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Talven päätapahtuma, lumikenkävaellus, on jo kaukana takanapäin ja on
aika suunnata katseet kohti kesää.
Tapahtumakalenteri on tänä vuonna
pidempi kuin koskaan ja toiminta on
erittäin monipuolista. Jokaiselle löytyy
jotakin. Tärkeää on muistaa kehittää
itseään tasapuolisesti, palata aina perusasioihin, sillä vaikeimmissa paikoissa niiden hallinta on kaikkea ”sälätietoa” tärkeämpää.
Oltermanni Turkka järjestää Kiltamme
historian kannalta mielenkiintoisella
paikalla kurssin syötävistä kasveista ja
luonnon hyötykäytöstä. Tämä on meille
kaikille ainutlaatuinen tilaisuus, sillä
käytössämme on yksi maailman johtavista pohjoisten alueiden henkiinjäämisasiantuntijoista. Toivon runsasta
osallistumista! Lisätietoja löydät tästä
lehdestä.
Kesän ulkoilun
turvallisuuskurssit,
kaksi kappaletta ovat saaneet niin monta ilmoittautumista, että ne voidaan
järjestää. Toinen kursseista, Imatralla
on kaikille avoin entiseen tapaan. Muotkatuntureilla järjestetään kurssi Kanneljärven opiston kanssa: kouluttajat ja
tasovaatimukset killasta, oppilaat opiston eräsuuntautuneista oppilaista. Oppilaat saavat kurssista opintoihinsa
jatkuu . . .

tapahtumiin! Ja ottakaa myös kaverinne mukaan, sillä kurssithan ovat
avoimia myös niille jotka eivät vielä
ole jäseniä.
Vähälumista kesää kaikille,
Mika Kalakoski

Oltermannilla on asiaa
Suljettu talviunen ajaksi. Näin on monen yhdistyksen laita. Kiltamme ei kuulu
näihin, vaikka taannoin eräät kiltalaiset nukkuivat karhun talvipesää
muistuttavissa lumikammeissa.
Killan lumikenkävaellus hätä- seen. Kukaan ei voi jäädä laakereilmuonakokeiluineen Korouomassa laan lepäilemään.
onnistui hyvin ja osallistuminen oli Ulospäin näkyvin toimintamuotomme
kohtalaisen runsasta. Oltermanni on alkeiskurssien järjestäminen. Toiesittää retken vetäjille ja osallistujille mintamme jatkuvuus edellyttää lakkaamatonta nousujohteista sisäistä
kiitokset aktivisuudesta.
Killan toimelias vouti, Mika Kalakoski, kouluttajakoulutusta. Tämä takaa
on juuri julkaissut mielenkiintoisen alkeiskurssien jatkuvuuden ja antaa
kirjan lumimajoitteista ja ulkoilun mahdollisuuden kehittää uusia eritalviturvallisuudesta. Suosittelen koiskoulutusmuotoja.
hankittavaksi jokaisen kiltalaisen Oltermanni peräänkuuluttaa luonnonkirjahyllyyn. Jäämme malttamattomi- muoniin ja kädentaitoihin liittyvien
na odottelemaan Mikan tulevaa seu- asioiden aktiivista harrastamista ja
raava kirjaa, jonka aiheena on lumi- kertausta. Aiemmin jatkokoulutuksen
pääsisältö koostui syötävien ja myrkengät.
Vaikka yhdistyksemme on vähälukui- kyllisten kasvien ja sienien tuntemisnen, sen painoarvo ja vaikuttavuus ta.
muiden ulkoilujärjestöjen rinnalla on Kilta ei kouluta kiipeilijöitä, sukeltajia,
huomattava. Toimimme edelleenkin melojia tai telemark-hiihtäjiä. Nämä
ladunavaajana ja hyvä on perässäm- taidot voivat olla tarpeellisia erityistime hiihdellä. Takana on usein tun- lanteissa, mutta alkeiskoulutukseen
ne eivät kuulu, mutta korkeintaan
gosta.
Kuten niin monta kertaa ennenkin, esittelylajeina. Toiminnan tarkoitukhaluan taas painottaa erästä asiaa. sena on henkiinjäämisen perustaitoMitä kilta on? Kilta on koulutusjärjes- jen opettaminen.
tö, joka edellyttää siihen sitoutuneita
Turkka
jäseniltä osallistumista jatkokoulutuk-

