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Mika Kalakoski

OLTERMANNILLA ON ASIAA
Koronan kurittaessa maailmaa kiltammekin on toiminut lähes
kaksi vuotta poikkeuksellisesti. Kynttilää ei olla kuitenkaan
pidetty vakan alla vaikka suunniteltuja tapahtumia on
tautitilanteen vuoksi peruttu.
Johtokunta on touhunnut aktiivisesti, kahdet syyseväät ja
vuosikokoukset on pidetty, ja tänä vuonna pystyttiin myös
järjestämään Ulkoilun turvallisuuskurssi.
Killan merkki on uudistunut unohtamatta perinteitä, ja
kohta se koristaa jokaisen aktiivisen kiltalaisen hihaa.
Yhteen kokoontuminen kiltalaisten kesken on tuntunut
entistä merkityksellisemältä maailman epävarmuuden
keskellä. Yhdessä opetellen tietoja ja taitoja ja jakaen
osaamistamme ja aikaamme muille teemme sitä parasta mitä
Kilta voi jäsenilleen tarjota.
Toimintaa ei ole ilman aktiivisia tekijöitä. Yksi tekijä on
pitkäaikainen puheenjohtajamme, kiltamme vouti Jaana.
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Killan vuosikokouksessa oli helppo yhtyä johtokunnan
esitykseen nimittää Jaana kunniajäseneksi! Onneksi
olkoon!
Onnitella voimme myös kaikkia uusia jäseniä, jotka selviytyvät
Pöyrisjärven erämaassa Ulkoilun turvallisuuskurssista.
Kiitämme myös kouluttajia, jotka valmistelivat kurssin ja
saapuivat paikalle sen toteuttamaan.
Kilta on toimintaa. Jokainen kurssille ilmoittautunut,
jokainen paikalle saapunut, niin kurssilainen kuin järjestäjä,
tekee juuri sitä, mikä on tärkeintä: oppia, selviytyä ja opettaa,
kuten kiltamme vanha motto kuuluu!

Oltermanni Mika

Mika Kalakoski

VOUDIN VIESTI
Korona vaikutti myös Killan toimintaan ja tästä johtuen

huomioiden. Tekeminen yhdessä on mukavaa, ja aina oppii

vuoden 2020 News jätettiin tekemättä. Yhdistimme nyt tähän

uutta.

julkaisuun molemmat vuodet. Toimintamme on jatkunut
poikkeustilanteesta huolimatta.

Syyseväillä

mietimme

ensi

vuoden

toimintaamme.

Päätimme, että kokoonnumme taas Porin Pastukeriin

Tapahtumia on ollut tavallista vähemmän, olemme saaneet

Koivuniemen leirikeskukseen ja vietämme koko kiltakansan

huokaista hetken kurssien järjestämiseltä. Sen sijaan aikaa

kesken seminaariviikonlopun. Nyt pääsemme tapaamaan

on jäänyt muiden asioiden työstämiseen, esimerkiksi uuden

toisiamme, me vanhat ja uudet jäsenet. Tehdään ja koetaan

Kilta-merkin suunnitteluun. Uudet nettisivutkin ovat työn alla.

uutta yhdessä. Kilta-markkinatkin järjestetään taas.

Tänä vuonna syyskuussa saimme viettää ainutkertaisen
Kilta-viikonlopun, kun järjestimme Syyseväät Janakkalassa.
Tapahtuman innoittamana on mukava jatkaa kohti ensi
vuotta.

Eli meille kuuluu hyvää. Haasteitakin aina vastaan tulee,
mutta niistä selvitään.
Hyvää joulun odotusta teille kaikille, kunniajäsenet,
kiltasiskot ja kiltaveljet. Nähdään ensi vuonna Pastuskerissa!

Johtokunnassa ja Killassa valitsee yhdessä tekemisen henki
toistemme taitoja hyödyntäen ja omat elämäntilanteemme

Vouti Jaana
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TURKAN SANA
Teksti ja kuvat: Turkka Aaltonen
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UUDEN KILTAMERKIN SYNTY
Teksti: Mika Kalakoski
Kuvat: Mika Kalakoski ja Ulla Veirto

Killan merkkiä on uudistettu kaksi vuotta ja maaliin on päästy.
Kuvan merkki lähti syntymään Kiltamaiseen tapaan.
Porvoolainen taiteilija Tanja T-spoon Luoma kuuli
allekirjoittaneelta merkin ideasta ja Killan vanhojen
merkkien symboliikasta: antiikin alkuaineista, Feenikslinnusta ja Killan kansainvälisestä luonteesta. Toisen
sattuman kautta tapasin Tanjan lähes vuotta myöhemmin.
Hän oli edellisestä keskustelustamme inspiroituneena
valmistanut kehärummun, jonka kalvolle hän oli maalannut
kuvan maailman synnystä.
Ikiaikaisella
myyttisellä
linnulla
on
vastineensa
suomalaisugrilaisessa
tarinankerronnassa,
erityisesti
maailman synnyssä, jota rummun kalvolle piirretty tapahtuma
kuvaa. Sotka on muninut Ilmattaren polvelle munan, jonka
rikkoontuneista kuorista maailma syntyy. Vesi on vahvasti
läsnä.
Taideteos puhutteli Killan johtokuntaa, mutta siitä on vielä
pitkä matka pelkistetyksi merkiksi. Monen luonnoksen, värien

määrittelyn, kommenttiketjun ja hyväksynnän jälkeen killan
merkki on vihdoin uudistunut.
Tutut elementit ovat edelleen läsnä. Muoto on paljon
puhutteleva myyttisen linnun muna. Merkistä löytyvät kaikki
antiikin alkuaineet, vesi, ilma, maa ja tuli. Samat elementit
ovat löydettävissä myös merkin mustavalkoisesta versiosta.
Kuinka ne merkistä löytyvät, jääköön suullisen kiltaperinteen
varaan, jota voi kiltasisarusten kanssa nuotion kajossa pohtia.
Kuten vanhoissa merkeissä, teksti haluttiin kansainvälisyyden
vuoksi kielellä, jota ymmärtävät muutkin kuin suomalaiset.
Latinankielinen teksti kertoo, että merkin kantajalle on tärkeää
hengissä selviytymisen tieto eli taito. Vai tarkoittaako teksti
sittenkin, että tieto ja taito selviävät hengissä tuleville polville?
Finlandia kertoo toimintamme maantieteellisen sijainnin. Ja
onhan latina mitä parhain kieli, kun keskustellaan luonnosta
ja pohditaan mikä mikäkin laji on.
Merkki jaetaan kaikille Kiltalaisille tulevissa tapahtumissa.
Kaikki kiltamme jäsenet ovat merkkiä oikeutetut kantamaan.
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KOVA-TOIMIKUNTA
Teksti: Mika Kalakoski
Kuva: Jaana Vanhatalo

Arjen poikkeusoloihin
perehtynyt kiltalainen
Matti Kokki esitteli uutta
keitintään kiltaväelle
2021 vuosikokouksessa.

Survival Kilta ry on hyväksytty
Kotitalouksien

omatoimisen

varautumisen

järjestötoimikuntaan

2.11.2021.
Kotitaloudet ovat keskeinen osa
yhteiskuntaa ja sen toimintakykyä.
Suomessa
on

järjestöjen

aiemmin

ollut

kotitalouksien
varautumisen

rooli
merkittävä

omatoimisen
ja

erityisesti

ruokahuollon tukemisessa.
Kotitalouksien

kotitalouksille on 72 tuntia. Voit tutustua ohjeisiin ja testata

omatoimisen

varautumisen

järjestötoimikunta eli KOVA-toimikunta perustettiin vuonna

omaa varautumistasi sivustolla https://72tuntia.fi/.
Mukana olevat yhdistykset ja organisaatiot edistävät

2012 ja se toimii kotitalouksien varautumisen asiantuntija- ja

yhteiskunnan

kehittämisverkostona.

luonnontuotteiden, riistan ja kalan talteenottoa ja käyttöä,

huoltovarmuutta

ja

varautumista,

Toimikuntaan kuuluu järjestöjä, joilla on merkitystä

kotiviljelyä, puutarhanhoitoa, ympäristönhoitoa, kotimaisten

elintarvike- ja ruokahuollon huoltovarmuudelle sekä kotien

energialähteiden käyttöä sekä kotitaloutta ja ruokakulttuuria.

yleiselle

KOVA-toimikunnan toimintaa koordinoi Suomen Pelastusalan

omatoimiselle

varautumiselle.

Huoltovarmuus

nähdään laajasti eli se sisältää kotitalouksien valmiudet

keskusjärjestö SPEK.

omatoimisuuteen ja omavaraisuuteen sekä toimintakyvyn
häiriötilanteissa.
Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus
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Lähde: Huoltovarmuuskeskus:
www.huoltovarmuuskeskus.fi/toimialat/kova-toimikunta

UTT:LLA SYVÄÄN PÄÄTYYN

Teksti: Sampo Rouhiainen
UTT:n kuvat: Tomi Helin, Heikki
Karinen, Sampo Rouhiainen

Vuoden 2020 Ulkoilun talviturvallisuuskurssi hiihdettiin

Kurssi alkoi pelastautumisella avannosta. Harjoituksessa

Enontekiön Hetan eteläpuoleisilla alueilla. Kaamoksen

osallistujat saivat kokeilla, miltä tuntuu pudota hyiseen veteen

vaikuttavimmat voimat, kylmyys ja syvä hanki, eivät juurikaan

sukset jalassa, rauhoittua kontrolloimaan hengitystään ja

haastaneet tällä kertaa kurssilaisia. Leuto talvi oli tehnyt

nousta sauvojen piikkejä apuna käyttäen ylös jäistä.

hyvät kantavat kerrokset paksuun lumeen, joten hiihto sujui
hyvin.
Vaikka alle parinkympin pakkasia ei koettukaan, saatiin
lähes kaikkea muuta kuviteltavissa olevaa keliä: Räntää,

Seuraavat viisi vuorokautta vietettiin maastossa perinteiseen
UTT-tyyliin. Lauhat kelit piinasivat vielä maastossakin, joten
vain yhdessä yöpaikassa päästiin kokeilemaan lumikammia.
Muutoin yövyttiin taivasalla, laavussa ja lumikuopassa.

joka jäätyi suksenpohjiin, kovaa tuulta, kuuraista sumua ja

Talviverkotettiin, tehtiin riekkoansoja, sytyteltiin koivutulia,

revontulia. Aloituslauantain iltapäivän lumimyräkkä oli autolla

veistettiin kiehisiä, väsättiin merkkitulia ja tampattiin lumeen

kurssipaikalle saapuneille jo selviytymiskamppailu sinänsä.

hätämerkkejä.

