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Luonto on loputtoman mielenkiintoinen! Luon-
nossa on aina hauskaa! Niinpä Tupu, Hupu ja Lupu 
valitsivat sinua ja ystäviäsi varten monenlaisia haus-
koja pelejä ja leikkejä, joita voit harrastaa luonnon 
helmassa. Löydät kirjasta myös paljon luontoa kos-
kevaa jännittävää tietoa. Kurkista sivulle 153, siellä 
kerrotaan lisää kirjan sisällöstä.

11





Matkalla luonnon ihmeisiin

Ulos luontoon lähteminen on 
aina kuin seikkailua! Kun tark
kailet ympäristöäsi – pidä silmät 
ja korvat auki ja mielesi valppaa
na! – voit kuvitella olevasi suurella 
tutkimusmatkalla. Sudenpennut 
auttavat sinua valmistautumaan 
seikkailuusi.
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Varusteet kuntoon!
Ovatko nämä kaikki todella tarpeel
lisia? Sen saat päättää itse! Kaikki 
tässä esitetyt tarvikkeet ovat hyödyl
lisiä ja joissakin tilanteissa välttämät
tömiä. Mieti ennen retkelle lähtöäsi, 
mitä näistä saattaisit tarvita.

Narua

Sadetakki/Villapusero
Sään vaihtelut ovat usein 
yllättäviä!

Muoviastia, 
jossa voit tuoda 
aarteesi kotiin.

Kenttäpullo

Varasukat
On kurjaa talsia  
märissä sukissa! Linkkuveitsi

Tulitikkuja

Suurennuslasi

Säilytyspusseja
Miksi?  
Katso sivulle 16
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Kompassi
Sen käytöstä lisää  
sivulla 40!

Aurinkolasit

Kiikari
Eläinten ja ihmisten 
etätarkkailuun! 

Kartta

Kynä

Taskulamppu

Paperinenä- 
liinoja 

Ritarikypärä
(ei välttämätön)

Pelejä
Hetkiin, jolloin ei 
muuta jaksa

Aih! Auts!

Ei leikkauspöytää eikä paareja, vaan 
tarvikkeita, joilla parantaa pikku 
haavat! Pikalaastaria

PumpuliaDesinfiointiainettaTarvikepussi

Muistikirja
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Älä leiki kamelia!

Retkelle lähtiessä ei kannata ottaa 
mukaan kaikkea mahdollista. Valitse 
pienehkö reppu, johon pakkaat ta
varasi: raskaimmat alle, kevyimmät 
päälle. Sijoita repun pikkutaskuihin 
ensiaputarvikkeet ja esineet, joita 
uskot käyttäväsi useimmin.

Hyödylliset säilytyspussit

Ota retkelle tyhjiä paperipusseja, 
kangaspusseja tai maatuvia muovi
pusseja. Niihin voit kerätä ruoan
tähteet, jätteet ja metsästä löytämäsi 
esineet. Pussin päällä voi istua, ja sii
tä saa jopa pienen sateenvarjon!

Taskuvyö

Vyö, johon on kiinnitetty 
taskuja, on sopiva paikka 
muistikirjalle, kynälle, 
kolikoille ja pikku napos-
teltavalle. Älä tunge tas-
kuihin liikaa tavaraa: 
liik kumisesi hankaloituu 
– tai vyö saattaa ratketa!
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Vaelluskengät vai 
tennistossut?
Jos patikoit jyrkillä kallioilla tai kii
peilet vuorilla, tarvitset paksupoh
jaiset kengät, jotta välttyisit liukas
tumisilta. Tasaisille metsäpoluille 
sopivat kevyemmät tossut.

Lisävoimia kepistä
Kun retkeily on vienyt voimasi, et 
kai silti tahdo, että sinua kannettai
siin? Käytä sudenpentujen tavoin 
apunasi keppiä. Saat siitä tukea ja 
raivaat sillä tietäsi tiheikköjen ja 
nokkosten läpi. Soilla voit tutkia 
maastoa kepin avulla ja näin vält
tyä astumasta upottaviin kohtiin.

Lepotaukojen aikana voit koris
tella keppiäsi kaivertamalla siihen 
vaikkapa kierteitä, ympyröitä tai 
ristejä. Voit myös sitoa siihen nau
han tai pienen maskotin.
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Veistä viisaasti
Veitsi on suurenmoinen apuväline, 
mutta myös vaarallinen. Varo siis, et
tet leikkaa sormiasi! Sudenpentujen 
mielestä hyvässä linkkuveitsessä on 
kaksi terää, isompi leikkaamiseen ja 
kaivertamiseen, pienempi tarkkuutta 
vaativiin töihin.

Käsittele veistä oikein

• Kun avaat linkku-
veistä, pistä peukalon-
kyntesi terässä olevaan 
uraan ja vedä ylöspäin.

