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Kiltatoiminnan perusluonteeseen kuuluu ulkotouhujen riskien tunnistaminen ja minimointi, suomeksi turvallinen toiminta. Selviytymisen seitsemän vihollista ovat kaikilla iskostuneet muistiin lähtemättömästi, eikö vain?
Ennätyskuuma kesä 2010 osoitti, että yksi riski voi tarkimmallekin
kiltalaiselle olla hankala ennakoida: äkillinen ja paikallinen ukkosmyrsky syöksyvirtauksineen.
Kesällä useampi sellainen pyyhki metsää ja ihmisiä lakoon Suomessa. Itse Porin syöksyvirtauksen silmään joutuneena – tai päässeenä, unohtumaton kokemus – voin vakuuttaa, että metsässä moinen tilanne voi olla hengenvaarallinen. Myrsky nousee lähes ilman
ennakkovaroitusta, pyyhkäisee yli nopeasti ja on ohi yhtä äkisti kuin
tulikin.
Miten siis varautua? Voi seurata sään muutoksia luonnonmerkeistä
ja säätiedotuksesta. Voi pysyä kärryillä siitä, millaisessa ympäristössä
liikkuu ja miten sieltä pääsee pois. Täydellinen ennustaminen on lähes mahdotonta, sillä tällaiset säärintamat ovat kapeita ja liikkuvat
nopeasti.
Kiltatoiminnassa puhutaan aika paljon riskeistä. Ulkoilussa onkin
riskinsä, mutta niin on kaikessa elossa – suurin osa onnettomuuksista ihmisille tapahtuu kotona ja liikenteessä, ei suinkaan maastossa. Ei
siis muuta kuin liikkeelle luontoon.
- Juho Salminen-
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Oltermannilla on asiaa
Kulunut kiltavuosi on ollut koulutuksentäytteinen. Sama hyvä linja on jatkunut
kuin edellisenä vuonna. Kaikki koulutusjärjestelmään vakiintuneet kurssit pidettiin ja vieläpä runsaslukuisina. Erityisen
hienoa on ollut se, että kurssien kouluttajiksi on tullut kaikilta killan vuosikymmeniltä tuttuja konkareita. Suuri kiitos
heille. Näin killan perinteet ja historia
siirtyvät eteenpäin nuoremmalle polvelle.
Yhdistyksen perusrakenteet ovat myös
hyvässä kunnossa. Killalla on toimivat
verkkosivut ja keskustelufoorumi, yhdistyksen hallinnolliset asiat ovat mallillaan ja talous tasapainossa. Ensisijainen
kiitos tästä kuuluu Ari Alanteelle, joka
on luotsannut kiltaa viimeisen viiden
vuoden ajan voutina. Koulutusjärjestelmän kehittämiselle on ollut ensisijaisen
tärkeää, että yhteistyö yhdistyksen ja
kiltajärjestelmän välillä on saumatonta

ja puitteet toiminnalle vastaavat käytännön tarpeisiin. Myös syyskokouksessa asianmukaisesti toisessa käsittelyssä
hyväksytty maltillinen sääntöuudistus
tukee tätä kehitystä.
Ari päättää nyt voudin tehtävässä,
mutta jatkaa johtokunnassa. Tämä takaa sen, että nyt yhdistyksen ohjaksiin
tarttuvalla Jukka Haapasaarella on hyvä
lähtökohta aloittaa vaativa tehtävä Survival Killan puheenjohtajana. Pitkän kiltauransa aikana Jukka on ehtinyt olla
monessa mukana, ja ennen kaikkea
kiltalaiset tuntevat hänet koulutustapahtumien järjestäjänä. Jukka on myös
käynyt läpi killan koulutusjärjestelmän
kokonaisuudessaan. Hän on Survival
Killan tarkastusmestari ja ollut mukana
pitkään johtokunnassa. Näistä lähtökohdista voudin tehtävään on hyvä ryhtyä.
Vuoden mittaan kiinnostus kursseihin
on ollut ajoittain niin runsasta, että jäse-

Oltermanni Mika Kalakoski ihailee Turkka Aaltoselta saamaansa lahjaa Survival Killan syyseväät-kurssilla.
Kuva Juho Salminen.
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nille on pitänyt ”myydä ei-oota”. Valitettavasti tältä osin tilanne tuskin paranee,
mutta parhaiten vahvistat paikkasi kursseille seuraamalla postia, killan verkkosivuja ja keskustelupalstaa ja ottamalla
yhteyttä vastuuhenkilöihin.
Vuoden lopuksi voimme kiittää kaikkia aktiivisia jäseniä osallistumisesta toimintaan niin kurssilaisina, kouluttajina
kuin tarpeellisten puitteiden pyörittäjinä. Erityinen kiitos Ulkoilun turvallisuuskurssiin osallistuneille, syyskokouksen
jäseniksi hyväksymille kiltalaisille. Tervetuloa mukaan Survival Killan toimintaan.
Tapahtumia on ennätysmäärä alkavana
vuonna!

Maastossa tavataan,
- Oltermanni Mika -

Uusi puheenjohtaja Jukka Haapasaari verkoilla Inarijärvellä.
Kuva Emmi Utriainen.

Viisi kysymystä: Miksi olet
killassa, Jukka Haapasaari?
Survival Killan syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi eli voudiksi Jukka Haapasaaren.
Hän on 32-vuotiaana jo pitkän linjan kiltalainen.

