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Kesä on jo kaukana takanapäin, mutta
vielä ei ole myöhäistä kiittää kurssien
järjestäjiä ja osallistujia. Ulkoilun turvallisuuskursseja järjestettiin yhteensä
kaksi, ensin heinäkuussa Imatran seudulla ja toinen kurssi Muotkatuntureiden alueella Lapissa. Unohtaa ei sovi
myöskään jäätikköturvallisuuskurssia
Norjan Okstindan jäätiköllä. Enemmän
niistä saat lukea tästä lehdestä. Kursseille osallistui väkeä runsaasti, toivottavasti näemme heitä tulevaisuudessakin, sillä selviytymisen opettelu on jatkuva ja elinikäinen prosessi. Kurssien
osalta tulee olemaan muutoksia niin
sisällöissä kuin järjestelyissä. Johtokunta ja kouluttajat valistavat niistä
kiltakansaa myöhemmin. Killan viikonlopun mittaiset tapahtumat eivät ole
paljoa vetäneet ihmisiä. Yrttikurssi
jouduttiin peruuttamaan eikä kevätkokoukseen osallistuminen ollut mainitsemisen arvoista huolimatta runsaasta ja
hyvin järjestetystä ohjelmasta. Siis
lukekaa New´s erittäin huolella, ilmoittautukaa kursseille heti ja merkatkaa ne
kalentereihinne. Eräperinnekurssilla ja
syyskokouksessa tavataan!
Mika Kalakoski

Hyvissä ajoin, eli jo lauantaina puolilta päivin kokoonnuttiin Vihdin Moksijärven rantaan. Osanottajien runsaudesta huolimatta arvelimme Nallen pienemmän kodan riittävän majoitteeksi, joten se pystytettiin aurinkoisen hakkuuaukon laitaan, viereisen koivun haarukassa päryyttävän
palokärjen reviirin rajalle.
Ensimmäisenä asiakohtana esityslistalla oli kalakukon teko. Nallen
suolistaessa muikkuja, me Mikan
kanssa ladoimme tasaisen kiviarinan
nuotion pohjaksi. Ja ei kun kipunaa
taulaan, "Gilwell-uuni" kuutoselle ja
taikinan tekoon. Taikina alustettiin
tietenkin ruisjauhoista ja vedestä ja
sekaan sulateltiin kohtalainen kötäle
voita.
Uunia kuumennettaessa keiteltiin
tottakai kahvia, jota särvittiin ylilentävien laulujoutsentokkien töräyttelyjen
säestyksellä. Kukko leivottiin lumilevyn päällä ja sisukseksi tuli kerroksittain muikkuja sekä siansivua ynnä
pari kourallista ohraryynirouhetta.
Kokouksen ensimmäinen ja ainoa äänestys käytiin kukon suolaamisesta. Äänin 2 - 1 kukkoon ripoteltiin
pari hyppysellistä suoloja ennen kannen sulkemista. Arinan Iämmettyä
nostettiin kukko folion päälle kiville ja
varsinainen “uuni” eli paksusta rosterilevystä tehty pönttö päälle. Pöntön
ympärillä polteltiin noin kolme varttia
kohtalaista tulta jonka jälkeen käärittiin hieman jo tummunutkin kukko
kokonaan folioon ja takaisin uuniin
hautumaan.
Esityslistan toisena asiakohtana
kokous siirtyi Iäheiselle Konja-vuorelle. Täällä ihailtiin maisemia ja tutus-

