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Oltermannilla on asiaa
Mennyt vuosi on ollut toiminnan kannalta onnistunut. Koulutusjärjestelmän uudistuksen loppuunvienti on leimannut
omaa kiltavuottani. Tarkastusmestari
Petrin kanssa kävimme lävitse kaikki koulutuskortit, joita oli koulutusjärjestelmän
uudistamisen aikana toimitettu. Vertasimme koulutusjärjestelmän sisältöä ja
yksittäisiä kortteja koulutusjärjestelmän
vaatimuksiin ja toisiinsa. Huomasimme,
että aikaa myöten kurssien sisällöt ovat
muuttuneet, mutta kolmenkymmenen
vuoden aikana kiltalaiset eivät ja henkiinjäämisen seitsemän vihollista koskettavat
meitä edelleen. Tärkeää koulutusjärjestelmässä eivät ole yksittäiset luettelot
asioista joita vaaditaan, vaan keskustelu
niistä. Keskustelua tärkeämpää on, että

yksimielisyys tärkeistä opittavista asioista perustuu kokemukseen ja kokemus
on yhteinen.
Killan koulutusjärjestelmän nimitykset pohjaavat siihen, että niin kisällit
kuin mestarit ansaitsevat kannuksensa
käytännössä maastossa, killan omilla
kursseilla yhdessä muiden kiltalaisten
kanssa toimien ja vaihtaen ajatuksia.
Yhtä tärkeää on, että niin tämän vuoden
Ulkoilun turvallisuuskurssilaiset kuin
muutkin aiemmin jäseniksi hyväksytyt
oppipojat saadaan mukaan maastoon.
Killan piirissä on paljon ammattimaista asiantuntemusta, ja näiden taitajien
ohjauksessa kiltalaiset ovat voineet syventää tietojaan ja taitojaan syys- ja kevätkokousten yhteydessä. Ei sovi myös-

Kuva: Laura Kalakoski
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kään unohtaa killan toimihenkilöitä,
vouti Aria ja johtokunnan jäseniä, jotka
ovat vapaa-aikaansa käyttäneet meidän kaikkien hyväksi. Erityisen hienoa
on ollut kiltalaisten keskustelupalstan
avaaminen, jonka avulla ympäri maata
levittäytyneet kiltalaiset voivat vaihtaa
ajatuksiaan.
Viimeisenä asiana haluan mainita
mestari Petrin nimittämisen kunniajäseneksi. Petri tuli mukaan Killan toimintaan aktiivisesti 90-luvun puolivälissä ja
on siitä lähtien myös kuulunut johtokuntaan, ensin jäsenenä ja välillä viisi vuotta
voutina. Onneksi olkoon Petrille ja hyvää
tulevaa vuotta koko kiltakansalle!
- Oltermanni Mika -

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
Anna Allén kuorimassa pettupölliä
UT-kurssilla Enontekiöllä
Kuva: Pasi Ikonen

www.survivalkilta.fi

Jäsenmäärä nousuun
Survival-Killan oman lehden ilmestyminen on hieno päätös toimintavuodelle. Vuoden varrella jäsenistö on järjestänyt monta mukavaa
tapahtumaa, joihin osallistuminen on ollut kohtuullisen aktiivista.
Useat pienet ja isot asiat ovat vierähtäneet jäsenten aktiivisuuden
ansiosta eteenpäin. Tämä yhteistyö näyttäisi kuitenkin vuosi vuodelta kohdistuvan yhä harvemmille harteille. Mikäli jäsenmäärämme vähenee edelleen, heijastuu se väistämättä toimintaan ja tapahtumiin.
Esimerkiksi tämän julkaisun ilmestyminen nykyisessä muodossaan
saattaa joutua vaakalaudalle.
Selviytyjillä on toki keinonsa selviytyä, mutta hankalien tilanteiden
ennakointi ja ongelmiin puuttuminen ajoissa tuovat turvallisuutta.
Yhdistyksemme kannalta tätä turvallisuutta toisi jäsenmäärän kasvu.
Kuinka saisimme Ulkoilun Turvallisuuskursseille enemmän osallistujia? Kuinka kehittäisimme toimintaa, jotta saisimme mahdollisimman
monesta UT-kurssilaisesta pysyviä ja pitkäaikaisia jäseniä? Kuinka
saisimme toiminnasta niin kiinnostavaa, että myös jäsenyydestään
jo luopuneet osaajat tulisivat takaisin aktiiviseen toimintaan? Mikäli
sinulla on ajatuksia aiheesta, esitä ajatuksesi myös muille ja ravista
erityisesti johtokunnan jäseniä hihasta. Mikäli ajatuksesi tyrmätään
ja tuomitaan, ota ne uudestaan esille, perustele ja ravista toisesta
hihasta!
- Ari Alanne -
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SURVIVAL KILLAN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
opin, selviydyn, opetan
Survival Killan koulutusjärjestelmän perustana on kiltalaisen oma aktiivisuus, jatkuva oppiminen, luonnossa liikkuminen eri vuodenaikoina ja tekeminen käytännössä.
Koulutusjärjestelmän perustana ovat kesällä järjestettävä Ulkoilun turvallisuuskurssi, jonka hyväksytysti läpäisseet kurssilaiset
voivat hakeutua Survival Killan jäseniksi, sekä Ulkoilun talviturvallisuuskurssi. Lisäkoulutusta annetaan jatkokursseilla, joita ovat
Ulkoilun turvallisuus- luonnon syyseväät ja - luonnon keväteväät kurssit. Survival Kilta järjestää jäsentensä iloksi, tietojen ja taitojen kehittämiseksi myös erikoiskursseja joiden aiheet vaihtelevat.
Koulutusjärjestelmän tasot ovat oppipoika, kisälli ja mestari. Luottamustehtävässä koulutuksen vanhimpana toimii oltermanni,
joka kutsuu kokeneimmista mestareista koolle mestarineuvoston, jonka jäseninä he tarkastusmestareina kehittävät ja valvovat
koulutusta. Koulutusjärjestelmässä edetään kursseilla eri rooleissa, oppilaana, apukouluttajana ja kouluttajaryhmän jäsenenä.
Koko koulutusjärjestelmän läpikäymiseen siis osallistutaan kolme kertaa ulkoilun turvallisuus sekä talviturvallisuuskurssille.
Mestariksi nimitykseen liittyy myös vaatimuksena käytännön kokemus pelastautumistaitojen harjoittelusta merellä ja näyttö
Ulkoilun turvallisuuskurssien sisältöjen hallinnasta, jonka toteennäyttämiseksi mestarineuvosto voi pyytää tarvittaessa lisäselvitystä. Mestarineuvosto tekee esityksen Survival Killan kokoukselle koulutusjärjestelmän nimityksistä ja pyytää näin ollen kiltakansaa vahvistamaan ja hyväksymään nimitykset.

