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Oltermannilla on asiaa
Hyvät kiltasiskot- ja veljet. Mennyt vuosi
on ollut kiltahistorian yksi vilkkaimmista. Jäsenet ovat osallistuneet tapahtumiin ja niitä on ollut runsaasti. Ulkoilun
talviturvallisuuskurssi järjestettiin helmikuussa, ja se on vakiinnuttanut paikkansa koulutusjärjestelmässä. Kesän Ulkoilun turvallisuuskurssi onnistui hyvin
ja tuoreita kiltalaisia saapui muutoinkin
runsasväkiselle, koulutusjärjestelmän
Ulkoilun turvallisuus- Luonnon syyseväät kokeilukurssille. Muita täydennyskursseja järjestettiin myös, kuten tärkeään aiheeseen perehdyttänyt Ulkoilijan
työkalut. Kiltalaisia perehtyi vaativissa
vesistöolosuhteissa toimintaan Airisto
Centerin meripelastautumiskurssilla.

Killan koulutusjärjestelmä on ollut uudistuksen jälkeen käytössä reilut kaksi
vuotta. Oltermanni kutsuu kokoon mestarineuvoston ja saatujen kokemusten ja
palautteen pohjalta teemme tarvittavia
muutoksia, jotta voimme alkukeväästä
esittää kiltalaisille toimivan järjestelmän. Myös kisälli- ja mestarinimitykset
tuodaan kiltakansan hyväksyttäviksi. Niiden vanhojen kiltalaisten, jotka katsovat
olevan oikeutetut nimityksiin pyydetään
toimittamaan koulutuskortit tai niiden
päivitykset allekirjoittaneelle, niin vanhan järjestelmän mukaisesti kouluttautuneet voidaan hyväksyä ennen uusia
ohjeita. Siirtymäkausi jatkuu koko vuoden 2008 ajan.

Killan toimintaan on vaikuttanut
merkittävästi myös puheenjohtajan,
hallituksen, ja toimihenkilöiden panos
hallinnollisten tehtävien, tiedotuksen ja
muiden yhdistyksen välttämättömien
tehtävien hoidossa, ja meidän muiden
harrastuksen puitteiden turvaamisessa.
Kiitoksiin heille on varmasti jokaisen kiltalaisen helppo yhtyä.
Tuleva vuosi näyttää toimintasuunnitelmassa hyvältä. Ohjelmassa on niin
koulutusjärjestelmän kursseja kuin Ulkoilun turvallisuuteen, pelastautumiseen
ja henkiinjäämiseen liittyviä lisäkursseja.
Enää tarvitaan vain Teidän, kiltalaisten
panosta eli osallistumista!
- Oltermanni Mika -

Oltermanni ja porokoira Unna vuoden
2007 talvikurssin maisemissa viime
kesänä.
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Päätoimittaja

Juho Salminen
salminenjuho@gmail.com
050 5387 955

Vastaava päätoimittaja
Ari Alanne
ari.alanne@hut.fi
0400 912 623

Ulkoasu

Hannu Tikkanen
tikkanen@mac.com
040 571 9939

Kansikuva
Toni Beckman ylittämässä vesistöä Ulkoilun turvallisuuskurssin
2007 toisen maastopäivän iltana.
Vastarannalla odottaa ensimmäisenä ylittänyt Matias Härkönen.
Kuva: Mirja Koivisto

Varmista tiedonkulku!

Survival Kilta haluaa tiedottaa tapahtumistaan jäsenilleen mahdollisimman nopeasti, siis myös sähköpostilla. Lähetä siis ajan tasalla
oleva sähköpostiosoitteesi jäsenrekisterin hoitaja Erkki Tuomiselle:
erkki.tuominen@tse.fi.
Jos osoitteesi muuttuu, Erkki on silloinkin henkilö, jolle muutos pitää ilmoittaa. Huomaa: jäsenmaksun viitetietoihin kirjoitetut viestit
eivät tule perille.
Killan toiminnasta: kiitoksen ansaitsevat he, jotka ovat herättäneet ajatuksia eloon käytännössä. Poimittakoon yhdeksi esimerkiksi
killan käyttöön tuleva kasvio. Usein on herännyt kysymys, voisiko
meillä olla kasvio olennaisimmista UT-kurssilla koulutettavista kasveista. Vastaus on ollut yksiselitteinen kyllä, mikäli joku sellaisen toteuttaa. Keväällä ajatus nousi taas esiin, mutta tällä kertaa ajatuksen
tuoja oli valmis toteuttamaan ajatukset. Syyskokouksessa näimme
osan työn tuloksista ja tulevissa tapahtumissa lisää. Tällainen aktiivisuus tuottaa tulosta ja kehittää toimintaa.
Kiitos kaikille aktiivisuudesta ja osallistumisesta, erityisesti toteuttajille ja tapahtumien järjestäjille. Samalla innostuksella eteenpäin.
- Ari Alanne -

www.saunalahti.fi/skilta
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Tarinoita vuorilta
Yksin Mont Blancille ja vuoristotaudin
kourissa Himalajalla. Kiltalainen Artturi
Kröger on kiertänyt maailman vuoria ja
kirjannut kokemuksiaan lehtien sivuille, muuallekin kuin Survival Newssiin.
Artturin Blancin kokemuksia on julkaistu Mondo-lehden numerossa 5/2007 ja
Himalajan mietteitä numerossa 4/2007.
Taitava netissä liikkuja löytää molemmista myös sähköiset versiot: www.studiokroger.com ja www.mondo.fi.

Ideoita kaivataan:

Lampaansyöjät
sienessä
Teksti ja kuvat Juho Salminen

Kun kiltakansa kokoontui syyseväät-kurssille, känsä
tuhkelot joutuivat pannulle ja lammas pataan.

Nimi killan lehdelle
Survival killan jäsenlehti on nykyään nimeltään Survival News. Allekirjoittaneen
aloitteesta ja kevätkokouksen 2007 hyväksynnällä pyydetään nyt kiltalaisilta
ideoita lehden uudeksi nimeksi. Tarkoituksena on luopua englannin kielen
käytöstä. Koska Survival kilta on suomalainen, suomalaista luontoa ja suomalaisia eräperinteitä vaaliva yhdistys, sen jäsenlehden nimenkin olisi hyvä kuvastaa
tätä.
Siis: kaivataan yhtä tai useampaa sellaista suomen kielen sanaa, joka/jotka
sopivat Killan toiminnan teemaan ja samalla killan lehden nimeksi.
Muutos ei kuitenkaan ole kiveen hakattu. Jos kiltalaiset ovat sitä mieltä, että
Survival News on se nimi, jolla jatketaan,
niin sitten sillä jatketaan.

