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Kulunut Killan juhlavuosi on ollut ilahduttavan toiminnantäyteinen.
Keväällä aloitettiin vuosikokouksen yhteyteen järjestetyllä susihiihdolla Pohjois-Savossa. Nähtiin sudenjälkiä ja kuultiin mielenkiintoinen
esitys susitutkimuksiin liittyvästä sudenpyynnistä. Kiitos Marjalle!
Ulkoilun turvallisuuskurssi järjestettiin kahdessa osassa. Teoriaosuus
Kirkkonummella kesäkuussa ja vaellusosuus Ilomantsissa heinäkuussa.
Kurssin johtajana toimi Jukka Haapasaari apunaan Marja Hyvärinen ja
Erkki Tuominen, sekä killan ulkopuolisena avustajana Vesa.Teoriaosalla
lisäksi kouluttivat Heikki Karinen, Mika Kalakoski, Tero Ahtee sekä vouti. Sää suosi vaellusosuutta, oli sopivasti sateita ja paisteita. Omat elämyksensä kurssilaisille tarjosivat lisäksi sateista huolimatta puoleen
kurssiin kestänyt metsäpalovaroitus ja ennen näkemätön räkkä! Kurssi
oli huolellisesti valmisteltu ja ennenkaikkea vaikea maasto tarkasti
tiedusteltu. Sivusta seuraava vouti saattoi myhäillen todeta kaiken
toimivan lähes kellon tarkkuudella ja kurssi päätettiin suunnitelman ja
aikataulun mukaisesti Tohlin kämpälle.
Täällä kurssi huipentui Killan juhlakokoukseen, joka jatkui suoraan 30vuotisjuhlana. Juhlille saapui kohtalaisen mukavasti kiltakansaa ympäri
Suomea. Juhlaillalliseksi valmistettiin rosvonpaistia, jonka kypsymistä
odotellessa käytiin läpi monenmoisia Killan tapahtumiin ja kiltalaisiin
liittyviä muisteluksia. Juhlakokouksessa otettiin vasta päättyneen UTkurssin läpäisseet rekryytit Killan jäseniksi.
Juhlakokouksen varsinaisena asiana oli uuden oltermannin julistaminen. Asia oli keväällä valmisteltu Turkan ja muiden asianosaisten kanssa. Pitkän, aktiivisen ja ansiokkaan kiltahistoriansa, sekä monipuolisen
kouluttajakokemuksensa myötä killan uudeksi oltermanniksi julistettiin itseoikeutetusti Mika Kalakoski.
Tästä aiheesta varmaan on enemmän toisaalla tämän juhlajulkaisun
sivuilla, mutta haluan omasta puolestani täydestä sydämestäni onnitella Mikaa ja toivottaa uuden oltermannin tervetulleeksi virkaansa!
Paremmin ei voisi Killalle käydä!
Täydestä sydämestäni haluan myös kiittää Turkkaa, joka pienen ikänsä
on luotsannut Kiltaa ja luonut perustan kiltatoiminnan nykypäivällekin. Voi vain kuvitella, minkälaisen määrän pyyteetöntä työtä Turkka
on Kiltamme eteen tehnyt! Kiitos Turkka!
Alkusyksystä toiminta jatkui Erkki Tuomisen junailemalla sienikurssilla,
joka pidettiin Padasjoen maastossa. Kurssilla käytiin läpi yleisimmät
ruokasienemme ja niiden käsittely ja jalostaminen herkkuaterioiksi.
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Joitakin myrkyllisiäkin sieniä löydettiin. Kiitos Erkki!
Toiminta huipentui syyskokoukseen, joka järjestettiin Inkoossa. Teemana ollut lampaan syönti jouduttiin joidenkin Brysselin
byrokratiakiemuroiden
vuoksi
valitettavasti vaihtamaan kalankäsittelyksi ja kalaruokien valmistamiseksi, mutta sekin on aina
uutta tarjoava aihe.

Kokouksen varsinainen anti oli
kuitenkin oltermannin esittelemä
uudistettu koulutusjärjestelmä ja
tähän liittyen alustava suunnitelma Ulkoilun Talviturvallisuuskurssin ottamiseksi osaksi Killan koulutusohjelmaa. Hyvältä näyttää
Killan tulevaisuus!
Kiitos kaikille kuluneesta toimintavuodesta ja tietenkin myös tiedottajallemme Juholle tämän jul-

kaisun toimittamisesta!
Tätä kirjoittaessani myrsky jyrisee
kuin pikajuna Aboan rakenteissa,
tuulimittari näyttää 38.2 m/s ja
lumi lentää ikkunan takana. Siellä
Suomessakin on saatu kuulemma
oikea talvi. Nauttikaamme talvesta! Toivotan koko Kiltakansalle
hyviä hiihtokelejä ja Rauhallista
Joulua!

Vouti Pete

Oltermannilla on asiaa
Kolmekymmentä vuotta täyttänyt Survival Kilta valitsi juhlakokouksessaan minut Oltermanniksi. Oltermanni
Turkan avaamaa latua on hyvä hiihtää, sen varrelta löytyy paljon koettua ja koeteltua, jonka pohjalle tämän
päivän toiminta perustuu. Omalta osaltani näen tehtävän koulutuspäällikön työnä, tarkastusmestareiden
eli koulutustarkastajien neuvoston ohjaajana ja kiltalaisten koulutusrekisterin ylläpitäjänä. Killan koulutusjärjestelmä on kuitenkin kaikille sama, tasapuolinen, vaikka erilaisen kokemuspohjan omaavat ihmiset
tuovat toimintaan eri vahvuisen panoksen. Jokaisella kiltalaisella on mahdollisuus kouluttautua mestariksi
eli kouluttajaksi, mutta kenelläkään ei ole takaovea avoinna. Tämä takaa jokaisen Survival Killan jäsenen
tasavertaisen aseman niin koulutusjärjestelmässä kuin rekisteröidyn yhdistyksen jäsenenä. Näin myös turvataan tulevien kurssien kouluttajatarve. Kursseilla jäsenkokelaat ja jo Survival Killan jäseniksi hyväksytyt
kansalaiset ovat kaikki kouluttautumassa, joku ensimmäisessä vaiheessa, toinen kenties mestarinkirjaansa
viimeistelemässä. Ulkoilun talviurvallisuuskurssia on jo vuosia kehitelty erilaisten talviharjoitusten muodossa ja nyt varsinainen kurssitoiminta ulkoilun turvallisuuskursin tapaan on tarkoitus käynnistää. Tämä on
hyvä asia ja tukee koulutusjärjestelmää vapaamuotoisia harjoituksia paremmin. Kiltatoiminta kehittyy 30
vuoden jälkeenkin ja liekit nousevat edelleen kohti sinitaivasta kylmän, janon ja nälän torjumisen opettelun yhdistäessä kiltasiskoja ja -veljiä.

Oltermanni Mika

4 Survival News

Survival News 5

Tervehdys kiltalaisille ja menestystä 30-vuotiaalle
Vuodet ovat vierineet ja niitä on pantu merkille. Allekirjoittaneen täyttäessä 60 vuotta Kilta soi entiselle
Oltermannilleen mieluisan huomionosoituksen. Se oli kuuluisan sepän Pekka Tuomisen valmistama damastiteräinen uniikkipuukko. Nyt muutosten tuulien puhaltaessa on helpompi kertoa kiitokset, toivottaa menestystä ja muistella menneitä.
Virallisesti Kilta on 30-vuotias, mutta sen alkuun paneminen vei aikaa huomattavasti kauemmin. Esikuvia
löytyi Amerikasta jo 1950- ja 60-luvuilta alkaen. Toimintamalleja tarjosi niin Outward Bound -järjestö kuin
USA:n ilmavoimatkin. Ja kun edellisiin lisätään aimo annos suomalaista eräperinnettä sekä vahva tuki Suomen Partiopoikajärjestöltä ja Laskuvarjojääkärikillalta, niin Kiltaamme päästiin perustamaan kolmen kokeilukurssin jälkeen. Toisin sanoen ennen vuotta 1975 oli Satakunnan Laskuvarjojääkärikillan kurssi vuonna
1972, ja vuosina 1973 ja -74 Satakunnan Partiopoikapiiri toimi kurssien järjestäjänä. Allekirjoittanut toimi
näiden kaikkien kurssien johtajana. Aika riensi latua avatessa, kuljettiin niin myötä- kuin vastamäkeenkin. Vuonna 1979 saatiin eräältä korkealta taholta syvällä rintaäänellä tehty vetoomus ottaa ruotsalainen
toimiupseeri, fankjunkkari Lars Fält mukaan kurssille. Näin tehtiin seuraavana kesänä, ja vuosi tämän
jälkeen Ruotsissa alkoi sekä armeijan että siviilipuolen koulutus. Armeijan puolella koulutusorganisaatio
rakennettiin ensin Ruotsin Laskuvarjojääkärikoulun sisään, myöhemmin siitä muodostettiin pieni suoraan
pääesikunnan alainen sotilasopetuslaitos. Siviilipuolella ruotsalaiset käyttivät alkuun sataprosenttisesti Kiltamme luomaa formaattia, nyt se lienee hieman muuttunut. 1990-luvulle tultaessa Kiltamme kursseilla oli
vieraillut lukuisia ruotsalaisia, saksalaisia sekä pari tanskalaista ja ranskalaista osanottajaa. Kiitos Veikko
”Late” Piirosen, vieraita saatiin useina vuosina myös Virosta. He olivat virolaisia rajavartijoita. Kiltamme
tarjosi alan koulutusta Veikko Piirosen johdolla Viron Rajavartiolaitokselle. Ekologinen jalanjälkemme on
siis melkoisen syvä, tosin vain harvojen tiedossa.
Heikki Karisen arkisto

Kun katsoo taaksepäin kohti Killan alkuräjähdystä, näkee samalla suuren joukon
tuttuja kasvoja. Useimpien nimet ovat
valitettavasti jo unohtuneet, mukana olo
on tärkeää. Killan Kansa, ei sen johtajat, on tehnyt 30-vuotisen toimintamme
mahdolliseksi. Ulkoilun turvallisuuskoulutus on aina ajankohtainen asia, kiinnostus luontoon ja sen hyötykäyttöön
kasvaa koko ajan. Koulutuksella ja sitoutumisella Killan toiminta-ajatukseen
aktiiviset jäsenet pitävät Killan hengissä.
Maailma muuttuu, uutta on opittava, jos
aikoo pärjätä alalla. Kuitenkin vanhoissa tavoissa ja tavoitteissa on edelleenkin
Rapujuhlat maastossa vuonna 1990. Turkka Aaltonen oikealla.
hyviä aineksia, vaikka toimintaa uudistetaan ja järkiperäistetään. Sananlasku Kiinasta sanoo: ”elämme nykyhetkessä ja uneksimme tulevaisuudesta, mutta opimme menneisyydestä”. 30 vuoden kuluessa Kiltakin on
jo ehtinyt luoda melkoisesti omaa perinnekerrostumaansa, mutta sen kova ydin on timanttia. Tätä kuvastavat nykyiset kovetut vetäjähahmot. Ohjaksia pitelee kunnon vouti Pete ja kannuksia kylkiin painaa uudenkarhea Oltermanni Mika. Yhdistyksen ja koulutusorganisaation junaileminen ei ole koskaan ollut helppoa.
Joten ehtymättömästi Onnea ja Menestystä seuraavalle 30-vuotistaipaleelle Killalle ja sen Kansalle.

Turkka Aaltonen
Kunniapuheenjohtaja
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Tuhti tietopaketti Killan
koulutusjärjestelmästä
Oltermanni Mika Kalakosken kasaamaa materiaalia siitä,
miten Survival Killan koulutusjärjestelmä nykysin toimii.

