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Talvella
tunturissa

Oltermannilla on asiaa
Survival Killan toiminta on ollut menneenä vuonna kiitettävän aktiivista.
Ulkoilun talviturvallisuuskurssille Muotkatunturissa osallistui runsain joukoin
jäseniä, samoin kuin Keväteväät-kurssille
Hämeenlinnassa. Ulkoilun turvallisuuskurssi oli myös varapaikkoja myöten
täynnä ja voimmekin toivottaa uusia,
kovia kokeneita jäseniä tervetulleeksi
joukkoomme. Itselläni oli onni osallistua
Keväteväät-kurssille järjestäjänä, samoin
kuin UT-kurssille. Parasta molemmissa
tapahtumissa oli tavata selviytymisen
opettelusta kiinnostuneita ihmisiä, niin
kurssilaisia kuin kouluttajia. Erityisen
mukavaa on ollut parin viimeisen vuoden aikana, että tapahtumissa on mukana kiltalaisia, jotka ovat olleet jäseninä
hyvinkin pitkään ja osallistuvat killan
toimintaan jakaen kansainvälisestikin
vertailukelpoista kokemustaan.
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Monista kiltalaisista on tullut myös ystäviä, joiden kanssa harrastetaan retkeilyä,
ja kiinnostusta luonnossa selviytymisen
elämäntapaan jaetaan muulloinkin kuin
killan tapahtumissa. Uusille kiltalaisille
suosittelen tutustumista muihin samanhenkisiin killan mainiolla keskustelufoorumilla. Siellä jäsenet voivat puida
selviytymiseen liittyviä kysymyksiä varsinaisten tapahtumien välillä, silloin kun
se parhaiten itse kullekin sopii. Ja jos
intoa riittää, niin killan pyörittämiseen
tarvitaan aina tekeviä ihmisiä. Heitä
saamme kiittää niin ajan tasalla olevista
verkkosivuista kuin tästä julkaisusta.
Koulutusjärjestelmän puitteissa vuoden
tärkein asia on uuden tarkastusmestarin
kutsuminen mestarineuvostoon. Mestarineuvosto on yksimielisesti kutsunut
Survival Killan mestari Jukka Haapasaaren tarkastusmestariksi. Viisitoista-

vuotisen kiltauransa aikana Jukka on
käynyt killan koulutusjärjestelmän läpi
mestariksi l. kouluttajaksi ja myös sen
jälkeen osoittanut aktiivisuutta killan
koulutuksen järjestäjänä ja kehittäjänä.
Jukan esimerkkiä on hyvä muidenkin
seurata, koulutusjärjestelmän rakenne ja
vaatimukset ovat selvästi esitetty killan
verkkosivuilla. Parhaiten koulutusjärjestelmään pääsee mukaan osallistumalla
tapahtumiin ja kun aika koittaa, niin lähettää asianmukainen hakemus koulutusasteesta Oltermannille. Tulevana
vuonna on jälleen suunnitteilla kursseja,
joiden myötä taas saamme uusia oppipoikia, kisällejä ja mestareita.

Maastossa tavataan,
- 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
Arto Vehkomäki ja Riku Marttila
kaivavat lumiluolaa Ulkoilun talviturvallisuuskurssilla Muotkatuntureilla maaliskuussa 2009.

Kiitokset kiltalaisille
aktiivisuudesta ja
aloitteellisuudesta!
Hienojen ajatusten esittäjiä ja hyvien havaintojen tekijöitä on yleensä paljon enemmän kuin niitä, jotka toteuttavat asioita käytännössä.
Kuluneen toimintavuoden aikana olen kuitenkin saanut poikkeuksellisen monta yhteydenottoa, joissa on tarjottu ajatusten ja havaintojen lisäksi myös omaa työpanosta asioiden edistämiseen ja toteuttamiseen. Näin ei tietenkään tarvitse aina olla, vaan jokainen toimintaa
koskeva yhteydenotto ja mielipide on sinänsä tärkeä. Aloitteellisuus
ja sitoutuminen omalla työpanoksella luo kuitenkin parhaiten käytännön toimintaa ja tuottaa nopeimmin tuloksia sekä omaksi että
muiden iloksi. Kuluneen vuoden aikana on monta työtä ja aikaa vaatinutta asiaa toteutunut sekä pyydettäessä että pyytämättä ja monta
asiaa on varmasti jäänyt myös täysin huomaamatta.
Aloitteellisten ja äänekkäiden jäsenten rinnalla ei sovi koskaan väheksyä hiljaisempia jäseniä, jotka saapuvat tapahtumiin irtaantuakseen arjesta, tavatakseen kiltaveljiä ja –siskoja sekä oppiakseen
jotain uutta. Paras palkinto kaikille on runsas osallistuminen, ja jokainen osallistuu kiltatoimintaan omalla tavallaan. Jokaiselta voit oppia
jotain uutta.
Kiitokset kaikille toimintaan osallistuneille!

www.survivalkilta.fi

- Ari Alanne -
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Kuinkas sen
yöpymisen kanssa?

Teksti: Anna Allén
Kuvat: Juho Salminen

Maasto-osuus takana. Kurssi Muotkan Ruoktun pihassa.

Selviytymisen seitsemän vihollista ja muutama
kiltalainenkin Ulkoilun talviturvallisuuskurssilla
Muotkatuntureilla 21.–28.03.2009.

B

ussissa, Sodankylän jälkeen. Tuomisen Erkki ei uskaltanut asettaa tavoitteita kovin korkealle, vastoinkäymisiä
oli ollut lähdön suhteen sen verran. Hän totesi, että ensimmäinen tavoite on saavutettu, jos saadaan kaikki ihmiset ja
lelut oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja kurssi aloitettua. Se
tavoite saavutettiin jo samana iltana.
Ensin käytiin saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus
Siidassa, jossa nähtiin näyttelyiden ohessa opetusvideo siitä kuinka koivutulet syttyvät tunturissa talvella. Tunturikylä
Muotkan ruoktussa yövyttiin ja siellä pidettiin ennen iltapalaa
kolmet lyhyet luennot: selviytyminen talvella, paleltuminen ja
palovammat sekä suunnistusta ja reitinvalintaa talvella.
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Selviytymisen seitsemän vihollista ovat tunnetusti nälkä,
jano, kylmä, pelko, kipu, yksinäisyys ja uupumus. Yksi syy tulla
kurssille on, että näitä pääsee kohtaamaan turvallisissa oloissa,
ja voin paljastaa jo tässä vaiheessa, että kaikki tulivat jossain
vaiheessa vastaan. Kurssin alussa jännitti, koska ei tiennyt, millä tavalla niihin törmää, eikä ole varmuutta siitä miten siinä itse
osaa reagoida. Hyvän olon saavuttaminen kuitenkin kiteytyy
aika lailla kolmen asian ympärille: tulen, ruuan ja majoituksen.
Sunnuntaiaamuna aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta ja me
lähdimme maastoon. Kaksi hiihtäjää valjastettiin naruahkion
eteen, joka hitaasti mutta varmasti lähti liikkumaan, ensin
perinteisesti vetämällä, mutta sitä mukaa kuin korkeuskäyrää

Liekö tässä tarpeeksi lunta, kurssin johtaja pohtii.

Lumiluolan teko käynnissä.

rupesi kertymään niin kehittyi myös ryhmätyö ja erilaisia työntämis- ja kiskomisstrategioita.
Vihdoin leiripaikalle tultaessa ruvettiin tulentekohommiin.
Jokaiselle löytyi tekemistä kun koivuja kaadettiin, oksia katkottiin ja järjesteltiin koon mukaan. Tuluksilla lyötiin sitten kipinää
ja kunnon puhaltaminen tuohitötteröön sai aikaan liekin, jolla
sytytettiin koivutulet. Sitten oli kaksi asiaa jäljellä, siirtymisen
aikana oli syöty viisi kaurakeksiä ja oli nälkä, alkoi myös olla
pimeä ja kaipaus suojaan nukkumaan.
Ohjeita tuli, kuinka lummikammia, kavereiden kesken ”kintsiä” rakennetaan ja pareittain ryhdyttiin töihin, ensin kaivettiin
isoa kasaa ja nopeimmat kaivajat rupesivat iltaruuan, eli keiton tekoon sillä aikaa kun kasa jäätyi. Syömisen jälkeen alkoi
kintsin kovertaminen, ja kovertaessa mielessä oli koko ajan
Haapasaaren Jukan rohkaisevat sanat - älkää masentuko jos
romahtaa, joka kerralla jonkun kintsi on kovertamisvaiheessa
romahtanut. Työtä tehtiin varovaisesti jännittäen, että kestääkö kasa vai ei. Jotenkin kierolla tavalla oli sitten lohduttavaa
kun naapuritontilta kuului vaimea tömähdys. Naapurit olivat
hätäilleet perustuksia tehdessään, loppuvaiheessa hanki petti
ja kintsi tuli niskaan. Hyvin he kuitenkin nukkuivat yönsä hankeen upotetussa laavussa.

Maanantaiaamuna oli taas aurinkoa ja perinneruokapäivä,
jokaiselle jaettiin verileipä aamupalaksi ja retkievääksi. Päivän
tavoite oli korkealla, tarkkaan ottaen 440 metrissä. Eilisestä viisastuneina ahkion vetäjät jättivät tällä kertaa rinkkansa leiriin.
Kaksi reipasta hiihtäjää hiihti ensin puolet matkasta, jätti omat
rinkkansa siihen ja lähti hakemaan ahkionvetäjien rinkat. Ahkionvetäjät puolestaan hiihtivät ahkion seuraavaan leiriin ja
palasivat takaisin hakemaan omia rinkkojaan puolestavälistä.
Puuttomaan yläleiriin tultaessa oli aurinkoista ja tuulista,
retkikeittimet suhisivat täyttä vauhtia, tekeillä oli pelmenejä
sekä termareihin kuumaa vettä. Pienen huilaus- ja evästauon jälkeen alkoi lumiluolien ja tuulensuojan rakentaminen.
Rinteeseen syntyi kolme rivitaloasuntoa ja etupihalle keittiö.
Kurssin ohjelmaan kuului myös teltassa nukkuminen, joten pimeän tulon jälkeen pystytettiin teltta, jossa kaksi kurssilaista
nukkui yönsä.
Tiistai oli välipäivä ja ruokavaliona hätämuona. Hyvin nukutun yön jälkeen söimme ja rupesimme pilkin tekoon, koukut ja
siima oli mukana, koivunkarakka oli kuljetettu edellisestä leiristä ja peltipurkista syntyi lusikoita. Keli oli sen verta tuulinen
ja kylmä, että ainoastaan urhein meistä jaksoi kokeilla pilkkinsä toimivuuden. Ei kuitenkaan tullut kalaa.

