SYYSKOKOUSKUTSU

Killan sääntömääräinen syyskokous järjestetään Kullaan Joutsijärvellä
Tammen leiri ja kurssikeskuksessa.
Kokous alkaa klo 10.00 18.10.90 ja siinä käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat.
Johtokunnan kokous samassa paikassa edellisenä iltana 17.10.90 alkaen
klo 21.00.
Tilat ovat varattuna käyttöömme 17.10. klo 18.00 alkaen mutta kokousisäntämme on paikalla jo tuntia ennen.Paikalle voi siis saapua hyvissä
ajoin.Pentti Heikkinen on luvannut esitellä uusia kalastuskikkoja pienen
askartelukurssin puitteissa ja luvassa on mahdollisesti raakanahka-askarteluakin sillä metsän suojissa on kuivumassa neljä hirvenvuotaa...
Ota eväiden,saunavehkeiden ja työkalujen lisäksi myös työvaatteet mukaan.

TERVETULOA
Johtokunta

Survival Kilta ry
tiedottaa

KILLAN MERKKIASIAA
Maineikas Napialan Nahkatehdas on valmistanut hyvää nahkaa jo yli 120 vuotta.Nyt myös uudet hihamerkkimme on painettu tälle nahalle.Merkkejä saa
ostaa syyskokouksessa,niiden halkaisija on 8 cm ja nahka on tummanruskeaa.
KILTALAINEN OSTA TALJAJOUSI EDULLISESTI
PSE - Pulsar (käytetty mutta hyväkuntoinen)
- pituus 42" ,veto 30",voimakkuus 70 paunaa,säädettävä nuolihylly
- hinta kiltalaisille 499 mk muille 699 mk
- jousi on nähtävänä syyskokouksessa,muuten kirjalliset tiedustelut
Juha Waaralle os. Koivistonpolku 3 12400 Tervakoski
P.S. Juha myy jousen tarpeettomana koska on siirtynyt ampumaan perinteisellä buckskinnerityylillä vanhanaikaisella pitkäjousella.
TURKISKAUPPAA SYYSKOKOUKSESSA
Juha Waara tarjoaa ostettavaksi pieneläinten turkisnahkoja kuten lammasta
jänistä,kania,kärppää jne.Myytävänä on myös piikivestä valmistettuja nuolenkärkiä,tulussettejä,puukkoja,kuksia,nahkareppuja yms.
Tiedustele Juhalta Tervaskanto Ky:n aktiivi-,perinne- ja perhosarjoja.
Vaativatkin joululahja-ongelmat saattavat ratketa.
KEVÄÄLLÄ 3. ERÄPERINNEKURSSI
Jo perinteiseksi muodostunut BUCKSKINNER RENDEZVOUS järjestetään taas.
Paperisota OK:n kanssa on alkamassa.Kurssinjohtajana Mika Kalakoski.
Paikka ja aika on vielä avoin mutta noudattelee vanhoja tuttuja ja hyväksi
koettuja.Lisää infoa syyskokouksessa ja seuraavissa Newseissa.
UT-KURSSI / 1991
Viimevuoden kurssi jäi Tervaksen jalkoihin.Viisi innostunutta ulkolaista
osaanottajahalukasta jäi kiukustuneena lehdellä soittelemaan.
Kurssinjohtajaksi on lupautunut Nalle Corander joka ehkä vie kurssin
tutuille maisemille Fiskassin metsiin. Kurssi lienee nyt 10-päiväinen
eli 3 päivän teoriajakso jatkuu heti vaelluksella jonka kesto on viikko.
Ajankohta määräytyy Nallen kesälomien suhteen ja selviää talven kuluessa.

Tässä tuttuja naamoja
myös Killan jäseniä jotka
ensimmäisinä suomalaisin
kokivat henkensäkaupalla
vaarallisia seikkailuja
Villissä Idässä.Toivottavasti saamme lukea Newsissäkin
jotain huimista seikkailuista

Eräperinteet ovat osa elävää muinaisuuttamme

Lapset,varsinkin pojat rakastivat Setonin erätarinoita jo varhain.
Hän kokosikin poikia ympärilleen ja perusti poikaliikkeen joka harrasti intiaanihenkistä erätoimintaa.Ensimmäinen leiri järjeste1tiin vuonna

Ihmisen esihistoriasta on viimeaikoina kirjoitettu monta hyvää kirjaa.

