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Toimittajataustaiset tekijät ovat 
jalostaneet kaveriporukan yh-
teisistä vaelluselämyksistä visu-
aalisen tietokirjan tulesta ihmi-
sen renkinä.

Kirja seikkailee kulttuurihis-
toriassa lähtien liikkeelle tulen 
kesyttämisestä kohti tulisijoja. 
Osansa kirjassa saa myös suo-
malainen retkeilyhistoria vapaa-
ajanvieton muotona.

Kirja opastaa lukijaansa pitä-
mään tulen renkinä neuvomalla 
oikean nuotiopaikan valinnassa 
ja nuotion sammuttamisessa.

Tulta lähestytään myös ke-
miallisesta näkökulmasta, mikä 

auttaa nuotion sytyttämisessä ja 
tulen ylläpidossa.

Teoksen visuaalinen puoli 
rakentuu suurimmaksi osaksi 
Pertti Rovamon kuviin, joista 
huomattava osa on kaveriporu-
kan vaellusretkiltä.

Tulenlumoinen 
tietopaketti

Tällä erää
Miika Manninen
era@kaleva.fi

Piti rassata harmaita aivosoluja ihan urakalla, kun rupesin miet-
timään, milloin minulta on viimeksi tarkistettu kalastusluvat. 

Olen harrastanut kalastusta aktiivisesti noin 23 vuotta, jos 
laskuista jätetään pois lapsuuden mato-onginnat. Koko tuona 
aikana minulta on kysytty kalastusluvat yhteensä tasan kaksi 

kertaa.
Viimeksi lupa tarkastettiin 

lähes kymmenen vuotta 
sitten Kymijoen Langinkos-
kella. Sielläkin lupa oli jäädä 
tarkistamatta, kun luvantar-
kastaja paikallisesta perho-
kalastusseurasta huomasi 
minut tutuksi mieheksi.

Parhaimpina vuosina olen 
käynyt kalalla noin kolme 
kertaa viikossa, ja kalareis-

suni ovat lähes poikkeuksetta kohdistuneet virtavesiin, joissa 
uiskentelee lohikalaa.

Epäsuhta metsästykseen on aivan hulvaton. 
Kaveriltani kysyttiin yhden metsästysreissun aikana paperit 

kolme kertaa saman vuorokauden sisällä.
Kalastusluvan ostamatta jättämisestä seuraava sanktiokin on 

lähinnä naurettava: 55 euron rikesakko, joka ei kaikissa tilan-
teissa edes kata vaadittavien lupien arvoa.

Sanktiot ovat liian pienet ja kalastuksenvalvonta lähes olema-
tonta, vaikka Suomen vesillä vuosittain kalastavista reilusti yli 
puolet jättää luvan hankkimatta.

Kalastusluvilla kehitetään suomalaisia kalavesiä. Niillä kunnos-
tetaan vesistöjä, rakennetaan viihtymistä lisääviä rakenteita ja 
tehdään tuki-istutuksia.

Kalastusluvasta laistavat eivät siis osallistu yhteisiin talkoi-
siin.

Lupatarkastajia pitää lisätä tuntuvasti ainakin niissä kohteis-
sa, joiden vesistöissä on arvokalaa ja kenties uhanalaisia lajeja. 

Luvatta kalastamisesta täytyy seurata myös suuremmat 
sanktiot.

Olisin valmis harkitsemaan jopa metsästäjäntutkintoa vas-
taavaa kalastajantutkintoa, joka vaadittaisiin kalastusoikeuden 
saamiseksi.

Kalastajat eivät nimittäin aina tunnu olevan selvillä siitäkään, 
mitkä ovat kalojen rauhoitusajat, miten kaloja käsitellään 
oikein ja millä välineillä on laillista kalastaa missäkin.

Lisää ryhtiä lupien 
tarkastamiseen

”
Sanktiot ilman 
lupaa kalasta-
misesta ovat lii-
an pienet ja ka-
lastuksenval-
vonta lähes ole-
matonta.”