Ulkoilun talviturvallisuuskurssi 2020
4.–11.1.2020

Kurssilaiset:

Tapahtumapaikka: Hetta, Enontekiö
Kurssin johtaja: Sampo Rouhiainen
Valvoja: Pasi Ikonen
Koulutusryhmä:
Tomi Helin
Jesse Karhu
Heikki Karinen
Sebastian Oroza
Juha Salo
Antti Siltala

Henrik Nisén
Mikko Kettunen
Per Leijonhufvud
Antti Kuusama
Arto Kääriäinen
Eeva-Maria Hautamäki
Anne-Marie Kalla
Mikko Stenius
Johannes Palander
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Oppia UTT:ltä eteenpäin
UTT:n palautelomakkeessa kysyttiin, minkälaisia kurssilta saamiaan vinkkejä ja oppeja
kurssilaiset haluaisivat jakaa eteenpäin kavereilleen. Seuraavassa poimintoja.
Teksti: Sampo Rouhiainen

Talvikurssilla ruoka on kesän paastokurs-

kuissa ja tennareissa. Talvella kunnon

käsirasvat, kun pinnallista paleltumaa

sia huomattavasti suuremmassa osassa.

vaatteet ja toimivat välineet tuovat

näytelleet sormet lämmitettiin takaisin

Apukouluttajien leipomuksia muistel-

paitsi helppoutta ja miellyttävyyttä

toimintakuntoon kaurisliemessä.

laan vuosia jälkikäteen. Käsivarrella keik-

maastoarkeen, vaikuttavat myös olen-

kuva Kiltamarketin oranssi kauppakori

naisesti turvallisuuteen.

laittaa kurssilaiset kuolaamaan kuin Pavlovin koirat.
Tälläkin kertaa saatiin paljon palautetta eväistä. Kulttimaineeseen nousivat

Eräs kurssilainen mainitsi tuulelta
suojaan hakeutumisen yhtenä tärkeim-

Erikseen kurssilaiset mainitsivat vasta-

pänä talvitaitona. Talviretkeilyyn sopi-

uksissaan kunnon nukkumisvälineiden

vien hätämajoitteiden rakentaminen

– makuupussin ja -alustan – sekä suksien

olikin yksi eniten mainintoja kerän-

ja lapion merkityksen.

neistä tärkeistä opetusaiheista. Lumi-

muun muassa Heikin kaurakeksit. Myös

Kurssilla tehtiin käytännön hypoter-

majoitteet olivat monen mielestä tal-

Mattilan Marjan kaatamat metsäkauriit

miaharjoitus. Kurssilaiset hoitivat ensin

vitaito, jonka he soisivat opetettavan

maistuivat sekä kurssilaisille että kou-

leiriinsä eksyneen, lapasensa kadotta-

eteenpäin.

luttajille. Jatkuvan lihapitoinen ruokava-

neen ja sormensa pinnallisesti palel-

lio muistutti monipuolisen ruokavalion

luttaneen potilaan. Lisäksi he etsivät

merkityksestä.

ja hoitivat kylmettyneen, liikkumaan

Lumimajoitteiden lisäksi koivutulet
mainittiin monessa paperissa.
UT-kurssit tunnetusti lisäävät ennen

”Kauriskeittoa kun syö joka päivä, ei

kykenemättömän hypotermiapotilaan.

kaikkea

tarvitse kertaakaan käydä riu’ulla”, veis-

Tämä harjoitus sai kurssilaisilta paljon

omaan toimintaansa ja henkiseen vah-

teli eräs palautelomakkeen
täyttäjä.
Toinen

talvi-

ja

kehuja.

kurssilaisten

itseluottamusta

vuuteen. Palautteissa nousi esiin myös

Harjoitus oli jälleen kerran

yhdessä tekemisen voima – toimitaan

hyvä osoitus käytännössä

ryhmänä kurssilaisten tasoeroista huoli-

kesäkurssin

erot-

tekemisen voimasta ver-

matta, ketään jättämättä ja ketään nos-

tava

ovat

rattuna oppituntiin.

tamatta.

tekijä

varusteet. Kesällä
maastossa pärjää
viikon vaikka far-
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Toisena mallipotilaana
toikkaroinut

kurssinjoh-

taja sai kaupanpäällisiksi

”Monet asiat olivat tuttuja, mutta aina
oppii uutta, myös muilta. Ja tämänhetkisestä itsestään.”

A Swede in northern Finland
Mitä ruotsalainen kouluttaja oppi talvikurssilta?
Teksti: Pär Leijonhuvud

Kirjoittaja kuuluu Svenska Överlevnadssäl-

lar course before you can be an official

ly learn how to ski. As a result of this on

skapetiin ja toimii sen hallituksessa ja

instructor for that course. They were

the Swedish winter courses we gene-

kouluttajana. Hän innostui tutustumaan

simply making sure that there were

rally have to spend some time teaching

suomalaisten toimintaan. UTT eroaa vastaa-

plenty of instructors that could teach

the participants the basics of how to

vaan kurssiin Ruotsissa muun muassa siten,

this course in the future.

move around on skis. We also have to

että suomalaiset osaavat hiihtää ja olla tarvittaessa hiljaa. Ja kirvestä saa käyttää.

Here I also first noticed a difference

provide them, since few people these

from the Swedish winter course: everyo-

days appear to own skis that work in

ne had taken the summer basic course

deep snow.

I decided I wanted to try a different ap-

before, and the instructors therefore

Interesting was also that everyone

proach to a winter survival course, see

could skip over the basic survival theo-

had a pulk, no one with a pack. In Swe-

new ideas. So I applied to take part in

ry, such as survival physiology and basic

den pulks are less common, with most

the UTT 2020. What was my experien-

navigation.

participants using packs. I personally

ces, apart from not understanding a

For me it was a pleasant experien-

strongly prefer pulks, so I felt right at

word of what people said when they

ce to have the lecture on hypothermia

home there. Also I liked the Finnish fo-

talked to each other. So I started out by

given by an medical doctor with a spe-

rest skis, and will definitely have to get a

driving 1 000 km, the first part in rain

cialization in wilderness medicine. Very

pair of those for next winter.

and the last part in heavy snows, with a

enjoyable to hear someone who really

There was generally a trail where part

car full of kit.

understands it, even if I had to rely on

of the instructor group had gone ahead,

a skilled professional interpreter (talk

and behind us (generally out of sight)

about great service to the visitor!).

was the rest of them. This gave respon-

There were nine participants, two
women and the rest men, and eight
instructors. The reason for the surfeit of

sibility and independence to the group
Everyone could ski!

that I felt was a good thing. That was ac-

survival guild you have

It was a pleasant surprise to see that

tually an undercurrent that ran throug-

to have participa-

everyone could ski. Since Sweden is a

hout the course, with responsibility gi-

ted as assistant

long country a large proportion of the

ven and an expectation that we would

on a particu-

population lives where they never real-

act as experienced adults.

instructors was training. In the Finnish

Pär Leijonhuvud
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Pemmican, bread and deer

rience compared to ours.

been waiting for came: the Roycraft

Another difference from a Swedish

We do one as well, but I liked the

snowshoe. They showed us a ready

course was that we got fed. Not a gre-

ground rules that was set: no talking or

made snowshoe, and then set us to

at amount, I would guesstimate around

socialising. In a Swedish course during

gather the materials. The basic pattern

1000 kcal/day, but some food. Most of

the solo night many spend more of the

that we were to follow was the same

it was interesting: a pemmican made

time awake talking to others than being

as always, the instructor made them

with cocoa fat and mixed seeds, some of

alone.

slightly different from how I usually

the traditional Finnish breads with fish
in them, a bread with blood in. I don’t

I will definitely implement this in the
courses I run!

make them, but not different enough to
make a huge difference.

know the Finnish names of any of these,

For me, who is a person that really

But the fact that we each got to

but for a non-picky eater with an inte-

needs to have some time without peop-

make them was new. We try for that

rest in traditional foods none of it was

le solo night was good. A night where

in Sweden as well, but not as clearly

new, and all of it was good.

I did not have to interact with others

as here. Later that night we found out

We also got to share some roe deer

apart from visiting instructors. Some

why we had gathered the poles to each

meat, which was our regular food that

time to reflect and think about what had

make our own pair. We were to have

we ate some of pretty much every day.

passed during the week, time to enjoy a

them ready for the next morning to use

All food – apart from the pemmican

night in the winter ”alone”.

them to move the final distance. We

that we got before the start – was han-

For those with less solo experience

have done that on advanced courses,

ded out at various points during the

definitely an important teaching aspect,

but never tried it during basic ones

course.

since for some the idea of being alone

before.

Good or bad that we were fed? Hard

in the forest at night is a source of worry.

In the morning they came around

to say. We almost certainly had more

We have a solo night as well, but they

and gathered in all our skis and ski

energy from the food, but I know from

do not have the same traditions around

poles. I still had no idea if we were to

experience that one can function per-

them.

snowshoe the whole day in to Hetta) or

fectly well without food for a week.

just a shorter distance. Then they came
Self-made snowshoes

with a map: a few hundred meters, one

Solo night, time to enjoy

While we were skiing along during the

kilometer at most, to a snowmobile

Solo night was a slightly different expe-

day before the last one topic that I had

track, moving alone, still on solo rules. I
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Yksittäinen
kelkan jälki

Erilaisia jälkiä lumella noin 75 m
korkeudesta nähtynä.

Ahkioista kasataan
merkkiä.

Astumalla tehty
kuvio. Jalanjälkiin on
noussut vettä.

Kelkkaura, jolla on
kävelty ja hiihdetty.

had built mine to last the whole way in

once it has been started generally is

Independent surviving

to the village! A bit overkill.

maintenance free for quite some time.