Teksti: Juho Salminen Kuva: Emmi Utriainen

1. Olet ollut killassa toistakymmentä vuotta. Mikä on saanut pysymään toiminnassa mukana?

4. Millaisessa tilassa kilta on tällä hetkellä?

”Vaikea kysymys. Kävin UT-kurssin vuonna 1995 Luonterilla.
Muutaman vuoden kävin aktiivisesti killan eri tapahtumia läpi,
jonka jälkeen toiminta killan parissa hiipui aika olemattomaksi
useiksi vuosiksi. Tällä ajalla tuli tehtyä kaiken maailman omia
reissuja liittyen eräilyyn monessa eri muodossa. Taisi olla vuosi 2003–2004, jolloin Kilta alkoi taas kiinnostaa, ja siitä lähtien
olenkin ollut kohtuullisen paljon mukana toiminnassa.”
”Kilta on hieno järjestö, jossa tapaa erilaisia ihmisiä, ja varsinkin nykyisten tapahtumien määrä on kohtuullisen laaja ja
aina oppii uusia juttuja. Tiivistettynä voisi sanoa, että toiminta
killassa tukee muita harrastuksiani.”
2. Paras kiltamuistosi?
”Sitä on vaikea yksilöidä. Kirjahyllyni päällä nököttää esimerkiksi kuva, jossa on iso rivi tammukoita paistumassa nuotiolla.
Vuosi taisi olla 1997 ja kuva sen vuoden UT-kurssilta. Käytiin
silloin nykyisen Oltermannin kanssa illalla/ yöllä vähän kalastelemassa sellaisella suon keskellä olevalla lammella ja kalaa
tuli. Vastaavanlaisia muistoja killan parista on kymmeniä, jollei
satoja.”
”Ehkäpä yksi kiltamuisto, joka tulee mieleen, on ensimmäinen itse järjestämäni UT-kurssi. Silloin selvisi karu totuus,
kuinka paljon tällainen kurssi vaatii työtä, aikaa ja vaivaa toteutuakseen. Hyväksi tämän muiston tekee se, että kurssista
suoriuduttiin ihan kunnialla.”
3. Mikä on tärkein tehtäväsi uutena voutina?
”Tärkeimpänä tehtävänäni pidän tällä hetkellä sitä, että suoriutuisin voudin tehtävästä edes suurin piirtein yhtä hyvin kuin
edeltäjäni Ari Alanne. Siinä riittääkin haastetta, sillä minulla
ei ole aiempaa kokemusta tällaisista tehtävistä. Tällä hetkellä
aika kuluu killan papereita selaillessa ja kaikenlaisten käytännön asioiden miettimisessä. Ainahan uusi homma vaatii oman
aikansa, jotta alkaa rullaamaan kunnolla.”
”Kaikille kiltalaisille ei välttämättä ole selvää, että voudin
tehtävä on tällaisten hallinnollisten asioiden pyörittelyä. Voudin tehtävähän ei esimerkiksi ole koulutusasioiden miettiminen. Sitä varten killassa on mestarineuvosto, joka valvoo ja
kehittää koulutusta omien ohjeistuksiensa kautta.
Kuulun kyllä killan mestarineuvostoon, joten kaikenlaisia
killan juttuja tulee taas sitä kautta pohdiskeltua.”

”Kilta on mielestäni tällä hetkellä erittäin hyvässä tilassa. Viime
vuosien aikana on kiltaan tullut paljon aktiivisia jäseniä. Koulutustarjonta on monipuolista ja kurssit on saatu toteutettua
kunnialla. Harvinaislaatuista tilanteessa on se, että nykyään
joillekin kursseille on enemmän tulijoita kuin voidaan ottaa.
Kurssien teemat ja idea ovat selkeitä. Uusi koulutusjärjestelmä on lähtenyt rullaamaan kiitettävästi, ja se on selkeyttänyt
kiltalaisten keskuudessa ehkä aiemmin ollutta epätietoisuutta esimerkiksi siitä, missä vaiheessa koulutusta kukakin on ja
mikä olisi seuraava rooli jollakin kursseista. Uusi järjestelmä on
avoin ja selkeä ja antaa kaikille tasapuolisesti mahdollisuuden
halutessaan edetä vaikka tarkastusmestariksi asti.”
”Kaikenlaista muutakin hyvää on viime vuosina tapahtunut,
muun muassa nettisivut keskustelupalstoineen ovat siinä tilassa kuin niiden nykyaikana kuuluukin. Survival News on
saanut kokonaan uuden hienon ilmeen. Näistä kiitos kuuluu
lukuisille aktiivisille kiltalaisille, jotka jaksavat talkoilla näitä
asioita puurtaa. Tässä mielessä minulle on helppo ottaa voudin tehtävä hoitaakseni.”
5. Mistä löydetään tulevaisuudessa aktiivista kiltakansaa
tekemään tapahtumia?
”Jos sama kehitys jatkuu tulevinakin vuosina, en koe tätä asiaa
minkäänlaisena ongelmana. Järjestämällä laadukkaita kursseja kiinnostus kiltatoimintaan varmasti pysyy ja aktiivisuus lisääntyy. Tässä täytyy taas palata tähän koulutusjärjestelmään,
jonka pohjalta uusia mestareita yritetään saada kiltaan tulevina vuosina paljon entistä enemmän. Tämä toteutetaan muun
muassa siten, että esimerkiksi UT-kurssin käyneenä ei enää
palata kurssille uudelleen oppilaana, vaan rooli on apukouluttaja. Toisin sanoen alemmalle tasolle koulutusjärjestelmässä ei
ole paluuta.”
”Toinen tapa vaikuttaa asiaan on herätellä ”nukkuvia” vanhoja jäseniä uudelleen mukaan toimintaan. Killassa näyttää
olevan aika yleistä, että ihmiset katoavat mystisesti useiksi
vuosiksi ja palaavat taas joskus takaisin.”
”Hyvää loppuvuotta kaikille kiltalaisille ja nähdään taas jonkun tapahtuman merkeissä.”
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Kesäkurssi suksi suolle

Ville Koskivaara Kuvat: Juhani Ahlgren

Sievissä järjestetty Ulkoilun turvallisuuskurssi 2010 sai osallistujat arvostamaan nesteytystä
ja hyttyssuojia. Yksitoista selviytyjää samoili pohjoispohjalaisilla soilla reilun viikon verran.

Pohjanmaalaisessa suossa on se mielenkiintoinen ominaisuus, että toiselle puolelle päästäkseen saattaa joutua kaatamaan kymmenen nuorta koivua pelkän puukon avulla. Metsänhoidollisesta toimenpiteestä väsättiin
nimittäin suosukset. Jännittäväksi työ muuttui viimeistään siinä vaiheessa, kun harvennuksen hedelmiä alettiin
taivutella kaarelle. Liikaa voimaa käyttänyt sai pian rynnätä noituen pusikkoon hakemaan uutta puuta hätäpäissään katkaisemansa sivakka-aineksen tilalle.
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Suon salaisuus paljastui viimein
kuutisen tuntia kestäneen suksi
savotan tultua päätökseen.
Kokenut hiihtomies Ilkka Liuko
löysi ladun ilokseen suvisestakin
Suomesta. Eivätkä sukset osoittautuneetkaan miksikään turhaksi prameiluksi: sondina käytetty miestä
pitempi koivuseiväs upposi nevaan
kokonaan.

Luja tahto ja kurniva vatsa veivät lopulta läpi pettujauhonkin, ja puinen kulta saatiin mätkittyä riittävän hienoksi
leivontaan. Tässä vaiheessa kouluttajat soivat leipureille
jatkeeksi ruisjauhojakin saman verran kuin pettua oli valmistunut. Nuotiolla paistetuista kakkusista luovimmat – ja
kärsivällisimmät – loihtivat mustikkapiirakkaakin.

Männyn jälttä irrotettiin yhteistuumin ja petäjäinen hätämuona mielissä. Mukaan kantolaitteisiin sullotut pettulevyt kuivattiin tulilla ja nuijittiin karahkalla jauhoksi housunpuntissa, josta jalka toki oli ensin poistettu. Patoutumat
purkautuivat taatusti nuijinnan myötä, nähtiinpä erään
karahkankin jäävän toiseksi nälkäisen jauhajan kädelle ja
murtuvan käsittelyssä.
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Kurssin toisena päivänä oli hienomotoriikka vielä siinä määrin sujuvaa, että tuohikohonkin teko onnistui isommitta
ongelmitta. Koivun iho vain rullalle tikun ympärille ja kevyt
kiehautus kenttäpakissa, niin kalannarrausvehje oli valmis. Siimaa ja koukkuja löytyi hätäpakkaukseksi jaettujen
pakkien sisältä, samoin muutama glukoositabletti. Kohoaskartelun kaltaisissa täsmätöissä hedelmäsokeri osoittautui
kullanarvoiseksi keskittymiskyvyn kohentajaksi.

