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18. HENKILÖKOHTAINEN ETSINTÄVARUSTUS
1. YLEISTÄ

Etsintään lähdettäessä on jokaisella etsijällä oltava kunnolliset tehtävään soveltuvat
varusteet. Paleleva, nälkäinen ja pahimmassa tapauksessa eksynyt etsijä aiheuttaa muille
etsijöille ainoastaan lisätyötä. Etsijän varusteiden on aina oltava hyvässä kunnossa ja ne on
huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Varusteet on hyvä koota kotona yhteen paikkaan
ja pakata ne valmiiksi etsintäreppuun. Varustus soveltuu myös muihin pelastustehtäviin.

2. VAATETUS

• alusvaatteet sääoloihin sopivat
• päällysvaatteet
- näkyvä
- säänmukainen
- hyvän oloinen
Suoja-asu on näkyvä. Se suojaa hyvin muuta vaatetusta eikä repeydy tiheikköisessäkään maastossa. Esimerkkinä tästä on Vapepan pelastajapaketti (liivi ja sininen lippis
tai johtajan keltainen lippis)
• päähine
- suojaa kesähelteeltä ja talvipakkaselta
• jalkineet
- pitkävartiset kumisaappaat
- tukevat nilkkoja
- pitävät jalat kuivina
- suojaavat (risukot, louhokset)
- mahdollisuus kiinnittää suksisiteet
• käsineet
- suojaavat kylmyydeltä
- estävät haavaumat, naarmut
• tukeva vyö
- voidaan käyttää apuna ensiavussa
- lastoitukset, painesiteen tukena
- apuna tilapäispaarien valmistuksessa

3. REPUSSA

•
•
•
•
•
•

sadeasu
vaihtovaatetusta
lämmintä vaatetusta
juotavaa
riittävästi eväitä; leipää, hedelmiä, suklaata
tulentekovälineet

pakkaa reppuun laitettavat varusteet yksittäisiin vesitiiviisiin muovipusseihin
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4. LISÄKSI

• ensiapupakkaus/ensiapuvälineitä
• puukko/retkikirves
- apuna ensiavussa
- nuotiokiehisten vuolennassa
- paarien valmistuksessa
• pilli
- merkinantoja varten
• kompassi
- kulkusuunnan varmistamiseksi
• valaisin
- riittävän tehokas
- muista varaparistot
- kantohihnalla varustettu
- otsalamppu
- jättää kädet vapaaksi
- virtalähde voidaan sijoittaa vaatetuksen sisään (pakkasolosuhteet),
jolloin tehohäviö on pienempi
•
•
•
•
•
•

muistiinpanovälineet (taskuvihko, lyijykynä)
kartansuojus (muovipussi)
wc-paperia (merkkausnauha)
hyttysmyrkky
aurinkolasit
suojalasit (tiheässä risukossa tai vast.)

• sukset talvietsintään
- leveät metsäsukset
- kantapäätä kiertävät siteet (mäystimet)
• veneilyliivit
- vesistöetsintään
• tilanteen, olosuhteiden ja tehtävän edellyttämiä muita varustusteita.
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