The emphasis on independence and

But in conditions where no dry wood is

personal responsibility. Many small

Swedish or Finnish winter fire?

available, the Finnish version is clearly

ways that highlighted this. Axes were

Winter fire with fresh birch was done

superior.

for example allowed. In Sweden we

slightly differently from in Sweden. On

have banned them on basic courses

the western side of the border we make

Teaching longer term skills

since we feel that an axe has a large

an ”upside down” style fire. Basically we

First of all there is a significant difference

potential for serious injuries. One can

stack the bottom layer the same, but

in how we approach the idea of survival.

get nasty injuries from a saw as well, but

then we add several more layers on top,

For a Swedish basic course the goal is

more seldom seriously life threatening

still equal lengths of unsplit green birch.

very clear: to teach the participants to

bleeding and loss of body parts.

Then we put a pile of dry spruce twigs

survive for at least 3 days with minimal

Here they were considered part of, to

and birch bark on top, and light that. The

equipment in the conditions that the

quote one of the participants, ”a part

embers from the top fire starts the fire in

course is held under.

of Finnish forest culture”. We also did all

the bottom layer.

For the UTT that goal was there as

of our traveling without an instructor

Here we were taught to make a

well, but there was also the aspect of

present. We were given maps, shown

platform, add two crossbars on each

winter related skills. Ice fishing with

were we where and where we needed

end, and then fill the space between

nets and numerous small tricks such as

to go, and it was left to the group to

these with birch bark. Once the bark is

the bottle for fetching water through

determine the details and solve any

ignited one places a big bundle of fresh

a hole in the ice. All helped to build

problems that cropped up.

birch twigs on top, and then adds more

our familiarity with living in the winter

firewood (still green birch) once that has

landscape, not just survive temporarily

The conclusion is…

caught fire.

in it.

A very good course, where I learned

Is one better than the other? Not

I think this is one key difference: we

some new skills and approaches, and

really in my opinion. The Swedish style

often focus on teaching short term

met some very interesting people. If

requires some wood that is more easily

survival, while the Finns tend to also

there is space for a Swede in the sum-

ignited than green birch (not always

teach longer term skills to a greater

mer course next year, I definitely will

available!), but less birch bark, and

extent.

want to take part.
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7 500 MUSTIKKAA PÄIVÄSSÄ?
Teksti: Justin Lehmann
UT:n kuvat: Mika Eloranta, Mika Kalakoski, Tero Kuorikoski, Sampo Rouhiainen

Suomessa

työskentelevä

yhdys-

single day and they weigh about 300 kg.

me feel uncomfortable about. We cut,

valtalainen eräopas Justin Lehmann

So… that’s about 100 berries per kg of

pried, hacked and chopped with that

osallistui

body weight.

puukko. I think we all walked away with

UT

2020

-kurssille

testatakseen todellista osaamistaan.

So all I need to do is eat about 7

Nyt hän kertoo, kuinka puukosta tuli

500

blueberries

hänelle pyhä esine ja ruuasta arvokas

Easy.

However

harvinaisuus.

nibbled a piece of orange birch bolete

We got up and received our kit for the

every

day

unfortunately,

right?
we

a new found respect for the first tool
that humans ever stumbled out of the
cave clutching.

(punikkitatti) and vomited it all up at

Constantly scanning for food

night. Lesson learned.

You start to look at every task like it’s

trip, essentially a plastic bag full of what

a mathematical equation. How many

initially appeared like random items.

Respect the knife

calories will this cost me? How many

Upon closer inspection they were clearly

There is a lot you can do with a little

berries and mushrooms will I have to eat

chosen to provide the bare minimum

knife. There is considerably more you

to make up for this energy loss? Despite

of comfort and the highest amount of

can do with an axe or a saw, but that

getting better at building shelters every

adaptability in surviving in the outdoors.

would apparently be too easy for these

day, we were still slow.

I think this was probably the time we

sadists and besides, you can truly

all had that “Come to Jesus Moment”,

manage with a cheap little knife.

The general lack of food was getting
to people. You could see just how low

where we were staring at a plastic bag

That little knife really felt like a lifeline,

everyone’s energy was. It was the first

full of crap and thinking, “What the holy

a one tool for everything. I think most

time my body had to run on fumes and

hell did I get myself into?”

outdoorsmen

outdoorswomen

it amazed me that it could just keep

We had started hiking into the fells

are familiar with the concept of always

and

going. Situational awareness becomes

and a few kilometers in, those first

having a knife but few probably ever get

incredibly important as you start getting

feelings of hunger are starting to hit and

to test just how important it is when you

hungrier and hungrier.

we realize that we literally have no food.

have nothing else.

You are constantly scanning the forest

We are essentially stuck eating berries

I had nightmares of losing it so I

floor for food. Berries, mushrooms, did

for the next week, so we start discussing

wore it around my neck and touched

that lake have fish jumping? You eat as

the reality of that. Well, a fully grown

it like some kind of a fetish, a prized

you go, you aren’t sure if there will be

black bear will eat 30 000 berries in a

possession that the idea of losing made

more food where you camp so you try
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Ulkoilun turvallisuuskurssi 2021

Apukouluttajat:

14.8- 22.8.2021

Mika Eloranta, Tero Kuorikoski, Tim Mottishaw

Tapahtumapaikka: Enontekiö

Kurssilaiset:

Teoriaosuus: Lomakylä Paavontalo

Heikki Koponen, Juha Piippo, Matti Lassila, Tomi Hiltunen,

Reitti: Näkkälä–Ellanjärvi–Ylijärvi–Čorroaivi–Hetta

Eero Oksanen, Miikka Holkeri, Justin Lehman, Petteri

Kouluttajat:

Veijonen, Juha Viljanen, Otto Söderlund, Mari Kytölä,

Mika Kalakoski (kurssin johtaja), Pasi Ikonen, Sampo

Mikko Reinikka, Jenni Tuomivaara, Janne Antola, Nita

Rouhiainen, Antti Siltala, Henrik Nisén

Kotiharju

to gorge yourself as you walk. Resources

divine the weather from the wind and

I left this trip with a profound sense

take on even more importance; you lose

how the trees are moving, all in the

of pride in my own abilities and

a fish and it feels horrible, you catch one

hope that you will go to sleep dry.

humility in their limitations. I gained

and it feels incredible… These small

It rained constantly out there, but

new appreciation for some of the kit

it was manageable. The importance

that I had invested in over the years.

of good gear and staying dry was

I know that I can be comfortable

Important teamwork

something

quickly

with even less. I know that if I was

The bond that you form with other

evident out in the bush. I was

ever stripped of my luxuries or found

people in this state is pretty amazing.

incredibly grateful for my choices in

myself in trouble in the wilderness,

We all became so close to each other

clothing and I saw others that were

that I would be able to survive. For a

so quickly, the kind of bond that Finns

less fortunate, but they toughed it out

week at least.

typically form after either years of

with soggy grit.

victories keep you going.

that

became

friendship or at least a single drunken
A genuine test in a realistic way

evening in the sauna.
But it is really no surprise when you

This whole experience was challenging.

have to sleep so close together for

The lack of food was tough, the use of

warmth and rely on each other to split

limited tools was hard and the lack of a

up the tasks of a camp into manageable

real shelter was difficult.

pieces for everyone. Teamwork is

The course was a genuine test of

impossible to overstate in a survival

my own skills as an outdoorsman in as

situation.

realistic a way as possible, while still
having a sense of control and safety.

Staring at the clouds
Clouds

seem

to

I was able to try things and
take

on

more

receive feedback in real time from

malevolence when you have no real

knowledgeable

shelter. You find yourself watching them

environment. Some things I knew some

constantly, hoping that they are moving

things I didn’t and some things I greatly

away from you. You wind up trying to

improved upon.

teachers

and

our

Kirjoittaja Justin Lehmann pettuhommissa.
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UT 2021: SOOLOYÖ
Teksti: Tomi Hiltunen

Kun sataa, avaruuspeite repeää ja tuli sammuu

Kuvat: Sampo Rouhiainen , Tomi Hiltunen

Kellonajasta on vaikea sanoa mitään, kun

kymmenisen vuotta. Muutaman hassun

tuleeko tästä mitään. Risu, minuutin

saavumme päivän leiripaikkaan. Sataa,

kerran saan kipinän tarttumaan vanuun

verran

joten leirin rakentaminen kuulostaa

vain, jotta se sammuu ennen kuin ehdin

kylmenee kovaa tahtia, tulia ei ole, ja

oikein hienolta idealta. Meitä kuitenkin

syöttää lisää materiaalia päälle.

vaatteet ovat yhä läpimärät.

odottaa pieni twisti: on sooloyö.

tuijottelua,

uusi

risu.

Ilta

Kouluttaja antaa neuvoja. Valitsemani

Se avaruuspeite? Se kun on kahdessa

Saamme ohjeet ja lähden etsimään

paikka on hieman tuulinen ja tuohta saisi

kappaleessa. Kiinnitän sen kahdeksalla

omaa leiripaikkaa. Löydän sen melko

olla reilusti enemmän. Oma käsitykseni

kävyllä

läheltä, 50–100 metrin päästä. Paikka

paljosta tuohesta on selvästikin ollut

katteeksi. Palat eivät ole symmetrisiä.

suuren ja tuuhean puun juurella näyttää

alakanttiin.

Laavun jalkopäässä alempi kaistale

hyvältä. Vieressä on juuri sopivan

ja

narunpätkällä

lomittain

roikkuu yläosastaan ikävästi. Se toimii

kokoinen runko lähes vaakatasossa ja

Peite repeää, vaatteet ovat läpimärät

kuin suppilo ohjaten kaiken valuvan

oikealla korkeudella. Ihan kuin valmiina

Löydän

rinteen

veden suoraan kenkien kohdalle. Tässä

minua varten.

suojasta.

ensimmäistä

kohtaa tilanne jopa huvitti jonkin

Laavu on valmis ja lähden etsimään

leiripaikan

Purkaessani

reiän

verran. Otan lehtipedistäni risun, jonka

kokoisia

avaruuspeitteen keskelle. Tuulenpuuska

pingotan maan ja roikkuvan kaistaleen

keloontuneita oksia metsän pohjalta,

iskee ja repii peitteen kahtia reiän

väliin. Ongelma ratkaistu!

tuohta

katajasta.

kohdalta. Sade on edelleen voimakasta

Kaikki metsässä on märkää, sillä sade

ja nyt paras sadesuojani on kahtena

Tuli syttyy, en aio luovuttaa

on voimistunut ja jatkunut tauotta koko

kappaleena. Jee!

Siirrän polttopuuni vanhalta paikalta

polttopuita.