Lohkaresuoja toimi keittopaikkana.

Vesitäydennys.
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Näin rakentuu iglu.
Iltaa myöten sää kirkastui ja taivaalta
näkyi revontulia joka ilmansuunasta.
Meille kirkastui myös se, miten kouluttajat olivat päivänsä viettäneet, pienen
matkan päähän leiristä oli noussut yhden miehen iglu. Käytiin sitä ihailemassa
ja tehtäväksemme tuli rakentaa toinen
isompi siihen viereen.
Tässä työssä ei hätäileminen kannattanut yhtään, hiljaa hyvä tulee ja ensikertalaisina kaikilla oli opittavaa. Alussa
vaihdeltiin osia niin että kaikki saivat kokeilla eri työvaiheita. Jossain vaiheessa
jokainen löysi itselleen sopivan tehtävän
ja asiat rupesivat sujumaan. Alussa vei aikaa saada pohjakerrokselle oikea spiraali
ja kallistuma. Seuraava haaste oli symmetristen palojen sahaaminen ja niiden
sovittaminen omille paikoille. Tunnelma
oli hieno kun tunturin laella pala palalta
nousi lapsuuden haave tähtitaivaan alla.

Tunturin rinnettä alas.
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Työmies ja työn tulokset.
Viimeistelyvaiheessa, kun työtä ei ollut
kuin kahdelle, me muut katsoimme tähtikuvioita, ja opittiin tähtien avulla paikantamisen alkeita. Yöllä kuuluin yhteen
kolmesta onnellisesta, joka sai kömpiä
igluun nukkumaan. Aamu oli kaunis
sekä sisällä että ulkona, aurinko paistoi
valaisten jääpalojen saumakohdat lempeän valkoiseksi.
Aamupalan jälkeen olin osa parivaljakkoa, joka puki ahkion vetovaljaat vyötärölle ja lähti hiihtämään alamäkeen kohti
mäntymetsää ja seuraavaa leiripaikkaa.
Molemmat taidettiin ainakin kerran
kaatua kun yhdessä väisteltiin koivuja
ahkion kanssa. Rinteessä hiihtäessä oppi
ohjaamaan ahkiota vetämällä oikeista
naruista.
Päivällä tuli hiki mutta yöllä oli sitäkin
kylmempää. Muut nukkuivat avomajoitteissa ja itselläni oli telttayö edessä. En-

nen yöpuulle menoa oli nuotion ääressä luentotyyppistä koulutusta, aiheina
luonnonmuona, hätämerkit ja juomavesi. Nuotion lämmöstä ei mielellään lähtenyt pois. Vasta kun Ekin rakovalkea oli
syttynyt ja lähtenyt kunnolla palamaan,
ja Arton tasainen kuorsaus täytti hiljaisuuden, teki mieli lähteä telttaan nukkumaan.
Teltassa nukkuminen oli nihkeätä
mutta seuraava aamu oli kaunis, aurinko
lämmitti taas ja hitaasti edettiin metsäistä rinnettä viimeiselle leiripaikalle. Pilkkivavat oli kaikilla mukana ja nyt kaikki
tuli myös käytettyä, kukin omalla tyylillään. Järven jäällä näkyi kaksi kaveria
vatsallaan, saalista tähystelevä katse tiukasti reikään, yksi kyyryssä istuen pilkkiä
nykien, yksi kyljellään pilkki kädessä ja
viimeinen selällään kädet ristissä rinnan
päällä. Kaikkien koukut olivat kuitenkin

Tunturin rinnettä ylös.

Ravitseva aamiainen.
uskollisesti vedessä, mutta ilman tulosta. Ennen leiriin menoa harjoiteltiin vielä riekkoansojen virittelemistä. Opittiin
että tunturissa ei kannata liikaa hölmöillä, koska kouluttajan mielestä riekko syö
tunturissa ”urpoja”. Joitakin nauratti vielä
seuraavana päivänä toteamus, että riekon viimeinen ajatus ansaan jäädessään
on luonnollisesti ”bye bye urpot”.
Kun leirissä sitten syötiin maukasta
körpäkkää tulen ääressä ja aurinko alkoi
laskeutua, joku uskalsi kysyä, miten yöpymisen kanssa? Olin ehtinyt sitä vähän
odottaa mutta silti tuli se pelon tunne,
kun kurssinjohtaja kertoi, että nyt on tarkoitus kokeilla omia siipiä, seuraavana
yönä kaikki nukkuvat yksin omassa hätämajoitteessa.
Tulen ääreen sai jäädä siihen asti, että
oma termospullo oli täynnä kuumaa
vettä, sitten kamppeet mukaan ja omaa

Tervastulilla.
kotipaikkaa etsimään. Olin nukkunut
edellisen yön huonosti kylmyyden takia ja nukutti jo paljon. Lapiot sai olla
mukana, joten ajattelin, että paras on
aloittaa kintsin kasaaminen koska sen sisällä on ainakin lämmin. Kasa nousi aika
nopeasti mutta sitten tuli se odottaminen. Aika kului hitaasti ja tuli epävarma
olo sen suhteen, että mitä sitten jos se
romahtaakin. Ajankuluksi rupesin tekemään kuoppaa varaksi kintsin viereen.
Kuoppaa peitin suksilla, sauvoilla, avaruushuovalla. Avaruushuopaa kiilasin
lumeen kepeillä ja peitin lumella. Mitä
valmiimmaksi varamajoitteni tuli, sitä
enemmän tuli sellainen olo, että siinähän
minä haluan nukkua. Joten kun se oli valmis, täytin kenttäpullon kuumalla vedellä, heitin sen makuupussin jalkopäähän
ja kömmin itse perässä. Oviaukon peitin
rinkalla ja jätesäkillä ja nukahdin.

Herätys! Pakkasta on tänä aamuna vain 30 astetta.

Tuntui siltä, että olin torkahtanut korkeintaan kymmeneksi minuutiksi, kun
heräsin ja näin, että ulkona oli valoisaa.
Ja minulle selvisi että olin nukkunut levollisesti yön läpi. Olo oli mahtava, varsinkin kun sain kuulla, että aamulämpötila oli ollut -28OC.
Silloin aamulla muistin sen tärkeimmän syyn, miksi tämäntapaiselle kurssille haluaa mennä, olin voittanut itseni
kahdella tavalla sen yön aikana. Ensimmäiseksi siinä, että pelko sai minut toimimaan eikä tullut lamaannuttavaa paniikkia. Ja toiseksi siinä, että konkreettisesti
sain rakennettua suojan missä pärjäsin
hyvin.
Kiitos kaikille mukana olleille hyvästä
kurssista ja hyvästä seurasta. Kuten kurssin lopulla todettiin, aina on mukavaa
kun on hyvät kelit, hienot maisemat ja
hyvää seuraa, mutta ehdottomasti tärkein on hyvä seura!

Aurinko lämmittää pilkkijää.
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Perustarpeiden äärellä
Teksti: Erkki O. Mäkelä
Kuvat: Juhani Ahlgren, Jaana Vanhatalo, Jukka Haapasaari ja Hannu Tikkanen

Ulkoilun turvallisuuskurssi Muotkatuntureilla 15.-23.8.2009
La 15.8. Siida
Eräänä loppukesän aurinkoisena iltapäivänä kokoontuu Inarin Saamelaismuseo Siidan parkkipaikalle kuusi miestä ja kuusi naista eri puolilta Suomea. Ilmassa on väreillyt suuren seikkailun
tuntu jo pitkään! UT 2009 -kurssi on alkamassa Inarin Muotkatuntureilla Jukka Haapasaaren,
Mika Kalakosken ja Erkki ”Eki” Tuomisen johdolla. Apukouluttajina toimivat Arto Vehkomäki
ja Anna Allén. Kurssin tarkka sisältö on tarkkaan varjeltu salaisuus. Kurssilaiset tuntevat vain
aloitus- ja lopetuspaikan, sekä varsin karun varustelistan.
Suunnistaminen on helppoa kartan ja kompassin kanssa.
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Keskittyminen oppituntien sanomaan
ei ole aina helppoa.
Alkajaisiksi tutustutaan Siidan näyttelyyn eräopas Timo Halosen matkassa. Erityistä huomiota kiinnitetään erääseen selkään ripustettavaan kantolaitteeseen.
Näyttelyn jälkeen siirrymme Karigasniemen tien varteen
Muotkan Ruoktuun, ja majoitumme yllättäen mukavasti mökkeihin. Alamme käydä läpi hätätilanteesta selviytymisen kriittiKaikki eivät ole tyytyväisiä rinkkansa säätömahdollisuuksiin.

siä kohtia: miten ylipäänsä välttyä hätätilanteilta ja mitä tehdä,
jos kaikesta huolimatta sellaiseen joudutaan. Käymme myös
läpi ihmisen tarvehierarkioita. Mikä on pahin vihollisemme:
vilu, nälkä, jano vaiko yksinäisyys?

