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Oltermannilla on asiaa
Kiltavuosi alkoi hiljaisena talvikurssin
peruunnuttua, mutta kesää myöten kiltakansa aktivoitui kiitettävästi. Toiminnan periaatteet ovat seuranneet vanhoja tuttuja latuja, mutta sisällöt ja
tapahtumat ovat sisältäneet paljon uuttakin. Tänä vuonna onnistuneet tapahtumat lepäsivät killan kokeneimman
kaartin harteilla, mutta tuoreempia kiltalaisia oli kiitettävästi tekemässä järjestelytöitä sekä apukouluttajina. Monia kiltaveljiä ja -siskoja tuli tavattua
muutoinkin, mutta poikkeuksetta luontohenkisten toimien parissa. Tuolloin
myös monet suunnitelmat loksahtivat
paikoilleen ja monet uudet opit tulivat
testattua.
Keväteväät järjestettiin poikkeuksellisesti Helsingissä, mutta keväinen saaristo yllätti osallistujat erämaisella tunnelmalla.

Ulkoilun turvallisuuskurssi Enontekiöllä täyttyi kevään mittaan nopeasti ja jälleen kiltamme sai 14 uutta jäsentä, jotka
selviytyivät harvinaisen karuissa olosuhteissa Tunturi-Lapissa. Tervetuloa siis
heille mukaan toimintaan.
Syyseväiden sijaan järjestettiin killan
puolesta kolmas pohjoismainen henkiinjäämiskouluttajien seminaari. Edelliset olivat Eestissä ja Ruotsissa. Niin
seminaariosuudelle Kelkutteen savottakämpälle Padasjoelle kuin killan vuosikokoukseen saapui lähes 40 henkeä!
Sen lisäksi että tapahtumassa oli osallistujia “kaikilta killan vuosikymmeniltä”
oli ohjelma korkeatasoista asiansa osaavien kouluttajien ja huoltoryhmän toimesta.
Syksyn ohjelmatarjonta jatkui vielä
maastoensiavun erikoiskurssilla, jonka myötä voimme vain todeta kiltavuo-

den olleen osallistujamäärältään aktiivisin koskaan.
Killan tiedonkulku ja erilaisten ideoiden jakaminen otti uuden askeleen kun
viime vuoden UT-kurssin Facebook-sivuista tuli killan. Ei kannata kuitenkaan
unohtaa killan keskustelupalstaa, jossa
monet viestit ja linkit ovat helpommin
löydettävissä, siis käyttäkäämme sivustoja rinta rinnan.
Kiitos onnistuneesta vuodesta kuuluu
kaikille jotka ovat osallistuneet tapahtumiin eri tehtävissä. Ja kuten koulutusjärjestömme periaate kuuluu - opiselviydy-opeta - lienee meillä kaikilla
edessämme tulevinakin vuosia hienoja
retkiä ja kiltahetkiä.
Oltermanni Mika

Survival News 2013 – 3

Henkiinjäämistä yli rajojen
Teksti: Veikko ”Late” Piironen
Kuvat: Elina Kekkonen ja
Veikko ”Late” Piironen

Survival Kilta järjesti kansainvälisen henkiinjäämisseminaarin Evolla syyskuussa. Monipuoliseen ohjelmaan osallistui
hengenheimolaisia
viidestä
maasta.
KANSAINVÄLINEN SURVIVAL-SEMINAARI PADASJOEN KELKUTTEELLA
14.-16.9.2012
Viron kaitseliittolaiset aloittivat, ruotsalaiset jatkoivat – ja nyt oli kiltamme
vuoro kutsua ”alan ihmisiä” vuotuiseen
seminaariin. Hyvin oli kiltamme johto,
Mika Kalakoski ja Jukka Haapasaari, asi-
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aa hoitanut. Kelkutteen metsätyökämppä Hämeen Padasjoella sopi puitteiltaan
tapahtumaan erinomaisesti. Tapahtuman ohjelma oli monipuolista tekemistä. Aikaa jäi myös alan kuulumisien
vaihtamiseen osallistujien kesken, sekä
erilaisiin erikoisuuksiin voitiin tutustua.
Monenlaisia makuelämyksiä saatiin
myös maistella.
Paikalle saapui Viron Kaitseliitista Erki
Vaikren johdolla yhteensä kuusi miestä. Sven Kask (kiltamme jäsen), Mihkel
Ivanov, Toomas Tönisson, Meelis Mitt ja
Eduar Vinkler. Ruotsista Erik Palmgvist,
Daniel Olsson ja Jonas Marjamaa. Hollannista Christo Motz. Saksan syntype-

räinen Björn Wicklen, joka asuu nyt Suomessa ns ”vävypoikana”.
Meitä suomalaisia oli paikalla kiltamme
oltermanni Mika ja vouti Jukka,
kaikki tarkastusmestarit ja mestarit Pasi
Ikosta lukuunottamatta, sekä kiltamme
aktiivijäseniä.
Meitä kiltalaisia oli yhteensä kymmenkunta henkilöä. Meillä kaikilla oli jokin
tehtävä, paitsi Iiro Kakko, Nalle Corander, Tero Ahtee, Toni Beckman ja Erkki
Tuominen olivat ns. osallistujina.
Jo perjantai-illan anti oli mahtava. Viron
pojat panivat parastaan. Eduar kävi lähimaastoista keräämässä korillisen kanttarelleja. Mihkel sai järvestä pari hy-

vänkokoista haukea. Laittoivat ne myös
maistuvaksi ruoaksi. Me kiltalaiset virittelimme nuotiolle loistesiikaa ja naurispaistikkaita. Kaikki edellämainitut maistuivat hyvin ilta- ja yöpalana
Petri Heinosen tuoman sahdin ja allekirjoittaneen hauduttaman siankärsämöteen ja kuusenkerkkämarmelon kanssa.
Viron pojat huolehtivat kaikkina iltoina
saunan lämmittämisestä. Vastoina, eli
vihtoina käytettiin tammi-, koivu-, pihlaja ja suomyrttivihtoja. Saunan löytyt ja
vihdat näyttivät miellyttävän erityisesti
hollantilaista ja saksalaista vierasta!

Tapiola-sarjan näyttely oli avoinna koko seminaarin ajan.

Loppupalaverissa osallistumistodistukset ja ”sissihavut” jaettu. Kelkute-kyltin
alla Erki Vaikre esittää kutsun ensi vuoden seminaariin Viroon.
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Virolaiset kattoivat runsaan pöydän.

Ruotsalaiset lahjoittivat Killalle oman lippunsa.

Iiro Kakko ja kumppanit takomassa.
Pitkä lauantaipäivä työskenneltiin kolmessa eri työpisteessä. Elina Kekkonen pani miehet karstaamaan ja kehräämään värttinällä ja muillakin tavoin
monenlaista lankaa ja nyöriä Jukka Haapasaaren teettämiin poronnahkaisiin
tuluskukkaroihin.
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Pekka Tuomisen kenttäpajassa takoivat osallistujat tulusraudan, eli karkun.
Muutamat onnistui iskemään myös tulet piikiven, taulan ja tuohikäärön avulla. Pekan pajan ohessa oli minun pettujauhojen tekoa alusta loppuun.
Lauantai-iltana kiltamme vuosikokoukseen saapui lisää noin 20 kiltalaista. Osa
heistä jäi yöpymään alueelle omiin majoitteisiin ja seuraamaan seuraavan päivän tapahtumia. Kokouksen päätteksi ruotsalaiset vieraamme lahjoittivat
oman kiltansa lipun, virolaiset vanhaa
mallia olevan kirveen. Ilta hupentui virolaisten tarjoamaan monipuoliseen iltapalaan. Pöydässä oli lihaa, kalaa, juustoa, leipää ja monenlaisia säilykkeitä.
Ihmettelemistä riitti, että mistä hyvästä tällainen tarjoilu? Meidän puoleltam-

me oli tarjolla nuotiolla paistetut pettuleivät ja koivun pakuriteetä.
Sunnuntaiaamuksi keittelin salisyylipitoista pajunkuoriteetä. Ajattelin, että
joillakin osallistujilla saattoi olla päänsärkyä johtuen kodan savusta, valvomisesta ja saattoipa muutama olutkin
mennä kotanuotiolla tarinoidessa! Mainittakoon tässä yhteydessä, että Oltermanni Mika ja tarkastusmestari Petri
kokkailivat tapahtuman johtamisen lisäksi hienolla tavalla osallistujien kaikki
monipuoliset maukkaat ruokailut. Se oli
mestarityötä sähköttömällä kämpällä!
Eikä siinä kaikki.
Sunnuntaina tutustuttiin vielä allekirjoittaneen pieneen ”virkatiehen”, eli ansapolkuun ja vanhoihin pyyntiloitsuihin,
sekä vouti Jukan riekon ansapyyntiin.

Monet lopettelivat kesken jääneitä töitään eri työpisteissä. Ruotsalaiset esittelivät ja sytyttelivät tuoreesta koivusta
tekemänsä pitkään palavat koivutulet.
Virolaiset tarjosivat vielä rapeaa evästä,
eli tummaksi paahdettuja tammenterhoja ja esikäsiteltyä/kuivattua Islanninjäkälää eli Isohirvenjäkälää.
Kuvat puhuvat puolestaan tästä mielestäni erittäin onnistuneesta tapahtumasta. Erityisesti kiitän Elina Kekkosta
hyvästä panoksesta tapahtuman onnistumiseksi. Elina loi myös osallistujien
sähköposteihin yli sata kuvaa käsittävän
kuva-albumin! Hän toimi pyynnöstäni Mielikki -metsän emäntänä ja voimanaisena vanhoissa eräloitsuissa! Taikoja tehtiin, että satumainen onni seuraisi
kaikkia tapahtumaan osallistujia ja kiltakansaa!

Koivutulet, Ruotsin malliin. Paksujen
koivupöllien päälle nuotio, joka sytyttää aikanaan pitkään palavan tulen.