Koulutusjärjestelmässä vaadittava osallistuminen Survival Killan Ulkoilun turvallisuus– ja
talviturvallisuus -kursseille
nimike

minimitaso nimitykselle

seuraava kurssi ja tehtävä

oppipoika

hyväksytysti suoritettu ulkoilun turvallisuus eli UT-kurssi ja
killan kokous hyväksymä Survival killan jäsen

Ulkoilun talviturvallisuus eli UTT -kurssille
oppilaaksi

kisälli II luokka,
”kisällikokelas”

Survival Killan jäsen, suoritetut UT- ja UTT kurssit

UT- ja UTT kursseille apukouluttajana
osallistuminen

kisälli

edellisen tason vaatimusten lisäksi apukouluttajana UT ja
UTT kurssilla

UT- ja UTT kursseille kouluttajaryhmässä
osallistuminen

mestari

Survival Killan koulutusjärjestemän mukaisten kurssien
lisäksi tarvittaessa valmius osoittaa hallitsevansa UT- ja
UTT kurssien aihepiirit siten että pystyy kouluttamaan ne
UT- ja UTT kursseilla

Mestarit osallistuvat kursseille niiden
järjestäjinä ja kouluttajina

tarkastusmestari

kokemusta Survival Killan kurssien järjestämisestä ja
kouluttajana toimimisesta niillä

Koulutusjärjestelmän kehittäminen
osallistuvat kursseille niiden kouluttajina
ja valvojina

oltermanni

edellisen oltermannin suosittelema ja kiltakokouksen
hyväksymä

Koulutusjärjestelmän kehittäminen
mestarineuvoston vanhimpana, osallistuu
kursseille niiden kouluttajana ja valvojana

Survival killan jäsenet hakea nimityksiä ja nimitysten muutoksia koulutusjärjestelmän pohjalta. Hakemukset toimitetaan sähköisenä killan Oltermannille: mika.kalakoski@elisanet.fi
Vuonna 2008 Survival Killan mestareiksi kiltakokoukset nimittivät mestarineuvoston esityksistä seuraavat henkilöt: Tero Ahtee,
Pasi Ikonen, Jukka Haapasaari, Erkki Tuominen ja Iiro Kakko.
Lisäksi mestariksi on jo aiemmin nimitetty Turkka Aaltonen (Oltermanni vuoteen 2005 saakka), Veikko ”Late” Piironen, Pentti
Heikkinen, Björn ”Nalle” Corander ja Petri Heinonen.
Aktiivisesti mukana toimineita selviytyjiä nimitettiin kisälleiksi seuraavat henkilöt: Pirkko Tuominen, Heikki Karinen, Ari Alanne,
Eero Leppänen, Juho Salminen, Juuso Ravolainen ja Marja Hyvärinen.
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Paleltumavaara
Teksti: Juho Salminen
Kuva: Aku Heinonen

Pakkasen ja tuulen yhteis- 2000-luvun alkua tehdyissä retkeily
olevat wind chill-taulukot ovat
vaikutuksesta
kertovat teoksissa
nykytiedon valossa vääriä. Eivät kokotaulukot saattavat vaih- naan hakoteillä, mutta lukemat eroavat
della paljonkin vanhoissa paikoin selvästikin.
ja uudemmissa tiedoissa.
Mittaus vesiastialla
Tässä syy.
Tässä selitys. Vuonna 1945 AntarktisWind chill? Kai jokainen ulkona pistäytynyt nyt tietää, että tuulella paleltaa,
pakkasella paleltaa ja tuulisella pakkassäällä paleltaa pirusti. Että mihin tarvitaan taulukoita tätä yksinkertaista asiaa
todistamaan?
Wind chill-taulukko on kuulunut
UT-kurssin teorian opetusohjelmaan
vuosia. Jos lähdetään siitä, että wind
chill-tietous on paitsi hyödyllistä myös
mielenkiintoista, herää muutama kysymys. Mikä on kylmä kenellekin? Makuupussien uudehkot EN 13537 -lämpö
tilastandardit määrittävät erilaiset arvot
miehille ja naisille. Miksi ei ole erilaisia
pakkasen purevuus arvoja eri suku
puolille? Entä ikä – vanhetessa verenkierto heikkenee.
Eroja taulukoilla kyllä on, mutta ei siksi,
että olisi erilaisia taulukoita erilaisille ihmisille. Ratkaiseva tekijä on ikä: karkeasti
ottaen voi sanoa, että esimerkiksi ennen

retkikuntalaiset Paul Siple ja Charles
Passel olivat tiettävästi ensimmäiset
ihmiset, jotka kehittivät tuulen jäähdyttävästä vaikutuksesta mallin. Tämä malli
oli Yhdysvalloissa pohjana wind chilltaulukoille aina vuoteen 2001 saakka.
Aika hyvin vesipullolla mitatuksi.
Siple ja Passel todella tekivät mittauksensa vesiastialla. He asettivat sen roikkumaan korkeasta seipäästä ja mittasivat
tuulen ja pakkasen vaikutusta. Vesihän
jäähtyi ja jäätyi. Mutta pullollinen vettä
ei ole sama asia kuin ihmiskeho, se jäätyy nopeammin. Tästä syystä Siplen ja
Passelin wind chill-malli aliarvioi jäätymiseen kuluvan ajan mutta yliarvioi tuulen viilentävää vaikutusta.

Uudet mittaukset
1990-luvulla tämän mallin käyttö wind
chill-mittarina alkoi epäilyttää tutkijoita
entistä enemmän. Vuonna 2000 alkoi

yhdysvaltalais-kanadalainen tutkimus
uuden mallin luomiseksi. Näissä kokeissa ei käytetty vesiastioita, vaan eläviä
ihmisiä. Kahdentoista hengen testiryhmä vietti aikaa torontolaisessa jäähdytetyssä tuulitunnelissa. Heidän kasvojensa
lämpötilaa sekä lämpöhäviötä mitattiin
vaihtelevissa tuulioloissa ja lämpötiloissa.
Uusi järjestelmä otettiin käyttöön Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2001.
Pakkasen purevuuden lisäksi taulukko
kertoo, millaisilla tuuli-pakkanen-yhdistelmillä on joko erittäin kylmä, paleltumisvaara tai suuri paleltumisvaara.
Tässä mallissa ei ole otettu huomioon
auringon lämmittävää vaikutusta. Se vaihtelee riippuen sijainnista, vuodenajasta ja
pilvisyydestä. Suomen Ilmatieteen laitos,
joka myös käyttää Pohjois-Amerikassa
kehitettyä mallia, arvioi, että auringon
lämmittävä vaikutus on noin 5 °C.
Lähteitä:
Ilmatieteen laitoksen interaktiivinen
windchill-taulukko:
http://www.fmi.fi/saa/index_7.html
Raportti yhdysvaltalais-kanadalaisesta
tutkimuksesta:
http://www.ofcm.gov/jagti/r19-ti-plan/
pdf/entire_r19_ti.pdf
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Sadonkorjuun aika
Teksti: Samu Huuska
Kuvat: Samu Huuska ja Jukka Haapasaari

Syyseväät-kurssi Viialassa
keskittyi sieniin ja riistaan.
Tämänvuotinen syyseväät-kurssi järjestettiin 12–14. syyskuuta Viialassa Viialan erämiehet ry:n majalla. Perjantain
ainoaksi ohjelmaksi kurssimestarit olivat suunnitelleet iltapalan. Siitä huolimatta innokkaimmat olivat saapuneet
jo ennen iltakuutta ja samoin tein sännänneet sienikorien
kanssa lähimetsään.
Iltapalalla olikin sitten tarjolla keitettyjä kieliä kera paistettujen suppilovahveroiden leivän päältä nautittuna. Iltapala oli viedä kielen mennessään, niin hyvää oli.
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Lauantaiaamu valkeni mitä mainioimman syyssään vallitessa,
taas kannatti ottaa sadevarusteet mukaan ja auringonpaistetta
oli tiedossa. Sienimetsään lähdettiin tukevan ja maukkaan aamupalan saattelemana. Aamupäivän sienestyksen jälkeen valmisteltiin nuotiopaikka idyllisen lammen (pieni järvi) rannalta,
ja Lepomäen Hannun opastamana aloitettiin riistan valmistus
lounaaksi.
Tällä kertaa pataan päätyi pari rusakkoa ja tietysti sieniä paistettiin kaveriksi. Tukevan ruokailun jälkeen matka jatkui ansapolulle.