Kannatti kohoja kyhätäkin, eräänkin ryhmän pakkeihin
kun saatiin niiden avulla narrattua toistakymmentä ahvenentirriä. Suurina valkoisina kalastajina vasemmalta Jani
Turunen, Ville Koskivaara ja Antti Kärki. Kirjoittaja todistaa
kunniansa ja omantuntonsa kautta, että suolainen ja rasvainen keitinliemi maistui pari vuorokautta paastonneen
kielellä helvetin hyvältä.

Leukaillen siteeratun jenkkioppaan selviytymisohjetta noudatettiin kurssilla orjallisesti: ”Jos ei tarvitse seistä, istu. Jos ei
tarvitse istua, makaa.” Patjaksi piisasi muutaman päivän jälkeen soratien tasainen piennar eikä untakaan tarvinnut isommin odotella. Väitetäänpä vähintään osan kurssilaisista nuokkuneen loppumetreillä opetustuokioidenkin aikana. Kehon
kuuntelua parhaimmillaan.
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Pohjois-Pohjanmaan soinen maasto asetti omat haasteensa suunnistukselle. Lyhin reitti kahden pisteen välillä ei todellakaan ollut aina suora viiva, varsinkin jos se sattui syöksymään kulkukelvottomaan hetteikköön. Silmä sentään lepäsi
avarissa maisemissa jalkojen uurastaessa.

Vuosituhansien ajan turpeissa vellonutta suovettä ei ihmeemmin tarvinnut suodatella, vaikka pommacinvärinen
litku muuttuikin hivenen lightimmaksi Christoph Middeken esittelemässä muovivempaimessa. Vedensuodatuksesta muodostui pian armottomasti vaellusta rytmittävä
toimi, kun heinäkuun aurinko puristi litroittain nestettä
patikoijien huokosista. Kehoissa jylläävän ketoosin oireet tosin saattoivat monilla muistuttaa erehdyttävästi
vaarallisen nestehukan merkkejä. Varmuuden vuoksi oli
siis viisaampaa rampata pusikossa liikaa litkineenä kuin
kuukahtaa kuivuneena tielle.

Kaurapuuro, näkkileipä ja suolakurkut ovat tunnetusti
parasta huumetta. Maaliin selviytyneen kurssin ruoansulatuksen herättely aloitettiin varovaisesti kahdella puurokauhallisella. Lyhyiden unien jälkeen siirryttiin jykevämpään,
lihaisaan, kalaisaan ja osin papuisaankin ateriaan. Pehmeää laskua makujen maailmaan kokevat kuvassa Anna-Liisa
Salorinne ja Teija Fischer.
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Näillä eväillä selviää
Teksti: Vesa Mäyry ja Juho Salminen
Kuvat: Juhani Ahlgren, Vesa Mäyry ja Juho Salminen

Survival Killan perustaja ja vanha Oltermanni Turkka Aaltonen
jakoi tietojaan ja taitojaan eräruoanlaitossa. Turkka oli kouluttajana killan keväteväät-kurssilla toukokuussa ja syyseväillä syyskuussa. Tähän on koottu valittuja reseptejä näistä tapahtumista.
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Juuston valmistus

Leivän valmistus Dutch oven -padassa

Ainekset:
- täysmaito 3 litraa
- kerma 0,5 litraa
- piimä 2 litraa
- valkosipulia 3 kynttä
- tuoretta tilliä 0,5 dl
- suolaa

Ainekset:
- grahamjauho
- juustonvalmistuksesta jäänyt heraneste
- tummaa sokeria 3 palaa
- suolaa 1 rl

Valmistus & kommentit:
- täysmaito ja kerma kuumennettiin padassa noin 80-asteiseksi
- piimä lisättiin ja kuumennettiin kunnes neste herottui
hieman
- puhtaan keittiörätin päälle laitettiin kerros heraa, joka
suolattiin ja maustettiin valkosipulilla tai tuoreella tillillä
(teimme kaksi tuorejuustoa, josta toinen maustettiin
valkosipulilla ja toinen tuoreella tillillä)
- kerroksia lisätään kunnes noin puolet herasta on käytetty.
- Keittiörätti sidottiin juuston ympärille narulla, niin että
juusto sai pyörän muodon
- juustot laitettiin roikkumaan, jolloin ylimääräinen neste
poistuu juustoista, juustojen suolaus tasaantui ja juustot
saivat niin kiinteän rakenteen, että niitä voitiin veitsellä
leikata
- valutusaika juustolle riippuu paljon lämpötilasta ja oli
tällä kerralla 30-45 minuuttia. Juusto onnistui täydellisesti
- nautimme juuston Dutch ovenissa kypsentämämme
leivän kanssa

Valmistus & kommentit:
- dutch oven -pata vuorattiin leivinpaperilla ylimääräisen
tiskauksen välttämiseksi
- grahamjauhoihin lisättiin suola ja murskattu tumma
sokeri
- vettä lisättiin niin paljon että taikina ei tarttunut enää
käsiin sitä vatkatessa
- taikinasta muotoiltiin leipä, jota paistettiin nuotiolla noin
30-45 minuuttia
- padan kannen päällä pidettiin paistamisen aikana hehkuvia hiiliä
- leipä onnistui erinomaisesti ja se nautittiin mitä parhaimmalla ruokahalulla itse tehdyn tuorejuuston kera
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Kotasavustettu kassler

Jääsilakat

Ainekset:
- kassleria 2 kg
- suolaa
- yrttisekoitusta
- pippurisekoitusta
- korianteria
- valmiita grillitikkuja ajan säästämiseksi

Ainekset:
- silakkaa
- savustettua sian kylkeä
- jäitä
- sipulia
- suolaa ja pippuria
- kannellinen valurautapannu

Savustuskodan valmistus:
- kota rakennettiin 4 metriä pitkistä rangoista
- kolme rankaa sidottiin vitsaksella päistään yhteen ja niistä muodostettiin tukirakenne nuotiopaikan ympärille
- Jokaisen rangan väliin lisättiin vielä 2 rankaa tukirakenteeksi
- kotakehikon ympärille viritettiin laskuvarjo
- ensin laskuvarjo nostettiin tukirankojen päälle ylös ja
sitten se kierrettiin kodan ympärille
- oviaukon ympärille kiedottiin ranka, jota siirtämällä pääsy savustuskotaan mahdollistui
- kodan yläosaan kiinnitettiin kaksi tukikeppiä noin 2 metrin korkeudelle
- tukikeppien väliin tehtiin savustettaville lihoille 10 kpl
ripustustelineitä
- ripustustelineet tehtiin kukin kahdesta mahdollisimman
suorasta noin metrin pituisesta kepistä, joiden väliin tehtiin puunpalalla lihoille vähintään 2 cm:n väli

Valmistus:
- pannun pohjalle viipaloidaan kerros kylkeä niin että
pohja peittyy
- seuraavaksi kerros sipulia silputtuna
- sitten kerros jäitä
- päällimmäiseksi asetellaan silakat kompassiruusun muotoon, päät ja pyrstöt vuoroin kohti keskustaa
- mausta suolalla ja pippurilla
- kypsennä kunnes jäät ovat sulaneet ja vesi haihtunut –
tällöin ruoka on valmis