Su 16.8. Teoriaa ja ensimmäinen yö Veajetlattulammen rannalla
Aamiaisen jälkeen opetus ja keskustelu jatkuvat pitkälle iltapäivän puolelle. Lopulta tulee kuitenkin aika hypätä vaelluskenkiin, ja jättää Muotkan Ruoktun mukavuudet taakse. Porukka jaetaan kolmeen ryhmään. Saamme muovipussukat,
joihin pakata vaatimattomat varusteemme ja lähdemme liikkeelle koleassa, tihkusateisessa säässä.
Lopultakin seikkailu on alkanut. Metsä on täynnä marjoja ja
sieniä. Alamme heti syödä mustikoita, juolukoita ja variksenmarjoja, sillä mukaanhan ei pakattu kovasti evästä. Keräämme
myös sieniä. Löytyy vanhoja tuttuja, sekä myös aivan uusia tai
ainakin uusiksi nimettyjä sienilajeja: paniikkitatteja, kehnosieniä sekä roiskoja.
Saavumme pikkuhiljaa ensimmäiselle rastille. Siellä tehtävänä on valmistaa Siidassa näkemämme kaltainen kantolaite. Erinäisten tunturikoivunoksien taivutuskokeilujen jälkeen
Tulentekoon ei välttämättä tarvita tulitikkuja.
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UT-kurssilta selvitään kaikista tilanteista ryhmänä, toinen toistamme tukien.

kantolaitteet valmistuvat, ja jatkamme
matkaa kohti Veajetlattu-lampea. Perustamme leirit tunturikoivikkoon ja keräämme puuta nuotioita varten. Märkien
ja lahojen koivunrunkojen sytyttäminen
tuluksilla ei ole ihan helppo tehtävä,
mutta lopulta kaikissa kolmessa leirissä
palaa nuotio.
Kolea tihkusade jatkuu, ja nuotiot tuntuvat tuottavan enemmän savua kuin
lämpöä. Kaikissa leireissä taidetaan viettää enemmän aikaa nuotion ympärillä
jumpaten kuin torkotuksella levollisesti
nukkuen. Ujouskin vaivaa vielä, vieruskaveriin ei vielä uskalleta käydä ihan
iholle lämmön toivossa, vaikka päällä
onkin useampia vaatekertoja.

Ma 17.8. Slubboruàvijävri
Aamiaiseksi nautimme sieniä ja lämmintä mustikkasoppaa. Yhdestä leiristä
nousee ihmisten ilmoille mies, joka on
kuin suoraan edellispäivänä nähdystä
hypotermia-videosta. Vilunvärinät eivät
ota loppuakseen oikeastaan keltään.
Aamuaurinko alkaa kuitenkin lämmittää
maisemaa. Sekä mielialat että ruumiinlämpötilat alkavat nousta. Saamme seuraavan leirin koordinaatit Slubboruàvijävren rannalle, ja lähdemme matkaan.
Nousu yli Jaegaloaivin avaa Muotkatun-
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turien maisemat kaikessa komeudessaan. Enää ketään ei taida kaduttaa, että
tuli lähdettyä matkaan.
Erään puron yli hypätessäni huonosti kiinnitetyt varusteeni putoavat suoraan veteen. Vaatteet eivät kuitenkaan
onneksi kastu, sillä ne ovat sen verran
kosteuden torjuvaa materiaalia. Samassa rytäkässä katoaa kuitenkin karttani.
Se on paljon suurempi katastrofi, mutta
tällä kurssilla ryhmän jokaisella jäsenellä
on oma karttansa, joten löydämme kyllä
vielä perille leiriin.
Alemman Honkavuoman ylitys sujuu
heittämällä näin loppukesästä. Ylemmässä Honkavuomassa sen sijaan vesi
virtaa vuolaampana. Jotkut hyppivät yli
kiviä pitkin, jotkut riisuvat nöyrästi kenkänsä ja housunsa, ja kahlaavat. Yksi ryhmä päättää ylittää joen ”helposti” uoman
soistunutta kohtaa pitkin, mutta yllätys,
yllätys, joen pääuoma virtaa rääseikön
takana syvempänä kuin missään muualla, ja ryhmä joutuu kahlaamaan lähes
vyötäröään myöten.
Saavumme leiriin viimeisinä. Aiemmin
saapunut ryhmä toivottaa meidät tervetulleiksi tulilleen, ja pystytämme laavut
samoille tulille vastatusten. Rauhallista yöunta isompi kelopuusta rakennettu tuli ei
kuitenkaan suo: yön kylmetessä ja varpu-

jen kuuraantuessa koko porukka vaipuu
taas hypotermian rajoille, ja ainoastaan
huumori ja reipas jumppa pitävät meidät
hengissä yön yli. Muutaman tovin unta
saa, kun nukkuu tiukassa lusikka-asennossa lämpöisen vieruskaverinsa kanssa.

Ti 18.8. Ylös Ylempää Honkavuomaa
Aamiaiseksi nautimme sieniä ja lämmintä
mustikkasoppaa. Aamiaisen jälkeen jostain ”löytyy” kompasseja. Ekin opastuksella käydään läpi eranto, suuntimien ottaminen sekä kompassin käyttö kellona.
Ryhmät jaetaan uusiksi, ja saamme
seuraavan leirin koordinaatit Honkavuoman yläjuoksulta. Matkaan lähdettyämme eräs pahaa-aavistamaton tarjoaa
minulle karttansa lainaksi. Onnistun kadottamaan sen ensimmäisellä hyvällä
sienipaikalla. Yritämme palata takaisin,
mutta tunturikoivikko näyttää samalta
joka suunnalla. Kartta jää löytymättä.
Tämä on ehkä kurjin hetkeni koko retken
aikana.
Joen varresta löytyy viisi täysin virheetöntä herkkutattia. Syömme ne raakoina, ja sienen viipaleet ovat viedä kielen
mennessään.
Jatkamme matkaa ylävirtaan. Isomittakaavaisesta kartasta eivät pienipiirteiset
maastonmuodot selviä yksityiskohtai-

sesti. Ainoaksi mahdollisuudeksi jääkin
ottaa suuntima lähimpään tunnettuun
tunturinhuippuun, ja verrata sitä kartalle
piirrettyyn merkkiin. Huomaamme olevamme varsin lähellä, ja kohta paikalle
ilmestyvätkin kursin ohjaajat, jotka kertovat meidän olevan ”riittävän” lähellä.
Saamme vähän opastusta parempien
laavujen pystyttämiseksi, ja yritämme
ottaa opiksi. Narujen puutetta yritämme
paikata vääntämällä kovasta ja käkkyräisestä tunturikoivusta vitsaksia. Joku
yrittää onkia joessa vilahtelevia tammukoita, mutta saalis jää haaveeksi.
Illan suussa opettelemme sytyttämään tulia erilaisin konstein: ruudilla ja
rautalangalla, teräsvillalla ja paristoilla,
sekä karkulla ja taulalla.
Kaikki keskittyvät polttopuun keräämiseen, sillä yö alkaa viiletä aiempiakin
kylmemmäksi, ja vilunväristykset alkavat
ennen kuin on makuulle edes ehditty.
Yön aikana pakkanen laskee –5°C asti.
Taaskaan ei siis nukuta, vaan noustaan
aiempaakin useammin jumppamaan
nuotion ympärille. Kuumavesipullo paidan alla lämmittää, muttei riittävästi.

Lusikka-asennossa ruumiinlämpö pysyy varmimmin 37°C plussan puolella.

Ke 19.8. Leirielämää
Aamiaiseksi nautimme sieniä ja lämmintä mustikkasoppaa.
Jatkamme turvallisuusasioiden pohdiskelua Mikan johdolla. Unenpuute ja
nälkä alkaa jo näkyä, eikä kaikkien ole
helppo keskittyä retkeilyn turvallisuusnäkökohtien teoriapuoleen iltapäiväauringossa: osa nukahtelee, osa keskittyy
mustikoiden syöntiin.
Lepopäivä tekee hyvää jalkalihaksille.
Päivämarssit eivät ole olleet niin pitkiä,
että lihasten voisi olettaa kipeytyvän,
mutta näin vaan on käynyt. Johtuisiko siitä, että lihakset eivät ole saaneet
energiatankkaustaan? Muutenkin kaikki
fyysinen ponnistelu alkaa vaatia keskittymistä. Jokainen puunhakureissu vie
voimat, ja on istuttava hetkiseksi lepäämään.
Anna on sitä mieltä, että meidän olisi aika käydä pesulla, ja pakottaa kaikki
mukaansa joen rantaan. Pesemme kriittiset paikat rahkasammalella, ja teemme
koivun oksasta hammasharjat.
Iltapuhteiksi kaadamme männyn ja
irrotamme siitä nilakerroksen. Tarkoitus
on tehdä pettuleipää jossakin välissä.
Kalastellakin vielä koetetaan, mutta kalaonnea ei ole.

Öisin maisema vetää lujasti huurteeseen.

Napajäkälä on piristäväå lisä ruokavalioon.
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Elämä hymyilee, kun kota on pystyssä ja pettutaikinaa on yli oman tarpeen.
Lämpötila alkaa auringonlaskun aikoihin taas nopeasti laskea. Kuumavesipullojen ohella vaatteet täytetään
myös kuumilla kivillä. Rauhallisia yöunia
nekään eivät takaa, vaan hytinä jatkuu.
Paras apuväline yöstä selviytymiseen on
taaskin huumori, joskin nauraminenkin
aiheuttaa tuskaa, sillä kaikkien huulet
ovat rohtuneet vertavuotaviksi. Syynä
lienevät nokiset pakit.

To 20.8. Kodan rakennus
Aamiaiseksi nautimme sieniä ja lämmintä mustikkasoppaa. Ennen liikkeelle
lähtöä ryhmät jaetaan taas uusiksi, ja jatkamme seuraavaa leiripaikkaa kohti.
Ensimmäinen välirasti on Alemman
Honkavuoman varrella. Eki esittelee

Kipinävuorolaiset vahtivat toisten unta.
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erilaisia kalastusvälineitä, ja saamme
ohjeet luokin ja launin vuolemista varten. Kala alkaisikin olla enemmän kuin
tervetullutta. Eräs ryhmäläinen tuumaa,
että laihtuminen on alkanut tapahtua
nyt varsin nopeasti, kun vyötäkin pitää
kiristää varttitunnin välein.
Iltahämärissä saavumme leiripaikalle
ja saamme tehtävän: ”Rakentakaa kota!”.
Tehtävä tuntuu lähes ylivoimaiselta käytettävissä olevista materiaaleista, mutta
kovan ponnistelun ja miettimisen jälkeen kota alkaa kuitenkin pikkuhiljaa
hahmottua. Kodan viimeistely helpottuu, kun saamme hieman lisää rakennusmateriaalia.
Jukka on löytänyt rannasta hylätyn
kalaverkon, ja ryhtyy kalastuspuuhiin

omilla henkilökohtaisilla luvillaan. Hän
pyytää muutaman kurssilaisen avukseen
ja lupaa palkkioksi osan saaliista.
Asetumme nukkumaan kodan lämpöön. Alareunasta vähän vetää, mutta
tästä tulee on kuitenkin ensimmäinen
yö, kun saamme nukutuksi kunnolla.

