
valmistamaanne A-pukkia arvoituksessa mainittuna ”lauttana/veneenä” ja 
kuljetatte perheenjäsenet/eläimet joen yli.



Arvoitus 1:

Arvoitus / Rasti 5
Rannalla on susi, lammas ja kaali. Mies haluaa saada kaikki kolme joen ylitse 
veneellä. Miehen kanssa veneeseen mahtuu lisäksi yksi noista kolmesta. Sutta ei 
voi kuitenkaan jättää yksin lampaan kanssa, eikä lammasta voi jättää yksin kaalin 
kanssa.

Arvoitus 2:

Arvoitus / Rasti 5
Rannalla seisovat isä, äiti, heidän kaksi poikaa ja kaksi tytärtään sekä rosvo ja 
poliisi. He kaikki haluavat vastakkaiselle rannalle. Vain isä, äiti ja poliisi voivat 
käyttää lauttaa, ja lautan kuljettajan lisäksi lautalle mahtuu yksi matkustaja. Rosvoa 
ei kuitenkaan voi jättää muiden perheenjäsenten seuraan ilman poliisia. Isää ei voi 
jättää yksin tyttärien kanssa, eikä äitiä yksinään poikien kanssa.

Rasti 6: Ruoka

Tehtävänänne on valmistaa jauhelihakeittoa trangialla ohjeen mukaisesti. Lisäksi 
jälkiruoaksi voitte valmista marjakiisseliä.
Ruokailun jälkeen trangia pestään, tiskausvälineet saatte rastihenkilöltä.

 
Rasti 7: Sepelimerkki

Tehtävänänne on ommella sepelistä muistoksi merkki 
ohjeen mukaan. Ohjeen ja tarvikkeet saatte 
rastihenkilöltä.



Eräsepeli: Liite 1 / Seikkailijoiden tarvikkeet

Seikkailijoiden varusteet
- pieni rinkka tai riittävän iso reppu
- repun sadesuoja
- makuupussi + makuualusta
- istuinalusta

Vaatetus: säänmukainen vaellusvaatetus
- sadevaatteet
- puhdas vaihtovaatekerta säätilan mukaan
- puhtaat alusvaatteet
- fleece, villapaita tai muu vastaava iltaa ja 
  taukoja varten
- hyvät vaelluskengät
- yöasu
- hellehattu
- partiohuivi

- aurinkovoide (1 pullo/vaellusvartio), huulirasvaa
- hammasharja ja –tahnaa (1 putkilo/vaellusvartio)
- hiusharja
- pesuvälineet, jos yöpymisrastilla on pesumahdollisuus
- uimapuku ja pyyhe, jos reitin varrella on uintimahdollisuus
- laastareita
- nenäliinoja
- mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet
- vesipullo
- muistiinpanovälineet
- tulitikut
- puukko
- taskulamppu
- ruokailuvälineet

Vartiolle:
- EA-varustus: idealsiteitä, 
 desinfiointiainetta
- Trangia ja polttoaineita
- pieni pullo astianpesuainetta
- tiskiharja
- kompassi
- karttalaukku
- WC-paperia
- saha ja kirves
- laavu tai erätoveri



Nimeä lajit ja määritä metsätyypit.  

 

 

 

Lähde Metsävisa 2001, www.metsavisa.fi >>harjoittele 

Nimeä lajit ja määritä metsätyypit.  

 

 

 

Lähde Metsävisa 2001, www.metsavisa.fi >>harjoittele 

Eräsepeli: Liite 2 / Rasti 1: Luonnontuntemus I



 

Nimeä puulajit ja kirjoita kunkin puulajin ruutuun sitä kuvaavan tekstin kirjain. 

 

 

Lähde Metsävisa 1998, www.metsavisa.fi >>harjoittele 

Eräsepeli: Liite 3 / Rasti 1: Luonnontuntemus I
 

Nimeä puulajit ja kirjoita kunkin puulajin ruutuun sitä kuvaavan tekstin kirjain. 