Ulkoilun turvallisuuskurssien tavoitteet
Ulkoilun turvallisuuskurssi

Ulkoilun talviturvallisuuskurssi

- erillinen teoriaviikonloppu ja noin kuuden
vuorokauden maastoharjoitus
- henkiinjäämisen fysiologiset ja psykologiset
perusteet
- kurssilaiset osaavat valita vuodenaikaan ja
olosuhteisiin sopivan ulkoiluvarustuksen
- majoittuminen tilapäisin välinein ja luonnonmateriaaleja maastoa hyödyntäen
- tilapäisvälineet; henkiinjäämis-, pelastautumis- ja hätäpakkaukset, niiden valmistaminen
ja käyttö
- tulenteko ja erilaiset tilapäisvälineet
- hypotermia
- ensiapu ja potilaan siirto tilapäisin välinein,
ilma-alusten avustaminen loukkantuneiden
noudossa
- vedentarve ja puhtaan juomaveden valmistaminen tilapäisvälinein
- yleisimpien sekä tilapäisvälinein valmistettujen hätämerkkien käyttö ja hätäsanoman lähettäminen radiolaitteilla
- perustiedot luonnonravinnon hankinnasta ja
käytöstä: riista, kala, sienet, marjat
- zoonoosit ja myrkylliset kasvit, sienet ja marjat
- suunnistus tilapäisvälinein ja luonnonmerkkejä hyödyntäen
- vesistön ylitys tilapäisvälinein
- erilaisten tilapäisvälineiden valmistus: esim.
rinkka, kalastusvälineet, lusikka, saunavasta
- mahdollisuuksien mukaan riistan- ja/tai kalankäsittelyharjoitus

- yhdistetty teoriaosuus ja vähintään neljän vuorokauden
maastoharjoitus
- henkiinjääminen talvella, erityispiirteet
- kurssilaiset osaavat valita vuodenaikaan ja olosuhteisiin
sopivan ulkoiluvarustuksen
- majoittuminen talvella tilapäisin välinein sekä olosuhteisiin sopivan majoitteen
rakentaminen lumesta
- talvivarusteet ja henkiinjääminen
- tulenteko talvella
- hypotermia ja muut kylmävammat
- ensiapu ja potilaan siirto tilapäisin välinein, ilma-alusten
avustaminen loukkaantuneiden noudossa
- juomaveden hankinnan ja käytön erityispiirteet talvella
- yleisimpien sekä tilapäisvälinein valmistettujen hätämerkkien käyttö talvioloissa sekä
hätäsanoman lähettäminen radiolaitteilla (kertaus)
- luonnonravinnon saatavuus ja käyttö talvella
- liikkuminen talvella, suunnistus pimeässä ja huonon näkyvyyden vallitessa
- maastoesteet ja vaarat talvella; jäätilanne, lumivyöryt
- tilapäisvälineiden valmistus: esim.syöttikoukut, nuotiorakenteet, tilapäislumikengät
- mahdollisuuksien mukaan riistan- ja/tai kalankäsittelyharjoitus
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Ulkoilun turvallisuuskurssin varusteet

Survival Killan koulutusjärjestelmä

Vaatetus:
lyhyt ja pitkä kerrasto
pipo, hattu, käsineet, villapaita
retkeilypuku
retkeilyjalkineet
sukat ja saapassukat
(sadeasu, jos retkeilyasu ei ole
kalvopuku tai vastaava)
pelastusliivit ; pakolliset, jos liikutaan vesillä

Koulutusaste

Tehtävät ja vaatimukset

Oppipoika/ Killan jäsen

Ulkoilun turvallisuuskurssin suoritus
ja hyväksytty jäseneksi Kilan
kokouksessa.

Kisälli/ apukouluttaja

Apukouluttajana Ulkoilun
turvallisuuskurssilla, Talviharjoitus,
järjestelyvastuu Killan syys- tai
kevätkokous, jäätikköharjoitus tai muu
killan tapahtuma. EA1 voimassa.

Mestari
Ulkoilun turvallisuus/
henkiinjäämiskouluttaja-sertiﬁkaatti
(antaa oikeuden jäsenmaksun
maksaneelle sertiﬁkaatin haltijalle
esiintyä Survival Killan kouluttajana)

Kisälli, järjestelyvastuu Ulkoilun
turvallisuuskurssista tai kouluttajana.
Vaihtoehto: järjestelyvastuu
talviharjoituksesta ja kouluttajana
ulkoilun turvallisuuskurssilla.
Lisäkoulutus: meripelastuskurssi
(SurRes tai vastaava), metsästäjän
tutkinto, EA 2 -kurssi voimassa,
kalastus tilapäisin välinein,hyvä
tuntemus ulkoilun turvalisuuskurssien
eri osa-alueista niin kesä- kuin
talvioloissa, jäätikköturvallisuuskurssi.
Mestari/sertiﬁkaattikokelaat joutuvat
osallistumaan myös teoriakokeeseen,
jossa mitataan UT/henkiinjäämisen eri
osa-alueita. Kokeesta saa palautteen
siitä, mitä osa-aluetta kokelaan
tulee kehittää. Mikäli kehitettävää
on paljon, sertiﬁkaatti myönnetään
uuden kokeen jälkeen, kun kokelas
on päässyt kehittämään taitojaan.
Kirjalliseen osioon voi osallistua jo
apukouluttajavaiheessa.

Tarkastusmestari
valvovat kurssien sisältöä ja
koulutusjärjestelmän vaatimusten
toteutumista kursseilla ja
tapahtumissa. Osallistuu
mestarineuvoston toimintaan.

Mestarineuvosto valitsee jäsenensä
Oltermannin johdolla.

Välineet:
kompassi
muistiinpanovälineet
hyttyskarkote

Hygieniavälineet:
hammasharja- ja tahna
wc- paperi
terveyssiteet

Kaikilla kurssilaisilla järjestäjän kokoama yhteneväinen hätäpakkaus:
tilavuudeltaan enintään ½ litran
metallirasia tai säilykepurkki
puukko esim. edullinen rakentajan puukko
avaruuslakana tai vastaava muovi
n. 1,5 x 2,5 metriä
siimaa 4 metriä, koukkuja ja painoja
rautalankaa 1 metri
kalastajanlankaa 4 metriä
tulitikkuja rasia
salpa/minigripp-pusseja ½ ja 2 L
50 g suolaa
ensiside ja laastaria
ns. kuivalla polttoaineella toimiva palakeitin ja polttoainepaloja
(täydennetään, mikäli metsäpalovaroitus ja/tai liikutaan alueilla
jossa tulentekoon ei ole lupaa)
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UT-kurssin 2002 varustusta.
Kuva Ari Alanne.

Lisäksi tilapäiskantolaitetta varten lumppuja viillekkeiksi ja PE
pussi tavaroille.
Ryhmille alueen kartat, muovipullot vesipulloiksi sekä tarvittaessa vedenpuhdistusvälineistöä.
Ryhmille voi antaa kannettavan
puhelimen sinetöidyssä kotelossa
hätätilanteita varten.

Rajoitetut varusteet:
Tupakoiva henkilö voi ottaa omaan
käyttöönsä harkintansa mukaan
enintään 40 kpl savukkeita tai 40
grammaa piipputupakkaa tai 50 g
nuuskaa. Kaikki muut nautintoaineet ovat kiellettyjä.

Kielletyt varusteet:
omat puukot ja monitoimityökalut
elektroniset viihdytysvälineet
pelit ja pelikortit
kellot
sytyttimet
makuupussit ja –alustat

Osallistuvat harjoituksiin kouluttajina ja
näyttöjen valvojina
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Rekisteröityminen Survival Killan koulutusjärjestelmään
Kaikki kiltalaiset, jotka ovat kiinnostuneet kouluttamaan Killan tapahtumissa ja sertiﬁkoitumaan Survival Killan
ulkoilun turvallisuus- ja henkiinjäämiskouluttajaksi, rekisteröityvät koulutusjärjestelmään lähettämällä Oltermannille seuraavat tiedot:
Killan kursseista, joihin osallistunut
- milloin ja missä kurssi pidetty
- kurssin johtaja
- rooli (oppilas, apukouluttaja, kouluttaja, kurrsin johtaja) kurssin aikana
- lyhyt selostus
Muu vaadittava koulutus:
- metsästäjän tutkinto
- ensiapukoulutus
- meripelastautumiskoulutus
- oma arvio omasta paikastaan Killan koulutusjärjestelmässä ja perusteet. Pohjana voi käyttää ylläolevaa
taulukkoa. On huomioitava kuitenkin, että osallistumista tulisi olla tasapuolisesti niin talvi- kuin kesäaikana
- voi kertoa itsestään erityistaitoja tai miten voisi hyödyntää näitä taitoja Killan tapahtumissa, esim. seppä,
melonta/kiipeilyohjaaja jne.
Tiedot voi lähettää sähköisessä muodossa esim. Word-tiedostona, tai kirjeenä mikäli ei käytä sähköpostia.
Oltermanni
Mika Kalakoski
Survival Kilta
Naapurintie 3 B 10
00940 Helsinki
e-mail: Mika.Kalakoski@elisanet.ﬁ

Survival Killan UT-kurssi 2005
Heinäkuun 15. päivän iltana kokoontuivat vuoden 2005 UT-kurssilaiset
Ilomantsin
Möhköön,
Sysmä-järven rannalle maastoosuutta varten. Teoriaosuus oli
opiskeltu kesäkuisen viikonlopun
aikana Kirkkonummella, ja nyt oli
tarkoitus kokeilla oppeja oikeissa
olosuhteissa.
Paikalle saapuivat kurssilaiset
Anni, Big-Mike, Jussi, Matti, MidMike, Riku, Small-Mike ja Tarmo.
Kouluttajina toimivat Jukka (kurssin johtaja), Erkki, Marja, Pete ja
Vesa.
Ensimmäinen havainto auton
oven aukaisun jälkeen oli kimppuun iskeytyvä itikkalauma. Siinä
tulikin heti tutuksi viikon pahimmaksi vitsaukseksi osoittautuva
luonnonilmiö. Pitänee jo tässä
vaiheessa kumota kasviopin tunnilla päähän taottu uskomus siitä,
että suopursumurskeella voisi jotenkin torjua itikoita. Ei muuten
ollut minkäänlaista vaikutusta.
Pystytimme teltan ja saimme
viimeisen aterian ennen varsinaiseen omatoimiruokintaan siirtymistä. Kesäkuussa oli mainittu,
että ’saatte siinä sitten vielä iltapalaa’ joka etukäteismielikuvissa
oli ollut jotain muuta kuin se 2,5
palaa paahtoleipää ja vesipullo,
jonka Jukka armeliaasti meille
tarjosi. Yö kuitenkin nukuttiin
– kuka paremmin, kuka huonommin.

Lauantai 16.7.
Aurinkoisessa aamussa alkoivat
sitten tositoimet. Luovutimme
ylimääräiset tavarat pois ja ankara tarkastaja Marja tarkisti, ettei
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Kohta syödään! Riku ja pettulevyt.

luvattomia varusteita ollut edes
paperinenäliinan vertaa. Punnitsimme myös itsemme selvittääksemme mitä viikossa tapahtuisi.
Saamamme
varustepakkaus sisälsi seuraavat tarvikkeet:
muovisäkki (n. 50 l), irtohihna,
metallikotelo, muovipullo, avaruuslakana, minikeitin, ongenkoukkuja, painoja, siimaa, hedelmäsokeritabletteja 8 kpl, narua,
pilli, puukko, tulitikut, veden-

puhdistustabletteja, rautalankaa,
suolaa, laastaria, ensiside, muutama muovipussi, ruutuvihko ja
kynä.
Seuraavaksi lähdimme harjoittelemaan vesiturvallisuutta. Erkin
johdolla opettelimme pelastusliivien kanssa kellumista, ryhmäkelluntaa, ryhmäuintia ja tajuttoman
kuljettamista. Kanootin kanssa
piti oppia sen tyhjentäminen kaatumisen jälkeen ja kanoottiin
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nousu keskellä järveä.
Kun kanoottikoulutus oli saatu, pakkasimme tarvikkeemme
säkkeihin, ahtauduimme kanootteihin ja lähdimme ylittämään
Sysmäjärveä. Melottuamme noin
neljä kilometriä saavuimme mutaiseen lahden poukamaan. Noin
30 metriä ennen rantaa saimme
käskyn pysähtyä. Sitten seurasi
komento: kanootit nurin! Ilmeisesti katseemme oli hiukan epäuskoinen, koska Peten ääni kohosi pari pykälää hänen uusiessaan
komennon. Toinen komento tehosi ja eihän siinä siis auttanut
muu kuin pistää kanootti nurin ja
yrittää haalia kelluvat tarvikkeet
takaisin paattiin. Tässä vaiheessa
tuli jo joitakin varustemenetyksiä. Hinasimme kanootit maihin
mahdollisimman mutaisesta kohdasta ja havaitsimme olevamme
paitsi märkiä, myös äärettömän
likaisia.
Pienen kuivatteluhetken jälkeen lähdimme vaeltamaan kohden ensimmäistä leiripaikkaa.
Varustuksiimme lisättiin tässä
vaiheessa vedensuodattimet (yksi
suodatin kahta kurssilaista kohden). Matkalla Marja piti meille
valistustuokion mahdollisen karhun kohtaamisen varalle. Karhuista ei viikon aikana tosin näkynyt
muuta kuin jälkiä. Leiripaikalla
tehtävänä oli valmistaa avaruushuovista laavut pareittain, tehdä
ongenkoho ja kokeilla, josko viereisestä lammesta saisi kaloja.
Jotkut saivat ja jotkut ei.
Vuorokauden syömättömyys alkoi tuntua jonkinlaisena heikotuksena.