Ansapolulla.
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Näin teet kuksan koivupahkasta
Teksti: Jukka Haapasaari
Kuvat: Jukka Haapasaari ja
Hannu Tikkanen

Kiltalaisen kädentaitoja - havainnollinen artikkeli kuksan teosta.
Alkuvuosi 2010. Kaksi Kiltalaista istuu
Inarin kylmenevässä illassa, harjuksia
kypsyy tikussa nuotiolla ja keskustelu käy tällä kertaa puisen juoma-astian,
kuksan, valmistamisesta. Tikkasen Hannu vanhana puuseppänä oli niitä jo
eräänkin valmistanut, itse en tällaista ollut vielä koskaan tehnyt. Syntyi idea valmistaa kuksa harjoitustyönä ja samalla
tehdä siitä juttu tähän lehteen muidenkin aiheesta kiinnostuneiden iloksi ja
hyödyksi.
Kuksan voi tehdä monella eri tapaa ja
jo alkuvaiheessa oli selvää, että tässä jutusta keskityttäisiin vain yhteen niistä.

Pahkan etsimisestä

Kuksan valmistamiseen soveltuvia koivupahkoja sattuu kohdalle silloin tällöin ja tuurilla on usein sormensa pelissä. Tästä syystä pahkojen etsiminen
kannattaa yhdistää lisämausteena muuhun retkeilyyn. Pahkan huomatessaan
sen sijainti kannattaa merkitä karttaan
tai GPS-laitteeseen tulevaisuutta varten.
Tavoitteena oli löytää juuri sellainen
kahvikupin kokoinen pahka, jonka ulkopuoli jätettäisiin luonnonpinnalle ja sisäpuoli koverrettaisiin.
Toukokuun alkupuoliskolla olin työtehtävissä Inarin kunnassa, Sotajoen maisemissa.
Pidin taukoa, join kahvia ja katse nauliintui viereiseen koivuun. Alkutalven
keskustelu Hannun kanssa palautui
mieleeni. Siinä se nyt oli, oikein sopivalta tuntuva yksilö. GPS esille ja napin painalluksella paikka muistiin.
Pahkan ottaminen vaatii maanomistajan luvan, sillä puu täytyy kaataa. Tässä
tapauksessa pahka sijaitsi valtion mailla, joten heti Ivaloon palattuani marssin
Metsähallituksen toimipisteeseen kartan kera ja ostin luvan. Hintaa tuolle luvalle tuli 4,50€, joten materiaalikustannukset eivät suureksi nousseet.

Pahkan irrottaminen ja jatkokäsittely

Puu kaadetaan. Pahka irrotetaan siten,
että molemmille puolille jää noin 15 cm
runkoa työstövaraksi. Jättämällä puun
runkoa pätkä molempiin päihin voidaan
vasta myöhemmin päättää esimerkiksi
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se, kummalle puolelle tuleva kahva on
viisainta tehdä.
Pahkaa säilytetään tämän jälkeen pakastimessa, mikäli seuraavia vaiheita ei
aloiteta heti.
Käytössämme oli kiltaveli Hannun puusepänverstas, joten vailla tunnontuskia
sallimme itsellemme nykyaikaisten työvälineiden- ja tekniikoiden käytön.
Pahkaa ja runkoa tarkastelemalla selviää, kummalle puolelle kahva kannattaa
tehdä. Tämän pohjalta aloitetaan sahaus.
”Karkean” sahauksen jälkeen sahauspinnalle piirretään kuksan ääriviivat ja
jatketaan sahaamista niiden mukaan.
Kahva piirretään suoraksi, jotta se saadaan myöhemmin kiinnitettyä tukevasti
höyläpenkkiin kiinni. Tässä vaiheessa ei
siis vielä edes yritetä tehdä kahvaan sen
kummempia muotoja.
Kun karkea muoto on saatu, siirrytään
seuraavaan vaiheeseen.
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Kupin työstäminen

Tämän kuksan osalta halusimme jättää
sen ulkopuolen luonnonpinnalle, joten
kuori poistettiin vasaralla varovaisesti
lyöden.
Piirretään kupin sisäpuolelle kuppiosaan ympyrä helpottamaan tulevaa
jyrsimistä ja pahka kiinnitetään höyläpenkkiin kahvastaan.
Kupin ulkokuoren halkeamisen estämiseksi ulkopintaa olisi hyvä kastella jatkuvasti vedellä. Tähän hyvä apuväline on
vaikkapa pesusieni.
Kupin sisäosaa jyrsitään erilaisilla kourutaltoilla.
Jyrsimissuunta selviää hyvin nopeasti
työtä tehdessä ja suuntaa joutuu jatkuvasti muuttelemaan.
Seinämästä pyritään saamaan paksuudeltaan mahdollisimman tasalaatuinen,
tasaisen kuivumisen aikaansaamiseksi.
Seinämästä ei vielä tässä vaiheessa ole
tarkoitustakaan saada ohutta.
Tässä esimerkissä se jätettiin reilun kahden sentin vahvuiseksi.

10 – Survival News 2013

Keittäminen

Jos keittämistä ei voida aloittaa välittömästi edellisen työvaiheen jälkeen, on
tärkeää, ettei työ pääse välillä kuivumaan!
Kuksaa keitetään suolavedessä kaksi
tuntia. Suolaa voi laittaa veteen niin paljon, että liuos on kylläinen. Toisin sanottuna suolaa lisätään veteen niin kauan,
kunnes siihen ei enää liukene suolaa.

Liiman levittäminen

Liima levitetään kuksaan kauttaaltaan
heti keittämisen jälkeen. Liimaksi soveltuu mikä tahansa vesipohjainen puuliima. Apuvälineenä voi käyttää esim. superlonin palasta.
Liiman tehtävä on estää kupin liian nopea kuivuminen, joka saattaisi johtaa
puun halkeamiseen.
Kuppiin merkitään päivämäärä ja tämän
jälkeen se ripustetaan kuivumaan huoneenlämpöön vähintään kolmeksi kuukaudeksi ennen jatkokäsittelyä.

Vaihe 2, kuivumisen jälkeen

Meidän projektissamme kuksa jäi kuivumisvaiheeseen seuraavaksi 16 kuukaudeksi ja projekti jatkui siis syyskuussa 2011. Pystyimme luottavaisin mielin
toteamaan puun olevan varmasti kuiva.
Aikoinaan liimalla käsitelty pinta puhdistui helposti vain kynsillä repien liimakalvo irti.
Kuivumisen jälkeen kaikenlainen kiire
ja turha hosuminen on syytä unohtaa ja
jatkaa projekti loppuun rauhassa ja varovaisesti työstäen.
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Jatkoimme siitä, mihin viimeksi jäätiin.
Kuksa kahvasta kiinni höyläpenkkiin ja
kourutaltta käteen. Nyt alettiin ohentaa
kupin seinämiä tasaisesti ja varovasti.
Paksuutta seurataan tunnustelemalla kuppia sormilla molemmilta puolilta
yhtä aikaa.
Jopa amatöörille seinämän paksuuden
tunnustelu tuntui kohtuullisen helpolta.
Samaan aikaan Hannu alkoi valmistaa
hiomapalloa pylväsporakoneeseen varsin mielenkiintoisesta materiaalista, nimittäin pienestä lasten pehmopallosta. Pallo oli haettu tätä tehtävää varten
Inarin Kuukkelista, eli ruokakaupasta.
Palloon upotettiin istukka porakonetta
varten ja hiottiin, voisiko sanoa, hehkulampun muotoiseksi.
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Tämän jälkeen siihen teipattiin hiomapaperista tätä varten leikelty palanen.
Nyt kupin sisäpuolta alettiin hioa tuolla
pallolla, aina välillä tunnustellen ja välillä taas talttaa apuna käyttäen.
Työ joutuikin nyt kohtuullisen nopeaan tahtiin ja viimein koitti se hetki, että
opettajani Hannu ilmoitti seinämän olevan riittävän ohut ja tasainen, tai muuten hioisin siihen todennäköisesti reiän.
Koska kupin ulkopinta oli päätetty jättää luonnonpinnalle, ei siihen paljon
työtä kulunutkaan. Muutamasta kohdasta hieman muotoiltiin varovasti hiomalla ja muun muassa poistettiin karvaisen perheenjäsenen hampaanjäljet
kupin reunasta, jotka siihen huolimattoman säilytyksen vuoksi olivat päässeet
ilmestymään.
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Viimeisenä varsinaisena työvaiheena
aloitettiin kahvan muotoilu. Kahvaan
piirrettiin summittainen muoto, joka haluttiin. Vannesahalla otettiin suurimmat
alueet ja sitten rautakaupasta saatavalla
raspilla alettiin muotoilla haluttua muotoa ja raspin jälkeen oli jälleen hiomisen
vuoro. Kahvaan porattiin vielä reikä tulevaa hihnaa varten.