Arvon kiltaveljet ja -sisaret!
Lähettäkää näkemyksenne killan lehden
nimestä allekirjoittaneelle sähköpostitse toukokuun loppuun 2008 mennessä.
Osoite on salminenjuho@gmail.com.
Päätöksen lehden nimen muuttamisesta tai muuttamatta jättämisestä tekee aikanaan killan johtokunta.
Parhain terveisin
Juho Salminen
Survival killan tiedottaja ja
Survival Newsin päätoimittaja
Lihamestari Lepomäki irrottaa ruhosta viimeisiä osia.
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Ä

äni lähestyy pimeästä metsästä,
oikean olkapään takaa. Kohina
saapuu syyskuun illasta äkkiä
arvaamatta. Puolillaan makkaramassaa
oleva lampaansuoli luiskahtaa kädestäni. Liukkaita pirulaisia. Hetken verran
metsän laita on valaistu ohi sihahtavan
InterCity -junan kahden kerroksen ikkunoilla. Eivätpä arvaa junamatkustajat,
minkä juuri ohittivat. Killan leirin, jossa
on jo syöty lammaskaalia ja paistettuja
kanttarelleja, ja kohta vuorossa on lammasmakkaraa. Kunhan nyt ensin saisi ne
valmiiksi. Tuskin arvasi kirjailija Huovinen Lampaansyöjiä kirjoittaessaan, millaisten junien ohikiitäessä niitä lampaita
joskus syödään.
Veikko Huovisen yhä hymyilyttävä romaani Lampaansyöjät ilmestyi vuonna
1970. Viikonlopun lammasaskareiden
lomassa en voinut välttyä kirjan muistelemiselta. Huovinenhan kirjoittaa kahdesta kaveruksesta, jotka lähtevät kiertämään pohjoista Suomea ja ampuvat
lampaita ravinnokseen. Tähän tapaan
me kiltalaiset emme tietenkään toimineet, vaan lammas hankittiin sääntöjen
ja asetusten mukaisesti.
Luonnon syyseväät -kurssi järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Oikeastaan
kyseessä oli harjoituskurssi, niin sanottu
nollakurssi, jolla haettiin mallia lopulliselle kurssille. Paikalle Inkoon Tähtelään
oli saapunut toistakymmentä asiasta
kiinnostunutta. Viimeisimmältä UT-kurssilta oli mukana ilahduttavan moni. Kurssin tarkoitus on täydentää ja syventää
UT-kurssin antia erityisesti sienten ja
marjojen tunnistamisen, keräämisen ja
käsittelyn sekä ansojen ja riistankäsittelyn osalta. Harva muistaa UT-kurssiltaan
muutaman vuoden jälkeen muuta kuin
muhevimmat ketoosihuurut.

Lauantaina käytiin läpi Hannu
Lepomäen opastuksella lampaan
teurastus ja paloittelu. Ja moneen
yhdestä eläimestä riittikin. Viikonlopun aikana syötiin ainakin verilettuja, lammaskaalia, savustettua
lihaa ja makkaraa. Iltapäivästä siirryttiin lihasta sienten maailmaan.
Ensin Kalakosken Mikan pitämä
perehdytys aiheeseen, sitten korit
kainaloon ja porukka metsään.
Ja löytyihän niitä sieniä jokunen,
vaikka mihinkään kulta-apajaan
emme törmänneet. Leiriin kannettiin kantterelleja, suppilovahveroita, erilaisia haperoita ja muutamia
tatteja. Sen verran, että pannulla
riitti paistettavaa ja jokainen pääsi
makuun. Tuttujen suppilovahveroiden ja kanttarellien lisäksi pannulle pääsi myös harvalle ennestään Oltermanni Mika ja koulutus sienistä ennen
tuttu – ainakaan maultaan – kän- maastoon lähtöä.
sätuhkelo. Luotaan työntävästä
nimestään ja ulkonäöstään huolimatta tällä kurssilla. Mielenkiintoisista ansoislopputulos maistui, no, paistetulle sie- ta, perinteistä ja niiden vaikutuksesta
nelle. Ei siis valittamista.
suomen kieleen on luvassa lisää Survival
Jotta eväissä pysyttiin, niin riistankä- Newsin seuraavissa numeroissa.
sittelyä harjoiteltiin vielä muutamalla faVielä Huovisesta. Moni hänen teoksaanilla, jotka lampaan tavoin päätyivät sistaan käsittelee luonnossa liikkumista
pataan. Jos joku väittää, että ruokaa ei ja elämistä, metsäolon kiireettömyyttä.
ollut tarpeeksi, saa mennä itseensä.
Samanlaiseen olotilaan pääsi jälleen kerTuoreimmat kiltalaiset, parin viime ran killan tapahtumassa, tällä kertaa muvuoden aikana UT-kurssin käyneet, kavana alkusyksyisenä viikonloppuna
muistanevat kurssiltaan Heinosen Peten Inkoossa. Sopivasti tekemistä, olemista,
ansapolun. Pete jakoi samaa tietotaito- oppia, oleilua. Rentoutumista.
n
aan suomalaisesta eräperinteestä myös

Nälkä ei yllättänyt
Osa väestä oli saapunut paikalle jo perjantai-iltana. Iltaa istuttiin niin kuin iltaa
maastossa nyt istutaan. Tulilla turinoiden, eväitä paistellen ja menneitä reissuja muistellen. Oman mielenkiintoisen
lisänsä toi mahdollisuus katsella taivaankappaleita tasokkaalla kaukoputkella.
Kerrankin kädessä oli kartta, jolta ei yksinkertaisesti voi joutua ulos – tähtikartta.

Lampaasta riittää jos jonkinlaista syötävää.
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Puukolla ja kirveellä
Teksti: Pauliina Tuominen
Kuvat: Pekka Tuominen

Ulkoilijan työkalut-kurssi
Keiteleellä 20.-21.10.2007

L

okakuisena viikonloppuna kokoontuu pieni joukko kiltalaisia
Puukko-Pekka ja Pirkko Tuomisen tilalle Keiteleelle. Suunnitelmissa on
käydä läpi työkaluja ja niiden turvallista
käyttöä metsäoloissa, puunkaatotekniikkaa erilaisin välinein sekä saada oppia
myös itse työvälineiden teroituksessa.
Perjantai-iltana kurssilaisia on paikalla
vasta kaksi; itseni lisäksi Pekan pöydän
ääressä istuu Heli Koivuluoma. Juomme
teetä ja mutustamme kanelikorppuja.
Lounaiselta suunnalta saapuu Tuomisen Erkin kyydillä vielä kolmen miehen
autolasti yön tunteina.
Lauantai-aamun puuron jälkimainingeissa Pekka avaa kurssin toteamalla,
että puukko ja veitsi ovat hyvinkin eri asioita (kuten myös puukon- ja kahvantekijä). Seuraavassa hetkessä kurssilaisten
eteen leviää melkoinen valikoima itsevalmistettuja aarteita. Erilaisten puukkojen
ja veitsien valmistustavoista kuuleminen
saa arvostamaan puukontekijää enemmän kuin kovaksi keitettyä akateemikkoa. Metallitiede, metallityypit, lämpö,
kylmyys, kovuus ja pehmeys sekä ajoitus
ovat kaikki puukkosepän hyppysissä.
Mestaritasolla on olemassa tapoja näyttää ja todentaa, kuinka huippuunsa kunkin sepän taidot ovat tarkemmin ottaen
hiotut: taidon ”sertifikaatteihin” kuuluu
mm. damaskus-terä, joka voi koostua
jopa neljästäsadasta vuorottelevien metallityyppien kerroksesta.
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Heli ja Pauliina kaatokoloa sahaamassa