Sunnuntai 17.7.
Yöllä oli melko viileää ja herääminen aamuun nälkäisenä oli anke-
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aa. Ruoan puute vaikutti joillakin
voimakkaasti ja pari kurssilaista
oksensikin vatsansa tyhjäksi. Aamiaiseksi laitoimme teetä kuka
mistäkin aineksista: lakanlehtiä,
mustikanlehtiä, kanervaa, horsmaa − samalta ne kaikki maistuvat! :-)
Aamun askare oli rinkan valmistaminen puusta. Avuksi saimme
sentään narua ja joitakin rättejä
pehmikkeiksi.
Helteisessä säässä lähdimme
sitten suunnistamaan (ilman kompassia) pareittain kohden seuraavaa rastia. Matkalla jotkut löysivät syömiseksi marjoja, ja yksi
eksyminenkin pääsi tapahtumaan.
Onneksi siitä kuitenkin selvittiin.
Rastitehtävänä oli kaataa isohko mänty ja irrottaa siitä nilakerros petunvalmistusta varten. Sää
ehti jo vaihtua sateiseksi, ja siinä
sitten irrottelimme pettuliinoja
sateen ropistessa päähän. Iltapäivän ja illan ratoksi meille tarjottiin pitkähkö maantiemarssi,
jonka lopuksi odottimme pääsevämme vain lepäämään. Leiripaikaksi tarjottiin kuitenkin kurjuuden maksimi, joka karttoihin on
merkitty nimellä Suhalampi.
Jos kouluttajien tarkoitus oli
piinata ihmisiä oikein kunnolla, se
onnistui erinomaisesti. Leiripaikka oli suon keskellä oleva hiukan
kuivempi saareke, jossa itikoita ja
mäkäröitä vilisi mielettömiä määriä. Lisäksi vettä oli saatavana
vain mustanpuhuvasta suo-ojasta,
tulta ei saanut sytyttää (metsäpalovaroitus) ja varusteet olivat
märkiä. Tässä vaiheessa vanha
kiltalainen Tarmo sai tarpeekseen
rääkistä ja hän päätti keskeyttää.
Muut väsäsivät itselleen jonkinlaiset laavut ja keittimen avulla laittelimme hiukan mustikkasoppaa

ja sienikeittoa parista löydetystä
tatista.
Yö oli melkoista kidutusta varsinkin niille, jotka eivät olleet
valinneet hatukseen hyönteisverkollista mallia. Lisäksi pelkkä
miljoonien itikoiden aikaansaama
mieletön ulina kävi hermoille.

Maanantai 18.7.
Aamulla nähtiin todella rääkkääntyneen näköisiä kurssilaisia – varsinkin Riku, jonka silmät olivat
lähes turvonneet umpeen. Tämä
näky ilmeisesti ahdisti jo kouluttajiakin, koskapa he hankkivat
verkkohatut kaikille kurssilaisille,
joilla ei sellaista vielä ollut. Itikkahatuista voisi mainita sen, että
eräskin laadukas ja kallis hattu
oli tehty niin ohuesta kankaasta,
että itikka pystyi työntämään kärsänsä sen läpi. Survivalhenkisesti
vika korjattiin laittamalla pahvista hattuun vahviketta.
Aamiaiseksi hankimme syömistä
aukaisemalla muurahaispesän ja
munittamalla muurahaiset pressun avulla. Paahdetut ja suolatut
munat olivat oikein herkullisia.
Jos edellinen päivä oli ollut
märkää, niin tämä päivä oli kuumaa ja ohjelmassa oli pitkä marssi maantietä pitkin. Lisäohjelmaa
antoi puulusikan vuoleminen.
Tämä päivä oli todennäköisesti
hankalin elimistön sopeutumisen
kannalta. Päänsärkyä ja heikotusta oli monella.
Pitkän marssin jälkeen leiripaikka muistutti lähes paratiisia
edelliseen paikkaan verrattuna.
Koska metsäpalovaroitus oli edelleen voimassa, saimme lainaksi
Trangian ruoan valmistukseen ja
siirryimme erillistalouksista yhteistalouteen. Saimme ongittua

yli 10 kalaa ja mustikoita oli myös
hyvin, joten jonkinlaista vatsantäytettä tuli kaikille. Lisäksi saimme lainaan pienen kalaverkon ja
(yksiairoisen) veneen, joten laskimme verkon yöksi kalaonnea
toivoen.
Laavurakenteluissa siirryimme
isompaan kokoluokkaan ja avaruuslakanoista rakensimme kaksi
laavua, joihin majoituimme. Osa
lakanoista tosin alkoi osoittaa hajoamisen merkkejä.

Tiistai 19.7.
Aamulla nostimme verkon ja löysimme siitä hiukan toista kiloa kalaa. Keitimme ja söimme kalat ja
jälkiruoaksi oli vielä mustikkasoppaa. Järjestäjät kertoivat, että
tänään olikin lepopäivä, eikä ole
tarvetta kävellä mihinkään. Puhdetöitä sen sijaan saimme teh-

täväksi. Jokaisen piti valmistaa
launikoukku, pilli peltitölkistä ja
sitoa yksi rinkan liitos vitsaksella.
Launikoukuista puhuttiin paljon
ja niitä liotettiin vedessä, mutta
jotain niissä kuitenkin oli pielessä:
hauet kävivät kyllä nappaamassa
syöttikaloihin, mutta yhtään kalaa ei launikoukuilla saatu viikon
aikana pyydettyä.
Päivä oli kaunis ja leppoisa ja
juuri, kun kaikki näytti hyvältä,
tulivat äkäinen ukkospuuska ja
kova sade, jotka hajottivat heppoiset laavumme ja kastelivat varusteemme. Elämä synkistyi taas
kertaheitolla. Mutta ei niin pahaa,
ettei jotain hyvääkin. Metsäpalovaroitus poistui ja saimme tehdä
tulet. Tulen ääressä istuminen kohensi tunnelmaa. Kun Jussi vielä
löysi todella hyvän lakkapaikan,
sai mahakin täytettä. Nälkä ei

muutenkaan enää ollut koko ajan
mielessä, vaan elimistö ilmeisesti
oli siirtynyt käyttämään omia varastojaan.

Keskiviikko 20.7.
Yöllä tuli taas lisää vettä ja vaatteet alkoivat olla melkoisen kosteita. Aamulla istuimme nuotiolla
kuivattelemassa ja edellisillan
lakkoja riitti vielä runsaaseen aamiaiseenkin.
Liikkeelle lähtö oli poikkeuksellinen. Halpalentoyhtiö Jukka-Air
pakkasi meidät charter-koneeseen, joka muistutti epäilyttävästi Fiat Scudon tavaratilaa. Kuten
arvata saattoi, kone joutui tekemään pakkolaskun ja meidän tehtävämme oli paikallistaa itsemme
kartalta. Paikka osoittautui uimarannaksi, joten kävimmekin siinä
samantien huuhtomassa itseäm-
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me. Matka jatkui rämpimisenä
suota pitkin ja sää vaihteli jatkuvasti auringonpaisteesta sadekuuroihin.
Saavuttuamme rastille oli tehtävänä rakentaa vedensuodatin
muovipullosta, turpeesta, puuhiilestä ja rahkasammalesta. Samalla rastilla kerrattiin myös maasta
ilmaan annettavat hätämerkit.
Kun olimme valmiita jatkamaan
marssimista, jokainen kurssilainen pyydettiinkin yllättäin varusteineen jonkun kouluttajan matkaan. Jokaiselle osoitettiin noin
10*10 metrin kokoinen tontti, jossa piti yöpyä omatoimisesti. Tontit
olivat noin 100 metrin välein. Tulta ei saanut tehdä ja puhuminen
oli kielletty. Jokainen rakenteli
oman suojansa ja söi, jos tontilta
löytyi syötävää.

Torstai 21.7.
Aamulla kävimme läpi toistemme
asumukset ja vertailimme ratkaisuja.
Liikkeelle piti taas lähteä ja
reitti johti joen partaalle. Tehtävänä oli ylittää joki ilman ylimääräisiä apuvälineitä. Koska joki oli
uimasyvyinen, kaikki vaatteet ja
kengät laitettiin muovipussiin ja
pussi huolella kiinni. Sitten vain
uimaan joen yli säkin kanssa. Uimarilla oli toki vielä pelastusliivit
päällä varmuuden vuoksi.
Vaellus jatkui vielä muutamia
kilometrejä ja päätyi joen ran-

taan, jossa meille oli valmiiksi laitettuna petunkuivauskota.
Ryhdyimme kuivaamaan mukana
raahaamiamme pettuliinoja, kalastimme ja rakensimme suuren
kaksoislaavun
yöpymispaikaksi.
Viikon nälkäkuuri alkoi vaikuttaa varsinkin fyysistä ponnistelua
vaativissa töissä. Vähän väliä piti
pysähtyä lepäämään.
Illalla kun petut oli kuivattu,
saimme ohjeistusta pettujauhon
tekoon. Pettujauho tehtiin hakkaamalla kangaspussissa olevia
petun murusia kalikalla. Välillä
otimme ainekset pussista ja suodatimme hienon aineksen erilleen
itikkaverkolla. Saimme ruisjauhoja jauhetun pettujauhon määrän
perusteella niin, että leipätaikinaan tuli 30 % pettua ja 70 % ruista. Ravintola-alan ammattilainen
Small-Mike vaivasi meille leipätaikinan alle aikayksikön. Kun sitten
illalla saimme istua nuotiolla paistamassa leipää ja kaloja, oli olo
äärimmäisen tyytyväinen.

Perjantai 22.7.
Tieto siitä, että tämä päivä olisi
viimeinen, piristi mieltä ja antoi
voimia. Arvuuttelimme keskenämme, kuinka pitkä marssi olisi
tiedossa. Pieleenhän ne arvelut
menivät.
Kokoonnuttuamme kouluttajien teltan luo, Pete esitteli meille
perinteistä eläinten ansapyyntiä.
Metsään oli rakennettu noin 10

erilaista ansaa, joiden toimintaa
tutkailimme.
Toiseksi tehtäväksi sai jokainen
kerätä kasveja ja kertoa niiden
käyttötarkoituksen (ruoka, juoma, lääke, sidos). Minimivaatimus
oli löytää vähintään 20 käyttötarkoitusta keräämilleen kasveille.
Seuraavana olikin kirjallinen
koe survival-aiheisista kysymyksistä. Esim. Kuinka paljon kello on
paikallista aurinkoaikaa jos aurinko paistaa suunnasta 260 astetta?
Koulutus jatkui Erkin johdolla ja
opettelimme erilaisia loukkaantuneen kuljetustapoja. Ainoa realistinen tapa vähänkin pidemmälle
matkalle tuntuivat olevan neljän
hengen kantamat tilapäispaarit.
Saimmekin tehtäväksi kuljettaa
yhtä kurssilaista paareilla pitkin
pöpelikköä kaikki varusteet mukanamme. Onneksi kantomatka
osoittautui vain noin 200 metrin
pituiseksi ja matka päättyi mökin
pihaan. Vaellus oli päättynyt!
Helpotus oli käsin kosketeltava
ja tunnelma nousi huippuun. Valokuvauksen jälkeen jokainen pääsi
taas puntariin. Painot olivat pudonneet viikon aikana 5 - 8 kiloa.
Luovutimme pois lainavarusteet, jonka jälkeen seurasi ensimmäinen ateria. On vaikeaa kuvata,
kuinka hyvää kaurapuuro voikaan
olla viikon niukkuuden jälkeen.
Maiskuttelimme kevyen ateriamme ja sitten olikin vuorossa
sauna ja uiminen. Oman kuvansa

katsominen peilistä oli melkoinen
kokemus. Useimpien naama oli
turvoksissa ja täynnä hyönteisten
puremia. Saunominen ja peseytyminen tuntuivat taivaalliselta.

Saunomisen jälkeen oli vuorossa pakollinen lepohetki. Oikeaan
sänkyyn päästyään ei unen tuloa
tarvinnut juuri houkutella. Tunnin
nukkumisen jälkeen meidät herätettiin maailman kauneimmalla
lauseella: Nouskaahan syömään!

Teksti: Matti Kokki
Kuvat: Marja Hyvärinen ja
Jukka Haapasaari

Kurssi ja kouluttajat onnellisena perillä.
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Jos on kuullut erävaelluksen SM-kilpailuista, on kuullut todennäköisesti myös Iiro Kakosta.
Hän on Suomen menestyneimpiä kilpailijoita niin erävaellus-, erämelonta- kuin partiotaitokilpailuissakin. Kakko on myös pitkäaikainen Survival Killan jäsen, joka peräänkuuluttaa selviytyjien soveltamistaitoa.

