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Kiltavuosi sujui taasen vilkkaasti, ja osallistujia tapahtumiin riitti hyvin syksyyn
saakka. Vuoden huipentumaksi muodostui Ulkoilun turvallisuuskurssin ja
”kisällivaelluksen” yhteinen päätöstilaisuus tunturikylä Muotkan Ruoktussa. Paikalla oli 30 kiltalaista monelta eri
vuosikymmeneltä, sekä tietenkin tuoreet juuri kurssin läpäisseet ja nyt jo kiltalaisiksi hyväksytyt uudet jäsenet. Heille tervetuloa mukaan yhdistyksemme
toimintaan.
Viime vuosien aikana kiltalaiset ovat
toimineet ahkerasti ja uusia nimityksiä on mukavasti tänä vuonna. Vuoden
1992 ulkoilun turvallisuuskurssilainen
ja sen jälkeen monessa mukana ollut ja
kaikkien tuntema kouluttaja Pasi Ikonen
nimitettiin tarkastusmestariksi. Onneksi
olkoon Pasi ja muut nimityksiä saaneet.
Vuosikokous vahvisti toimintasuunnitelman joka myötäilee pitkälti edel-

listen vuosien tarjontaa. Syyskuussa on
kiltamme vuoro järjestää kansainvälinen kouluttajatapahtuma, ensimmäisenhän järjesti eestiläiset veljet ja toisen
ruotsalaiset.
Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti
kouluttajille, mestareille ja kisälleille, jotta he pääsisivät tutustumaan ja luomaan
yhteyksiä naapurimaiden harrastajiin.
Mukaan kuitenkin otetaan muitakin kiltalaisia järjestelytehtäviin ja osallistujiksi
mikäli paikkoja jää täyttämättä.
Alkanut kiltavuosi näyttää tarjontansa puolesta hyvältä ja sellaiseksi se tulee
muodostumaankin, kun Sinä ja muut
kiltalaiset lähdette rohkeasti mukaan tapahtumiin.
Ja jos haluaa järjestää muiden samanhenkisten kanssa vapaamuotoisempaa
toimintaa, on kiltamme keskustelupalstalla hyvä ilmoitella ja hakea retkiseuraa.

Hyvää kiltavuotta kaikille, metsässä ja
tuntureilla tavataan.
Oltermanni Mika

Oltermanni Mika Kalakoski ihailee
Turkka Aaltoselta saamaansa lahjaa
Survival Killan syyseväät-kurssilla.
Kuva Juho Salminen.

Etukannen kuva Juho Salminen.
Talvikurssi Tuángânuáivilla
maaliskuussa 2011.
Takakannen kuva Artturi Kröger.
Kouluttajakurssi Muotka 2011
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Vuosikokouksessa 2011 päätettyä.

Survival Killan uudet jäsenet vuoden 2011 UT-kurssilta:
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Etsintä oli ajankohtainen
Teksti: Juho Salminen

Mikä yhdistää Survival Killan
etsintäkurssia sekä kahta katoamista vuosilta 2011 ja 1963?

15-vuotias Karoliina Kesti katosi Tampereella 31. heinäkuuta 2011 ja löytyi
kuolleena Tampereen Likolammesta 7.
syyskuuta. Poliisin mukaan kyseessä oli
onnettomuus. Tapaus keräsi valtavasti huomiota, poliisi ehti jo epäillä rikostakin.
Viisivuotias Anja-tyttö katosi kotipihastaan Muonion Keräs-Siepin kylästä 24.
toukokuuta vuonna 1963. Etsinnät aloitettiin samana päivänä, mutta tyttöä ei
löytynyt. Kolmentoista päivän kuluttua,
5. kesäkuuta, tytön ruumis löydettiin
Ounasjoen varresta, katoamispaikasta
pohjoiseen. Viisivuotias ehti kulkea yksitoista päivää ja ainakin 50 kilometriä.
Ennenaikaisen kuoleman lisäksi näitä kahta yhdistää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminta. Keräs-Siepin tapauksesta sai alkunsa Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu eli Vapepa. Anja-tytön
katoamisen aikaan etsijöiltä puuttui
koulutusta, viestivälineitä ja huoltoa. Tapaus sai paljon julkisuutta, ja alkoi keskustelu paremmin organisoidusta vapaaehtoisten auttajien toiminnasta.
Aloitteentekijänä toimi Suomen Punainen Risti, ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin jo seuraavana vuonna,
1964.
Kestin katoaminen taas herätti Tampereella monien, etenkin nuorten, auttamishalun. Maastoetsintöihin riitti väkeä
ja Vapepan etsintäkurssit olivat täynnä.
Survival Killan jäsenille järjestetty etsintäkurssi sattui Tampereelle juuri samalle viikonlopulle kuin Karoliina Kestin katoaminen. Kurssilla tapauksesta ei tosin
tiedetty vielä mitään, mutta mieleen on
jäänyt, kuinka kurssinjohtaja Tero Ahtee
kertoi, että näkyvät katoamistapaukset
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Kisällit kouluttajaopissa
Muotkalla

Teksti ja kuvat: Artturi Kröger

Puolenkymmentä kiltaveljeä ja -sisko painuivat elokuussa erämaahan. Tällä kertaa tilauksessa ei ollut kärvistelyä vaan oppia
kouluttajana toimimisesta. Kisällikurssin luokkahuoneeksi oli valittu Muotkatunturin erämaa-alue Inarissa.

tuovat Vapepalle yleensä paljon lisää vapaaehtoisia. Niin kävi nytkin.
Lasten ja nuorten katoamiset keräävät
helposti paljon huomiota.
Eniten etsitään kuitenkin aikaihmisiä, yli
50-vuotiaita ja eläkeikäisiä. Esimerkiksi Tampereen alueella alle 18-vuotiaita
etsitään ehkä vain kerran vuodessa tai
harvemmin.
Maallikot ihmettelevät usein, miten etsintä voi olla niin hidasta touhua. Sen etsintäkurssilla ainakin oppii, että hidasta
se todella on. Jos kymmenen hengen
ryhmä haravoi huolellisesti maastoa, se
tarkoittaa, että joukko kulkee rivissä ja
kulkijoiden välillä on muutama metri –
rivistön leveys on siis 20-30 metriä. Hankalassa maastossa etenemisvauhti on
alle kilometri tunnissa. Tästä voi jokainen laskea, että jollei etsijöitä ole valtavaa määrää ja jos pinta-alaa riittää, myös
aikaa kuluu.
Kiltalaisen näkökulmasta etsintäkurssin käyminen on lähinnä ulkoilullista
yleissivistystä. On hyvä tietää vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteispelistä,
kun eksynyttä haetaan. Maastoetsintäharjoitukset, lyhyetkin sellaiset, ovat
opettavaisia. Jokainen kurssilainen mitä
luultavimmin alkoi pohtia, miten toimii,
jos vaelluksella joku porukasta katoaa –
tai jos itse eksyy.
Kurssi vahvisti jo monilla reissuilla ja
kursseilla hyväksi havaitut perusperiaatteet: pidä yllä erä- ja suunnistustaitoja,
pysy kartalla, kuuntele kehoasi, pysähdy ennen kuin väsähdät ja sovi porukan
kanssa mitä tehdä, jos joku katoaa. Pääsääntö on, että porukan ei kannata hajaantua ilman painavia perusteita.