Jaana Skyttä 
Miten kartanlukutaidon 
opettelu kannattaa aloittaa, 
suunnistaja Mika Laurila Poh-
janman Partiolaisista?
Ensimmäiseksi on syytä opetella 
karttamerkit, niiden värit ja se 
miten niitä kuvataan kartalla.  
Muuten karttaa ei voi lukea. 

Joistakin kartoista karttamer-
kit löytyvät kartasta, mutta niitä 
voi opetella myös esimerkiksi 
internetistä löytyviltä sivustoil-
ta. Karttamerkit on hyvä osata 
ulkoa, mikä helpottaa kartan 
lukemista. 

Taitojen opettelussa kannat-
taa lähteä liikkeelle perusasi-
oista ja opetella suuntaamaan 
kartta oikein ja harjoitella käyt-
tämään kompassia. 

Miten paikannetaan oma 
sijainti ja suunnataan  

kartta oikein?
Paikantaminen tapahtuu vertaa-
malla karttakuvaa ja maastoa toi-
siinsa. Apuna kannattaa käyttää 
selkeitä maamerkkejä, kuten tei-
tä, mäkiä, vesialueita yms. 

Karttaa pidetään kulkusuun-
taan kohti suunnattuna. Koh-
teet, jotka näkyvät maastossa 
oikealla, ovat lukijasta katsottu-
na oikealla myös kartalla, vasem-
malla olevat vasemmalla. 

Kulkusuunnan muuttuessa 
karttaa käännetään oikeaan 
suuntaan. Kun kuljetaan esimer-
kiksi etelään, kartan pohjoisreu-
na on itseä lähinnä ja eteläsuunta 
uloinna, idästä länteen kulkiessa 
uloinna on länsi. 

Etenkin jos maasto on tiheästi 
kasvavaa puustoa tai on pime-
ää, on hyvä käyttää apuna kom-
passia ja tarkistaa suunta aika 
ajoin. 

Millaisessa maastossa opettelu 
kannattaa aloittaa?
Tutussa lähiympäristössä, jottei 
eksy. Esimerkiksi kaupunki- ja 
taajamaympäristö, jossa on 
kortteleita, rakennuksia ja muita 
selkeitä kiintopisteitä, on turval-
linen ympäristö aloittaa.

Kuinka kompassia käytetään?
Kompassin pohjalevyn pitkä 
reuna asetetaan kartalle läh-
töpisteestä tavoitepisteeseen. 
Kompassin neularasian pohja-
viivat pyöritetään samansuun-
taisesti kartan pohjoisviivojen 
kanssa siten, että neularasian 
pohjoishaarukka osoittaa kart-
tapohjoiseen. 

Karttapohjoinen on yleensä 
kartan yläreunassa niin, että 
kartan tekstit ovat luettavissa 
normaalisti. Sen jälkeen asete-
taan kompassi vaakatasoon ja 

liikutetaan kompassia niin, että 
pohjoisnuoli on pohjoishaaru-
kan keskellä. Tällöin kompassin 
pohjalevyn nuoli osoittaa kulku-
suunnan. 

Kaikissa kompasseissa ei ole 
pyörivää neularasiaa, jolloin 
kartta suunnataan kompassin 
avulla. Kompassi laitetaan kar-
tan päälle niin, että kompassin 
pohjoisneula osoittaa kartta-
pohjoiseen. Tästä päätellään, 
mihin suuntaan mennään. 

Millainen kartta on sopivin 
metsässä kulkevalle?
Maasto- tai peruskartta. Suun-
nistuskartat ovat usein turhan 
tarkkoja. Suunnistuskarttojen 
mittakaava on hyvin yleisesti 
1:10 000, jolloin yksi senttimetri 
kartalla vastaa 100 metriä maas-
tossa. 

Maasto- ja peruskartat ovat 

pelkistetympiä, mittakaavoil-
taan 1:20 000 - 50 000, jolloin ne 
kuvaavat pinta-alaltaan suurem-
paa aluetta.

Onko tilanteita, joissa kartta 
on GPS:ää parempi vaihto- 
ehto?
Kartta on lähes välttämätön 
suunniteltaessa matkareittiä, 
sillä kartasta näkee isomman 
alueen kerralla. 