Pauliina lyö kirveellä kaatokolon viisteen

Vielä aamupäivän puolella siirrymme
puukkojen parista varsinaisiin hommiin
ulkosalle. Puun turvallinen kaato käydään läpi ensin kirveellä, sahalla ja kirveellä, ja lopuksi vielä moottorisahalla.
Kaikki löytävät omat kokeilupuunsa talon ”takapihan” metsässä. Metsässäpuuhastelijan turvallisuushaaste on välttää
kaadettavien puiden joutumista konkeloon, jossa puu kaatuu maanpinnan
sijaan nojalle toista puuta vasten. Konkelotilassa rungossa voi olla yllättäviä
jännitteitä, joten purkaminen ei ole riskitöntä. Kiltalaiset selviytyvät metsurin
alkeiskurssistaan ehjin nahoin, ja konkeloiltakin vältytään miltei kokonaan.
Aikaa riittää jopa kahvitteluun, ja
polttopuut hakataan maastossa. Pekka
kertoilee paikallisesta eräoppaiden kysynnästä; häntäkin oli pyydetty pitäjän
toiselle puolelle kahvia keittelemään.
Olisi tullut rouvien kahvikupille hintaa,
päiviteltiin. Kiltaveljet ja -siskot saivat
sen sijaan nautiskella tästä eräelämyksestä melkeinpä ilmaiseksi eräoppaamme säästäessä kuljetuskustannuksia.
Iltasella elokuvahetki johdattaa seuraavan päivän teroitusoppimäärään.
Kanadan mestari Mors Kochanski teroittaa veitsiä lumisessa metsässä ja pitää
samalla herpaantumatonta videoesitelmää, josta heikoimmat jo hengästyvät.
Vaikuttavia ovat myös kansallismuseon
”Isien työt”-videokuvien aarteet, jossa
Sakari Pälsin kuvaama käsityöperinteen
taitava äijä halkoo päreitä ja valmistaa
kirveenvarren silmämääräisesti tuossa
tuokiossa. Tämä saa nykyajan kaupunkilaispulliaisen nyyhkimään ihmiskunnalta
katoavan taidon perään.
Ray Mearsin Bushcraft ja Taatun Tasokas Kiltahuumori viihdyttävät osaa
porukasta pikkutunneille. Sunnuntaina saadaan kuitenkin vielä aimo annos
työkaluja terään (mukaan lukien allekirjoittaneen isukin keittiön laatikoista
löytynyt veitsivalikoima-kiitokset kaikille
talkoolaisille!) ja samalla syntyy juttua
mahdollisesta tulevasta tuluskurssista Puukko-Pekan tiluksilla. Seuraavaksi
siis kiinnostuneet mukaan vääntämään
omat tuliraudat mestarin opastuksella!

Kaatosahaus on tehty ja puu kaatuu hallitusti ja turvallisesti, haluttuun suuntaan.

Tytöt karsivat puun kirveillä ja Erkki pätkii puun sahalla.
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Ulkoilun Talviturvallisuuskurssi
2007
Teksti Matti Kokki
Kuvat Mika Kalakoski ja Artturi Kröger

Killan talviturvallisuuskurssi 2007 järjestettiin helmikuussa Muotkatunturin erämaaalueella Inarissa. Seutu soveltuu erinomaisesti selviytymiskoulutukseen, sillä kulkijoita on vähän, mutta lääniä, lunta ja pakkasta riittävästi. Alueella on myös pieniä
tunturijärviä, joissa on – ainakin ennakkotietojen mukaan! – kalaa.

R

eissulle lähti viisi kiltalaista: Arttu,
36, Eero, 22, Juuso, 29, Matti, 42
ja Tero, 36. Kurssilaisten talviretkeilykokemus vaihteli suuresti. Osa oli
tehnyt jo useita talviretkiä, mutta mukaan
mahtui myös urhea ensikertalainen.
Kurssin johtajana toimi Jukka Haapasaari ja valvojana Mika Kalakoski. Apukouluttajina tunturiin suuntasivat Irja
Määttänen ja Erkki Tuominen. Porukkaa paimensi ansiokkaasti Mikan porokoira Unna.
Kaikki kurssilaiset olivat Etelä- tai Keski-Suomesta. Viidestä kurssilaisista neljä
saapui kurssipaikalle yhdellä autolla läpi
yön ajaen. Matkan varrella joku hoksasi,
että varusteista oli unohtunut jotain tuiki
tärkeää: ”sorsa” eli kusipullo. Niinpä koko
autolasti marssi jonossa aamulla Ivalon
S-markettiin ostamaan puolitoistalitraiset muovipullot!
Ennen kurssin alkua oli aikaa käydä
Inarissa tutustumassa saamelaismuseo
Siidaan, jossa on pysyvä näyttely elämästä pohjoisessa. Näyttely oli vaikuttava tietopaketti saamelaiskulttuurista ja
arktisesta luonnosta. Siidassa kannattaa
ilman muuta pistäytyä, jos liikkuu Inarin
suunnalla.
Siidasta jatkoimme matkaa Karigasniemen suuntaan retken varsinaiseen
lähtöpisteeseen, Muotkan Ruoktuun.

8 Survival News

Kurssilaiset koivutulilla.
Siellä kiltalaisia odottelikin paikan isäntä Hans tarinoineen, karvalakkeineen ja
nutukkaineen.
Iltapuhteina laitoimme reppuja valmiiksi aamua varten ja Mika kokkasi meille
makkaralla jäykistettyä hernekeittoa. Erkki
piti teoriakoulutusta talvisuunnistamisen
erityispiirteistä ja karttakoordinaatistoista.
Irja taas kertoi kylmän aiheuttamista ongelmista ja nesteiden nauttimisen tärkeydestä talviolosuhteissa.

Ensimmäinen päivä: matka alkaa
Heräsimme sunnuntaiaamuun ja lämpömittariin vilkaisu karisti unet silmistä lopullisesti: -29 C! Nautimme tukevan aamiaisen – papuja, pekonia, makkaroita,
leipää, kahvia ja teetä –, jonka jälkeen oli
hyvästeltävä mökin lämpö ja siirryttävä
suksille.
Ryhmän jäsenillä oli jokaisella selässään rinkka, jossa oli henkilökohtaiset
tarvikkeet ja muonaa pariksi päiväksi.

Majoite ja vermeet.

Loput muonat, työkalut ja muut tarvikkeet oli pakattu ahkioon. Yhteisinä
ruokatarvikkeina oli viisi poron lapaa,
kymmenkunta poron kieltä ja muutama
maksa.
Ahkiota vedettiin köysillä yleensä
kahden henkilön yhteistyönä. Poikkeuksena oli Eero, joka olisi yksin kiskonut
ahkion vaikka puuhun jos vain suksien
pito olisi riittänyt! Jokainen kurssilainen
toimi vuorollaan suunnistajana ja ladun
avaajana. Suunnistaja sai herkästi palautetta, jos reittivalinta osoittautui ahkion
vetäjille hankalaksi. Varsinkin tunturikoivuryteikössä sai ahkion kanssa vääntää
hiki hatussa.
Alkumatkasta pidettiin useita taukoja
ja yritimme säätää vaatetusta sopivaksi tasapainottelemalla hikoilun ja palelemisen välillä. Kuoritakki oli monen
mielestä liikaa kylmässä mutta tyynessä
kelissä lykkiessä. Tauoilla tunnelma nousi Irjan vetäistyä esiin milloin herkullista
hedelmäkakkua, milloin urheilujuomajauhetta sisältäneitä leipomuksia.
Vajaan kymmenen kilometrin etenemisen jälkeen laskeuduimme kohteeksi
valitun pienen järven rantaan. Ilta alkoi
hämärtyä ja varsinkin ensikertalaiselle tilanne taisi näyttää hieman lohduttomalta. Miten täällä oikein voisi yöpyä? Saimme kehotuksen valmistaa lumikammit
eli ”kintsit” (”quinzee”) seuraavaksi yöksi.
Laitoimme lapiot heilumaan ja kasasimme neljä kasaa lunta. Saatuamme kasat
tarpeeksi suuriksi, jätimme ne tekeytymään.

Alaleirin lumikammit.

