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Voudin
ulvahdus
Talvi on parhaimmillaan ja valon määrä
lisääntyy päivä päivältä. Kiltavuosi
alkaa talviharjoituksella ja tapahtumia
riittää tasaisesti aina vuoden loppuun
saakka. Mikäli kaikki toteutuu
suunnitelmien mukaisesti, tulee
v u o d e s t a a k ti i v i s i n k i l t a m m e
historiassa. Toiminnan toteutumisesta
vastaamme me kaikki kiltalaiset
yhdessä, osallistumalla!
Jatkokoulutusretkien toteutuminen
ja niiden korkean tason takaaminen
vaatii jäseniltä omatoimisuutta. Koska
aika on rajallista, on välttämätöntä että
vaativille retkille osallistujat hankkivat
tiettyjä perusvalmiuksia itse. Ensiapuja suunnistustaito on jokaisen hallittava
ja niitä on myös pidettävä yllä. Oman
fyysisen peruskunnon huolehtimista ei
saa myöskään unohtaa. Hyvä kunto
auttaa selviytymään vaikeistakin
retkistä ja tuo lisää itseluottamusta.
Siitähän selviytymisessä on ennen
kaikkea kyse.
Ruotsalaiset kiltalaiset ovat usein
v erranneet k iltaamme om aan
vastaavaan järjestöönsä, ja valittaneet
että kynnys osallistua toimintaamme on
liian korkea tavalliselle retkeilijälle.
Negatiiviseen sävyyn on puhuttu
”eliittileimasta”. Retkeilyn teoreetikkoja
on kuitenkin varmasti enemmän kuin
tarpeeksi. Se että tuottaa paljon
lämmintä ilmaa suun
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kautta ( =puhumalla), ei ole Suomen
Survival Killan toimintaa.
Suomessa on useita retkeily- ja
koulutusjärjestöjä. Niiden toimintaan
kannattaa osallistua itsensä
kehittämiseksi ja mielensä
virkistämiseksi. Killan puitteissa
voimme silloin keskittyä ulkoilun
turvallisuus- ja henkiinjäämis-

harjoituksiin, kun vankat perustaidot
ovat hallussa. Silloin toteutamme
niitä periaatteita joiden vuoksi
Survival Kilta on perustettu. Ja
tietenk in v oimme osallistua
itsellemme mielihyvää tuottavaan
toimintaan samanhenkisten ystävien
kanssa.
Mika Kalakoski

Killan säännön mukainen kevätkokous pidetään
27.4.1997 Moksissa alkaen klo 10. Johtokunta kokoontuu klo 9.
Moksi
järvi
Haimoo

Vihti

Selki
Otalampi

Tule Moksijärvelle eteläpuolelta, Hauklammintietä, jonne järjestämme
viitoituksen ja pysäköinnin.
Halukkaat voi tulla jo lauantaiaamulla 26.4. Ohjelmana lauantaina on mm.
GPS-suunnistuksesta maastossa. Erikoisasiantuntijaksi
tulee Samuli
Miettinen joka on kehittänyt helppokäyttöisen menetelmän maastokarttoja
käytettäessä.
Ilmoita tulosta Nalle Corander puh 09-308972 tai 040-5846946 ja kerro jos
olet kiinnostunut GPS-koulutuksesta ja millä tasolla, ettemme turhaan pyydä
Samulia paikalle, ja pystymme varaamaan tilaa telttakotaan ym.
mukavuuksia.
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Mika Kalakoski

”An Antarctic Best Hat”
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saisi jostain metallisen Feeniks-lintu
lakkimerkin, niin olisipa silloin päässä

varsinainen KILTAPIPO!

Mika Kalakoski

Lämpimin jaloin talvella!