 

 

Lähde Metsävisa 1998, www.metsavisa.fi >>harjoittele 



Nimeä metsän eliöt ja kirjoita kunkin eliön ruutuun sitä kuvaavan tekstin kirjain. 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde Metsävisa 1999, www.metsavisa.fi >>harjoittele 

Nimeä metsän eliöt ja kirjoita kunkin eliön ruutuun sitä kuvaavan tekstin kirjain. 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde Metsävisa 1999, www.metsavisa.fi >>harjoittele 

Eräsepeli: Liite 4 / Rasti 3: Luonnontuntemus II



Eräsepeli: Liite 5 / Rasti 3: Luonnontuntemus II

 
 

a) Kirjoita viivoille oheisten metsän lajien nimet. 
b) Merkitse ruutuun kasvupaikkaa kuvaava kirjain 

 
Kuiva kangasmetsä   = K 
Tuore Kangasmetsä = T 
Lehto                          = L 

 

 

Lähde Metsävisa 2000, www.metsavisa.fi >>harjoittele 

 
 

a) Kirjoita viivoille oheisten metsän lajien nimet. 
b) Merkitse ruutuun kasvupaikkaa kuvaava kirjain 

 
Kuiva kangasmetsä   = K 
Tuore Kangasmetsä = T 
Lehto                          = L 

 

 

Lähde Metsävisa 2000, www.metsavisa.fi >>harjoittele 



Eräsepeli: Liite 6 / Vastaukset: Rastit 1 ja 3

Rasti 1:

Metsälajit ja metsätyypit
Yläkuvan metsätyyppi on tuore kangas
Kasvit:
a) Katinlieko (1p)
b) Mustikka (1p)
c) Oravanmarja (1p)
d) Vanamo (1p)
e) Kerrossammal (1p)

Alakuvan metsätyyppi on kuiva kangas
Kasvit:
a) Kanerva (1p)
b) Kynsisammal (1p)
c) Kissankäpälä (1p)
d) Variksenmarja (1p)
e) Poronjäkälä (1p)

Puulajit
hieskoivu (1p)  D 
mänty (1p)  A
tervaleppä (1p)  E 
rauduskoivu (1p)  C

Rasti 3:

Metsäkasvit ja kasvupaikat
Vasen rivi ylhäältä alas:
Keräporonjäkälä (Palleroporonjäkälä) 
(0,5p)   K (0,5p)
Käenkaali (Ketunleipä) 0,5p   T, L (0,5p)
Variksenmarja (0,5p)   K (0,5p)
Keskirivi ylhäältä alas:
Kissankäpälä (0,5p)   K (0,5p)
Katinlieko (0,5p)   T (0,5p)
Oikea rivi ylhäältä alas:
Oravanmarja (0,5p)   T, L (0,5p)
Metsäkurjenpolvi (0,5p)   T, L (0,5p)

Metsän eliöt
Harakka (1p)  C
Herkkutatti (1p)  E
Mäyrä (1p)  A
Suppilovahvero (1p)  D
Kynsisammal (1p)  F
Hirvenjäkälä (1p)  G
Kärppä (1p) B



Eräsepeli: Liite 7 / Rastit 2 ja 6

Trangian pesu- ja käyttöohjeet

- Poltin tulee säilyttää aina erikseen muovipussissa, koska muuten sinne jääneet polttonesteet 
  valuvat kattiloihin. Jo tippa Sinolia tekee ruuasta niin pahan makuista, ettei sitä voi syödä. 
  Pyri lisäämään polttonestettä polttimeen järkeviä määriä ja jätä poltin tyhjäksi kuljetuksen 
  ajaksi. Jälkipoltolla (ruoanlaitosta yli jääneellä polttonesteellä) voi esimerkiksi lämmittää 
  tiskivedet.

- Älä lisää vielä kuumaan, saati palavaan, polttimeen polttonestettä, sillä hiha ja käsi saattavat 
  tällöin kärventyä ikävästi. Vielä kuumaan polttimeen ei myöskään saa laittaa kuljetuskantta, 
  koska tällöin kumitiiviste sulaa käyttökelvottomaksi.