Seuraavaksi olikin vuorossa tulien
teko tuoreesta koivusta eli oivitiilun
valmistaminen. Panimme tunturikoivua
pitkälleen ja keräsimme niistä runsaasti
eri vahvuisia oksia, runkopätkiä ja tuohta, jota tarvittiin tuhti satsi sytyttämistä
varten. Homma vei runsaasti aikaa. Muutenkin nuotiotarpeiden valmistaminen
tuntui isolta työltä vaikka tekijöitä oli
useita. Lopulta kaikki oli valmista ja Mika
esitti bravuurinumeronsa eli oivitiilun
sytyttämisen tuluksilla. Tyylikästä!
Opimme, kuinka aluspuut laitetaan
ja miten oksat on ladottava tuulen suhteen. Koivutulen syttyminen oli näyttävä
tapahtuma, kun kuivuvista oksista lähtevä höyrypatsasi nousi taivaalle.
Lumikasojen kiteydyttyä pari tuntia
ryhdyimme kovertamaan niitä ontoiksi. Ilmeisesti aikaa olisi saanut kulua pidempäänkin, koska kammit osoittivat
romahtamisen merkkejä kaivamisen aikana. Kammit saatiin kuitenkin valmiiksi,
joten kaikki pääsisivät katokseen yöksi.
Kammien valmistumisen jälkeen
aloimme valmistaa ruokaa ja sulatimme
runsaasti lunta juomavedeksi. (Vasta päiviä myöhemmin älysimme, että olisihan
vettä voinut ottaa viereisestä lammestakin, sillä ahkiossa oli kaira. Kouluttajien
mukaan homma oli kuitenkin mennyt
juuri niin kuin pitikin; kaikille ainakin
selvisi, että vedensulattelu lumesta on
hidasta hommaa.)
Alkupalaksi keitimme poron kieltä.
Maukasta… Pääruoaksi veistimme lihat
yhdestä lavasta ja kokkasimme siitä kei-

ton. Lisukkeena oli Erkin tekemää verileipää, täyttä tavaraa.
Saatuamme kaikki pakolliset tehtävät
valmiiksi, jäi vielä aikaa tuijotella taivaalle. Siellä näkyikin paitsi hienot revontulet, myös satelliitteja, planeettoja, tähdenlentoja ja tietysti tähtiä. Mika esitteli
tähtiä ja tähtikuvioita: ”Tuolla on Sirius,
tuolla Suuri Talvikolmio ja tuolla Saturnus.”
Osasta tähtikuvioita syntyi jopa väittelyä, mutta Pohjantähden sijainnista sentään syntyi yksimielisyys.
Sitten ei muuta kuin nukkumaan. Yö
oli melko kylmä kammissakin, ja makuupussit alustoineen toimivat vaihtelevasti. Aamulla totesimme myös, ettei
puolentoista litran sorsa ole välttämättä
liioittelua!

Toinen päivä: lumiluolan kaivaminen
Aamiaiseksi herkuttelimme Erkin tekemillä pelmeneillä, jotka antoivat puhtia
päivän tehtäviin. Tavoitteena oli siirtyä
läheisen Toanganoaivin päällä olevalle
lammelle. Ahkion raahaaminen umpihangessa ylämäkeen teetti melkoisesti
työtä. Pito upottavassa lumessa oli olematon ja pitkien metsäsuksien käsittely
vaati omat kikkansa.
Saavuimme avotunturiin ja viima alkoi
voimistua. Päästyämme ylös oli vastassa
pelkkää lunta, jäätä ja kalliota. Yöpyminen vaikutti vielä mahdottomammalta
kuin edellisenä päivänä.
Rinteeseen kinostunut lumi oli sondauksen perusteella tarpeeksi paksua,
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Koivutulilla.
joten ryhdyimme kaivamaan kahta isoa
lumiluolaa. Lisäksi teimme lammen jäälle lumesta keittosuojan, joka sai lempinimekseen Icebar. Laitoimme siinä ruokaa
ja juomaa mukana olevilla bensakeittimillä. Keittimistäkin löytyi eroja niin keittotehon kuin äänenvoimakkuudenkin
suhteen. Tästä eteenpäin otimme veden
kairanreiästä käyttäen limpparipullosta
valmistettua astiaa.
Lumiluolan kaivaminen on kovaa
hommaa! Pinnassa olevan pehmeän lumikerroksen jälkeen tuli vastaan kerros,
johon kaivautuminen vaatii todella voimaa. Ainoa hyvä väline kaivamiseen oli
kenttälapio, jolla silläkin lunta irtosi vain
pieni pala kerrallaan. Kenttälapion rinnalla heilui kirves, joka oli omiaan lohkomaan kovaksi pakkautunutta lunta.
Luolan kaivaja tuppasi kastumaan sekä
sisältä että päältä. Luolasta ulos tultaessa märät vaatteet jäätyivät kolmenkymmenen asteen pakkasessa ja reippaassa
tuulessa nopeasti kuin peltisiksi. Nuotion puutteen takia ei varusteita voinut
kuivattaa kuin pitämällä ne päällä.
Vaikka kurssilaiset kaivoivat kaikin voimin, vei luolien valmistaminen viitisen
tuntia. Luolaa kaivaessa tuli mieleen retkeilykirja, jossa neuvottiin hädän tullen
tekemään lumiluola. Millä ihmeellä sellaisen saa aikaan jos mukana ei ole kunnon kaivuuvälineitä?
Mika, Jukka ja Erkki tekivät samaan aikaan iglun. Senkin valmistaminen kesti
useita tunteja.
Päivälliseksi valmistimme ”markettimuonaa”, eli jokaiselle oli pastapussi ja
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Pilkillä tunturilammella.
purkillinen tonnikalaa. Ruokapuuhissa
sattui myös tapaturma. Juuson kaataessa kiehuvaa vettä termospulloon kaatui
osa suoraan kädelle. Siihen tuli reilun kokoinen palovamma. Ensiaputarvikkeita
oli toki matkassa ja Erkki hoitikin Juuson
kättä parhaansa mukaan.
Tilanteessa harkittiin jo lääkäriin lähtemistä, mutta päätettiin kuitenkin odottaa aamuun ja katsoa tilannetta uudelleen. Aamulla käsi ei vaikuttanut kovin
pahalta, joten Juuso päätti sitkeästi jatkaa kurssia, vaikkakin osittain työkyvyttömänä.

Kolmas päivä: tulisiko kalaa?
Tiistaiaamu valkeni kauniina, mutta kylmänä. Toisen luolista sisäänkäynti oli
jäänyt hitusen liian korkealle, joten yö
oli ollut vilpoisa. (Oviaukkoa tuunattiin
seuraavaksi yöksi asettamalla reilun kokoinen lumiviipale sen yläosaan. Korjaus
toimi hyvin.)
Aamiaisen jälkeen oli ohjelmassa pilkkimistä. Kävimme hakemassa alarinteestä muutamia koivunoksia ja valmistimme
niistä pilkkionget. Tero antoi vanhana
kalamiehenä ohjeita sekä ongen tekoon
että pilkkimisen tekniikkaan. Sää oli kaunis ja jäällä oli mukavaa istua, kunnes
kylmä alkoi kiusata.
Kalastaminen ei vankasta optimista
huolimatta tuottanut mitään. Myöhemminkään reissun kuluessa ei eväkkäitä
saatu pataan asti, saldoksi jäi vain pari
nykäisyä ja yhtä monta kadonnutta pilkkiä. Ruokahuoltoa ei siis kannata laskea
pilkkimisen varaan!

Loppupäivän kurssilaiset käyttivät toisen iglun rakentamiseen. Sahasimme
kovasta lumesta lohkareita tavallisella
timpurinsahalla. Mika toimi rakennusmestarina. Iglu saatiin valmiiksi otsalamppujen valossa illan jo pimennyttyä.
Sää vaihteli päivän aikana voimakkaasti. Lämpötila oli -15 … -25 C ja välillä
lunta pyrytti sakeastikin.
Päivän sapuska oli yksi pataan vuoltu
poronlapa höystettynä maksalla.
Arttu ja Eero olivat onnekkaat, jotka
pääsivät koenukkumaan iglun. Perinteinen majoite toimi erinomaisesti: kumpikaan ei palellut, Eero valitteli jopa kuumuutta untuvapussissaan.