Viimekesän jäätikköturvallisuus
kurssin kouluttaja John Moore näytti
joululomilla Rovaniemellä dioja
työstään Antarktikselta. Tottakai
kiinnostusta pingviinien lisäksi
herättivät erikoisvarusteet, joilla
kylmissä oloissa selvitään. John oli
erityisen ihastunut eräänlaiseen
monikäyttöpipoon, jollaisia on joskus
ollut jopa myynnissä. Koska pipon
idea on yksinkertainen ja käyttö
monituinen, voi suuremmilta käsityön
lahjoiltakin siunaamaton
kiltalainenkin tehdä sellaisen vielä
tämän talven lumille.
Pipon materiaalin tulisi olla joustavaa
neulosta tai esimerkiksi
fleecekangasta. Sen voi kutoa myös
pyöröpuikoilla villalangasta nurin
oikein nurin oikein nurin oikein jne.
Idea on että saadaan aikaan putkilo
joka on auki molemmista päistä. Jos
putkilo tehdään ompelemalla
neliskanttisesta kankaasta huomioi
jouston suunta (kuva 1.). Kankaan
tulisi olla kooltaan 58 cm x 65 cm.
Isopäiset tehkööt suuremman ja

pienipäiset pienemmän. Väreistä sen
verran että musta kerää hyvin säteily
lämpöä ja valkoinen on mainio
maastoväri. Oranssi näkyy parhaiten
melkein oloissa kuin oloissa.
Putkilosta sitten tehdään pipo kuvan
2 mukaisesti kiepauttamalla siihen
kierre keskelle ja vetämällä toinen
puoli pipoa toisen päälle! Nerokasta.
Kasvosuojuksena sitä käytetään
vetämällä putki pään läpi kuvan 3
mukaan. Jos tietää että käyttää pipoa
useasti täten, kannattaa se tehdä
ohuesta materiaalista. Silloin se sopii
esimerkiksi karvalakin alle. Pipo
toimii myös kaulurina tai kaulaliinana.
Jos ja kun halutaan talvisessa
metsässä sulattaa vettä, eikä
keittoastiaa ole mukana, eikun pipon
toinen pää solmitaan kiinni ja myssy
lunta täyteen ja nuotion loisteeseen
sulamaan. Mustasta piposta alkaa
hieman nopeammin kuin muun
värisistä tippumaan juoksemalla
vettä, pitkään käytetystä piposta jopa
teetä!
Tällaiseen mustaan pipoon kun vielä

Tavallisimpia ongelmia pitkillä
talviretkillä on paleleminen ja ennen
kaikkea jalkojen paleleminen. Kun
voidaan tukeutua kämppiin, retken
kesto on lyhyt tai on mahdollisuus
kuivatella varusteita tulilla, ongelmat
eivät suuremmin kasaannu. Mutta
majoituttaessa lumeen, liikuttaessa
paljon ja pitkällä aikajänteellä
varustehuolto saattaa aiheuttaa
ongelmia. Ja vaikka tuletkin saisi
aikaan niin eihän reissu voi olla vai
tulilla kenkien kuivattelua. Miten siis
välttyä kurjuudelta ja mahdollistaa
aktiivinen toiminta talvella?
Tavallisimmat Suomessa käytettävät
talviretkeilyjalkineet ovat huopakumisaappaat, nahkaiset varsikengät
ja thinsulate-vuoriset saappaat
(Arktikset ja Talvikkaat). Kaikilla niistä
pystyy hiihtämään ja kaikki ovat
suhteellisen lämpimiä. Huopakumisaappaan ongelma on sen
hengittämättömyys. Jalkoja pitäisi
”tuulettaa” noin kahdeksan tunnin
välein etteivät ne haudu pehmeiksi.
Irroitettava huopavuori varahuopineen helpottaa jalkojen kuivina
pitämistä. Huopakumisaapasta on
ikävä kyllä kevennetty viimeisen
kymmenen vuoden aikana
huomattavasti ja siihen on tehty
vanhaan malliin verrattuna ikäviä
rakenteellisia muutoksia. Saappaan
jalkapesää on madallettu niin että
paksujen lisäpohjallisten käyttö on
mahdotonta. Nilkan kohta on
kavennettu, mikä estää kosteuden
siirtymistä vartta myöten pois