tuttiin "Hiidenkirnun kierrokseen".
Kierrosta ei voi suositella henkilöille,
jotka kavahtavat ahtaita paikkoja.
Reitti nimittäin kiertää muinaisen
hiidenkirnun SISÄ-kautta eli joudut
hivuttautumaan ja kiipeämään ahdasta, rotkomaista kallionhalkeamaa
kunnes lopulta huomaat olevasi siinä
mistä Iähditkin. Mutta hieno paikka!
Takaisin leiriin ja asiakohta kolmoseen. Nallen opastuksella tehtiin
puhdetöinä Chippewa-intiaanien
perinteinen "dream catcher". Tämä
on hämähäkin verkkoa muistuttava
riipus, joka pyydystää pahat unet ja
muut yön kummajaiset pois häiritsemästä nukkujia.
Illan mittaan rupateltiin vielä muutama pakillinen kahvia ja maisteltiin
herkullista kalakukkoa, joka viitisen
tuntia muhittuaan julistettiin valmiiksi.
Makuupusseihin kömmittiin Konjan
päältä kantautuvien huuhkajan jumpauttelujen saattelemina. Aamuyön
unen Iäpi kantautui jokunen joutsenen töräytys, mutta varsinaisen alun
toiselle kokouspäivälle antoi näköetäisyydellä leiristä alkanut hillitön
teerenpeli!
Aamutoimien jälkeen saatiin vieraita; Pirkko kera ystävänsä poikkesi
leiriin. Varsinaisen kevätkokouksen
kulkua voisi luonnehtia ripeäksi, sillä
se pidettiin liikkeessä, Moksijärven
jäällä. Siis kaikkea muuta kuin byrokraattista touhua, joskin sääntömääräiset asiat tulivat tarkasti käsiteltyä.
Tytöt kiirehtivät lentokentälle ja
me hakemaan Samuli Miettistä linja-autolta. Samuli tuli ja koulutti kolmen
tunnin rautaisannoksen GPS-asiaa,
mm. kädestä pitäen uusimpien malli-

en käsittelyn sekä kehittämänsä
koordinaattimittausjärjestelmän. Erinomaista tietoa alan huippuasiantuntijalta!
Lopuksi purimme leirin ja suunnistimme satelliittipaikantimien avulla autoille. Täällä "puheenjohtaja kiitti

kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen" kuten termi kuuluu. Eipä
sitten muuta kuin "jospa olisit ollut
siellä mukana..."
Kokouksen puolesta, Heinosen Pete

Killan säännön mukainen syyskokous pidetään
2.11.1997 Moksissa alkaen klo 10. Johtokunta kokoontuu klo 9.
Moksi
järvi
Haimoo

Vihti

Selki
Otalampi

ULKOILUN TURVALLISUUSKURSSI
Muotkatuntureilla 16.-23.8.1997

Kanneljärven opiston eräretkeilyyn erikoistuville nuorisoohjaajaopiskelijoille
Jälkeenpäin, valokuvia katsellessa,
reissulle on helppo nauraa. Saa istua
pehmeällä sängyllä lämpiäistä suihkusta tulleena, kuivat vaatteet päällä,
vatsa täynnä: Opiston energiapitoista
ruokaa. Ihmismieli unohtaa nopeasti
kurjat kokemukset ja keskittyy positiivisiin puoliin - hyvä niin. Täytyy
myöntää, että kurssin aikana välillä
kyllä tuli äitiä ikävä... Lähteä nyt kuudeksi vuorokaudeksi tunturiin mukanaan ainoastaan puukko, 10 sokeripalaa, 3 kasvisliemikuutiota, pussillinen suolaa, 2 ongenkoukkua, siimaa,
lankaa, sytytyspaloja (kuinka monta
kertaa toivoimmekaan niiden olevan
jotain syötävää...), avaruuskelmu,
peltirasia, sadeasu, peseytymisvälinäet sekä päällään olevat vaatteet...

Tule Moksijärvelle eteläpuolel
ta, Hauklammintietä, jonne pyrimme järjestämään viitoituksen.
Leirin tarkka paikka on GPS
paikantimien mukaan:
N 60° 28,440
E 24° 25,089

Kurssin tarkoituksena oli valmentaa
meitä tulevassa ammatissamme
mahdollisesti kohtaamiimme kriisitilanteisiin. Jos joskus olemme nuorten
kanssa retkellä: ja jotain odottamatonta tapahtuu, (esimerkiksi lumimyrsky pakottaa jäämään metsään
odotettua kauemmaksi ajaksi) emme
toivottavasti mene aivan paniikkiin,

vaan tiedämme pystyvämme selviytymän luonnon armoilla ilman ruokaa ia
varusteita.
"Blueberry fields forever"
Mustikka on kyllä tehokas polttoaine,
koska sen voimalla vaelsimme reilut
60 kilometriä, rakensimme asumukset joka ilta, etsimme ruokaa: ja valmistimme elämistä helpottavia tarvikkeita. Kahtena ensimmäisenä iltana
"tatti rules ok", mutta sen jälkeen
sienien näkeminenkin kuvotti (vaikutusjatkuu yhä). Loppuviikolla illalliseksi vakiintuikin puolikas kasvisliemikuutiosta liotettuna pakilliseen (0,5 l)
vettä pakillinen lämmintä mustikkasurvosta mausteena yksi sokeripala ja pakillinen mustikkamehua ( =
pakin tiskivedet)
- nämä jaettuna
kolmen henkilön
kesken (!).
Aamiainen oli
muuten samanlainen, mutta
mustikkapöperö
saatettiin joskus
nauttia kylmänä. Eräänä iltana juhlimme Tuonenmarjojen kesken, kun
huomasimme meillä olevankin kokonainen kasvisliemikuutio, puolikkaan
sijaan, käytettävänämme. Etukäteen
olin kyllä kaavaillut syötäväni joka ilta
vatsani täyteen loimulohta, mutta
niitä kuuluisia "kaliasia jokia ja lampia" saimme odottaa turhaan.