Neljäs päivä: varustehuoltoa
Keskiviikkoaamuna lähdimme matkaan
aikaisin. Aikaa ei tuhlattu veden lämmittämiseen, vaan jokainen käytti aamiaiseen termospullossaan ollutta vettä.
Reitti oli sama, jota olimme tunturille
tulleet, joten ladun avaaminen jäi nyt
pois. Ahkion vienti alamäkeen sen sijaan
olikin hiukan haasteellista. Toisen vetäessä ahkiota eteenpäin roikkui toinen
mies takana jarruna yrittäen hillitä ahkion karkaamista alamäkeen. Homma onnistuikin kohtuullisen hyvin ilman vaurioita. Muutamia viihdyttäviä pyllähdyksiä
toki nähtiin.
Saavuttuamme takaisin ensimmäiseen leiriin alkoi polttopuiden kerääminen. Polttopuuruljanssi vei aikaa, sillä
päätimme jäädä leiriin pariksi päiväksi
ja haalia poltettavaa se huomioiden. Kirveiden, sahojen ja puukkojen käyttämi-

Kuudes päivä: takaisin ihmisten
ilmoille

Suksipaarien valmistus.
nen kohmettunein sormin ja jäätyneillä
käsineillä on riskialtista hommaa, mutta
vain yksi kurssilainen sai haavan käteensä, ja sekin jäi onneksi pieneksi.
Saatuamme tulet tehdyiksi käytimme
paljon aikaa avotunturissa kastuneiden
varusteiden kuivaamiseen ja muuhun
huoltoon. Avotulen käyttäminen kuivaamiseen aiheuttaa tietysti aina ongelmia.
Nyt osa kurssilaisista oppi kantapään
kautta, että tekokuituisten sukkien neulos sulaa yhtenäiseksi muoviksi, kun kuumuutta on tarpeeksi. Päivä oli muutoin
kaikin puolin leppoisa. Lähes palauttava,
ja pakkastakin oli kohtuulliset parikymmentä astetta.
Päivän sapuska oli yllättäen samaa
kuin edellisenäkin päivänä, poroa. Se
katosi lautasilta rivakasti kurssilaisten
vatsoihin. Yön vietimme vanhoissa kintseissä.

Viides päivä: tehkää hätämajoite!
Torstaiksi oli jokaiselle annettu Erafinin
paketoima polaarialueella käytettävä
hätämuonapakkaus. Siihen kuului Real
Turmat -ateria, aamiaismuroja, MR-8
hätämuonakeksejä, kahvia, teetä ja hedelmäsokeria. Pakkaus oli siinä mielessä
erinomainen, että sen koko sisällön pystyi syömään tarvittaessa ilman pisaraakaan vettä.
Päivällä Irja luennoi meille ensiavusta,
kuten luunmurtumien hoidosta ja talvi
olosuhteissa keskeisestä loukkaantuneen
lämpimänä pitämisestä. Harjoitustehtävänä valmistimme potilaan kuljettamiseen
sopivan suksikelkan. Siihen käytettiin

suksia, sauvoja, irtohihnoja, rautalankaa,
narua, avaruushuopaa, makuualustoja ja
tietenkin ilmastointiteippiä. Testasimme
kelkan paketoimalla Irjan potilaaksi ja
kiskomalla kelkkaa perässämme jonkin
matkaa.
Sitten tulikin komento valmistautua
seuraavaan yöhön. Jokaisen tuli poistua
leiristä pienen matkan päähän ja valmistaa itselleen hätämajoite käyttäen repustaan löytyviä tilapäistarvikkeita. Lapioita
ei saanut käyttää.
Majoitteita syntyikin monenlaisia. Terolla ei ollut avaruushuopaa, joten hän
käytti havuja sekä alla että päällä. Eerokin teki havupedin ja viritti huovasta
katon, johon laittoi vielä lunta eristeeksi.
Juuso kaivoi kuopan, johon rakensi suksista, sauvoista ja huovasta katon. Matti
teki kuopan, jossa kietoi itsensä ja pussinsa suoraan huopaan. Kaikkein suojaavimman hätämajoitteen rakensi Arttu,
joka teki kammin pelkällä kahden litran
kattilalla! Aikaa operaatio nieli runsaasti,
mutta kammista tuli hyvä.
Majoitteiden valmistumisen jälkeen
ehdimme istua tulilla ihastelemassa tähtiä ja revontulia. Vaikka päivän ruoaksi
oli hätämuonaa, päätimme syödä pois
myös viimeisen poronlavan. Energiaa
tarvitaan pakkasessa!
Iltayhdeksältä kurssilaiset ajettiin pois
lämmittävän nuotion loisteesta omiin
majoitteisiinsa. Takaisin tulille oli lupa
tulla vasta aamukahdeksalta, ellei varsinainen hätä yllättäisi. Pakkanen kiristyi
illan ja yön mittaan kolmeenkymmeneen asteeseen.

Aamun valjetessa kurssilaiset kömpivät
takaisin leiriin paitsi Arttu, joka piti käydä herättämässä kammistaan. Kukaan ei
myöntänyt palelleensa majoitteessaan
kovasta pakkasesta huolimatta.
Viimeisen päivän hommiin kuului leirin purkaminen ja hiihtäminen takaisin
lähtöpisteeseen. Sää oli kaunis ja mieliala korkealla. Kauniin pakkassään innoittamana joku kurssilaisista ehdotti, että
hiihdettäisiin hieman pitempää reittiä
takaisin, ”kun ei tiedä koska seuraavan
kerran pääsee tunturiin hiihtämään”.
Ehdotus sai osakseen epäuskoisia naurahduksia ja sukset suunnattiin suosiolla
tuloladulle.
Tunturikoivuryteikön jälkeen oli nautinnollista kiskoa ahkiota tasaista joen
jäätä. Lopulta näkyviin tullut Muotkan
Ruoktu hirsimökkeineen taisi sykähdyttää jokaista: reissu alkoi olla fyysisen
ponnistelun osalta paketissa.
Jukka ja Mika olivat sivakoineet paikalle jo etukäteen ja napsauttaneet uunin
ja saunan päälle. Kaikki kurssilaiset asettuivat hetkeksi lämmittelemään sisälle.
Pari teemukillisen jälkeen Arttu vetäisi
vielä sukset jalkaan ja kävi kääntymässä läheisen Taugivaaran huipulla. Sieltä
löytyi mukava pieni yllätys, panoraamahavainnekuvat lähialueiden tunturisilhueteista ja infotaulu sään ennustamisesta luonnonmerkkien pohjalta. Saman
töppyrän laella ollut vanerilaatikkoon
kätketty vieraskirja sai terveiset killan
talvikurssilta.
Illan mittaan saunottiin huolella ja
syötiin maukas ateria – mitäpä muuta
kuin poroa!
Loppukeskusteluissa purettiin tuntoja
ja havaintoja sekä annettiin palautetta.
Kaikki olivat oppineet uusia asioita. Tärkeimpänä summauksena kirjattiin se,
että vaikka olosuhteet näyttäisivät miltä
hyvänsä, aina kannattaa ja pitää alkaa
tehdä jotakin.
Talvella selviytyminen vaatii paljon
työtä, mutta ei ole mitenkään mahdotonta. Periksi ei saa antaa! 
n
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Tiedä miten juot
Teksti: Aku Heinonen
Kuvat: Mirja Koivisto ja Juho Salminen

Vesissä todellakin on eroja. Nestehukka ei ole leikin asia.