Kerään

koivuista,

eri

kuorta

illan. Vaatteeni kastuvat läpimäriksi.

laavuani

uuden

onnistun

laavua

uudelle laavulle ja kerään sylillisen

Aiemmin hyvin palvellut ulkoilupukuni

rakentaessa on heikentynyt jo selkeästi.

tuohta. Aivan pieniä risuja minulla on

ei sitten pitänytkään näin lujaa sadetta.

Väsymys ja kylmä tekevät tehtävänsä.

vain pari kasaa. Yön mittaan huomaan,

kouluttajille

Ajatus ei kulje, joudun tsemppaamaan

että niitä saisi olla huomattavasti

olevani valmis sytyttämään nuotion.

itseäni kovasti ja sorminäppäryydestä

enemmän. Märät ja isot puut kun

Siinä

palavat välillä huonosti.

Käyn

ilmoittamassa
sitten

valmistelen

Toimintakykyni

tekemään

uutta

tuohta,

ei ole tietoakaan. Löydän jokseenkin

puuvillavanua

kelvolliset rangat, joista rakentaa laavun

ja niin edelleen. Usko alkaa loppua. Tuli

runko. Tällä paikalla ei ole mitään

valmis

vaan ei syty. Kipinäpuikkokin näyttää

valmista, jota voisin hyödyntää.

kertaa vanut oli jo käytetty. Pinnasta

selviytymispakkauksen

siltä, kuin se olisi kulkenut mukanani jo
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Jokaisen risun kohdalla pohdin, että

Ilmoitan taas kouluttajille olevani
tulen

sytyttämiseen.

Tällä

raaputeltu tuohi ottaa välillä kipinää

mutta sammuu myös hyvin nopeasti.

mitään. Kerran torkahdan ja herään

Muurahaiset ovat löytäneet lehtipetini

Tähän kouluttajalta löytyy ratkaisu:

siihen, että olen potkaissut alempaa

ja keräävät siitä materiaalia omiin

lisätään tuohipölyn lisäksi hyvin ohuita

avaruuspeitekaistaletta kannattelevan

tarpeisiinsa. Eivät onneksi löytäneet

pitkiä suikaleita tuohen sisemmästä

risun pois. Kaikki vesi siitä kohtaa valuu

vielä tietään vaatteideni alle.

kerroksesta.

suoraan jaloilleni. Nuotio on hiipunut

Tällä

konstilla

kipinä

tarttuu ja palaa riittävän kauan. Palava
tuohi asetetaan tuohen suikaleista
valmisteltuun “linnunpesään”.

torkahtamisen seurauksena.

juuri se kurjuus ja siitä selviäminen loivat

Pimeässä etsin uutta risua peitteen
tueksi. Päätän käyttää aikani ennemmin

Tuli tarttuu muihin tuohiin ja intoni

tulen ylläpitämiseen kuin pyrkiäkseni

alkaa taas herätä. Lisään tuohinipun

nukkumaan. Väsymys vaivaa kuitenkin

päälle varovaisesti kasan pieniä risuja.

koko yön. Kerran havahdun siihen,

Risujen palaessa lisään yhä isompaa

että

tikkua ja lopulta kunnon klapeja.

seisaaltani.

Nyt viimeinenkin häivähdys halusta
luovuttaa kaikkoaa.

olen

horjahtamassa

Tuo yö oli kaiken kaikkiaan kurja. Mutta
varmuutta: Nyt tiedän, miten oikeasti
selviän yön ulkona vastaavissa oloissa.

Kirjoittaja Tomi Hitunen syyseväillä.

nuotioon

Polttopuut ovat loppumassa. Sade
yltyy

taas.

Makaan

lehtipeitteellä

kynttiläasennossa, sillä silloin pystyn
Yritänkö nukkua vai pidänkö tulta?

olemaan juuri ja juuri suojassa sateelta.

Yö pimenee ja sade vain jatkuu.
Puuskittainen tuuli iskee nyt myös

Aamu valkenee, selviytyjä virkoaa

uuteen leiripaikkaani. Nuotion lämmön

Pilvissä alkaa olla havaittavissa pientä

säätely ei oikein tunnu onnistuvan.

kirkastumista. Vaikka makaan siinä

Välillä minun on toisilta osin kylmä

märkänä ja kylmissäni, minulla on

ja toisilta kohdin taas tuntuu, että

voittajafiilis. Aamu on valkenemaan päin

vaatteet palavat kohta päälleni. Pitkin

ja odotan siinä makuultani kuulevani

työtä joudun liikkumaan ympäriinsä

kouluttajien ääniä jostain kauempaa. En

lämmön ja savun takia. Savu tykkää

toki tiedä, mitä kello on, mutta veikkaan

tunkea suoraan naamalleni missä ikinä

sen olevan jossain aamuyön tunneilla.

olenkaan.
Nukkumisesta

Havahdun torkahdettuani uudestaan.
ei

oikein

tule

Nyt

on

jo

suhteellisen

valoisaa.
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SYYSEVÄÄT

Kun mies ei voi mennä Killan luo, Kilta tulee miehen luo
Teksti ja kuva: Mika Nurmi
Olen isännöinyt pihapiirissäni Syyseväitä

olimme

kaksi kertaa. Minun on nimittäin viime

emännän

vuosina

lähteä

lampaiden hankintaa terapiaeläimiksi,

Killan kursseille. Perheeni pyörittää

kotiteurastukseen ja maisemanhoitoon.

kiireisiä ruuhkavuosia täällä Janakkalan

Syyseväiden pääaiheeksi tuli lammas.

ollut

mahdotonta

erämaassa. On hoidettava pienet lapset
ja kotieläimet.

samoihin

aikoihin

kanssa

Daria-

pohtineet

Kummallakin kurssilla teurastettiin
pässi. Eläimet käytettiin ravinnoksi niin

On ollut todella mukava huomata

tarkasti kuin on mahdollista.

menetelmillä.

Toivottavasti

joku

kirjoitti reseptit ylös muiden opiksi ja
perinteiden säilymiseksi.
Kävimme sieni- ja marjametsässä,
tutustuimme eri metsätyyppeihin ja
niiden tunnusmerkkeihin.
Tilallani on savusauna. Toisin kuin
edellisten Syyseväiden aikana tänä

Killan yhteisöllisyys ja periaate: ”Jos et

Kurssien kulku molempina vuosina oli

vuonna lämmitimme saunan. Harmi

pääse mukaan, niin me tulemme teidän

samankaltainen. Perjantaina pystytetään

vain, että paikallista sahtia ei saatu

luoksenne”.

leiri, ennen pimeää lopetetaan lammas,

ajoissa paikalle.

Vuonna

2019

istuimme

Jaanan

ja Marjan kanssa alas ja aloimme
neuvotella syksyn kurssin järjestämisestä
Janakkalassa.

Leiripaikaksi

valikoitui

otetaan veret talteen, sisäelimet pois ja
kaikki käyttökelpoinen talteen.
Tämän vuoden kurssilla paloiteltiin
lammas

heti

lopetuksen

Sunnuntaina

vuorossa

oli

tilaan

tutustuminen. Pidimme lopuksi Killan
vuosikokouksen ja purimme leirin.

jälkeen.

Molempina vuosina minulle jäi haikea

pihapiirissäni oleva soramonttu. Jatkuva

Edellisen vuoden kurssilla se puolestaan

olo. Nytkö se jo loppui. Molemmilla

tulenpito ei aiheuta vaaraa, ja monttu

riiputettiin yön yli kangaskääreessä.

kerroilla oli niin mukavaa, että jatkoa

antaa tuulensuojaa syksyn koleudessa.

tulee varmasti!
Savusauna lämpiämään

Suuri kiitos johtokunnalle siitä, että

Perjantai-illan teurastus

Lauantaina

valmistimme

Kun ensimmäistä kurssia suunniteltiin,

herkullisia

aterioita
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lampaasta

monilla

eri

olen päässyt osallistumaan kursseille
omassa pihapiirissäni.

Syyseväät 18.–20.9.2020 ja 17.–19.9.2021
Kiltaveli Mika Nurmen lammastila, Janakkala, Löyttymäki, Mäentakunen
2020

2021

Osallistujat:

Vitali Lavanto

Mika Eloranta

Tuomas Patjas

Mikko Stenius

Jyri Taskinen

German Klein

Riina Pimiä

Arto Kääriäinen

Arto Kääriäinen

Simo Anttilainen

Toni Tolsa

Heikki Karinen

Juha Piippo

Tiina Nyrhinen

Tomi Hiltunen
Nita Kotiharju
Henrik Nisén

Kurssin järjestäjät ja kouluttajat:

Kurssin järjestäjät ja kouluttajat:

Mika Nurmi ja Einari-pässi.

Jaana Vanhatalo, Marja Mattila, Mika

Jaana Vanhatalo, Mika Kalakoski ja

Kuva: Simo Anttilainen

Kalakoski ja Mika Nurmi

Mika Nurmi

Kuva: Tomi Hiltunen
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Haggis, skotlantilainen
perinneherkku
Teksti ja kuva: Tiina Nyrhinen

Haggis

on

lampaan

mahalaukku,

joka on täytetty lampaan sisäelimillä,
kauralla

tai

odottamaan

täyttövaihetta.

laitettiin

kattilaan

ja

kypsennettiin

keittämällä vedessä. Kypsennys kesti

Täytteeksi laitetiin lampaan maksaa,

ja suolalla. Tämä syyseväillä 2020

keuhkoa ja vähän myös lihaa rasvoineen.

Millainen oli maku? Hyvin oli täytteet

tehty haggis jätettiin ilman sipulia

Lihat ja elimet leikeltiin pieniksi paloiksi.

kypsyneet ja tätä haggisia söi ihan

allekirjoittaneen toiveesta.

Mukaan lisättiin valmiiksi kypsennettyjä

mielellään. Elimet olisi kannattanut

kauraryynejä ja suolaa.

pilkkoa vielä pienimmiksi, nyt ne olivat

tuhkalipeässä

sekä

ylöspäin

sipulilla

Mahalaukku

ohralla

käännettiin

liotettiin
yön

yli.

ensin
Sitten

se

Mahalaukku

täytettiin

elin-

putsattiin ja pestiin huolellisesti ulko-

kauraseoksella ja lopuksi solmittiin kiinni

ja sisäpuolelta. Lopuksi nukkapuoli

narulla. Näin suljettu mahalaukkupallero
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noin pari tuntia.

kokoluokkaa karjalanpaisti.
Ihan mielenkiintoinen tulos kuitenkin
ensimmäiseksi haggis-kokeiluksi!