Viimeistely

Kupin sisäpuoli ja kahvaosa hiottiin vielä neljällä eri karkeuden hiomapaperilla. Jossain vaiheessa tulee aika, jolloin
työ on todettava valmiiksi. Kuksa kastettiin vielä veteen ja annettiin kuivua
seuraavaan päivään, jolloin puun syyt
nousivat esiin. Vielä kevyt hionta ja tämän jälkeen käsittely öljyllä. Paras öljy
tähän lienee parafiiniöljy, mutta sitä ei
meiltä tähän hätään löytynyt. Päädyimme käyttämään maapähkinäöljyä, joka
ei osoittautunut ollenkaan hullummak-

Lopuksi

Vaarana kuksan teossa on, että siihen
jää koukkuun. Tässä kirjoituksessa käsitelty kuksa päätyi loppujen lopuksi häälahjaksi. Kaikessa kehittyy ja seuraava
on paraikaa valmistumassa, tällä kertaa luulla ja kaiverruksilla koristeltuna.
Se menee 60-vuotislahjaksi eräälle tärkeälle henkilölle. Onneksi tässä parin
vuoden aikana noita pisteitä karttaan
ja gepsiin on kertynyt jo jokunen, joten
ehkäpä se kolmas olisi itselle.
Kuksan teosta on valmistumassa kirjoittajan ja H. Tikkasen yhteinen powerpoint-esitys, joka on tätä tekstiä laajempi ja yksityiskohtaisempi. Pyrimme
saamaan sen killan jäsensivustolle ensi
kesään mennessä, jossa se tulee olemaan kaikkien kiltalaisten vapaasti hyödynnettävissä.
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Kun vahinko tapahtuu
Vaeltajalta petti polvi tunturissa. Helikopteria odottavan aika on pitkä.
Teksti: Arto Vehkomäki
Kuvat: Saija Laivo
Elokuun alussa 2012 olin lupautunut
toimimaan maasto -osuuden vetäjänä tutulle seurakunnan nuorisoporukalle Muotkatuntureilla. Retkueessa oli
mukana itseni lisäksi molemmin puolin
kahdeksantoista ikäisiä vilkkaita nuoria
ja heitä kaitsemassa apuna vielä seurakunnan nuorisotyöntekijä.
Ensimmäisten päivien aikana vaellettua
matkaa oli ollut tarkoitus taittaa hyvä
siivu, mutta Lapin ihmeet olivat kiinnittäneet etelän nuorison huomiota niin
että matka ei ollut edistynyt suunnitellusti. Alkuperäistä reittisuunnitelmaa
oli muutettu ja sovittiin, että tänään olisi edessä vain lyhyt siirtyminen uudelle leiripaikalle ja halukkaille sitten vielä ihan oikean tunturin huiputus lisäksi.
Saavuttuamme uudelle leiripaikalle hyvissä ajoin iltapäivästä tein kyselyä halukkaista huipulle kipuajista. Lupaukset
komeista maisemista saivat lopulta
neljä nuorta vakuuttuneiksi ja näin
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lähdimme kevyesti varustautuneina kokemaan Bealdoaivvaksen huiputusta.
Rinne oli onneksi suhteellisen loiva ja
helppo kiivetä, joten matka taittui rivakasti jutustellessa, bongaillessa poronja hirvensarvia ja ihmetellessä taaksemme avautuvaa hienoa Lapin maisemaa.
Huipulle oli matkaa vielä muutamia satoja metrejä ja huiputusryhmämme kolme reipasta nuorukaista päättivät ottaa
miehisyyden mittariksi hyvän loppukirin. Itse jäin ryhmän naispuolisen kipuajan seuramieheksi katselemaan nuorukaisten kepeää askellusta. Huipulle
saavuttuamme oli pakollisen valokuvauksen ja maisemien ihailun aika. Itse
jäin nyt ihmettelemään tarkemmin korkeimmalle kohdalle kyhättyä kiviröykkiötä, kun taas nuorukaiset innokkaasti tutkivat huippua hiukan kauempana.
Leppoisan tutkimisen katkaisi sitten
yhtäkkiä hiukan hätääntyneen kuuloinen huuto. Aavistin että nyt on jotain
sattunut.

Saavuttuani paikalle huutoa seuraten
totesin yhden nuorukaisista makaavan
maassa tuskaisen näköisenä ja valitellen
polveaan kovaan ääneen. Polvi oli silmämääräisesti kummallisessa asennossa ja
asia varmistuikin kokeilemalla varovasti, että polvi oli tosiaan sivussa ja poissa
paikaltaan. Niin kuin usein kuulee vastaavista tilanteista sanottavan, nyt olo
oli todellakin hiukan epätodellinen, että
miten ihmeessä näin voi käydä.
Pojat kertoivat seisoskelleensa kivellä
maisemia ihailemassa ja yhtäkkiä vaihtaessaan painoa jalalta toiselle polvi oli
vain yksinkertaisesti pettänyt alta ja kaveri oli pudonnut noin puolen metrin
matkan kiveltä alas. Onni onnettomuudessa tai mikä lie varjelus, mutta onneksi putoaminen tapahtui juuri tähän kohtaan noin metri kertaa kaksi multaiselle
tasanteelle. Muualla alustana olisi ollut
ilkeän näköistä kivikkoa ja lisävahingoilta ei varmasti olisi säästytty.
Epätodellisesta olostani huolimatta totesin mielessäni että tämä oli nyt tilanne
ja jotain tarvitsisi myös tehdä.

Ajatukset rauhoitti heti tieto siitä että
apua saataisiin kyllä varmasti paikalle,
vaikka ihan kaupunkien pelastuslaitoksen vasteaikoihin ei varmasti päästäisikään. Laskin mahdollisen jalkapartion
pääsevän paikalle todennäköisesti seuraavaksi päiväksi, jonka lisäksi evakuointiin varmaan menisi aikaa loppupäivän verran ainakin. Kopteri olisi varmasti
yksi vaihtoehto sään ja muun toiminnan
salliessa ja näin toimittaessa apu saataisiin paikalle toki vielä aiemmin.
Ammattilaisten avun viipyessä vielä jonkin aikaa oli aikaa ajatella nyt ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä potilaan
auttamiseksi. Ensiksi yritimme hiukan
siirtää potilasta parempaan paikkaan
ja asentoon, mutta jalan hiukan liikahtaessa tuskat olivat kovat ja päätimme että potilas olkoon nyt siinä, koska
tarvetta välittömälle siirtämiselle ei ollut. Mielessäni kävi myös housujen auki
leikkaaminen ja pois ottaminen, mutta
ajattelin että ehkä on parempi henkisen
hyvinvoinnin kannalta, ettei potilas eikä
muutkaan näe kenties hurjan näköistä
vika-asentoa.
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Henkinen puoli mietitytti minua nyt
muutenkin. Oma oloni oli nyt alkujärkytyksestä selvittyäni ihan hyvä, mutta
nuoriso näytti näennäisestä huulenheitosta huolimatta aika järkyttyneeltä ja
aina oli tietysti se mahdollisuus että paniikki iskee joko potilaaseen tai johonkin auttajaan. Päätin toimia nyt ainakin
itse varman oloisesti ja rauhoittavasti,
jotta pahemmalta hätääntymiseltä vältyttäisiin.
Tiesin sijoiltaan menoon auttavan jos
kyseisen raajan saisi takaisin oikealle
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paikalleen, mutta koska kokemusta kyseisestä toimenpiteestä kuulopuheita enempää ei minulla, eikä kuulemma
muillakaan ollut, niin päätin jättää jalan
nyt rauhaan ja pohtia muita asioita. Suurin huoli olikin sitten sää. Päivä oli ollut
osittain sateisen harmaa ja koska olimme tunturin huipulla, tuuli oli aika kova.
Potilas pitäisi saada siis suojaan ainakin. Päätin jakaa ryhmän niin että kaksi nuorta jäisi potilaan kanssa huipulle ja minä ja yksi nuori lähtisimme alas
leiriin kertomaan tilanteen muille ja ha-

kemaan välineitä potilaan tilan ja olemisen parantamiseksi. Ohjeeksi annoin
että kaveriksi jääneet auttajat juttelisivat mukavia, rauhoittavia juttuja ja olisivat potilaan lähellä.
Matkalla alas annoin mukaani lähteneelle nuorukaiselle ohjeeksi leiriin saavuttuaan tehdä kaksi rankaa mahdollisia paareja varten. Tarvittiin paareja
tai ei, niin ajattelin että tehdään ainakin varmuuden vuoksi. Alhaalla leirissä kertasin huipulla sattuneen haaverin
tapahtumat muille ryhmämme jäsenille

ja yritin vielä vakuutella, ettei ole syytä
huoleen, koska potilas oli ihan pirteässä kunnossa ja apua kyllä saataisiin paikalle.
Ensin olin ajatellut soittaa hätäkeskukseen vasta päästyäni takaisin huipulle
potilaan luo, mutta koska kenttää näytti
olevan alhaallakin, niin päätimme nuorisotyöntekijän kanssa kokeilla yhteyttä heti, joka onnistuikin. Vaikka hätäkeskuksen kanssa keskustelu olikin tuttu
juttu, oli mielenkiintoista huomata itsessään että niinkin yksinkertaisen asi-

an kuin ilmansuuntien selvittäminen ei
ihan heti tässä mielentilassa meinannut onnistua. Myöskään hätäkeskuksen
työntekijä ei ollut ihan kartalla, joten
hetken aikaa sijaintiamme jouduttiin
paikallistamaan ennen kuin riittävään
yhteisymmärrykseen päästiin.
Kertomuksemme perusteella hätäkeskus sitten tekikin ratkaisun lähettää
avuksemme Rajavartiolaitoksen kopterin. Sovimme vielä että kun pääsisin takaisin huipulle potilaan luo, niin he ottaisivat vielä uudestaan yhteyttä.
Päätimme nyt nuorisotyöntekijän kanssa että menemme huipulle molemmat katsomaan tilannetta ja päästämään nuorison alas leiriin lepäilemään
ja odottelemaan.
Jo huipulla mukanani ollut nuorukainen lähti vielä sitkeästi kantojuhdaksi
viemään reppua, jossa mukanamme oli
makuupussi, teltta, ruokaa, ym. tarvikkeita, joita saattaisimme sitten auttajia
odotellessamme tarvita.
Rinnettä nyt noustessani toista kertaa
pohdin tietysti miten ylhäällä oli pärjätty. Pahimmassa skenaariossa pohdin jo
paniikin iskeneen ja kiristin sitä myöten
myös omia askeleitani. Pian kuitenkin
päätin että vaikka tilanne huipulla olisi
mikä, niin ei se ketään kuitenkaan hyödyttäisi vaikka voittaisinkin muutaman
minuutin kiirehtimällä, mutta samalla väsyttäisin itseni. Avun odotuksesta
kun voisi tulla pitkäkin ja kaikki voimat
olivat myös sitä silmällä pitäen varmasti tarpeen.
Päästyäni näköetäisyydelle potilaasta sieltä riemunkiljahduksien saattamana onneksi tervehdittiin että polvi olikin
nyt itsestään luiskahtanut takaisin paikalleen asentoa vaihtaessa ja kun jalkaa
ei liikuttanut, niin kivut olivat vain lievät. Tämä oli tietysti itselleni hyvin rauhoittava tieto. Samalla myös puhelin jo
soikin. Rajavartiolaitoksen väki oli nyt
puhelimen toisessa päässä ja kyseli tilannetta. Kertasin vielä tilanteen ja kerroin myös sen että polven virheasento
oli korjaantunut.
Toisessa päässä oltiin kuitenkin sitä
mieltä että tulevat silti avuksi ja lentoajaksi Rovaniemeltä kerrottiin noin puolitoista tuntia. Kyselivät myös hiukan