Valmistus & kommentit:
- savustettava liha leikattiin noin 8 mm paksuiksi, 10-15
mm leveiksi ja noin 10 cm pitkiksi suikaleiksi
- suikaleita leikattiin lihan pituussyin ja poikkisyin
- leikkuutavassa ei tämän tuotteen kohdalla ollut olennaista vaikutusta lopputuotteen laatuun
- puolikohmeinen liha helpottaisi olennaisesti lihan
leikkausta
- lihasuikaleet maustettiin suolalla, yrttisekoituksella, pippurisekoituksella ja korianterilla
- lihat kiinnitettiin yksitellen grillitikkuihin ja nostettiin
lihojen ripustustelineille roikkumaan
- savustuskodassa pidettiin pientä tulta usean tunnin ajan
- kotasavustus onnistui täydellisesti ja valmiit tuotteet
hävisivät parempiin suihin ennätysnopeaa vauhtia

12 – Survival News 2010

Kuumilla kivillä keittäminen
Ainekset ja tarvikkeet:
- yhdestä puusta veistetty haapakaukalo, saavi tai vastaava
- noin nyrkinkokoisia tulenkestäviä kiviä
- munia

Lohta korvasieni-nokkostäytteellä
Ainekset ja tarvikkeet
- kokonainen lohi
- korvasieniä
- nokkosia
- puu, jossa Y-haara
- noin 30 cm pitkiä tikkuja
- rautalankaa tai lankaa
- vitsaksia

Valmistus:
- kivet lämmitetään nuotiossa ja siirretään kaukaloon
- kivet siirretään veteen siten, että niistä muodostuu kaukalossa kynnys, joka erottaa keittonurkkauksen
- kun kivet ovat luovuttaneet lämpöenergiansa, ne vaihdetaan uusiin lämmitettyihin kiviin
- keittämistä jatketaan kunnes munat ovat kypsiä

Valmistus:
- ryöppää korvasienet ohjeiden mukaan (keitettävä kahteen kertaan runsaassa vedessä (1 osa sieniä ja 3 osaa
vettä) vähintään viisi minuuttia ja huuhdeltava hyvin
molempien keittokertojen jälkeen runsaassa vedessä)
- keitä ja suolaa nokkoset
- avaa ja puhdista kalan vatsa ja täytä se käsitellyillä korvasienillä sekä nokkosilla
- sulje vatsa puutikuilla ja vahvista sulkeminen langalla
- kiinnitä kala Y-haaraan eli halsteriin kepeillä ja vitsaksilla
tms.
- loimuta nuotiolla noin kaksi tuntia niin että molemmat
puolet paistuvat
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Tunnelmia talvikurssilta
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi järjestettiin Enontekiöllä 13.–21.2.2010.
Teksti: Atro Vuorilehmus Kuvat: Juho Salminen

Killan talvikurssi vuosimallia 2010 tarjosi talvisia olosuhteita
koko rahalla. Pakkastakin oli yli 35 astetta. Kurssin johtajana toimi Pasi Ikonen. Kouluttajia ja apukouluttajia mukana oli Pasin lisäksi neljä, kurssilaisia kymmenen.
Tämän jutun tekstilainaukset ovat Atro Vuorilehmuksen muistoja
ja muistiinpanoja kurssilta.

”Pasi oli järkännyt aamuyllätykseksi kaikille puuroa, jonka kolmas ryhmä ystävällisesti keitti -->
jo maistui lämmin puuro vaikka
suolaton olikin.
Päivällä olikin sitten erä-EA
koulutusta. Tehtiin neljä erilaista
toimenpidettä tilapäisvälinein:
1. Paineside ranteessa olevaan
valtimohaavaan tuorekelmusta ja
hanskasta/tumpusta paine.
2. Tukilasta käteen telttapatjasta
ja tuorekelmusta.
3. Tukisidonta jalalle toiseen jalkaan tukien tuorekelmulla.
4. Tukilasta jalkaan ilmatäytteisestä telttapatjasta ja retkiremmeistä.
Kaikki on hyviä kun vain tietää
mitä tekee --> HARJOITTELE!”

14 – Survival News 2010

”Pasi ojensi kartat ja antoi tehtäväksi määrittää määränpää
kartalla, jos suuntana on 110 astetta ja matkana linnuntietä 3km. Päädyimme kompassiongelmien jälkeen Rautujärven länsirannalle.
Kello 11:50 lähdimme matkaan. Etenimme yhdessä ryhmässä. Reppuhiihtäjällä on parempi pito koska koko paino
on suksien päällä, mutta aika hyvin tuo sujuu ahkiollakin.
Kunhan ei joudu latua avaamaan, se on ahkion kanssa aika
raskasta. Mutta hyvin tuo matka meni ja perille päästiin
vähän ennen puolta kuutta.”

”Tein pilkkini Cokis-tölkistä (vieheeksi käy mikä tahansa
uppoava lätkä jossa on tai siihen saa jotain kaarevia muotoja). Ja kun vielä löysin ’täydellisen’ vavan, niin mielestäni
ongesta tuli hyvä. Mutta kalat eivät siitä välittäneet, vaikka
koukussa olikin neljä kärpäsen toukkaa (syväjäässä). Koko
porukan saalis oli kaksi ahventa.
Jussi (kuvassa) ja Jaana onnistuivat narraamaan kumpainenkin yhden. Noh, mikäs siinä oli pilkkiä väsätessä nuotion äärellä ja itse pilkkiessä, kun aurinko paistoi ja ympärillä
oli kaunis Lapin luonto.”

Tilapäismajoite pressusta, suksista ja sauvoista. Hyvin siellä
nukkui.

”Kävimme katsomassa kaikkien asumukset, ja täytyy
myöntää, etten olisi uskonut että kammista tulee alle
kahdessa vuorokaudessa niinkin kestävä. Sen sai rikki vain
kiipeämällä päälle ja sittenkin piti vielä hyppiä. Iiro sanoi
että sen päällä voi tanssiksi laittaa...
Jokaisen täytyi hajottaa oma kamminsa, ettei siitä tule loukkua eläimille tai aiheudu vaaraa moottorikelkkailijoille.”
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”Pintalumi oli todella kovaa ja sitä sai irti vain lohkomalla
tai muuten lapiot olisivat hajonneet, sekä muoviset että
alumiiniset (oma alumiinen lapioni hajosi).
Saatuamme oviaukon valmiiksi ja hiukan käytävää Iiro tuli
ehdottamaan muutosta suunnitelmiin. Tehtäisiinkin kaksi
kahden hengen kammiota molemmin puolin ’jätekäytävää’
ja laitettaisiin pressu katoksi. Olimme samaa mieltä, sillä
olimme noin kuuden tunnin kaivamisen jälkeen täysin
väsyneitä. Ja tästä meni vielä pari tuntia ennen kuin ensimmäinen kammio oli lähes valmis.
Onneksi olin ottanut mukaan Fiskarsin kenttälapion, senkin lähes vahingossa, sillä se oli ainoa joka siihen lumeen
pystyi.”