Pe 21.8. Petuttaako?
Aamiaiseksi nautimme sieniä ja lämmintä mustikkasoppaa. Mika poikkeaa
tiedustelemassa, mikä on mielestämme paras majoite. Olemme yksimielisiä:
kota.
Käymme nostamassa verkot. Saaliin jakamisesta ei tule kiistaa, sillä verkot ovat
tyhjät. Tuuli on ilmeisesti ajanut kalat järven toiseen päähän. Pettymys on suuri!

Pettu nuijitaan jauhoiksi.

Nyt on siis syytä keskittyä petun tekoon huolellisesti. Olen joskus aiemminkin ollut tekemässä pettua, ja tiedän että
saamme varman ilta-aterian, jos vain
teemme työmme huolellisesti.
Pettulevyjen paahtaminen on tarkkaa
puuhaa. Oikea paahtoaste on kullanruskea, mutta joukossa menee varmaan
muutama mustaksikin palanut. Pettulevyt jauhetaan nuijimalla, ja siivilöidään
hyttysverkon läpi.
Taikinaa varten saamme ruisjauhoja,
joita sitten jatketaan pettujauholla, ja
pääsemme paistopuuhiin. Tuore pettuleipä maistuu hyvin. Pettumustikkapiirakka on osoitus siitä, että ruuanlaitto
on taidetta, jolle vain mielikuvitus asettaa rajat.
Taikinaa jää vielä aamiaistakin varten.
Nukkumaan mennessä jään ensimmäiseen kipinävuoroon, ja paistelen samalla lopun taikinan. Hoivailen ryhmääni,
kuin laumaa koiranpentuja. Jos joku
liikehtii levottomasti, lisään vähän tulta
tai annan takkini peitoksi. Lyhyt onnen
ja rauhan hetki: kodan lämmössä pärjää
hyvin ilman takkiakin, ja ruokakaapissa
on evästä seuraavaa päivää varten.

La 22.8. Paluu Muotkan Ruoktulle
Aamiaiseksi nautimme pettuleipäsiä,
tietysti myös sieniä ja lämmintä mustikkasoppaa. Muotkan Ruoktulle on puolen päivän marssi, ja reitti on vapaavalintainen. Askel nousee kevyesti petun
antaman energian ansiosta. Useimmat
kulkevat Peltojoen vartta pitkin, mutta

oma polkuni johdattaa Jaegeloaivin yli.
Piekana lentää tunturissa ylitseni, ja toivottaa hyvää matkaa.
Muotkalla odottaa ruoka ja sauna. Illalla käymme läpi kurssin tapahtumia.
Tulee tilaisuus antaa palautetta, ja käymme myös läpi itse kunkin parhaat ja
pahimmat hetket. Useimmat mieltävät
hyiset yöt pahimmiksi, mutta muutama
korottaa niistä selviytymisen vaelluksen
parhaiksi kokemuksiksi. Vaikka vaelluksen aikana ruuasta fantasioitiinkin, niin
kukaan ei nosta nälkää pahimmaksi kokemuksekseen. Pikemminkin on ollut
hieno huomata, että vaikka pienemmällä vaihteella kuljettiinkin, niin toimintakyky säilyi koko ajan.
Koko ryhmä on suorittanut kursin hyväksytysti, ja kaikki saavat todistukset.

viikon aikana on keskitytty hengissä
pysymiseen varsin kovissa oloissa. Paluu
länsimaisen yhteiskunnan mukavuuksiin ja yltäkylläisyyteen on pikku shokki.
Maailma näyttää olevan finanssikriisin
keskelläkin täynnä täysin tarpeettomia
tarpeita ja iltapäivälehtiä uutisettomine
uutisineen. Kurssin aikana tuli kuitenkin
selväksi se, mitkä ne ihmisen perustarpeet todella ovat.

Su 23.8. Kotimatka
Aamiaiseksi nautimme vaihteeksi Muotkan Ruoktun aamiaispöydästä kaurapuuroa, munia ja voileipiä. Aamiaisen
jälkeen isot halit ja matka kotiin päin
alkaa.
Fyysinen palautuminen tuntuu tapahtuvan nopeasti. Psyykkinen palautuminen vaatii sen sijaan ainakin minulta vähän töitä. Kuluneen tapahtumarikkaan
Inarin Muotkan Ruoktulla kuusi miestä ja kuusi naista miettii, että mihinkähän
tässä ollaan ryhtymässä.

Kekseliäs kokki loihtii yksinkertaisistakin aineksista herkkuja.

Survival News 2009 – 13

Keväteväillä Soininsaaressa –
kalaherkkuja ja pikkukärsimystä
Teksti: Artturi Kröger
Kuvat: Juho Salminen

Kuinka siika ristiinnaulitaan
oikeaoppisesti? Millä nikseillä saadaan pajut taipumaan
merraksi? Miltä maistuikaan
koivunmahla – ja ennen kaikkea: mikä olikaan tuntomerkki, josta kurjenmiekan erottaa
osmankäämistä? Muun muassa näihin kysymyksiin saatiin
vastauksia Keväteväillä.

Hannu punoo. Mertako siitä tulee
vaiko sumppu?
Jumalaton nimi ja syntisen hyvä maku.
Pyyhin ristiinnaulitun siian rasvoja suupielestä ja katselin, kun lieskat nuolivat
väriä ahvenien ja silakoiden hipiään.
Jossain tuhkan lämmössä kypsyi vuohenputkella täytetty lahna. Tuli risahteli,
pimeä tiheni, ilta oli taittumassa yöksi.
Eräkulinaristinen asetelma oli epäilyttävä: oltiin Keväteväillä, Killan viikonloppureissulla, mutta kurjuudesta ja kärsimyksestä ei ollut tietoakaan. UT-kurssi
oli monella vielä hyvin muistissa. Oli syytä ahmaista treenimielessä valmistetut
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kalaherkut niin nopeasti kuin mahdollista. Pian se kärvistely kuitenkin alkaisi?
Toukokuun puolivälissä reilu tusina
kiltalaisia matkasi viikonlopuksi Hämeenlinnan suuntaan, Alajärven Soininsaareen. Päällimmäisinä tavoitteina
oli tutustua erilaisiin tapoihin valmistaa
kalaa, kerrata hyötykasveja ja opetella tekemään kalastusvälineitä. Kaupan
päälle oli luvassa mukavaa yhdessäoloa
ja huomattavan hurttia huumoria. Ennakko-ohjeistuksen mukaan omat ruoat
ja juomat oli jätetty kotiin. Mukaan sai

kuitenkin poimia varmuusvarastoistaan
pinaatin tapaan valmistettavaa juurakkoa tai versoa, kotitekoista teetä, kuivattuja marjoja tai sieniä aterian verran.
Pyyntionnen parantamiseksi kouluttajat olivat jarruttaneet kalatiskin kohdalla. Lauantaina ja sunnuntaina kalat
otettaisiin Alajärvestä verkolla ja kurssin puitteissa valmistettavilla pyyteillä.
Kouluttajat jakoivat kurssilaisille pussinpohjallisen ruisjauhoa per ryhmä. Jokaisessa ryhmässä oli kolmisen henkilöä.
Jauhoista veivattiin taikinaa, jonka se-

Keväteväiden varusteet
UT-kurssin perussetti puukkoineen,
tulukset tai vastaavat tulentekovälineet, reppu, makuupussi ja -alusta, muki, lusikka, pakki tai vastaava,
avotulimajoite (laavu, loue tai vaikka
suikale kevytpressua)

kaan heitettiiin kasviniriekaletta väriä ja
vähän makuakin tuomaan. Leivänlitukat
paistettiin nuotiokivillä tai haaratikun
nokassa.
Siian kohtalo oli joutua ristille. Se perattiin, avattiin valkoinen liha riettaasti levälleen ja nasautettiin kulmistaan
koivutikuilla halonpätkään. Sitten se
asetettiin loimuun. Silakat tuikkailtiin
kiduksistaan jonoksi orteen ja liekin lipeksittäväksi nekin. Ahvenaiset pääsivät
jokainen keppinsä nokkaan. Lahna sai
erikoiskohtelun: se täytettiin pinaattia
jäljittelevällä vuohenputkella ja ujutettiin nuotion tuhkaan kypsymään.
Hyvää tuli! Silakat jäivät aavistuksen
hötöisiksi, muista kaloista tuli kiistattoman maukkaita. Ateria täydentyi munilla. Lokinpesille ei lähdetty, kananmunat
pääsivät tuuraamaan. Ne kypsennettiin
loimulla tai tuhkan lämmössä. Liekit
poksauttivat muutaman munan rikki ennen kuin sopiva etäisyys löytyi.
Puolenyön lähestyessä viimeisimmätkin herkuttelijat napsauttivat otsalamput
päälle ja taivalsivat majoitteilleen. Alajärvi lepäsi peilityynenä. Vain vaimeat röyhtäykset rikkoivat kevätyön hiljaisuuden.
Täyden mahan vieressä nukuttaisi hyvin.
Hannu etsii osmankäämiä.

Artturi, Jussi ja Heikki tunnistavat kasveja.