1901,toiminnan peruskirjaksi Seton kirjoitti kirjan nimeltä Barkroll eli

Ajanvieteromaaneista nousi maailmanmenestykseen Jean Untinen-Auellin

Tuohikäärö.Kirja joutui aikanaan partiokenraali Baden-Powelin käteen ja

Luolakarhun Klaani ja sen kaksi jatko-osaa.Suomalaiset sukujuuret omaa-

hyvin pian siitä kopioitiin parhaat palat Partiopojan kirjaan.Se olikin

va kirjailija tutki kirjaansa varten valtavasti lähdeaineistoa sekä

hyväksi alkujaan puolisotilaalliselle partioliikkeelle.Silloin ajanhenki

haastatteli lukuisia alan asiantuntijoita.Myös sellaisia henkilöitä

oli sotilaallinen,koska elettiin ensimmäisen maailmansodan aattoaikoja.

jotka opettavat amerikkalaisilla henkiinjäämiskurssella selviytymistä

Setonin luoman eränkäyntiliikkeen kohtalona oli kitua suuremman veljensä

luonnonantimien avulla ja esihistoriallisen teknologian käyttöä.

rinnalla ja hävitä lopuksi lähes olemattomiin.

Monet kirjoissa kuvatut työtapojen kuvaukset Jean Untinen-Auell on

Valitettavasti vasta nyt osataan Setonille hänelle kuuluva arvo eräperin-

voinut kirjoittaa omista kokemuksistaan,kun hän harjoitteli vanhoja

teiden tallentajana ja kansainvälisen partioliikkeen perustamisen voi-

työtapoja kirjoja varten.Tässä lienee syy hänen kerrontansa selvyyteen

makkaana vaikuttajana.Seuraavalla tapauksella oli myös Setonin ajatuksiin

ja käytännönläheisyyteen.Eräiltä osin kirjat ovat suoranaisia henkiin-

vaikuttaneita tekijöitä.

jäämisoppaita.Ne kiinnostavat niin miehiä kuin naisiakin ikään ja so-

Todellinen ihme tapahtui kun lähellä Oronvillen kaupunkia Kaliforniassa

siaaliryhmään katsomatta.Jean Untinen-Auellin kirjat ja niiden saama

löytyi puoliksi nälkiintynyt intiaanimies.Tämä tapahtui elokuun 11 päi-

menestys ovat vahvistus sille ennustukselle,että nykyihmisille tulee

vänä vuonna 1911.Hän oli 30 viisikymmentä vuotta sitten sukupuuttoon

suuri tarve etsiä juuriaan,palata luontoon ja elää siellä yksinkertais-

hävitetyn yahi-intiaaniheimon viimeinen elävä jäsen.Tarkemmin. Pohjois-

ta ja kiireetöntä elämää.

Amerikan viimeinen villi intiaani.Mies pantiin tietysti vankilaan ja

Eräperinteiden kuvaajista nousee yhtenä kuuluisimpana tekijänä esiin

häntä alettiin kuulustella mutta se oli mahdotonta koska yhteistä kieltä

Ernest Thompson-Seton (1860-1946).Sytyttävien kirjojensa kuvat; kirjai-

ei löytynyt.Tapaus pääsi myös lehtiin ja alkoi kiinnostaa Alfred Kroebe-

lija oli aina itse piirtänyt tai maalannut.Seton oli myös tunnettu tai-

ria joka oli kansantieteilijä.Matkustettuaan Oronvilleen hän yritti puhu-

teilija jonka läheisimpinä aiheina olivat eläimet ja erityisesti linnut.

tella intiaania monilla eri intiaanikielillä kunnes lopuksi kokeili suku-

Metsästysretkillään Kanadan ja Yhdysvaltojen erämaissa Seton tutustui

puuttoon tapettujen Yahien kieltä.Miehet alkoivat ymmärtää toisiaan ja

eläimien lisäksi vanhoihin erämiehiin ja intiaaneihin sekä heidän tari-

kävi ilmi,että pieni intiaanijoukko oli pystynyt pakenemaan valkoisia

noihinsa.Suotta Setonia pidetään pelkästään nuortenkirjailijana sillä

erämaahan ja elellyt siellä kymmeniä vuosia piiloitellen itseään valko-

hänen kirjansa sopivat kaikenikäisille luonnon- ja eränkäynnin ystäville.