- Polttimen pussissa voit myös säilyttää tulitikkuaskia, jotta tikut olisivat kätevästi saatavilla 
  sytytyshetkellä. Laita Trangian tarpeettomat osat talteen polttimen pussiin kokkailun ajaksi. 
  Näin rajoitin ja remmi pysyvät hyvässä tallessa.

- Kattilat mustuvat, mutta ne saa puhdistettua teräsvillalla. Mustumista voi välttää voitelemalla 
  kattilan pohja tiskiaineella (esim. Fairy) tai palasaippualla ennen käyttämistä. Tällöin pesuaine 
  kerää noen ja kattila on huuhtaisulla säihkyvän puhdas. Trangian pesemisestä tiskikoneessa 
  on ristiriitaisia väitteitä: jotkut sanovat, että kaikki Trangia-mallit voidaan pestä tiskikoneessa, 
  mutta käyttäen tiskiainetta, joka ei sisällä natriumhydroksidia eli lipeää (ainakin Pirkka ja 
  Finish on todettu toimiviksi). Lipeä syövyttää alumiiniosia ja tekee niistä harmaita. Toisten 
  mukaan Teflon-pinnoitetut tai alumiinikattilat eivät sovi konepesuun, mutta teräsosat voidaan 
  pestä huoletta koneellakin.

- Kattiloiden nokeentumista voi vähentää lorauttamalla polttonesteen sekaan pienen tilkan 
  (enintään 10%) vettä (ohje keltaisesta pussista, jossa poltin alunperin toimitetaan). Tällöin  
  enimmät noet lähtevät pyyhkimällä sammaleeseen, lumeen, vessa- tai sanomalehtipaperiin. 
  Trangia kannattaa pyyhkiä aina tiskauksen yhteydessä, sillä noki hidastaa kattilan lämpiämistä 
  ja takertuu tiukemmin, jos musta kattila laitetaan kerta toisensa jälkeen tulelle.

- Sinolin leimahduspiste on +14°C ja Marinolin +10°C (leimahduspiste = nesteen höyry syttyy 
  liekkikosketuksesta), joten Marinolia voi käyttää hieman kylmemmällä ilmalla ilman vaikeuksia 
  tai esilämmitystarvetta.
- Edullisin polttonesteistä on usein ruotsalainen T-Röd, jota on mm. Bilteman valikoimissa. 
  Hyvä tuli -merkkinen neste puolestaan on kätevimmän kokoisissa ja kestävissä puolen litran 
  pullossa.

- Trangiaan saa nykyään ostettua näppäriä kuljetuspusseja, tai sellaisen voi helposti askarrella 
  itsekin. Kuljetuspussia käytettäessä remmiä ei tarvita. Lisäksi pussin etuna on se, että se estää 
  likaista pannua sotkemasta muita tavaroita.

- Trangian sisälle kannattaa pakata myös teräsvillaa, pieni pullo tiskiainetta sekä pesusieni 
  erillisessä muovipussissa. Mukaan saa mahtumaan vielä pienen vispilän ja kauhankin.



Eräsepeli: Liite 8 / Rasti 4

Hot dogit (4 annosta)

Ainekset:
- 4 dl vehnäjauhoja 
- ½ tl suolaa 
- 2,5 dl vettä 
- 2 tl leivinjauhetta   
- 2 rkl öljyä
- 8 nakkia

Nuotio-omenat

Ainekset:
- 1 omena / seikkailija
- valmista vaniljakastiketta
- sokeria ja kanelia

Eräsepeli: Liite 9 / Rasti 4

Laavun pystyttäminen

Pystytys sujuu helpoiten, mikäli pystyttäjiä on vähintään neljä (yksi joka 
nurkkaan), mutta vähemmälläkin määrällä laavun pystytys onnistuu. 
Laavu kannattaa pystyttää tasaiselle paikalle, jotta nukkuminen on mukavaa

Pystytys
- Ota laavu pussista ja tarkista, että kiinnitysnarut eivät ole solmussa.
- Aseta laavun pidemmät nurkkakepit paikoilleen etureunan kiinnityspisteisiin ja 
  kiinnitä kulmanarut maakiiloilla maahan.
 • Käytä kiinnittämiseen sopivaa solmua, esim. esim. 2-3 puolipolvea ja 
   viimeisenä vetosolmu.