Tässä muutama skenaario mielikuvaharjoituksia varten:
Olet liikkeellä kaverisi kanssa päiväreppujen kanssa, harjoittelette maastossa liikkumista keksimällä vuorotellen seuraavan kohteen (rastipisteen),
johon toinen suunnistaa ja toinen
seuraa. Eräällä rastivälillä olet suunnistajana ja huomaat tiheän metsikön (harventamaton 10-vuotias kuusikko) jälkeen että kaveriasi ei
näykään takana. Mitä teet? Kannattaako tuollaisesta huolestua? Milloin
alkaisit huolestua? Mitä asioita pitää/
kannattaa ottaa huomioon?

Olet viikonloppureissulla lokakuussa
neljän henkilön porukalla rinkkojen
kanssa eteläisessä Suomessa retkeilyreitillä. Yksi porukan jäsen kastelee
jalkineensa puron ylityksessä ja jää
vaihtamaan kuivia sukkia. Muu joukko kiirehtii yöpymispaikalle pystyttämään telttoja, sillä ilta alkaa hämärtyä ja tummista pilvistä päätelleen
pian alkaa sataa. Kolmikko huomaa
pari tuntia yöpymispaikalla oltuaan,
ettei neljäs kaveri olekaan vielä tullut. Mitä teet? Kannattaako tuollaisesta huolestua? Milloin alkaisit huolestua? Mitä asioita pitää/kannattaa
ottaa huomioon?

Ylitys ja jalkojen pesu.
Millainen on hyvä kouluttaja? Mitä teet
jos UT-kurssin apukouluttajana eksyt
ryhmäsi kanssa näreeseen? Entä miten
toimit, jos kurssinjohtaja ripuloi itsensä
tunturissa henkihieveriin?
Elokuussa 2011 Muotkatunturin koivikot kuhisivat kiltalaisista. Maastossa
painalsi paitsi kuusitoista UT-kurssilaista kouluttajineen myös puolentusinaa
kisällikurssilaista kaitsijoineen.
Kisällikurssiin, tai -vaelluksen, tavoitteena oli lisätä osallistujien valmiuksia
toimia apukouluttajina tai kouluttajina
Survival Killan kursseilla. Mukaan pääsi jos oli suorittanut UT-kurssin ja kirjautunut killan koulutusjärjestelmään. Kaupanpäälle oli lupa odottaa laatuaikaa
kiltaveljien ja -sisarten kanssa upeissa
puitteissa – juuri pyydetyllä jalokalalla
herkutellen!
Kisällikurssi oli syntynyt tarpeesta: UTkurssille oli ilmoittautunut apukouluttajaehdokkaita reilusti yli kotitarpeiden.

Eioota fiksumpaa oli tarjota motivoituneille kiltalaisille uusi tapa osallistua ja
oppia. Kisällit olivat saaneet kouluttajikseen Erkki Tuomisen ja Hannu Lepomäen.

Siirtymiä ja ongelmanratkaisua

Mikä oli saanut kisällit hakeutumaan
vaellukselle?
”Kaipasin syventävää tietoa UT-kurssin
asioista ja halusin kehittyä ohjaajana.
Toiveissa oli tietysti myös mukavaa yhdessäoloa ja uusiin ihmisiin tutustumista”, kertoo Heli Koivuluoma.
Antero Uurtamon oli saanut mukaan
niin ikään halu oppia uutta ja hengailla
kivassa seurassa maastossa.
”Kisällivaelluksella ei olla niin sekavassa
mielentilassa kuin UT:lla, joten oppi menee paremmin perille”, arveli Antero.
Kisälliremmi liikkui päivittäin uuteen
leiripaikkaan. Ryhmänjohtajaksi pääsi

kurssilaisista vuorollaan jokainen. Siirtymien aikana treenattiin muun muassa
suunnistamista, reitinvalintaa, jokien ja
vähäisempien purojen ylityksiä.
Tauoilla saatettiin joskus pötkötellä ja
katsella pilviä, mutta yleensä paiskittiin
hommia: pienryhmissä tai työpareissa
ratkottiin erilaisia probleematilanteita
kouluttajan näkökulmasta.
Sivutuotteena syntyi myös yksilötason
oivalluksia.
”Tajusin, miten huonosti tulee muotoiltua kysymyksensä, kun on asiasisällön
suhteen epävarma. Aloin rohkeammin
tehdä ’tyhmiä’ kysymyksiä ja niin aion
tehdä jatkossakin – muuallakin kuin killan tapahtumissa”, Heli kertoo.
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Ensiapuharjoitus, potilaana Juhani.

Liideristä ihmishyytelöksi

Evästä kisällit olivat pakanneet mukaansa maksimissaan puolitoista kiloa per
henkilö. Se oli tuntunut paljolta eräsäkkiin survoessa, mutta osoittautui jotoksella vähäiseksi. Mahan murinaa ei hiljentänyt sekään, että Muotkan vesien
punalihaiset eivät hyppineet kilpaa patoihin. Ravinnon niukkuus vaikutti myös
toimivien johtajien aivoituksiin.
”Ryydyttävintä oli omalla johtajavuorolla huomata, että mies lahoaa käsiin
ja muuttuu liideristä ihmishyytelöksi”,
ruoski Antero itseään pilke silmäkulmassa.
”Vähäinen ravinto alkoi vaikuttaa jo
ensimmäisenä kokonaisena päivänä.
Saman huomasin myös UTT-kurssilla.
Pitää tarkkailla jatkossa, käykö samoin”,
Antero pohti.
Päiväjotoksen päätteeksi ryhmänjohtaja valitsi leiripaikan, jossa alkoi vilkas
toiminta heti kantolaitteiden laskeuduttua sammalikkoon: majoitteiden pystyttäminen, polttopuiden haalinta ja ruoan
hankinta.
Kaksi ensimmäistä sujui varsin mallikkaasti, työnjakokin toimi ja jalostui entisestään vaelluksen edetessä, mutta yksi
asia oli ja säilyi: kaloja ujostutti.
Niitä lähestyttiin vaihtelevilla pyyteillä milloin reteästi roiskien, milloin ninjatyyliin hiipien, mutta saanti oli vaatima-
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Antti ja Heli suunnistavat.
tonta. Yritys kuitenkin palkittiin lopulta
ja maukkaitakin muistoja jäi. Helin pullovirvelillä nappaama tammukka kamppaili kuin miekkakala!