Kasvintunnistusta ja huteruuden
tuntemuksia
Sää jatkoi kiltalaisten lellimistä lauantaina. Aurinko paistoi, tuulta ei nimeksikään. Oli helppo hymyillä.
Ruispuuron keittelyn jälkeen kerättiin ja tunnistettiin kasveja. Kertaus tuli
tarpeeseen. Kasvukauden alku teki joidenkin kasvien tunnistamisesta vaikeaa,
tunnusmerkit olivat vasta kehittymässä.
Esimerkiksi kurjenmiekan ja osmankäämin erottaminen vaati huolellista
tarkastelua: myrkyllisyydestä varoittava
salmiakkimuoto näkyi poikkileikatusta
Patrik ja lahna.

kurjenmiekan varresta vasta heikosti.
Puna- ja valkoapila tunnettiin helposti,
samoin vuohenputki ja isomaksaruoho, joka osoittautui keitettynä varsin
maukkaaksi. Myös mesiangervo ja huopaohdake olivat monille tuttuja. Nuori
maitohorsma osoittautui hieman hankalammaksi.
Lauantaina pantiin hösseliksi myös
kalastusrintamalla. Verkot laskettiin järveen veneestä käsin. Samaan aikaan
osa porukasta aloitti mertaprojektin ja
lähti maastoon keräämään passeleita
pajun varsia. Toinen ryhmä ryhtyi pujottelemaan laskuvarjolangasta haavin
Patrik ja Anna valmistavat verkkoa.
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verkkoa. Kiltaveli Jussi vetäisi puukon tupesta ja alkoi veistämään atrainta. Tunnelma oli saarelaisilla vähän hutera. Joku
valitteli pientä kipua ja poltetta vatsassa,
toinen päänsärkyä ja kolmas muuten
vaan honteloa oloa. Monet oikaisivatkin
sammalikkoon ja ottivat tirsat iltapäiväauringossa.
Syytä huonoon oloon pohdittiin. Dehydraatio? Haalea, keitetty vesi ja pakuritee eivät ehkä tehneet kauppaansa
parhaalla mahdollisella tavalla. Edellisen
viikon univelat siviilissä? Moni taisi olla
silmät lurpallaan jo tullessaan. Jyrkästi arkimuonasta poikkeava ruokavalio?
Nopeat ja helpot hiilihydraatit, kuten peruna ja leipä, olivat saaneet tehdä tilaa
toisenlaisille eväille.
Alajärvi oli nuuka. Verkkoihin ei uinut
sintin sinttiä. Tehtiin strategianmuutos.
Atraimen varresta improvisoitiin onkivapa. Siima koukkuineen, muutama nokare ruistaikinaa ja kas – pian rannassa
sätki muutama särki. Tuloillaan oli enemmänkin. Keittokalat olisi saanut narrattua kohtuullisen pienellä vaivalla.
Hengettömiksi tuikatut särjet pääsivät
näyttelemään eläviä launikoukkuihin.
Niiden asettamiseen pusikkoinen, matala ranta oli lupaava. Huolellisesti asetetut vieheet kestäisivät rotevammankin
saalistajan iskut.

Päivän mittaan osa porukan vaivoista
sai selityksen. Vatsavaivaisten ryhmä alkoi pohtia, että olikohan sittenkin tullut
heitettyä kurjenmiekkaa pataan osmankääminä. Tarkassa syynissä todettiin,
että näin oli tainnut käydä. Nyt tiedettiin
kokemuspohjaisesti, että alkusalaatin
kokoinen annos keväistä kurjenmiekkaa
ei kaada miestä, mutta aiheuttaa ikävää
polttelua suun limakalvolla ja vatsassa.
Kaikki vannoivat ottavansa tapauksesta
opikseen.
Lauantaina päästiin makeankin makuun. Pete, mahlaspesialisti, oli virittänyt
systeemin valmiiksi pariin koivuun. Kurssilaiset löysivät nopeasti kipot käsiinsä ja
pääsivät maistamaan kirkasta, raikasta
nestettä, jossa oli hieman sokeria. Mahlaa saattaa isosta puusta herahtaa jopa
satoja litroja, joskin yleensä verkkaiseen
tahtiin. Mahlaan ihastuneita muistutettiin siitä, että sen ottaminen ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, vaikka tuskin puuta vahingoittaakaan.
Myöhään lauantai-iltana käytiin katselemassa vielä tähtiä. Taivaankannelta
löydettiin muiden muassa kesäkolmio.

Tyly Alajärvi

hauenjuuttaat eivät olleet älynneet iskeä
launikoukkuihin!
Kalanpyynnissä saattaa tuurillakin on
osuutensa, mutta tällä kertaa sille ei ollut
jätetty juuri tilaa. Syöttisärjet olivat kauneuskuningattaria viimeiseen suomuun,
uimassa sentilleen oikeassa korkeudessa
piirulleen jämptissä kulmassa. Tästä ei
kattaus parane. Liekö Alajärvessä isompaa kalaa lainkaan?
Sunnuntain ohjelmassa ei ollut juuri
muuta kuin aamupuuron keittely, leirin
purkaminen, kamojen pakkaaminen ja
siirtyminen mantereelle. Osa kurssilaisista souteli veneellä, jotkut meloa lipsuttelivat inkkarilla. Päivä oli kesäinen.
Soininsaari palveli tukikohtana hyvin,
piti porukan nipussa ja rajasi temmellysalueen luontevasti. Saareen erikoisuus
olivat harvinaiset lehmukset.
Tunnelmat parkkipaikalla, autoja kotimatkalle lastattaessa, olivat erinomaiset. Keväteväät-viikonloppu oli ollut
täyttänyt tavoitteensa: vanhaa saatiin
kerrattua ja vähän uuttakin opittua, ihan
jokainen. Yksi parhaista jutuista oli uusiin kiltaveljiin ja -siskoon tutustuminen.
Tällaisessa seurassa olisi mukava päästä
luonnonhelmaan pian uudestaan.

Sunnuntaiaamuna Soininsaaren rantaryteiköstä kuului epäuskoista sadattelua. Soppakattilat saattoi pitää repuissa:

Alajärvi ei suonut verkonkokijoille saalista.

Reissun plussia ja miinuksia

Keväteväät-viikonlopun plussia:
- paikka
- kouluttajien osaaminen
- uusien kiltalaisten tapaaminen
- perjantai-illan kalojen valmistussessio
- koulutuksen sisältö: asioiden
monipuolinen kertaus + uuttakin
asiaa (esim. munien valmistaminen nuotiolla)
- ensikäden tietoa kurjenmiekka
iltapalan vaikutuksista
- kelit!
Miinusta:
- aikataulu: sunnuntaina lopetettiin
aamupuuroon, mikä oli sääli. Olisi
ollut kiinnostavaa jatkaa treenailua ja kalastelua ainakin iltapäivään, kun oltiin jo pelipaikoilla.
Pitkämatkalaiset (oliko heitä?) olisi
voitu tarvittaessa nakata mantereelle jo aiemmin.
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Aamulla laavu, päivällä avanto
Teksti: Juho Salminen
Kuvat: Juhani Ahlgren, Vesa Mäyry

Killan syyskokous Tampereella 6.-8. marraskuuta 2009.

”Pienehköjen osastojen (partiot) tilapäismajoitukseen soveltuvat havukodat ja havulaavut. Havukodan valmistaa 2 ryhmää
(2 + 16) valoisalla n. 2 tunnissa. Siihen tarvitaan n. 50 sylystä
kuusenhavuja.”
Näin tiesi armeijan Kenttätyöohjesääntö II osa vuonna 1931.
Eikä se hirveän kaukana totuudesta ole nykyaikanakaan, vaikka 1930-luvun tekijöille metsätyö oli arkipäiväisempää.
Havulaavu siis tehtiin, ja havulaavuhan siitä tuli, vieläpä
kelvollinen yksilö. Se pystytettiin Tero ”Tensu” Ahteen maille
Tampereen Teiskon takametsiin, jossa murrosikää lähestynyt
kuusikko kaipasi harvennusta. Tämä harvennus meni suoraan
koulutukselliseen käyttöön.
Itse laavun rakennusprosessia on tässä turha selvittää juurta jaksain, ohjeita löytyy monista alan teoksista. Mutta sen voi
sanoa, että havua saa olla ja paljon. Syyskokouksen laavua varten kaadettiin kymmenkunta kuusta ja toisesta mokomasta
karsittiin alaoksat. Näistä syntyi sellainen kasa, josta riitti laavun nelikymmensenttiseksi katoksi ja lattiaksi. Testiryhmä totesi myös, että kurkihirren (laavun julkisivun poikkipuu, johon
katto nojaa) on syytä olla tukevaa tekoa, halkaisija tuoreella
puulla voi olla yli kymmenenkin senttiä.
Havulaavun käyttökelpoisuudesta majoitteena voi olla
montaa mieltä. Tai ei siinä mitään, kunhan sen on ensin saanut tehtyä. Ongelma muodostuu sen sijaan laavun luvallisesta
rakentamisesta: havua tarvitaan paljon ja yksin tai kaksin pystyttäminen vie aikaa.

Syysjää kestää!
Viikonlopun toinen toiminnallinen ohjelmanumero oli pelastautumisharjoitus Rajajärven jäistä. Kokousviikonloppuna oli
lumista ja lämpötila nollassa, viikon mittaan oli ollut pakkasta.
Niinpä pieni järvi oli ehtinyt kehittää jääpeitteen, joka lähemmin tarkasteltuna osoittautui ihmisen kantavaksi.
Tuli samalla todistetuksi se oppi, että viisisenttinen teräsjää
kantaa ihmisen. Tämä kokeiltiin muutamallakin eripainoisella
testaajalla. Mutta saatiin sitä pelastautumistakin kokeilla rannempana sekä kirveellä hakatussa avannossa. Varustuksena
oli Ursuitin pelastuspuku ja naskalit.
Jäillä käyneet pitivät harjoitusta hauskana ja opettavaisena.
Todettiin myös, että kelluttavan pelastautumispuvun lisäksi
avannosta nousua olisi kiintoisa kokeilla joskus myös vettynyt
pilkkihaalari niskassa ja kumisaappaat jalassa. Ja kokeilu olisi
mieluista tehdä itse valittuna ajankohtana, ei tositilanteessa.
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu:
Ei kahta samanlaista etsintää
Teksti ja kuvat: Tero Tensu Ahtee, Vapepan valmiuskouluttaja

Kaikki, mitä kiltalaisen pitää tietää Vapepasta.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sinivalkoinen
logo.

Killan etsintäkurssi
huhtikuussa 2008.