Jokainen pääsi vuorollaan virittämään
ansoja, joka yksinkertaisuudestaan huolimatta osoittautui melkoisen vaativaksi
puuhasteluksi.
Illan viimeinen koulutustehtävä olikin
ulkoilupäivän jälkeen kaikille mieluisa.
Jukka Haapasaaren opastuksella ryhmä
aloitti pelmenien valmistuksen. Riista ja
sieni löysivät tiensä eineksien täytteeksi.
Ruuanlaiton päätteeksi päästiin saunomaan ja rohkeimmat kävivät järvessä
uimassa. Päivän huipennukseksi käytiin
yhteiseen pöytään nauttimaan päivän
eineksistä ja hyvästä seurasta.
Sunnuntaiaamuna eilisestä sienestysreissusta hiukan väsyneet kiltalaiset
pääsivät tutustumaan metsästysaseisiin
ja oppeihin Hannun opastuksella. Maittavan kyyhkysaterian jälkeen ihmeteltiin
vielä suokenkiä ja kerrattiin kurssin oppeja. Pölyt ja roskat hävisivät tuvasta ja
sitten hävisivät kurssilaisetkin matkalle
kohti uusia kursseja ja seikkailuja.
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Nälkää ja vilua tunturissa
Teksti: Olli Oittila ja Juhani Ahlgren (kursivoidut tekstikappaleet)
Kuvat: Pasi Ikonen

Vuoden 2008 Ulkoilun turvallisuuskurssi järjestettiin
pitkän tauon jälkeen Lapissa, Käsivarressa. Kurssilaiset kertovat, miten kurssi maittoi vaihteeksi napapiirin
pohjoispuolella.

Mitä mä olen mennyt tekemään?
Jalat pöydällä toimistohuoneessani luen kurssikirjeen uudestaan. ”Ketoosi on…” Kolmekymmentä vuotta vaelluksia, yöpymisiä, kilpailuja, mutta nyt alkaa tuntua siltä, että Oittilasta
otetaan tehot ulos ja katsotaan, paljonko sitä riittää.
Rovaniemi.
Juhani viittilöi nähtyään mustan knallini. Hetkistä myöhemmin kaappaamme kyytiin Klasun, ja matka kohti Enontekiötä
pääsee vauhtiin. Huomaan, että epävarmuus on vallannut alaa
muidenkin mielissä. Klasu kiteyttää pysähdyttyämme vilkuilemaan pöllämystyneiden ranskalaisten tiekarttaa: ”Hei poja.
Lähretääk takasi Rovaniämel?”
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Illalla perillä. Paavontalon löydettyämme kuulemme saunan
olevan lämmin. Arvuuttelemme muita kurssilaisia vastaan
tulijoista.
Hyvin nukutun yön ja talon aamiaisen jälkeen siirrymme likeiseen luontokeskukseen tutustuaksemme paikallisluontoon,
toisiimme, ja kuluttaaksemme aikaa. Klasu aamiaisvalinnoista
maastossa: ”Munakast varma. Kauhia päättämine: Kapusta
rinta, keräkurmitsa, kapustarinta…”
Kurssille lähtijöitä on kertynyt jo aika paljon. Yritämme muistella nimilistaa ja yhdistellä nimiä ja naamoja. Hermostuneisuus
on kasvanut piirun verran. Luontokeskuksen pöydän ympäril-

lä jokainen yrittää antaa vastauksen kysymykseen: Miten minä
tänne päädyin? Omani alkaa sanoilla: ”No kun mä toikkaroin
netissä…”
Puolipäivä, kurssi alkaa. Kouluttajat ja koulutettavat esittäytyvät vuorollaan. Siekailematta Pasi ja Iiro alkavat kaataa tietoa
päällemme, ja me yritämme painaa mieleen niin paljon kuin
suinkin. Zoonoosia, reittisuunnittelua ja hiertämättömiä mimmien alushousuja menee yhtenä vilinänä, kun meitä yritetään
sivistää sen verran, että päästään viikko osapuilleen ongelmitta.
Firman puolesta tulevat varusteet esitellään, ja kouluttajat yrittävät takoa päihimme, että yhdellä esineellä voi olla jopa useita
käyttötarkoituksia. Tajuan tässä kohtaa kurssin parantavan minut ”minä haluan minun retkilusikkani” -taudista pysyvästi. Totean myös järjestäjän puolelta tulevien eväiden olevan melko
niukat. Kouluttajat vakuuttavat niiden olevan yltäkylläiset.
Pasi ohjeistaa:
”Otatte varusteet ja neljän hengen ryhmissä lähdette apukouluttajan saattamana.”
”Tuota…laitetaan varusteet reppuun ja tullaanko tähän sitten?”
Kurssinjohtajan rauhallinen vastaus:
”Lukiko varustelistassa reppua?”
”No…ei.”
Vaellukselle lähtö sekavissa tunnelmissa ja vatsan seudulla tai
itse asiassa mahassa olivat perhoset ja muut oliot, taisipa olla
jollakin Rölli-peikon mielikuvitusolentokin mukaan lähdössä.
Vaikka kaikki eivät sitä heti tunnustaneet. No vaikeaahan se on
kun ovat ilmeisesti aika näkymättömiä. Kyyti tuli ja joudumme
lähtemään. Enää ei ole peruutuspaikkoja. Matka alkaa luovuu-

Haa, tuossa on jonkun jättämä retkigrilli – siitä metalliristikko
mukaan, ja mielessä jo väikkyvät halstrautumassa olevat ahvenet ja tammukat. Eikä ole edes nälkä, vielä. En muista päivien
määrää, joina sitä mukanani kuljetin; turhaan. Taisi jäädä torstain leiripaikkaan, kun ei alkanut kaloja näkymään.
Yöpyminen on avotunturissa.
Lokikirjasta: ”Majoite sai pikapalautetta Pasilta ja Iirolta, samoin nukkujien etäisyys toisistaan…”
”Miettikää, mitä te olette tekemässä. Kattokaas nyt…”
Aloimme saada aavistusta tulevasta sosiaalisesta nukkumisesta, nimi joka vasta seuraavina päivinä syöpyi kiinteäksi osaksi
aivomassaamme. Kiven juureen, kuten lasten laulussakin sanotaan, rakensimme pesämme. Pähkäilimme, kuinka kiven ympärille saadaan parhaiten majoitus tehtyä. Tuli Iiro paikalle, näytti
kivenkoloa ja meni siihen kyljelleen kertoen samalla, että tässähän sitä viis kuus ihmistä nukkuu oikein hyvin. Tuumasin ääneen
”eihän tuohon ees kolomea mahu”.
”No vielä te opitte kuinka”, tuumaasi Iiro ja me jatkoimme majoit
teemme tekoa. Valmistuihan se ja näytti hienolta, joskin huonekorkeus pääpuolellakin oli alle puolen metrin ja jalkopäässä lähes
nolla. Lyhytkin se oli. Klasun jalat ulkona, kuten kurssin loputtua
näimme otetusta valokuvasta – laita vaikka muovipussiin jalkasi
siis. Kurssin loputtua voin jo sanoa, että auttaa mukavasti, varsinkin jos on laittaa jalkaan kuivat sukat ja vähän jotain muuta
lämpöistä kuten huivi. Kokemustakin jo on.
Illalliseksi Antti ahkeroi Männynherkkutattien kimpussa, silppusi ja keitti, vaikka kello jo aamuyötä lie ollut. Söimme erilaisilla
ruokahaluilla. Taisi joltakin jäädä sienten syönti yrityksen tasolle.
Taisin olla viimeinen kömpijä avaruushuopamajoitteen alle, kun
Iiro vielä isällisesti laittoi muutamia vaivaiskoivun oksia majoitteemme katolle. ” Nukutte paremmin, kun ei rapise tuulessa”, ja
totta vieköön sehän auttoi uskomattoman paljon. Kömmin muiden joukkoon joskin laitimmaiseksi, kuitenkin selkä kiinni kaverin
mahaan, tuntui lämpimältä – nukahdin.
Pitkä valoisa aika ja puuttuva kello sotkevat ajantajun hetkessä. Aamiaisbuffet (Continental Breakfast) sisältää variksenmarjoja ja haaleaa vettä. Aamupäivän opetustuokio selventää
edellisen yön ja tulevan päivän fysiologisia muutoksia. Kurssikirjeessä mainitut luonnonvoimat ja ketoosi alkavat pikkuhiljaa nousta tajuntaan. Seuraavaksi Heli pitää potilaan nosto- ja
kantoharjoitukset, ja kartalta uusi rastipiste.

