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 Talviteltan pystytys

Kyösti Lamminjoki 

TALVITELTAN PYSTYTYS 

Tampataan paksuun hankeen ensin jaloin ja sitten muutamaan kertaan suksilla ristiin n. 3 x 3 m alue
niin, että se kestää jalkamiehen kävellä. Ohuemman lumikerroksen ollessa kyseessä riittää suksin tehty
alustan tiivistäminen. 

Teltta levitetään alustalle ja pujotetaan vastakkaiset kaaret kanaviinsa. Retkikumppani vetää teltan
nurkasta kaaren alapäätä mahdollisimman kauas ja toinen asettaa kaarien yläpäät sisäkkäin. Toinen
kaaripari pujotetaan edellisten alta kanaviinsa ja tässä vaiheessa on entistä tärkeämpää alanurkan
"venytys" kauemmas, jotta kaari ei murru poikki, sisäkkäin asettelun aikana syntyvän jännityksen
vuoksi. Tämän jälkeen teltta voidaan kääntää halutun suuntaiseksi. 

Sitten asetetaan savupiippu sisäteltan kattoon tehtyyn reikään ja pannaan päällyskangas paikoilleen. Se
kiinnitetään nurkissa olevilla lenkeillä sisäteltan nurkkiin. Tämän jälkeen pujotetaan savupiippu
päällyskankaan torven läpi, jolloin saadaan suora yhteys teltasta ulkoilmaan. Sisäteltan räystäissä
olevat narut pujotetaan päällysteltassa olevien vahvikkeiden läpi ja näin teltta saadaan kolmelta sivulta
ankkuroiduksi maahan. 

Kaksi ihmistä asuu teltan reunoilla ja keskellä on "sosiaalliset" tilat keitintä, kattiloita ym. varten. Teltan
valaisimen on aina oltava riippuva - pieni myrskylyhty, kynttilä tms. se pannaan roikkumaan
kattoverkkoon tai johonkin naruun. Valaisimet eivät saa olla keittimen yläpuolella. Keittimen alla
käytetään aina esim. Vanerialustaa. Kovalla myräkällä voidaan avata päällysteltan apsiidikangas ja
pingottaa se vaikkapa suksisauvojen avulla oviaukon eteen. Aamulla herättyä koputellaan teltan seiniä,
jotta mahdollisesti satanut lumi karisee alas ennen keittimen sytyttämistä eikä sula teltan katolle. 

Purettaessa otetaan päällysteltta pois, avataan kaariristikkoon solmittu sisäteltan naru. Sen jälkeen
irrotetaan kaaret toisistaan. Ensin alimmainen kaaripari ja sitten ylempi. Jos kaaret ovat jumittuneet
toisiinsa, painetaan niitä vähän alaspäin ja silloin ne yleensä irtoavat. Kaaret otetaan pois teltan
kanavista työntämällä alapäästä. Vetämällä ne yleensä juuttuvat kiinni ja kumiköysi sisällä venyy
turhaan. Tarkista ennen purkua, ettei nurkkataskuihin ole jäänyt mitään. 

Kaikenlaista hyvää retkillesi. 
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