Kurssilaisten keittosuoja ylätunturissa.
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Apukouluttaja Eero Leppänen selvittää iglun teon saloja.

ULKOILUN TALVITURVALLISUUSKURSSI 2011
26.2. – 5.3.2011, Muotkatunturit, Inari
Tervetuloa oppimaan ja kertaamaan talvitaitoja Ulkoilun talviturvallisuuskurssille.
Kurssilla käsitellään mahdollisimman kattavasti ulkoilun talviturvallisuuskurssin koulutusohjelma
olosuhteet huomioiden. Kurssi järjestetään maastoharjoituksena.
Kurssilla käydään läpi käytännön harjoituksin muun muassa seuraavia asioita:
• henkiinjääminen ja selviytymisen erityispiirteet talvella
• talvisen maastoliikkumisen suunnittelu
• varusteiden valinta ja käyttö
• tulenteko
• majoittuminen, myös lumessa
• ravinnon ja veden hankkiminen
• liikkuminen ja suunnistaminen
• hätämerkit ja avun hälyttäminen
• ensiavun erityispiirteet kylmissä oloissa
Vaatimuksena kurssille on suoritettu Ulkoilun turvallisuuskurssi.
Ilmoittautuneille toimitetaan kurssikirje vähintään kuukausi ennen kurssin alkua. Kurssikirje sisältää
tarkemmat tiedot tapahtumasta sekä varusteluettelon. Karkeasti ottaen tämä tarkoittaa henkilökohtaista talviretkeilyvarustusta, pois lukien eväät.
Kurssille osallistujamäärä on vähintään viisi ja enintään kymmenen henkilöä.
Tapahtuman hinta riippuu osallistujamäärästä. Kurssimaksu on vähintään 220 euroa ja korkeintaan
280 euroa. Mitä enemmän lähtijöitä, sen halvempi hinta. Lähtökohtaisesti kurssi järjestetään omakustannushintaan. Vastineeksi saat majoituksen, ruoan ja koulutuksen. Matka kotoa kurssipaikalle
ei sisälly hintaan.
Kurssin johtajana toimii Juho Salminen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 6.2.2011 mennessä.
Sähköposti: salminenjuho@gmail.com. Puhelin. 050 - 5387 955.
Jos olet kiinnostunut apukouluttajan tehtävistä, ota yhteyttä kurssin johtajaan.
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Kuuma Erna-retki –
Kaitseliitin vieraana
Virossa

Teksti: Veikko ”Late” Piironen Kuvat: Mika Kalakoski

Joukko kiltakonkareita matkasi keskellä kuuminta hellettä Viroon. Maauunin lisäksi lämmitettiin kansainvälisiä henkiinjäämissuhteita.

Erki Vaikre koordinoi henkiinjäämiskoulusta Viron Kaitseliit-järjestössä.
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Tapahtumat ennen kesän 2010
Viron-matkaa.
Kunnioitettu kiltamme ensimmäinen
Oltermanni Turkka Aaltonen lähetti allekirjoittaneelle virolaisen Kaitse Kodu
-lehden artikkelin, jossa Viron Kaitseliitin
koulun nuorempi luutnantti Erki Vaikre
etsi sähköpostiosoitteen kera yhteistyökumppaneita eloonjäämisasioissa. Viron
Kaitseliit vastaa Suomen Maanpuolustuskoulutusyhdistystä.
Toisin kuin meillä, virolaisilla on Kaiteseliiton koulu, erittäin hienoon kuntoon
entisöity entinen kartano, joka sijaitsee
Raplan Alussa (Tallinnasta etelään noin
55 kilometriä).
Otin yhteyttä Erkiin. Kerroin toiminnastani Suomen Rajakoulun sissi- ja
luonnonmuonakouluttajana sekä osallistumisestani Viron uudelleenitsenäistymisen jälkeen vuonna 1991 Eestin
Piirivalven eli Viron Rajavartiolaitoksen
koulutukseen. Olin viiden suomalaisen
upseerin ja toimiupseerin joukossa pitämässä rajavartioalueiden ja rajavartioasemien päälliköille maastorajan
vartioinnin kurssia, joka kesti kolme
kuukautta. Osallistujia oli kolmekymmentä. Tätä ennen olivat jo suomalaiset
esikuntaupseerit, passintarkastuksen
kouluttajat ja koirakouluttajat käyneet
pitämässä oman alansa koulutusta.
Samaan aikaan virolaisia Rajavartiolaitoksen ja Kaitsejoudun, eli Puolustusvoimien, upseereja ja aliupseereja oli
kursseilla suomalaisissa sotakouluissa.
Näin ollen oli Suomenlahden yli alkanut
vilkas yhteistyö. Materiaaliapuakin Suomi antoi.
Taukokeskusteluissa kerroin Viron
rajamiehille Suomen Survival Killan toiminnasta ja kursseista. Heti ilmaantui
halukkaita UT-kursseille tulijoita. Virolaisia kutsuttiin Ut-kurssille vuosina 1994
-1998 yhteensä 11 henkilöä. Näistä kaksi
oli naisia. Kaikki pärjäsivät täällä erinomaisesti. Eikä siinä kaikki. Vuonna 1998
Viron Rajavartiolaitos aloitti Suomen
mallin mukaisen sissikoulutuksen.
Ensimmäinen koulutus, joka tuleville 20 sissikouluttajalle järjestettiin, oli
Maastotaitojen kurssin nimellä. Se oli
toukokuun ensimmäisen viikon kestänyt kurssi Itä-Virossa, Narva-jöensuun
maastoissa. Tämä kevätkurssi järjestettiin yhdessä nykyisen oltermannimme
Mika Kalakosken kanssa. Mika ja Pekka
Tuominen kävivät vielä pitämässä sa-

Jutun kirjoittaja Veikko ”Late” Piironen.

malle joukolle talvikurssin seuraavana
talvena.
Allekirjoittanutta pyydettiin vielä vuosina 2007–2010 kouluttajaksi Viron kadeteille pidetyille noin 10 päivää kestäneille eloonjäämiskursseille. Nämä neljä
kesäkurssia onnistuivat Viron- Latvian
rajan maastoissa hyvin. Ohjelma ja kuljettu matka oli suurin piirtein kiltamme
UT-kurssia vastaava. Näiden kurssien
varsinaisina johtajina oli Suomessa Utkurssin käyneitä upseereja. Osallistujia
oli 18–24 hengen väliltä.
Vähitellen virolaiset alkoivat tulla toimeen omillaan. Viron liittyminen Euroopan unioniin, Natoon ja Schengenin eli
vapaan liikkumisen sopimukseen on
myös muuttanut paljon mainittujen laitosten toimintaa. Hyvin alkanut eloonjäämiskoulutus Viron Puolustusvoimissa
kariutui muutama vuosi sitten siihen,
kun jossain harjoituksessa oli tapettu
kanoja ja osallistujat saivat salmonellan.
Tämän jälkeen eloonjäämiskoulutus siirrettiin Kaitseliitin hartioille. Siellä vielä
puhaltavat vapaammat tuulet.
Ehkäpä tämä oli lähtölaukaus Erki
Vaikren toiminalle. Hänet on nimitetty
Kaitseliitin koulun eloonjäämiskoulutuksen koordinaattoriksi. Erki panikin kohta
uuden ja suuremman vaihteen päälle.
Hän oli kertomansa mukaan käynyt jo
Ruotsissa tutustumassa veljeskiltamme Överlevna Sällskapetin toimintaan