GPS antaa vain yhden matka-
reitin tai pelkän sijainnin, mutta 
kartasta vaihtoehtoisia reittejä 
löytää monta. On hyvä huomioi-
da myös GPS -laitteiden akkujen 
kestävyys pitkillä vaelluksilla. 
Ainakaan niitä ei kannata pitää 
koko ajan päällä. 

Pitkille matkoille ei pidä läh-
teä koskaan ilman karttaa ja 
kompassia vaikka GPS -laite 
olisikin mukana. 

Kartanlukutaito kuuluu edelleen kansalaistaitoihin
Pitkille vaelluksille ei kannata lähteä ilman karttaa ja kompassia

Anni Jyrinki
Tuuli on selvästi tohkeissaan. 
Suussaan tämä viisivuotias met-
sästysjäljestyksen harrastaja 
heiluttelee kuivattua peuran 
sorkkaa, jonka se on juuri löytä-
nyt Oulussa Valkiasjärven maas-
tosta.

Tuuli ja sen emäntä Riitta 
Heikkinen rakastavat metsäs-
tysjäljestystä. Edellinen viikon-
loppu on mennyt kokeissa Eura-
joella, jossa Tuuli jäljesti itsensä 
viidenneksi parhaaksi.

Käytännössä metsästysjäljes-
tys tarkoittaa verijäljen seuraa-
mista haavoittuneen riistaeläi-
men löytämiseksi. Nyt Tuuli etsi 
peuran sorkan verijälkeä seura-
ten, mutta tositilanne on erilai-
nen.

”Metsästysjäljestäjää tarvi-
taan esimerkiksi metsästyksen 
yhteydessä haavoittuneen hir-
ven löytämiseen. Samoin kola-
rihirviä olemme jäljestäneet”, 
kertoo Jukka Välitalo, joka on 
toiminut lajin parissa noin 25 
vuotta.

Kuluvana vuonna koko maassa 
oli sattunut lokakuun alkuun 
mennessä 1 138 hirvikolaria. Po-
liisilaitokset ovat tehneet sopi-
mukset riistanhoitoyhdistysten 
kanssa liikenteessä kuolleiden ja 
haavoittuneen eläinten jäljestä-
misestä ja talteenotosta.

”Tätä kutsutaan suurriistavir-
ka-avuksi. Riistanhoitoyhdistys 
ylläpitää valmiutta huolehtia 
poliisin tehtävänannon perus-
teella eläinten jäljittämisestä ja 
mahdollisesta lopettamisesta”, 
kertoo Komisario Juha Niemelä 
Oulun poliisilaitokselta.

Jäljitys pitää aloittaa aina mah-
dollisimman nopeasti kolarin 
tai eläimen haavoittumisen jäl-
keen. Riistanhoitoyhdistys aloit-
taa toimet heti, kun poliisi tai hä-
täkeskus ottaa yhteyttä.

Niemelä kertoo, että koirien 
käytöstä on todella paljon hyö-
tyä, sillä loukkaantuneen hirven 
löytäminen pelkästään ihmis-
voimin on erittäin vaikeaa.

Jukka Välitalo on saanut koi-
riensa kanssa vuosien varrella 

talteen kaikkiaan 54 haavak-
kohirveä. Kisamenestystäkin 
on tullut ja Välitalolla on lajissa 
myös tuomarin oikeudet.

Välitalo kertoo esimerkkitapa-
uksen vuosien takaa.

”Aikuista hirveä oli ammuttu 
hyvältä paikalta. Ampumapai-
kalta ei löytynyt yhtään verta, 
vain pari karvaa. Arvelimme, 
että laukaus on tainnut mennä 
ohi niin läheltä, että muutama 
hirven karva on katkennut. 
Päätin kuitenkin koiralla katsoa 
tilanteen. Koira otti vainun ja 
lähti hirveä ampuneen mielestä 
väärään suuntaan. Matkalla ei 
ollut mitään merkkejä osumas-
ta. Sitten näimme sorkan jäljet 
ja hirvi löytyi 500 metrin päästä 
kuolleena.”

On tutkittu, että joka kymme-
nes laukaus aiheuttaa tilanteen, 
jossa eläintä täytyy etsiä.

