
 

         

 

 

Retkeilytietoa

 

Vaeltajan ohjeita

 

1. Huolehdi osaltasi, että autio- ja varaustuvat sekä
tulipaikat ympäristöineen pysyvät siistinä.

2. Kirjoita tuvan vieraskirjaan nimesi, päivämäärä ja
seuraava kohteesi. Jos jotain sattuu, tiedoista on apua
pelastuspalvelulle.

3. Ennen kuin sytytät tulen tulisijaan, tyhjennä tuhkat sekä
tarkista, että tulisija ja savupiippu ovat kunnossa ja avaa
pelti. Jos tulisijassa on vikaa, ilmoita siitä
hoitohenkilökunnalle ja merkitse asia vieraskirjaan.

4. Älä sytytä tulisijaa nestemäisellä polttoaineella.

5. Säilytä, käsittele ja käytä retkikeittimen polttoainetta
ainoastaan ulkona.

6. Käytä polttopuita säästeliäästi. Niiden kuljettaminen
erämaihin on suuren työn takana. Sinun jälkeesi kauden
lopulla liikkuvalla kulkijalla voi olla vielä huonompi keli ja
suurempi tarve polttopuihin kuin sinulla.

7. Siisti tupa lähtiessäsi. Varaa kuivia puita seuraavaa
tulijaa varten.

8. Jos tupa jää tyhjilleen, varmista että tuli on sammunut.

9. Älä häiritse muiden lepoa ja rauhaa.

10. Autiotupa on tarkoitettu lepoon ja varusteiden
kuivaukseen yhdeksi vuorokaudeksi. Mikäli tupa alkaa tulla
liian täyteen, ensin tulleiden kuuluu antaa tilaa viimeiseksi
tuleville.
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11. Järjestyksen ja siisteyden säilyttämiseksi tupaan
viedään vain tarpeelliset tai kuivausta vaativat varusteet.
Rinkat jätetään ulos.

Tunturiin lähtijän käskyt

1. Lähde tunturiin jonkun kanssa, älä yksin.

2. Varustaudu kunnolla.

3. Arvioi kykysi realistisesti.

4. Opettele tuntemaan luontoa.

5. Kunnioita tuntureita.

 

 Jätehuolto erämaissa

Tupien ja tulipaikkojen jäteastioista ollaan luopumassa, jotta
joka talvi toistuva moottorikelkkaralli jätteiden pois
kuljettamiseksi vähenee. Pahvit ja paperit voi polttaa. Ohuet
polyeteeniset muovipussit palavat nuotiossa muun reilun
tulen mukana.

Paksummat muovit, muovi- ja lasiastiat, peltipurkit -ja tuubit
sekä alumiinifoliota sisältävät retkiruokapussit tuodaan
takaisin asutuskeskusten jäteastioihin tai kierrätykseen.
Vaeltaja jaksaa kyllä kantaa tyhjät paikkaukset takaisin, jos
täydet on jaksettu kantaa maastoon! Alumiinifolioita ei
missään nimessä saa polttaa tulisijoissa eikä
nuotiossakaan, koska niistä jää paljon palamatonta ainesta.
Vähäiset maatuvat ruoantähteet kuten kahvinporot voi
panna kompostiin tai käymälään.
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