ja tavannut siellä muun muassa Harry
Sepp -nimisen, entisen virolaisen alan
uranuurtajan, eloonjäämiskouluttajan
ja kirjojen tekijän.
Ruotsissa onkin alan koulutus enemmän koordinoitua kuin meillä. Ruotsin
armeijalla on oma eloonjäämiskoulu.
Siellä käy kaikkien puolustushaarojen
henkilöstö kursseilla. Väestönsuojelulla
ja siviileillä on vielä omat kyseisen alan
organisaationsa.
Erki halusi tavata suomalaisia alan
miehiä, erityisesti Turkka Aaltosen. Turkka ei muihin kiireisiinsä vedoten voinut
osallistua. Lupasi kyllä antaa tieto- ja taitoapua tarvittaessa. Tällöin tuli mukaan
Turkan tuttu, helsinkiläinen eräopas
ja Laskuvarjojääkärikillan mies Pekka
Konu. Sovittiin tapaamisesta Helsingissä lokakuussa 2009. Paikalle saapuivat
Erki, Mika, Veikko ja Pekka. Toiminnan
miehenä Pekka oli järjestänyt meille kokoontumistilat ja lounaan Maanpuolustuskouluyhdistyksen tiloissa.
Ensiksi käytiin, kuten hyviin tapoihin
kuuluu, tervehtimässä talon isäntää,
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtajaa, prikaatinkenraali evp.
Pekka Tuunasta. Keskusteltiin tulevasta
yhteistyöstä virolaisten kanssa. Todettiin, että Suomessa ei ole maanpuolustuksesta vastaavilla laitoksilla yhtenäistä
koordinoitua henkiin- tai eloonjäämiskoulutusta - eikä kai koskaan tulekaan.
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Simisalun soissa on kunnon lammikkoja.

Jos varusmieskoulutusta yhä supistetaan, lienee ajan puute suurin syy, että
tämänlaatuiselle koulutukselle ei ole
edes aikaa.
Muutamissa joukko-osastoissa on
kyllä alan koulutusta. Parhaiten ehkä
Ilmavoimissa, Utin Jääkärirykmentin
Laskuvarjojääkärikoulussa ja Imatran
Immolan Raja- ja Merivartiokoulun Erikoisrajajääkäreille. Molempien koulutukseen kuuluu muun muassa talvinen
pelastautumisharjoitus Lapissa.
Lupasimme toiminnanjohtaja Pekka
Tuunaselle raportoida aika-ajoin tekemisiämme. Kokouksessa päätettiin
yhteistyöstä ja tietojen vaihdosta Viron Kaitseliitin kanssa. Ensimmäiseen
tapahtumaan lähdettiin yksityishenkilöinä. Esitin, että myöhemmin Survival
Kilta voisi osallistua virallisemminkin kiltana, jos vuosikokous tai johtokunta niin
päättää. Päätettiin osallistua Erkin kutsumana ensimmäiseen kansainväliseen
kokoontumiseen kesällä 2010 Virossa.
Seuraavana päivänä vielä ajettiin Erkin kanssa Kaitseliitin maasturilla tapaamaan mestari Nalle Coranderia. Nallella
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oli kota pystyssä, jossa esiteltiin taitojamme puolin ja toisin. Nalle pyöräytti
tuliporalla kotatulet. Juotiin nokipannusta yrttiteetä, kahvia, syötiin nuotiomakkaroita ja karjalan piirakoita. Nalle
lupasi tulla toimintaan mukaan. Pikku
lahjat vaihtoivat myös omistajaa.

Suunta etelänaapuriin
Sitten asiaan eli ensimmäiseen kansainväliseen kokoontumiseen Virossa
11.-.13.7.2010. Olimme myös Virolaisen
Erna-tiedusteluryhmän jalanjäljillä.
Kaitseliitin virallinen englanninkielinen kutsu saapui hyvissä ajoin mukaan
lupautuneille eli allekirjoittaneelle, Mikalle, Nallelle, luutnantti Jani Anttilalle
Raja- ja Merivartiokoulusta ja Pekka Konulle. Lisäksi kutsun jakelusta havaittiin,
että Ruotsista oli tulossa Harry Seppin
johdolla seitsemän alan miestä ja kaksi
naista. Virolaisia oli kutsuttu Kaitseliitin
koulusta ja eri maakunnista. Tapahtumassa heitä oli mukana kymmenkunta.
Oli helteinen sunnuntai kun me suomalaiset sankarimatkailijat seilasimme
Tallinnaan Baltic Princess -laivassa. Se

oli niin täysi, että Pekka oli saanut paikat
vain bisnesluokkaan. Erki oli vastassa
Tallinnan satamassa Kaitseliitin uudella
Nissan-pikkubussilla.
Matkalla Keski-Viroon ja Simisaluun
haimme lentokentältä yhden lentäen
tulleen ruotsalaisen osallistujan. Loput
ruotsalaiset ja virolaiset olivat menneet
jo aiemmin Simisaluun. Ikävä kyllä kuulin vain kerran näiden ruotsalaisten ja
virolaisten osallistujien nimet tervehtiessämme. En voi tässä heidän nimiään
muistaa ja mainita.
Ajettiin 81 kilometriä ja tultiin kiinni olevan Simisalun Luontokeskuksen
pihaan. Täällä vaihdoimme maastovarusteet. Muutamat meistä kiipesivät
lähistöllä olevaan rautaiseen palovartiotorniin maisemia ihailemaan. Näkyi
vain suota, peltoja ja metsää, sekä muutama talo kauempana. Tästä jatkettiin
illan kähyssä hikinen marssi suopolkua
kolmisen kilometriä Kollasaaren suosaarekkeelle. Paikalla on ollut kauan sitten maanviljelystalo. Nyt jäljellä oli vain
raunioita ja pystyyn jäänyt aitta, sekä
kivetty vinttikaivo. Erki on tätä paikkaa

Maanalainen uuni savusi kovin, muttei syttynytkään kunnolla.