paikan maastosta laskeutumista silmällä pitäen ja itsekin kyselin kopterin toiveista että miten voisimme olla avuksi.
Ohjeet olivat kuitenkin hyvin yksinkertaiset, meidän piti odottaa vain paikallamme ja hoitaa että mikään irtotavara
ei lähtisi lentoon kopterin saapuessa, he
kyllä etsisivät sitten laskeutumiselle sopivan paikan.
Käärimme nyt odotellessa potilaan makuupussiin ja samalla totesimme että
puolentoista tunnin takia tuskin telttaa kannattaa suojaksi kasata. Potilaalla ei myöskään ollut sen isompi nälkä
ja energiaa annettiin vain hiilaripitoisen
pikku naposteltavan muodossa.
Samassa puhelin soi sitten jälleen, mutta nyt soittajana olikin potilaan äiti. Eli
oli käynyt niin että alaleirin väki olikin
jo oma-aloitteisesti päättänyt alkaa informoida muuta maailmaa käsissämme olevasta tilanteesta. Manasin hiukan
tätä tilanteen saamaa ylimääräistä käännettä, mutta saimme onneksi äidin nopeasti rauhoiteltua ja pääsimme jatkamaan itse operaatiota.
Koska alaleirissä tuntui näin ollen olevan hiukan hätääntynyt mieliala, päätinkin että nyt on varmasti hyvä hetki
pistää koko muu nuorisoporukka alas
leiriin odottelemaan. Evästin vielä nuorukaisia että sovitaan että muun maailman informointi lopetettaisiin nyt tähän
ja että kaikki odottelisivat leirissä kaikessa rauhassa kunnes saapuisimme takaisin nuorisotyöntekijän kanssa. Akuuttia
hätää ei meillä ollut ja apukin oli jo matkalla, vielä muistutin.
Odottavan aika on pitkä, sanotaan. Puolitoista tuntia kului hitaasti, mutta kopteria ei vain kuulunut. Kerran jo kuvittelimme kopterin äänen kuuluvan ja
pakkasimme tavarat, mutta apu ei vielä
tullutkaan. Lopulta noin tunnin verran
kerrotun ajan päälle näimme viimein
ison hopeisen linnun horisontissa. Kopteri teki pienen kierroksen lähihuippujen kautta, joten totesimme että sijaintimme ei tainnutkaan olla ihan selviö
heille. Lisäksi yöttömästä yöstä huolimatta, näkyvyyttä haittasi jo varmasti illan hämärä. Onneksi kuitenkin kopteri
kääntyi pian meitä kohti kierrokseltaan
ja huomasi heilutuksemme.
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Havaittuaan sijaintimme kopteri nopeasti laskeutui muutaman metrin korkeudelle maan pinnasta ja aloitti kuin
hiipien etsinnän sopivalle laskeutumispaikalle, joka nopeasti löytyikin. Mukanani olleen naispuolisen nuorisotyöntekijän mukaan nyt seurasi lähes sydäntä
pakahduttava ja elokuvamainen hetki, kun kopterin laskeuduttua avuksemme saapui neljä pitkää ja komeaa
miestä univormuissaan. Lyhyen tervehdyksen jälkeen kertasimme tapahtumat
ammattilaisten kanssa vielä kerran ja samalla potilaan vammautunut jalka lastoitettiin.
Samalla saimme kuulla, että avun viiväs-
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tyminen kerrotusta olikin johtunut siitä että he olivat saaneet myös pyynnön
etsiä kateissa olevaa ilma-alusta ja tämä
oli määrätty meidän tarvettamme kiireellisemmäksi tehtäväksi. Meidän onneksemme tämä toinen tehtävä oli kuitenkin pian peruutettu ja näin matka
meidän avuksemme oli jatkunut pienen
viivästyksen jälkeen.
Seuraavaksi potilas siirrettiin paareille
kopteriin siirtoa varten. Nyt olikin vuorossa allekirjoittaneen kohokohta kopterin päällikön pyytäessä avuksi paareja kantamaan noin 50 metrin matkan.
Matka taittui tietysti reippaasti ja samalla myös huomasin että joka askeleella se

huoli joka mielessä oli ollut, alkoi pikku
hiljaa nyt helpottaa.
Kopterin startatessa kohti Ivalon terveyskeskusta heilautimme potilaallemme hyvästiksi ja päätimme suunnata
alas mahdollisimman pian tarkistamaan
mikä on tilanne alhaalla leirissä. Onneksi jo puolimatkassa rinnettä huomasimme että nuotiopaikalta nousee savua
ja lopulta alas saavuttuamme totesimme tilanteen olevan hallinnassa ja väen
olevan kohtalaisen hyvillä mielin. Lyhyen kertauksen ja kevyen iltapalan jälkeen päätimme että nyt koko väki unten
maille ja aamulla sitten jatkamme omaa
matkaamme tästä eteenpäin.

Seuraavana päivänä muun retkueemme
matka jatkui suunnitellusti ja saimme
myös soiteltua Ivalon terveyskeskukseen. Potilaamme polvessa ei onneksi sitten ollut sen pahempaa vammaa
ja pystyimmekin sopimaan että voimme hakea potilaan Ivalosta mukaan reissumme loppuillanviettoon jo seuraavana päivänä ja näin hän myös pääsisi
meidän mukanamme sitten kotia kohti.
Mitä tästä kaikesta tuli opittua? Rehellisesti täytyy myöntää että tilanne kaikkine käänteineen vaivasi kyllä mieltäni
jonkin aikaa vielä tapahtuneen jälkeenkin. Kovin kriittisenä luonteena kävin
yksityiskohdat useampaan kertaan mie-

lessäni läpi sekä konsultoin myös muutamaa tilanteesta ymmärtävää ammattilaista. Loppujen lopuksi totesin
kuitenkin että itsensä liika kritisointi ei
kyllä jatkon kannalta ole hyödyksi, vaan
parempi olla vain tyytyväinen että tilanteesta suoriuduttiin ja potilas saatiin
yhtä kokemusta rikkaampana sujuvasti
evakuoitua maastosta.
Sen verran kuitenkin jäi koetusta konkreettista evääksi että tuumin tositilanteessa ainakin toiminnan riittävän suunnittelun ennen toiminnan aloittamista
olevan vain erittäin järkevää, jos kerran
hengen hädässä ei aivan välittömästi
olla. Lisäksi tuli todettua sekin että va-

kuutus on luonnossa kulkijalle hyvinkin tarpeellinen pitää voimassa, eihän
sitä näköjään tiedä milloin itse voisi olla
kopterikyydin tarpeessa.
Ja sitten oli vielä yksi pieni, mutta sinänsä kuitenkin tärkeä oivallus että vaikka
Lapissa ollaankin elokuussa suhteellisen
valoisassa toimintaympäristössä, niin alkuyö oli eritoten hiukan harmaista pilvistä johtuen kuitenkin jo todella hämärä. Tarpeelliseksi siis totesin että ensi
kerralla mukanani voisi olla valoisuudesta huolimatta se otsalamppu antamassa sijainnista parempaa tietoa avun
tuojille.
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Kairan suurtalouskeittiössä
Teksti ja kuvat: Pirjo Natunen

Sienten siivousta.

UT-kurssi elokuussa 2012
Pöyrisjärven erämaa-alueella
Enontekiöllä tarjosi kylmiä
öitä ja vähän energiaa.

On synkkä ja myrskyinen yö
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Viimeinkin kalaa

Ja kylmä, ja savuinen, ja nälkäinen, vasta ensimmäinen, maastossa. Sitä ennen
toki on ehtinyt tapahtua jos jonkinmoista. Reipas 15 hengen ryhmä innokkaita ja vähän jännittyneitä selviytyjäkokelaita on hankkiutunut kuka mitenkin
Enontekiön Hettaan Paavontalolle lauantai-iltapäiväksi.
Joukko jakautuu tasaisesti naisiin (7) ja
poikiin (8). No, iän puolesta ehkä jokunen voidaan laskea tyttöihin, mutta pojat on aina poikia! Esittelyjen, runsaan ja
maittavan illallisen sekä kiitettävän teoriapläjäyksen jälkeen pääsemme rentoutumaan rantasaunan pehmeisiin
löylyihin ja pulahtamaan Ounasjärven
viileään syliin. On kaunis elokuun ilta,
vielä valoisa. Etelässä siintää laskeutuvan auringon valossa Hetta-Pallas-reitin
alkupään vaaroja, jyhkeimpänä Pyhäkero. Sinne emme nyt kuitenkaan mene.
Meille on tiedossa muita vaaroja. Jotkut
ovat ennen kurssin alkua ehtineet
käydä ihailemassa maisemia myös Hetan oman näköalapaikan Jyppyrän laelta.

