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Oltermannilla on asiaa
Kiltavuosi alkoi hienosti Eero Leppäsen johtamalla Ulkoilun
talviturvallisuuskurssilla Muotkatuntureilla. Kurssi oli onnistunut ja palaute sen mukaista. Kesän ulkoilun turvallisuuskurssilla oli osallistujia, nyt jo tuoreita kiltalaisia aina Ruotsia
myöten. Jukka Haapasaaren johtama kurssi onnistui mainion
kouluttajaryhmän luotsaamana niin ikään Muotkatuntureiden
maastoissa. Kiltalaisia on ollut virallisesti ja epävirallisesti niin
Virossa kuin Ruotsissa hankkimassa kokemusta naapureiden
kursseilta ja seminaareista. Osasta kokemuksia voit lukea tästä
julkaisusta, osan tarinoista kuulet vain tulilla!
Teiskossa kokoontui ulkoilun talviturvallisuuden teorian ja
syyskokouksen merkeissä piskuinen ryhmä kiltalaisia saattamaan loppuun edellisen vuoden toimet ja päättämään tulevista tapahtumista. Tästä julkaisusta löydät mitä ensi vuonna
on tarjolla. Luonnonmuonakurssit, kevät- ja syyseväät ovat
jälleen ohjelmassa, ulkoilun talviturvallisuuskurssi siirtyi vuodelle 2015. Killan toiminta jatkaa perinteisiä polkuja, joskin
positiivista on se että järjestävä väki on pikkuhiljaa vaihtunut.
Pikkuhiljaa tarkoittaa että nykyisetkin kurssien vetäjät ovat jo

kokeneita kiltakonkareita,joilla oma persoonallinen ote nojaa
vahvasti 40 vuotiseen perinteeseen.
Kiltamme vouti, tarkastusmestari Jukka Haapasaari päättää
vaativan pestinsä. Jukka on lähes 20 vuotta sitten alkaneen
kiltauran aikana ehtinyt olla monessa mukana, järjestämässä
lukuisan määrän tapahtumia ja sen lisäksi luotsannut ansiokkaasti yhdistystämme byrokratian viidakoissa. Iso kiitos Jukalle
ja hänen suurelle työlleen lähtee jokaiselta kiltalaiselta kohti
pohjoista. Yhdistyksen vuosikokous valitsi Jaana Vanhatalon
uudeksi puheenjohtajaksi, voudiksi. Jaana on toiminut yhdistyksessä aktiivisesti, ja on tuoreena kisällinä mitä onnistunein
valinta johtamaan toimintaa. Parasta tukea mitä me muut kiltalaiset voimme antaa vaativaan tehtävään on osallistuminen
tapahtumiin ja oman ammattitaidon tarjoaminen sellaisiin
tehtäviin mitä killan toiminnassa voidaan hyödyntää.
Toivotan kaikille kiltalaislle rauhaisaa keskitalvea ja intoa valkenevaan tulevaan vuoteen
Oltermanni Mika
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Uusi puheenjohtaja
esittäytyy

Hei Kiltaveljet ja Siskot.
Lämmin tervehdys teille kaikille killan johtokunnalta
ja uudelta puheenjohtajalta!

Näin alkuun, Jukalle suuri kiitos myös minunkin puolestani
menneestä puheenjohtajakaudestasi ja ansiokkaasta toiminnastasi Killassa.
Olette valinneet viime kuussa pidetyssä vuosikokouksessa
kiltahistorian ensimmäisen naisen puheenjohtajaksi ja haluan
ensimmäiseksi kiittää teitä kaikkia luottamuksesta ja siitä valtavasta kannustuksesta sekä tuesta, jota olen saanut kokea tämän syksyn aikana tähän tehtävään valmistautuessani ja tätä
päätöstä tehdessäni. Se on joskus ollut jopa mykistävää.
Hyppäsin liikkuvaan junaan, niin kuin tärkein kiltaystäväni
sen minulle hienosti kuvasi. Tehtävä on haastava, mutta erittäin mielenkiintoinen ja paljon antava tässä elämänvaiheessani.
Kiltaan olen jäseneksi tullut vuonna 2009 elokuussa UT:n
suoritettuani. Heti perään osallistuin talvikurssille ja sen jälkeen olen ollut toiminnassa ensin tapahtumiin osallistujana,
viime keväänä tulin mukaan koulutusjärjestelmään elämäntilanteeni sen salliessa ja sitä tietä nyt kuljen. Vaikka Kiltahistoriani on vielä hyvässä alussa, koin, että olen riittävän valmis ja
vahva ottamaan tämän uuden haasteen vastaan.
Ikää on kertynyt 46 vuotta .Olen kolmen nuoren aikuisen äiti
ja sotilaan vaimo. Asun Janakkalassa, maaseudulla, metsän
keskellä Ammatiltani luontoalan sivutoiminen yrittäjä, erä-ja
luonto-opas, tällä hetkellä opiskelen ympäristökasvattajaksi