Killan säännön mukainen kevätkokous 27.4.1997
Moksissa alkaen klo 10. Johtokunta kokoontuu klo 9.
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Tule Moksijärvelle eteläpuolelta, Hauklammintietä, jonne järjestämme
viitoituksen ja pysäköinnin.
Halukkaat voi tulla jo lauantaina 26.4. klo 11 alkaen.
Sunnuntaina klo 12-15
GPS-suunnistus maastossa.
Erikoisasiantuntijana Samuli
Miettinen opettaa helppokäyttöisen menetelmän
maastokarttoja käytettäessä.
Ilmoita tulosta
Nalle Corander
puh 09-308972
tai 040-5846946
joten pystymme varaamaan
tilaa telttakotaan ym. mukavuuksia.

Talviharjoitus lumikengillä
Survival Killan vuotuinen talviharjoitus järjestettiin Posion Korouomassa,
Euroopan vanhimmassa rotkolaaksossa. 11 hengen ryhmä kokoontui
Rovaniemellä Arktikumissa, missä tutustuimme Arktisen keskuksen ja Lapin
maakuntamuseon opettavaisiin näyttelyihin. Osa Rovaniemelle aikaisemmin
tulleista oli päivällä tutustunut Lapin maakuntakirjaston Lappia-osaston
mainioon antiin. Linja-auto vei meidät ”teoriaosuuden” jälkeen Posiolle,
Lapiosalmen eräleirikeskukseen. Lapiosalmella söimme herkullisen lounaan,
tutustuimme toisiimme ja retken henkilökohtaisiin ja yleisiin tavoitteisiin sekä
valmistauduimme viikon lumikenkävaellukseen.
Lumikenkiä ja verkkoja
Sunnuntai aamuna nautittuamme
runsaan aamiaisen lähdimme taivaltamaan kohti luodetta omilla , maahantuojilta ja kotimaisilta valmistajilta
lainaamillamme lumikengillä. Tarkoitus oli, että jokainen pääsisi kokeilemaan mahdollisimman monta erilaista mallia viikon aikana. Seurailimme
helpossa maastossa kelkkauraa, ja
saavuimmekin puolenpäivän jälkeen
viisi kilometriä taivallettuamme Aimojärville. Ensimmäiset kokemukset
liikkumisesta lumikengillä repun,
ahkion ja reppu+ahkio- yhdistelmän
kanssa oli saatu.
Kokosimme lumikasat lumikammien rakentamista varten. Lumikasojen jäädessä odottamaan kovettumista, oli aikaa aloittaa verkkokalastus. Kokeilimme muutamaa eri
verkonuittotekniikkaa sekaisin ja
saimme aikaan täyden kaaoksen.
Pimeän saavuttua kuitenkin oli kaksi
verkkoa jään alla. Kaivoimme lumikammit valmiiksi. Nämä olivat suurimmat mitä olemme Killan harjoituksissa tehneet; kaksi neljän ja yksi
kolmen hengen lumikammia. Ulkona
pikkupakkanen lupasi hyvää seuraavaksi päiväksi. Maha täynnä pelmeniä ja pemmikaania oli hyvä nukahtaa.