Työn tulos: savikuppeja ja piippu.

pitänyt Kaitseliitin koulutuspaikkana.
Oli hiljattain rakennettu nuotiopaikka,
käymälä, havutettu saunan tapainen ja
kauempana metsässä ilmeisesti kurssilaisten tekemiä tilapäismajoitteita. Paikalla oli jo aiemmin tulleita.
Tervetuliaispuheiden jälkeen käytiin
ripeästi toimeen. Tapahtuman teemana
oli savikuppien eli keramiikan polttaminen maanalaisessa ja maanpäällisessä
uunissa. Osallistujien lukumäärää vastaavat savikupit ja kaksi uunia oli jo valmiina. Erki oli tupakkamiehenä valmistanut myös koemielessä poltettavaksi
yhden savipiipun.
Saviastiat oli valmistettu tiiviistä savesta noin viikkoa aiemmin ns. ilmakuivamaan. Maanalainen uuni, noin 60-80
senttiä syvä kuoppa vuorattiin pilkkeillä.
Keskelle asetettiin puolet savikupeista
ja päälle jälleen pilkkeitä. Nämä peitettiin turpeella. Päihin jäi sytytysaukot ja
keskelle pieni savun poistumisaukko.
Maanpäällisen uunin alimmainen kerros
koostui pilkkeistä. Kupit ladottiin niiden
päälle. Sivuille ja päälle tuli pilkkeitä.
Turpeilla, takiaisenlehdillä ja savella rakennettiin kuppien päälle pyramidin
kaltainen rakennelma. Sytytysaukko
juurelle ja keskelle jäi savunpoisto aukko. Ja sitten tulta perään. Maanpäällinen
syttyikin hyvin. Maanalainen savusi ja
siitä ei saanut selvää, että palaako se
kunnolla vai eikö pala.
Päivälliseksi oli tarjolla sinkkiämpäreissä kypsennettyä moniviljapuuroa ja
nokipannukahvia sekä erikoisella menetelmällä kurkkupurkissa savustettua
sianlihaa. Isäntämme sulloivat kurkkupurkkiin lepän pieniä tuoreita oksia lehtineen ja keskelle sianlihaa, tiivis kansi
päälle ja nuotioon. Lopputulos oli maukas. Monet paistoivat myös sianlihavartaita nuotiolla, koska lihaa ja sipulia oli
yllin kyllin.
Nalle teki näytösluontoisesti tuliporalla tulet. Kuumassa illassa tulet syttyivät
nopeasti. Nalle lahjoittikin Erkille hienot
uudet tuliporavälineet oikein kantolaukussa. Minä innostuin paistamaan pettuleipiä. Monet osallistujat söivät sitä ehkä
ensi kertaa elämässään. Toin mukanani
pussillisen ruis- ja pettujauhoja. Taikinaa
tuli niin paljon, että sen sisään pantiin
sianlihaa yöksi nuotion hiillokseen kypsymään. Isäntämme kääri myös sianlihaa takiaisenlehtiin ja hiillokseen aamua varten.
Nämä olivatkin hyvää einettä aamulla.
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Ohessa lämpisi ehkä erikoislaatuisin
sauna, jossa olen koskaan saunonut. Muutama osallistuja kokeili sitä. Itse sauna oli
kevytpeitteistä tehty kodanmuotoinen
rakennelma, joka oli vuorattu ulkoapäin
kuusenhavuilla. Keskellä kotaa oli pikku
rautakamiina tulikuumaksi lämmitettynä ja tuli vieläkin pesässä. Savutorvi oli
seinästä ulos. Sinkkiämpärillinen kiviä
kuumennettiin nuotiossa punahehkuviksi. Sitten ämpäri kannettiin kamiinan
päälle ja löylyä lyömään. Me suomalaiset
olimme tehneet muutamia vihtoja. Löylyt saatiin näinkin. Kaivokylmä pesuvesi
karkaisi lopullisesti saunojat. Vähitellen
taipui yöpuulle yksi jos toinenkin osallistuja, kuka mihinkin. Vain sääskien ininä
täytti hiljaisen Kollasaaren tienoon.
Valkeni seuraava kuuma maanantaiaamu. Aamiaiseksi syötiin sinkkiämpäreistä puuroa ja nokipannukahvia, sekä
yön yli hiilloksessa aiemmin kerrotulla
tavalla kypsynyttä sianlihaa. Sitten avattiin uunit.
Yllätys! Maanalainen uuni ei ollut
syttynyt ja palanut kunnolla. Saviastiat
eivät olleet valmiita. Sain Erkiltä myöhemmin viestin, jossa hän kertoi, että
oli polttanut kupit samassa maauunissa
onnistuneesti.
Maanpäällinen uuni toimi ja valmisti saviastiat ja piipun kestäviksi. Puolet
osallistujista sai muistoksi tällaisen. Tämän jälkeen lähti vielä suuri osa osallistujista tutustumaan lähialueen soihin
ja niiden lampiin. Soilta palasi hikistä ja
paarmojen puremaa väkeä iltapäivällä
takaisin. Muutamat jopa uivat suosilmäkkeissä. Lähtöateriaksi kypsennettiin
sianlihaa kuka mitenkin.
Aitan seinään oli piirretty ikiaikaiset
riimukirjainaakkoset. Muutamat kirjoittivat niillä nimensä aitan seinään, kuten
olivat tehneet jotkut muutkin paikalla
käyneet. Sitten kuuma marssi Kaitseliitin
pikkubusseille. Matka, 92 kilometriä, kohti Raplan Alun Kaitseliitin koulua alkoi.

Ernan tarina
Matkalla pysähdyttiin Kautlan kylässä
virolaisen, mutta suomessa Espoon Soukassa koulutetun Erna-tiedusteluosaston muistomerkeillä ja haudoilla. Täällä
Erki kertoi Simisalu-Kautlan taisteluista
ja muistomerkkien synnystä. Olin itse jo
aiemmin perehtynyt Ernan historiaan.
Osa Ernaa tuli vuonna 1941 Suomenlahden yli veneillä ja jatkoi siitä venäläis-
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ten takaa-ajamina, suurin kantamuksin,
juosten, jalat maihinnousussa kastuneena noin 80 kilometriä tehtäväänsä, suojaan suuriin Simisalu-Kautlan metsiin ja
suoalueille. Loput Ernan soturit pudotettiin laskuvarjoilla juuri Kautlan alueelle. Se on tiettävästi Suomen armeijan
ensimmäinen laskuvarjo-operaatio.
Ernan tehtävänä oli tiedustella neuvostoarmeijan vetäytymistä vuoden
1941 heinä-elokuun vaihteessa Virosta.
Tiedot se välitti saksalaisille. Sen yksi
Barbarossa-suunnitelman hyökkäyskiila
eteni Baltian maiden kautta kohti Narvaa ja Leningradia.
Ernaan kuului 67 miestä. Sen suojaan
hakeutui Kautlan alueella virolaisia metsäveljiä ja aseettomia, kokonaisia pakolaissiviiliperheitä - yhteensä noin 1 500
ihmistä.. Neuvostoliittolaiset lähetti alueelle noin tuhannen miehen vahvuisen
rangaistus- ja hävityspataljoonan. Se
piiritti Ernan ja muut virolaiset. Saksalainen Jalkaväkirykmentti 311 oli jo lähestymässä etelästä. Ernan johdolla koko
joukko murtautui venäläisten piiritysrenkaan läpi ja sai yhteyden saksalaisiin
6.8.1941.
Ernasta kaatui kolme, haavoittui neljä ja katosi yksi mies. Kaikki Ernan mukana olleet siviilit säilyivät kuin ihmeen
kaupalla vahingoittumatta. Venäläiset
polttivat Simisalun talon ja Kautlan alueella useita taloja surmaten kymmenittäin niiden asukkaita. Syyksi riitti, että
talossa oli talvelle varattu liikaa elintarvikkeita. Neuvostojoukot epäilivät, että
talojen asukkaat auttoivat metsäveljiä.
Se ei tässä tapauksessa ollut totta, sillä
asukkaat olivat vain varautuneet talven
varalle, kuten aina oli tehty.
Erna-ryhmä ja siihen liittyneet metsäveljet jatkoivat sotimista saksalaisten Jr
311 kanssa Erna I -pataljoonana. Se osallistui muun muassa Tallinnaan suuntautuvaan hyökkäykseen. sekä myöhemmin
Erna II -nimisenä Viron saarien Vormsin,
Muhun ja Saarenmaan valtaukseen.
Syyskuun lopussa 1941 pataljoona
siirtyi Tallinnaan ja se lakkautettiin. Ernalaiset jatkoivat kuitenkin sotimista
Suomen ja Saksan armeijoissa toisen
maailmansodan loppuun saakka. Esimerkiksi suomalaisissa kaukopartioosastoissa palveli ernalaisia.
Kautlan muistomerkit ja ernalaisten
haudat nimineen oli vaikuttava kokemus. Sinne on haudattu ernalaisia vielä