Aika harva taitaa olla kuullut Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta?
Elokuvissa joskus näkyy, miten vuoristosta noudetaan helikopterilla kylmettynyt loukkaantunut turvaan, sen jälkeen
kun pelastusretkikunta on ensin päiväkausia kiipeillyt jäisillä rinteillä etsimässä
kadonnutta lumesta. Se on ulkomainen
elokuvaversio SAR-toiminnasta (Search
and Rescue), jota Suomessa vastaa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli tuttavallisemmin Vapepa.
Meillä Suomessa Vapepan toiminta on
(onneksi) paljon koruttomampaa ja huomaamattomampaa.
Virallisesti
Vapepa
perustettiin
31.03.1964. Nyt jo 45 vuoden ikään ehtinyt SPR:n koordinoima ja RAY:n pääosin
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rahoittama vapaaehtoisverkosto on levittäytynyt Suomen joka kolkkaan viranomaisten avuksi. Vapepassa on mukana
49 eri järjestöä tai liittoa, 1 221 hälytysryhmää ja niissä 24 494 vapaaehtoista.
Vapepassa ei ole henkilöjäseniä eikä
jäsenmaksuja. Yksittäinen etsijä kuuluu
johonkin hälytysryhmään (esim. saman
paikkakunnan partiolaisten tai reserviläisten yhden tai useamman yhdistyksen
muodostama), joka kuuluu lähimpään
alueelliseen toimikuntaan (aluetoimikunta). Aluetoimikunta toimii tyypillisesti kaupungissa tai kunnan taikka talousalueen alueella, hälytysryhmiä siinä
voi olla 5-25 kappaletta ja yhdessä hälytysryhmässä voi olla 5-50 vapaaehtoista.

Vapepa toimii ainoastaan viranomaisten apuna heidän pyynnöstään, ei siis
koskaan omin päin. Kadoneen henkilön
etsintöjä maalla johtaa aina poliisi. Meripelastusseura ja Lentopelastusseura hoitavat muita alueita viranomaisten apuna.
Vapepan hälytysryhmä voi täyttämällään hälytyskortilla ilmoittautua kuuteentoista erilaiseen tehtävään, joista
etsintä on tavallisin.
Kadonneen henkilön etsinnöissä kyse
on vain siitä, että silmä- ja jalkapareja
tarvitaan paljon. Poliisin oma henkilökunta ei riitä eikä jouda laajempiin etsintöihin. Hiljaisena aikana (viikonloppuiltaisin) saattaa maantieteellisesti isolla
alueella olla vain muutama poliisipartio
työvuorossa.

Tyypillisesti etsintähälytykset tulevat
iltaisin tai öisin, kun omaiset ovat ensin
valoisan ajan kyselleet ja odottaneet
läheisensä paluuta. Sitten kun hämärä
laskeutuu huolestutaan toden teolla, ja
soitetaan hätäkeskukseen. Puhelu ohjautuu poliisille, ja he tekevät omat vakiotarkistuksensa tilanteesta (partio käy
paikan päällä heti kun ehtii). Mikäli esim.
kadonneen terveys ja sääolot yhdessä
aiheuttavat hengen ja terveyden vaaraa,
poliisi (kenttäjohtaja) voi hälyttää Vapepan apuun.
Yksi soitto poliisilta paikalliselle Vapepan valmiuspäivystäjälle riittää, ja 1-3
tunnin kuluessa vapaaehtoisia alkaa kerääntyä sovitulle kokoontumispaikalle
(Oulun ja Lapin läänien alueella saattaa
ajomatka olla useita tunteja).
Vapaaehtoisilla pessimistinen oletusarvo on, että satunnaiseen aikaan tulleella hälytyssoitolla tavoitetaan puolet
hälytysryhmästä. Edelleen pessimistinen näppituntuma on, että puolet tavoitetuista pääsee heti lähtemään (esim.
toisella paikkakunnalla matkalla olevat,
ilman matkapuhelinta harrastavat, työssään juuri silloin kiinni olevat taikka sairaat eivät pääse etsintään).
Poliisilta saadaan lähtötiedot ja toimintaa johtava kenttäjohtaja (useimmiten ylikonstaapeli) sekä etsinnän Vapepa-johtaja vapaaehtoisten johtoryhmän
kanssa neuvottelevat tilanteesta. Milloin
kadonnut on viimeksi nähty ja missä?

Mitä hän oli tekemässä, oliko kertonut
suunnitelmistaan? Siitä tilanne lähtee
purkautumaan.
Jollei mitään vinkkejä ole (esim. yksinään asuva on kadonnut), tehdään
lähietsintä vapaaehtoisvoimin ja koetetaan löytää joitakin vinkkejä. Koirapartot
ovat hyvä apu lähietsinnässä. Samaan
aikaan poliisi jatkaa omia selvittelyjään
kadonneen historiasta, ja poliisi saattaa
julkaista paikallisradiolle tiedotteen, jossa pyydetään havaintoja kadonneesta.
Vapepa alkaa haravoida teitä ja polkuja
siltä alueelta, jossa kadonnut on viimeksi
nähty. Etsintäketjuja ei laiteta maastoon,
ennen kuin on varma vinkki siitä, että kadonnut voisi olla juuri siellä päin.
Katoamistapauksissa auttaisi kovasti,
jos omaisilla olisi tiedossaan, minne kadonnut oli menossa. Mutta kukapa meistä metsäsuomalaisten jälkeläisistä aina
ilmoittelisi läheisilleen minne menee
ja milloin aikoo palata. Myöskin näkyvä
vaatetus helpottaisi kadonneen löytymistä. Pienistä apuvälineistä olisi kadonneelle paljon hyötyä, kuten esimerkiksi
kahden euron pelastusliivipilli ohuella
nyörillä kiinni takin taskussa (hyvä joululahjavinkki maastossa tai vesillä liikkuville sukulaisille), puhumattakaan kompassista ja sen käyttötaidosta.
Tavallisimmat etsintämuodot ovat 6-8
henkilön näkötuntumaketju maastossa,
eli se maastoharavointi tiheällä kammalla 2-3 metrin välein. Tätä muotoa käyte-

tään silloin kun ei ole tietoa kadonneen
tajunnan tilasta, eli maassa liikkumatta
makaava ihminen löytyisi. Vauhti ei päätä huimaa, sillä etsintäketjun nopeudeksi
luvataan 700 metriä tunnissa maastosta,
säästä ja vuodenajasta riippumatta.
Reittiharavointi on teiden varsien ja
pienempien kulku-urien läpikäynti lyhyemmässä ketjussa, jolloin tavoitteena on
löytää kadonnut taikka hänen kulkuvälineensä.
Auto-, moottoripyörä-, mönkijä-, polkupyörä-, moottorikelkka-, vene- ja kanoottipartioita käytetään tarvittaessa.
Lukijasta tuntuu varmasti siltä, että
helppoahan on ketjussa kulkea maastossa. Mutta koulutuksissa on havaittu,
että ensimmäisillä harjoitusvedoilla ketju menee aina sekaisin, kun tulee eteen
tiheämpi pusikko tai kallio. Mutta kokemusta karttuu harjoituksissa ja tosietsinnöissä, uusia etsijöitä sijoitetaan kokeneiden väliin ketjussa.
Vapepalla on runsaasti koulutusta;
muutaman tunnin info (tietoisku, teemailta), peruskurssi (8 h eli yksi päivä tai muutama ilta), etsintäkurssi (15 h eli viikonlopun la-su), viestikurssi (10 h), ensihuollon
kurssi (15 h). Lisäksi on alueellisesti lukuisia teemapäiviä (mm. pimeäetsintä, GPS,
kartat ja koordinaatit, henkinen tuki,...).
Noille kursseille voi mennä vaikkei olisi
vielä hälytysryhmässä. Oletuksena on,
että kurssin käynyt liittyisi johonkin hälytysryhmään, mutta ei ole pakko.

Näkötuntumaketju harjoituksissa, ketjun takana kulkee
ketjun johtaja.
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Montako etsijää näet? Pöheiköt pitää tarkastaa myös.

Etsijän varusteet
Vapaaehtoinen etsijä ei tarvitse mitään erikoisvarusteita taikka huippukuntoa.
Etsijän tulee varustautua siten, että hän voi keskittyä etsintään, eikä tarvitse
huolehtia omasta mukavuudesta. Varusteiksi riittävät ulkoilmaoleiluun sopiva
vaatetus, sekä pikkureppuun kannattaa pakata juotavaa ja evästä sekä sadevara
ja taukovaate.
Pimeän aikana etsinnöissä tarvitaan todella hyvä valaisin, esimerkiksi perinteinen ”keltaisen valon amatööri-otsalamppu”, tai todella tehokas LED-otsalamppu. Tavallinen LED-otsalamppu ei riitä syyssateisena yönä näyttämään muuta
kuin jalansijat kävelijälle.
Henkilökohtainen ohjeellinen etsintävarustus:
- sään mukainen vaatetus ja jalkineet
- päähine ja käsineet aina (kesät talvet)
- pikkureppu tms.
- muistiinpanovälineet (esim. vedenkestävä taskukokoinen muistilehtiö ja lyijykynänpätkä)
- puukko, tulitikut, kompassi, pilli
- evästä (voileipiä, suklaapatukoita...)
- juomaa (vesipullo, limsapullo, termospullo...)
- taskulamppu (voidaan tarvita päivälläkin)
- sadevara (takki ja housut tai viitta ja lahkeet)
- taukovaate (sään mukaan; villapaita, tuulitakki...)
- muovipussi tai pakastepussi (monikäyttöisiä)
- avaruuslakana (monikäyttöinen)
- ensiside ja laastarinpaloja
- jokin valaisin aina mukana (esim. kynätaskulamppu tai LED-otsalamppu, päivälläkin voi joutua tarkistamaan rakennusten alustoja taikka varastoja ja kellareita)
Hyvän tavan mukaan pikkutavarat (pilli, kompassi, kynätaskulamppu...) kannattaa kiinnittää ohuella narulla takkiin.
Monilla etsijöillä on pikkureppu puoliksi pakattuna odottamassa äkillistä lähtöä.
Hälytyksen tullessa lisätään eväät ja lähdetään matkaan.
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Katoamisilmoituksia tehdään Suomessa vuosittain tuhansia, joista noin
80 prosenttia ei aiheuta maastoetsintätoimia. Niistäkin lopuista viidesosasta
poliisi selvittää valtaosan itse. Vapepaa
on tarvittu noin 200 etsinnässä vuosittain Suomessa. Esimerkiksi tässä eräänä
vuonna yhden kihlakunnan poliisi kirjasi 67 katoamisilmoitusta, ja sen alueen
Vapepaa tarvittiin sinä vuonna neljään
etsintään.
Esimerkiksi Tampereen Vapepalla on
ollut 5-10 etsintää vuosittain tällä vuosisadalla, sekä muutamia hetikohta peruutettuja hälytyksiä (kadonnut löytyikin
toisaalta ennen kuin vapaaehtoisia ehti
lähteä tehtävään - no hyvä että löytyi).
Usein minulta kysytään, millainen on
tyypillinen etsittävä. Tässä vastaus: iältään 5-85 vuotta, mies tai nainen, liikkuu
yksin.
Kahta samanlaista etsintää ei ole.
Vapepan tehtävä on löytää kadonnut,
mutta aina ei onnistuta löytämään kadonnutta elossa. Reilusti yli puolet kadonneista kuitenkin löydetään hengissä.
Kuitenkin menehtyneenäkin löytyminen
lopettaa omaisten tuskallisen arvailun
mitä kadonneelle on tapahtunut.