ihoisilta.Muut olivat vähitellen kuolleet ja vain tämä yksi mies iältään

Kirjoissaan Seton kertoo usein eläinten sankaruudesta,intiaaneista ja

arviolta noin 50-60 vuotias jäi elämään yksinään.Nälkä pakoitti hänet

turkismetsästäjien elämästä,loistava kuvitus saa tarinat elämään.

kuitenkin kaupungin liepeille josta hänet vangittiin.0ikeaa nimeään tämä
intiaani ei koskaan kertonut hän kutsui itseään vain nimellä Ishi joka

tarkoitti yahien kielellä miestä.Ishi adoptoitiin tutkija Kroeberin per-

Kirjassaan Eräelämän Perinteitä Pälsi kertoo vanhoista erämiestavoista

heeseen ja hän pääsi asumaan museoon San Fransiskossa.Museossa hän toimi

ja miten sota-aikana suomalaiset sotilaat sovelsivat vanhoja taitoja

eräänlaisena oppaana ja apulaisvahtimestarina viisi viimeistä elinvuot-

käytäntöön ankarissa olosuhteissa.

taan ennenkuin menehtyi keuhkotautiin.Ennen kuolemaansa Ishi opetti tut-

Puukko-kirjassaan hän kertoo ansiokkaasti suomalaisen puukon historian.

kijoille heimonsa perinnetietoja sekä valmisti satoja intiaaniesineitä.

ja sivuaa myös muita teräaseita.Tämä kirja on edelleenkin jokaisen puuk-

Ishi tuli erittäin kuuluisaksi rakentamistaan jousista ja

koharrastajan hankittava ja luettava vaikka uusiakin teoksia on kirjoi-

jousimetsästyksen

tettu.Vanhanajan museomiesten tapaan Sakari Pälsi oli taitava ennallis-

opettamisesta.Hänen kiitollisena oppilaanaan oli tohtori Saxton Pope jonka

tettujen esineiden valmistaja.Vielä eläkevaarinakin hän harrasti erä-

myöhemmin julkaisema laaja tutkielma jousista ja jousimetsästyksestä

elämän perinteiden elävöittämistä.Jo varhain Pälsi oli tutustunut Saxton

sai suurta huomiota aikaan tutkijapiireissä,Suomessakin.Pope alkoi itsekin

Popen tutkielmaan jousista ja se oli tehnyt häneen,suomalais-ugrilaisten

harrastaa jousimetsästystä ja sai nopeasti ympärilleen paljon samanhenki-

jousien asiantuntijaan vaikutuksen.Lastenlasten iloksi hän veisteli jou-

siä metsästäjiä mm. kuuluisan Fred Bearin.Kohta jousimetsästystä pidettiin

sia ja nuolia joiden kantavuutta ja läpäisykykyä vieläkin ihaillen ja

vaativampana metsästysmuotona ja harrastus lisääntyi jatkuvasti.Tänään

kauhistellen muistellaan.

Yhdysvalloissa on yli miljoona jousimetsästäjää.Laji on levinnyt Suomeen-

Eläinlääkäri Yrjö Kokko (1903-77) on kaikkien keski-ikäisten suomalais-

kin.Mutta Ishi opetti ystävilleen myös lohenkalastusta harppuunalla ja

ten erämiesten ja lintuharrastajien tuntema tuottelias kirjailija.Kokko

hämmästytti heitä laajalla luonnontuntemiksellaan.Hän tunsi yli 200 kas-

oli myös taitava luontovalokuvaaja sekä taiteilija.Poikkeuksellisen suu-

via ja tiesi tarkkaan niiden ominaisuudet ruokana ja rohtona.Kun Ishi

ren suosion on saavuttanut hänen filosofinen aikuis-satunsa Pessi ja

kuoli vuonna 1909 hänet haudatiin intiaanitapaan polttamalla hänet täy-

Illusia jonka kasikirjoitus ja kuvat valmistuivat sota-aikana.Kirja on

dessä metsästysvarustuksessa.