Kakko (vas.) ja Vesterinen erävaelluksen SM-kisoissa 2005.

soveltaa arkielämään.
Kakko kertoo suunnitelleensa
harjoitusta, jossa nämä taidot
joutuisivat todelliselle koetukselle. Kyseessä olisi lentokoneen
maahansyöksyn jälkeinen tilanne, jossa syöksystä selvinneet
bisnesmatkustajat joutuvat selviytymään niillä varusteilla, joita
oikeasti olisi mukana. Eli päällä
puku ja pikkukengät, ja kädessä
salkku. Moisessa tilanteessa saattaisi kengännauhoille löytyä uusia
käyttötarkoituksia.

Eläintarhaleikki ja pässin
kivekset

Iiro Kakko:

Sovella ja selviydy!
– Olemme Kanin (Pekka Vesterinen, Kakon kisapari) kanssa miettineet, että tulemme olemaan
nuorempien kisaajien kiusana vielä pitkään. Toinen työntää toista
pyörätuolissa.
Näin Kakko visioi, kun haastattelu kääntyy erä- ja retkeilykilpailuihin. Hän pitää erävaelluksen
SM-kilpailuja itselleen tärkeänä
tapahtumana oppimisen kannalta.
– Haluan testata, mitä olen oppinut, ja oppia samalla uusiakin
asioita. Erävaelluksen SM-kisoissa
tämä onnistuu. Kisat ovat minulle
täydennyskoulutuspaikka.
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Hänen mielestään on aivan
sama, millainen toteutus kisoilla
on. Kilpailijat voisivat olla hänen
puolestaan lähdössä vaikka alasti,
kunhan peruselementit säilyvät.
Kakon kaipaamia peruselementtejä ovat tehtävät, joista voi oppia
uutta, ja riittävä fyysinen rasitus.
Rasituksessa pitää pystyä selviytymään tehtävistä, hoitamaan peruselintoimintonsa ja vielä toimimaan järkevästi.

Selviytymisen ﬁlosoﬁaa
Kakon kilpailutoimintaa ja aikaa
kiltatoiminnassa yhdistää kaksi
asiaa: halu oppia uutta ja selviy-

tymisen ﬁlosoﬁa. Selviytymisen
ﬁlosoﬁa on soveltamista ja innovatiivisuutta: aina ei tarvitse
kaikkia olemassa olevia ja valmiita varusteita selviytyäkseen.
Ilman mukia voi juoda, ja ilman
ensiapulaukkua voi tyrehdyttää
verenvuodon.
Innovatiivisuutta
on se, että kykenee esimerkiksi
näkemään ensiapuvälineitä kaikkialla maastossa. Soveltamista on
se, että tavaroita ja asioita voi
käyttää muuhunkin kuin mihin ne
on alun perin suunniteltu. Vaikka
asiat tässä yhteydessä liittyvätkin
erä- ja retkeilytoimintaan, selviytymisen ﬁlosoﬁaa voi ja kannattaa

Iiro Kakko kävi tuolloin Survival
Testiksi kutsutun kurssin vuonna
1977. Muistikuvat ensimmäisestä kosketuksesta Survival Kiltaan
ovat samantyyppisiä kuin monella
muullakin. Hän muistelee olleensa kurssin nuorin, ja että kurssin
aikana ei ollut hirveästi ruokaa
tarjolla. Yksityiskohdista mieleen
on jäänyt ruoka, jonka tytöt olivat
valmistaneet poikien keräämistä
juurista. Juuret eivät olleetkaan
sellaisia kuin piti, mutta ateria
maittoi silti.
– Oppia siellä sai, mutta aikamoista sinnittelyä se oli, Kakko
summaa kokemuksensa.
Kakko tuli Killan toimintaan
mukaan partiomaailmasta. Noihin
aikoihin partioliike oli vaiheessa,
jossa toiminta muuttui joidenkin
makuun liian leikkimiseksi.
– Muistan vieläkin elävästi suorituskirjassa olleen tehtävän,
jossa koko vartion piti imitoida
eläintarhaa. Se alkoi olla kaukana
siitä, mitä partiolta hain.
Kakko kaipasi jotain muuta, ja
löysi, ironista kyllä, Partio-lehdestä Survival Killan ilmoituksen.
Vuoden 1983 Survival Test oli
Kakon suunnittelema, ja hän oli

myös pääkouluttaja. Hän muistelee pitäneensä varsinkin siitä,
että sai suunnitella kurssille haluamansa kaltaisen juonen. Kurssi
oli ”näytelmä”, jossa Päijänteelle
purjehtimaan lähteneiden vene
haaksirikkoutui, ja purjehtijat
joutuivat selviytymään saaressa
pelastajia odottaen.
– Kun kurssilaiset pääsivät saareen, heillä ei ollut edes tulitikkuja ja satoi vettä. Oli ikävä keli,
Kakko kertoilee.
Pääkouluttaja oli itse sonnustautunut paikalliseksi asukkaaksi, natiiviksi, joka tarjosi saareen
tulijoille liharuokaa. Kurssilaisia
kiinnosti tarjottu ruoka, mitä he
oikeastaan söivät?
– Kysyin sitten, että ettekö tunne pässin kiveksiä. Ensimmäinen
oksensi saman tien.
Kakko kertoo, että hän oli tyytyväinen siihen, miten paljon he
saivat sisällytettyä kurssiin. Mukana oli ainakin purjevene, lentokone ja höyrylaiva. Kurssilaisten tuli
viestittää yli lentävälle koneelle,
joka tiputti saareen lähetyksen.
Kurssin päätteeksi haaksirikkoiset
pelastettiin höyrylaivaan, jossa
tunnelma oli kuin koko kurssi olisi
pelastunut vuoden maastossa olon
jälkeen.
Vaikka Kakko on edelleen Killan
jäsen, hän ei ole ollut aktiivitoiminnassa mukana sitten vuoden
-83 kurssin. Toiminta jäi henkilösyistä, jäsenillä oli erimielisyyksiä
monista asioista.

– Ei sellaista ammattia olekaan
kuin eräopas. Ei niillä hommilla
kukaan tienaa nykyisin koko elantoaan.
Hetkinen. Suomihan on väärällään luonto- ja ohjelmayrittäjiä.
Miten niin kukaan ei tienaa elantoaan? Juju onkin sanojen määrittelyssä. Moottorikelkkasafarien ja
köysilaskeutumisten järjestäminen yrityksille ei ole Kakon mielestä eräopastoimintaa sanan varsinaisessa merkityksessä. Se on
ohjelmapalveluiden tarjoamista.
Hän kertookin miettineensä, pitäisikö eräopaskoulutusta muuttaa vastaamaan markkinoiden
kysyntää. Opettaa enemmän asiakaspalvelua ja eri kulttuurien kohtaamista kuin haastavia erätaitoja. Miettiessään hän myös pyörtää
voimakasta alkukommenttiaan.
– Toisaalta eräoppaiden kouluttaminen on mukavaakin hommaa.
Katson olevani kohtuullisen hyvä
työssäni ja kiinnostunut aiheesta.
Myös opiskelijani ovat innostuneita ja motivoituneita.
Kun on viimeisen kysymyksen
aika, Kakko kysyy, saako hän esittää toiveensa joulupukille. Ei aivan - hän saa lähettää terveisensä
30-vuotiaalle Killalle ja sen jäsenille:
– Toivon, että esittämäni selviytymisen ﬁlosoﬁa ymmärretään. Ei
tarvitse kaikkea, jos osaa soveltaa.

Teksti ja kuva:
Juho Salminen

Eräoppaan elanto
Kakko kertoo olevansa pätkätyöläinen, joka opettaa aika ajoin
erä- ja luonto-opas -opiskelijoita.
Millaista on ansaita leipänsä eräopaskouluttajana nyky-Suomessa?
– Siinä ei ole oikeastaan mitään
järkeä, hän täräyttää.
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Selviytymisen seitsemän

vihollista

Seitsemän asiaa, joista yksikin hankaloittaa selviytymistä
huomattavasti. Lue, ota opiksi ja varaudu.

Tämän ohjeen tiedot perustuvat
täysin lääkintämajuri Heikki Karisen esitykseen ”Pelastautuminen
– selviytymisen seitsemän vihollista”.
Selviytymisen vihollisissa pätee
kolmosten nyrkkisääntö, joka on
suuntaa-antava. Ihmiselle ovat
kriittisiä kolmen minuutin hapen
puute, kolmen tunnin hypotermia
ja kolmen vuorokauden nesteen
puute.

Loukkaantuminen ja kipu
Kipu on tunne, jolla elimistö viestittää jonkin asian olevan vialla.
Erilaisten loukkaantumisten joukosta hengenvaarallisia ovat ne,
joissa:
- suurten valtimoiden (reisi,
olkavarsi) revetessä kriittinen
verenhukka syntyy pahimmillaan
alle minuutissa
- hapettuneen veren pääsy aivoihin estyy. Jo 2-3 minuutin katkoksessa alkavat aivot tuhoutua

nopeasti
- suuret nestehukat aiheuttavat shokin, jota sydän kestää parhaimmillaan 6-12 tuntia.
Loukkaantumistilanteessa apuna ovat hyvät ensiaputaidot, lääkitys ja shokissa tarvittaessa nestetiputus.

Kylmä
Ihon tai kehon lämpötilan lasku
huonontaa toimintakykyä ja altistaa erilaisille kylmävammoille
ja paleltumille. Ihon lämpötilan
lasku aiheuttaa paikallisen vaurion, paleltuman eli pakkasen pureman. Koko kehon lämpötilan lasku
taas aiheuttaa yleisen kylmettymisen eli hypotermian, jossa kehon sisäinen lämpötila, ydinlämpö laskee vaarallisen alas ja voi
johtaa kuolemaan. Alilämpö voi
kehittyminen kestää muutamasta
minuutista muutamaan tuntiin.
Nestevajaus nopeuttaa paleltumien kehittymistä, ja alkoholi vaikeuttaa ruumiin lämmönsäätelyä.

Elimistön jäähtyminen alkaa
nopeasti haitata ajattelukykyä
ja näin ehkäisee halun selviytyä. Liikkumisesta tulee vaikeaa
ja mielen valtaa halu unohtaa ja
nukkua. Periksi antaminen ja nukahtaminen voivat kuitenkin johtaa kuolemaan. Kylmyyden uhatessa on pyrittävä rakentamaan
suoja säätä vastaan ja sytytettävä nuotio. Nopea suojan ja tulen
teko on tärkeää niin kauan kuin
sormet toimivat.

Jano
Ruumiin nestevajaus ilmenee normaalioloissakin väsähtämisen tunteena. Pienen janon voi unohtaa
helposti, mutta jatkuva kova jano
alkaa sumentaa ajattelukykyä.
Useita tunteja kestävässä rasituksessa on juotava jatkuvasti.
Hikoiltaessa syntyy myös suolavajaus. Normaali 70 kg:n painoinen
aikuinen tarvitsee noin 2,5 litraa
nestettä vuorokaudessa (2-4 litraa, kuumassa ympäristössä jopa

enemmän), ja virtsaa pitäisi tulla
samassa ajassa vähintään 500 ml.
Täysin juomatta ihminen selviää
2-3 vrk.
Suomessa juomakelpoista vettä
on saatavilla lähes kaikkialta ulkoluotoja, suojatiloja ja laskeumia
tai muita vastaavia lukuun ottamatta. Keittämällä tai puhdistusaineilla vesi voidaan puhdistaa
pieneliöistä, mutta ei kemiallisista yhdisteistä tai radioaktiivisesta
materiaalista. Itämeren vesi aiheuttaa lisääntyvää janon tunnetta
vähäisestä suolastaan huolimatta.

Nälkä
Jos vettä on riittävästi, ravinnon
puute käy vaaralliseksi vasta viikkojen kuluttua. Nälkä on kuitenkin janon tavoin aina mielessä ja
heikentää keskittymiskykyä.
Ruuatta ihmisen aineenvaihdunnassa tapahtuu muutoksia.
3-4 vuorokauden kuluessa alkaa
ketoosi – ilmiö, jolloin saattaa

esiintyä päänsärkyä ja huonovointisuutta. Tämän jälkeen aineenvaihdunta tehostuu elimistön
alkaessa kuluttaa omia rasvavarastojaan. Oireet vähenevät, ja
olo alkaa tuntua siedettävältä. Vitamiinien ja hivenaineiden puute
väsyttää aluksi, mutta puutostautien oireita tulee vasta kuukausien kuluttua. Nälkiintynyt elimistö
on altis kylmälle ja sairauksille.
Luonnonmuonien käyttö vaatii
tietoa ja taitoa. Eläinkunta on
turvallinen, kasvit ja sienet on
tunnettava hyvin. Turhaa energiankulutusta on vältettävä (työ,
lämpötila). Ruokaa on säännösteltävä alusta asti ja hätäravinnon
käyttö täytyy tuntea: mitä ja miten voi käyttää.