J

ano on yksi henkiinjäämisen seitsemästä vihollisesta. Se on sitä ennen
kaikkea fysiologisesti mutta myös
henkisesti. Miesten elimistön painosta
on rasvan määrästä riippuen 50 – 60 %
vettä. Naisten kehon rasvapitoisuus on
miehiä suurempi, joten naisten vesipitoisuus on hieman miehiä pienempi (n. 45
– 55 %). Rasvakudos sisältää vettä vain
noin 10 %, joten pyylevämmät henkilöt
ovat vastoin yleistä käsitystä kuivempia
kuin hoikemmat. Vanhempien ihmisten
rasvaprosentti on myös korkeampi kuin
nuorten, joten hekin ovat alttiimpia kuivumiselle ja nestehukalle. Rasvaton kudos saattaa sisältää jopa 70 % vettä. Veden saannin loppuminen ja nestehukka
johtavat jo muutaman tunnin kuluttua
suorituskyvyn heikkenemiseen, uupumukseen ja lopulta kuivumiseen.
Henkilön painosta kolmea prosenttia
vastaava nestehukka laskee toimintakykyä jopa 20 prosenttia. Ihminen tulee
toimeen noin kolme vuorokautta juomatta vettä, jonka jälkeen toimintakyky
saattaa olla henkilöstä riippuen jo hyvin
merkittävästi huonontunut. Muutenkin huonokuntoinen tai loukkaantunut
henkilö on tällöin hengenvaarassa, ellei
jo kuollut. Normaalioloissa ihminen juo
yleensä vaistomaisesti tarpeeksi pitääkseen yllä nestetasapainoaan. Fyysisessä
rasituksessa janon tunne ei kuitenkaan
muodostu fysiologisesti samalla tavalla
ja jollei nesteen saantia tarkkailla, tarvittavasta määrästä tulee juotua yleensä
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vain noin puolet. Näin syntyvä nestevajaus heikentää toiminta-, ajattelu- ja harkintakykyä huomattavasti.

Veden tarve
Veden tärkein tehtävä on lämpötasapainon sääteleminen elimistössä. Hikoilemalla ihminen saattaa menettää fyysisen
aktiivisuuden tuottamaa lämpöenergiaa
jopa 620 kcal/hikilitra/tunti. Hikoilemalla menetettävän veden määrä voi olla
jopa 3 – 4 litraa tunnissa. Terveen aikuisen nesteen minimitarve on normaalisti
1 – 2 l/vrk, suorituskyvyn rajoilla toimivan ihmisen nesteen maksimitarve saattaa lähennellä jopa 16 l/vrk. Tarvittava
määrä vaihtelee voimakkaasti ja riippuu
henkilön lähinnä anabolisista ominaisuuksista, painosta ja rasvaprosentista,
sekä fyysisen aktiivisuuden määrästä ja
olosuhteista. Normaaliolosuhteissa miltei puolet tarvittavasta nesteestä saadaan ravinnosta, joten juotavan nesteen
määrä on tarvetta vähäisempää.
Kaikki ravinto, kuten myös vesi, sisältää liuenneita ioneja eli elektrolyyttejä,
joita kutsutaan myös ”suoloiksi”. Joidenkin elektrolyyttien saanti on olennaista
ja tärkeää nestetasapainon ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Niitä tarvitaan
ensisijaisesti ylläpitämään plasman
(CEF) ja solujen (CIF) välistä osmoottista
tasapainoa (elektrolyyttikonsentraation
ja nesteen tilavuuden tasapaino). Elektrolyyttejä poistuu elimistöstä virtsan ja
erityisesti hien mukana. Hikoilun vaikutus osmoottiseen paineeseen (plasman
elektrolyyttiliuoksen väkevyysmuutoksen kautta) on siis kasvattava plasman
suolapitoisuuden kasvaessa. Tämä johtaa nesteen siirtymiseen solujen sisältä
plasmaan, nestetasapainon häiriintymiseen ja kehon elektrolyyttiliuoksen
laimennustarpeeseen (nestehukkaan)
sekä lopulta hormonaalisesti tuotettavaan janon tunteeseen ja virtsan väkevöitymiseen (virtsan tummuminen).

Nestetasapainosta huolehtiminen
Kovassa rasituksessa vettä tulisi nauttia
tasaisesti ja riittävästi, kolmesta neljään
ja puoleen desilitraa tunnissa noin desilitran erissä, jotta hikoilun ja uloshengityksen kautta menetetty neste saadaan

korvattua. Heikolla ravinnolla oltaessa
nesteen imeytyminen heikentyy ruuasta saatavien elektrolyyttien, pääasiassa
natriumin, määrän vähentyessä, jolloin
myös levossa kolmekaan desiä tunnissa
ei välttämättä ole liioiteltua. Veden tarvetta lisää myös erilaisten kuivamuonien käyttö ja proteiinivaltaisen ravinnon
nauttiminen. Proteiinien aminohapot
tuottavat pääasiallisena energianlähteenä toimiessaan aineenvaihdunnassa
elimistöön ylimäärän typpiyhdisteitä,
joiden käsittely munuaisissa kuluttaa
enemmän nestettä virtsa-aineen muodostumiseen. Toisin kuin ravinnon kanssa, jonka tuottamaa energiaa voidaan
tietyissä rajoissa varastoida, ei vettä voida varastoida elimistöön.

Tunnista nestehukka:
• Janon tunne
• Velttous ja voimattomuus
• Normaalia korkeampi lepopulssi
• Päänsärky
• Ruokahalun puute
• Masennus
• Normaalia tummempi virtsan väri
(vain hypertonisessa nestehukassa)

nossa suolaa voi hankkia muun muassa
merivedestä tai kasveista vaikkapa koivun oksia juomavedessä liottamalla.
Tärkeintä nesteen nauttimisessa elektrolyyttitasapainon kannalta on siis sen
fysiologisuus eli mitä lähempänä nautitun nesteen elektrolyyttikonsentraatio
on elimistön nesteiden konsentraatiota,
sitä paremmin elimistö pystyy käyttämään sen hyväksi. Liika elektrolyyttien
määrä johtaa hypertoniseen tilaan eli
kehon nesteiden väkevöitymiseen, virtsan erityksen vähenemiseen ja toimintatehon heikkenemiseen (esim. meriveden
juominen). Liian vähäinen elektrolyyttien määrä johtaa hypotoniseen tilaan eli
kiihtyneeseen virtsaneritykseen, nesteiden poistumiseen ja lopulta elimistön
kuivumiseen (esim. puhtaan sadeveden
juominen).
Äärimmäinen kehon nesteiden ja
elektrolyyttikonsentraation
häiriötila
niin kutsuttu vesimyrkytys eli hyponatremia johtuu yleensä kovassa fyysisessä
rasituksessa nautitusta liiallisesta vedestä, jonka elektrolyyttipitoisuus on liian
alhainen. Tällöin hypotoninen tila pääsee
kehittymään erikoisen pahaksi ja seurauksena voi olla keuhkojen verentun-

Elektrolyyttien puutosoireet ilmenevät muutamien vuorokausien kuluessa
vajauksen alkamisesta ja liittyvät lähinnä
nestetasapainon pidempikestoisiin häiriöihin elimistössä ja lihaksissa. Oireita
ovat mm. väsymys, suorituskyvyn huononeminen ja selkeimpinä merkkeinä
lihaskouristukset ja -krampit. Tärkeintä
on riittävä natriumin eli periaatteessa
perus ruokasuolan (NaCl) saanti. Natrium vaikuttaa kokonaisvaltaisesti nesteen imeytymiseen elimistössä. Mikäli
siitä on puute, ei elimistö pysty hyödyntämään saamaansa nestettä täysin ja se
tulee läpi, suoraan virtsana tai ulosteen
mukana. Muita tarvittavia ja hien mukana poistuvia elektrolyyttejä ovat kalium,
kalsium ja magnesium. Normaalitilanteessa elimistö saa ruuasta kaikki tarvittavat suolat mutta huonolla ruualla oltaessa natriumin saanti saattaa heikentyä
varsinkin, jos sitä ei pystytä nauttimaan
nesteen kanssa samaan aikaan. Luon-
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gos, aivojen turvotusta tai pahimmassa
tapauksessa kuolema. Vaikeaksi tilan tekevät myös sen kuivumista muistuttavat
oireet. Mikäli oireita kuitenkin hoidetaan
pelkällä nesteellä, se aiheuttaa tilan pahenemisen.