jalkineesta. Saappaan pohjan
lämmöneristyskykyä on yritetty lisätä
kiinteällä huopapohjallisella. Eristys
toimii pari päivää mutta
huopapohjallisen kostuttua paleleminen alkaa, sillä saappaat pysyvät
ulkotiloissa märkinä luultavasti
Juhannukseen saakka! Huopavuorisaappaan täytyy olla iso, jotta sinne
mahtuu ylimääräinen pohjallinen ja
parit paksut sukat.
Nahkaiset jalkineet toimivat niin
kauan kuin on tarpeeksi kylmä ja kun
hikoilu ei ole kostuttanut niitä.
Kosteana ne ovat löysät liikkuessa ja
aamulla jalkaan kiskottaessa
kivikovat jääkoppurat. Mutta auta
armias jos sattuu suojasäät kesken
retken. Kenkien rasvaaminen auttaa
jonkin aikaa, mutta lopulta varpaat
kastuu. Vuorelliset nahkakengät
muuttuvat täysin toivottomiksi.
Aika hyvä kompromissi on ollut
kumiteräinen nahkavartinen varsikenkä. Nokia valmisti sellaista
irroitettavalla huopavuorella varustettuna Masi nimisenä. Valmistus
lopetettiin jostain syystä. Ruotsalainen Lundhags tekee vastaavaa
kenkää. Niiden nimi on ”Husky”.
Allekirjoittanut on käyttänyt sellaisia
pari vuotta. Kengät ovat toimineet
suhteellisen hyvin. Lumimajassa ne
ovat aamuisin jäässä, mutta
lämpenevät liikkuessa. Pysähtyessä
ne ovat viileät paukkupakkasilla.
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Sisäkengällinen telemark-mono on
kallis mutta lämmin vaihtoehto.
Lumen pääsy nilkkaan estetään
käyttämällä säärystimiä. Koska
hintaluokka on 2000;- markan
kahtapuolen ei kannattajia löydy tälle
vaihtoehdolle kuin telemarkkaajien ja
intohimoisten tunturihiihtäjien
joukosta. Huippulämpiä ovat myös
kanadalaiset kumiterävarsikengät,
joissa on paksut irroitettavat
huopavuoret. Näitä on saatavilla mm.
Sorel-merkkisinä. Jos niillä aikoo
hiihtää, niin suksisiteitä joutuu
omatoimisesti hieman
muuttelemaan.

Todella hyvä, joskin rinkan painoa
parilla kilolla lisäävä ratkaisu on pitää
mukana taukokenkiä. Liikkuessa
pärjää kevyemmällä kengällä ja
leiriydyttäessä taukovaatetusta
puettaessa vaihdetaan jalkaan hyvin
eristävät taukokengät. Taukokengät
eivät viikon retkellä pääse paljoa
kostumaankaan, koska paikoillaan
ollessa jalat ei pahemmin hikoile.
Liikkumiseen tarkoitetut kengät ovat
hyytävän kylmät vaihdettaessa
jalkaan päivämarssin alkaessa. Siksi
toimenpide suoritetaan juuri ennen
liikkeelle lähtöä. Liikuttaessa jalat
lämpenevät nopeasti.
Taukokengiksi voi ottaa edulliset
”lämpöiset” tavaratalon hyllystä. Eri
merkit pelaa eri tavoin joten ongelmia
saattaa syntyä. Hinta ei kuitenkaan
päätä huimaa. Vanhat kunnon
huopatossut ovat erinomaiset. Ne