Makkaran valmistus
Teksti: Riina Pimiä, Kuvat: Jaana Vanhatalo, Mika Kalakoski

Makkara on ollut aikoinaan kätevä tapa

Nyt

valmistetaan

makkaran

säilöä lihaa, verta ja rasvaa. Kiinteä

sydän. Tähän voidaan käyttää hyvin

koostumus

monenlaisia raaka-aineita; verta, lihaa,

on

tehnyt

siitä

myös

erinomaisen matkaevään.
Makkaraa
yhteydessä

varten
otetaan

teurastuksen
talteen

suolia.

Kaikki suolet käyvät, jopa peräsuoli.
Aluksi

noin

pituiset

suolet

keitettäessä. Makkaroiden välit sidotaan
narulla tai solmuilla.
Makkaroita

keitetään

suolatussa

rasvaa, sisäelimiä, jauhoja, puuroja,

vedessä ohjeesta riippuen puolesta

perunoita ja erilaisia mausteita, kuten

tunnista useisiin tunteihin. Tämän

pippuria, yrttejä tai kasviksia. Suola

jälkeen

parantaa säilyvyyttä ja makua. Keuhkot

paistettavaksi,

tuovat makkaraan pehmeyttä.

laitettavaksi

makkarat

ovat

valmiita

erilaisiin

ruokiin

puolen

metrin

käännetään

nurin

Liha voidaan pilkkoa tai jauhaa

esimerkiksi puutikun avulla varoen

lihamyllyllä, ryynit keitetään. Makkaroita

Makkaroita voidaan myös savustaa

suolen rikkomista. Tämän jälkeen ne

on myös tehty pelkistä jauhoista ja

paremman säilyvyyden ja maun vuoksi.

puhdistetaan vedellä hyvin hangaten.

suolasta

Joissain ohjeissa savustus tehdään

Sitten

joukossa.

suolet

muutamaksi

laitetaan
tunniksi

likoamaan
suola-

tai

Aineet

ja

keitetty

tappaiskeiton
keskenään

ja

sellaisenaan

syötäväksi.

ennen
sekoitetaan

tai

kypsennystä.

valmistetaan

Kestomakkarat

kylmäsavustamalla

tuhkalipeäliuokseen. Tuhkalipeä poistaa

suolet täytetään lehmänsarvesta tehdyn

riittävän suolaisia raakoja, rasvaisia

suolista kirpeän hapanta makua. Suolet

suppilon avulla. Makkarat jätetään

makkaroita useita vuorokausia, jopa

huuhdellaan hyvin ennen täyttämistä.

hieman vajaiksi, etteivät ne halkea

viikkoja.

Lammasmakkara
vuoden 2020 syyseväillä

Niskalihat
Keuhkot
Suolaa
Valkopippuria

Muskottipähkinää
Valkosipulia
Kuivattuja siankärsämön kukintoja
Suolia
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Itse viljelty ja
itse jauhettu ruis!
Teksti ja kuva: Marja Mattila

Jauhinkiviä eli käsikiviä on nykyään
vaikea löytää, mutta lopulta minua
onnisti ostoksilla.
Minua on kovasti kiinnostanut jauhojen
jauhaminen käsikivillä, koska itsekin viljelen
kotimaista ruista elintarviketeollisuudelle.
Syksyllä 2020 aloin todella etsiä kiviä
ostaakseni ne itselleni.
Eipä

niitä

juuri

myytävänä

ole.

Kaikki ovat museossa tai unohdettuna
jonnekin riihen taakse. Sitten onnisti,
löysin kivien myynti-ilmoituksen. Kivet
olivatkin tässä ihan lähellä Hauholla,
hinta oli suhteellisen (tai suhteettoman)
korkea, mutta kun nuo kivet halusin,
niin kaupat tehtiin.
Jauhinkivet

ovat

kaksi

litteää

pyöreää kiveä, joiden välissä vilja
jauhautuu

jauhoksi

päällimmäistä

kiveä pyörittämällä. Jauhettavaa viljaa
syötetään päällimmäisen kiven keskellä
olevasta reiästä ja jauho tulee ulos
kivien välistä ulkoreunalta.
Jauhinkivissä

on

alueellisia

varmaan

eroavaisuuksia.

Ostamani hiukan erikoinen malli on
kotoisin

Punkalaitumen

seudulta

Pirkanmaalta.
Syyseväillä 2021 halusin esitellä tämän
perinteisen

laitteen

Kilta-kansalle.

Joukossa riitti innokkaita mylläreitä niin
että saimme noin 10 litraa rukiin jyviä
jauhettua jauhoiksi.
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Lampaan vatsapaita
ruuan valmistuksessa
Teksti ja kuvat: Mika Kalakoski
”Ohutsuolen ja paksusuolen peittona
on

rasvainen

suojakerros

nimeltä

vatsapaita, joka on myös vatsakalvosta
muodostuva rakenne”
Lampaanmaksavarras
Paloitellut

maksanpalat

laitetaan

puusta vuoltuun, poikkileikkaukseltaan
kulmikkaaseen

vartaaseen,

jotta

palat ei pyöri vartaassa. Maustetaan
mielen

mukaan

esimerkiksi

suolalla,mustapippurilla ja kokonaisella
mintunoksalla. Kääritään vatsapaitaa
vartaan ympärille ja paistetaan kypsäksi
tulen loimussa (sivussa) tai hiilloksen
päällä. Nautitaan litteän leivän päältä tai
sellaisenaan.
Maksavarras

Gorpi eli kurppa
Tämä

perinteinen

pororuoka

voidaan valmistaa myös lampaasta.
Tehdään rasvaisesta jauhelihasta tai

Gorpi

lihahakkeluksesta (keuhkot voi laittaa
mukaan) täyte lisäämällä mausteet:
valkosipulia, pippuria, suolaa, muskottia.
Voit kokeilla myös sipulia ja sieniä
täytteen seassa. Laitetaan soiva möykky
täytettä vatsapaidan päälle ja taitellaan
paidan helmat päällekkäin.
Savustetaan esimerkiksi patauunissa,
ensin lepän lehdekset ruskistetaan
padassa eli annetaan kuivua kansi auki,
kunnes kuivia ja voimakas savu alkaa
muodostumaan.
Sitten nostetaan kurppa lehdesten
päälle, suljetaan kansi ja kypsennetään
40 minuutin ajan (1200 g painava kurppa)
ylälämmöllä kasaamalla padan kannelle
hiiliä. Syödään esimerkiksi leivän päältä,
pottuvoin ja puolukkahillon kanssa
taikka hampurilaisen tapaan sämpylän
välissä.
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Kuvat: Tom
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mi Hiltunen
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NÄIN TEURASTAT LAMPAAN!
Teksti: Riina Pimiä
Kuvat: Kauri Kinner

Käsi ylös, jos olet ollut mukana lampaan teurastuksessa killan tapahtumassa tai jossain muualla!
Hienoa, meitähän on täällä useita. No, osaisitko nyt itse teurastaa lampaan ulkomuistista? En minäkään. Mutta kertaus on opintojen äiti, siksi kirjoitin nämä ohjeet. Niille, jotka eivät ole vielä päässet
mukaan, olkoon tämä ennakkomateriaalina tuleviin hetkiin lampaan teurastuksen ja hyödyntämisen parissa. Eihän sitä voi koskaan tietää, vaikka innostuisi joku päivä kaitsemaan omia päkäpäitä
pienellä omavaraistilalla tai, ehkä hieman pienemmällä todennäköisyydellä, sattuisi hurjan meriseikkailun tiimellyksessä haaksirikkoutumaan autiolle saarelle keskelle lammaslaumaa, oltuaan jo
vuorokausia syömättä!

Lampaan teurastaminen
Näissä teurastusohjeissa pyritään siihen, että lampaasta saadaan talteen
kaikki hyödynnettävissä olevat ruhon osat veri mukaan lukien. Lammas
suolistetaan maassa kyljellään kuten
isommat riistaeläimet ja nyljetään vasta suolistamisen jälkeen riiputuksessa,
mutta suolistus on myös mahdollista
tehdä riiputuksessa, mihin hyvät ohjeet
löytyvät Suomen Lammasyhdistyksen
nettisivuilla olevasta opetusvideosta.
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Lampaan teurastuksen tulee tapahtua
rauhallisissa ympäristössä eläintä kunnioittaen ja mahdollisimman kivuttomasti.

Esivalmistelut
Ennen teurastusta valmistellaan tarvittavat välineet, jottei mitään tarvitse
lähteä hakemaan kesken kaiken. Teroitetaan puukot, veistetään kinnerpuu ja
otetaan esille tarvittava määrä astioita
suolille, sisäelimille ja verelle. Veren jääh-

dytystä ja vatkaamista varten tarvitaan
kaksi riittävän isoa astiaa, jotka menevät sisäkkäin; suurempi näistä täytetään
kylmällä vedellä. Tarvitaan myös jokin
paikka mihin ruho voidaan ripustaa; se
voi olla esimerkiksi parru tai suuri kolmijalka. Pesuvettä on hyvä olla lähellä, sillä
kädet ja välineet on pidettävä puhtaina
koko toimituksen ajan. Köyttä pitää olla
ruhon ripustamiseen ja nylkyveitsi helpottaa lampaan avaamista ilman, että
sisukset rikkoontuvat. Taskussa on hyvä
olla myös varapanos pulttipyssyyn, mi-

käli tainnutus ei onnistu ensimmäisellä
kerralla.

Lampaan tainnuttaminen
Lammas kuljetetaan teurastuspaikalle vahingoittamatta sitä, lammasta ei
saa repiä villoista. Lammas täytyy aina
tainnuttaa ennen teurastusta, ettei se
joudu kärsimään. Pulttipyssyllä tainnutettaessa lammas otetaan tukevaan otteeseen esimerkiksi jalkojen väliin ja pidetään sitä kiinni päästä, sitten ladattu
pulttipyssy laukaistaan kohti leukaperiä
painaen sitä päätä vasten hieman sarvien takaa pään korkeimmasta kohdasta.
Tainnuttamisessa on tärkeää tilanteen
rauhallisuus, lammasta voidaan rapsutella samalla ja antaa sille vaikka leipää
syötäväksi. Aseella tainnuttaessa lammasta ammutaan aivoihin etupuolelta
silmien ja korvien välistä.
Tainnutuksen tai verenlaskun aikana
lammas voi nytkähdellä paljonkin, jolloin sitä pidellään kiinni ja varotaan saamasta osumaa sen sorkista. Kun lammas
on kunnolla tainnutettu, se ei reagoi
siihen, että sen silmään kosketaan eikä
pyri nousemaan jaloilleen.