Treeniä ja analyysiä

Taitorasteilla opeteltiin yksilötaitoja, kuten solmuja ja sidoksia, sekä esimerkiksi kalankäsittelyä. Rastinvetäjän lopetettua oli mahdollisuus käydä tilannetta
läpi: mikä oli hyvää, missä jäi kehittämisen varaa? Lähestymistapa oli oikea,
mutta keskustelu jäi usein vähänlaiseksi.
”Koulutustapahtuman jälkeen kannattaisi käydä kyseistä asiaa perusteellisemmin läpi yhdessä, kun tilanne on
tuoreessa muistissa”, painotti Juhani
Ahlgren, yksi kisälleistä.
Juhani yllätti itsensä ja kurssilaiset järjestämällä hieman lisäohjelmaa maastossa. Vanha polvivaiva alkoi vihoitella.
Kisällit pääsivät virittelemään ensin tukisiteen, sitten miettimään, miten suunnitella reitti niin, että kaikki pääsevät omin
jaloin maaliin, Muotkan Ruoktuun.
”Oivallus siitä, että pienenkin tavaran
siirto kaverin reppuun auttaa niin fyysisesti kuin henkisesti jaksamaan ja jatkamaan, oli osaltaan reissun parasta antia
minulle”, kiittelee Juhani.
Yksi kisällien ja ohjaajien kanssa läpikäydyistä asioista oli varusteet ja tekstiilit. Vaatteissa hajonta oli suurta: Erä-

Tukun järeistä kuoseista ultrakeveiden
Powerstrech-trikoiden kautta ”duunista
nussittuihin” ilmaisiin hanskoihin.

Oppia roppakaupalla

Vaelluksen pääteasemalla Muotkan
Ruoktussa vallitsi hyrisevä yksimielisyys:
oppia oli saatu ja reissu oli ollut onnistunut monilla mittareilla. Kisällien mielestä kaikkien killan kouluttajiksi ja apukouluttajiksi haikailevien olisi syytä
käydä tällainen koulutusvaellus.
Parannusehdotuksiakin ropisi.
”Ehkä voisi vielä enemmän opettaa tai
keskustella eri ryhmänohjausmenetelmistä”, ehdottaa Heli, ja lisää, että vaellus voisi olla joka vuosi, ”pikkuhiljaa
varmaan sitä oppisi varmemmaksi kouluttajana”.
Kaikki tuntuivat olevan samaa mieltä yhdestä, ehkä siitä tärkeimmästä asiasta: omat kouluttajan ja ryhmänjohtajan taidot paranivat. ”Tuli oppia itsestäni
roppakaupalla, hyvässä ja pahassa. Opin
myös uusia taitoja ja niksejä”, summaili
Antero.
Kisällit iloitsivat yksimielisesti myös uusiin kiltalaisiin tutustumisesta. Samanhenkisessä, taustoiltaan kirjavassa ja
huumorintajultaan kyseenalaisessa porukassa on ilo rymytä.

Juhani paistaa leipää.

Kisällien koulutusrastit
Jokaiselle kisällille oli annettu ennakkoon
valmisteltavaksi koulutusrasti. Aiheina olivat:
- Tulenteko tilapäisvälinein
- Vesi, puhtaan veden tunnistaminen,
puhdistusmenetelmät
- Solmut ja sidokset
- Kalankäsittely ja -valmistus
- Kalastus, ongen valmistus, launikoukku, pullo,
virveli jne.
- Jokamiehenoikeudet
- Suunnistaminen
- Turvallisuussuunnitelman laatiminen

Kisällivaellusvarustus eräsäkissä
- Juomapullot 1,5l ja 0.5l
- Narua
- Puukko
- Kynä ja paperia
- Henkilökohtainen EA-pakkaus
- Kompassi
- Avomajoite
- Ruokaa max. 1,5 kg
- Henkilökohtainen hätäpakkaus
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Vetoa ja viimaa

27. helmikuuta

Teksti: Olli Oittila
Kuvat: Juhani Ahlgren, Sven Kask,
Vesa Mäyry ja Juho Salminen

Vuoden 2012 talvikurssi peruuntui vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Ehkä tämä tarina vuodelta 2011 innostaa kiltalaisia talvitoiminnan pariin ensi talvena. Ulkoilun talviturvallisuuskurssi oli
harjoitusten ja olosuhteiden puolesta monipuolinen.

Puolipäivä. Pyydykset on koettu, yksi siika, eiliset tähteet pakattu rinkkoihin, samoin miehekäs kimpale hirven lapaa,
joka aamusella paloiteltiin äärimmäisen
steriileissä olosuhteissa pihalla hangessa timpurin sahalla hiihtorukkasilla kiinni pidellen. Olemme hyvin tarkkoja tästä, ja mukana olijoista muutamilla onkin
hygieniapassi, joten mitään vaaraa ei
pääse syntymään. Teltta jää niille sijoilleen.
Iltapäivällä olemme kylväneet Muotkan Ruoktun pihan täyteen rinkkoja,
suksia ja muuta sekalaista tavaraa. Varaudumme alun pikataipaleeseen paksummilla takeilla, laseilla ja voimaperäisellä innostuksella. Jukka valjastaa reen
kelkan perään ja alkaa Kyyti. Sen kuluessa yritämme tarttua kiinni suksiin, reen
laitoihin ja toisiimme, jotta kaikki rekeen
laitettu myös pysyisi siellä.
Muutaman minuutin kuluessa olemmekin kelkkareitin varrella arvuuttelemassa sijaintiamme ja virittelemässä suksia
jalkaan. Kun koko retkikunta on koossa,
lähdemme kohti ensimmäistä leiripaikkaa, ja samassa meille perusteellisesti valkenee, mitä Ruoktun Hans tarkoitti

sanoessaan, ettei ”koko talvena ole suvennut”, lumi on samaa pehmeää höttöä pohjaan saakka. Suksi painuu vaivatta 30 senttiä, sauva menee pohjaan
saakka jos yhtään painaa. Latukoneena
toimiminen ja kolmannen ladun avaaminen on maitohappojen juhlaa. Vesa
toteaa suunnistaessaan, että armeijan
metallisauvoilla on kompassineulaan
melkomoinen vaikutus, ja painamme tämän mieleen.
Pystytämme leirin, laavu, erätoveri, kelo,
siikaa loisteella, lumen sulatusta, aamuiset tähteet, pullot täyteen. Rutiinit ottavat aina vähän aikaa muotoutuakseen,
mutta koska emme kukaan ole ensimmäistä kertaa metsässä yötä, ne hahmottuvat nopeasti. Jokainen seisoo
nuotiolla hetken, ja poistuu sitten hakeakseen lunta tai pilkkoakseen puuta,
ja välissä kiertää siika kädestä käteen, ja
kaikki syödään tarkkaan. Huomaan jatkuvasti pälyileväni kouluttajien leiriin
ikään kuin sihdatakseni sieltä tiedonmurusia, ja samaa taitavat tehdä muutkin.
Kurssin aikana kaikki lauseenpuolikkaat
ja vihjeet, joita irti saadaan, kannetaan
leiriin ja niitä käännellään ja nypitään
yhtä tarkkaan kuin kalaakin. Kellistymme maate.

Hätämerkkiharjoitus.

Juhani, Sven, ahkiot ja Muotkan maisema.

Kurssi tauolla matkalla yläleiriin.