nykyään myös filmattu.Verrattomia erätarinota ovat myös Kokon kirjoit-

Näihin aikoihin Suomessa vaikutti jo Sakari Pälsi (1882-1965) Ishin

tamat Neljän Tuulen Tie ja Sudenhampainen Kaulanauha.Ensimmäinen on ka-

kuolinvuotena Pälsi aloitti arkeologin uransa Kansallismuoseon virkai-

toavan saamelaiskulttuurin värikäs kuvaus ja jälkimmäinen on viehättävä

lijana,eräänä hänen erikoisalanaan oli kivikauden tekniikka.Maailman kuu-

eräkirja,kuin Setonin Kaksi Partiopoikaa seikkailemassa Lapin erämaailmas-

luksi Pälsi tuli vuonna 19l4 Antrean verkkolöydön yhteydessä.Antrean

sa.Sudenhampaisessa Kaulanauhassa Kokko selvästi tekee kunniaa ihailemal-

Korpilahdelta löydetty pajunsisäkuoresta solmittu verkko on edelleenkin

leen Setonille ja Kokon taidokkaat piirrokset tuovat mieleen Ernst Thomp-

maailman vanhin tunnettu verkkolöytö ja sillä on ikää yli 5000 vuotta.

son-Setonin ihastuttavat vinjentit.Yrjö Kokon kirja Laulujoutsen sai ai-

Sakari Pälsi on todellinen monitoimimies hän oli arkeologi, tutkimusmat-

kaan luonnonsuojeluväen kiinnostuksen tuota silloin varsin harvinaista

kailija,valokuvaaja,filmaaja ja kirjailija.Kirjoissaan hän elävästi ker-

lintua kohtaan.Mutta muutakin tapahtui,Sillä 50-60-lukujen vaihteessa

too eräelämän perinteistä,kivikauden elämästä,puukoista ja valokuvaa-

retkeilevän nuorison keskuudessa alkoi kiinnostus saamelaisiin eräperin-

misesta myös hauskat Fallesmannin Arvo-jutut ovat Pälsin kynästä.

teisiin.Kaivettiin esiin kaikki saamelaisia koskeva kirjallisuus ja

Kivikautta käsittelevissä teoksissa Pälsi selvittää sen ajan ihmisten

silloin

elintapoja,asumista,metsästystä ja kalastusta sekä alkeellista teknolo-

kuluivat käytössä Paulaharjun , Itkosen ja Sireliuksen kirjat.

giaa.

Helsinkiläisten partiolaisten keskuuteen syntyi nopeasti eräänlaisia

Suomessa oli jo silloin pieni joukko harrastajia jotka toimivat lähin-

lappilaisryhmittymiä jotka retkeilivät ahkerasti lapissa.He pyrivät elä-

nä partiolaisten keskuudessa.Kysymyksessä on harrastus jossa ihmiselle

mään myös aidosti esikuviensa mukaan.Kokon kirjasta kopioitiin tiipiin

keinotekoisesti järjestetään erilaisia pulmatilanteita luonnossa.

piirustukset ja niitä neulottiin majoitteeksi lakanakankaasta.Makuualus-

Niistä on sitten pyrittävä selviytymään luonnosta saatavien ja itse-

taksi kelpasi vain porontalja ja varusteet kannettiin omatekoisessa saa-

valmistettujen apuvälineiden turvin.

melaismallisessa renkassa.Kahvit keitettiin kuparipannuissa ja juotiin

Vietnamin sodan aikana Yhdysvalloissa annettiin sotilaille runsaasti

pahkakupeista,ruokana oli poronlihaa.Vapaa-aikoina heitettiin suopunkia,

myös sotilaallisen henkiinjäämisen opetusta ja tästä johtui,että har-

ja vaatteet olivat saamelaismallisia aina heinitettyjä paulakenkiä myö-

rastukseen alkoi tulla piirteitä jotka eivät sopineet retkeilyn turval-

den.Monet nauroivat näille lapinystäville,sillä nykyinen välinehurmos al-

lisuus-seikkojen opetukseen.Nykyään alan harrastajat ovat jakautuneet

koi jo tehdä tuloaan.Amerikoista tuli kaikenlaista uutuutta jota kotimai-

jyrkästi kahteen leiriin josta toinen on hyvin militaristinen.Eränkäyn-

nen ja naapurimaiden teollisuus valmisti pohjolan retkeilijöiden iloksi.

nin perinteitä ja alkukantaista tekniikkaa sekä luonnonhyötykäyttöä

Jos niihin aikoihin oli mennyt ennustamaan,että luonnonmukainen retkeily

kannataa vastakkainen ryhmittymä.

tulee vielä muotiin niin häntä olisi pidetty hieman häiriintyneenä.