Pakurikääpää- ja kanervatee toivat
ruokavalioomme pientä vaihteluaja
onneksi puhtaus on puoli ruokaa...

Apatiaa
Etukäteen meitä oli varoiteltu, että
pahimmat nälästä, väsymyksestä ja
vilusta aiheutuvat oireet ilmenisivät
luultavimmin kolmantena päivänä.
Onneksi näin ei kuitenkaan käynyt,
vaan jokaisella oli oma aikataulunsa
- näin aina joku vahva oli huolehtimassa heikosta. Oireetkin olivat hyvin erilaisia; jollakulla oli jatkuva nälkä jonkun päätä särki, joku oksensi
pari kertaa ja se siitä, joku oksensi
pari vuorokautta putkeen ja pahaolo
vain jatkui, jotakuta huimasi ja vapisutti. Myös henkiset oireet erosivat
apaattisuudesta raivoon. Vaikka vaeltaminen otti joskus koville, niin paikallaan vietetty päivä oli melkein
rankempi kokemus, koska aivot ja
lihakset tuntuivat lopettaneen viimeisetkin toiminnot, olo oli kuin zombiella. Kaikkea tekemistä suunniteltiin, mutta asiat tapahtuivat kovin
hitaasti, tai eivät ollenkaan - väki
nukahteli jopa kesken petun kuorinnan (!)ja nukkuvia raatoja kuorsasi
pitkin tanteretta.

Real thing
Oli hyvä, että olimme käyneet reissua
henkisesti ja teoreettisesti läpi useaan kertaan jo opistolla, näin meillä
oli melko realistinen kuva siitä mikä
meitä odottaisi. Kurssin paikan valinta kauraa Pohjois- Lapista ihmetytti
aluksi, mutta jälkeenpäin se osoittautui toimivaksi, kurssi oli aito tilanne,
vaelsimme ja yövyimme ihan oikeasti
luonnon armoilla, keskellä erämaata,
kaukana sivistyksestä. Näin ollen
emme myöskään kaivanneet niin
uistimen maalausta, leikki-iltoja tms.),
vaan ympäristö piti paljoa järjestettyä
ohjelmaa (lavastettuja puronylityksiä,
huolen siitä, että tekemistä
riitti ja asiat opittiin tekemällä niitä oikeasti.
Toisaalta ehkä olisi
kaivannut enemmän
käytännön taitojen
ja kikkojen opettelua - vaeltamista
olisi voinut jättää
hieman vähemmälle.
Anti
Tiedän jo nyt, että tästä oppilaitoksesta lähtiessäni tulen eniten kaipaamaan eräporukkaamme ja reissujamme ja voimakkaimmin niistä mieleeni
tulee jäämään nälkäleirimme. Kuka
voisi unohtaa lämpimän pettuleivän
maun kuuden vuorokauden paaston
jälkeen tai sen kun makasi suuren
männyn juurella auringonpaisteessa
katseli oksien lomitse sinistä taivasta
ja kuunteli tuulen kulkua tunturien
MMMbop! [ämpop] - Leena Nissi

Jäätikköturvallisuuskurssi Norjassa
1.- 7.9.1997

Syyskuun ensimmäisellä viikolla järjestettiin Survival Killan toinen
jäätikköturvallisuuskurssi. Kurssipaikaksi oli valittu Okstindanjäätikkö lähellä Mo i Rana, Ruotsin rajan tuntumasta.