- Kiinnitä laavun takaseinän keskimmäinen naru maakiilaan.
- Kiristä laavun taaemmat kulmanarut ja kiinnitä ne maakiiloilla.
 • Tarkista, että laavun kattoon ei muodostu pussia, johon sadevesi 
    pääsee kertymään.
- Kiinnitä sivuseinien ja takaseinän alareuna kiiloilla maahan.
- Mikäli laavussa ei ole kiinteää pohjakangasta, aseta lopuksi maavaate laavun 
   lattiaksi, jos sellainen on tarjolla.

Yhdistä ainekset taikinaksi. Leivo taikinasta ohut nauha 
ja kiedo se tikun ympärille. Paista hiilloksella 
käännellen. Varo kuitenkin liian kuumaa hiillosta, sillä se 
polttaa pullan pinnan ja jättää sen sisältä raa´aksi. 
Halkaise valmis tikkupulla ja ujuta puolikkaiden sisään 
nakit. Nauti hot dog ketsupin ja sinapin kera.

Laita omenat hiillokselle ja paista ruskeiksi. Ennen 
syömistä ota kuori ensin pois. Nuotio-omenien kera 
voidaan tarjota vaniljakastiketta, lisäksi omenien päälle 
voi ripotella sokeria ja kanelia.



Eräsepeli: Liite 10 / Rasti 4

Nuotiopaikan valitseminen
Kun olet saanut maanomistajalta luvan tulentekoon, harkitse mihin sytytät nuotion.
Käytä mieluummin vanhaa, aikaisemmin käytössä ollutta nuotiopaikkaa, sillä näin luonto kuluu 
vähemmän. 

Nuotio uuteen paikkaan:
Toimi niin, ettei tulenteosta jää jälkeäkään. Jos vanhaa nuotiopaikkaa ei löydy, valitse 
sopiva paikka, vaikkapa sora- tai hiekkamaapohjainen paikka, jossa sammutusvettä on lähellä. 
Vältä tulen tekoa suoalueella tai sammalikossa, sillä tuli voi kyteä turpeessa tai sammalikossa 
pitkään ja saattaa yhtäkkiä leimahtaa leikkeihin. Vältä tulentekoa muurahaiskekojen tai kantojen 
lähellä, sillä niissäkin tuli voi kyteä. Suoraan kalliollekaan ei kannata tehdä tulta, sillä kivipinta 
mustuu ja kallio rikkoontuu helposti kuumuudesta.

Nuotiopaikan valmistus:
Jos maanpinta ei ole paljas, irrota päällimmäinen, humuspitoinen maakerros ja kääri se sivuun.
Paljasta kivennäismaa nuotiopohjan kokoon nähden vähintään kaksinkertaiselta tai riittävän 
laajalta alueelta lapiolla tai puukolla. Varmuudeksi voit vielä kastella paljastetun maanpinnan ja 
humuspitoisen maa-aineksen nuotion ympärillä. Huolehdi siitä, että nuotiopaikan vieressä on 
sammutusvettä. Yleensä nuotiopaikan ympärille rakennetaan lisäksi kivireunus. 
Talvella nuotiolle laitetaan ensin puista pohja, ettei lumi sammuta tulta.

Kun nuotio on sytytetty, rastihenkilön täytyy olla tarkkana ja seurata ettei tuli pääse missään 
vaiheessa leviämään rajatun nuotioalueen ulkopuolelle. Lisäksi täytyy huolehtia siitä, etteivät nuotin 
ympärillä olevat seikkailijat tai muut henkilöt polta itseään.