• Kun veistät puuta, 
pidä veitsestä tiukasti 
kiinni ja viillä itsestäsi 
poispäin. 

• Kun käännät terän 
takaisin varteen, tee se 
hitaasti ja pidä sormesi 
varren alapuolella.
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Pidä veitsestäsi huolta

Linkkuveitsesi on hyvin hyödylli
nen väline. Huolehdi sen kunnosta 
ja puhdista se aina käytön jälkeen:

Jalkojesi parhaaksi
Jotkut väittävät, ettei jalkoja tulisi 
pestä ennen patikkaretkelle lähtöä. 
Väärin! Ennen kävelyretkeä, sekä 
myös sen aikana ja jälkeen, kylmä 
jalkakylpy saa veren kiertämään 
jaloissasi. Toisaalta kuuma kylpy 
pehmentää ihoa, jolloin jalkoihisi 
tulee helpommin rakkoja.

• Puhdista ura ja varren sisus tuli
tikulla.

• Pyyhi terä sienellä tai kostealla 
nenä liinalla.

• Jos veitsesi kaipaa öljyämistä, käytä 
 ruokaöljyä.

Sipuli torjuu 
 ruosteen

Veitsesi saattaa ruostua, 
jos se ei ole ruostumatto-
masta teräksestä. 

Vältät ruostumisen leik-
kaamalla sipulin kahtia 
ja hieromalla sitä terän 
molemmin puolin.
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Kovan janon 
sammuttaja: 
kenttäpullo
Metsän keskellä on harvoin juoma 
automaatteja, joten sinun on hyvä 
kantaa juomavesi mukanasi kenttä
pullossa. Ja kun olet juonut pullosi 
tyhjäksi, täytä se vain ehdottoman 
puhtaalla vedellä, esimerkiksi pu
rosta.

Kylmää ja kuumaa

Tiedätkö, miten saat pidettyä veden 
kenttäpullossasi kylmänä? Kääri pul
lo villapuseroosi ennen kuin panet 
sen reppuusi. Villa pitää hyvin sisäl
lään niin kylmän kuin kuumankin.
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Voita janosi

Janoisena täytyy aina juoda, ja paras 
janon sammuttaja on tietenkin raikas 
vesi! Voit hetkellisesti lievittää janon 
tunnetta imeskelemällä minttukark
keja tai vaikka luumunkiviä. Tehokas 
keino on sipulin imeminen – vaikka 
ajatus ei Tupua houkuttelekaan!

Kätevät kenttäpullot

Kenttäpullot valmistettiin aikanaan kai-
vertamalla ontoiksi kovakuorisia hedelmiä, 
kuten kurpitsoja. Nykyään pullot tehdään 
useimmiten metallista tai muovista –  se on 
käytännöllisempää!

Baskipullo Pukinnahkaleili
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Kartta kertoo
Autoilijoiden karttoihin on mer
kitty isot ja pienet tiet. Luonnossa 
kulkijoille on tehty retkeilykartto
ja, joissa näkyvät polut ja kävelyrei
tit. Kun liikut oudoilla alueilla, pidä 
aina mukanasi kartta ja kompassi!

10 senttiä tunnissa

Hyvä mittakaava kartalle on 
1:25  000, jolloin maasto näkyy 25 
tuhatta kertaa pienempänä kuin to
dellisuudessa. Kun liikut maastossa 
2,5 kilometriä, etenet kartalla vain 
10 senttiä! Joko väsyttää?

Maamerkkejä

Kartalla pohjoinen on useimmiten 
ylhäällä ja etelä alhaalla –  jos pi
dät karttaa oikein päin! Kun kuljet 
maastossa, valitse kartalta jokin sel
västi erottuva kohde, vaikkapa iso 
kartano, jota kohti suunnistat. Kään
nä kartta niin, että kohteesi näkyy 
suoraan edessäsi. Näin vältät poik
keamisen suunnasta. Miellyttävää 
patikointia!

Karttaniksi

Suojele karttasi kosteu-
delta joko kontaktimuo-
villa tai muovipussilla.
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Auringon alla
Aurinko porottaa pilvettömältä 
taivaalta, ja lakkisi jäi kotiin. Mitä 
tehdä? Tupu suojelee päälakeaan 
käsillä, Hupu solmii nenä liinansa 
kulmat ja pistää sen päähänsä, 
Lupu puolestaan valmistaa lehtila
kin. Valitse mieleisesi!

Lehtilakki

• Poimi soikionmuo-
toisia, noin 10 sentin 
pituisia lehtiä ja kiin-
nitä ne yhteen pienillä 
oksankappaleilla ku-
van osoittamalla ta-
valla.

• Tee lehdistä pääsi 
kokoinen rengas. 

• Tee toisia, asteittain 
pieneneviä renkaita, 
jotka asetat edellisten 
päälle.
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