Tällä hetkellä Suomessa on kiinnostusta kasvavassa määrin eräelämän pe-

Mutta 60-luvun alussa sai Yhdysvalloissa alkuunsa Buckskinnig-harrastus.

rinteisiin,harkitaan muuttoa takaisin maaseudulle ja vanhat työtavat

Se tarkoittaa 1700-1800-lukujen turkismetsästäelämän matkimista kaikin

kiinnostavat askartelijoita jopa taiteilijoitakin.Kiireinen elämä ja

mahdollisin tavoin.Ensin alettiin järjestää mustaruutiaseilla ampumakil-

välinehurmos ei enää anna sisältöä elämään.Nyt halutaan arvostaa taas

pailuja ja tapoihin kuului pukeutua vanhanaikaisiin vaatteisiin.Tilai-

perinteisiä arvoja,tekemistä omin käsin,kiireettömyyttä ja elämää sopu-

sutldet laajenivat ja kaikenlainen entisen elämänmenon matkiminen alkoi-

soinnussa luonnon kanssa.

kiinnostaa.Harrastus kokoaa nykyisin perheitä suuriin rendezvous-tilai-

Nyt kietoutuvat yhteen nimet Seton,Ishi,Pälsi,Kokko ja muut luonnon

suuksiin joissa asutaan tiipiissä pidetään mustaruutikisoja,pukukilpai-

sekä eräelämän ystävät.Ne muodostavat ohjenuoran, siteen luontoon,perin-

luja sekä myydään ja vaihdetaan harrastusalaan liittyvää tavaraa.

teisten arvojen ymmärtämiseen,esi-isiemme juurien löytämiseen ja elä-

Kiireiset amerikkalaiset ovat löytäneet uudentavan unohtaa arjen ja

mään sopusoinnussa luonnon kanssa. Katkeamaton side luontoon on suoma-

ottavat näissä tilaisuuksissa itselleen toisen roolin.He elävät esi-

laisen elämänmuodon perusta ja tätä sidettä ja perustaa vahvistaa erä-

isiensä vapaata turkismetsästäjäelämää täysin rinnoin.Harrastus on le-

elämän perinteiden vaaliminen.

vinnyt Yhdysvalloissa kulovalkean tavoin.Sillä on jalansijansan myös
suomalaisten mustaruutiharrastajien keskuudessa ja nuoriso on myös kiinnostunut sen mukanaantuomista askartelutavoista hyväksikäyttäen vanhanaikaista tekniikkaa.
Kaikki Yhdysvalloista lähtöisin olevat harrastukset eivät koskaan kotiudu tänne kaukaiseen pohjolaan.Mutta 70-luvulla alkoi tulla tietoja eräänlaisesta eloonjäämisharrastuksesta.

TEKVAS 90

2.8. Lehmänvuota pingotettiin kehikkoon lihausta varten.

PRIMITIVE SURVIVAL

Rakensimme hikoilumajan (lue vanhoja new:sejä,toim huom).
Kotakylän rakentelu jatkui.

Partiolaisten juhlavuoden suurleiri TERVAS 90 Kannonkoskella oli ohjelmatarjontansa puolesta yksi partiaista Suo-

3.8. Saimme kyläämme lampaan ja 10 kanaa.Päivällä valmis-

messa järjestetyistä partioleireistä.

tui ensimmäiset lukuisista mokkasiineista. Illalla valmis-

Leirin ohjelmat vaihtelivat vuorikiipeilystä-purjehduk-

timme puukaloja asiakkaitten kanssa yövaellusta varten.

seen, taonnasta-köysitöihin.