Kurssilaiset Mika Kalakoski, Pasi Ikonen, Pirkko Ihalainen,
Petri Heinonen, Juha Virkkunen, Irja
Määttänen, Ville Wuorio ja kurssin
kouluttaja Petter Reuter kokoontuivat
Vaasaan, josta jatkettiin Autolautalla
ja henkilöautoilla halki Ruotsin aina
kurssipaikalle saakka. Pitkä ajomatka
syömisineen ja uimisineen vei paljon
aikaa, samoin pilvinen ja pimeä 50
kilometrin mittainen vuoristotie, että
saavuimme perille vasta yömyöhään
taivaan tiputtaessa rankasti vettä.
Pystytimme teltat ja jäimme nukkumaan autojen viereen.

1. päivä
Runsaan aamupalan jälkeen lähdimme kapuamaan jyrkähköä ylämäkeä.
Pääsimme raskaine kantamuksinemme noin tunnissa jäätikön reunalle,
pienen lammen rantaan. Pystytimme
teltat tasaiselle hiekalle. Tässä tulisimme olemaan seuraavat viisi yötä.
Vankan lounaan jälkeen alkoi varsinainen kurssiohjelma. Jokainen sai
käyttöönsä ja vastuulleen setin jossa
oli pari jääruuvia, ruuvisulkurenkaita,
nauhalenkkejä ja lumiankkuri. Kaikilla
oli tietysti myös kiipeilyvaljaat, jääraudat kenkiin, jäähakku ja kypärä.
Ensimmäisen päivän aikana opettelimme kävelytekniikkaa, varmistuspisteen rakentamista, self arrest hakkujarrutusta ja jäätikön ”lukemisen perusteita. Illalla palasimme takaisin
leiriin syömään, lepäämään ja huoltamaan.
2. päivä
Aamutoimet sujuivat rutiinilla ja tiivis
koulutus alkoi hyvissä ajoin ennen
puoltapäivää. Päivän aiheena oli

köysistön muodostaminen, siinä tarvittavat solmut, turvallisuustoiminta ja
liikkuminen köysistönä. Edellisvuoden kurssin käyneillekin nyt opeteltu
ns. ranskalainen prussiktekniikka
(prussik l. kitkasolmu) oli aivan uusi.
Opettelu oli kuitenkin mielekästä, sillä
tämä tekniikka on huomattavasti
turvallisempi kuin perinteistä prussikkia käyttävä tekniikka. Aikaa kului
paljon sillä kahdessa köysistössä
vaihdettiin paikkoja tiuhaan, jotta
jokainen sai olla pelastajana ja roikkua railossa tai jääkaivossa pelastettavana. Sää vaihteli sateesta sinisen
taivaan pilkahteluun pilvien murtuessa. Teimme pienen retken vielä hieman ylemmäs jäätikköä railoalueelle
missä söimme eväitä ja ihastelimme
uskomattoman jylhää maisemaa.
Minimaalisempi ihme joka kummastutti olivat kuolleet sopulit, joita jään
pinnalla oli kymmeniä ellei satoja.
Rankan päivän jälkeen maistui uinti
hyytävän kylmässä lammessa ja
tietenkin vankka ateria.
3. päivä
Kolmannen päivän ohjelma ei ollut
niin koulutuksellinen kuin kahden
edellisen vaan suunnistimme jäätiköllä pilvessä, kiipesimme kauniin jäätikköjärven rannalla pientä jääseinää,
yritimme vaeltaa vaikean railoalueen
halki ylös jäätikön päälle lähes tasaiselle alueelle ja palasimme aivan
jäätikön alareunalle sulamisjärven

rannalle. Kolmannesta päivästä ei
puuttunut vauhtia ja jännitystä.Jäätikön ja sen reuna-alueen kauneus oli
mykistävä.
4. päivä
Tarkoituksena oli tehdä päivän kestävä vuoristoretki. Kuljimme ensin jäätikköä, kiipesimme lumiseinää, vaelsimme kivikossa, jälleen jäätikölle,
sieltä lyhyt kiipeäminen köydellä
varmistettuna irtokiviä varoen ja loppumatka 1720 metriselle huipulle
kävellen. Pilvisyyden vaihdellessa
täydestä umpsukkelista aina huimiin
näköaloihin ja pudotuksiin nautimme
eväät huipulla. Paluumatka leiriin
sujui alamäkeen mainiosti, vaikka
lyhyt pätkä pitikin laskeutua köydellä.
5. päivä
Viidentenä päivänä kerkesimme kerrata ja harjoitella railopelastukset,
ennenkuin laskeuduimme takaisin
autoille. Pesimme enimmät pölyt pois
hyisessä järvessä ja ajoimme Ruotsin puolelle mainioon pikkuhotelliin
saunomaan, syömään hirvipaistia,
laulamaan ja viettämään riehakkaita
kurssin päättäjäisiä. Seuraavana
päivänä ajoimme takaisin Ruotsin
halki Uumajaan josta lautta toi meidät
Vaasaan. Kurssi päättyi osan jatkaessa yötä myöten kotiin, osan jäädessä Vaasaan lepäämään seuraavan päivä pitkää ajomatkaa varten.