Variksenmarjoilla maustettu tattikeitto porisee nuotiolla.

den muuttumisen myötä jokapäiväisiksi taloustavaroiksi jne. Ne
ennakkoluulot ja opitut käsitykset ovat sitkeässä, todella sitkeitä.
Kunpa niitä voisi voissa paistaen mureuttaa. Oppia pois sen, mitä
on jo oppinut; kasvaako siinä tyhjyys vai luovuus.
Levähdyspaikalla vähäinen vaate- ja varustenyytti muovisäkkiin, säkki irtohihnalla selkään ja maastoon. Hetken päästä
olemme Norjassa. Suunnitellusti. Muutaman tunnin rajalouk
kauksen jälkeen palaamme takaisin omalle puolelle, saaliina
köydenpätkä ja vähän norjalaista poroaitalankaa, hyvää tavaraa, vaikka emme omistakaan poroja. Oppi on mennyt perille.
Toki on vielä vaikea kuvitella, mitä kaikkea mistäkin saa aikaiseksi.

Ota vuoteesi ja käy, päätämme, koska tunturikoivun kerääminen teetti jonkin verran työtä. Peti rullalle ja matkaan.
Onko nälkä vai vilu ennakkopeloista suurimmat mukaan lähtijöiden karsijat, en tiedä. Itse odotin joka päivä hetkeä jolloin kohtaan sen SUUREN nälän. Nälän, joka on suurempi kuin se, jonka
kohtaa ns. kotioloissa, kun ateria on jäänyt/viivästynyt milloin
mistäkin syystä saman päivän aikana tai jopa kokonaan. Sitäpä
odotusta kesti päivästä toiseen, kunnes kurssin viimeistä edellisen päivänä iltana ymmärsin – ”ei se tule”.
1:50 000 kartta on näin jumittuneelle kova pala, olen aina yhtä
töppyrää edellä totuutta. Anna ja J-P suoriutuvat paljon paremmin, ja Kyösti lukee maastoa sujuvasti, välttelemme pahimmat
mutahaudat. Silti, maasto on konstikasta. Saamme haarukoida
rastia, järven tilalla on aina vain uusi suo. Könyämme viimein
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Pitkä valoisa aika ja
puuttuva kello sotkevat
ajantajun hetkessä.
oikean kallion päälle oikean järven rannalle. Varustepussi saa
seurakseen kantolaitteen, tyylisuuntia on yhtä monta kuin
tekijöitä. Mutta katsos vain, sehän toimii.
Valmistamme sinkkumajoitteet. Ennen iltasatua kuitenkin
parityönä nuotio tuoreesta koivusta. Tässä on henkilökohtainen aallonpohjani. Seison puukko kourassa koivupöheikössä
ja yritän keksiä, mitä olin tekemässä. En taida olla yksin tuumailujeni kanssa. Nuotiokaan ei tahdo syttyä, juttelen sille rauhalliseen sävyyn:
”Nyt jos et s-tana syty, susta tulee maailman ensimmäinen keskipitkänmatkan nuotio, kun mä futasen sut tonne lampeen…”
Se syttyy.
Aamulla ymmärrän sinkkumajoituksen koulutustarkoituksen:
Näin ei tule toimia. Kaikki ovat jäässä. Pikkuhiljaa nuotiolle kertyy puoli- ja kokolusikka-asennelmia. Auringon noustua saa jo
nukuttua. Naapurijoukkue tarjoaa aamusella kääpähuikat, joka
on jo Continental Breakfast De Luxe. Variksenmarjaa perään.
Ravintonamme matkan aikana pääasiassa: Variksenmarjat, eli
Kaarnikka (paikallisella kielellä.), Männynherkkutatit, Pakurikääpätee. Teestä täytyy antaa Antille erityinen maininta kun sen
löysi, juoksennellessaan meitä enemmän tattien perässä. Pelkkä
keitetty vesi kun ei hääppöistä ole nautittavaksi.

Olo on parempi, vaikka ns. Dressmann-kävely onkin leirissä oltaessa vallitseva liikkumismuoto.

Nukuttuamme sammutamme tulet, nostamme tuliterät kantolaitteet selkään ja suunnistamme muiden perään. Tauot alkavat lisääntyä ja pidentyä, mutta sopu säilyy, ja kaikki ovat
selvästi päättäneet kohdella toisia silkkihansikkain, jotta näin
on jatkossakin.

Dressmann walking: Tapa kävellä UT- kurssilla. Ernolta mie sen
ekaks kuulin tai luulen muistavani. Loistava tapa ilmaista kävelyämme, joka hidastui ja hidastui. Kaiketi eniten toisen ja kolmannen päivän tienoilla vakiintuen kullekin yksilölle omaksi ”tyhjäkäyntinopeudeksi”, jota ei juurikaan voinut lisätä kuin hetkeksi.

Ensimmäinen vesistönylitys, kahlausta. Maaston kulkukelpoisuuden ääripäät ovat kaukana toisistaan, valtatiemäisestä
hiekkatasangosta läpitunkemattomaan pajukkoon. Seitsemän
mustikkaa löytyy, riemu menee yli Richterin asteikolta.

Anna, Kyösti ja J-P alkavat pystyttää laavua. Iiro seurailee ilmeisen huvittuneena perhonsidontaurakkaani, joka sisältää kolmasosan sidontaa ja kaksi kolmasosaa itikoiden huitomista.
Valmista tuli kuitenkin, ja törmältä kurkistellessani huomasin
harjuksen lymyilevän kiven takana. Itsepäinen evänheiluttaja
ei lämmennyt minun eikä Klasun syötille.