Kuusen persiiseen
Aamun valjetessa saimme todeta
ilman lämmenneen keväiseksi. Tarkastimme verkot, joista toinen oli
tuhoutunut käyttökelvottomaksi edellispäivän reuhaamisesta. Ei kaloja.
Jatkoimme retkeilyreittiä myötäillen
kauniita kankaita pitkin yhä pienipiirteisemmässä maastossa. Pari kilometriä kokeilimme pehmeässä puuterilumessa umpisenkin taivaltamista.
Se sujui aivan mainiosti, kun kärkimiestä vaihtoi väsyneen tilalle riittävän usein.
Tauolla kokeilimme perinteisiä ja
moderneja tuluksia, ja poltimme mm.
magnesiumrunkoisesta lumikengästä
raaputettu jauhetta. Hyvä sytytysaine.
Jatkoimme matkaa aina Koronlatvajärven laavulle. Osa ryhmästä laitteli
ruokaa ja kuivatteli lämpimän ilman
kostuttamia varusteita. Kolmen miehen partio lähti tiedustelemaan asentopaikkoja lähialueelta. Pimenevä ilta
ja tähtikirkas taivas olivat elämyksellisiä. Uusia tähtiä opittiin ja vanhoja
kerrattiin. Näkyipä luoteisella taivaalla komeettakin! Tiedustelupartion
palattua ja nautittuamme päivällisen,
siirryimme pari kilometriä pimeässä
suurten kuusten alle asennolle nukkumaan.

Suojaa ja sadetta
Heräilimme yöllä jo kahden aikaan, kun taivas oli mennyt umpeen
ja vettä satoi. Kuuset suojasivat kuitenkin sen verran, ettei kenenkään
makuupussi kastunut läpi ja saimme
nukkua aamuun saakka. Söimme
vesisateessa maukasta verileipäpuuroa ja palvilammasta, hylkeenpyytäjien aamiaisen. Jatkoimme matkaa
yhä hankalammassa maastossa ylös
alas Pajupuron kämpälle. Maasto
laittoi raskaiden ahkioiden aisat koetukselle, eikä pieniltä tuhoilta voitu
välttyä. Jälkijoukon saapuessa kämpälle, oli kuivausnarut jo viritelty ja
likomärät varusteet ripustettiin roikkumaan. Paikoilleen ei saa jäädä ja osa
ryhmästä lähti tutkimaan Korouomaa
etäämmälle, parin jäädessä pitämään
kipinää ja kahden lähtiessä metsästämään päivällä nähtyä jänistä. Jäniksen metsästys suojasäällä on
erittäin raskasta ja vaikka onnistuimme selvittämään tämän luonnon lumikenkäilijän metkut ja paluuperät,
loikki se uoman jyrkät rinteet alas ja
ylös jättäen meidät nuolemaan seuraavaksi päiväksi hätämuonia. Palasimme väsyneinä ja märkinä kämpälle kuivattelemaan itseämme ja
aseita.

maastot vaikuttavat salaperäisine
rotkoineen. Illalla kämpällä jo joillain
horjui luottamus hätämuonan tehoon
ja kahvi porisi padassa, hyi hyi!

Hätämuonilla
Seuraava aamu veti naamat
vakaviksi. Edessä oli kahden päivän
hätämuona-annoskokeilu. Ensimmäisenä päivänä oli tarjolla amerikkalaisia Survival Tabseja, joiden
kammottavaan makuun olivat osa
tutustuneet jo edellistalven reissulla.
Vettä ja räntää tuli taivaan täydeltä.
Osa ryhmästä lähti katsomaan piipukallion jääputouksia, kahden jälleen
lähtiessä etsimään jäniksiä. Pitkä
mutta onnistunut päivä. Jääputoukset
olivat todella upeat samoin jänis-

Lumikenkäilijän paratiisi
Aamun raikkaassa pakkasäässä
jatkoimme matkaa Lapiosalmen liepeille. Matkalla valmistimme tuhdin
pastaruoan päivätuvassa ja otimme
ryhmäkuvia. Hanki oli kivikova ja
kantoi niin reppu- kuin ahkiomiehiä.
Ilma oli keväinen ja matkajoutui järviä
ja soita pitkin. Hanki oli kuin suoraan
lumikenkäilijän paratiisista. Auringon
painuessa saavuimme Lapiosalmen
liepeille rippikoululaisten huutoetäisyyden päähän (siis kuitenkin aika
kauas). Hirsilaavun edessä paloivat