26. helmikuuta

Helsinki-Vantaa. Ulkomittojen minimoimiseksi kolmeen tai neljään kertaan pakattu rinkka ja sukset, jotka eivät mahtuneet kokonaan suksipussiin,
katosivat hihnaa pitkin jonnekin. Toivon
kovasti näkeväni ne jälleen siellä, minne olen itsekin menossa, koska muuten
tästä tulee lyhyt kurssi.
Kaikki sujuu odotetusti, mikään ei ole
rikki, eikä kukaan käänny takaisin viimeisen etapin noutoa odotellessa. Kurssiin oleellisesti kuuluva epävarmuus tekee aina pientä pesää mieleen, eikä
ainoastaan minulla.
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Iltaan mennessä olemme majoittuneet
mielenkiintoiseen Neuvostotasavaltojen Liiton aikaiseen pyöreään mutta nelikulmaiseen telttaan, jossa on jopa kamiina. Teoriaosuuden jälkeen käymme
asentelemassa erinäisiä kalanpyydyksiä, jotka on määrä kokea aamutuimaan.
Houkuttelemme kalaa myös uittamalla avannossa isompia syöttejä, joista ensimmäisiä olemme Antti ja minä. Tämän
kuutamouinnin jälkeen on tarjolla löylyt, jota sitäkin kiitollisuudella nautimme. Illan mittaan Juhani toimii kokkina,
ja ruokana on tarjolla maksaa, sydäntä,
munuaista, lisukkeena puolukkaa, pe-

runoita ja lämmintä vettä. Moinen trahteeraus alkaa jo epäilyttää, vaikka vanhaan malliin, kun on tilaisuus, syödään.
Aavistelemme, että nälkä voi vielä yllättää. Mässäilyn ohessa kurssimme virolaisvahvistus Sven saa kunnian vastaanottaa killalta tulukset.
Käymme vähitellen nukkumaan ja annamme tulen kamiinasta sammua yöksi.
Tuleva aamu tietää liikekannallepanoa,
ja muuatta tunnettua kirjaa siteeraten:
Liikuntasota tuop nälän.

Survival News 2012 – 9

Tero kouluttaa pilkkirastilla.

28. helmikuuta

Maanantaiaamu. Leirin purku ja pakkaus, saamme vähän lisää tarpeita, leipää
ja voita, jonka säännöstely jää meille. Mikäli oikein muistan, saamme ensimmäiset Arto-sedän lohtukeksit, joita myös
syömme oman laskumme mukaan, toisin kuin kaikkea muuta ahkiosta löytyvää ruokaa. Lohtukekseistä muodostuu
nopeasti päivittäisen ruokahuoltomme
kulmakivi.
Suunta “Lahtisen huvilalle”. Lunta on
yhtä paljon kuin eilen, ja se on edelleen
pohjatonta. Alun osuus menee kelkkareittiä pitkin hyvin, loppu on yhtä taistelua ylämäissä ja notkoissa. Vähän ennen
leiripaikkaa Vesa paikallistaa tottuneesti heikon jään alueen, ja osoittaa, mi-

Sven saapuu igluun.

ten helposti se pettäisi kokemattoman
retkeilijän alla. Olemme taas viisaampia. Leiriydymme järvinäköalan ääreen,
ja ilta on täynnä toimintaa. Koivutulet, lunta vedeksi, pelmenit kiehumaan,
kenkiä ja sukkia kuivumaan, kintsilumia
kasaan, odottelua, lisää polttopuuta. Pihakenttämme on syöntihetkeä lukuun
ottamatta täynnä liikettä ja työkalujen ääntä. Tulta ylläpitävä pari paistelee
vuorollaan kalansa pannulla.
Lämpötila on vain muutaman asteen
pakkasella, joten lumen kovettumista saa odotella. Jättäydymme Anteron
kanssa suosiolla ensimmäisenä nuotiolle. Kotvan kuluttua yksi kintsi on tekeytymässä valmiiksi, ja toinen on keskeltä
halki. Sven, tuo ”Jäähallin kokoinen ka-

Antti ja Juhani sekä lumiluolan tunnelma.
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veri” kiskaisee Vesan suht livakasti sortuneen kintsin raunioista. Hetken tuumailun jälkeen Sven ja Vesa majoittuvat
telttaan. Antti on porautunut kintsinsä
sisään apukouluttaja Arton kuskatessa
lunta sivuun. Lopulta mekin yritämme.
Kaikki viivytys koituu luultavasti meidän onneksemme, kintsin katosta lohkeaa isoja paloja, ja puoli mittatikkua on
yhtäkkiä näkyvissä sisäpuolelta. Lumi sisällä on edelleen irtonaista ryyniä. Työ
etenee yllättävän nopeasti, ja yhtäkkiä
kammi on valmis, ja pysyy pystyssä. Täytämme pullot kuumalla vedellä ja majoitumme. Asetamme Anteron kanssa
standardit sisäsiisteydelle: ”Minun puolesta seinään saa kusta.” ”Tämä selvä.” Ja
unta.

Antti ja kestävä katto.
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Koivutulet tekeillä Harrijärvellä.

1. maaliskuuta

Aamu koittaa, saamme valmistaa kouluttajien nuotiolla kalaa, jälleen steriili timpurinsaha puree elintarviketta ja
kalat pääsevät paloina kiehumaan niine
hyvineen, suomuineen ja evineen. Pakkailemme hieman, katsastamme kintsien lujuuksia päälle kiipeämällä, joka
meidän tapauksessamme vahvistaa käsitystä satumaisesta onnenkantamoisesta, Antero vaipuu sisään heti ensi
askelella. Syömme kalakeiton ja alamme voidella suksia pakkaamisen lomassa. Saan suunnistusvuoron, mutta eilen
hiihdetyn ladun seuraaminen ei sinänsä ole kovin vaikeaa. Vesalla kriittinen
massa ylittyy rinkan, ahkion ja ylämäen kanssa, joten saan ahkion. Sitä ennen
töhrin suksiin aivan väärät voiteet, suojakelin liisteriä ja männyn neulasia, ja
kas, sukseen alkaa kertyä lunta paksuina
paakkuina. Saavutan ns. seinäpidon, ja
ahkion veto on kiinni enää reisilihasten
voimasta. Sehän taas on kiinni lohtukeksin antamasta energiasta, joten tunturin
päälle tullessa jää vielä paukkuja. Antin
suksissa on instant-nousukarvat, paracordia ja teippiä, joka sekin tuntuu olevan hyvä ratkaisu.
Huippuleirissä alkaa välittömästi lumiluolien kaivuu, ja sivutuotteesta tehdään keittiö tuulisuojineen.
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Tässä on iglutyömaa.

Leirin ominaisuuksiin kuuluu vesi nestemäisessä olomuodossa, ja keittolihoja aletaan kaivaa esille.
Tutustun ensimmäistä kertaa monipolttoainekeittimeen lähemmin. Jeda,
joka on retkikuntamme koirajäsen, pyörii siellä täällä tutustumassa paikkoihin
ja ihmisiin ja pitää Juhanin tarkkaavaisena.
Lumi on nyt toisessa ääripäässä, siitä
saa sahalla hienoja lohkareita, ja oma
alumiinilapioni antaisi varmasti periksi,
jos vähänkään vääntäisi. Pro-mallin lapiot ovat toista maata, vaikka vältämme
niidenkin vääntelyä. Pahimpaan paikkaan menemme kenttälapiolla, ja niitä taas emme sääli yhtään. Vaatteet kastuvat luvatusti, eikä ihme, kahdeksan
tunnin kaivaminen jättää pakolla joitakin jälkiä. Naapurin tontilla lumesta ei
ole Svenille vastusta, ja ensimmäinen
kammio valmistuu pian. Olemme ehkä
tunnin, puolitoista jäljessä. Lihakeittoa
valmistuu eri kattiloissa, ja on taas huomattava, miten sopuisasti kaikki jakautuu kurssin kesken. Tällä kertaa keittoa
on yllin kyllin, ja viimeisiä annoksia on jo
kaupiteltava.
Luolien valmistuessa nautimme lämmintä vettä, johon saimme jotakin herkullista, teetä ja helmenä tilkan Vanhaa Tallinnaa. Mielialat ovat korkealla,

ja skoolaamme pimeydessä mahtavien loimuavien revontulten alla. Korviin
levinneitä hymyjä vilkkuu höyrypilvien
keskellä.
Täytämme jälleen pullot ja vetäydymme
asuntoihimme. Luolassamme asuu viisi:
minä, Antti, Juhani, Eki ja Juho.