Nuorehkona tai miksei varttuneempanakin vitsa väännettävä,
tuumaa Eero ja näyttää kädestä pitäen. Puiden väliin sitaistu
riuku kestää istunnan. Taito tulee tarpeeseen, kantolaite murtui hiukan jo kokoonpanolinjalla, vitsaksilla se pysyy. Puiden
väliin sidottavalle istumariu’ulle en keksi sitten minkäänlaista
käyttöä…
Yöpymispaikka on isomman joen rannalla, pienten lähestymiskaarrosten jälkeen olemme perillä, mönkijäurat heittivät
polulta.
Myöhemmin Pasi paljasti, että polku, jolta oikaisimme, olisi
johtanut meidät suoraan oikeaan paikkaan, mutta väsyneenä
kartan tulkinta jotenkin sai meidät harhaan ja näin itse asiassa
eksyimme pari/kolme kilometriä liian etelään, mutta niinpä taisi
toinenkin ryhmä harhailla.
Kalastus näkyy olevan muodissa, joten sidon perhon matkalla
löydetyistä pienistä höyhenistä.
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Kyösti veistelee lusikkaa.

Harhailu vei puhtia onkimiselta, johon olisi pitänyt enempi satsata. Itse yritin alussa onkia mutta pitkään eivät jaksut riittäneet.
Varsinkin kun ne ainoat kaksi etanaa eri koetuskerroilla katosivat
parempiin suihin ”kerta nykyllä” ja kala ei. Uusia etanoitakaan ei
jaksanut etsiä.
Hämärän tullen loppui yritys, mutta aamun valjettua olin taas
pahanteossa illalla taotulla atraimella aseistautuneena. Uusi
tähystys, ja totesin, että kenties tuota harjukselta näyttävää
ruohotupasta on jo härnätty kylliksi. Annoin sen elää.
Loki: ”Keskiviikkoaamu. Voimat ovat hitaalla, mutta ajatukset
kulkevat helpommin. Kalastusvälineiden tekeminen tuntui
merkitykselliseltä.”
Vesileikkipäivä. Juhan annettua ensin ohjeita lusikan tekoon
alamme Iiron opastuksen saatuamme ylitellä puroa tukilla ja

Antti virittää vitsasta.

Olli on paahtanut lounaaksi muurahaisenmunia.

A-pukilla. Mäkärät ovat tulisesti rakastuneet Ernon naamaan,
ja siinä notkossa elukkaa riittää. Ernon naamasta päätellen romanssi on yksipuolinen. Päästyämme jatkamaan riehaannumme niin, että ylitämme vielä ensimmäisen vastaantulevan puronkin. Hetken aikaa saapasta ja vaatetta lentää yli. Atraimeni
muuntuu nopeasti kahluusondiksi, metallikärki (aitalankaa)
kertoo alla olevan kiviä. Olen tosin päättänyt sondilla keihästää
ruuaksi kaiken kurssin ulkopuolella liikkuvan niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Mitään ei vain harhaudu kantaman sisään.

Pienempi osasto käy koettamassa kalaonnea ja uudenkarheat
suosukset. Tuomio on tyly, raskaat ja kömpelöt. Eikä kalaa. Illalla pääsin keskelle nukkumaan, jipii!

Seuraavassa leiripaikassa vietämme kaksi yötä. Koulutus alkaa
aamusta petun keräämisellä, joka taas alkaa puun kaadolla,
joka puolestaan piristää mieltäni kummasti, meikäläisen leipälaji, nyt ihan kirjaimellisesti. Muutaman tunnin askarreltuamme meillä on pettua kuivumassa, muurahaisenmunia tulossa,
vedensuodattimet ja aikaa torkkua. Maanmainiolla metalli
langalla polttelemme lusikoihin pesiä, paitsi Anna, jonka lusikat katoilevat yhtenään muille työkaluiksi.
Petun jalostusta. Enontekiön Pettu Oy pyörii hetken täysillä
ja jauhoja on sen verran, että arvellaan niiden olevan kylliksi.
Kouluttaja osuu arvelussaan naulan kantaan. Pelkän pettupuuron syönti sellaisenaan vaatii enemmän kuin viikon nälän
mennäkseen alas kurkusta. Ruisjauhoihin sotkettuna ja paistettuna lopputulos on sen sijaan oivallista syötävää. Ylijääneille jauhoille ei ole kovasti kysyntää.
Sain kunnian paistaa kevyesti muurahaisenmunat. Päätän etukäteen, että jos koko poka kaatuu nuotioon, juoksen karkuun,
enkä pysähdy. Kaikki käy hyvin, ja pieni keko katoaa kurssilaisten suihin. Varsin kelvollista.

Perjantaina leirin purku, nuotion sammutus ja suunta suolle.
Siksakilla selvisimme kuivin jaloin viimeiseen vesistönylitykseen
asti. Pulma: Miten seurata koulutusta ja samaan aikaan laiduntaa kypsää lakkaa, jota tähän mennessä ei ole näkynyt vilaukseltakaan? Kukaan ei kuitenkaan rohkene mättää kouratolkulla
sisäiselämän häiriintymisen pelossa. Arpaonni suosii, ryhmämme lipuu packraftilla yli, naapurit rinkkalautalla.
Ryhmäläiseni menivät ”pressukopukalla” yli ja joka kerta näytti
täyttyvän vedellä niin paljon että ”nyt kyllä mulahtaa” -tilanne
toteutuu. Mutta ei toteutunut ja hyvä niin.
Iiro panee merkille kalan (annoskokoinen, näyttäisi hyvältä lautasella sitruunaviipaleen ja tillin kera), mutta mitäs me tuollaisista. Ja hopeiset aterimet. Mutta ei kiinnosta. Kermaperunoilla…
Matka jatkuu kohti kuivaa maata.
Viimeinen leiripaikka ja harjoitukset jatkuvat. Ryhmät yhdistetään kodan pystytystä varten. Toimintaa on vaikka muille
jakaa, mutta työ edistyy hitaasti. Pasi ja Iiro yrittävät ihan tosis
saan olla nauramatta seuratessaan palavereita, mittauksia,
harppomista ja tukipuiden siirtelyä sinne tänne.
Perjantaina rakentaessamme kotaa vähin energioin ja väsyneenä siinä mitattiin jos ties mitä ja miten ja kuinka ja välillä tuntui,
etteikö osata tehdä yksinkertaisia päätöksiä tai edes yhtä. Tästä
meitä kyllä ”varoitettiin”. Ennen kodan rakentamista otin g-pillerin ja jossakin vaiheessa kaiken hässäkän keskellä ajatus syntyi,
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Enontekiön Pettu Oy:n tuotantolaitos Harrirovalla.

että nyt narunpätkä käteen ja mitataan
avaruuspeitteen pituus ja sillä mitalla
tekemään kehää pystypuille. Saatoinpa
käyttää voimasanojakin.
No asettuuhan se lopulta, ja kaikki avaruuslakanan riekaleetkin sidotaan tuulensuojaksi. Säätämisen määrä huomioiden lopputulos on hieno ja suojaisa.
Kyllä kannatti hieroa.
Puuntuhooja minussa pääsee taas irti.
15 asteen kuluttua tapaamme riekonpyytäjän, joka asennuttaa meillä jokusen lanka-ansan. Kyhääminen tuottaa
ansoja psyykeltään kaikenlaatuisille riekoille. Vieraileva kouluttaja aikaansaannoksistamme:
”Tuohon jos riekko mennee ni itsemurha
sillä on mielessä.”
Irtoaa meistä vielä naurunremakka kevyesti.
Lopputulema: ei ne (riekot) varsinkaan kesällä ketään ruoki.
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Seuraavaksi neljä pakkasesta sulateltua
riekkoa nyljetään, ja ihan kaikki syötävät
osat kerätään mukaan. Kumarramme
maahan asti tällaisen lihamäärän edessä.
Pasi vielä luovuttaa käsiimme voipaketin, joka alkaa huveta jo ennen kuin chef
Juhani istuutuu nuotiolle. Äänettömänä
koko kurssi seuraa Juhanin keskittynyttä
toimintaa, ja aika ajoin pieni palanen lihaa kiertää ringissä päätyäkseen jonkun
suuhun. Jouluaatolta tuntuu.