JOS KAVERI EKSYY
Jos retkiporukastanne jonkun huomataan hävinneen, miten toimit?
Ensiksi luonnollisesti selvitetään, missä
hänet on viimeksi nähty ja milloin ja mitä
tekemässä. Oliko sanonut menevänsä
tarpeilleen, vai etsimään polttopuita?
Olisiko hänen jo nyt pitänyt palata?
Mikäli päädytään siihen, että kaveri on
todella harhautunut porukasta (esim. jonon viimeinen on tietymättömissä), tuumaillaan rauhassa, mitä tehdään, ettei
aiheudu lisää harmia. Soitetaan kaverin
matkapuhelimeen (jos signaalikenttää
ei ole juuri siinä, kierrellään lähettyvillä
jolloin kenttä saattaa löytyä).
Ensinnäkään kukaan etsijä ei liiku yksin. Osa porukasta palaa sinne, missä
kadonnut viimeksi nähtiin, osa jää tähän
paikkaan, jossa katoaminen havaittiin.
Osa voi tehdä harkittuja etsintöjä todennäköisillä alueilla. Pillejä on hyvä käyttää
merkinantoon (usein retkiporukassa sovitaan, että esimerkiksi yksi vihellys on
hätämerkki, kaksi ja kolme peräkkäistä
lyhyttä vihellystä voivat olla etsintäporukoiden omia merkkivihellyksiä).

Etsijäporukka yrittää päätellä, miksi
kaveri on kadonnut, mitä on mahtanut
tapahtua? Onko hän kompastunut ja
lyönyt päänsä kiveen? Vai onko kävellyt
pitkäksi eikä löydäkään takaisin?
Mahdollisuudet ovat: yhteistyöhaluinen ja -kykyinen liikkuva, tajuissaan
mutta liikuntakyvytön, tajuton. Sitä,
mikä on kadonneen tila todellisuudessa
on, ei voida kuin arvailla, ja se hankaloittaa etsintää.

JOS ITSE EKSYT
Kun huomaat eksyneesi, pysähdy ja mieti rauhassa asiaa. Kiltalaisena sinulla ei
ole hengen hätää, koska osaat selviytyä
luonnossa. Muista kuitenkin, että luontoa ja säätä on turha uhmata, viime kädessä uhoava ihminen häviää sille aina.
Siis pidä itsesi toimintakuntoisena (sään
suoja, lämpöä ja juotavaa).

(Tässä oletus on, ettet jostakin syystä
saa matkapuhelinyhteyttä sivistykseen.)
Tuumaile milloin joku huomaa sinun
olevan kadoksissa. Olitko ilmoittanut
jollekulle minne olet menossa ja milloin
suunnilleen palaat. Jos yö on tulossa,
majoitu. Aamulla valoisalla tilanne voi
selvitä tai ainakin näyttää paremmalta.
Suomalainen mies ei kyllä hevillä tunnusta eksyneensä, taikka tarvitsevansa
apua, joten tuollaisessa tilanteessa hän
usein kävelee jääräpäisesti oikeaksi luulemaansa suuntaan koko yön aikomuksenaan löytää määränpäähänsä. Jolloin
hän saattaakin aamulla olla kaukana
aivan muualla kuin mitä etsijät kuvittelevat.
Eli etsinnän kannalta olisi hyvä, jos
kadonnut ei säntäilisi sinne sun tänne,
eikä kulkisi pitkiä matkoja eksyksissä ollessaan.

Jos sinulla alkaa oikeasti olla hätä, eli
olet esimerkiksi loukkaantunut etkä
pääse omin avuin sivistykseen, ota rauhallisesti. Tee olosi mukavaksi eli pystytä
leiri ja tee tulet. Rakenna jokin näkyvä
maastosta poikkeava merkki jollekin
näkyvälle paikalle (aukealle, metsän rajaan, vesistön rannalle, isolle kivelle tai
sen viereen, kallion laelle). Mieti milloin
sinua mahdollisesti aletaan kaivata ja
etsiä. Ilma-aluksille savu ja peilin välähdykset kiinnittävät parhaiten huomiota.
Jalkaetsijöitä auttavat pillin vihellykset
(kuuluu huutoa pidemmälle, eikä pitkään jaksaisi huutaakaan). Jos lähellä on
jokin polku tai tie, rakenna jokin huomiota kiinnittävä merkki siihen, koska
etsijät kiertävät ensin tiet ja polut etsien
johtolankoja kadonneesta.

Kadonnut on löytynyt, poliisi
kiittää etsijöitä hyvästä
työstä.

www.vapepa.fi -sivusto kertoo lisää.
Myös lähin aluetoimikunta löytyy sieltä.
Valikkopalkista kannattaa selata mm.
- Aineistopankki
- Piirit ja toimikunnat.
Vapepan Tampereen aluetoimikunnan tämänvuotiset (menneet ja tulevat) tapahtumat näkyvät sivulla www.cs.tut.fi/~tensu/pepa-tultap.html

Survival News 2009 – 21

Ojasta allikkoon ja suohon
turvalleen

Teksti: Juhani Ahlgren

Mietteitä kurssilaisena kahdelta peräkkäiseltä
UT-kurssilta, vuosilta 2008 ja 2009.

”Ei oppi ojaan kaada”. Sen opin hankkiminen kyllä kaataa, isonkin miehen
- kokemusta on, vaikka en nyt kooltani
suuri ole. Sananlasku vaan ei hankkimisesta kerro. Onko se tarpeellistakaan, sillä lopputuloshan on se joka merkitsee,
ei välttämättä tapa jolla se hankitaan.
Oppimisen korkeammissa piireissä puhutaan, jotta oppimisen välineeksi käy
ihan mikä tahansa. Käykö näin sitten UTkursseilla, jotka tekemisillään voivat erota paljonkin toisistaan siinä mitä ja miten
tehdään. Henkiinjäämisen seitsemän vihollista kyllä tulevat esille.

2008
On vaellettu itsensä väsyksiin normaalia
vähemmällä ravinnolla ja hiilarit häviävät uhkaavaa vauhtia, ketoosi lähenee ja
voimistuu, henki haisee enemmän toisilla vähemmän, yksilöllistä eikö?

22 – Survival News 2009

Mitä sitten, lisää vaellusta, tietty. Nukuttiinko, no mitä nyt vähän ja sitten
taas vähän tavoitteena kuitenkin kunnon unet, tulihan niitäkin. Keho toimii
hitaasti kuin vanha diesel, mutta toimii
kuitenkin. Tässä tilanteessa oppiminen
tuntuu kyseenalaiselta, varsinkin kun
taas lähdettiin kävelemään, kuin Dressmannin mainoksessa ikään. Onkohan
joku tekijöistä käynyt UT-kurssin, mainoksesta päätellen on.

2009
Taas lähdettiin, nyt on jo kokemusta mitä
seuraa, mutta vain yleisellä tasolla. Tihkusade kostuttaa pikkuhiljaa vaatteita, kävely pitää lämpimänä, matka jatkuu ylös
tunturiin, rinkka valmistui matkan varrella
kuten aikaisemmallakin UT:lla. Keskimääräinen päivittäinen kävelyurakka vain on
pienempi kuin vuosi sitten. Mitä keho sa-

noo, mitä aivot ajattelee? Fyysinen rasite
pienempi kuin vuosi sitten, vointi parempi ja yleiset fiilikset korkeammat, elimistö
ehti paremmin palautumaan, vai ehtikö,
onko se harhaa, kun elimistökin on jo kertaalleen tätä kokenut.
Yöt tosi kylmiä (UT-historian kylmimmästä päästä), pakkasta on kolmen ja viiden asteen välillä toisena ja kolmantena
yönä. Vilu ajaa ylös ja painimaan kipinämikon kanssa. Nukuttaako? Kyllä. Missä
on kunnon unet, tulossa ovat, en vain
tiedä koska. Opitko kun ET pitää suunnistuksesta luentoa? Joo-o, jotain numeroita
jäi mieleen, silmät lumpsahtelee yhdellä
jos toisellakin. Kuka siinä nyt mitään oppii auringon helliessä väsynyttä huonosti
nukkunutta. No jokainen jotakin.
Tieto jää hajanaiseksi kurssilaisten aivojen harmaaseen massaan, jossa solutasolla viestit vilahtelevat miten sattuu,

Vuoden 2008 UT-kurssi järjestettiin Enontekiöllä. Kuvassa Kyösti Kultanen lepää.