2 maaliskuuta

Ruhtinaalliset yöunet, sitten sissipussista puuroa ja kaakaota sekaisin. Nam.
Rastikoulutuksena pilkkimistä ja iglun tekoa. Pilkkiminen ei tuota tulosta, vaikka kokeilu onkin hauskaa. Iglun
teko kestää ja kestää, kokonaisajaksi tuli
noin 12 tuntia. Käymme välillä aterialla, ja iglun teko jatkuu. Se valmistui lopulta keskiyöllä, mutta kurssin kouluttajat vakuuttavat, että siitä iglusta tuli
jotakin, jota kurssilaisten lastenlapsetkin vielä mainostavat tulilla ja kahvipöytien ääressä vuosien perästä. Jukka ja
Vesa nukkuvat yön iglussa, ja mainittiin
sen olevan myös loistava yösija.

3 maaliskuuta

Normipäivä, makuupusseja tuulettumaan, aamutoimia. Yhtäkkiä aurinko
katoaa, tuuli kääntyy ja lunta alkaa tulla prikulleen vaakasuorassa asennossa.
Korjaamme kaiken kuivumassa olleen
pois, ja vetäydymme luoliin kuuntele-

maan ulkoa kuuluvaa jyminää, jota tuuli pitää pihakentällä. Istuskelemme puoli tuntia, ja pikkuhiljaa ulkona kirkastuu.
Rohkaistumme, peruutamme ulos pakkaamaan lumimyräkkään, sorramme
luolat, ja hiihdämme kohti rinnettä ja
siellä odottavaa tyvenempää keliä.
Rinteessä tajuamme olleemme parahultaisessa tuulensuojassa. Tyven keli
olikin siirretty jonnekin muualle, ja jälkeenpäin haettu tieto lähimmältä sääasemalta kertoi tuulta olleen puuskissa 43 m/s. Ja suoraan sanottuna siltä
se myös vaikutti, hiihtäjä rinkka selässä
kulki tuulen voimasta eteenpäin vaivatta sukset täydessä aurassa. Varmin tapa
pysyä paikallaan oli nostaa toinen suksi kiveä vasten. Tuuli ajelee lumipilviä
pitkin tunturin rinteitä mahtavalla voimalla. Antero jättää kuolemattoman jälkensä retkikunnan historiaan luomalla
Tuángánuaivin rinteeltä tuhannen mailin tuijotuksen horisonttiin ja lausumalla
harvakseltaan: ”Aika nastya shittiä.” Siinä se. Aistin vahvasti Talvisodan Henkeä
ympärillä riehuvassa ilmassa.
Olemme varovaisia, mitä nyt kurssinjohtaja saa karttalaukun otsaansa. Kolarissa menettää henkensä kompassi, josta halkeaa neula. Muita vaurioita
ei tule, ja laskeudumme alas. Korkeus
merenpinnasta korreloi negatiivises-

ti lumen syvyyden kanssa, ja taas alkaa hangen tamppaus. Tauolla järsimme lohtukeksiä, vaikka hetken joudun
etsimään omaani kasvavan kauhun vallassa. Liikkeelle lähdettyämme yhytämme kelkan jäljen, joka menee kuin meneekin samaan suuntaan. Vesistönylitys
jättää sukseeni käsijarrun laahaamaan
päälle, mutta pian pysähdymme rastille, ja käymme läpi ensiapua tilapäisvälinein. Rastilta poistuttua saamme uuden osoitteen läheiseen metsikköön, ja
komennolla ”leiri” yksittäinen kurssilai-

Myrsky iski leiriin.

nen toimii joko aloittaen puunkaadon ja
–jalostuksen nuotiotarvikkeiksi tai lapioiden lunta tulipaikan kohdalta. Nyt jo
rutinoituneesti ja vähäeleisesti puuta
on nopsasti kasassa suurten koivutulten
tarpeiksi, ja tulenavauksen tapahduttua
alkaa jokaisen lähinnä itselleen suuntaama keskustelu: ”Joo, syttyy se, kunhan tosta tuli leviää tonne, joo, ei sammu enää. Ei millään.” Eikä sammukaan.
Kattila, lunta, kolmijalka, pelmenit. Huomattavan paljon automatiikkaa on livahtanut olemiseemme, jonkun vaatetta ja kenkää kuivuu jatkuvasti, lunta
sulaa aina, ja kun ruoka on valmis, jostain kuuluu aina säännöstelyn mantra:
”Jokainen ottaa ensin yhden.”
Vatsa täynnä, pullot täynnä, ohjeet saatuna valmistaudumme sooloyöhön. Yksi
ja toinen hiippailee vähin erin omalle valtaukselleen, ja sieltä täältä pimeydestä kuuluu lapiointia, sahan ja kirveen ääntä, kunnes sitten koivutulia
sytytellään. Kouluttajat vierailevat toisinaan puhumattomina, korkeintaan irtoaa hiljainen ”mm-hm” joskus. Otan tulen
teon oikein nojatuoliasenteella, nyljen
koivua lämmöllä ja rakkaudella, ryystän välillä termoksesta huikat, katselen
tähtitaivasta ja revontulia. Tulos on sen
mukainen, kaikki tuohi ei tahdo mahtua
paikkaansa, ja nuotio syttyy vaivatta.
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Kurssinjohtajan opetukset

Antero pelastautuu.

4. maaliskuuta

Onni oli myötä, heräilen makuupussin
sisuksista vain ohut lumikerros takkien
päällä, joilla peitin makuupussin. Arvelen, että on vielä melko aikaista, joten
lähden kouluttajien leiriin notkumaan.
Eki-setä antaa sieltä vielä häädöt, arvatenkin kouluttajien palaverin ajaksi.
Luulisin, että kouluttajatkin oppivat pikkuhiljaa pitämään meitä kuulomatkan
ulkopuolella.
Yksi kerrallaan herätellään kurssilaisia,
ja kunkin leiristä otetaan kuva. Omassani
ei ole paljoa kuvaamista, jäljellä on rinkka ja lumikuoppa, kun olin ehtinyt nuotionkin lapioida peittoon. Aamiainen on
ensemble-tyyppinen setti, joka oli pääosin puuroa. Mukana on yksi lohtukeksi,
voita, suolaa, männynneulasia, kalaa, ja
joku pelmeninrämmäle. Mitään näistä ei
jäänyt jäljelle. Tulkoon myös huomatuksi, että se vähäkin ronkelimaisuus, mitä
lähtiessä oli, oli hioutunut pois. Kurssilainen muina miehinä mättää kattilasta
juomapulloonsa vetenä sameaa lientä,
joka varmasti sisältää monenlaista, joskin syömäkelpoista, ainesta.
Päivän toisena ohjelmanumerona oli
majoitteiden katsastus. Jokainen tekee
selkoa valtauksestaan ja omista ratkaisuistaan. Lauha sää teetti enimmäkseen
yksinkertaista peitteellä katettua makuusijaa. Jokainen oli suoriutunut kunniallisesti koivutulien teosta.
Arto pitää merkinantorastin, joskin varoittaa, ettei tästä oltu tehty ilmoitusta
Rajavartiolaitokselle, ja mikäli ilma-alus
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Iglu alkaa olla viimeistelyä vaille
valmis.