”Tämä on rintalihaa. Sitä on saatavana
paistettuna ja keitettynä.”
Vastaamme nyökyttelemällä hyväksyvästi.

Riekkoa kahdeksalle. Erityisen hiveleväksi
sen teki, kun jokainen seurasi liikkeittäni
kuin hidastettua elokuvaa. Taisi Riekko
olla kaikkien mieleen jo ennen kuin sen
suuhunsa saivat. Varsin mielenkiintoista
oli seurata sitä mukana eläytymistä, kun
ensimmäiset saivat suuhunsa sokeripalaa
pienemmän palan Riekon keuhkoa, kivipiiraan puolikkaan, sitten täkän, sen sisemmän puolikkaan ja viimeisenä muttei
vähäisimpänä varsinainen rintalihan puolikas .Oli iloista ja hymyilevää kasvoa koko
sakki ja eleet kertoivat enemmän kuin kymmenentuhatta sanaa – voi, jos gourmetkokit saisivat saman kokemuspalautteen
syöjien kasvoilta, ruokailijan koko olemukselta. Kyllä tällaiseen huomion todellisessa
keskipisteessä pitäisi jokaisen päästä käymään, se kasvattaa –uskokaa pois.

Keuhkot, kivipiiraat, täkät luut, aivan kaiken käytin mahdollisimman hyvin hyödyksi, seuraavana päivänä ei ollut kun kalutut
luut jäljellä. Olipa omanarvontuntoa hivelevää valmistaa keitettyä ja paistettua

Näin kului hyvinkin muutama tunti. Riekot
syötyämme pirstoimme Klasun kanssa vielä
hetkisen puita ja kantoja yötä varten. Kipinämikot vaihtuivat summittaiseen tahtiin.
Tulen ääressä nukkuminen se on jotain.

Määrällisesti ”ei pal mittää” mutta tuona
iltana riekot olivat kanssani mitä suurimman huomion kohteena.

Oppia pois sen, mitä on jo
oppinut; kasvaako siinä
tyhjyys vai luovuus.

Antti ylittää jokea tilapäislautalla.

Illalliseksi luvassa riekkoa.

Aamu näytti rauhalliselta, joten pistäydyin häiritsemässä välillä kouluttajia, ja
turisimme hetken.

Perille pääsyn jälkeen osa kouluttajista
singahti kotimatkalle, rautapyörän kyyti
ei odottele.

rautalankaa, joku muovinpalanen ynnä
muuta joku aika sitten kalleinta omaisuutta auringon alla.

Aamupäivä kului viimeisissä harjoituksissa, joihin kuului ensiapua, merkinantoa ja helikopterin vastaanottoa. Helikopterin luonnerooli lankesi Iirolle, joka
näyttävästi hyönteishaaviaan pyörittäen
laskeutui aukiolle, ja sammutti itsensä.

Sauna oli lämpimänä, eikä ilmoitusta tarvinnut toistaa. Uintikin maittoi, puron
ylitykset olivat jääneet kahlaamiseen.

Aamiaisen jälkeen kurssitodistusten
jako, ja vähitellen jokainen alkoi keräillä
omaisuuttaan paluumatkaa varten. Viimeiset halaukset ja kädenpuristukset, ja
pian Paavontalon piha tyhjeni. Rovaniemeltä sinivalkoisilla Seutulaan, ja tuota
pikaa olin kotona.

Loppuhuipennukseksi veistotöitä, meille paarit, naapureille purilaat, ja potilaan
kuljetus tien varteen. Anna ei pudonnut
kyydistä, ja autolla Pasi ilmoitti meidän selviytyneen hengissä. Kumijalalla
Paavontalon pihaan, jossa myhäilevä
isäntäpari oli vastassa tarkastelemassa
ulkomuodon muutoksia. Ja niitä löytyi,
yksi ja toinen näytti sillan alla asujalta,
itikat, savu ja lentävä tuhka olivat antaneet oman kosketuksensa naamaan.
Heti tultuani ulos autosta kantolaitteeni
aukesi yhtä aikaa kaikista liitoksistaan,
paitsi vitsoista. Tarkalle meni.

Ennakkokäsitys väärä se taitaa usein
olla! Onko käsitystä olemassakaan, entäs
ennakko. Laihtuiko sekin, minä ainakin
menetin kymmenisen kiloo, jos on vaakaan uskomista. Miksei olisi? Harhaako
kaikki tää. Ainakin se tuttu vyö kotihousuissa puolsi laihtumisen tapahtumista.
Paljonko? Ensi reissulle lienee aiheellista
punnita itsensä ennen lähtöä.
Saunottua oli aterian vuoro, ja jokainen
malttinsa mukaan einesteli. Pikkuhiljaa
alkoi pakkien pesu ja luovutus, ja illemmalla Pasi näytti siihen mennessä kasaan
saatuja kuvia jäätelökulhon ääressä.
Aamulla varustepussi, josta oli kaivettu pois selvästi tunnistettava välineistö, näyttikin roskasäkiltä. Risaa köyttä,

Istun jalat pöydällä toimistohuoneessani
ja katselen seinällä nököttävää kurssitodistusta. Perho istuu seinällä täytetyn
hauenpään leuassa. Kurssi herättää tuttavissa paljon ihmettelyä.
”Viikko? Miten ihmeessä se onnistuu?”
”No mikä ettei. Kun on lähdön lähtöjään
hyvässä seurassa.”
Kiitos. Olipa mahtavaa kansanne vaeltaa,
hyvät ryhmäläiset. Näin itse nälkä ja vilu
olivat pääosin sivuosassa. Suurkiitos myös
kaikille kouluttajille. Reissun antioppi vai
oppianti. Mitäs se Iiro sanoikaan.
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Keväisiä eväitä
Teksti: Eero Leppänen
Kuvat: Mirja Koivisto