ovat taipuisat ja kosteanakin
lämpimät. Onpa eräässä
talviharjoituksessa telemark monojen
kastuttua suojasäällä eräskin sisko
laskenut verkot huopikkaissa veden
peittämältä jäältä. Huopikkaat voi
saada edullisesti kirpputorilta taikka
venäläisiltä. Rovaniemellä on 70;ollut käypä hinta. Taukokengän
ollessa taipuisa, kiertää veri jalassa
hyvin. Olen itse, kuten monet muutkin
kiltalaiset, suosinut saamelaista
nutukasta, poron koipinahoista tehtyä
k a r v a k e n k ä ä
lampaanturkkipohjallisella. Heiniäkin
minulla on mutta niin kovaa pakkasta
en ole kokenut että olisin niitä
tarvinnut. Nutukas on kevyt kantaa
repussa ja kosteanakin hyvä.
Inuiittien muklukit ovat eräänlaiset
talviversiot mokkasiineista. Ne voi
valmistaa itsekin ja eristeenä käyttää
villapohjallista ja syylinkejä. Ehkäpä
e n s i s yk s yn ä j o s s a i n K i l l a n
tapahtumassa teemme itsellemme
muklukit. Modernit tehdastekoiset
muklukit tehdään synteettisistä
materiaaleista ja ne ovat lämpimiä.
Huomiota on kiinnitetty erityisesti
pohjan eristykseen. Kylmähän
pääasiassa johtuu jalkoihin maasta.
Painoa moderneille muklukeille
kertyy niin paljon, että pohjoismaiden
oloissa nutukas on riittänyt
lämpimyydeltään ”kahden kengän
taktiikassa”.
Vaikka tässä jutussa on pohdittu vain
jalkineita, niin tärkeä osa kehon
ääreisosien lämpimänä pitämiseksi
on kuitenkin elimistön tärkeimpien
osien suojaaminen huolella. Silloin
sillä on resursseja jakaa lämpöä
myös varpaille ja sormille. Siis, JOS
VARPAITA PALELEE; PISTÄ PIPO
PÄÄHÄN!

8

Eloonjäämisvaellus eli UTK 1997 Imatralla 19.-27.7.
yhteistoiminnassa Kankaanpään Opiston kanssa
Kokoontuminen Imatralla 19.7. klo 12. Siirrymme erämajalle
kotamajoitukseen. Aluksi 2 päivää teoriaa ja valmistamme matkalla tarvittavia
välineitä. Päätapahtuma on tilanteen mukainen eloonjäämisvaellus 10 - 20
km päivämatkoin. Osa matkasta kanooteilla. Lopuksi 26.-27.7. palautuminen
ja päätöstilaisuus erämajalla. Hinta 1500 mk. Sisältäen kaiken paitsi matkat.
Kaikki yli 16 vuotiaat vilua ja nälkää sietävät ovat tervetulleita vaativalle
vaellukselle.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Veikko “Late” Piironen puh. 05 - 472 4125

Tule Lah-

den messulle Extreme
97
23. - 25.5.1997

Messun teemana on luonnossa liikkumisen
erikoismessut. Pääset ilmaiseksi sisään jos tulet
esittelijäksi killan pisteeseen.
Messuosasto on yhteistyönä Ab Eräperinne Oy’n kanssa.

Ilmoittaudu hyvissä ajoin Nalle Corander, jotta voidaan järjestää
esittelijälappuja ym. puh 09 - 308 972 tai 040 - 5846 946
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Primitive Skills Gathering in Sweden
19. - 26.7.1997
A week of workshops, forums, and
free flow of ideas.
Hinta: 2500 sek = n. 1700 mk + matkat
Kurssi on etupäässä suunniteltu aikuisille. Jos
tulee riittävästi lähtijöitä järjestetään
yhteiskuljetus. Ilmoittaudu viimeistään 25.5.97
mieluummin hyvissä ajoin.
Lisätiedot Nalle Corander puh 09 - 308 972 tai
040 - 5846 946

Perinteinen

Tuluskukkaro
Sisällys: nahkapussiin kiinnitetty
tulusrauta, piikivi, taulaa, rikkikuppi, puutikkuja sekä kuvitettu
käyttöohje.
Hinta: 279 mk

Aina Valmiina-jäänaskalit

Huomaamaton jäänaskali, joka on aina varmasti mukana eikä koskaan voi
olla unohtumatta mukaan, kun se on aina kiinnitetty ulkoilutakin hihoihin.
Kun jäänaskaleita tarvitaan, ne saa nopeasti
naruista vetäen käyttöön.
Tavalliset, kaulassa pidettävät jäänaskalit
otetaan helposti pois, eikä aina muistetaan
ottaa mukaan.
Paino á 5 g. Hinta: 82 mk/pari.
Toimitetaan postiennakkona
+ postimaksu painosta riippuen.
Tilaa postitse ilman postimerkkejä.
$
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