Nestetasapainon arvioiminen
maasto-olosuhteissa
Maasto-olosuhteissa nestetasapainon
arvioimiseen voidaan yleensä käyttää
virtsan väriä. Munuaiset säätelevät virtsan väkevyyttä plasman elektrolyyttikonsentraatiopoikkeaman perusteella.
Nesteen menetys väkevöittää plasman,
jonka seurauksena munuaiset poistavat
plasmasta elektrolyyttejä virtsaan. Tämä
havaitaan yleensä tummempana virtsan
värinä, joka perinteisesti on tulkittu nes-

Diureetit:
Nestetasapainoon vaikuttavat nesteen ja elektrolyyttien määrän lisäksi myös voimakkaasti erilaiset
hormonaaliset säätelymekanismit.
Näihin mekanismeihin vaikuttavia
aineita saatetaan saada ravinnosta,
jolloin niiden vaikutus ohittaa todellisen nestetasapainon vaikutuksen
hormonaaliseen tasapainoon. Tällaisia aineita kutsutaan diureeteiksi
tai antidiureeteiksi sen mukaisesti
miten ne vaikuttavat nestetasapainoon. Diureetti vaikuttaa suoraan
nestetasapainoa säätelevään hormonitasapainoon poistaen nestettä elimistöstä. Antidiureetti toimii
päinvastaisella tavalla. Mm. alkoholi
ja kofeiini ovat diureetteja.

tehukan merkiksi. Yleensä tämä pitääkin
paikkansa, mutta isotonisessa kuivumistilanteessa, jossa esimerkiksi ripulin
tai oksentelun vaikutuksesta kehosta
poistuva neste on konsentraatioltaan
samanvahvuista kuin plasma, ei virtsa
väkevöidy normaalisti. Sama vaikutus
on hypotonisella nestehukalla, jolloin
elimistö poistaa normaalin vahvuista
tai alhaisemman konsentraation virtsaa.
Näissä tapauksissa virtsan väri ei muutu
vaikka kehon nesteen kokonaistilavuus
pienenee huomattavasti. Lisäksi varsinkin vanhemmilla ihmisillä virtsan väri voi
vaihdella paljon, jolloin se ei ole luotettava nestetasapainon mittari.

talvellakaan. Nopeimmat ja helpoiten
saatavilla olevat veden lähteet talvella
ovat lumi ja jää. Lunta ja jäätä ei koskaan
kannata syödä, koska sen sulattamiseen
elimistö joutuu tuottamaan paljon lämpöä, jonka joutuu taas hankkimaan takaisin ravintona. Järkevämpää on sulattaa lumi ja jää tulilla ennen nauttimista.
Merijää soveltuu suurienkin vesimäärien
hankkimiseen, koska suola suotautuu

Veden lähteet
Kesällä pintavedet ovat pääasiallinen
veden lähde luonnossa liikkujalle. Pintavettä käytettäessä tulee kuitenkin
aina muistaa sen sisältämät mahdolliset biologiset tai kemialliset epäpuhtaudet. Näiden määrä ja laatu vaihtelee
vesistöittäin ja alueellisesti. Varminta
on paikantaa pohjavettä purkava lähde
tai vesikuoppa, mikäli haluaa olla täysin
varma veden juomakelpoisuudesta.
Talvella riittävän vesimäärän hankinta
saattaa olla suhteellisen hankalaa ilman
sulatusvehkeitä. Virtaavat vedet saattavat heikoilla pakkasilla olla jäättömiä
ja kirveellä työkuntoinen hakkaa kyllä
avannon järven jäähän. Pintavettä voi
siis hyödyntää tietyin rajoituksin kuten
kesälläkin. Pohjavesi tuppaa pohjolassa
olemaan roudassa talvisin melko tehokkaasti, joten sen käyttö ei ole taktisesti
kovin tehokasta. Sopiviin paikkoihin kaivetut syvemmät kaivot eivät tosin jäädy

ajan mittaan pois jään kidehilasta. Mitä
vanhempaa merijäätä, sitä vähemmän
se sisältää suolaa. Tästä suotautumisesta sekä sadeveden suolattomuudesta
johtuu myös se, että lumesta sulatetussa
vedessä ei ole tarvittavia elektrolyyttejä. Mikäli suolan riittävästä saannista on
epäilystä tai ruokaa, josta elektrolyyttejä
voisi saada, ei ole tarpeeksi saatavilla voi