viimme aikoinakin, muun muassa Ülo
Jõgi, joka on kirjoittanut kirjan Ernan
tarina.
Iltamyöhällä saavuimme Raplan Alun
Kaitseliitin koululle. Tämä hyvin materiaalein ja laittein kunnostettu entinen
kartano antoi meille kunnon saunan,
iltapalan ja puhtaat lakanat yöksi.
Valkeni tiistaiaamu entistä kuumempana. Erki hääri jo aamupalaa laittamassa. Syötyämme tutustuttiin Kaitseliitin
kouluun. Tutuksi tuli myös suuren havaintotaulun avulla 1918 -1920 käyty Viron vapaussota sekä suomalaisten pohjanpoikien osuus tuossa sodassa.
Loppukeskustelussa ruotsalaiset ja
me suomalaiset kiitimme Erkiä kaikesta.
Hän luovutti kaikille osanottotodistuksen ja Eesti Instruktor -hihamerkin. Me
puolestaan kiltalaisten, Turkka Aaltosen
ja Martti Arkon tekemän Vanhat Hyvät
Erätaidot -kirjan. Ruotsalaiset lupasivat
järjestää Ruotsissa seuraavan kansainvälisen kokoontumisen vuonna 2011.
He yrittävät saada mukaan myös norjalaisia ja tanskalaisia.
Ernan muistoksi järjestävät Viron
Puolustusvoimat joka vuosi Erna Retk
-nimellä sotilastaitokilpailun. Siinä kovimmat partiot juoksevat tuon 80 kilometriä suunnistaen ja matkalla erilaisia
tehtäviä tehden, muun muassa ampuen.
Suomalaisia sotilas- ja reserviläispartioita on osallistunut tähän kilpailuun. Toinen kova kilpailu on samantyyppinen
Pörgupöhja, eli Helvetinpohja-kilpailu.
Nyt tämä kilpailu päättyi edellisenä
päivänä, kun kokoontumisemme alkoi.
Ruotsalaisista osallistujista oli ollut partio mukana kilpailussa. Väsymys näkyi
miesten kasvoilla. Jalkojen rakot oli paikattu myös lukuisin laastarein. Erkki kehotti myös Survival Kiltaa osallistumaan
tuleviin kilpailuihin. Tässä on haastetta
kiltakansalle! Voin toimia asiassa yhteyshenkilönä. Sähköpostiosoite on veikko.
piironen@pp1.inet.fi
Tekstissä käytetty lähteenä Ülo Jõgin kirjaa Ernan tarina

Tapahtumat 2011
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi
26.2.-5.3.2011

Ulkoilun talviturvallisuuskurssi järjestetään yksiosaisena maastoharjoituksena. Kurssilla käsitellään olosuhteet huomioiden
mahdollisimman kattavasti Ulkoilun talviturvallisuuskurssin koulutusohjelma. Kurssin johtajana ja yhteyshenkilönä toimii Juho
Salminen. Sitovat ilmoittautumiset 6.2.2011 mennessä. (Mail: Puh. 050-5387955.)
Mikäli olet kiinnostunut kurssin kouluttajan tai apukouluttajan tehtävistä, ota yhteyttä kurssin johtajaan. Syyskokouksen yhteydesssä järjestettävä Ulkoilun talviturvallisuuskurssin teoriaosa on suositeltava kaikille ensimmäistä kertaa Ulkoilun talviturvallisuuskurssille osallistuville.

Etsintäkurssi

8.-10.04.2011, Pirkanmaa
Tapahtuman täsmällinen paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kurssi on yhtenevä vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsinkäkurssin kanssa.
Etsintäkurssin tavoite: Osallistuja tuntee tavallisimmat etsintämenetelmät ja osaa toimia niissä etsijänä. Osallistuja tietää myös
etsinnän eri vaiheet, valmiuden osa-alueet, vastuut, viestitoiminnan perusteet ja osaa varautua etsintöihin.
Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii valmiuskouluttaja Tero Ahtee. (Mail: Etunimi.Sukunimi@tut.fi.)
Ilmoittautumiset 31.03.2011 mennessä.

Keväteväät

Toukokuu 2011, Satakunta
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.
Kurssin kouluttajina toimivat Turkka Aaltonen ja Mika Kalakoski. Kurssille otetaan 12 henkilöä. Kurssikirje ja ajo-ohje lähetetään
ilmottautuneille noin viikko ennen kurssia. Ilmoittautumiset ja tiedustelut tapahtuman vastuuhenkilölle. Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Mika Kalakoski. (Mail: Etunimi.Sukunimi@gmail.com, Puh. 050-3592792.)

Ulkoilun turvallisuuskurssi
13.-21.8.2011, Itäinen Ylä-Lappi

Ulkoilun turvallisuuskurssi järjestetään yksiosaisena, viikon mittaisena maastokurssina. Kurssilla käsitellään olosuhteet huomioiden mahdollisimman kattavasti ulkoilun turvallisuuskurssin koulutusohjelma.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut kurssin johtajalle. Kurssin johtajana toimii Mika Kalakoski. (Mail: Etunimi.Sukunimi@gmail.com, Puh.
050-3592792.) Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut 17.7.2011 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

Syyskuu 2011, Häme
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.
Kurssin kouluttajina toimivat Turkka Aaltonen ja Mika Kalakoski. Kurssille otetaan 12 henkilöä. Kurssikirje ja ajo-ohje lähetetään
ilmottautuneille noin viikko ennen kurssia. Ilmoittautumiset ja tiedustelut tapahtuman vastuuhenkilölle. Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Mika Kalakoski. (Mail: Etunimi.Sukunimi@gmail.com, Puh. 050-3592792.)

Vuosikokous

Marraskuu 2011
Tapahtuman täsmällinen aika, paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Mikäli olet kiinnostunut tapahtuman järjestämisestä, ota yhteyttä voutiin.
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