Rastihenkilön täytyy huolehtia, että nuotio sammutetaan oikealla tavalla. Kun nuotio halutaan 
sammuttaa, siihen ei enää lisätä puita vaan nuotion annetaan polttaa siellä olevat puut täysin 
loppuun. Palaneita puukekäleitä voi tökkiä erilleen toisistaan, jotta kekäleet jäähtyisivät nopeammin. 
Lopuksi kekäleiden päälle kaadetaan sammutusvesi. Kun nuotiopaikka on sammutettu kokonaan 
eikä sinne ole jäänyt punaisena hehkuvia kekäleitä kytemään, voitte poistua paikalta. 

Nuotiotyypit ja niiden valinta
Nuotiotyyppi valitaan sen käyttötarkoituksen mukaan:

1) Ristikkonuotio on erinomainen perusnuotio, joka soveltuu niin keittämiseen kuin iltanuotiolle. 
2) Majoittumiseen rakennettava nuotio tulee rakentaa turvalliseksi, niin ettei se aiheuta vaaraa 
yöpyjille. Rakovalkeasta syntyy parhaiten yön ajaksi sopiva lämmönlähde.
3) Viuhkanuotiota kannattaa käyttää, kun käytettävissä on yksi suurikokoinen halko ja useita 
pienempiä klapeja. Pienemmät puut asetellaan nojaamaan viuhkamuodostelmaan ison puun päälle.
4) Tähtinuotiossa pitkiä halkoja voi työntää kohti keskustaa sitä mukaa kun ne palavat.

Rakenna isommista puista haluamasi perusrunko nuotiolle. Aseta sytykkeet alimmaisiksi ja asettele 
niiden päälle kuivia risuja ja ohuita tikkuja. Ohuiden tikkujen päälle voi lisätä paksumpia tikkuja, 
kun ne syttyvät.



Eräsepeli: Liite 11 / Rasti 5

Arvoitus 1 : Ratkaisu

Mies vie lampaan.
Palaa yksin.
Mies vie kaalin.
Palaa lampaan kanssa.
Mies vie suden.
Palaa yksin.
Mies vie lampaan.

Eräsepeli: Liite 12 / Rasti 6

Jauhelihakeitto (4 annosta)

1 pkt (250 g) Naudan jauhelihaa
1 sipuli
2 porkkanaa
1/2 lanttu
1 palsternakka
1/2 juuriselleri
3 (n. 300 g) perunaa
12 dl vettä
3 rkl tomaattipyreetä
2 tl meiramia
n. 1 1/2 tl suolaa
1/2 tl mustapippuria hienonnettuna
persiljaa hienonnettuna

Hienonna sipuli. Pese ja kuori kasvikset. Paloittele perunat, porkkanat, lanttu, 
palsternakka ja selleri pieniksi kuutioiksi. Ruskista jauheliha omassa rasvassaan. 
Lisää sipulit kuullottumaan.
Kiehauta vesi. Lisää jauheliha, vihannekset, tomaattipyree, meirami, suola ja pippuri.
Keitä 10 - 15 minuuttia, kunnes kasvikset ovat kypsiä. Lisää joukkoon halutessasi 
runsaasti hienonnettua persiljaa. Tarkista maku.

Arvoitus 2: Ratkaisu

Poliisi ja rosvo ylittävät joen.
Poliisi palaa yksin.
Poliisi ja poika ylittävät joen.
Poliisi palaa rosvon kanssa.
Isä ja poika ylittävät joen..
Isä palaa yksin.
Isä ja äiti ylittävät joen.
Äiti palaa yksin.
Poliisi ja rosvo ylittävät joen.

Isä palaa yksin.
Äiti ja isä ylittävät joen.
Äiti palaa yksin.
Äiti ja tytär ylittävät joen.
Poliisi ja rosvo palaavat.
Poliisi ja tytär ylittävät joen.
Poliisi palaa yksin.
Poliisi ja rosvo ylittävät joen.