Outamaita Aimojärvelle
Toinen hätämuonapäivä alkoi
norjalaisissa merkeissä, ei sään vaan
muonan osalta. Söimme veteen liotettuna ja keksin tapaan Compactin
viljasta tehtyjä puristeita. Erittäin
hyvää. Siivottuamme kämpän, tehtyämme polttopuita jäi jälkeemme vain
valmiiksi täytetty kaminan pesä kiehisineen. Nousimme ylös uomasta ja
taivalsimme lumen peittämää tiepohjaa takaisin Aimojärvelle.
Ilmakin alkoi kirkastua ja siinä oli
kevään tuoksua. Verkossa ei ollut
kalaa. Joku uskalikko peseytyi sulassa. Sade oli hajottanut lumikammeja,
mutta ne saatiin korjatuksi. Osa kuitenkin päätti rakentaa lumikuoppia ja
muita hätäsuojia. Löytyipä eräästä
painanteesta niin paljon lunta, että
toisella yrittämällä siihen sai varovasti kaivettua kolmen hengen luolamaisen rinnekiepin. Pakkanenkin kiristyi
lähelle kahtakymmentä astetta. Uni
tuli hyvin sillä norjalainen hätämuona
oli täyttä tavaraa ja piti vatsanahan
tiukalla.

tulet ja motivoitunut ryhmä kaivoi
lumikuoppia, rannan lumipenkkaan
rinnesuojia ja pari lumikammia. Upeat revontulet leiskuivat taivaanrannassa, kunnes suojaava pilvikansi
peitti taivaan. Ennen levolle käyntiä
pidimme retken loppupalaverin. Kaikki vaikuttivat kutakuinkin tyytyväisiltä.
Harjoituksen tavoitteet oli vastoinkäymisistä huolimatta saavutettu ja
arvokkaita kokemuksia oli kertynyt
itse kullekin. Viimeinen yö sujui rauhallisesti. Kokeilipa joku jopa taukohaalarissa nukkumista!
Saunaan ja kotiin
Ensimmäinen aamu jolloin olimme sopineet tarkasta aikataulusta.
Jokainen oli nauttinut majoitteessaan
aamiaiseksi verileipää ja kuumaa

juomaa termospullosta. Karavaani
lähti hyvässä järjestyksessä tasan
kello yhdeksän Lapiosalmelle. Perille
päästyämme purimme varusteemme,
saunoimme ja söimme herkullisen
poronkäristyslounaan. Lounaspöydästä nousimme linja-autoon,
joka vei meidät Rovaniemelle. Aikaa
jäi vielä osallistua revontulifestivaaleille, kunnes lähdimme omia aikojamme junilla kotiseuduille.
Kaikenkaikkiaan voi vuoden 1997
talviharjoitusta pitää erittäin onnistuneena. Osallistujia oli yli kymmenen, ja ryhmän jäsenet olivat motivoituneet toimimaan oma-aloitteisesti.
Siitähän selviytymisessä on kysymys!
Mika Kalakoski

JÄÄTIKKÖ KUTSUU!
1.-7.9. 1997
Jäätikköturvallisuuskurssi Ruotsissa.
Killan toinen jäätikköturvallisuuskurssi alkaa 1.9. Vaasasta, josta menemme
lautalla Ruotsiin ja jatkamme autoilla Uppstindarna nimisille, erämaisille
jäätiköille. Palaamme sunnuntaina 7.9. Vaasaan.
Kurssin kouluttajana toimii Peter Reuter, joka on mm. hiihtänyt Grönlannin yli,
yrittänyt hiihtoa pohjoisnavalle ja vetänyt ammatikseen useita ryhmiä mm.
jäätiköillä.
Kurssin hinta ruokineen ja matkoineen jää alle 2000 markkaa, kuinka paljon
alle, tulee nähtäväksi.
Ryhmän koko on 1+7 henkeä. Ilmoittaudu pian, sillä paikkoja on jo varattu! Jo
ilmoittautuneet vahvistakaa osallistumisenne mahdollisimman pian.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Mika Kalakoski pk. 09- 340 2227