havaittaisiin, tulisi merkki purkaa ja vähän helvetin äkkiä. Ei näy ketään, ja rastin jälkeen suuntaamme tarmomme
pääleirin purkuun, ja lähtöhetki koittaa.
Aprikoimme oikeaa kelkkauraa, ja saamme huomattavan poikkeavia kompassilukemia. Valinta osuu kuitenkin oikeaan, saavumme viralliselle kelkkareitille.
Siellä yksitellen viimeinen sijainnin tarkistus, ja viittaus hiihtää kohti Ruoktua,
jossa ”joku sitten pysäyttää.” Satun olemaan rinkka&ahkio- vuorossa, ja matkan varrelle osuu muutama jyrkänpuoleinen töyräs. Äkkiä ajatellen voi olla
vaikea hahmottaa, miten rinkan, suksien ja ahkion kanssa voi kontata, mutta
voin sanoa että kyllä vain voi, kun kaikki alkaa sutia tyhjää. Punnerran yksinäni, leuka hangen pinnassa, höyryn seasta ilmoille nousten Tuntemattoman
Sotilaan repliikkejä: ”Isot miehet kiskoo
tämmöstä perkeleen pulkkaa…”
Ruoktu. Ei ristinsielua. Arvalla sutaisen
oikeaan paikkaan, ja pudottelen releitä pois päältä. Vesa on varauksettoman
iloinen siitä, että minä vedin ahkiota
eikä hän. Lisäsi: ”Se on kuule Olli ihan
oikein sulle.” (Oma vikani, itsepähän
opetin tämän myötätuntoa pursuavan
hauskan tavan, jota naapurini käyttää...)
Vähin erin kaikki ovat koolla, varusteita puretaan ahkioista ja rinkoista, kommuunin kattilat menevät pesulle, joku
nostaa karkkipussia pöytään. Välittömästi Antti: ”Jokainen ottaa ensin yhden.” Ulkopuolisen olisi vaikea käsittää,
mikä siinä on niin hauskaa, että täytyy

vedet silmissä nauraa.
Sauna lämpisi, Sven ei ollut vieläkään
saanut tarpeeksi lumesta, vaan heittäytyy hankeen löylystä. Kurssin kouluttajien valvonnan alla huolehdimme ensin nesteytyksestä, ja kunhan Juhani on
päässyt vauhtiin, saamme Juhon reseptillä valmistettua Muotkan Jyräystä, se
huolehtii pienen ja isommankin nälän
pois haittaamasta. Ruokailun jälkeen
palautepalaveri. Joitakin ajatuksia on
herännyt kurssin kestäessä, ja niitä kirjaillaan ylös.
Kovin myöhään ei kukaan jaksa valvoa,
ja onhan sängyssä nukkumisessa taas
uutuudenviehätystäkin, niin että vetäisemme makuupussit peitoksi ja valot
sammuksiin.
Aamun tullen pikkuhiljaa pakkailemme
ja siivoamme, suksia nippuun ja suksipussiin. Ruoktun Hans näyttää asiakaspalvelun mallia ja soittaa bussiin, että
tekisi mutkan pihan kautta, eikä tarvitse pysäkillä värjötellä. Näin siis pohjoisessa.
Lopussa palvelussa ei siinäkään ole
moittimista, bussi on Ivalossa ajallaan,
paikalla on odottamassa pari viikkoa
sitten tilattu taksi (Ivalon kaunein taksikuski, luulen), ja hetken kuluttua olen
lentokentällä odottamassa koneeseen
pääsyä. Seutulassa kävelen kantamuksieni kanssa kiireettömästi kohti parkkihallia ja huomaan auringon sulattaneen
lunta jalkakäytävällä. Taitaa olla kevät
tulossa.

Oheisessa päiväkirjassa Olli Oittila kuvaa
elävästi ja myötäelettävästi talvikurssin
tapahtumat kurssilaisen kannalta. Tässä
muutama sana kurssin järjestäjien näkökulmasta.
Kuten Ollikin kirjoittaa, kurssin ”yleleirissä” eli tunturilammen rannalla 440
metriä merenpinnasta leiriin iski myrskytuuli aamulla 3. maaliskuuta. Tuuli pyöritti lunta tehokkaasti, ja näkyvyys
heikkeni todella paljon. Puhuri alkoi välittömästi pakata lunta lumiluolien oviaukoille. Kertymisen voimasta kertoo
jotain se, että wc-käyttöön kaivettu
muutaman kuution lumikuoppa täyttyi
noin kymmenessä minuutissa – siis lumella. Tuulen voima oli sellainen, että
kulkeminen vastatuuleen vaati ponnistelua ja rinkka selässä oli paikoin mahdoton seistä suorassa.
Luolissa sisällä oli hiljaista ja rauhallista, kuten lumimajoitteessa vain voi olla.
Myrskystä kertoi vain se, että katon ilmareiästä varisi hieman kevyttä lunta. Jos myrsky olisi iskenyt keskellä yötä

eikä kukaan olisi ollut vahdissa, aamulla
luolasta olisi joutunut kaivamaan tiensä
ulos. Sitähän varten toki lapiot ovat sisällä luolassa aina kun ihmisetkin.
Loppu hyvin, kaikki hyvin: kun aurinko nousi hieman korkeammalle ja näkyvyys parani, leiri pakattiin ja kurssi
saattoi jatkaa matkaansa lähes suunnitellusti, kurssinjohtajan suunnistaessa
edessä kohti välietappia alempana.
Jälkeenpäin tuulennopeuksia arveltiin
porukalla. Muotkatunturien alueella ei
ole virallisia tunturisääasemia, joten tyytyminen oli Ilmatieteen laitoksen Pallaksen Laukukeron tietoihin. Siellä tuona
ajankohtana suurin kymmenen minuutin keskituuli oli 36 m/s ja suurin puuskanopeus 43 m/s.
Tarinan opetukset? Varsinkin ylätunturissa lumimajoittessa nukuttaessa ”kynttilävahdin” pitämistä öisin kannattaa vakavasti harkita. Kaikki irtotavara on
syytä ottaa talteen heti käytön jälkeen.
Jos huonon näkyvyyden aikana pitää
liikkua, koko porukan on syytä olla ja

pysyä yhdessä jonossa. Myrskyn keskellä suunnistajan on entistä tärkeämpi pysyä kartalla, jotta vältetään turhat lenkit
ja jotta talvella ei jouduta ahkion kannalta hankaliin paikkoihin. Tämä kaikki
on toki helpommin sanottu kuin tehty.
Siksi – varsinkin kursseille – suosittelen
järjestäjille joko rautaista paikallistuntemusta tai gps-laitetta varmuusvälineeksi, joista kumpikaan ei missään tapauksessa korvaa kartanlukua.
Lisäksi varsinkin talvella kurssinjohtajan on hyvä varmistua siitä, että koko
porukka on riittävän iskukykyinen fyysisesti ja varusteiltaan. Siis että pahassa
paikassa meno ei hyydy, jos joku simahtaa tai suksi rikkoutuu.
Näistä kokemuksista kuitenkin oppii jos mistä. Siksi kannustankin kaikkia
osallistumaan killan tapahtumien järjestämiseen, jos moinen vähänkin kiinnostaa.
Juho Salminen

Iglu rakentuu ryhmätyönä.
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Pohjalta huipulle
ja taas pohjalle

Teksti: Elina Kekkonen
Kuvat: Vesa Mäyry ja
Mikko Nieminen

Kertomus siitä, kuinka olotila ja mieliala seilasivat äärilaidasta toiseen UT-kurssilla Muotkatuntureilla elokuussa 2011.