Yöksi meloimme saareen ja viiden hengen kouluttajaporukka

Johtaja- ja vaeltajaohjelmien joukossa oli eloonjäämis-

opasti asiakkaita sisäelinten valmistuksessa,tulensytyt-

kansaa kilnnostava nimi: PRIMITIVE SURVIVAL. Jäljet johta-

tämisessä magnesium tuluksilla. Saaressa vallitsi hyvä

vat sylttytehtaalle,sillä ohjelmapisteen toiminta ja

tunnelma vaikka ihmiset olivat kylmissään ilman makuupussej-

ideat olivat pääosin lähtöisin Survival Killan sisältä.

a. Onneksi kota oli pieni ja porukkaa paljon.

Ohjelman sisällöstä vastasi Mika Kalakoski,kouluttajina
olivat Tuomas Avela ja Anu Kiniiunen.Partiolaisten pulelta

4.8. Yövaellukselta melominen vastatuuleen oli monelle

Arje Rimon vastasi toiminnasta.Muut pisteen kouluttajat

vasta-alkajalle lihaksiin painuva kokemus.Asiakkaat olivat

olivat kevään Buck Skinning rendezvousissa asiaan pyhitet-

tyytyväisiä ohjelmaan (ensitutustuminen aiheeseen saakin

tyjä partiolaisia.

olla eksoottinen ja mieleenpainuva kokemus,ehkä joku asiakkaista innostuu tulemaan UT-kurssille kärsimään ja opimaan

Puolentoista kilometrin päässä suurleirin keskustasta,rau-

aiheesta enemmän).

hallisella hiekkarannalla sijaitsevassa kotakylässä jär-

Nahkapussien ja mokkasiinien valmistus oli täydessä vauh-

jestettiin päivisin näytösluontoista ohjelmaa.Iltaisin

dissa aina ilta pimeään.Kalaonnea ei ollut ja uusi sissiver-

joukko uskaliaita partiojohtajia ja vaeltajia lähtivät

kko sai ylleen kovia kirouksia.

viiden primitiivisen kouluttajan kanssa yön yli kestävälle
kanootti vaellukselle.Seuraavissa päiväkirja otteissa ja

5.8. Leirin vierailupäivä. Rikkitikkujen ja taulan val-

lehtileikkeissä kouluttajan ja yleisön näkemyksiä toimin-

mistamista.Vierailijat ihmettelivät aikaansaannoksiamme.

nasta.

Kanoja jäljellä enää seitsemän. Ellen illalla vaelluksel-

1.8. Pystytimme Kotakylän Öijänniemeen.Illalla juhlimme

tiin kanakeittoa.Tänä iltana ei ole vaellusta. Hikoilu-

leirin alkua nuotion ympärillä syöden herkullista loiste-

maja on ollut kovassa käytössä.Lehmän vuota saatu vii-

maksaa.Paikalla oli paljon asiasta kiinnostuneita.

meinkin lihattua.

le lähteneet olivat ottaneet kaksi ja kotakylässäkin syö-

6.8. Savikanan valmistus oli varsinainen show tiedotustusvälineiden ansiosta. Nahkatöitä edelleen. Ihmiset ei
ilmeisesti ole käsitelleet nahkaa,kiinnostus valtavaa.
Nahkaan voideltiin keitetyt aivot liemineen parkiksi ja
ja haudattiin se maahan.
7.8. Elämä sujuu rutiinilla kotakylässä:nahkatöitä,parkkausta,hikoilumajaa, melontaa,asiakkaitten kanssa keskustelua selviytymiskysymyksistä.
Illalla teurastimme lampaan.Onnistunutta teurastusta seurasi onnistuneet peijaiset.Veripalttu,lampaan liha ja
öljyssä keitetyt perunat katosivat ahnaisiin suihin.
8.8. Leirin viimeinen kokonainen päivä.Purimme osan rakennelmista.Normaali päivä rutiini.Illalla vielä istuimme
tulilla.Koin itse leirin onnistuneeksi,joistain suurista
vastoinkäymisistä huolimatta.
9.8. Purimme kotakylän ja lähdimme kohti kotejamme.
KIITOKSET KÄYNNISTÄ NIILLE KILTALAISILLE JOTKA KÄVIVÄT
KOTAKYLÄSSÄ TERVEHTIMÄSSÄ MEITÄ , SYYSKOKOUKSESSA TAVATAAN

Mika Kalakoski