Pelko
Pelkääminen on hätätilanteessa
luonnollista, eikä siinä ole mitään
hävettävää. Pelko voi kuitenkin
kehittyä hallitsemattomaksi paniikiksi. Pelkoon auttaa ennakolta

tehty tilanteen mukainen harjoittelu, välineiden tuntemus, taitojen ja tekniikoiden parantaminen.
Työhön keskittymisestä on myös
apua. Johtajan asema korostuu
tällaisissa tilanteissa.

Uupumus
Väsyminen on luonnollista, vahvimmatkin väsyvät joskus. Kuten
kylmyyskin, jo suhteellisen pieni
väsymys vaikeuttaa ajattelukykyä,
ja seurauksena on välinpitämättömyys. Nukahtaminen kylmässä tai
muuten kriittisellä hetkellä voi
olla kohtalokasta. Omia voimiaan
täytyy osata käyttää säästeliäästi. Ennen väsymistä on nuotion ja
suojan on oltava valmiina.

Yksinäisyys
Jos tilanteeseen on jouduttu yllättäen, toimettomuus ja turha
odottaminen voivat masentaa ja
johtaa paniikkiin. On oltava toimelias ja pidettävä toivoa yllä.
Tärkeintä on tehdä jotain hyödyllistä.

Heikki Karisen haastattelu seuraavalla sivulla.
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Tutkimusmatkailun perinne
Vuoristo-olosuhteet ja kaukaiset
maailmankolkat ovat kiehtoneet
Karista jo kauan. Kiipeilykipinä
syttyi poikavuosina Saimaan kallioisilla saarilla. Karinen on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana reissannut Afrikassa, Nepalissa
ja Tiibetissä kymmenisen kertaa,

Heikki Karinen:

”Miksi en
minäkin
siellä
pärjäisi”
Heikki Karinen heittämässä vipukeihästä vuonna 1990.
Vier. sivu: Camow Back testissä. Everest-retkikunta 2005.

Heikki Karinen on ollut Survival Killan jäsen vuodesta 1986. Hän on myös kiertänyt maailman haasteellisimpia maastoja Everestistä Etelämantereelle, ja toiminut useiden retkikuntien
lääkärinä. Survival News selvitti, mitä Kiltatoiminta on Kariselle antanut ja millaisena hän näkee ulkoilun turvallisuuden vuoristo-olosuhteissa.

Heikki Karinen kävi ensimmäisen Ulkoilun Turvallisuuskurssinsa
vuonna 1986. Tuolloin armeijassa
ollut Karinen oli haaveillut kurssista jo muutaman vuoden, mutta
kurssia ei ollut aiemmin sattunut
kohdalle. Vuoden -86 UT järjestettiin Lieksassa Pohjois-Karjalassa
– Kurssista muistan sen, että
liikuimme kanooteilla jokea alavirtaan. Yksittäisistä asioista mieleeni on jäänyt jäkäläpuuro, jota
teimme kokonaisen jätesäkillisen.
Puuroa oli tosi paljon ja se oli rakenteeltaan hyytelöitynyttä mönjää, mutta kummasti se silloin
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maittoi, Karinen muistelee.
Karinen on vuosien varrella
touhunnut Killassa monenlaista.
Toiminnassa oli muutaman vuoden hiljaisempi jakso 1990-luvun
puolivälissä, mutta vuodesta -99
Karinen on ollut taas aktiivisemmin mukana. Päällimmäisenä ensimmäisen UT-kurssin ohella mieleen on jäänyt Killan ensimmäinen
talviharjoitus Hammastunturissa
vuonna 1991. Kyseessä oli koeharjoitus, jossa osallistujat olivat
liikkeellä tunturissa kaamosaikaan. Retkikunnalla oli eväänään
poron puolikas.

Teksti: Juho Salminen
Kuvat: Heikki Karisen arkisto
– Siltä reissulta muistan kovan
säiden vaihtelun. Kun lähdimme
hiihtelemään aamuyöstä kohti sivistystä, ahkio muuttui pikkuhiljaa luistavasta reestä lumiauraksi,
joka ei luistanut edes alamäessä.
Sää lämpeni kovasta pakkasesta
lämpöasteiden puolelle. Ahkion
vetäminen oli silloin kovaa hommaa, Karinen kertoo.
Hyvin Kariselle ovat jääneet
mieleen myös vuoden 2000 tapahtumat: Grönlannin melontaretki
Kalakosken Mikan kanssa ja muillekin kiltalaisille tuttu Oxtindanin
jäätikkökurssi.

ollut Etelämanner-retkikunnassa
ja viimeksi kiivennyt kohti maailman korkeinta huippua, Mount
Everestiä. Mikä vetää äärimmäisiin maailmankolkkiin?
– Karu ja kaunis luonto, Karinen
vastaa aikailematta.
– Myös tutkimusmatkailu kiehtoo. Maapallo on lähes kauttaaltaan ihmisen asuttama, mutta
vuoristoista ja erämaista löytyy
yhä tutkimattomia alueita. Samalla retket ovat myös tutkimusmatkoja ihmiseen ja ihmisen suo-

rituskykyyn.
Monille retken suunnittelu ja
valmistelu on vähintään yhtä suuri nautinto kuin retki itse – niin
myös Kariselle. Hän kertoo, että
kohteella ei loppujen lopuksi ole
niin suurta väliä. Tärkeintä on,
että reissu on antoisa ja hieno onnistunut.
Viime vuosina vuoret ovat olleet Karisen kohteita myös siksi,
että hänellä on
valmisteilla väitöskirjatutkimus
vuoristotaudista
ja sen ennustettavuudesta. Lääkintätehtävät ovat
vieneet hänet yhteistyöhön toisen
tunnetun suomalaiskillan, Laskuvarjojääkärikillan,
kanssa.
Yhteistyö alkoi vuonna
2000, jolloin Karinen laati Denalin
retkikunnan lääkintähuoltosuunnitelman. Kahden
laskuvarjojääkäriretkikunnan
jälkeen
Karinen
osallistui
tämän
kevään Mount Everestin valloitusyritykseen retkikunnan lääkärinä
tehden samalla vuoristotautitutkimustaan.
Retkikunta toimi suomalaisvoimin, mukana ei ollut ulkopuolisia
kantajia eikä oppaita. Vain kokit
olivat paikallisia. Kukaan retkikunnasta ei päässyt aivan huipulle, lähimmäksi päässyt pari kävi
8630 metrin korkeudessa. Everestin korkeus on tuoreimman mittauksen mukaan 8843,43 metriä.
Karinen itse kävi korkeimmillaan

7200 metrissä.
– Retken päällimmäinen anti
oli osoitus siitä, että huolellisella
suunnittelulla ja valmistautumisella suomalaisetkin pystyvät järjestämään retkikunnan yli 8000
metrin korkeuteen.
Matkan varrella sattui monenlaista. Karinen muistelee, miten
muu retkikunta odotti jännityksen
vallassa radiotietoja huippua kohti yrittäneestä parista. Kun yhteys viimein saatiin ja tuli ilmoitus,
että kaikki on kunnossa, helpotus
oli valtava. Varsinaisia vaaratilanteita retkellä ei ollut lainkaan.

Ulkoilun turvallisuus ja
vuoristo?
Useamman UT-kurssin käynyt ja
vuoristossa paljon liikkunut lääkäri. Heikki Karinen lienee oikea
mies kertomaan, mitä on ulkoilun
turvallisuus ja henkiinjääminen
vuoristossa.
– Vuoristo ei ole terveellinen
paikka oleskella, se on haasteellinen ympäristö. Lumivyöryriskiin ja äkkinäisien säämuutosten
tuomiin ongelmiin on mahdollista varautua, mutta esimerkiksi
joillakin ilmenevää silmänpohjan
verenvuotoa ei voi ennakoida, Karinen kertoo.
Vaikka vuoristo onkin haasteellinen ympäristö, siellä on kuitenkin mahdollista toimia jossain
määrin turvallisesti. Tärkeimmäksi seikaksi Karinen mainitsee sen,
että riskien ottamista tulee välttää viimeiseen saakka. Mitään extempore ratkaisuja ei voi tehdä,
sillä virheet voivat johtaa tuhoon
ja kuolemaan. Avainsanoja ovat
perinpohjainen valmistautuminen
ja suunnittelu. Myös selkeä johtaja ja vahva johtamisote ovat tärkeitä retkikunnissa.
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Killasta itseluottamusta
Karinen kertoo, että hän on saanut Survival Killasta itseluottamusta, joka on näkynyt muussa
toiminnassa. Joskus jopa hieman
liikaakin.
– Liikuin vuonna 1987 Nigeriassa ja vuonna -89 sisällissotaa käyneessä Etelä-Sudanissa. Kun noita
reissuja muistelee, niin voi sanoa,
että taisi nuoren miehen itseluottamus olla hieman liian kova. Mitään ei sattunut, mutta olisi voinut sattua.
Killan toiminnassa Karinen sanoo oppineensa sen, että suomalainen metsä ei ole vihollinen,
kun siellä osaa toimia. Esi-isämme elivät ja pärjäsivät metsissä
pitkään. Sama ajatusmalli toimii
muuallakin maailmassa:
– Jos jossain on paikka, missä ihmiset elävät, niin ajattelen, että
miksen minäkin siellä pärjäisi.
Kokemuksien ja itseluottamuksen lisäksi Kiltatoiminta on antanut Kariselle monia hyviä ystäviä
ja kontakteja. Killan jäseniltä
löytyy Karisen mukaan kaikenlaista osaamista maan ja taivaan
väliltä.

Tervemenoa maailmalle
Mitä Heikki Karinen haluaisi sanoa
Survival Newsin lukijalle, joka
suunnittelee retkeä vuoristoon tai
muuhun haasteelliseen ympäristöön?
– Tervemenoa vaan, Karinen
naurahtaa.
– Eli kannattaa etsiä paljon etukäteistietoa, suhtautua kohteen
olosuhteisiin kunnioituksella ja
kysellä suunnitteluneuvoja vaikkapa muilta kiltalaisilta. Kiltakontakteja kannattaa käyttää hyväksi, hän neuvoo.
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Petri Heinonen ja Mika Kalakoski:

Etelänmatkaajat

Teksti: Juho Salminen
Kuvat: Petri Heinonen ja
Mika Kalakoski

”Ikinä ei ole Killan reissuille
lähtemistä tarvinnut katua”,
Petri Heinonen sanoo. Survival News istutti hänet ja
Mika Kalakosken saman pöydän ääreen miettimään syntyjä syviä Etelämantereesta ja
Survival Killan toiminnasta.
Keskustelun tulokset, olkaa
hyvä.
Heikki Karisen taustalla pilkottaa Mt. Everest.

Kavala AMS
Everestin retkikunnan aikana Karisen tutkimuksen kohteena oli AMS,
acute mountain sickness eli akuutti vuoristotauti. Tutkimuksessa
pyrittiin löytämään menetelmiä
tunnistaa alttius vuoristotaudille
jo ennen kiipeilyn aloittamista.
Lisäksi tavoitteena oli jatkossa
kehittää kenttäkelpoisia menetelmiä AMS:n ennakointiin maallikoiden käyttöön. AMS iskee, jos
sopeutuminen oheen ilmaan, akklimatisoituminen, epäonnistuu
liian nopean nousun vuoksi. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä,
että rasituksen jälkeinen happisaturaation lasku ennakoisi akklimatisaation ongelmia paremmin kuin
pelkkä lepohappisaturaatio tai leposykkeen muutokset.