Eräsepeli: Liite 12 / Rasti 6

Marjakiisseli (4 annosta)

Ainekset:
300 g pakastemarjoja (esim. mansikka, 
         vadelma, mustikka)
5 dl vettä
¾ dl sokeria
2 ½ rkl perunajauhoja + ½ dl kylmää vettä

Kaada jäiset marjat kattilan pohjalle. Lisää sokeri ja vesi kattilaan.
Nosta kattila liedelle ja kuumenna kiehuvaksi sekoittamatta. Kun vesi kiehuu, nosta kattila 
liedeltä. Sekoita perunajauhot kylmään vesitilkkaan sileäksi seokseksi ja lisää se ohuena 
nauhana sekoittaen kiisselipohjaan. Nosta kattila takaisin liedelle. Kun kiisseli alkaa 
uudelleen kuplia, nosta kattila pois liedeltä.
Kaada kiisseli tarjoiluastiaan/mukeihin jäähtymään ja ripottele pinnalle hiukan sokeria 
kuorettumisen estämiseksi.

Eräsepeli: Liite 13 / Rasti 7

Merkin teko-ohje:
1) Leikkaa merkin osat (tulenlieskat, nuotiopuut ja merkin pohja) erivärisistä 
kankaista/nahkapaloista kaavojen mukaan.
2) Kiinnitä tulenlieska- ja nuotiopuu-palat merkin pohjaan nuppineuloin.
3) Ompele osat kiinni merkin pohjaan erivärisin langoin.
4) Ompele vielä merkin reunaa pitkin etupistoja ja merkki on valmis!



Eräsepeli: Liite 14 / Rasti 8

Ensiapuohjeita

Verenvuoto
Ulkoisen näkyvän verenvuodon määrää on vaikea mitata ja arvioida luotettavasti. Suuren 
verenhukan (yli 20 %) seurauksena ihminen menee sokkiin.

Näin tyrehdytät verenvuodon:
• Tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaan.
• Sido vuotokohtaan paineside joko käyttäen sidetarvikkeita tai muita saatavilla olevia 
  tilapäisvälineitä. Yläraajan voi tukea vartaloa vasten.
• Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan.
• Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan häiriötilaan eli sokkiin. 
  Huolehdi loukkaantuneen sokin oireenmukaisesta ensiavusta.

Palovamma
Palovamma on lämmön tai syövyttävän kemiallisen aineen aiheuttama kudostuho, jossa iho ja 
mahdollisesti myös sen alaiset kudokset vaurioituvat. Jos ihoa ei jäähdytetä, vamma laajenee 
syvempiin ihokerroksiin ja kipu jatkuu kauemmin.

Pienen palovamman ensiapu:
• Pientä palovammaa jäähdytetään viileällä vedellä kunnes kipu häviää.
• Pienen rakkulaisen palovamman voi peittää puhtaalla suojasiteellä tai palovammojen hoitoon 
   tarkoitetulla erikoissiteellä.
• Ellei poikkeavaa ilmene, vaihda side kahden-kolmen päivän välein. Jos palovamma tulehtuu,  
  mene lääkäriin.

Lääkärin hoitoa vaativat palovammat, jotka ovat:
• Kämmentä suurempia 2. asteen palovammoja
• Kaikki 3. asteen palovammat
• Kaikki sähköpalovammat
• Kasvojen ja käsien syvät palovammat
• Hengitystiepalovammat
• Lasten palovammat
• Vanhusten lievätkin palovammat
• Jotakin perussairautta sairastavan henkilön, esim. diabeetikon, palovammat.

Pyörtyminen 
Kun henkilö on pyörtynyt, mutta osittain tajuissaan, se voi johtua liian alhaisesta verensokerista, 
hapenpuutteesta tai yllättävästä tai järkyttävästä tilanteesta. (esim. veren näkeminen)
Tajuttoman ensiapu on pitää potilas lämpimänä ja tajuissaan. Voit nostaa hänen jalkansa ylös, 
jolloin veri menee jaloista päähän ja näin antaa mahdollisuuden siihen, että henkilö tulee taas 
tajuihinsa. 
Kun henkilö puhuu ja vaikuttaa normaalilta, nosta hänet varovasti istumaan. Kun hän kokee 
olonsa hyväksi, voit antaa hänen jatkaa omia puuhiaan.



Sepelivinkkivihko
Seikkailijajaosto
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