Pistäminen ja veren lasku
Lammas on nyt tainnutettu ja veren
laskeminen on aloitettava välittömästi.
Veri lasketaan niin, että pistetään terävä puukko ruokatorven ja niskarangan
välistä terä kohti niskarankaa ja katkaistaan siellä sijaitsevat valtimot. Tämä
onnistuu helpoiten niin, että otetaan
lampaan ruokatorvesta kiinni ja pistetään noin kämmenen leveyden verran
leuasta alaspäin.
Kaula voidaan myös viiltää auki molemmilta sivuilta varoen vahingoittamasta ruokatorvea, mutta näin veren
valutus ei tapahdu yhtä hygieenisesti ja
siististi eikä verta saada niin helposti talteen, sillä se roiskuu ympäriinsä.
Annetaan veren valua keräysastiaan
puukon terää pitkin. Heti kun veri on
valutettu kokonaan, siirretään veriastia
kylmään vesihauteeseen ja vatkataan,
kunnes veri on täysin jäähtynyt. Jos verta ei vatkata ja jäähdytetä, se hyytyy. Veren laskun jälkeen kestää ainakin 5 minuuttia, että lammas on täysin kuollut.
Lampaan suuhun laitetaan ruohotuppo kuvaamaan sielun matkaa vehreäm-

mille laitumille.

Lampaan suolistus maassa
Suolistukseen voi siirtyä, kun lammas
on varmasti kuollut. Lammas käännetään selälleen siksi aikaa, että sen vatsa
saadaan aukaistua. Aloitetaan aukaiseminen viiltämällä rintalastan kohdalle
reikä, mistä nylkyveitsi saadaan ujutettua sisään ja vatsa avattua varoen mahan sisällön rikkoutumista lähestulkoon
peräaukkoon asti. Pässin ollessa kyseessä kivespussit voi säästää kukkaron tekemistä varten.
Lammas käännetään tässä vaiheessa
kyljelleen, mieluiten kohti alamäkeä,
jolloin suolet on helpompi vetää ulos.
Ensimmäisenä otetaan talteen sisuksia
peittävä ohut verkkomainen vatsapaita,
jota voidaan käyttää esimerkiksi vartaiden käärimiseen. Etsitään lampaan
peräsuoli, siirretään sen sisältöä niin
että saadaan ulosteesta tyhjä kohta,
katkaistaan tästä kohti ja solmitaan peräaukkoon kiinnijäävä pää, ettei ulostetta pääse vatsaonteloon. Vedetään
suolet ja mahalaukku ulos, suolien kiinnikkeet pyritään irrottamaan käsin ja jos
puukkoa tarvitaan, on oltava erityisen
varovainen, ettei lihan pilaavaa sisältöä
pääse vatsaonteloon. Irrotellaan kasasta
maksa, munuaiset ja vatsa ja laitetaan
ne talteen odottamaan käyttöä. Tässä
varoituksen sana: maksassa kiinni oleva
sappirakko puhkeaa herkästi ja niin käydessä se saattaa pilata lihan maun. Ole

siis tarkkana sapen kanssa ja poista se
heti kun pääset maksaan käsiksi.
Seuraavaksi irrotellaan ruokatorvi pallealihaksesta vatsaontelossa ja katkaistaan ruokatorvi kurkunlukon tai toisin
sanoen aataminomenan yläpuolelta,
jolloin ruokatorvesta ei pääse valumaan
sisältöä. Kieli voidaan ottaa samalla talteen. Nyt ruokatorven, keuhkojen ja
sydämen pitäisi irrota helposti rintaontelosta vatsaviillon kautta. Sydän halkaistaan ja pestään hyytynyt veri pois.
Lammas on nyt suolistettu ja sisäelimet
on otettu talteen, vielä voi leikata ja puristella tyhjäksi tarvitsemansa määrän
suolta ennen jätteiden hävittämistä.
Ota talteen: Vatsapaita kääreisiin,
maksa, munuaiset, sappi juuston juoksuttimeksi, maha haggiksen tekoon,
keuhkot makkaraan, sydän, kivekset,
kieli, sekä suolia makkarankuoriin ja naruihin.

Lampaan nylkeminen
Kun lammas on suolistettu, nyljetään
sen molemmista jaloista kinnernivelen
alapuolelta lähtien nahkaa niin, että
saadaan kinnerjänteet esille. Tehdään
jänteen ja luun väliin puukolla viilto,
mistä saadaan kinnerpuu ujutettua läpi
ja nostetaan ruho kinnerpuusta roikkumaan. Parhaiten nylkeminen onnistuu
niin, että lampaan pää on nylkijän polvien korkeudella, mutta nylkeminen
onnistuu korkeammaltakin, mikäli ympärillä juoksentelee koiria, kuten kiltata-
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pahtumissa usein on tapana. Jatketaan
jalkojen viillot reiden takasyrjää pitkin
kohti vatsaviiltoa ja avataan lampaan
rintakehästä nahka kaulaan asti. Etujalkoihin tehdään myös viillot sisäpuolelle
ja peräaukko leikataan irti.
Nahka irrotetaan ylhäältä alaspäin
veistä ja nyrkkiä apuna käyttäen, jalkanahkan, hännän ja kuvelihan irrotukseen
tarvitaan veistä, mutta sen jälkeen nahka irtoaa helposti käsin kyljistä ja selästä.
Veistä on hyvä käyttää vain tarvittaessa
ja sen kanssa on oltava varovainen, ettei
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taljaan tule reikiä. Myös voimakas repiminen voi vaurioittaa taljaa. Nahka leikataan irti jaloista ja pään kohdalta. Pää
poistetaan leikkaamalla kallon ja ensimmäisen selkänikaman välistä. Aivot voi
ottaa talteen parkintaa tai syömistä varten. Talja suolataan tarvittaessa.
Nyt kaikki ruhossa jäljellä olevat osat
ovat kattilaan kelpaavia sorkkia lukuun
ottamatta, vaikka kai nekin voisi syödä.
Päivän parin riiputtaminen mureuttaa
lihan. Ei muuta kuin paloittelemaan ja
sitten lammaspatojen ääreen!

Lähteet
Mika Kalakosken haastattelu
Syyseväät 2021
Suomen lammasyhdistyksen
nettisivut

VUOSIKOKOUKSET 2020 JA 2021
Teksti: Jaana Vanhatalo Kuva: Simo Anttilaien

Vuoden 2020 ja 2021 vuosikokoukset
pidettiin
pääteeksi

Syyseväät-viikonloppujen
Mika

Nurmen

tilalla.

Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat ja päätettiin tulevien vuosien
tapahtumista.
Kävimme

rakentavaa

ja

Vuosikokous 2020

Vuosikokous 2021

Läsnä (7):

Läsnä (15) :

German Klein, Mika Nurmi, Mika Kalakoski, Marja Mattila, Heikki Karinen,
Ulla Veirto, Tea Ahjosaari

Henrik Nisen, Tuomas Patjas, Nita Kotiharju, Arto Kääriäinen, Mika Kalakoski,
Tomi Hiltunen, Mika Nurmi, Saku Luodes, Juha Piippo, Vitali Vuorisalo, Riina
Pimiä, Tiina Nyrhinen, Jaana Vanhatalo,
Matti Kokki

Survival Killan johtokunta
vuonna 2021

Survival Killan johtokunta
vuonna 2022

Puheenjohtaja Jaana Vanhatalo

Puheenjohtaja Jaana Vanhatalo

Johtokunta

Johtokunta

hyvää

keskustelua molemmissa kokouksissa.
Ennen kokousta söimme kurssiväen
tekemän lounaan.
Nimityksiä: 2020 Sampo Rouhianen
nimettiin mestariksi ja 2021 Jaana
Vanhatalo valittiin kunniajäseneksi.
Killan merkkiuudistusta käsittelimme
molemmissa

kokouksissa,

2021

kokouksessa esittelimme uuden merkin.
Vuoden 2021 kokouksen lopuksi
Matti Kokki esitteli kaupunkioloihin ja
sisätiloihin soveltuvaa etanolikeitintä,
jonka kehittämisessä hän on itse ollut
mukana. Matti kertoi tarinansa siitä,
mihin hänen kiinnostuksensa survivalasioihin on johtanut.

Tea Ahjosaari		
Mika Kalakoski
Henrik Nisén		
Tomi Helin		
Tiina Nyrhinen
Ulla Veirto

(2. kausi)
(2. kausi)
(2. kausi)
(1. kausi)
(1. kausi)
(1. kausi)

Riina Pimiä		
Jyri-Pekka Taskinen
Henrik Nisén		
Tomi Helin		
Tiina Nyrhinen		
Ulla Veirto		

(1. kausi)
(1. kausi)
(1. kausi)
(2. kausi)
(2. kausi)
(2. kausi)

Johtokunta 2022 aloittaa toimintansa
1.1.2022 ja järjestäytyy heti toimikautensa alussa.

Kiitos kaikille osallistuneille!
T. Vouti Jaana
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MITEN MINUSTA
TULI KEITINKAUPPIAS?
Teksti ja kuvat: Matti Kokki

Keitintestejä pihavajassa

poikkeuksellisen näköisen laitteen.

saattaa

En kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen

Olin

johtaa. Minusta se teki yrittäjän ja

kaasukeittimeen, jonka oli valinnut

Pieni

kehittäjän, joka on tuonut maailmaan

pakkaukseen. Kyseinen butaanikeitin

kehittänyt ja patentoinut metanolilla

aivan uudentyyppisen survival-laitteen,

ei

toimivan, sisäkäyttöön soveltuvan

Fishbone-keittimen.

muutoinkaan

ollut

sisäkäyttöön

Euroopassa.

Tämä

on

kiinnostus

Luin

kertomus

siitä,

survival-asioihin

vuoden

2017

mihin

Survival

toiminut

pakkasella,

eikä

se

hyväksytty

löytänyt

Fishbone-keittimet.

taiwanilainen

yritys

oli

keittimen.