Sunnuntaiaamu

Paavontalon pikku mökeissä nukutti hyvin. Heti aamusta on päivän paras hetki, saa aamupalaa. Mika, Pasi ja Tero ammentavat meille vielä muutaman tunnin
tietoa retkeilyn vaaroista ja selviytymisestä. Pihalla tunnistetaan syötäviä kasveja – joita ei tosin tunturissa kasva.
Iltapäivällä katselemme mielenkiinnolla pihalle kerättyjä vähäisiä varusteita.
Harjoittelemme ensiapusiteen käyttöä
ja Mika läimäyttää malliksi tulet kipinätikusta. Ja eikun varusteet muoviseen
eräpussiin: ensiapuside, kipinätikku,
Mora-puukko (a´n. 3 €), lämpöpeite, vähän laskuvarjonarua, huopasuikale, pieni verkkopussi, litran vesipullo, alumiinipakki ja ripaus suolaa. Itsehän oli pitänyt
varata muistiinpanovälineet, WC-paperia, kompassi, hyttysmyrkkyä, hammasharja ja -tahna, tarv. siteitä ja kamera.
Useimmilla pussiin päätyvät tässä vaiheessa vielä pitkä kerrasto, villapaita,
sadevarusteet, kaulahuivi, pipo ja käsineet. Vielä on lämmin. Koko komeus suljetaan remmillä.

Pelättyä varustetarkastusta ei pidetä,
Mika luottaa suomalaisen rehtiin omatuntoon. Vedensuodattimia jaetaan
yksi per ryhmä ja koko porukan yhteinen hiomakivi uskotaan Timin haltuun.
Vedensuodattimia ei lopulta tarvittu,
mutta hiomakivi oli ahkerassa käytössä.
Puukot tylsyivät puita kaataessa ja tulta
tehdessä. Joidenkin kipinätikkujen tulirauta osoittautui tosi kehnoksi, joten
puukkoa ”höylättiin” tulien teossa oikein
urakalla.
Viiden hengen ryhmät kuljetetaan vuorollaan pohjoiseen hiekkatien varteen.
Kunkin ryhmän mukana kulkee ensimmäisenä päivänä apuohjaaja. Itse olen
ensimmäisessä ryhmässä, jonka etenemistä seurailee aina rauhallinen ja arvoituksellisesti hymyilevä Elina. Muiden
ryhmien mukaan lähtevät Milla ja Tero.
Määränpäänä on pieni järvi noin viiden kilometrin päässä. Suurimman osan
matkaa voi kulkea hiekkateitä pitkin.
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Pöyrisjärven avaraa maisemaa.
Aloitamme keräilyn heti.
Poimimme tatteja, kultapiiskua, pari
tyhjää juomatölkkiä, itse otan mukaan
vasemman käden toppahanskan ja innokkaimmat kantavat sytykkeitä. Syömme varoen punaisia, mutta vielä raakoja riekonmarjoja. Kuljemme sen verran
hitaasti, että seuraava ryhmä ohittaa
meidät. He oikaisevat metsän poikki
järvelle. Me päädymme kulkemaan pidemmälle tietä pitkin ja koukkaamme
järvelle mutkan kautta. Kun kaikki ryhmät ovat paikalla, pääsemme leiriytymään.
Alkaa sataa, hyttyset kiusaavat. Keräilypussi siirtyy sienistä päähän. Yksi perkaa ja pilkkoo sieniä, pari rakentelee parilaavua riu´uista ja lämpöpeitteistä, pari
etsii polttopuita ja kiviä tulisijaan. Tulen teko tuulessa ja sateessa kipinätikulla kestää, välillä meinaa epätoivo iskeä,
mutta lopulta kostea koivu savuaa laavujen välissä. Iltapalaksi keitellään sieniä. Ne maistuvat tässä vaiheessa vielä
gourmet-ruualta. Osa sienistä viedään
muille ryhmille, koska ensimmäisenä
ryhmänä meillä oli ollut paras mahdol-
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Operaatio kuivaus.
lisuus niiden keräämiseen. Ennen seuraavan päivän lähtöä pitäisi saada myös
kantolaite aikaiseksi
Meidän ryhmämme päätyy käyttämään
laavuihin vain yhden lämpöpeitteen
kumpaankin, joten yksi viritellään sivuun tuulensuojaksi koivunoksien kanssa. Koivunlehviä kootaan myös alustoiksi ja kuivatellaan niitä tulen yläpuolella.
Enemmänkin olisi saanut olla. Puemme
kaikki vaatteet päälle ja ahtaudumme
nukkumaan. Ensimmäisenä yönä ollaan
vielä sen verran vieraita ja häveliäitä,
että tunnelma ei muodostu niin tiiviiksi kuin loppuviikosta. Yhdet lämpöpeitteet vedetään päälle, ja nuotion ympärillä lämmenneitä kiviä otetaan peiton
alle. Suoja on pieni kolmelle ja laavujen
välistä sataa välillä sisään. Nuotio on liian pieni, koivu on märkää ja savuttaa.
Yön aikana tuli on lähes sammuksissa.
Seuraavana yönä tekisimme isomman
suojan ja tulen.

Toinen päivä, maanantai

Aamulla kuivatellaan kosteita varusteita huonosti nukutun yön jäljiltä ja vii-

meistellään kantolaitteet. Sateen loppuminen kohottaa mielialaa. Aamupalaksi
on vielä vähän sieniä, variksenmarjoja,
kultapiisku- ja männynneulasteetä. Sen
jälkeen suuntaamme ryhminä suunnistaen etelää kohti. Päivämatkat ovat keskimäärin hieman alle 10 kilometriä, viikon aikana kuljemme vajaat 60 km.
Aamupäivän aikana nousemme Jierstivaaralle. Nousu ottaa jo joidenkin voimille. Rinteestä löytyy variksenmarjoja ja raakoja hilloja. Onneksi on vettä!
Päivärastilla opetellaan ajan määritystä auringon ja kompassin avulla. Kompassin asteluku auringosta jaettuna
viidellätoista plus tuntikorjaukset. Jakolasku päässä tuottaa vaikeuksia. Vielä
suunnan ottoa ennen laskeutumista toiseen leiripaikkaan. Loppumatkasta yksi
ryhmämme jäsen lyyhistyy täysin sinniteltyään väsymyksen, pahoinvoinnin ja
rytmihäiriöiden kanssa. Ehkä juominenkin on jäänyt vähemmälle. Pojat jatkavat leiripaikalle. Jään väsähtäneen kanssa odottamaan, että Mika ja Pasi tulevat
tarkastamaan tilannetta. Lopulta hän
kävelee itse leiriin.

Illalla opetellaan vielä kalastuksen taitoja Teron opastuksella, mutta kalaonnea
ei ole. Keitellään raakoja hilloja ja variksenmarjoja. Vaikka havupuita ei ole,
onneksi on aina jotain yrttiteetä saatavilla: kultapiiskua, kanervaa, pakurikääpää, mustikan, hillan ja koivun lehtiä…
Osa saa aikaiseksi jonkinlaisen karkeatekoisen lusikan. Illalla ripsauttaa vettä,
mutta yö on kuulas ja kylmä. Suoja ja tuli
ovat paremmat kuin edellisenä yönä,
mutta kylmyys pakottaa jalkeille monta kertaa. Jalat pysyvät lämpiminä villasukissa eräpussissa. Kuivatan hanskoja tulen ääressä, tuli tarttuu vasemman
käden hanskaan ja polttaa sen käyttökelvottomaksi. Onneksi tuli alkumatkasta keräiltyä se toppahanska.

Kolmas päivä, tiistai

Varhain aamulla käyn järvellä kokopesulla, se virkistää. Edellisenä päivänä uupunut ryhmäläinen päättää keskeyttää
kurssin. Itselläkin jossain vaiheessa melkein alkaa särkeä päätä. Joku on huonovointinen. Nälkä ei varsinaisesti ole. Pätkii. Päivämatkasta ei ole mitään erityistä

mielessä, puuduttavaa tallaamista. Joku
ryhmä keräilee hilloja järven rannassa,
mutta me kuljemme jotakuinkin suoraan Olkojärven leiriin vähän ylempänä helpommassa maastossa. Majoitteeksi tehdään umpilaavu (sanoo Mika),
minusta on kivempi sanoa sitä tiipiiksi.
Paksuhkojen rankojen kaato käy työstä.
Puukon kanssa saa olla tarkkana, kaikkien työskentely ei näytä kovin turvalliselta ja toiminta on tahmeaa. Olemme
lopulta melko tyytyväisiä majoitteeseemme, kunhan vielä tiivistämme helmat sammalella ja siirrämme tulisijaa
niin, ettei savuta sisään niin paljoa. Silti
kaikki saavat yön aikana kevyen tuhkakuorrutuksen. Poronkallokin löytää paikan tiipiin oviaukon päältä. Pojat jelppivät toista ryhmää majoitteen teossa
ja tuovat vastalahjaksi tulen. He tekevät
myös innolla kalapyydyksiä yöksi, kauniita vieheitä höyhenistä ja poronkarvoista, turhaan. Yöllä tuulee ja majoitetta pitää välillä tuunata.
Neljään kutistunut ryhmämme nukkuu tiiviisti sylikkäin, Riku retkirakastaja, Henri heimopäällikkö, minä ja Mr.

Andersson, tunnettu myös nimillä Anders, Aleksander, Aleksi, Santtu… Jostain syystä nimien muistaminen on välillä vaikeaa. Koetamme pitää isoa tulta,
mutta silti pitää yöllä juoksennella lämpimikseen. Samalla tulee keräiltyä polttopuita. Kivimuuri nuotion takana on
hyvä, mutta jossain vaiheessa joku on
vahingossa tukkinut kivirinkiin jätetyn
vetoaukon ja tuli meinaa hiipua. Olemme kuitenkin oppineet jotain koivutulista!
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Sooloyön leiri.

Neljäs päivä, keskiviikko

Huulia kuivaa ja kirveltää, haavoja, nahka irtoaa riekaleina. Naamassa on näppyjä ja iho kuivaa. Omakuvaa ei laiteta jakoon. Ennen päivän vaellusta
opetellaan hätäpeilin käyttöä aurinkoisessa säässä. Päivärastilla sen sijaan
muistutellaan suunnistamista kuun
avulla. Edessä on jälleen avotunturia,
Corroaivi. Yöksi laskeudutaan joen rantaan kosteikkojen väliselle kannakselle.
Perillä odottaa yllätys. Jo kovin läheiseksi tullut ryhmä hajotetaan. Sooloyö. Haluan korkealle, että olisi lämpimämpi ja
rinteen aamuauringon puolelle, myös
hieman kauemmas muista omaan rauhaan. Aikani kierreltyäni teen leirin siihen, mihin alun perin katsoin, koska se
vain tuntuu hyvältä. Iso plussa pehme-
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Läheisyys lämmittää - ja tuli.