JATKOKOULUTUSTA
Yrttikurssi 14.-15.6. 1997
Kullaan Joutsijärvellä

Joutsijärvi on näytellyt merkittävä osaa killan historiassa. Iso-Nokeen
saaressa järjestettiin killan ja koko Suomen ensimmäinen henkiinjäämiskurssi
kesällä 1973. Järvelle palattiin pitämään myös 10-vuotis juhlakurssi vuonna
1983. Killan muutakin toimintaa on alueella järjestetty kuten kokouksia,
saunailtoja, hätäpakkaus symboosium vuonna 1984 (ensimmäinen Suomessa) ja eräperinnekursseja. Paikka on nostalginen vanhoille kiltalaisille.
Yrttikurssi ei ole istumista luokassa katsellen kalvoja ja dioja. Kurssi liikkuu
soutaen ja vaeltaen järven vehreissä vaihtelevissa maisemissa. Tutustumme
Suomen ensimmäiseen mallileirialueeseen ja Tuurunkankaan sekä Sisälmyksenlahden autiotupiin ja viimesodan aikaiseen vuosien 1941-44 käytössä
olleeseen käpykaartilaisten piilokorsuun (entisöintityöt ovat alkaneet).
Yövymme kodassa Iso-Nokeen vanhalla leiripaikalla. Tukeudumme pääosin
luonnonmuoniin, harjoitamme keräilyä ja kalastusta. Erikoisuutena heittoverkolla kalastaminen. Henkiinjääminen tästä koettelemuksesta on todennäköinen.
Ilmoittaudu voudille hyvissä ajoin eli heti. Voit ottaa mukaan oman kanootin.
Valmistaudu etukäteen kertaamalla alkeiskurssin kasveja koskevat muistiinpanosi. Se on koulutuksen lähtötasovaatimus.
Hinta 200 mk, sisältää
kaikki paitsi matkat.
Kouluttajana
Oltermanni
Turkka Aaltonen
(KSN, KYN 1599)

Eloonjäämisvaellus eli UTK 19.-27.7. 1997
Imatralla. 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.
Ilmoittautuminen viimeistään 15.6.97. Peruutuspaikkoja voi tiedustella
myöhemminkin. Ilmoittautumismaksu 400 mk tulee suorittaa Kankaanpään
opiston tilille PSP 800010-403254. Maksusuorituksessa tulee näkyä
ilmoittautujan nimi ja kurssi, jolle on tulossa. Ilmoittautumismaksu palautetaan
peruutettaessa ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Loppuosa kurssimaksusta tulee suorittaa kurssin aikana. Lisätiedot Veikko “Late” Piironen puh. 05
- 472 4125

Tule Lahden 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

Muista lehdistä:
Jos löydät selviytymiseen tai selviytymiskoulutukseen liittyviä artikkeleita
muista lehdistä, niin lähetä ne Nallelle toimitukseen varustettuna lehden
nimellä ja artikkelin ilmestymispäivällä. Näin saavat kaikki kiltalaiset
kiinnostavaa tietoa jota eivät muuten ehkä pysty tavoittamaan...