Päätin

Tilasin laitteita Suomeen testattavaksi

Kalakosken

ryhtyä etsimään parempaa keitintä,

ja totesin niiden toimivan melko

kirjoittaman jutun, jossa pohdittiin

joka toimisi kylmässä ja kelpaisi myös

hyvin myös etanolilla. Tutkin yrityksen

selviytymistä

sisäkäyttöön.

keitinpatentit ja havaitsin, että ne on

Newsistä

Mika

poikkeustilanteessa

kaupunkiolosuhteissa

ehdotettiin

Talven tullessa olin hankkinut noin

aiheen käsittelyä killassa vuonna 2018.

ja

15 erilaista kaasu- ja alkoholikäyttöistä

Innostuin aiheesta ja ilmoitin Mikalle,

keitintä,

testasin

yrittäjähenkinen, mutta sillä hetkellä

että voisin olla mukana, jos jotain

pihavajassani. Halusin selvittää niiden

tajusin, että jos koskaan, niin nyt on aika

tehdään.

toimintaa

aloittaa. Ryhdyin kehittämään ajatusta

Saman vuoden maaliskuussa Mika

joita

sitten

kylmissä

koskaan

ollut

kovin

sitten ehdotti, että tekisin asiasta

hankkimistani keittimistä ei toiminut

yhteyttä Taiwaniin. Taiwanista löytyi

esitelmän Killan syystapahtumaan.

tyydyttävällä tavalla. Joko ne eivät

yrityksen omistaja herra Wu, joka oli

toimineet kylmässä, olivat tehottomia

todella innoissaan yhteydenotosta. Heti

tai nokesivat kattiloita liiaksi.

ensimmäisessä

samalla

ja

koota

päätin

esimerkin

selviytymispakkauksesta.
Skenaariona

oli

ympäristössä

että

ole

kahden kaverini kanssa ja otimme

esitelmän

oli,

En

mikään

Lupasin

Lopputulos

olosuhteissa.

myönnetty vasta äskettäin.

Olin keittimiä etsiessäni googlannut
kaupunki-

tapahtuva

pitkä

sähkökatko ja siitä selviytyminen.

läpi tuhansia nettisivustoja ympäri
maailmaa. Tämän olin tehnyt lähinnä
englanninkielisillä

hakusanoilla.

vastauksessaan

hän

kertoi ihailevansa suomalaisia – johtuen
erityisesti talvisodasta!
Päädyimme

herran Wun

nopeasti

kanssa

yhteisymmärrykseen

tietoa,

Kun en enää muuta keksinyt, päätin

tavoitteistamme,

ostamaan tarvikkeita ja kirjoittamaan

kokeilla hakua eri kielillä. Tulokset eivät

kehittää

ohjeistusta. Kevät ja kesä kuluivat tämän

tuntuneet paranevan, mutta eräänä

etanolille optimoitu versio ja alkaa

harrastuksen parissa ja sain esityksen ja

iltana naputtelin googlen kuvahakuun

markkinoimaan

demopakkauksen valmiiksi syyskuuhun

kiinankielisen merkkirivin.

Tästä

Ryhdyin

mennessä.

hankkimaan

Pidin

esitelmän

syystapahtumassa Porissa syyskuussa

Taiwanissa tärppää

2018.

Selasin
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kuvia,

kunnes

olivat

Fishbone-keittimistä
sitä

käynnistyi

kehitysprojekti,

Killan

jotka

globaalisti.
kaksivuotinen

jossa

tutkittiin,

kehitettiin ja testattiin keittimiä sekä
huomasin

Suomessa että Taiwanissa.

Fishbone-keitin

Turvallinen Fishbone-keitin

on

Tärkein kehitettävä tekninen asia oli

Keittimen

polttimen

lisääminen.

paineistamattomaan polttoainesäiliöön

Etanoli tarvitsee puhtaaseen palamiseen

ja rakenteeseen, joka estää polttoaineen

noin 50 prosenttia enemmän ilmaa kuin

roiskumisen

metanoli. Kehitystyötä monimutkaisti

kaatuisi.

ilmamäärän

vielä se, että COVID-pandemia esti
matkustamisen maiden välillä.
Lopputulos
hyvä.

on

Fishbone-keitin

myös

nerokas

tehonsäädin.

turvallisuus

lattialle

perustuu

vaikka

keitin

Uudet sisäkäyttöön sopivat Fishbonekeittimet tulivat myyntiin Suomessa

kuitenkin

kesällä 2021. En vielä tiedä, tuleeko tästä

poikkeaa

minulle niin tuottoisaa, että tällä voisi

alkoholikeittimistä

elää. Joka tapauksessa olen tyytyväinen

monin tavoin. Palaminen on puhdasta

siihen, että olen onnistunut tuottamaan

johtuen

etanolilihöyryn

maailmaan uudentyyppisen survival-

oikeasta

seossuhteesta.

tavanomaisista

ja

ilman

Keittimessä

keittimen!
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ERÄNKÄVIJÄN TÄRKEÄT KAVERIT:

AHTI, TAPIO ja MIELIKKI
Teksti ja kuvat: Veikko ”Late” Piironen

Kiltalainen Jyrki Kalenius
vieraili keväällä mökilläni. Teimme
hänen kanssaan kalamiehen loitsun:
Anna Ahti ahvenia, Pekka pieniä kaloja.
Kissalle kiisket, koiralle kuoreet,
ite pidän isot kalat,
ja pthyi kolmesti!

Eränkävijät

saattavat

nykyäänkin

Ruotsista piispa Henrikin ristiretkien

puolestaan oli Vellamo Veen Emonen.

käyttää vanhoja loitsuja ja pyytää

kautta

Viljelysmaiden, ohran ja oluenpanon

muinaisilta jumalilta onnea reissuilleen.

Samoihin aikoihin ortodoksinen uskonto

Metsästykseen

liittyykin

levisi Itä-Suomeen Venäjältä. Vähitellen

kulttuuriperinne,

johon

rikas
kannattaa

noin

1000-luvulta

alkaen.

kristinusko syrjäytti luonnonuskon.

tutustua.

Ennen kristinuskon tuloa ja vielä

jumala oli Pellonpekko.
Mielikki, Tellervo ja Tuulikki olivat
kuvankauniita

naisia.

He

pitivät

metsän siistinä ja hoitivat sairaita ja

Muinoin ja etenkin pakana-ajalla

pitkään sen jälkeenkin monet uskoivat

ihmiset olivat hyvin taikauskoisia. Riistan

luonnon jumaliin. Korkein oli Ukko

pyynti- ja kalaonnen, karjanpidon ja

Ylijumala. Hänen puolisonsa oli Akka.

pyyntimiesten

hyvän viljasadon turvaamiseksi tehtiin

Usein puolisoa kutsuttiin myös Rauniksi.

rajamaille. Hän lauloi kauniisti ja tanssi

monenmoisia loitsuja ja taikoja. Omat
Tellervo ja Tuulikki apuna

naimaonnen eli kunnollisen puolison

Metsän

saamiseksi.

vaimonsa Mielikki, poikansa Nyyrikki

suunnasta.

Länsi-Suomeen
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se

tuli

Tellervo

ilmestyi

usein

yöllisen

oivien

nuotiopiirin

kuin virvatuli. Pyyntimiehet sokaistuivat

taikansa ja riittinsä tarvittiin myös hyvän

Kristinusko levisi Suomeen kahdesta

haavoittuneita eläimiä.

ja

jumala

tyttärensä

oli

Tellervo

hänen

Tapio,
ja

hänen
Tuulikki.

Veden jumala oli Ahti, jonka puoliso

kauneudestaan

ja

yrittivät

kaapata hänet tulille istumaan, mutta
Tellervo oli saavuttamaton!
Tuulikki puolestaan järjesteli luontoa
kunnioittaville,

nöyrille

erämiehille

suotuisat jahtituulet. Jos joku meni

myyttisiä

pyyntiin asenteella, että riistaa otetaan,

uskottiin

Tuulikki

valtakuntaan. Kirjokintaat ja kirjovyö

puhalsi

metsään

sellaisen

asioita.

Valkoisen

vievän

laivan

parempaan

myrskyn, että sieltä tuli lähtö. Kultainen

suojelivat

sääntö oli, että metsän riista annetaan.

sinilintu liittyi maailman syntyyn.

Sitä ei mennä ottamaan!

Viro

kantajaansa.
oli

Myyttinen

lintukansaa,

Virossa
eli

vaikutti

maausko.

vahvasti

Jääkauden
luonnon-

Muinaisuskon

jumala

siirtolohkareita

Venäjä
pidettiin

pyhinä kivinä eli uhripaikkoina.
Ei

tarvitse

olla

paikkakunnilla

oli

omat

loitsunsa,

taikansa ja riittinsä.
Niin Suomessa, Virossa kuin monissa
muissakin maissa loitsuja ja vanhoja

karhukansaa ja Suomi hirvikansaa.
Virolainen muinaisusko

taikarumpuineen. Suomessa monilla

selvännäkijä

uskomuksia on alettu elvyttää erilaisissa
tapahtumissa.
Imatralla on useampana keväänä
järjestetty

keskiaikainen

tapahtuma

Kuninkaan

pidot. Viimeksi

vuonna

oli Toorum eli Taara (Uku). Hänen

huomatakseen, että jokaisessa maassa

2019

tyttärensä Linda ja Jutta olivat lintujen

ja kulttuurissa on omat monipuoliset

valtakausi. Tapahtumassa oli vahvasti

kuningattaria. Pojat olivat Köu (ukkonen)

vanhat uskontonsa, perinteet, riitit ja

myyttinen

ja Pikker tai Pikne (salama). Vanatühi oli

tavat.

ritareita

alamaailman kuningas.
Viron maauskoon kuului monenlaisia

Intiaaneilla oli Suuri Manitou ja
poppamiehet. Lappalaisilla shamaanit

teemana

oli

velhojen

markkinameininki.
haarniskoissaan,

Oli

turkiksia,

jousiammuntaa ja povaaja, joka ennusti
pelikorteista.
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Loitsun jälkeisenä aamuna oli katiskassa hyvä hauki.