Aurinkoa, kalankäsittelyä ja kasvioppia. Survival Killan historian
ensimmäinen Keväteväät-kurssi oli onnistunut.
Kodasta nousee vaaleanruskea sankka
savu. Ei kai killan tapahtumissa ole mahdollista, että nuotio palaa kituuttamalla?
Savun aiheuttajaksi paljastuu kuitenkin
iso rautapata, jossa on savustumassa
lahnoja. Katajalla savustettuna niistä tuli
herkullisia!
Killan alkuajoista lähtien tavoitteena
on ollut kouluttaa kiltalaisia Ulkoilun
turvallisuuskurssin - aiemman Survival
testin - jälkeenkin. Tavoitteena on ollut
tarjota mahdollisuus syventää kaikkia
suomalaisessa luonnossa selviytymiseen
tarvittavia tietoja ja taitoja.
Ulkoilun turvallisuus- ja Ulkoilun talviturvallisuuskurssi antavat hyvän pohjan
selviytymisen opetteluun, mutta ne eivät
kuitenkaan voi kattaa kaikkia osa-alueita.
Syynä on muun muassa se, että eri vuodenaikoina luonnosta voi käyttää hyödykseen eri tuotteita ja UT:n loppupuolella
kurssilaisten uuden tiedon omaksumiskyky ei ole paras mahdollinen.
Vuoden 2007 onnistuneen syyseväskurssin jälkeen kiltalaisilla oli suuri halu
oppia lisää myös kasvien ja kalojen käsittelystä sekä hankinnasta. UT-kurssien palautteissa on myös ollut usein toivomuksena saada lisää tietoa kasviopista.
Keväteväskurssin ajankohdaksi muodostui viikonloppu 24.-25. toukokuuta ja
paikaksi Petri Heinosen torppa Hattulassa. Vanha pihapiiri oli erinomainen paikka
kurssin pitoon, varsinkin kun vielä säät
suosivat. Kurssille ilmoittautuneille lähetettiin Pirkko Tuomisen koostama materiaalipaketti erilaisista yrttien käyttötavoista. Kullekin käyttötavalle oli mainittu
myös muutama esimerkkikasvi.
Koulutus alkoi lauantaina aamuyhdeksältä Pirkon pitämällä kasvikoulutuksella. Alussa keskityttiin kasvien tunnistuk-
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seen ja käyttötapoihin ilman, että niitä
olisi kerätty suurempia määriä.
Käsiteltävinä kaloina oli lahnoja ja haukia. Niitä valmistettiin savustamalla, paistinpannulla ja lehtien sisällä paistamalla
sekä keittämällä kalakeittoa. Samalla tuli
opeteltua erilaisia tapoja kalojen käsittelyyn. Kalamestarina toimi Lepomäen
Hannu. Kerättyjä kasveja käytettiin osana kalakeittoa.
Sunnuntaina oli monien mielestä paras kasvikoulutusosio. Kullekin kurssilaiselle oli annettu edellisenä päivänä
jokin syötävä kasvi, josta hän sitten kertoi muille kurssilaisille. Kurssilaisilla oli
tietysti käytössään sopivaa kirjallisuutta.
Kaikille jäi varmasti mieleen oma kasvi ja
muidenkin kasvit vähintäänkin kohtuullisen hyvin. Sunnuntain kala-aiheena
oli ongen valmistus. Siimana käytettiin
nokkoslankaa ja koukku tehtiin hakaneulasta. Koulutuksen antina oli osaltaan myös Hannun selostus käytännön
kalastuksesta.
Lauantaina seitsemältä pidettiin killan
ylimääräinen kokous, jossa nimitettiin
uudet mestarit ja kisällit. Kilta sai neljä uuttaa mestaria ja kahdeksan kisälliä. Uusien mestarien ja kisällien nimet
tämän lehden sivulla 4. Kokouksessa
keskusteltiin myös killan toiminnasta ja
kurssien järjestämisestä. Kaikki paikalla
olleet toivoivat killan toiminnan olevan
aktiivista myös jatkossa. Siihen tarvitaan
tietysti kurssien järjestäjiä sekä muiden
kiltalaisten aktiivista osallistumista.

Pirkko Tuominen pitää kasvikoulutusta.

Kurssien antina ei koskaan ole pelkästään lisäopin saaminen. Muiden kiltalaisten tapaaminen ja jutustelu nuotion
ympärillä ovat aina tärkeä osa kursseja.
Myös saunomismahdollisuutta monet
käyttivät hyväkseen. Minä toimin kurssikirjeiden lähettäjänä ja juoksupoikana.
Nyt pidetty kurssi oli ensimmäinen
viikonloppukurssi, jossa oli yhdistettynä sekä kasvi- että kalakoulutusta.
Ensimmäiseksi kurssiksi tätä voitaneen
pitää varsin hyvin onnistuneena. Samaa
viestitti myös suuri osa kurssilaisten
antamasta palautteesta. Tokihan aina
parannusehdotuksia ja pieniä moittei-

takin löytyy. Joka tapauksessa tällaisia
kursseja toivotaan jatkossakin. Kurssilla
oli riittävästi osallistujia järkevää toteuttamista varten. Tällä kurssilla on tarkoitus siirtyä jatkossa killan periaatteiden
mukaisesti yhä suuremmassa määrin
käyttämään luonnosta saatavaa ruokaa. Tästä on hyvä suunnata seuraaville
keväteväskursseille!
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Tulta!

Teksti: Juho Salminen
Kuvat: Juho Salminen, Tero Ahtee

Eräperinnekurssilla 30.10.–2.11.2008
Keiteleellä puukkoseppä Pekka Tuominen
opetti, kuinka tehdään tulukset. Näin se
tapahtuu.

1. Kun tulta tehdään tuluksilla, yksi peruselementeistä on taula. Sitä varten
täytyy lähteä metsälle taulakääpiä (Fomes fomentarius) etsimään. Niitä tava
taan koko Suomen alueella, yleensä
kuolleiden koivujen rungoissa. Terveen
taulakäävän alapinta on ruskea ja samettisen tuntuinen, kuolleen tumma ja täysin kova. Terveitä taulakääpiä tarvitaan
noin kaksi per tulusten tekijä.
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2. Käävistä täytyy erottaa taula. Se on
heti käävän kuoren alla. Kuori poistetaan
veistämällä, kuten myös käävän pohjassa, taulan alla, oleva sienistä tuttu pillistö.
Taula on joustavaa ja sitkeää. Kun käävistä on irrotettu ylimääräinen aines, taulat
laitetaan likoamaan emäksiseen liuokseen. Tähän kelpaa esimerkiksi veteen
sekoitettu koivun tuhka tai ruokasooda.
Hyvä liotusaika on yli kaksi vuorokautta.
Kun se on kulunut, lionneet taulat puristetaan kuivaksi ja niiden muokkaaminen
alkaa. Niistä on tarkoitus sormin muokata säämiskän tuntuisia ja nahan näköisiä, muutaman millin paksuisia levyjä.
Tärkeää on, että taula on ehdottoman
kuivaa.

3. Sitten pajalle. Tarvitaan karkku eli tulirauta, jolla isketään kipinää. Se valmistetaan takomalla. Killan tuluskurssilla käytössä oli 0,8-prosenttista hiiliterästä, joka
karkaistiin kuumentamalla se 800-asteiseksi ja jäähdyttämällä nopeasti vedessä. Taonta on – toisin kuin äkkiseltään
saattaisi luulla – muutakin kuin voima
laji. Se on oikeastaan muovailua.
4. Kipinän iskemiseen tarvitaan karkun
lisäksi kivi. Hyviä vaihtoehtoja ovat pii
kivi, jota ei esiinny luonnollisena Suomessa, tai kvartsi.

7. Tulta iskemään! Ensin pitää saada aikaan kipinä karkun ja kiven avulla. Sekään ei ole voimalaji. Kiveä pitää iskeä
karkulla siten, että ideana on saada teräk
sestä irtoamaan pieniä lastuja. Karkkua
siis tavallaan vuollaan. Irtoavat teräslastut kipinöivät.

9. Rikin voi korvata tuohikääröllä, jonka
sisällä on kuivaa höytyvää katajan kuoresta. Kytevä taula työnnetään sisään kääröön. Käärö sytytetään liekkeihin puhal
tamalla. Sitten vain harjoittelemaan.