Lisää tietoa Internetissä:
www.everest.ﬁ
www.lts.ﬁ/ﬁlearc/193_s113-117_
Karinen.pdf

Mika Kalakoski: Hmm… Valoisa,
äärimmäinen ja hieno.
Petri Heinonen: Kaukana, iso
ja kaunis.
Oltermanni ja vouti miettivät.
Heiltä kysyttiin, mitkä kolme sanaa tulevat ensimmäisenä mieleen Etelämantereesta. Ollaan
Merentutkimuslaitoksen uusissa
tiloissa, Dynamicum-talossa Helsingin Kumpulassa. Rakennus on
valtava, ja niin on haastatteluhuoneessa olevan kokemuksen
määräkin. Näiltä miehiltä löytyy
pitkä kokemus haastavissa luonnonoloissa toimimisesta niin työn
kuin harrastuksenkin puolesta.
Molemmat työskentelevät Etelämanner-retkikuntien parissa, ja
ovat olleet merkittävässä roolissa

kehittämässä Survival Kiltaa sellaiseksi kuin se nyt on. Mutta annetaanpa herrojen itsensä kertoa,
mikä Etelämantereessa kiehtoo.
Petri Heinonen: Napa-alueet,
pohjoinen ja etelä, ovat kiehtoneet minua niin kauan kuin olen
osannut lukea. Shackletonin ja
kumppanien retkikuntakertomukset on tullut ahmittua.
Mika Kalakoski: Olen myös aina
ollut kiinnostunut polaarialueista
ja talviretkeilystä. Siinä mielessä
nykyinen työ on lottovoitto.
PH: Kun Mika pyysi minua ensimmäistä kertaa retkikuntaan
mukaan, en ollut uskoa sitä todeksi ennen kuin istuin lentokoneessa
matkalla Etelämantereelle.
MK: Itse en ennen ensimmäistä
reissuani meinannut uskaltaa

ajaa edes polkupyörällä, ettei
lähtö vain vaarannu. Muiden hienojen asioiden ohella myös itse
työskentely on äärimmäisen mielenkiintoista. On ollut hienoa nähdä suomalaisen Etelämannertutkimuksen kehittyvän.
PH: Myös minulle työ on tehnyt
Etelämantereen uudella tavalla
kiinnostavaksi. Hyvä esimerkki
tästä on tutkimusaseman rakennustyön johtaminen ja siinä onnistuminen. Se oli hyvää terapiaa
– koki pitkästä aikaa oikeaa ylpeyttä tekemisistään. Työssä on
myös jatkuvasti uusia haasteita.
MK: Niin, haasteiden ratkaiseminenhan on meidän työtämme.
Kun haasteet loppuvat, loppuvat
meidän hommammekin.
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Kokemuksia kirjaksi asti
Palataanpa historiassa taaksepäin.
Mitä miehet muistavat omilta ensimmäisiltä
UT-kursseiltaaan?
Entäpä mitä muita ikimuistoisia
kokemuksia Kiltatoiminta on antanut?
MK: Muistan, että omalla UT:lla
satoi päivittäin, eikä meillä ollut
sadevaatteita. Kurssi oli raskas,

mutta antoisa. Opin hirvittävän
paljon uusia asioita.
PH: Ensimmäinen UT-kokemus
oli erittäin positiivinen. Siellä oppi
paljon varsinkin itsestään. Meitä
mitattiin jatkuvasti: joka aamu
otettiin virtsa- ja verinäytteet.
Myös pulssia ja verenpainetta
tarkkailtiin. Tiedot menivät opiskelijalle, joka käytti niitä ravitsemusaiheisessa lopputyössään.
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MK: Muista reissuista tulee mieleen vuoden 1996 talviharjoitus
Kaldoaivin erämaassa. Kokemus
oli unohtumaton ja absurdi – liikuimme kaamoksessa tunturissa
energiat vähissä, sillä kokeilimme
samalla hätämuonia.
PH: Ensimmäinen Oxtindanin
jäätikkökurssi vuonna 1997 oli
huikea kokemus. Siellä oppi pal-

jon uutta asiaa, ja jälleen uusia
puolia itsestään. Oppi toiminaan
korkeissakin paikoissa aiempaa
paremmin. Toinen mieleen painunut kokemus on Korouoman talviharjoitus. Olimme varautuneet
kunnon pakkasiin, mutta heräsimmekin kuusenpersiistä vesisateeseen. Oli siinä sitten naurussa pitelemistä, kun pakasti uudelleen
ja kaikki jäätyi.

MK: Aika hankala näitä kokemuksia on eritellä, niin monessa
on ollut mukana. Voisi vaikka kirjan kirjoittaa.

Haasteellinen jäinen
manner
Turvallinen ulkoilu on tuttu käsite jokaiselle UT-kurssin käyneelle. Millaisena alan asiantuntijat
näkevät
ulkoilun
turvallisuuden
Etelämantereella?
M K :
Erittäin
haasteellisena.
Pintaalasta
98 % on
jäätä.
Kahden
prosentin maaalakin on
hyvin karua. Kasveja on
vähän.
Oikeastaan Etelämanner
on haaste
kaikelle
m u u l lekin turvallisuudelle kuin vain
ulkoilun. Ei ole infrastruktuuria,
johon tukeutua.
PH: Siellä mikään ei ole itsestään selvää.
MK: UT-kursseilla opetettavasta ajattelutavasta on hyötyä. On
osattava keskittyä olennaiseen
sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Killassa opitut toimintamallit ja henkiinjäämisen perus-

teet ovat auttaneet tässä.
Jatketaan ajatusleikillä. Jos pitäisi käydä valitsemaan, mitkä viisi varustetta tai asiaa Kalakoski ja
Heinonen ottaisivat ehdottomasti
mukaansa Etelämantereelle? Lyhyen miettimisen jälkeen lista
on valmis: olosuhteisiin sopiva
vaatetus, olosuhteisiin sopiva makuupussi, teltta, Iridium-satelliittipuhelin ja keitin. Asiat eivät ole
kuulemma tärkeysjärjestyksessä.
Heinonen lisää, että myös muonaa
kannattaisi ehkä ottaa mukaan.
Kiltatoiminta on selvästi vaikuttanut sekä Kalakosken että Heinosen nykyiseen työhön. Varsinkin
Heinosen, sillä ilman Kiltayhteyksiä hän tuskin edes olisi nykyisessä
työssään. Hän kertookin, että on
koko ikänsä pyrkinyt hankkimaan
arktista pätevyyttä. Killan piti
olla vain yksi koulutusaste, mutta Heinonen ”hurahti mukaan”.
Molemmat ovat sitä mieltä, että
Killassa toimiminen on erinomainen lähtökohta heidän nykyiseen
työhönsä.

Tarkastusmestarin varpaat
Vaikkei sitä aina muistaisikaan,
niin Kiltakin on kuitenkin ”vain”
harrastus. Onko toiminta antanut
muutakin kuin ammatillista pätevyyttä?
MK: On. Kiltatoiminta on minulle erilainen tapa liikkua luonnossa ja nähdä luonto. Huomaa,
että retkelle ei tarvitse aina varustautua uusinta huutoa olevilla
välineillä, ja pääsee lähemmäs
luontoa.
PH: Olen huomannut, että varusteiden
minimalisoinnillakin
tulee toimeen. Hienoudet tuovat
olemiseen vain lisää mukavuutta. On myös hyvä huomata, että
”olen käynyt Etelämantereella,

Mika ja Petri joulumyrskyssä.

selviän siis mistä vain -asenne”
ei ole mahdollinen. Mikallahan on
tästä hyvä esimerkki.
MK: Kyllä, lähdin toiselle UTkurssilleni vuonna -86, ja ajattelin saman aiemmin kokeneena
näyttäväni muille, miten toimitaan. Yhtä lailla nälkä ja kylmyys
silti vaivasivat. Tarkastusmestarin
varpaat palelevat siis yhtälailla
kuin oppipojankin.
PH: Ehkä jopa enemmän…
MK: On hyvä huomata, että Killan koulutus ei ole vain tehtävien
kertasuorituksia, vaan jatkuvaa
toistoa. Jos opin vuonna -85 viisikymmentä kasvia, niin en muista
niistä enää yhtään, ellen ole kiin-

nostunut asiasta.
PH: Minäkin opin viime kesänä
kaksi tai kolme uutta kasvia. Sinä
aikana, kun olen ollut toiminnassa mukana, UT-kurssien sisältö ja
taso on selvästi standardisoitunut. Opetuksen taso on nykyisin
vakaa.

Kilta suomalaisella järjestökentällä
Siirrytään virallisiin teemoihin.
Herroilta Heinonen ja Kalakoski löytynee hyvä vastaus siihen,
mikä on Survival Killan asema
suomalaisten ulkoilujärjestöjen
joukossa vuonna 2005.
MK: Olemme ainut järjestö ja

Survival News 25

Arkiston helmiä:
järjestelmä Suomessa, joka järjestää ulkoilun turvallisuus – ja
henkiinjäämiskoulutusta.
Myös
pitkäjänteisesti toimiva koulutusjärjestelmämme on ainutlaatuinen.
PH: Meidän kannattaakin keskittyä siihen, miten eroamme
muista.
MK: Emme kuitenkaan kilpaile ajasta tai toiminnasta muiden
järjestöjen kanssa. Kiltalaisten
jäsenyys muissa järjestöissä on
ainoastaan hyvä asia.

Ensimmäinen henkiinjäämiskurssi Suomessa

Julkaistu teoksessa ”20 vuotta henkiinjäämiskoulutusta, Survival Kilta 1975-1995” (Björn Corander 1995)

Satakunnan Partiopoikapiiri järjesti ensimmäisen henkiinjäämiskurssin, Survival Testin, 6.-12.8.1973 Kullaan Joutsijärven Isonokeen saaressa. Lehdistö kävi kuumana.

Haastattelun päätteeksi kierrämme ihmettelemässä uutukaista
rakennusta. Samassa pytingissä
toimii myös Ilmatieteen laitos.
Katolta aukeaa näkymä aamuaurinkoiseen itäiseen Helsinkiin.
Keli on vetäytynyt pakkaselle, talvi taitaa olla viimeinkin tulossa.
Ja Killan talviharjoitus Muotkalla.
Jutun kuvat: s. 23 telttoja pystyttämässä, s. 24 Mika ja pingviinit, s.25 Mika ja Petri
joulumyrskyssä ja s. 26 Petri lapiohommissa.

Henkilötiedot
Mika Kalakoski,

Petri Heinonen,

Oltermanni

Kiltavouti

- Kiltaan 1985, UT-kurssi Pohjois-Valkealassa
- Suunnittelijana Merentutkimuslaitoksella Etelämanner-tutkimusohjelmassa vuodesta 1999
- Osallistunut kuuteen Suomen
Etelämanner-tutkimusretkikuntaan.
- Haastattelun aikaan työskenteli Arktisen keskuksen erikoisssuunnittelijana Huippuvuorten
Koillismaalle
suuntautuvassa
kansainvälisessä tutkimusretkikunnassa.

- Kiltaan 1996, UT-kurssi Kankaanpäässä
- Suunnittelijana Merentutkimuslaitoksella
Etelämannertutkimusohjelmassa vuodesta
2003
- Osallistunut neljään Suomen
Etelämanner-tutkimusretkikuntaan.
- FINNARP 2005 -retkikunnan
johtaja
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Mikä FINNARP?
Suomen Etelämanner-tutkimuksen pysyvä logistiikka (FINNARP)
on sijoitettu Merentutkimuslaitoksen yhteyteen. FINNARP on lyhenne sanoista Finnish Antarctic
Research Program. Suomen tutkimusasema Etelämantereella on
nimeltään Aboa. Tutkimusaiheet
ovat liittyneet mm. meri- ja rakennetekniikkaan,
merentutkimuksen eri haaroihin, ilmatieteisiin, geologiaan ja geofysiikkaan.
Vuoden 2005 retkikunta lähti
matkaan 21. marraskuuta ja sen
on tarkoitus palata Suomeen tammikuun puolivälissä 2006.
www.antarctica.ﬁ

Survival
Test
kuului
piirin
vuosiohjelmaan. Edellisenä vuonna oli pidetty kolme viikonlopun pituista koekurssia. Vuoden
varrella kurssia käsiteltiin piirin eri tilaisuuksissa ja varsinkin
piirihallitukselle annettiin tilanneselvityksiä. Suomen Partiojärjestö sai tiedon kurssista hyvissä
ajoin ja keskusjärjestö kertoi tapahtumasta omissa julkaisuissaan
ja tiedotteissaan. Henkiinjäämiskurssin järjestämispaikka pidettiin salassa kaikilta muilta, paitsi
kurssin johdolta, joka luonnollisesti tiesi sen. Piirin tiedottajakin
sai tiedon paikasta vasta kun kurssi oli alkanut.
Meripartiolippukunta
Ruoripoikien työleirin yhteydessä tehdyssä kuvaraportissa kesäkuun
Satakunnan Kansassa oli maininta Survival Testistä. Heinäkuussa
annettiin tiedote kaikille päivälehdille (maakunnan omille sekä
niille, joilla on Porissa aluetoimittaja) ja radiolle. Tiedotteessa,
joka koski piirin kahta tärkeintä kesätapahtumaa, selvitettiin
henkiinjäämiskurssia noin liuskan
verran. Sama tiedote meni SPJ:
lle laajennettuna. Ennakkouuti-

nen julkaistiin SK:ssa ja Lallissa.
SPJ:n välityksellä uutinen oli luettavissa myös Terveitten Elintapojen ja Kirkkojen Maailmanneuvoston palstoilla. Tiedotteessa oli
maininta vierailupäivästä, joksi
kurssin johto suunnitteli perjantaita ja/tai lauantaita. Näiksi
päiviksi suunniteltiin myös lehdistövastaanotto. Tällöinhän kurssin
tuloksia olisi vasta nähtävissä ja
kuultavissa.
Lehdet ehtivät edelle siten,
että valtakunnallinen päivälehti Helsingin Sanomat oli paikalla
ensimmäisenä ja sen jälkeen kuvalehdet. Paikalliset lehdet SK
ja Lalli saatiin leirisaareen vasta
kahden soitton jälkeen. Kahdelta
suurelta päivälehdeltä meni juttu
ohi sen vuoksi, että kesätoimittaja ei ollut "tietoinen asiasta". Radio teki leiristä kolme ohjelmaa.
Torstaiksi oli lehdistön ja radion
saataville järjestetty reittikartta
ja ajo-ohje kurssisaareen.
Henkiinjäämiskurssin järjestäjien tarkoitus oli koettaa saada
jokin lehtitalo tekemään juttuja
kurssista. Parhaana mahdollisena
pidettiin sellaista lehtiyhtiötä,
jonka julkaisut olisivat mahdolli-

“Killan ideanikkari” Turkka Aaltonen

simman monelta alalta. Järjestäjät luonnollisesti toivoivat, että
he saisivat mukaan lähtevältä lehtitalolta jonkinlaisen avustuksen,
jolla peittäisivät kurssin kuluja.
Lehtimiehet ehti ensin. Yhtiön
toimittaja ilmoittautui jo hyvissä
ajoin kurssille mukaan. Hän ilmoitti samalla, että hänen edustamansa lehtitalo tulee tekemään
Satakunnan
Partiopoikapiirille
lahjoituksen. Yksinoikeutta ei
myyty. Apu-lehden leirille tullut
toimittaja teki Nyrkkipostin miehen kanssa sopimuksen juttujen
rakenteista. Seura ei päässyt enää
kuvaan mukaan.
Kurssilla oli 26 osanottajaa. Se
mitä saaressa tapahtui ja miten
siellä tietoja annettiin, oli kurssin
johdon ja kurssilaisten asia.
Kurssin loppujen lopuksi saama
huomio yllätti järjestäjät täysin.
Tästä kertovat omaa kieltään
myös kovat jälkipuheet. Pitkiin aikoihin ei partioaate ole ollut niin
paljon esillä julkisessa sanassa.