ästä maasta, vihdoinkin, lonkat ovat kai
mustelmilla. Vaikka yksinkertaisen majoitteen tekemiseen ei kulu paljoa aikaa ja energiaa, olen tuhrannut aikaa
paikan hakemiseen sillä seurauksella,
että lähialueen kunnollinen kuiva polttopuu on jo mennyt parempiin suihin.
Ryhdyn virittelemään tulta. Se pitää saada aikaan Mikan ja Pasin silmien alla. Ei
syty tuli. Tulirauta on peestä. Vaihdetaan puukkoon. Mikan ja Pasin siirtyessä
eteenpäin taittelen ja raaputtelen tuohta, lisään hieman voimaa saadakseni paremman kipinäsuihkun. Siitä se lähtee!
On jo hämärää, kun lähden kalaan. Ohjaajien leirissäkin näyttää hiljaiselta.
Syötiksi veistelen suikaleen Mikalta saadusta pökkelökäävän palasta. Joen ranta on pusikkoinen ja onki tai siima tart-

tuu koko ajan johonkin kiinni. Pian
tarttuu myös kala, kohtuullisen kokoinen tammukka. Se kuitenkin irtoaa sitä
nostaessani. Pahus. Tarkoittaa kuitenkin
sitä, että kalaa siellä on.
Noin tunnin kalastelulla saan neljästä
kalasta ylös kaksi ennen kuin koukku jää
tukevasti pohjaan. Juha tulee vastaan
ja kertoo, etteivät muut ole saaneet kalaa. Pienemmän kalan paistan pakissa,
isommasta poistan sisälmykset avaamatta vatsaa, ripottelen suolaa sisään
ja paahdan nuotion loimussa tikussa
(suusta mahaan). Nyt onkin tarkka paikka, sillä kalat ovat houkutelleet vieraan.
Lähistöllä pyörinyt iso koira melkein varastaa saaliini. Annan sille ruodot. Syön
pienemmän kalan ja aloitan toista. Mitäs Mika sanoikaan: kannattaa syödä
heti se, mitä saa.

Olen tietty hyvilläni ruuasta, mutta harmittaa, kun pojat eivät saaneet kalaa.
Lähden hiippailemaan toisten leireihin.
En löydä Henriä ja Aleksia, mutta Riku
sentään pääsee hieman jaolle – vaikka onkin sooloyö. Nukun kohtuullisesti pehmeässä pesässäni, toki välillä pitää etsiä lisää puita ja jaloitella. Aamulla
onnellinen kalastaja Juha kävelee leirini ohi.

Viides päivä, torstai

Käydään läpi sooloyön kokemuksia. Mikan aina valmis apuohjaaja Unna-koira
on tosiaan saanut seurakseen minunkin
leirissäni yöllä vierailleen lajikumppanin, jonka omistaja hakee pois mönkijällä.
Harjoitellaan sidoksen ja kantositeen
tekoa isosta huivista. Ja eikun etiäpäin.

Marssitaan koko kurssilaisporukka yhdessä mönkijäuraa pitkin. Joku oksentelee. Suon kosteimman kohdan ylitykseen pitää kaataa muutama isohko
koivu. Riittävästi painoa ja painovoimaa
hyväksi käyttäen se onnistuu. Matkalla
poimitaan sieniä. Yhteisleiri pystytetään
Palovaaran pohjoispuolelle. Puuhaa riittää kaikille. Pitää saada yhteismajoite 14
hengelle, laskea verkko, polttopuita ja
illallinen sienistä, ennen kuin päästään
pettupuuta kaatamaan. Puolet sienistä on rouskuja, jotka pitää ensin ryöpätä. Kairan suurtalouskeittiössä sekin hoituu pienistä keittoastioista huolimatta.
Rouskujen karvas maku ei kaikkia houkuta, jos nyt sienet yleensäkään.
Laavusta tulee hieno. Tässä olisimme
kaksi yötä. Illan jo hämärtyessä vielä

kuoritaan mäntyä ja irrotellaan pettulevyjä kuivumaan laavutulen yläpuolelle.
Mikalta saatu vaseliinipurkki on ahkerassa käytössä, kun kurssilaiset koettavat
pehmitellä rohtuneita huuliaan. Vielä
havuja ja lehviä makuusijoille ja kynsipuut koko laavun mittaisen tulen kummallekin puolelle, ettei kukaan kierähdä
tuleen, niin päästään nukkumaan. Oma
kipinämikkovuoro on aika aamusta. Onneksi seuraavana oleva Jussikin herää
jo, sillä tässä vaiheessa polttopuut ovat
jo melkein lopussa ja kynsipuut niin kuivia, että toisen aika menee puita ja vettä
hakiessa ja jatkuvasti syttyviä kynsipuita valellessa. Tuli on hyvä, mutta silti reunoissa nukkujilla on kylmä.
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Petun kuivatusta.

Kuudes päivä, perjantai

Järvi on usvan peitossa kylmän yön jäljiltä. Aurinko siivilöityy puiden välistä
ja hajoaa nuotion savuun. Verkon kokijat tulevat tyhjin käsin. Joku maistelee
sieniä, joku löytää jonkun mustikankin.
Päästään paahtamaan pettulevyjä ja
jauhamaan niistä jauhoja. Kovaa hommaa. Tarkoitukseen varatut kangaspussit hieroutuvat pian rikki jauhinkivien välissä. Millan opastuksella käydään
rahkasammalpesulla, parempi myöhään
kuin… ja välillä leikitään tulella: ruutia puun oksaan ja kitkaa rautalangalla,
patteri ja teräsvillaa, suurennuslasi ja aurinko, magnesiumtulus, piikivet ja taula,
mitä niitä nyt onkaan. Taulaan on yllättävän helppo saada kipinä kytemään,
mutta siitä tuli leimahtamaan jo vaikeampaa. Enimmäkseen kuitenkin makoillaan, puhutaan ruuasta. Päivä on lämmin, energiat vähissä.
Illansuussa pettujauhoja on vajaa kilo.
Sen kaveriksi saadaan kilo ruisjauhoja. Pussiin humautetaan lisäksi suolaa ja
vettä ja pian jo paistellaan pieniä pettuleipäsiä haaratikkujen päällä. Joku keksii maustaa leipänsä mustikoilla. Ensimmäinen pettuleipä on aikamoinen
energiaboosteri. Sen jälkeen käy kova
kuhina ja polttopuupino kasvaa hujauksessa. Leipiä tulee reilu kolme kullekin.
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Kaikki paistetaan, mutta yhteistuumin
päätetään jättää jokaiselle yksi leipä aamuksi. Vatsat ovat täynnä ja seuraavana
päivänäkin tarvitaan energiaa, että jaksetaan reippaasti kylälle. Tunnelma on
hilpeä.
Viimeinen yö sujuu ilman katastrofeja.
Kynsipuut on käännetty ja tuli maltillisempi. Itse nukun tiiviisti Rikun ja Jussin välissä, ensimmäistä kertaa lähes
koko yön on riittävän lämmin. Jossain
vaiheessa laitan käden Rikun ympärille
ja ihmettelen, miksi sillä on puukko, ei
sitä aiemmin ollut. Ehei, ei tämä ole sitä
mitä luulette. Riku on vaihtunut Heliksi
ja puukko on puukko. Rikulle oli tullut
kuuma. Kylmissään oleva Heli siirretään
vielä keskemmälle.

Seitsemäs päivä, lauantai

Ei vielä lepopäivä. Leiri puretaan ja siivotaan rivakasti. Tänään ”päästään” pois.
Olo on riehakas, vähän haikea, pettyneen helpottunut, ettei tullut pahoja ketoosioireita. Yksitellen meidät lasketaan
ensin Pasin juttusille ja matkaan. Karttaa
saa katsoa ja ottaa tarvittavat suunnat,
katsotaan yhdessä vielä reitti ja sitten ilman karttaa metsään. Rasti on Palovaaran päällä. On se vaan orpo olo kulkea ilman karttaa, vaikka matkaa on vain pari
kilometriä. Tero ja Eero odottavat vaaran päällä. Mutta missä ovat muut? No,

he ovat jatkaneet matkaa. Vielä yksi rasti
yksin, eli kahlaamolle.
Taas suunta kartasta. Nyt on suositus
laittaa kompassikin pois. Kuuliaisena
kurssilaisena teen niin. Maastosta huomaan ajautuneeni liikaa oikealle alarinteeseen, korjaan ja menen hieman liikaa
vasemmalle. Hetken joen rantaa steppailtuani löydän kahlaamon. Tosin aiemmin tulleiden äänet kuuluvat aika
kauas. Suurin osa joukosta on jo ylittänyt virran. Mutta ei, vieläkään ei pääse
kämpille. Ensin pitää sitoa vasta vitsaksella. Joukko alkaa olla kärsimätöntä.
Loppumatka kuljetaan pienissä ryhmissä tietä pitkin takaisin Hettaan. Tarjolla
on mustikkasoppaa ja yrittiteetä. Käydään puntarilla. Paino on laskenut itse
kullakin keskimäärin 5 kg, jollain jopa 7
kg. Herkuttelemme Henrin kanssa suklaalla ja toteamme, että taisi tulla hotkaistua muutamalla suupalalla energiaa
enemmän kuin koko viikossa yhteensä.
Paavontalon kana- ja kalakeitto maistuvat saunan jälkeen. Jokunen olutkin
siinä livahtaa. Todistukset on varmasti ansaittu. Olympialaisten keihäänheittofinaalin jälkeen osa meistäkin on finaalissa. Iltaa jatketaan kuitenkin isolla
joukolla paikallisessa karaokebaarissa
pitkälle yöhön.