Täytyy jälleen todeta, että maailma on pieni. Toiseksi on
mukava seurata miten ihmiset kehittyvät tällaisissa vaativissa ammatissa. Em. kurssin johtaja Petter Reuter tutustuin 9-11.10.1987 jolloin hän oli oppimassa erätaitoja
minun kurssillani.
Nalle Corander

Mikko Jokinen oli lähettänyt toimitukselle seuraava artikkeli, joka on julkaistu
Tieteen Kuvalehdessä 1/97 Toimittaja: Birgitte Svennevig

Pemmikaani pitänyt pintaansa tutkijoiden ruokavaliossa

Intiaanien perinneruoka
naparetkien peruseväs

Robert E. Peary

Tekniikan kehitys on muuttanut napaseutututkijoiden varusteita. Nailonteltat, satelliittipaikannuslaitteet, videokamerat jne. ovat kuin toiselta
planeetalta Perryn ja Amundsenin
varusteisiin verrattuna. Yksi asia on
kuitenkin pysynyt ennallaan: ruokavalion keskeinen osa on edelleen
pemmikaani.
Kun Robert E. Peary lähti 1321 kilometrin pituiselle matkalleen pohjoisnavalle 1908-1909, hän otti mukaan

peräti 13 636 kilogrammaa tätä kaloripitoista evästä.
Pemmikaani kehittivät Pohjois-Amerikan intiaanit. Pemmlikaani tarkoittaa
rasvaa, ja rasva onkin sen keskeinen
valmistus- ja ravintoaine.
Pemmikaani valmistettiin alun perin
ohuista lihansiivuista, jotka kuivattiin
ja sekoitettiin kuivattuihin marjoihin.
Lopuksi lihamarjaseoksen päälle
kaadettiin kuumaa rasvaa. Tuloksena oli todella tuhtia ruokaa,
joka säilyi lähes
ikuisesti. Pemmikaani on energiapitoisuutensa
ansiosta oivallis- Pemmikaanissa on
ta ruokaa na- kosolti energiaa. Se
myös säilyy lähes tulpaseutujen olois- koon iät ja ajat.
sa. Naparetkeilijät omaksuivatkin pian intiaanikeittiön, rasvaisen herkun. Esimerkiksi
vuonna 1911 Amundsenin etelänaparetkellä ruokalistalla oli lähes vain
pemmikaania ja laivakorppuja.
Nykyisin naparetkeilijät syövät monipuolisemmin: ruokalistalla on mm.
rasvaista juustoa ja voita. Pemmikaani on kuitenkin edelleen keskeinen
osa ruokavaliota.

Toimituksen huomautus: Naparetkeily oli kovaa ja tarkoin suunniteltava
puuhaa, kun 6 koiravaljakon avulla rahdattiin mukaan yli 13 tonnia rasvaa.

Nalle Corander:

Mitä puuta rakennusaineeksi ja mitä polttopuuksi?

Kalakukko

Idea kalakukon paistamiseen synnytin vuosi sitten Nurmeksessä, missä
Suomen Partiolaisten Erätaitoryhmä
pitivät kouluttajaseminaarit, jonka
vetäjiin puolet kuuluu myös kiltamme
jäsenenä.
Taikina: n. 6 dl vettä, 1 rkl suolaa, n.
600 g ruisjauhoja, 250 g vehnäjauhoja, 50 g voita tai margariinia.
Täyte: 1 kg muikkuja, n. 200 g ohraryynejä, 2 rkl suolaa, n. 150 g rasvaista sianlihaa.
Uuni: Paras on kiviuuni, jolla on paksut sileät pohjakivet, mutta tarkoitukseen käy myös Gilwelluuni, joka
koostuu metalliämpäristä tms. joka
laitetaan ylösalaisin pohjakivillä. Uuni
tai pohjakivet on ensin lämmitettävä
lähes kolme tuntia. Kaksi tuntia ei
aina riitä.