Kaunokirjallisuutta selviytymisestä.
Usein kaunokirjallisuutta lukiessa törmää tarkkoihin ja opettavaisiin kuvauksiin, joista voi ottaa oppia selviytymisharrastukseen. Lukijat voivat lähettää
tällaisista kirjoista tiedot ja muutaman rivin selostukseen toimitukseen
Nallelle, niin muutkin pääsevät mainioiden teosten jäljille. Kirjat voivat olla
vanhojakin, sillä kirjastojen varastoista löytyy mitä tahansa ja kaukolainaus
on keksitty...
Ja tässä maistiaisiksi pari opusta:

Kohti Valkeaa Merta

James Dickey 1993. Suomennettu 1994, Tammen keltainen kirjasto.
Syvän Joen (1970) tekijän toinen teos vie meidät aluksi Tokioon maaliskuussa 1945, jonne päähenkilö pommituslentäjä Muldrow ammutaan alas suoraan
vihollisen keskelle. Muldrow on kasvanut Alaskassa eskimoiden keskellä ja
oppinut selviytymään lumen ja jään keskellä pohjoisessa, jonka lunta ja jäätä
kohti hän lähtee taivaltamaan vihollismaan halki. Runollinen ja raaka
kauhukertomus muuttuu loppuaan kohden unenomaiseksi ja myyttiseksi
kertomukseksi ihmisestä ja hänen yhteydestään luontoon. Dickeyn esikoisteoksen kauhu vaikuttaa kalpealta ja pikkuporvarilliselta tähän vainotun ja
vaivaisen sotilaan tuskaiseen pakotarinaan verrattuna.

Bravo Kaksi Nolla

Andy McNab 1993. Suomentanut Jorma-Veikko Sappinen 1994, WSOY
Operaatio oli Persianlahden sodan salaisimpia. Kirja kertoo henkeäsalpaavasti Bravo kaksi-nolla -partion kovista kokemuksista ja samalla järkyttävä
selviytymistarina, jota on verrattu sotakirjallisuuden klassikoihin. Huolellisesti
suunniteltu operaatio käynnistyi tammikuun 22. päivän yönä 1991. Kahdeksan miestä Ison-Britannian ilmavoimien erikoisjoukoista nousi Chinookhelikopteriin syrjäisellä lentokentällä Saudi-Arabiassa. Pimeyden turvin
helikopteri vei kersantti Andy McNabin johtaman partion syvälle irakilaisjoukkojen selustaan. Miesten tehtävä oli kaksiosainen. Heidän piti etsiä ja tuhota
maakaapelin, joita pitkin Bagdadista pidettiin yhteyttä Kuwaitissa oleviin
irakilaisjoukkoihin ja Israelia vastaan toimiviin Scud-yksiköihin. Lisäksi heidän
piti etsiä ja tuhota Scud-ohjusten liikkuvia laukaisulavetteja ennen kuin
Saddam provosoisi Israelin liittymään sotaan.
Retkestä tuli rankka ja suunniteltua paljon pitempi. Miesten perinpohjainen
koulutus ja sietokyky joutuivat kovalle koetukselle. Loppuosan vankeusajan
kuvauksessa kirjassa paljastuu henkiin jääneiden neuvokkuus, kestävyys ja
sankaruus.

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
Oletko kiinnostunut Talviharjoituksessa hyviksi todetuista Kompacthätämuonista. Halukkaat voi ottaa yhteys voutiin yhteistilausta varten.

Tilaa UT-kurssi paita

väri harmaa, rinnassa Feniks-kuvio ja teksti
OUTDOOR SAFETY, SURVIVAL GUILD
FINLAND , koot: M, L, XL
hintaan 70 mk, sis. lähetyskulut
tilaukset:
Pasi Ikonen puh 0400 - 853 961
kotiin 05 - 433 7635
työ 05 - 4141 530
Kuvan mukainen
pronssinen VYÖSOLKI + nahkavyö
Ilmoita tilattaessa vyötärösi mitta ja toivottu
nahan väri (musta tai ruskea)
Hinta 180 mk
Toimitetaan postiennakkona
+ postimaksu painosta riippuen.
Tilaa postitse ilman postimerkkejä.
Merkitse kuoreen:

AB ERÄPERINNE OY
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 01280 / 33
00003 HELSINKI