Survival News 27

Pedon kaulapanta

Pyhäntä Pohjois-Pohjanmaalla. Alueella on muutama viikko takaperin oleillut susipariskunta useam-

Survival Killan kevätkokous järjestettiin huhtikuun alussa Kiuruvedellä Pohjois-Savossa. Kokouksen
järjestäjä Marja Hyvärinen oli järjestänyt myös susihiihdon, jossa
hiihdeltiin päivä tutkimassa alueella oleskelleiden susien jälkiä.
Sudet olivat olleet ns. pantasusia,
joiden liikkeitä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos seuraa tutkimusmielessä. Varsinaisen kokouksen päätteeksi tutkimusmestari
Seppo Ronkainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta kertoi kiltakansalle susista, niiden
pannoittamisesta ja seurannasta.
Tämä juttu perustuu Ronkaisen
esitykseen, susihiihtoon ja lopussa mainittuihin lähteisiin.
Suden kiinniotto ja pannoittaminen on mielenkiintoinen prosessi. Susi on tassujensa kokoon nähden painava eläin, joten pehmeän
lumen aikaan se liikkuu hitaasti.
Silloin se ajetaan moottorikelkoilla kiinni aukealla paikalla, pysäytetään, laitetaan häkkiin ja nukutetaan. Nukutuksen aikana sutta
tutkitaan sekä mitataan, ja se saa
pannan. Tähän asti kuulostaa helpolta hommalta, johon kuka tahansa kelkkakuski kykenee. Totuus
on kuitenkin jotain muuta. Kiinniottaja saattaa välillä surffata suksilla moottorikelkkahinauksessa.
Ojan tullessa vastaan kelkkakuski
voi painaa vain lisää kaasua, ja
suksimiehen on hypättävä.

hyvin on hirvi susille maittanut.

Vimpain, panta ja tunteet
Kiinniotto tapahtuu vimpaimella.
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Se on pitkä alumiiniputki, jonka
läpi kulkee narulenkki. Moottorikelkka ajaa suden rinnalle ja narulenkki pujotetaan sen ympärille.
Lenkkiä kiristetään ja eläin painetaan putkella maata vasten paikoilleen. Susi alistuu kohtaloonsa
yllättävän helposti. Se on älykäs
eläin ja ymmärtää tilanteen olevan ihmisen hallussa. Kiinniottajan pitää silti olla valppaana.
Sudelle panta on harmiton.
Sen ei ole havaittu aiheuttavan
kantajalleen ongelmia. Nykyinen
panta on oikeastaan satelliittivastaanotin - se lähettää tutkijoille
tiedot eläimen liikkeistä. Pantojen avulla tutkijat ovat saaneet
paljon arvokasta tietoa susien
liikkeistä ja saalistuskäyttäytymisestä. Vuosien varrella pantasusia
on ollut 71. Osa niistä on päättänyt päivänsä ihmisen tappamana,
viimeksi maaliskuun lopulla 2005
Nurmeksessa. Metsästäjillä oli
lupa kaataa häiriötä aiheuttanut
yksilö, mutta hengestään saikin
luopua pantasusi Nikolai.
Susi on Suomessa rauhoitettu
eläin, jota kuitenkin saa metsästää. Jos susi tai susilauma tekee
vakavaa vahinkoa, voi kaatolupaa
anoa maa- ja metsätalousministeriöltä. Vuonna 2003 lupia anottiin
80 ja myönnettiin 16. Varsinkin
poronhoitoalueella tähän ollaan
tyytymättömiä. Samaan aikaan
Euroopan komissio haastoi Suomen oikeuteen, koska suomalainen sudenmetsästys näyttää Brysselissä liian järjestelmälliseltä.
Tutkimusten mukaan kolmannes

väestöstä pitää sutta pelottavana
ja ihmiselle vaarallisena. Susi herättää tunteita. Miksi juuri susi?

man päivän. Se tietää todennäköisesti sitä, että alueelta löytyy myös susien kaatama hirvi. Ja niin löytyy, päivän hiihtelyn jälkeen. Tanner on kuin räjähdyksen jäljiltä, puiden pikkuoksat katkenneet ja
maa karvan peitossa. Kirves saa töitä, sillä sääriluusta pitää ottaa näyte. Pääkalloakaan ei näy missään,

koira ovat hyvin samannäköisiä.
Koirasta suden erottaa suuremmat hampaat, vinommat silmät
ja erilainen häntä. Aikuinen susi
painaa yleisimmin 20 – 50 kiloa,
mutta jopa 70-kiloisia yksilöitä on
tavattu.
Sudella on hyvin tarkka kuuloja hajuaisti. Se on taitava maastossa liikkuja – kestävä ja nopea.
Se saattaa päivän aikana siirtyä
jopa 70 kilometrin matkoja. Tänä
vuonna Suomessa arvioidaan olevan 160–170 sutta, suurin osa niistä Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Susi on sosiaalinen eläin, se
elää laumoissa. Lauman koko on
Suomessa yleensä alle kymmenen
sutta, ja se muodostuu pariskunnasta ja sen pennuista. Lauman
johtajaparia kutsutaan alfa-pariksi.
Susi on taitava saalistaja. Yleensä laumat metsästävät yhdessä,
mutta jo yksinäinenkin susi pystyy
kaatamaan hirven. Hirven lisäksi
myös porot, valkohäntäpeurat ja
pienempi riista ovat susien ravintoa. Suden energiantarve vuorokaudessa saattaa olla yli kaksinkertainen ihmiseen verrattuna.

Sadun susi ja oikea peto
Moniko muistaa Aku Ankka -lehden Sepe Suden? Entäpä Punahilkka-sadun suden? Miettikääpä
hetki, millainen susikuva lapsille
muodostuu noiden hahmojen perusteella. Suden huono maine on
osittain historian ja kulttuurimme
tuote. Vuoden 1880 tienoilla sudet tappoivat parikymmentä lasta, sen jälkeen ihmisuhreja ei ole
ollut. Vanhat tapahtumat näkyvät
edelleenkin siinä, millaisena susi
esitetään. Sepe ”Iso Paha” Susi on
vain yksi esimerkki. Epätietoisuus
synnyttää huhuja ja uskomuksia.
Ilta-Sanomat kertoi vuonna 1999,
että riikolalainen mies joutui
kotimatkallaan tappeluun kimppuunsa hyökänneen suden kanssa.
Kävi ilmi, että oikeasti mies oli
hoiperrellut kotiaan kohti reilussa
humalassa, ja susi oli ollut lähitalon koira.
Pitää kuitenkin muistaa, että
susi on peto. Se auttaa ymmärtämään niitä varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomen asukkaita, jotka haluavat metsästää sutta enemmän.
Sudet tappavat vuosittain useita
satoja poroja ja lampaita, koiria
jäi saaliiksi viime vuonna viitisenkymmentä. Tappiot ovat haitaksi
elinkeinolle, eikä pihapiirin koiria
väijyvä peto varsinaisesti rohkaise lähettämään lapsia ulos leikkimään. Suurimman osan ongelmista aiheuttavat häirikkösudet,

Pekka, Aku ja Marja tutkimassa susien kaatamaa hirveä. Lähteet:

joita varten saa kaatolupia. Kaikki osapuolet vaikuttavat olevan
sitä mieltä, että häirikkösudet voi
kaataa. Ongelmaksi muodostuukin
lupien määrä ja määrittely – mikä
lopulta on häirikkösusi ja monta-

ko niitä voi kaataa.

Sosiaalinen saalistaja
Suden tunnistaminen ei yllättäen
olekaan niin helppoa kuin moni
kuvittelee: susi ja pystykorvainen

www.suurpedot.ﬁ
Suomen Luonto 3/2005

Teksti ja kuvat: Juho Salminen
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”Sieniä on maailmassa yli 100 000
lajia. Pohjoismaissa niistä esiintyy
kymmenisen tuhatta...”. Haastavista

lähtökohdista

huolimatta

Kil-

lan sienikurssilla
noviisitkin kokivat oivalluksia.

suppilovahveroita, karvarouskuja,
sikurirouskuja...
Aika meni metsässä kuin siivillä
ja pian oli aika palata kokoontumispaikalle. Useimmat poimituista sienistä saatiin tunnistettua jo
ennen autoihin hyppäämistä.
Siirtymätaipaleella
laavulle,
joka sijaitsi Iso-Taruksen rannalla,
pidettiin lyhyt stoppi. Syy oli painava: mustatorvisieniesiintymä,
jonka Pete Heinonen oli löytänyt.
Herkullisia, helposti tunnistettavia ja vaivattomasti ateriaksi
valmistettavia sieniä kahmittiin
koreihin kaksin käsin.

Sieniherkkuja ähkyksi
asti

Häiritsevän kaunis sienimetsä
Eki piti alkajaisiksi pikakurssin
sienien oleellisimmista tuntomer-

Teksti ja kuvat:
Artturi Kröger

Ekin sienivinkit

- Oppia aloittelijalle: kauppasienien poimijakoulutus.

makuelämyksiä
poimitusta saalista valmistettavaan ateriaan laavulla. Sienten
ravintoarvo ei ehkä ole kummoinen, mutta ne tuovat vitamiineja,
vaihtelua ja täyttävyyttä luonnonravintoaterioihin.
Suurin osa kurssilaisista oli liikkeellä vaatimattomilla lähtötiedoilla. Tavoitteet oli mitoitettu
sen mukaisesti: ”Jos yhden lajin
oppisi tunnistamaan”, aprikoi
esimerkiksi Matti Kokki Vantaalta
parkkeeratessaan
sienimaaston
reunaan.

mustatorvisiensienistä, suppilovahveroista ja keltavahveroista.
Kurssilaiset saivat kupunsa täyteen ja enemmänkin. Ripottelusta reippaaseen vaihdellut vesisade ei syöminkejä häirinnyt.
Mutta entä Matin oppimistavoite, täyttyikö se? ”Kyllä vaan,
moninkertaisesti”, hän raportoi
hymy huulillaan. Aloitteleva sienestäjä arveli tunnistavansa ainakin kolme syötävää lajia.

- Poimi aluksi vain tuntemiasi sieniä.