Pettuleipää ja mustikkaa,
mitäpä sitä muuta tarvitsee.
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Äänessä apukouluttaja
Teksti: Elina Kekkonen
Kuva: Pirjo Natunen

Kun rooli vaihtuu kurssilaisesta
apukouluttajaksi, kurssi näyttää ihan erilaiselta.

Kun minulle tarjoutui mahdollisuus
päästä apukouluttajaksi UT-kurssille ja
aikataulukin sattui sopimaan, ei asiaa
tarvinnut kauaa pohtia. Oma, edellisenä vuonna käyty UT-kurssi oli vielä tuoreessa muistissa, ja tuntui kutkuttavalta ajatukselta päästä katsomaan, miltä
kurssin meno näyttäisi kouluttajaleiristä käsin.
Ennen kurssia kartoitettiin hieman apukouluttajien osaamista, ja jokaiselle annettiin kurssille muutama sellainen
vastuualue, josta he kykenisivät suoriutumaan. Ennen kurssia oli aikaa valmistella aiheita itse, ja lisäksi ne käytiin vielä
kouluttajien kanssa läpi ennen kuin asia
vietiin kurssilaisille. Itselleni sain vastuualueiksi kantolaitteen rakennuksen,
luonnonmerkeistä suunnistamisen sekä
pettuun liittyvät asiat. Lisäksi tietenkin
appareiden tehtäviin kuului kouluttajaleirin asioista huolehtiminen. Pakkaamista oli tänä vuonna enemmän kuin
viime vuonna kurssilaisena. Mukaan
piti ottaa teltta, makuupussi ja ruoat,
sekä kurssiopetuksessa tarvittavat asi-
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UT-kurssin viimeinen leiripaikka.

at. Pettujauhojen ym. kanssa rinkka taisikin painaa enemmän kuin normivaelluksella!
Kouluttajaporukka tapasi toisensa Pasin huskyfarmilla ennen kurssin alkua,
tutustui koiriin ja jutteli hieman tulevasta kurssista, jonka jälkeen lähdettiin
Paavontalolle kurssilaisia tapaamaan.
Oli mielenkiintoista nähdä minkälaisia
ihmisiä oli ilmoittautunut tämän vuoden kurssille, ja heidän esittäytyessään
muistui hyvin mieleen omat tunnelmat
edelliseltä vuodelta, kun ei vielä tuntenut ketään eikä oikein tiennyt mitä viikko toisi tullessaan. Sillä aikaa kun Mika,
Pasi ja Tero pitivät teoriaosuutta, minä ja
Milla kävimme vielä kaupassa ostamassa puuttuvia retkimuonia ja valmistelimme kurssilaisten tarvikkeita. Vapaina
hetkinä istuimme kuuntelemassa itsekin teoriaosuutta, se oli hyödyllistä kertausta.
Maasto-osuudelle kurssilaiset jaettiin
kolmeen ryhmään. Ensimmäinen osuus
kuljettiin niin, että jokaisen ryhmän mukana kulki aina yksi apukouluttaja. Mie-

tin huvittuneena, että mitenköhän tämä
appari mahtaa pysyä vielä pirteiden ja
hyväkuntoisten kurssilaisten perässä
raskaan rinkkansa kanssa, mutta ryhmä
keräsikin matkalla jo paljon sieniä, joten
vauhti oli onnekseni leppoisa. Ensimmäisellä yöpymispaikalla ehdimme juuri antaa ohjeet majoitteen tekemiseksi
sekä kantolaitteen rakentamiseksi, kun
rupesikin jo satamaan. Sade taisi jatkua
lähes koko yön. Harmitti kurssilaisten
puolesta, kun heti ensimmäisenä iltana
olosuhteet olivat niin kurjat ja he joutuivat kipinäraudalla sytyttelemään märkiä
puita (edellisenä vuonnahan ei satanut
pisaraakaan vettä ja meillä oli tulitikut).
Tuli melkein huono omatunto kun illalla kömpi maha täynnä kuivaan telttaan
makuupussiin sateen ropinaa kuuntelemaan.
Pasilla oli mukana kumivene, joten laitoimme sen avulla yhdeksi yöksi verkot järveen. Milla meloi kumiveneellä
taidokkaasti oksasta ja muovipussista
tehdyllä melalla. Sovimme, että jos kalaa tulee, jaamme sen kurssilaisille. Aa-

mulla odotin jo innolla että pääsemme
herättämään kurssilaiset iloisen yllätyksen kanssa, mutta verkkoon oli tarttunut ainoastaan yksi siika. Siitä ei olisi riittänyt 14 nälkäiselle kurssilaiselle, joten
meidän täytyi uhrautua ja syödä se itse.
Kurssilaisilla oli kuitenkin enemmän kalaonnea kuin meillä edellisen vuoden
kurssilla. Sooloyön aikana Pirjo taisi saada peräti kaksi taimenta ja Juhakin yhden pienen!
Päivät apukouluttajana olivat fyysisesti kevyitä, mutta muuten varsin intensiivisiä. Kouluttajaleirissä kaikki ruoka
valmistettiin nuotiolla, mikä vei oman
aikansa. Opetuksia piti valmistella ja
osan kouluttajista piti lähteä aina ennen kurssilaisia välirasteille ja yöpymispaikoille. Päivien kuluessa kurssilaisten
toiminta ja siirtyminen rastilta toiselle
kävi kuitenkin koko ajan hitaammaksi,
jolloin heitä odotellessa ehti lepäillä. Aikaa jäi myös kurssin asioiden kertaamiseen (mm. tulentekoa kipinäraudalla ja
magnesiumtuluksella tuli treenattua ahkerasti).

Oli hauska seurata ihmisiä kurssin edetessä. Toinen päivä näytti olevan kaikista rankin, sateisen yön jälkeen kun
päivä oli täynnä ohjelmaa ja tunturille
kapuamista koleassa ilmassa. Ympäristö oli luonnonmuonan löytämisen kannalta varsin karua, ja ketoosin oireetkin
varmasti alkoivat monella. Loppuviikkoa kohti ilmapiiri tuntui kuitenkin koko
ajan paranevan ja ilmatkin suosivat.
Kaksi viimeistä yötä kurssilaiset saivat leiriytyä yhtenä isona ryhmänä. Siinä vaiheessa kurssilaisten leiristä kuului
iloinen nauru ja puheensorina. Tuli jopa
hieman haikea olo ettei itse ollut kurssilaisena. Muisti niin elävästi omalta kurssilta sen mahtavan yhteishengen, itsensä voittamisen tunteen ja autuaan olon,
kun ketoosioireet olivat vihdoin hellittäneet. Innostuttiin jopa Millan kanssa
pohtimaan, että pitäisikö joskus lähteä
uudestaan kurssilaiseksi!
Apukouluttajana oleminen oli varsin positiivinen kokemus. Oli mielenkiintoista seurata kurssia nyt kouluttajaleiristä käsin, vaikka olikin huono omatunto

meidän mahtavista retkimuonista kurssilaisten yrittäessä pärjätä luonnonantimilla ja tilapäismajoitteissa (kouluttajien suurin vastoinkäyminen taisi olla se,
kun Unna söi salaa meidän juustomme).
Kouluttajaleirissä oli mukava ilmapiiri, ja
miespoppoo piti huolen, että huonoja
vitsejä riitti! Kurssilaiset olivat kivaa porukkaa, olisi ollut hauska viettää heidän
kanssaan enemmänkin aikaa. Pöyrisjärven erämaan maisemista ei olisi millään
tehnyt mieli palata takaisin pieneen yksiöön Helsingin meluun. Yksi apukouluttajana olemisen parhaista puolista
oli ehkä kuitenkin mahdollisuus päästä kertaamaan ja syventämään kurssilla
opetettuja tietoja hyvin syöneenä ja aivot terävinä. Tarttuu kuulkaa asiat ihan
toisella tavalla mieleen! Suosittelenkin
lämpimästi apukouluttajaksi menoa kaikille UT-kurssin käyneille. Kaikkea ei tarvitse osata, vaan apparina ollessa oppii lisää. UT:lta sai taas roimasti ideoita
ja inspiraatiota kaikenlaisen hyödyllisen
harjoitteluun ja uuden opetteluun!
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Ensiapua etelässä
Survival Killasta oli joukko tutustumassa Viron Kaitseliitin
ensiapukurssiin elo-syyskuun
taitteessa.
Hyvissä ajoin kesällä ilmestyi sähköpostiini Viron Kaitseliitin eli Suojeluskunnan puuhamiehen Erki Vaikren kysely,
että tulisiko Survival Killasta osallistujia hänen johtamalleen maastoensiapukurssille. Välitin viestiä edelleen killassamme. Lopputulos oli, että odottelin
perjantaina 31. elokuuta Helsingin Makasiiniterminaalissa Heikki Karista ja
Toni Beckmania klo 12 lähtevään Linda Line -laivaan. Noin puolentoista tunnin merimatkan jälkeen oli Erki meitä
vastassa Tallinnassa. Mukaan Tallinnassa liittyi vielä Laskuvarjojääkärikiltaa ja
Vantaan Reserviläisiä edustava Pekka
Konu ja Hollantilainen Christo Motz.
Matka jatkui Kaitseliitin pienoisbussilla Tallinnasta noin 160 kilometriä
kaakkoon Pöltsamaalle, Kirnan kylään.
Metsän keskellä oli muutamia neuvostoaikaisen pienen varuskunnan rakennuksia. Päärakennus oli äskettäin kunnostettu Kaitseliitin kurssikeskukseksi.
Perjantai-ilta meni majoittumisen, iltaruokailun ja kurssin ohjelmaan ja osallistujiin tutustumisen merkeissä. Käytiin
myös pikaisesti tutustumassa päärakennuksen toisessa päässä sijaitsevaan paikalliseen luontokeskukseen. Siellä oli
muun muassa hyvin täytettyjä lintuja
kotkasta vesilintuihin. Puilla lämmitettävän saunan löylyjen jälkeen väsyneet
matkalaiset pääsivät yöpuulle.
Lauantaina aamulla kokoontui luokkaan
Erki Vaikren kurssin avaukseen kaikki 50
ilmoittautunutta osallistujaa. Näistä viisi oli naisia, yhdellä jopa sylilapsi mukana. Niin taitavasti äiti hoiteli poikaansa,
että mitään häiriötä tästä ei ollut. Virolaiset olivat kaikki kaitseliittolaisia. Erittäin kurinalaista, nuorehkoa ja ryhdikästä joukkoa.
Kurssin johtajana toimi Erki Vaikre. Kurssi oli laatuaan ensimmäinen hänen johtamana. Tästä syystä Erki pyysikin osallistujilta palautetta, että tulevat kurssit
olisi sisällöltään parempia. Ensiavun
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Teksti ja kuvat: Veikko ”Late” Piironen