Termit:
Elektrolyytti – Veteen liuennut, ionisessa muodossa esiintyvä alkuaine. Nestetasapainon kannalta tärkeimmät elektrolyytit
ovat natrium (Na+), kalium (K+) ja magnesium (Mg2+).
CEF – Engl. Cell External Fluid, solujen ulkopuolinen neste. Ihmisen elimistössä oleva neste joka ei sijaitse solujen sisällä.
Tässä yhteydessä käytettynä sana plasma tarkoittaa suurin piirtein samaa asiaa.
CIF – Engl. Cell Internal Fluid, solujen sisäinen neste. Ihmisen elimistössä solujen sisällä sijaitseva neste. CEF ja CIF muodostavat yhdessä elimistön kokonaisnestevarannon.
Hypertonia – Liiallisesta nesteen menetyksestä tai liiallisesta elektrolyyttien saannista johtuva elimistön nesteiden, käytännössä CEF-varannon väkevöityminen.
Hypotonia – Liiallisesta nesteen nauttimisesta johtuva vähäinen CEF-varannon elektrolyyttikonsentraatio.
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sulatettuun veteen halutessaan sekoittaa ruokasuolaa tai mahdollisuuksien
mukaan nuorempaa merijäätä, jossa
suolaa on vielä jonkin verran jäljellä.
Sivuhuomautuksena meriveden naut
timisesta: Munuaiset pystyvät pois
tamaan elimistöstä 10-12 g suolaa
vuorokaudessa, mikä riittää 2-3 dl:n
suolaisuudeltaan 3,5%:n veden käsittelyyn päivässä. Teoriassa merivettä
voi siis nauttia kahdesta kolmeen desiä
päivässä äärimmäisessä hädässä. Tämä
ei kuitenkaan kata parhaassakaan tapauksessa kuin kymmenen prosenttia päivittäisestä veden tarpeesta, eikä tällöin
saisi saada suolaa mistään muusta.
Jää on yleensä miltei sataprosenttisen
tehokasta vedeksi sulatettuna, koska se
ei sisällä juurikaan ilmaa. Sen sulattaminen on kuitenkin hieman hitaampaa kuin
lumen. Lumen koostumuksesta ja pakkautumisesta riippuen sen hyötysuhde
on 10-60 prosenttia. Kattilaan kannattaa
sulattaa tilkkanen vettä helmeksi ennen
varsinainen sulattamisen aloittamista.
Mikäli sulattamiseen käytetään polttoaineella toimivaa keitintä, on lumen
sulattamiseen kuluva polttoaineen määrä suurin piirtein sama kuin joka kuluu
saman vesimäärän kuumentamiseen
kiehuvaksi.
n
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Tapahtumakalenteri 2008
Kevätkokous
Maaliskuu
Tapahtumalle haetaan järjestäjää. Ota yhteys voutiin, jos olet
kiinnostunut tapahtuman järjestämisestä. (Puh: 0400-912 623
Mail: ari.alanne@hut.fi)
Etsintäkurssi
12.-13.04.2008, Teisko (Tampere)
Kurssi on yhtenevä vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsinkäkurssin
kanssa. Etsintäkurssin tavoite: Osallistuja tuntee tavallisimmat etsintämenetelmät ja osaa toimia niissä etsijänä. Osallistuja tietää myös
etsinnän eri vaiheet, valmiuden osa-alueet, vastuut, viestitoiminnan
perusteet ja osaa varautua etsintöihin. Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii valmiuskouluttaja Tero Ahtee. (Mail: tero.ahde@tut.fi).
Ilmoittautumiset 31.03.2008 mennessä.
Keväteväät -jatkokurssi
Toukokuu, Hämeenlinna
Tapahtuman täsmällinen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kurssilla käsitellään keväisen luonnon muonan hankintaa, käsittelyä ja säilöntää. Lisäksi käsitellään kalan käsittelyä ja valmistusta. Tapahtuman kouluttajana toimii mm. keruutuotetarkastaja
Pirkko Tuominen. Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Eero
Leppänen. (Puh. 040-759 5562. Mail: eeollepp@cc.jyu.fi). Ilmoittautumiset ja tiedustelut 30.4.2008 mennessä.
Ulkoilun turvallisuuskurssi
3.-10.08.2008, Enontekiö
Kurssin johtajana toimii Pasi Ikonen. Kurssi järjestetään yksiosaisena
maastokurssina. Ota yhteys kurssin johtajaan, jos olet kiinnostunut
apukouluttajan tehtävistä. (Pasi Ikonen: pasi.ikonen@retkilehti.fi ja
050 5772 762.) Ilmoittautumiset ja tiedustelut 30.6.2008 mennessä.
Syyseväät -jatkokurssi
Syyskuu, Häme
Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Hannu Lepomäki (Puh:
050-538 3743. Mail: hannu.lepomaki@suomi24.fi). Mikäli olet
kiinnostunut apukouluttajan tehtävistä, ota yhteyttä tapahtuman
vastuuhenkilöön. Lisätietoja tapahtumasta 1.3.2008 mennessä.
Eräperinnekurssi - Tulukset
30.10.-02.11.2008, Keitele
Kurssilla valmistetaan tulukset (karkku, tuluspussi ja taulaa)
ja opetellaan tulenteon perusteet tuluksilla. Tapahtuman
vastuuhenkilönä toimii puukkoseppä Pekka Tuominen (Puh:
040-516 7853. Mail: puukkopekka@luukku.com). Ilmoittautumiset ja tiedustelut 12.10.2008 mennessä.
Syyskokous
01.11.2008 klo 16.00, Keitele
Syyskokous järjestetään eräperinnekurssin yhteydessä. Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Pekka Tuominen (Puh: 040-516 7853.
Mail: puukkopekka@luukku.com). Ilmoittautumiset ja tiedustelut
27.10.2008 mennessä.
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UT-kurssi kuvissa
Ulkoilun turvallisuuskurssin 2007 maasto-osa järjestettiin Kurussa Pirkanmaalla
20.-28. heinäkuuta. Apukouluttaja Mirja Koivisto kuvasi kurssin tapahtumia, ja
Survival News julkaisee nyt kuvakertomuksen hänen kuvistaan.

Lusikka valmistuu. Markku Salonen
kovertaa lusikasta käyttökelpoista
hehkuvalla hiilellä. Taustalla kurssin
kouluttaja Hannu Lepomäki.

Viimeinen ateria. Heikki Siivari nauttii
kouluttajien tarjoamaa hätämuonaa
ennen maastoon lähtöä toisen kurssipäivän aamuna.

Kantolaite kuntoon. Pasi Virtanen
ahertaa itselleen rinkkaa, jollaisen
jokainen kurssilainen rakensi.

Takana ensimmäinen vaelluspäivä, edessä ensimmäinen yö omatekoisissa majoitteissa. Tulilla ahvenia paistamassa Matias Härkönen, Pasi Virtanen, Toni
Beckman, Heli Koivuluoma, ja etualalla selkä kameraan päin Juha Forsman ja
Tanja Liimatainen.
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Koho. Juha Forsman esittelee tuohi
kohoaan rastilla.

ArtoVehkomäki pyrii takaisin kanoottiin, Heli Koivuluoma ja Markku
Salonen auttavat. Vesistökoulutus oli
ohjelmassa toisena kurssipäivänä.

Läheisyys lämmittää. Kurssinjohtaja
Erkki Tuominen kurssilaisten ympäröimänä vesistöharjoituksessa.

Heikki Siivari kerää pettua toisen päivän petturastilla. Taustalla kouluttaja
Eero Leppänen.
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Aamupalaveri. Kurssilaiset kertovat tunnelmiaan, kurssinjohtaja Erkki Tuominen kirjaa niitä ylös.

Viimeinen yöpaikka saavutettu. Arto
Vehkomäki huilaa päivän vaelluksen
jälkeen. Edessä kotayö ja petunpaisto.

Pettuleivän paistossa Vouti Ari Alanne, Arto Vehkomäki, Matias Härkönen, Juha
Forsman, Heli Koivuluoma ja Heikki Siivari.

Vähiin käy. Viimeinen rasti ennen sivistykseen paluuta. Loukkaantuneen kuljetusta harjoittelemassa Heli Koivuluoma ja Heikki Siivari (edessä) sekä Juha
Forsman ja Pasi Virtanen (takana). Paareilla Toni Beckman.
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Täysin palvellut. Lusikan väri kertoo,
että mustikka on tullut UT-kurssilla
tutuksi.

Saamelaisten hyötykasvit
esillä Siidassa
Teksti: Juho Salminen
Kuvat: Hannu Tikkanen

Näyttely esittelee viitisenkymmentä tärkeintä saamelaisten hyödyntämää luonnonkasvia ja pyrkii elvyttämään kiinnostusta kasvikulttuuriin.

I

narin saamelaismuseo Siidassa on avattu
Eatnanšaddu, saamelaisten hyötykasvit luonnossa -näyttely. Näyttely kertoo monipuolisesti siitä, miten saamelaiset ovat hyödyntäneet
pohjoisen Suomen karua luontoa. Esillä ovat saamelaisten perinteisten ruoka- ja lääkekasvien keruu, käyttötavat ja säilytys ennen ja nyt. Näyttely
ei kuitenkaan rajoitu vain ravintoon ja lääkintään,
vaan se kertoo myös, miten Lapin luonnonkasveja on käytetty rakennuksissa, kulkuvälineissä, tarve-esineiden valmistuksessa ja nautintoaineena.
Näyttely avattiin marraskuun 17. päivä ja se
on auki syyskuun loppuun 2008. Esillä on saamelaisten tärkeistä luonnonkasveista noin viisikymmentä. Erityisen huomion näyttelyssä ovat
saaneet tunturikoivu, väinönputki ja kenkäheinäsarat. Näyttelyä varten on kerätty laaja aineisto: kasviaineksia ja -tuotteita, kasvien käsittelyyn
ja käyttöön liittyvää esineistöä, kasveista valmistettuja esineitä ja tietoa kasvien keruusta ja käsittelystä.
Näyttelyn ovat koonneet Metsähallituksen ja
Saamelaismuseon lisäksi luonto- ja kasvialan
asiantuntijat. Kokoajat haluavat nostaa esiin jo
unohduksissa olleita luonnonkasvien käyttötapoja, ja muistuttaa siitä, että aina ei ole pakko
mennä apteekkiin: terveyttä voi ylläpitää myös
poimimalla marjoja talven varalle.
Saamelaismuseo ja luontokeskus Siida sijaitsee
Inarin kylässä. Aikuisten lippu maksaa 8 euroa.

Näyttelyssä voi tutustua mm. koivutulien rakenteeseen ja kenkä
heinien muokkaukseen

Lisätietoja internetissä osoitteessa www.siida.fi.
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