Ahti antaa ahvenia

kolmas kynnys on ”kivilinna”. Se on

muoto kaunis! Pane kulta kulkemahan,

Itsekin olen tehnyt eräperinteeseen

muutettu kansan kieleen sopivaksi

hopea vaeltamahan, miehen etsivän

liittyviä

”vesivarainen” kuvaamaan kalojen- ja

etehen, anojan askelille! Ota kultaiset

hylkeiden pyyntiä.

avaimet, renkahalta reieltäsi, aukaise

loitsuja

ja

taikoja

metsästysseuramme
hirvipeijaisissa,

syksyisissä

seuramme

50-vuosijuhlissa

sekä

40-

ja

muutamissa

Etenkin 28. helmikuuta Kalevalan
päivänä

minun pyytöpäivinäni, eränetso-aikana!”

Kalevalan

Sitten pyyntimies konttasi pyyntiaseet,

neljättätoista runoa. Siellä on myyttinen

kirves, puukko ja ansalangat käsissään

tarina Lieto Lemminkäisen Hiien hirven

Mielikkinsä

hiihdosta, joka liittyy Pohjolan neidon

oli välineet taiottu, jotta ne pystyvät

Kissalle kiisket, koiralle kuoreet, itse pidän

kosintaan

hyvin riistaan mutta eivät vahingoita

isot kalat!”

kuolemaan Tuonelan joella.

muissakin tapahtumissa.
Kalaonnen turvaamiseen on vahva
loitsu:
”Anna Ahti ahvenia, Pekka pieniä kaloja.

ja

suomalaisen

on

mukava

ja

kulttuurin

Tapion aitta, metsän linna liikahuta,

muistella

johtaa

Lemminkäisen

haarojen

välistä.

Näin

pyyntimiestä itseään.

Tämän jälkeen ongenkoukku matoon

Ei saanut Lemminkäinen vaimokseen

tai muuhun vieheeseen. Tai veteen

Pohjolan tytärtä. Hänet sai seppä Seppo

Metsästäjä hyvittää tekonsa

laitetun pyydyksen perään sylkäistään

Ilmarinen taottuaan kuuluisan Sammon,

Tapoihin

ja lausutaan: ”Pthyi kolomesti!”

käsin koskematta, kirveen iskemättä ja

hyvittäminen

rahalla maksamatta! (Tästä kertoo myös

Esimerkiksi lintujen kivipiira ja muitakin

Tapiolta saa metsän karjaa

1980-luvun tv-sarja Rauta-Aika, joka on

eläinten osia jätetiin metsään.

Kaiken metsän riistan uskottiin muinoin

nähtävissä Areenassa.)

kuului

myös
ja

jumalille

uhraaminen.

Pöytäkuusi eli Tapion pöytä oli

olevan Tapion karjaa. Niinpä hyvää

suosittu jättöpaikka, jos sellainen oli

pyyntionnea pyydettiin itse Tapiolta.

Erämies konttaa Mielikin alta

tiedossa.

Kun pyyntiä valmisteltiin, metsään

Edellä mainittu Kalevalan neljästoista

etenkin

tehtiin suuret tulet tervaskantoon.

runo ja loitsut lienevät innoittaneet

Mielikille. Uhraamalla ja hyvittämällä

entisaikojen erämiehiä samaistumaan

uskottiin jatkossakin saatavan saalista.

Kirvestä tulessa pitäen lausuttiin
loitsu:

Lemminkäiseen ja tekemään mukailtuja

”Tapio metsän jumala! Kolme on sinulla
kynnystä metsässä, yksi puinen, toinen

loitsuja.

Ensimmäinen
koirasteeri,

Karhu

oli

lintusaalis,

vietiin

usein

saaliina

aivan

Saatu

kontio

erikoisasemassa.

Useimmilla erämiehillä oli tiedossa

kannettiin lauluin ja riemusaatossa

”voimanainen”, jolla oli monenlaista

korennossa pihapiiriin. Nylkyvaiheessa

hyvää meriittiä. Niinpä erämies otti

pahoiteltiin

voimalla vasemman olan yli taakse.

ennen

kaikki

anteeksi, että ihan vahingossa on

Jos oli epäselvää mihin suuntaan oli

aseensa ja välineensä ja meni salateitä

karhu kaatunut luotiin tai keihääseen

lähdettävä pyyntiin, kirveensilmä osoitti

pitkin voimanaisensa luokse. Hän pyysi

tai joutunut muuhun pyyntineuvoon.

suunnan. Näin pyrittiin ylittämään nämä

naista pyyntionnen Mielikiksi lausuen

Karhulle

metsän kynnykset ja pääsemään sisään

polvelta

jälkeen kallo palautettiin metsään

erämaailmaan hyvän saaliin toivossa.

kalevalaisen Mielikki-loitsun:

luinen ja kolmas vesivarainen!”
Tämän

jälkeen

kirves

viskattiin

Mainittakoon, että Kalevalassa tämä

pyyntikauden

hänen

alkua

edessään

vahvan

”Mielikki metsän emäntä, puhas muori

kovasti

pidettiin

ja

pyydeltiin

peijaiset,

jonka

uhrihongan oksaan. Näin uskottiin
karhun syntyvän uudelleen.
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SURVIVAL KILLAN TAPAHTUMAT
2022
Meriturvan veneilijän pelastautumiskurssi
8.4.2022
Kesto: Yksi päivä, klo 8.30–16.00
Paikka: Meriturva, Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus, Lohja
Hinta: 133 €
Vastuuhenkilö: Jaana Vanhatalo
Ryhmän koko: 12 henkilöä
Nyt vesillä liikkujan kannattaa päivittää omat turvallisuustaitonsa! Ilman Killan tukea kurssi olisi jokaiselle osallistujalle 50 euroa kalliimpi.
Ilmoittautuminen kurssille 1.1.-28.3.2022. Kurssille voi ilmoittautua Meriturvan linkin kautta: https://www.lyyti.in/SK010422. Kurssiin liittyvät tiedustelut ja kurssin
täyttyessä varasijalle ilmoittautumiset survival.kilta@gmail.com.
Maksutiedot lähetetään ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautuneille. Lähempänä

Meriturva

kurssia ilmoittautuneet saavat tarkempia tietoja. Kurssin sisältö löytyy osoitteesta:
http://www.meriturva.fi/fi/koulutus/veneilijan-pelastautumiskurssi.

Keväteväät
20.–22.5.2022
Kesto: Kolme päivää.
Paikka: Ilomantsi
Hinta: on 70 €
Kouluttajat: Sampo Rouhiainen, Mikko Kettunen ja Mika Kalakoski
Keväteväät-kurssin tavoitteena on täydentää ja syventää Ulkoilun turvallisuuskurssin oppeja. Opettelemme hyödyntämään keväistä luonnonmuonaa, kalaa,
villiyrttejä ja munia. Perehdymme yksinkertaisiin kalastusvälineisiin, kalan valmistamiseen tilapäisvälineillä, juuston ja
leivän tekemiseen, alueen villiyrtteihin sekä paikalliseen pyyntiperinteeseen.
Ilmoittautuminen kurssille alkaa 1.1.2022. Ilmoittautuminen: survival.kilta@gmail.
com.
Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmat tiedot tapahtumasta lähetetään kaikille kurssille ilmoittautuneille lähempänä järjestämisajankohtaa.
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Tomi Helin

Ulkoilun turvallisuuskurssi (UT)
13.–20.8.2022, Enontekiö
Kesto: Kahdeksan päivää
Paikka: Hetta, Enontekiö
Kurssin johtaja: Henrik Nisén
Survival Killan vuoden 2022 Ulkoilun turvallisuuskurssi (yhdistetty teoria- ja maasto-osuus) järjestetään elokuussa Enontekiön Hetassa. Kurssilla käsitellään ulkoilun
turvallisuusriskejä, niiltä suojautumista sekä toimintaa henkiinjäämistilanteessa.
Kurssi sopii ulkoilusta ja luonnosta kiinnostuneille perusterveille ihmisille aloittelijasta konkariin. Ikäraja kurssille 16 vuotta.
Kurssin suorittanut voidaan hyväksyä Survival killan jäseneksi, jonka jälkeen hän
voi osallistua killan muille kursseille ja toimintaan. Lisätietoja kurssista löytyy Survival Killan verkkosivuilta www.survivalkilta.fi.
Jos olet kiinnostunut apukouluttajana toimimisesta, ota yhteyttä kurssin johtajaan. Apukouluttajan tulee olla UT-kurssin käynyt ja ensiaputaitoinen. UT-kurssi,
aktiivisuus kiltatoiminnassa ja aikaisempi kouluttajakoulutus katsotaan eduksi. Lisätietoja antaa kurssin johtaja Henrik Nisén, henrik.nisen@gmail.com

Sampo Rouhiainen

Killan seminaari
30.9.–2.10.2022
Kesto: Kolme päivää
Paikka: Pori, Pastuskeri, Koivuniemen leirikeskus
Järjestäjä: Johtokunta
Killan syyskarkelot Porissa. Vuosikokousviikonloppuna kokoonnumme kiltamme
kotikaupunkiin Poriin, Suomen Punaisen Ristin Koivuniemen leirikeskukseen Pastuskeriin. Paikka on harkiten valittu, sillä odotukset ovat suuret. Toivomme, että
joukkoon liittyy kiltalaisia vuosikymmenten takaa, ehkäpä ihan ensimmäiseltä
Survival test -kurssilta. Ohjelmassa on kiltamaista yhdessäoloa, vanhoja ja uusia
tuttavuuksia, luentoja, yhteistä ruuan valmistusta tulilla, esityksiä ja legendaariset
kiltamarkkinat.
Ilmoittautuminen 1.8.2022 lähtien survival.kilta@gmail.com

Vuosikokous
2.10.2022
Paikka: Pori, Pastuskeri, Koivunimen leirikeskus
Vuosikokous järjestetään Killan seminaarin yhteydessä. Esillä sääntömääräiset asiat. Kutsu
ja tarkempi ohjelma ja aikataulu vuosikokoukseen lähetetään lähempänä ajankohtaa.

Tero Ahtee

Survival News 2021– 39

NÄHDÄÄN ENSI SYKSYNÄ
PASTUSKERISSA!

TULEVAT JULKAISUT VUONNA 2022
Tammikuu: Jäsenmaksulasku
Syyskuu: Vuosikokouskutsu
Joulukuu: Survival News
Tiedotteet lähetetään sähköisessä muodossa Yhdistysavaimen kautta. Kirjeellä tiedotteet lähetetään niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.
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2021vuoden mittaan tarpeen mukaan.
Muita
tiedotteita
lähetetään