5. Tuluksille pitää olla asiaan kuuluva
säilytyspussi. Siispä ompelemaan. Kurssilla pussi valmistettiin parkitusta poron
sisna-nahasta. Helpommin sanottu kuin
tehty, mutta tulosta syntyi kuin syntyikin
alkukankeuden jälkeen.
6. Sytytystilanteessa tarvitaan rikkiä. Sitä
varten pakotettiin jokaiselle pieni rikkikuppi vanhasta viisikymmenpennisestä.
Kupin pohjalle juotettiin kiinni hopea
lankaa, jonka jälkeen kuppiin sulatettiin
rikkiä. Hopealangan tarkoituksena on pitää jähmettynyt rikki paikoillaan kupissa.

8. Kipinät pitää saada tarttumaan taulaan. Siksi pienen taulapalan on syytä
olla piikiven päällä samalla kun kipinää
isketään. Kun taula saa hyvän osuman,
se alkaa kyteä. Kytemistä pidetään yllä
puhaltamalla. Kytevä taula viedään
rikkikuppiin, jossa sen lämpö sulattaa
rikkiä. Tässä vaiheessa tarvitaan ohutta
tervastikkua, joka pitää saada syttymään
kytevän taulan ja sulavan rikin yhteisvaikutuksesta. Kun tikku syttyy, alkaa
varsinainen tulenteko. Nuotion on syytä
olla erittäin hyvin valmisteltu, sillä yksi
tervastikku ei pala loputtomiin ja uuden
sytyttäminen voi viedä aikaa.
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21.-28.3.2009 Inari
Kurssilla käsitellään mahdollisimman kattavasti ulkoilun talviturvallisuuskurssin
koulutusohjelma olosuhteet huomioiden. Kurssi järjestetään maastoharjoituksena.
Ulkoilun talviturvallisuuskurssin koulutusohjelma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhdistetty teoriaosa ja vähintään neljän vuorokauden maastoharjoitus.
Vuodenaikaan ja olosuhteisiin sopivan ulkoiluvarustuksen valinta.
Talvivarusteet ja henkiinjääminen.
Henkiinjääminen ja selviytymisen erityispiirteet talvella.
Liikkuminen talvella. Maastoesteet ja vaarat talvella; jäätilanne, lumivyöry.
Suunnistus pimeässä ja huonon näkyvyyden vallitessa.
Puhtaan juomaveden hankinnan ja käytön erityispiirteet talvella.
Luonnonravinnon saatavuus, hankinta ja käyttö talvella.
Kalan ja riistan käsittely.
Tulen teko talvella.
Majoittuminen talvella tilapäisin välinein luonnon materiaaleja ja maastoa hyödyntäen
sekä olosuhteisiin sopivan majoitteen rakentaminen lumesta.
Ensiapu ja potilaan siirto tilapäisin välinein sekä ilma-alusten avustaminen
loukkaantuneiden noudossa.
Hypotermia ja muut kylmävammat.
Yleisimpien hätämerkkien käyttö ja hätämerkkeihin liittyvä tilapäisvälineiden käyttö
talvella. Hätäsanoman lähettäminen radiolaitteilla (kertaus).
Tilapäisvälineiden valmistaminen. (Esim. Tilapäislumikengät, nuotiorakenteet,
kalastusvälineet.)

Vaatimuksena kurssille on suoritettu Ulkoilun turvallisuuskurssi.
Ilmoittautuneille toimitetaan kurssikirje vähintään kuukausi ennen kurssin alkua. Kurssikirje
sisältää tarkemmat tiedot tapahtumasta sekä varusteluettelon. Karkeasti ottaen varustuksena
on omat talviretkeilyvarusteet pl. majoitteet ja keittimet.
Tapahtuman hinta selviää kun kurssilaisten lukumäärä on tiedossa. Vastineeksi saat
majoituksen, ruuan ja koulutuksen. Matka kotoa kurssipaikalle ei sisälly hintaan.
Kurssin johtajana toimii Erkki Tuominen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 9.2.2009 mennessä.
Sähköposti: erkki.tuominen@tse.fi, puhelin: 044 5760 601
Jos olet kiinnostunut apukouluttajan tehtävistä, ota yhteyttä kurssin johtajaan.
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TAPAHTUMAT 2009
KEVÄTKOKOUS
7.3.2009, Uusimaa (Täsmällinen paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Tapahtuman yhteydessä järjestetään karttakoulutusta. Mitä tarkoittavat sanat eranto tai koordinaatit? Mitä
tekemistä niillä on arkipäiväisen maastossa liikkumisen ja peruskartan kanssa? Mitä kaikkea kartta kertoo?
Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Juho Salminen (Mail: salminenjuho@gmail.com, Puh. 050-5387955.)
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 2.3.2009 mennessä.

ULKOILUN TALVITURVALLISUUSKURSSI
21.-28.3.2009, Inari (Muotkatunturin erämaa-alue)
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi järjestetään yksiosaisena maastoharjoituksena. Kurssilla käsitellään olosuhteet
huomioiden mahdollisimman kattavasti Ulkoilun talviturvallisuuskurssin koulutusohjelma.
Kurssin johtajana ja yhteyshenkilönä toimii Erkki Tuominen. Ilmoittautumiset ja tiedustelu 9.2.2009 mennessä.
(Mail: erkki.tuominen@tse.fi, Puh. 044-5760601. )

KEVÄTEVÄÄT -JATKOKURSSI
16.-17.5.2009, Häme (Täsmällinen paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Tapahtuman täsmällinen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kurssilla käsitellään keväisen luonnon
muonan hankintaa, käsittelyä ja säilöntää. Lisäksi käsitellään kalan käsittelyä ja valmistusta. Tapahtuman
täsmällinen ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Mika Kalakoski. (Mail: mika.kalakoski@elisanet.fi, Puh. 050-3592792.)
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 4.5.2009 mennessä.

ULKOILUN TURVALLISUUSKURSSI
Tapahtumasta tiedotetaan myöhemmin!
Mikäli olet kiinnostunut kurssin kouluttajan tai apukouluttajan tehtävistä, ota yhteyttä Oltermanniin. (Mika
Kalakoski, Mail: mika.kalakoski@elisanet.fi, Puh. 050-3592792.)

SYYSEVÄÄT -JATKOKURSSI
Tapahtumasta tiedotetaan myöhemmin!
Luonnon syyseväät -kurssin tavoitteena on täydentää ja syventää Ulkoilun turvallisuuskurssin antia erityisesti
sienten ja marjojen tunnistamisen, keräämisen ja käsittelyn sekä ansojen ja riistankäsittelyn osalta.
Mikäli olet kiinnostunut tapahtuman järjestämisestä, ota yhteyttä Voutiin (Ari Alanne, Puh. 0400-912623, Mail:
ari.alanne@hut.fi) tai Oltermanniin (Mika Kalakoski, Puh. 050-3592792 , Mail: mika.kalakoski@elisanet.fi.)

SYYSKOKOUS
7.11.2009 klo 17.00, Tampere
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Johtokunnan kokous klo 16.00 ja syyskokous klo
17.00.
Tapahtuman yhteydessä perehdytään luonnon tarveaineiden käyttöön ja rakennetaan havulaavu. Tapahtumapaikalla voi yöpyä ja paikalle voi saapua jo perjantai-iltana. Ota mukaan viikonloppuretkelle sopiva varustus. Tapahtumaan osallistuville tarjotaan kokouspäivänä yksi lämmin ateria ja kahvit.
Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Tero Ahtee (Mail: tero.ahtee@tut.fi.) Ilmoittautumiset ja tiedustelut
23.10.2009 mennessä.
Tapahtumasta lähetetään jäsenille erillinen kokouskutsu.

Muista myös kiltalaisten keskustelupalsta netissä: www.survivalkilta.fi.
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