Merkinantoharjoitus.

Keskiviikko 17. elokuuta

Nukuin yön tosi hyvin! Meitä nukkui viisi ihmistä vierekkäin, nuotio oli iso ja yö
lämmin, joten en heräillyt juuri ollenkaan. Vaikka reissussa ei ollutkaan peiliä mukana, aamulla tunsi jo selvästi että
oli laihtunut. Posket tuntuivat kadonneen johonkin ja vatsa oli kuopalla. En
ollut ottanut housuihin vyötä mukaan,
ja ne pysyivätkin loppureissun vain juuri ja juuri päällä putoamatta. Aamupala
oli sama kuin iltapalakin: juolukkakeittoa ja edellisenä iltana keitettyjä tatteja (tattien koostumus ja maku ei olleet
enää järin houkuttelevia).
Aamupalalla alkoi oksettaa. Olo oli kurja. Kun vahingossa ajattelinkin sieniä,
niin mahalaukun sisältö meinasi nousta ylös. Onneksi pysähdyttiin kuitenkin
usein lepäämään (olisi muutenkin pitänyt, kun voimat olivat lopussa ja hengästytti).
En kuitenkaan oksentanut ja olo hel-
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potti noin puolessa välissä päivän vaellusta, vaikka vatsassa senkin jälkeen
aina väänsi välillä ikävästi. Kouluttajilta kuulin myöhemmin, että huono olo
luultavasti johtuu siitä, että elimistö alkaa mennä ketoosiin ja siirtymävaihe
usein aiheuttaa pahaa oloa. Ja onneksi
olo hieman parani, sillä noustiin tunturin päälle, josta oli upeat maisemat! Tunturin rinteeltä löydettiin ensimmäistä
kertaa reissun aikana paljon mustikoita
ja minäkin söin niitä parhaani mukaan,
vaikkei ruokahalu paras mahdollinen ollutkaan.
Välirastilla tapahtui päivän ja kenties
koko reissun kohokohta: löydettiin nuotiopaikalta sipulinkuoria, ja sipulinkuoreen oli jäänyt pienenpieni pala sipulia!
Sipulinpala paloiteltiin huolella viiteen
osaan ja keitettiin pakuriteen joukossa.
Sitä sitten joimme hartaana ja pureskelimme jokainen omaa sipulinpalaamme
niin pitkään kuin mahdollista, viimeisis-

täkin maun rippeistä nauttien.
Välirasti muuttui lopulta yöpymisrastiksi, kun kolmesta ryhmästä yksi ajautui
hieman harhaan matkalla ja toinen ryhmä saapui paikalle vasta alkuillasta sen
takia, että yksi ryhmäläisistä voi todella huonosti ja oli oksennellut sekä ripuloinut koko matkan. Tämän takia kouluttajat hylkäsivät alkuperäisen ajatuksen
jatkaa läheiselle tunturille ja harjoitella
avotunturissa yöpymistä. Siinä vaiheessa olin ihan tyytyväinen asiasta, ajatus
hyisestä yöstä kivikossa ei pahemmin
houkuttanut. Tehtiin siis välirastille laavu, joka oli harvinaisen tylsää, kukaan ei
olisi jaksanut ruveta rakennuspuuhiin.
Polttopuutakin löytyi huonosti. Illalliseksi söin muutaman marjan puskasta,
ruokahalua ei ollut edelleenkään palannut ja poimiminen tuntui vaativan muutenkin liikaa energiaa.

Petun korjuu käynnissä.

Torstai 18. elokuuta

Yö oli varmaankin koko reissun kurjin.
Oli kylmä ja vatsaa väänsi ikävästi. Jossain vaiheessa yötä heräsin siihen, että
laavun avaruuspeitteet irtosivat (illan
laiskuus kostautui) ja osa pojista nousi niitä korjaamaan. Oli kuulemma ollut
tosi v-mäistä puuhaa. Sain kuulla myös
aamulla, että olin jossain vaiheessa yötä
ryöminyt laavusta nuotion eteen, käpertynyt siihen sikiöasentoon ja mumissut
jotain käsittämätöntä (muistan itse ryömineeni siihen lämmittelemään ja puhuneeni ihan jotain järkeviä). Muita oli
naurattanut. Olivat sitten kehottaneet
palaamaan laavuun kun kipinät sinkoilivat nuotiosta päälleni, jolloin olin ryöminyt takaisin. Hytisin kylmästä, mutta onneksi yksi ryhmäläisistä tuli nukkumaan
aivan viereen lämmittämään ja niin selvittiin siitäkin yöstä.
Ja selvittiin myös koko kurssista. Paino
oli ennen reissuun lähtöä 60,5 kg ja ta-

kaisin kotiin tullessa 56,4 kg. Luultavasti heti vaelluksen jälkeen paino on ollut
vielä alhaisempi, kotiin tullessa olin sentään ehtinyt jo syödä ja tankata nesteitä
1,5 vuorokautta. Tämän reissun jälkeen
osaan kyllä arvostaa ruokaa ihan uudella tavalla. Variksenmarjoja ja sieniä en
tosin taida ihan heti saada kurkusta alas.
Ainakaan keitettyjä sieniä.
Oli mahtavaa huomata, kuinka tarvittaessa pärjää luonnossa viikonkin ilman
eväitä. Tämän kurssin tärkein anti taisi silti olla laadultaan henkinen. Kurssista sai itseluottamusta ja varmuutta siitä,
että tarvittaessa pärjää hätätilanteessakin. Kehossa tapahtuvat muutokset
ja olotilat eivät tule yllätyksenä, kun ne
on jo kerran kokenut. En kauheasti tykännyt ketoosista, ja mietin miten tiukan linjan karppaajat kestävät sitä (tosin ehkä se tuntuu ihan erilaiselta silloin
kun saa kuitenkin ruokaa säännöllisesti).
Koko ajan oli paha maku suussa ja outo

haju nenässä. Mielenkiintoista oli myös
se, miten voimakkaita mielitekoja reissun aikana tuli. Yhtenä päivänä olisin ollut valmis tekemään melkein mitä vain,
jos olisin saanut edes yhden perunan vaikken normaalisti perunaa edes kauheasti syö. Seuraavana päivänä himoitsin koko päivän banaania. Kyllä kroppa
näköjään tietää mitä tarvitsee ja myös ilmoittaa siitä melko selkeästi
Ehkä koko kurssin paras asia oli kuitenkin muut kurssilla olleet ihmiset.
Jännitin etukäteen sitä, miten joukko
tuntemattomia ihmisiä tulee toimeen
keskenään tilanteessa, jossa kaikki ovat
väsyneitä, nälissään ja stressaantuneita. Se tuntui kuitenkin yhdistävän koko
porukan. Ihmiset auttoivat ja kannustivat toisiaan ja ilmapiiri pysyi loistavana
väsymyksestä huolimatta. Oli surullista
hyvästellä muut viikon jälkeen, juuri kun
alkoi oppia tuntemaan paremmin.
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Oppimatka länsinaapuriin
Teksti:. Nalle Corander
Kuvat: Nalle Corander
ja Veikko ”Late” Piironen

Ohjelmassa Claes Tovetjärnin luento.