Gilwelluuni
Taikina vaivataan hyvin. Sitten sitä
kaulitaan jauhotettuun lautaan niin
että se saa pitkänomainen muoto ja
vähän paksumpi keskellä. Ohraryynit
laitetaan ensin keskelle taikinaa johon loput täytteestä ladotaan. Peratut
muikut ladotaan keskellä korkeaksi
keoksi. Kerrosten väliin laitetaan

sianlihaviipaleet. Kalaa ei tarvitse
ruotia mutta isompia kaloja on syytä
paloitella. Kun kasa on valmis, taitetaan taikinan reunat yli sekä “liimataan” reunat kiinni vedellä. Kukko
hierotaan ensin ruisjauhoilla ja laitetaan kuumaan uuniin.

Airoiksi ja meloiksi: saarni, kuusi, lehtikuusi.
Keppejä ja luudanvarreksi: pihlaja, pähkinäpuu.
Kirves- ja vasaranvarreksi: saarni, vaahtera, pähkinäpuu, raita.
Käsijousiksi: jalava, marjakuusi, saarni, tuomipihlaja.
Polttopuuta (kuivattu): jalava, koivu, lehtikuusi, pyökki, saarni, vaahtera.
Puuhiilen tekoon: lehmus, lehtikuusi, orapihlaja, paju, saarni, tervaleppä.
Pylväisiin, mastoiksi ja lipputangoiksi: mänty, kuusi, lehtikuusi.
Rakennusaineeksi (lautoja): mänty, kuusi, lehtikuusi, tammi.
Savustukseen: tervaleppä, kataja.
Sorvattavaksi: jalava, marjakuusi, vaahtera, ruotsinpihlaja, pihlaja.
Veistelyyn, hienompaa: saarni, haapa, kataja, vaahtera, ruotsinpihlaja,
lehmus.
Veistelyyn, karkeaan: mänty, kuusi, leppä, koivu, pyökki.
Veneentekoon: mänty, lehtikuusi, tammi, pyökki.
Puiden ominaisuudet

Kiviuuni
Kun leivotaan kivi- tai Gilwelluunissa,
kannattaa tarkistaa miten kypsyminen edistyy puolen tunnin kuluttua.
Jos kukon pohja silloin on tarpeeksi
kovaa, on alalämpö liian korkea jolloin kannattaa levittää pohjakiville
pari senttiä kuivaa hiekkaa “lämmöneristeeksi”. Kun kukko on ollut
uunissa vielä puolisen tuntia ja kuori
on saanut vähän väriä, harjataan
jauhot pois ja sivellään kukko rasvalla. Kukko laitetaan uudelleen uuniin
ja saa siellä muhia 5-6 tuntia. Nyt
kannattaa harkita jos kukko vielä
pidetään uunissa. Jos kukko on liian
kuiva, kannattaa kääriä märkiä sanomalehtipaperia sen ympärille. Usein
voi kukko pitää uunissa yön yli, sillin
se kypsyy hiljalleen miedossa lämmössä.

Haapa
Jalavat
Kataja
Koivut
Kuusi
Lehmukset
Lehtikuuset
Marjakuusi
Mänty
Omenapuu
Oratuomi
Pajut
Pihasyreeni
Pihlajat
Pyökki
Pähkinäpensas
Saarni
Tammi
Tervaleppä
Tuomi
Tuomipihlajat
Vaahterat

pehmeä

kova

vahva

sitkeä taipuisa halkeaa helppo
säänhyvin sorvata kestävä

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:

Meno-paluu helvettiin, 76 päivää meren armoilla
Steven Callahan1986. Suomennettu 1987, Otava.

”Elämä pelastusveneessä on helvettiä. Kaikki se kauneus mitä näen - delfiini
uimassa, pilvenhattarat kääntymässä auringon laskuun, tähtitaivaan räjähdysmäinen ilmestyminen yöllä - on kuin näytelmä taivaassa, helvetistä katsottuna.”
Tammikuussa 1982, 30-vuotias Callahan Lähti veneellään yksinpurjehdukselle
Kanarialta Atlantin yli. Neljä päivää myöhemmin veneeseen törmäsi valas ja
hän pelastautuu uppoavasta aluksesta pelastuslautalle, mukanaan vain
makuupussi, harppuuna ja pari munaa...Alkoi todellinen kamppailu elämästä
ja kuolemasta. Callahan oli tuuliajolla 76 päivää, ruuatta tropiikin armottoman
auringon alla, välillä kiivaiden myrskyjen riepotellessa lauttaa, välillä haiden
ahdistelemana. Epätoivo, pelko, nälkä ja jano kiusasivat Callahania päivä
päivältä tuskallisemmin. Seuraa ja ruokaa yksinäiselle purjehtijalle antoivat vain
delfiinit, jotka lopulta myös pelastivat hänen henkensä.