Vuonna 2009 kurssi oli Muotkatuntureilla. Kuva Jaana Vanhatalo
yksi tieto yhden päässä toinen toisen
ajukopissa, enemmän on vähemmän.
Mitä unohdin tiedä en. Näinkö hyvä on?
Olennainen tieto mukana ja menox.
Matkan varrella kaivellaan oppeja itse
kunkin ajukopeista suunnistuksen käyttöön. Tieto alkaa asettua useammille
kurssilaisille käyttöön sitä mukaa kuin
matka jatkuu. Tehdään yhdessä yhteisen
suunnan hyväksi. Yhteisöllisyyttä, dialogia, vuorovaikutusta - minäkin opin.
Kerätään mustikoita pussiin, välillä
pähkäillään, onko tuo tatti hyvä vai paha
tatti jne. Kerätäänpä välillä kaarnikoitakin niin pussiin kuin suuhunkin. Miksi
nyt enemmän syömistä matkan varrella
kun edellisvuonna, jolloin ei mustikoita
ollut. Nyt jäi aikaa toimia illallisenkin hyväksi, oli aikaa ja niitä mustikoita. Miten
tämä vaikutti? Hyvin vaikutti, jäi enemmän muistikuvia ja mahan murinatkin

vähemmälle, tottumustako. Siis hiukka
enemmän aivojen ravintoako saimme.
Kyllä. Mitä opin? Ei, älä kysy sitä, silloin
lisättiin mahdollisuutta. Voihan sitä ottaman glykoosi tabunkin viis mustikoista.
No otitko silloin? Otin ja hyvin auttoi,
kesto vain oli lyhyt, kuin olisi turboa
käyttänyt, hetken aikaa.

Missä ero?
Yleisesti ottaen UT-09:n kaikki osallistujat
vaikuttivat virkeimmiltä, aktiivisemmilta, ainakin mitä muutamiin oppimisen
liittyviin keskusteluihin tuli muun sanallisen kerronnan lisäksi. Jotenkin tuntui
että olimme päivästä päivään tutumpia,
aktiivisempia kuin edellisvuonna. Oliko
vuosi sitten apatiaa? Ei, väsymystä lie ollut, hyvän unen puutetta enimmäkseen
ja ravinnon. Tänä vuonna oli, sanoisinko
laatuaikaan käytettävää energiaa enem-

män. No olihan meitä neljä enemmänkin
kuin vuosi sitten joten oli myös tutustumista enemmän ja sukupuolijakaumakin meni tasan. Vaikuttiko mitenkään?
Eipä tainnut.
Olen yrittänyt muotoilla kurssilaisena kahta peräkkäistä erilaista UT-kokemustani sanoiksi, ajatuksiksi ja viestiksi
muille ja pohtia oppimista. Vuoden 2008
kurssin pitkistä kävelyistäkin selvittiin, ja
uskomattoman paljon jäi mukana kuljetettavaa edelleen jaettavaksi. UT-09:n
lyhyemmät kävelyt, suuremmat annit ravinnon suhteen, aikaa enemmän muille
ja itselle. Mitä oppilisää sitten jäi kurssin
sisällöstä, joka oli tavallaan tiedossa?
Mielessä väikkyy kaksi sanaa: ”parempi
mieli”.
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Vaikka tuoreesta koivusta
Teksti ja kuvat: Juho Salminen

Näin teet koivutulet.
Talviretkeilijän henkivakuutus tunturissa on taito tehdä koivutulet – siis nuotio tuoreesta ja jäisestäkin koivusta. Tätä harjoiteltiin Survival Killan talviturvallisuuskurssilla Muotkatuntureilla. Tarkempi selostus kurssista tämän lehden sivulla 4.

4. Rungoista kuoritaan nuotion sytykkeeksi mahdollisimman
paljon tuohta. Voisi sanoa, että kun luulee tuohta olevan tarpeeksi, kannattaa kerätä vielä vähän lisää.

1. Nuotiolle kaivetaan hankeen paikka, johon tulet saa tehtyä
tuulen suuntaisesti. Kuopan reunoilla voi istua ja penkkaan voi
tukea keittosalon.

5. Nuotio pohjustetaan ristikolla, joka tehdään koivun rungon
kappaleista. Ristikon alimmat puut tuulen suuntaisesti, ylemmät puut poikkituuleen. Keskelle tulee tuohikasa, ja sen päälle
koivunoksat paksuusjärjestyksessä, ohuimmat alimmaksi.

2. Tuliin tarvitaan muutama koivunrunko oksineen kaikkineen. Puut pilkotaan noin 30-40 sentin pätkiin.

3. On tärkeää, että eripaksuiset oksat kerätään omiin kasoihinsa. Pienimmät oksat ovat todella ohutta risua. Tunturikoivun oksat voi jaotella ainakin neljään eri kasaan.

6. Oksat asetetaan siten, että niiden paksumpi pää on tuulen
puolella. Kuvasarjan sytytyksessä tehtiin toisinpäin, josta seurasi se, että nuotio paloi tuulen puolelta selvästi nopeammin ja
uhkasi romahtaa ennen aikojaan.

7. Sytytysvalmis keko on noin metrin korkuinen.

8. Tuli laitetaan kasan pohjalle tuohiin. Tuohet syttyvät ärhäkkäästi, lämmittävät ohuimmat oksat ja sitten sytyttävät ne.
Tähän koivutulien idea perustuu: alempi kerros kuumentaa ja
sytyttää aina seuraavan, paksumman. Syttymisvaiheessa kasaan ei saa koskea. Jos tuli on ylipäätään syttyäkseen, se tekee
sen itse. Jos tuli ei millään syty, operaation saattaa joutua aloittamaan alusta: vielä enemmän tuohta ja pientä oksaa.

Jouni Laaksosen kirjassa Vaeltajan opas (Edita 2008) koivutulista kerrotaan, että oksakerroksia lisätään nuotioon sitä
mukaa kuin edelliset kerrokset ovat syttyneet. Tätä ainakaan
Survival Kilta ei suosittele. Laaksosen kirjassa koivutulien
ohje on kirjoittajan mukaan lainattu oltermanni Mika Kalakosken kirjasta Ulkoilijan talviturvallisuus ja lumimajoitteet

9. Kun koivunuotio palaa kunnolla, se palaa lähes savuttamatta ja kuumalla liekillä. Tuleen voi lisätä paksujakin tunturikoivun rungon palasia.
10. Jos on kova pakkanen ja kaikki eivät mahdu tulille istumaan, lämpimänä pysyy myös rämpimällä metrisessä hangessa lisää polttopuuta hakemassa. Sitä nimittäin tarvitaan.

(Ajatus 1997). Mika ei kuitenkaan kirjassaan neuvo tekemään näin, vaan niin kuin yllä on kerrottu.
Aiheesta on olemassa myös kiltalaisen vaimon Ilona Tikkasen ja Lassi Valkeapään tekemä pätevä opetusvideo, joka
on käännetty dvd-muotoon. Dvd on mm. Jukka Haapasaaren hallussa.
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ULKOILUN TALVITURVALLISUUSKURSSI
13.-21.2.2010, ENONTEKIÖ

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 varustuksena on omat
talviretkeilyvarusteet pl. majoitteet ja keittimet.
Tapahtuman tarkka hinta ilmoitetaan myöhemmin, kun kurssilaisten määrä selviää.
Lähtökohtaisesti kurssi järjestetään omakustannushintaan. Vastineeksi saat majoituksen, ruuan ja
koulutuksen. Matka kotoa kurssipaikalle ei sisälly hintaan.
Kurssin johtajana toimii Pasi Ikonen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 17.1.2010 mennessä.
Sähköposti: pasi.ikonen@retkilehti.fi. Puhelin 050-5772762.
Jos olet kiinnostunut apukouluttajan tehtävistä, ota yhteyttä kurssin johtajaan.
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Tapahtumat 2010
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi
13.-21.2.2010, Enontekiö
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi järjestetään yksiosaisena maastoharjoituksena. Kurssilla käsitellään olosuhteet huomioiden
mahdollisimman kattavasti Ulkoilun talviturvallisuuskurssin koulutusohjelma.
Kurssin johtajana ja yhteyshenkilönä toimii Pasi Ikonen. Ilmoittautumiset ja tiedustelu 17.1.2010 mennessä.
(Mail: pasi.ikonen@retkilehti.fi. Puh. 050-5772762. )

Kevätkokous
Maaliskuu 2010
Tapahtuman täsmällinen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Mikäli olet kiinnostunut tapahtuman järjestämisestä, ota
yhteys voutiin.

Keväteväät
Toukokuu 2010
Tapahtuman täsmällinen aika, paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Keväteväät-kurssin tavoitteena on täydentää ja
syventää Ulkoilun turvallisuuskurssin antia keväisen luonnon muonan ja kalan käytön osalta. Kurssilla käsitellään keväisen
luonnon muonan hankintaa, käsittelyä ja säilöntää sekä kalan käsittelyä ja valmistusta.
Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Mika Kalakoski. (Mail: mika.kalakoski@elisanet.fi, Puh. 050-3592792.)

Ulkoilun turvallisuuskurssi
Kesäkuu, Pirkanmaa (Teoria-osa)
16.-25.07.2010, Pohjois-Pohjanmaa (Maasto-osa)
Ulkoilun turvallisuuskurssi järjestetään kaksiosaisena kurssina, johon sisältyy viikonlopun mittainen teoriakoulutus ja viikon
mittainen maastoharjoitus. Kurssilla käsitellään olosuhteet huomioiden mahdollisimman kattavasti ulkoilun turvallisuuskurssin koulutusohjelma.
Kurssin yhteyshenkilönä toimii Hannu Lepomäki (Mail: hannu.lepomaki@suomi24.fi, Puh: 050-5383743.) Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut 17.6.2010 mennessä. Kurssille otetaan enintään 16 henkilöä. Mahdollisia peruutuspaikkoja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja niistä ilmoitetaan mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä.
Mikäli olet kiinnostunut kurssin kouluttajan tai apukouluttajan tehtävistä, ota yhteyttä kurssin johtajaan.

Syyseväät -jatkokurssi
Syyskuu 2010
Tapahtuman täsmällinen aika, paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Syyseväät-kurssin tavoitteena on täydentää ja
syventää Ulkoilun turvallisuuskurssin antia syksyisen luonnon muonan ja riistan käytön osalta. Kurssilla käsitellään syksyisen
luonnon muonan hankintaa, käsittelyä ja säilöntää sekä riistan käsittelyä ja valmistusta.
Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Mika Kalakoski. (Mail: mika.kalakoski@elisanet.fi, Puh. 050-3592792.)

Syyskokous
Marraskuu 2010
Tapahtuman täsmällinen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Mikäli olet kiinnostunut tapahtuman järjestämisestä, ota
yhteys voutiin.

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