Vaskijärven kurssipaikka.

Pohjoismainen henkiinjäämisseminaari 9. – 11.9.2011 Ruotsissa.
Tämän vuoden seminaariin osallistui
Suomesta kolme henkilöä: Tero Ahtee,
Veikko Piironen ja Nalle Corander. Virosta oli tullut kolme, Hollannista yksi ja
isäntäväkeä oli noin 18.
Tapaaminen lentokentillä sujui yllättävän hyvin. Late ja minä lähdimme Helsingistä Finnairin koneella, ja Tensu tuli
Arlandaan Blue1-koneella. Ruotsissa ensimmäinen yllätys oli valuutta.
Junalipun hinta Arlandasta Tukholmaan tuntui pilviä hipovalta – kruunun
kurssihan on lähes kymmenkertainen
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euroon verrattuna.
Aikataulumme oli melko väljä, joten vältyttiin turhalta stressiltä. Tukholmasta jatkettiin etelään Grennaan.
Siellä otettiin yhteyttä tapahtuman yhteyshenkilöön Niclaz Wictorssoniin, joka
on Ruotsin killan puheenjohtaja. Puolen tunnin kuluttua tuli auto hakemaan
meitä.
Tapaamispaikka oli Veskijärve, jonka
sijainti on noin 6 km linnuntietä Gnestan pohjoispuolella.
Veskijärve on partiolippukunnan kämp-

pä Kvarnsjön-järven rannalla.
Talossa oli 26 sänkyä, joista 15 oli varattu esitelmän pitäjille ja kutsuvieraille Virosta ja Suomesta. Muut makuusijat täytettiin periaatteella “Ensimmäinen
kaivolla ....”, mutta kaksi osananottajaa
halusi nukkua ulkosalla (toinen teltassa
ja toinen riippumatossa).
Ilta sujui verkkaisesti tutustumalla
muihin osanottajiin ja katsomalla video
virolaisten maastokilpailusta.

Lauantaina avattiin seminaari ja Claes
Tovetjärn aloitti esitelmänsä “Psychology in a survival setting” (Psykologia henkiinjäämistilanteissa = Psykologi i en
överlevnadssituation). Otsikon mukaan
se kävi englanniksi. Claesin sananvalikoima oli kuitenkin niin selkeä, että suurin osa osanottajista pystyi seuraamaan
sitä.
Lounaan jälkeen Lasse Ståhle esitti aihe “Physiology of basic needs” (Fysiologiset perustarpeet = Fysiologiska
grundbehoven). Tämäkin esitelmä oli
englanniksi mutta se oli sommiteltu selkeästi ymmärrettäväksi. Lasse oli lisäksi vaivautunut kääntämään otsikot suomeksi ja viroksi.
Molemmat esitelmät olivat hyvin suunniteltuja ja esittelijät tunsivat aiheet perinpohjaisesti. Ennen ruokailua katsottiin vielä Nuppo Oy:n 90-luvun alussa
tehty video hypotermiasta.
Lauantai-ilta vietettiin saunomisella ja
yhdessäololla. Late, joka osasi puhua viroa oli tärkeä “lenkki” yhdessäolon suhteen. Ilman Latea olisivat virolaiset jääneet kielellisesti paitsioon.
Paluumatka oli taas seikkailumainen, tosin hiukan erilainen kuin menomatka.
Maksuvälineiksi oli enimmäkseen pakko
käyttää Visa-kortteja. Välillä ne toimivat
ja välillä eivät. Onneksi matkan sujuminen onnistui yhteisyön ansiosta.

Ulkonakin käytiin.

Tero ja Nalle pohtivat lippuautomaatin toimintaa.
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Tapahtumat 2012
Luonnon Keväteväät

25.-27.5.2012, Helsingin saaristo
Survival killan luonnon keväteväät kurssi järjestetään Helsingissä, merellä
saarissa. Ohjelmassa perinteiseen tapaan kalaruokien valmistusta, kalastustekniikoiden harjoittelua, keväisiä yrttejä, villivihanneksia ja munaruokia.
Jäkälän käyttö ruuanvalmistamiseen ja merellisten hyötykasvien tunnistaminen, paikalla suola-arho ja merisuolake! Ilmoittautumiset Mika.Kalakoski
ät gmail.com. Hinta 40 €. Saareen siirrytään kanootilla/kajakilla. Kun kurssin
kokoonpano on selvä, niin katsotaan mistä ja mihin hintaan kulkuneuvot
järjestyvät. Jos sinulla on oma/laina kajakki/kanootti, niin kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä ja kerro myös jos siihen mahtuu kaveri.

Maastoensiapu

26.-27.5.2012 Tampere
Kouluttajana tilaisuudessa Heikki Karinen. Koulutus ei ole yhtenevä esimerkiksi SPR:n koulutuksen kanssa, vaan kiltalaisille räätälöity erikoiskurssi.
Kurssilla ei myöskään paneuduta ensiavun perusteiden opetteluun. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Heikki Kariselle (karihe ät nic.fi).

Ulkoilun turvallisuuskurssi
4.-12.8.2012, Läntinen Ylä-Lappi

Ulkoilun turvallisuuskurssi järjestetään yksiosaisena, viikon mittaisena
maastokurssina. Kurssilla käsitellään olosuhteet huomioiden mahdollisimman kattavasti ulkoilun turvallisuuskurssin koulutusohjelma.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 1.3. 2012 alkaen vastuuhenkilö Mika Kalakoski, Etunimi.Sukunimi@gmail.com, Puh. 050-3592792 . Tiedustelut ennen
tätä Jukka Haapasaari, Etunimi.Sukunimi@gmail.com, Puh 0400 217428.
Kurssille otetaan enintään 16 henkilöä. Mahdollisia peruutuspaikkoja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli olet kiinnostunut kurssin kouluttajan tai apukouluttajan tehtävistä, ota yhteyttä kurssin johtajaan.

Kansainvälinen
henkiinjäämisseminaari
14.-16.9.2012, Kelkute (Häme)

Tiedote tapahtumasta julkaistaaan myöhemmin. Lisätietoja Oltermannilta
tai Voudilta

Vuosikokous

15.9.2012 Kelkute (Häme)
Survival-Kilta ry:n vuosikokous pidetään Henkiinjäämisseminaarin yhteydessä 15.9.2012. Vuosikokouksesta ilmoitetaan tarkemmin kokouskutsussa.
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