Ihmissusi

Juri Rytheu 1979. WSOY , Neuvostokirjallisuutta.
”Ja silloin jäälautalla merelle ajautunut onneton ihminen, epätoivoinen ja
nääntynyt, ihmisnäkönsä menettänyt, muuttuu Terykyksi, karvaiseksi ihmissudeksi.” (ikivanhasta tsuksien tarusta)
Arvostetun tsuksikirjailijan tarina vie meidät Pohjoiselle jäämerelle, sen
vähäisiin rantakyliin, aiheena tsuksien elintavat, myytit, uskomukset sekä
ennenmuuta ihmisen ja luonnon erottamaton yhteys. Ihmissusi on kertomus
Goigoista, joka hylkeenpyyntimatkallaan joutuu aukeavan railon yllättämäksi
ja ajelehtivan jäälautan vangiksi. Sitkeä elämänhalu, metsästystaito ja nuoren
eroottisen rakkauden muisto pitävät nuorukaisen hengissä läpi koettelemusten,
mutta pitkä eristyneisyys muuttaa hänet ihmissudeksi kuten niinkuin ikivanha
legenda on ennalta määrännyt. Todella rankkaa henkiinjäämispsykologista
tykitystä kertoen oleellisen selviytymisestä.

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

Luonnonvaraiset
hyöty- ja myrkkykasvit
Mitä luonnossa esiintyviä kasveja ihminen voi
käyttää hyväkseen? Mihin tarkoituksiin kasvit
soveltuvat? Mitkä kasvit tai kasvin osat ovat
myrkyllisiä?
Muun muassa näihin kysymyksiin Luonnonvaraiset hyöty- ja myrkkykasvit antaa vastauksen. Kirja on tarkoitettu pääasiassa luonnonvaraisten hyötykasvien harrastajille, joilla jo
on hyvät perustiedot asiasta. Erä- ja luontomatkailun parissa työskentelevät tai hätä- ja luonnonvaraista
kiinnostuneet löytävät kirjasta hyödyllistä tietoa, samoin esimerkiksi elämys-, nuoriso- ja seikkailuohjaajat. Teos soveltuu myös kurssikirjaksi.
Lisäksi se on eräänlainen sanakirja, jossa on tiedot yli 700 kasvista.
Suomenkielisiä nimikkeitä on yli 1200, englannin- ja ruotsinkielisiä
molempia noin 1000. Kirjassa esiintyy useita tieteellisiä synonyyminimiä,
jotka helpottavat myös vieraskielisten kasvikirjojen käyttöä.
Kirjassa, selviää myös ettei mustikka, Vaccinium myrtillus, ole englanniksi “blueberry” vaan bilberry, huckleberry tai whortleberry.
Jokaisen nimikkeen kohdalla esitetään sanallisen selvityksen lisäksi
symbolein kasvin soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin ja myös sen mahdollinen myrkyllisyys. Myrkkykasveja käsittelevää kirjallisuutta on suomeksi
julkaistu aikaisemmin valitettavan vähän, joten teos korjaa tämän puutteen.
Kirjan loppuosaan on koottu luonnonkasvien käyttöön opastavia ohjeita
ja reseptejä. Kirja ilmestyy lokakuussa 1997.
Sidottu 320 siv. koko: 125 mm x 210 mm. Hinta: 148 mk
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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

Aina Valmiina-jäänaskalit

Huomaamaton jäänaskali, joka on aina varmasti mukana eikä koskaan voi
olla unohtumatta mukaan, kun se on kiinnitetty ulkoilutakin hihoihin. Kun
jäänaskaleita tarvitaan, ne saa nopeasti naruista vetäen käyttöön.
Naskali painaa vain 5 grammaa, mutta on
useiden käytännön testausten mukaan
todettu hyvin kestävinä.
Hinta: 82 mk/pari.

Perinteinen

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

Kuvan mukainen
pronssinen VYÖSOLKI + nahkavyö (ruskea)
Ilmoita tilattaessa vyötärösi mitta.
Hinta: 180 mk
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