pääkouluttajana oli Rein Paavo ja muina kouluttajina Raimo Merilo ja Aleksander Suits. Viimeksimainitut kolme
olivat olleet ensiapu- ja lääkintämiehinä Nato-johtoisissa operaatioissa maailman kriisipesäkkeissä. Tällaisista miehistä on tapana sanoa, että heillä on
vieläkin ruudinhaju vaatteissaan! Tutuksi tuli myös Nato-standardi, että ensimmäiset 72 tuntia, eli kolme ensimmäistä
vuorokautta näyttävät mihin suuntaan
hyvän ensiavun, kuljetuksen ja eri hoitopaikoissa saadun lisähoidon jälkeen
potilaan tila muuttuu. Selviääkö vai menehtyykö?
Oppitunnit, eli teoria ja harjoitukset
täyttivät koko pitkän lauantaipäivän. Tutustuttiin muun muassa kolmeen erilaiseen ensiapureppuun. Suuressa tietenkin enemmän EA-tarvikkeita kuin
pienemmissä. Maastoon siirryttäessä on
valittava oikea oman kantokyvyn ja ti-

Ensiapua luokassa.
lanteen sekä tehtävän mukaan.
Haavoittuneen, loukkaantuneen ensiavussa ei ollut mitään mullistavaa uutta.
Potilas on aina saatava kiireesti suojaan
ja turvaan lisävammoilta. Potilaan nopeaan tutkimiseen kiinnitettiin erityinen
huomio. Annettava heti hengenpelastava ensiapu. Turvattava hapen saanti ja
sydämen toiminta. Esim. kiristyssiteen
käyttö valtimovuodoissa opetettiin hyvin. Lastoitukset ja edelleen kuljetuskuntoon laitto sekä paareilla kantaminen jatkohoitoon tuli myös tutuiksi. Oli
myös rastikoulutus, jossa aiheina oli-

vat ensiavun anto monivammapotilaalle sekä palovammoja ja savumyrkytyksen saaneille. Käytössä olevissa
makuualustoissa oli kantokahvat. Näin
ollen tilapäispaarien tekoa ja erilaisia
kuljetustapoja tai metsästä saatavia lastoitustarvikkeita ei harjoiteltu. Nämä
olivatkin suurimmat puutteet, jotka palautteessani Erkille kerroin.
Eipä siinä kaikki! Hollantilainen Christo
järjesti vielä yöharjoituksen pahimmassa mahdollisessa tilanteessa. Oli pilkkopimeää ja kova vesisade, kun pääosa
kurssilaisia ja me vieraat seurasimme
kymmenmiehisen ryhmän toimintaa,
joka oli siirtymässä jalan metsäistä hiekkatietä paikasta toiseen. Yllättäen he
tulivat paikkaan, jossa kaksi autoa oli
törmännyt toisiinsa ja suistuneet sen jälkeen ojaan eri puolille tietä. Tilanne oli
todella paha. Osa yhdeksästä enemmän
tai vähemmän loukkaantuneesta oli lähtenyt harhailemaan lähimaastoon. Tässä
tilanteessa johtajan osuus ja tehtävien
jako on avainasemassa. Kiireelliset ensiaputarpeet on nähtävä, lisäapua hälytettävä, ympäristöä tutkittava. Tilannetta pahensi, että paikalle tulleella
ryhmällä ei periaatteessa ollut mitään
muuta varustusta kuin omat vaatteet
päällä ja otsalamput. Tilanne saatiin jotenkuten hallintaan, ensiapua annettua
ja loukkaantuneet koottua suojaan läheiseen tienvarrella olleeseen tyhjään
rakennukseen, odottamaan lisäavun
saapumista.
Tilanteen päättymisen jälkeen asia käsiteltiin vielä luokassa. Eli mitä olisi pitänyt tehdä ja miten toimia. Puutteina
nähtiin muun muassa se. että autojen
ensiapulaukkuja ei huomattu ollenkaan.
Samoin ei käytetty hyväksi autojen toimivia valoja ja hätävilkkuja. Toisen avolava-auton lavalla ollutta materiaalia,
kuten narua, käytettiin kyllä hyväksi.
Sunnuntaina oli aiheena luonnosta saatavat lääkkeet. Kouluttajana pärnulai-

Potilaan kantoharjoitusta.

Palovammapotilaan käsittely.
nen peruskoulun opettaja, partiolainen,
kaitseliittolainen ja alan pitkäaikainen
harrastaja Asso Kommer. Hän oli myös
”imuroinut” netistä yleisimmät lääkekasvit värikuvin, joka jaettiin monisteena meille. Teorian ja lounaan jälkeen
tehtiin vielä parin tunnin tutustumisretki lähiniitylle ja -maastoon, etsien kasveja paikallisesta luonnosta. Kaikki samat lääkekasvit löytyvät myös Suomen
luonnosta. Tämä koulutus jäi puheen ja
näyttämisen asteelle. Erki totesikin myöhemmin minulle, että seuraavalla kurssilla myös harjoitellaan asioita.
Lääkekasvien käyttö on monisäikeistä
ja paljon osaamista/tietoa vaativaa. Lisäksi moni kasvi tai luonnontuote vaikuttaa moneen eri vaivaan. On osattava
myös käyttö ja valmistustavat! Suosittelen hyvän lääkekasvikirjan hankkimista,

vaikkapa kirjastosta ja perehtymistä asiaan, jotta avautuisi asia laajemminkin
kuin kiltamme kursseilla on asiaa käsitelty. Turkka Aaltosen ja Nalle Coranderin ”Luonnonvaraiset hyöty- ja myrkkykasvit” kirja voisi olla hyvä alku. Samoin
Toivo Rautavaaran ”Miten luonto parantaa” -kirja. Luonnosta saatavat ns. jokamiehen lääkkeet ovat mietoja. Jos joku
osaa niitä käyttää ja saa avun, niin hyvä
on. Useimmiten on turvauduttava lääkärin määräämiin apteekin lääkkeisiin ja
tarvikkeisiin.
Itse olen saanut avun metsäretkillä esimerkiksi päänsärkyyn pajunkuoriteestä.
Talvella haudutettiin ja juotiin harjoituksissa usein C-vitamiinipitoista kuusenhavuteetä. Etenkin jos tuntui flunssa tai
vilustuminen olevan tulossa. Eipä tullut! Yleislääkkeenä, eli ennaltaehkäisi-

jänä olen käyttänyt koivun pakuriteetä.
Katsokaapa vaikka netistä Googlella pakurikääpä. Siellä Jaakko Halmetoja kertoo laajasti pakurikäävän käytöstä. Mainittakoon, että Alpeilla noin 5600 vuotta
sitten kuolleen jäämies Ötzin laukusta
löytyi myös pakuria. Virolaisissa ja venäläisissä lääkekirjoissa tunnetaan myös
hyvin pakurin käyttö.
Lopuksi oli luokassa vielä todistusten
jako, kiitoksien ja hyvästi jättämisen
aika. Heikki luovutti Erkille kirjoittamansa ”Kaukomatkailijan lääkintähuolto ja
ensiapu” -kirjan. Kävimme myös Heikin
kanssa kiittämässä kurssikeskuksen kahta emäntää hyvistä ruuista. Erki saattoi
vielä meidät kaikki satamaan asti. Olimme hyvin tyytyväisiä matkaan. Lisäksi
kaikki oli ilmaista Talinnasta eteenpäin.
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Tapahtumat 2013
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi
17.-18.11.2012 Kivijärvi, 2.-9.3.2013 Inari
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi järjestetään kaksiosaisena.
Vaatimuksena kurssille osallistumiseen on suoritettu Ulkoilun Turvallisuuskurssi. Kurssilla käsitellään olosuhteet
huomioiden mahdollisimman kattavasti Ulkoilun talviturvallisuuskurssin koulutusohjelma. Kurssin johtajana ja yhteyshenkilönä toimii Eero Leppänen. Mikäli olet kiinnostunut
kurssin kouluttajan tai apukouluttajan tehtävistä, ota yhteyttä kurssin johtajaan.

Kisällivaellus
20.-28.7.2013 Jongunjoki
Kisällivaellus järjestetään yksiosaisena maastokurssina, jonka tarkoituksena harjoitella ja kerrata UT-kurssi aihesisältöjen
kouluttamista. Vaatimuksena suoritettu UT ja killan koulutusjärjestelmään rekisteröityminen. Ilmoittautumiset Juhanille,
email: somebodysriver(at)gmail.com

Ulkoilun turvallisuuskurssi
3.-11.8.2013, Itäinen Ylä-Lappi
Ulkoilun turvallisuuskurssi järjestetään yksiosaisena, viikon
mittaisena maastokurssina. Kurssilla käsitellään olosuhteet
huomioiden mahdollisimman kattavasti ulkoilun turvallisuuskurssin koulutusohjelma.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Jukka Haapasaari, Etunimi.Sukunimi@gmail.com, Puh 0400 217428.
Mikäli olet kiinnostunut kurssin kouluttajan tai apukouluttajan tehtävistä, ota yhteyttä kurssin johtajaan.

Vuosikokous
Lokakuu 2013 Paikka avoin
Järjestelyvastuu johtokunnalla.
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