”Nykyisin metsästäjät ovat 
onneksi oppineet olemaan hä-
täilemättä ja sotkematta am-
pumapaikkaa, mikä helpottaa 
huomattavasti koiran työtä. Pi-
tää myös muistaa, että hyvänkin 
laukauksen jälkeen hirvi voi kul-
kea jopa 800 metriä”, Välitalo 
huomauttaa.

Metsästysjäljestysharrastuksen 
alkuun pääsee parhaiten eri yh-
distysten järjestämissä tilaisuuk-
sissa, joissa kokeneemmilta saa 
oppeja ja neuvoja. Omatoimises-
tikin voi harjoitella.

”Osta naudan verta, super-
lonsieni ja jotain merkkaustar-

vikkeita. Verisellä sienellä maas-
toon vedetään aluksi muutaman 
kymmenen metrin mittainen 
jälki. Näin tehdään ensin koiral-
le veren hajua tutuksi”, Välitalo 
opastaa.

Näin Tuuli-koirakin on aikoi-
naan aloittanut. Nyt se on kon-
kari, joka jäljestää jo yli 18 tuntia 

vanhoja jälkiä, jotka välillä kat-
keavat.

Kokeissa on kaksi luokkaa: Avo- 
ja Voittajaluokat.

Koirat aloittavat AVO-luokas-
ta, jossa jälki on puoli vuoro-
kautta vanha ja noin kilometrin 
mittainen.

Jäljessä on kaksi 90 asteen kul-
maa, jotka ovat olevinaan kohtia, 
joissa jäljestettävä eläin on käynyt 
makuulla. Jäljen päässä on sork-
ka, joka koiran täytyy ilmaista.

Kun koiralla on tarpeeksi suo-
rituksia AVO-luokassa, on aika 
siirtyä VOI-luokkaan. Siellä jälki 
on pidempi ja vanhempi.

MEJÄ-koe on avoin kaikille re-
kisteröidyille ja terveille koirille 
rotuun katsomatta.

”Koe antaa myös hyvän poh-
jan jatkaa käytännön työhön, 
jos vain koiran ja ohjaajan omi-
naisuudet riittävät. Molemmilta 
vaaditaan todellista sitkeyttä”, 
Välitalo kiteyttää.

Metsästysjäljestäjät etsivät 
haavoittuneita riistaeläimiä

Jäljestäjä 
auttaa 
myös 
poliisia

Metsästysjäljestyksessä koiran työskentelyä seurataan pitkän hihnan päästä. Viisivuotias Tuuli ja hänen emäntänsä Riitta Heikkinen ovat  
molemmat intohimoisia lajin harrastajia. Kisaväsymys ei Valkiaisjärven jäljestysretkelläkään painanut, vaikka parivaljakko  
oli palannut myöhään edellisenä iltana jäljestyskokeista Eurajoelta.

Jukka-Pekka Moilanen

Tuuli on labradorinnoutaja, mut-
ta metsästysjäljestys sopii har-
rastuksena monille koiraroduille.

Metsähallituksen karttapalvelua Retkikart-
ta.fi voi nyt käyttää myös mobiililaitteilla eli 
tavallisimmilla älykännyköillä ja tableteilla.

Mobiiliversio löytyy osoitteesta 
m.retkikartta.fi. Verkkosivusto hyödyntää 
laitteen GPS:ää. Sen kartta-aineistoa ei siis 
voi ladata eikä tallentaa laitteen muistiin.

Maastoon lähtiessä pitää muistaa, ettei 
karttapalvelu toimi, jos alueella ei ole mo-
biilidataverkkoa. 

Aina on myös varauduttava siihen, että 
laitteen akku loppuu.

Mobiilikarttapalvelun varaan retkeään ei 
siis voi jättää. 

Karttapalvelulle Retkikartta.fi mobiiliversio

Jaana Skytta

Kompassin pohjalevyn pitkä reuna asetetaan kartalle lähtöpisteestä tavoitepisteeseen. Kompassin  
neularasian pohjaviivat pyöritetään samansuuntaisesti kartan pohjoisviivojen kanssa siten,  
että neularasian pohjoishaarukka osoittaa karttapohjoiseen.