Sienikurssilta oppia ja
”Suursieniä, joita voi tarkastella ilman mikroskooppia, on kolmesta neljään tuhatta. Kauppasieniksi luokiteltuja, suosituimpia
sieniä kolmekymmentä”, tarkensi Killan sieniretken vetäjä Erkki
“Eki” Tuominen helpottavasti.
Tuuloksen risteykseen oli lauantaiaamuna kokoontunut tusina
sieniretkeläistä, enemmistö pääkaupunkiseudulta ja Tampereen
suunnasta. Keulat käännettiin
kirkkaassa
auringonpaisteessa
kohti Evon aluetta Lahden luoteispuolella.
Kurssin tavoitteena oli harjoitella sienien tunnistamista vaihtelevassa maastossa sekä niiden
käsittelyä. Retki huipentuisi itse

Laavulla syynättiin päivän saalista tarkemmin. Lähes jokainen
sieni saatiin tunnistettua, mutta
muutama jäi mysteeriksi. Ilman
opaskirjoja niitä olisi ollut rutkasti enemmän.
”Suositeltavia oppaita ovat
esimerkiksi Mauri Korhosen sienikirjat ja Kauppasienet-kirja”,
Eki ohjeisti. ”Parhaiten kuitenkin
oppii, kun pääsee retkelle kokeneemman sienestäjän kanssa. Jokaisella kerralla kannattaa yrittää
oppia tunnistamaan ainakin yksi
uusi laji”.
Illallinen oli suurenmoinen,
samoin laavun paikka järven
rannassa. Nuotiolla porissut muhennospannu täyttyi vuorollaan

- Oppia kokeneemmalle:
kauppasienineuvojan peruskurssi.

keistä. Retkeläiset tarkastelivat
sienten lakkeja, renkaita ja jalkoja. Joissain tapauksissa maidin
erittyminen osoittautui hyväksi
tuntomerkiksi. Muutamaan lajiin
otettiin tuntumaa myös nuuhkimalla.
Sitten suunnattiinkin maastoon
korit kainalossa. Niihin poimittaisiin sekä tuttuja että vieraita sieniä, joiden syötäväksi kelpaavuus
voitaisiin määrittää yhdessä.
Sienimaastoksi oli tiedusteltu
upea vanha metsä. Naavaiset kuuset, jäkäläiset kalliot ja muhkeat
sammalet vihreän kaikissa sävyissä olivat varastaa shown sieniltä.
Mutta jos malttoi pitää katseen
alaspäin, alkoi sieniäkin löytyä:

- Parhaita tapoja käsitellä
sienet: tuoreeltaan muhennokseksi tai keittoon,
säilöminen kuivaamalla.
- Sienitietoa netissä: esim.
www.arktisetaromit.ﬁ.
- Seuraava Killan sienikurssi:
järjestetään kiinnostuksen
mukaan.

Erkki opastaa.
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Juhlakokouksen kuvasatoa
Kuvat: Björn ”Nalle” Corander

Kiltalaisten kirjoittamia
kirjoja
SURVIVAL KILTA RY - 20 VUOTTA
HENKIINJÄÄMISKOULUTUSTA

(Survival Kilta 1975-1995)

Rosvopaisti valmistellaan...

...kuopataan...

Nimeke: 20 vuotta
henkiinjäämiskoulutusta (Survival
Kilta 1975-1995)
Toimittaja: Björn "Nalle"
Corander
Piirrokset: Björn "Nalle" Corander
Julkaisija: Survival Kilta Ry
ISBN: 951-972670-5 (nid.)
Julkaisutiedot:
Vantaa,1995
Kustantaja:
Eräperinne
Sivumäärä: 77 s.
TURKKA AALTONEN, MARTTI
ARKKO - ERÄNKÄVIJÄN
RUOKAKIRJA

Nimeke: Eränkävijän ruokakirja
Tekijä: Turkka Aaltonen, Martti
Arkko
ISBN: 951-9440-70-4 (nid.)
Julkaisutiedot: Helsinki, 1998
Kustantaja: Ajatus
Sivumäärä: 218 s.
TURKKA AALTONEN - KALASTAJAN
VUODENAJAT

... ja on valmis juhlakansan nautittavaksi.

...kaivetaan ylös kuuden tunnin kypsymisen jälkeen...

Nimeke: Kalastajan vuodenajat
Tekijä: Turkka Aaltonen
ISBN: 951-566-042-4 (sid.)
Julkaisutiedot: Helsinki, 2001
Kustantaja: Ajatus
Sivumäärä: 175 s.

TURKKA AALTONEN, MARTTI
ARKKO - LALLIN PIDOT: ELÄMYSJA RUOKAMATKA SUOMEN
ESIHISTORIAAN

Nimeke: Lallin pidot: Elämys- ja
ruokamatka Suomen esihistoriaan
Tekijä: Turkka Aaltonen, Martti
Arkko
Valokuvat: Jukka Silvast
ISBN: 951-37-3106-5 (nid.)
Julkaisutiedot: Helsinki, 2001
Kustantaja: Edita
Sivumäärä: 160 s.
TURKKA AALTONEN, NALLE
CORANDER - LUONNONVARAISET
HYÖTY JA MYRKKYKASVIT

Nimeke: Luonnonvaraiset hyötyja myrkkykasvit
Tekijä:Turkka Aaltonen, Nalle
Corander
ISBN: 951-97267-1-3 (sid.)
Julkaisutiedot:
Vantaa, 1997
Kustantaja:
Eräperinne
Sivumäärä: 319 s.

TURKKA AALTONEN - METSÄSTÄJÄN
VUODENAJAT

TURKKA AALTONEN, MARTTI
ARKKO - KULKURIN KEITTOKIRJA
Nimeke: Kulkurin keittokirja
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Tekijä: Turkka Aaltonen, Martti
Arkko
Julkaisija: Suomen matkailuliitto
ISBN: 951-838-058-9 (sid.)
Julkaisutiedot: Helsinki, 1989
Kustantaja: Suomen matkailuliitto
Sivumäärä: 174 s.

Nimeke: Metsästäjän vuodenajat
Tekijä: Turkka Aaltonen
ISBN: 951-566-043-2
Julkaisutiedot: Helsinki, 2001

Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö
Ajatus
Sivumäärä: 223 s.
TURKKA AALTONEN, EERO
LAITINEN - SARVI- JA LUUTYÖT
Nimeke: Sarvi- ja luutyöt
Tekijä: Turkka Aaltonen, Eero
Laitinen
ISBN: 951-566-056-4 (nid.)
Julkaisutiedot: Helsinki, 2001
Kustantaja: Ajatus
Sivumäärä: 80 s.
TURKKA AALTONEN SEIKKAILUOHJAAJAN KÄSIKIRJA
Nimeke: Seikkailuohjaan käsikirja
Toimittaja: Turkka Aaltonen
Kuvittaja: Martti Arkko
Julkaisija:
Seikkailukoulutuskeskus Kota,
Alianssi
ISBN: 951-627-089-1 (sid.)
Julkaisutiedot: Helsinki, 1995
Kustantaja: Lasten keskus
Sivumäärä: 220 s.
TURKKA AALTONEN, J. K.
IHALAINEN - TULI: TULEN SYNTY,
TULEN MYTOLOGIA, TULEN
TEKEMINEN

Nimeke: Tuli: Tulen synty, tulen
mytologia, tulen tekeminen
Tekijä: Turkka Aaltonen, J. K.
Ihalainen
ISBN: 952-9893-17-5 (nid.)
Julkaisutiedot: Tampere, 1999
Kustantaja: Palladium kirjat
Sivumäärä: 80 s.
TURKKA AALTONEN, MARTTI
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ARKKO - VANHAT HYVÄT

ERÄTAIDOT.

ERÄTAIDOT

Nimeke: Vanhat hyvät erätaidot
Tekijä: Turkka Aaltonen, Martti
Arkko
ISBN: 951-9440-56-9 (sid.)
Julkaisutiedot: Helsinki, 1997 (2.
painos 2001)
Kustantaja: Ajatus
Sivumäärä: 211 s.

Nimeke: Retkeilijän erätaidot. Osa
2
Tekijä: Nalle Corander
Piirrokset: Björn "Nalle" Corander
ISBN: 951-97267-3-X (nid.)
Julkaisutiedot: Vantaa, 1998 (4.
uudistettu painos)
Kustantaja: Eräperinne
Sivumäärä: 225 s.

TURKKA AALTONEN,
MARTTI ARKKO - YRTIT JA

NALLE CORANDER VILDMARKSTEKNIK. DEL 1

VILLIVIHANNEKSET

Nimeke: Vildmarksteknik. Del 1
Tekijä: Nalle Corander
Piirrokset: Björn "Nalle" Corander
ISBN: 952-90-5836-5 (nid.)
Julkaisutiedot: Vantaa, 1994
Kustantaja: Eräperinne
Sivumäärä: 223 s.

Nimeke: Yrtit ja villivihannekset
Tekijä: Turkka Aaltonen, Martti
Arkko
ISBN: 951-838-138-0 (sid.)
Julkaisutiedot: Helsinki, 1999
Kustantaja: Suomen matkailuliitto
Sivumäärä: 208 s.
TURKKA AALTONEN, MARTTI
ARKKO - YRTTIOPAS:
LUONNONKASVIT RAVINTONA
Nimeke: Luonnonkasvit ravintona
Tekijä: Turkka Aaltonen, Martti
Arkko
Julkaisija: Suomen matkailuliitto
ISBN: 951-838-028-7 (sid.)
Julkaisutiedot: Helsinki, 1986
Kustantaja: Suomen matkailuliitto
Sivumäärä: 191 s.
NALLE CORANDER - RETKEILIJÄN
ERÄTAIDOT. OSA 1
Nimeke: Retkeilijän erätaidot. Osa
1
Tekijä: Nalle Corander
Piirrokset: Björn "Nalle" Corander
ISBN: 951-97267-2-1 (nid.)
Julkaisutiedot: Vantaa, 1998 (4.
uudistettu painos)
Kustantaja: Eräperinne
Sivumäärä: 220 s.

OSA 2

NALLE CORANDER VILDMARKSTEKNIK. DEL 2
Nimeke: Vildmarksteknik. Del 2
Tekijä: Nalle Corander
Piirrokset: Björn "Nalle" Corander
ISBN: 952-90-5837-3 (nid.)
Julkaisutiedot: Vantaa, 1994
Kustantaja: Eräperinne
Sivumäärä: 241 s.
MIKA KALAKOSKI - LUMIKENGÄT
POLKU TALVISEEN LUONTOON

Nimeke: Lumikengät polku
talviseen luontoon
Tekijä: Mika Kalakoski
Kuvittaja: Nalle
"Björn" Corander
ISBN: 951-972674-8 (sid.)
Julkaisutiedot:
Vantaa, 2000
Kustantaja:
Eräperinne
Sivumäärä: 92 s.

MIKA KALAKOSKI - ULKOILIJAN
TALVITURVALLISUUS JA
LUMIMAJOITTEET

Nimeke: Ulkoilijan
talviturvallisuus ja
lumimajoitteet
Tekijä: Mika Kalakoski
ISBN: 951-9440-51-8
(nid.)
Julkaisutiedot: Helsinki, 1997
Kustantaja: Ajatus
Sivumäärä: 112 s.
HEIKKI KARINEN KAUKOMATKAILIJAN
LÄÄKINTÄHUOLTO JA ENSIAPU

Nimeke: Kaukomatkailija
lääkintähuolto ja ensiapu
Tekijä: Heikki Karinen
Piirrokset: Heikki Karinen
ISBN: 952-91-0553-3 (nid.)
Julkaisutiedot: Savonlinna, 2000
Kustantaja: Heikki Karinen
Sivumäärä: 172 s.
KARI VAINIO, TURKKA AALTONEN,
PERTTI VILKMAN - MITEN
SELVIÄN LUONNOSSA: RETKEILIJÄN
HENKIINJÄÄMISOPAS

Nimeke: Miten selviän luonnossa:
Retkeilijän henkiinjäämisopas
Tekijä: Kari Vainio, Turkka
Aaltonen, Pertti Vilkman
(Piirrokset: Martti Arkko)
ISBN: 951-0-11739-0 (sid.)
Julkaisutiedot: Porvoo: Helsinki:
Juva, 1983
Kustantaja: WSOY
Sivumäärä: 239 s.

NALLE CORANDER - RETKEILIJÄN
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Survival Kilta on rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoutta ulkoilun turvallisuusriskeistä ja niitä vastaan suojautumisesta, luonnonravinnon ja -tarveaineiden hyötykäytöstä ja luonnon- sekä ympäristönsuojelusta. Killan
toiminta rekisteröitynä yhdistyksenä alkoi vuonna 1975. Sitä ennen oli vuosina 19731974 järjestetty jo kaksi henkiinjäämiskurssia, joiden taustayhteisönä oli Satakunnan
Partiopoikapiiri.
Toimintaansa Survival Kilta toteuttaa järjestämällä ulkoilun turvallisuus ja -talviturvallisuuskursseja, sekä muita ulkoilun turvallisuuteen, pelastautumiseen ja henkiinjäämiseen liittyviä koulutustilaisuuksia. Survival Kilta on koulutusjärjestelmä, jossa oppilaasta
edetään apukouluttajaksi, kouluttajaksi ja lopulta koulutuksen tarkastajaksi. Survival
Killan koulutustilaisuudet on tarkoitettu vain jäsenille, mutta Survival Killan kouluttajat käyvät opettamassa muiden yhteisöjen ja järjestöjen tilaisuuksissa. Survival Killan
jäseneksi voi hakeutua, kun on läpäissyt ulkoilun turvallisuuskurssin.