4 – Survival News 2 • 2013

ja näyttömestariksi ja olen mukana eräoppaiden näyttötutkinnoissa. Perushoitajan työtäni teen vielä keikkaluontoisesti.
Suunnistan, hiihdän, metsästän, melon, retkeilen ja erityisesti talviretkeily ja arktinen vaellus on se tärkein harrastukseni.
Yhden pitkän jäätikkövaelluksen olen Huppuvuorilla retkikunnassa saanut hiihtää ja vielä toivon, että vielä kerran pääsen
tuonne arktiseen maailmaan kokemaan ja vaeltamaan. Huskyt kuuluvat myös perheeseeni ja niiden parissa vietän paljon
aikaa täällä luonnon keskellä. Perheeseeni kuuluu 10 eläintä tällä hetkellä. Eli tässä pieni kurkistus siihen, mistä arkeni
muodostuu ja millaisen naisen voudiksenne valitsitte. Tästä
puuttuu vielä pitkä historia yhdistystoimintaa, josta tärkein on
metsästysseuramme sihteerinä olo.
Tulevalla kaudella heti alkuvuodesta kokoonnumme johtokunnan kanssa ainakin päiväksi yhdessä miettimään ja suunnittelemaan tulevaisuuttamme. Haluan, että tuo vanha tapa
pöydän ääreen yhdessä kokoontuen säilyy meilläkin killassa
jatkossa vaikka etäisyydet luovat siihen aina omat haasteet.
Tiedon kulku ja tiedottaminen varmasti lisääntyy kaudellani .
Ajatus on, että johtokunta ja jäsenistö tietää koko ajan missä
mennään Ja siitä nousee tuo toinen tärkeä asia; yhdessä tekeminen yhdessä tehtäviä jakaen. Meistä löytyy johtokunnassakin monta vahvaa osaajaa, niin kuin teissä kaikissa kiltalaisissa. Nuorta ja vanhaa, hyödynnetään sitä, säilytetään se vanha

hyvä mitä meillä paljon jo on ja tehdään tästäkin hyvä kausi.
Tapahtumia ensi vuodelle on useampi ja ilo on ollut huomata
teidän aktiivisuus sekä innostuneisuus niitä kohtaan.
Otan mielelläni vastaan ajatuksianne, toiveitanne sekä ehdotuksia. Niitä on jo nyt tullut useampia ja se on ehkä ollut se
hienoin anti heti tässä kauteni alussa eli rohkeasti vaan yhteyttä minuun. Tapahtumissa viimeistään nähdään…
Jäsenrekisterin hoitajana; muistakaa ilmoittaa voudille yhteystietonne niiden muuttuessa, jotta saatte postin ja tiedon
perille.
Nettisivuillekin on luvassa muutoksia tulevalla kaudella.

Oikein hyvää Joulua teille kaikille,
toivoo
Jaana Vanhatalo, uusi voutinne
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Neljäs kansainvälinen
survivalseminaari Viron
Simisalussa

se kuummui Erkin toimiessa löylymestarina. Saunaan mahtui kuutisen henkeä istumaan mukavasti ja seisoma paikkoja
ei ollut. Vihtomisen ohella alkoi yks jos toinenkin laskemaan
montako meitä oli survoutuneena ”Ancient”-kartion sisälle.
Luku jäi hieman epäselväksi, mutta varmuudella voi sanoa
että 12 tai 13 meitä oli sisäpuolella. Löylyn riemujen jälkeen
lisää lihaista ruokaa, eri tavoin valmistunutta. Niin se keskustelujen syövereihin osallistuen ilta jatkui pitkälle yöhön hanurimusiikin ja virolaisten kansanlaulujen säestyksellä. Sama
iloinen soitto ja virolaisten kansanlaulujen yhteislaulu toistui
toisen iltamme saunomisen jälkeen. Eipä turhaan sanota, että
Viro sai toisen itsenäisyyden laulamalla!

25.–27.11.2013

Aamulla paikat siistiksi ja siirryimme aamupalalle Simisaluun,
jossa perustimme Survival kenkätehtaan. Oli puuta, nahkaa,
kumia ja muovia, jokaiselle mallille löytyi omat hyvät kuin
huonot puolensa. Hauskaa oli yhdessä touhuaminen. Vinkkien saaminen ja antaminen yhdistyi yhteiseksi hauskuudeksi/
opiksi. Punaiset nahkatossukat ristittiin oitis Lenigrad Cowboy
–malliksi. Arvannette miksi. Tossukan kärki kun aikalailla muistutti yhtyeen hiusmuotia. Kaiken em. lisäksi saimme nähtäväksemme myös Egge Edussaar-Harakan metalli- ja nahkatöitä,
pohjautuen jopa tuhat vuotta vanhoihin löytöihin/malleihin.
Eipä aikaakaan kun ilta oli jo niin pitkällä että saunakin oli valmis ja jälleen kuului Erkin saunakomento. Hyvätpä oli löylyt
kansainvälisellä kokoonpanolla höystettynä. Sitten vielä paikallista iltapalaa ja loppupuhteeksi vielä nahkatöitä Eggen
toimiessa loistavana opettajana. Kuvioiden kirjailussa puukontuppeen meinasi yltiöpäisyys yllättää yhden jos toisenkin
tekijän kun pääsimme käsiksi Eggen mahtavaan ”kirjopiikki”
kokoelmaan. Paljoutta ihmettelimme ja vastauskin tuli tuota
pikaa: ”Pitää itse tehdä että saa haluamansa kuvion, kaupoissa
kun ei juurikaan löydy”. Egge, vaikka nuori tyttö iältään, on artesaani (metalli, nahka ja puu) ja ilmeisen paljonkin ehtinyt jo
tehdä (ellen nyt aivan väärin ymmärtänyt). Saimme puukontupen tekoon hyviä neuvoja ja valmistuihan ne ilman suurempia
kommelluksia. Voimallisemmin olisi pitänyt kuviot nahkaan
survoa. Yllättävän paljon palautuu nahka kuivuessaan. Tuppi
mukaan ja nukkumaan.

Teksti: Juhani Ahlgren ja Veikko Late Piironen

Suota, muttei kuokkaa, monen monta selviytyjää pohjoismaisessa Survival Kiltojen seminaarissa Simisalun Kollasaaressa
25–27.10 Virossa.
Vaikre Erkin kyydissä lentokentältä koukattiin Niklas, Ruotsin Survival Killan puheenjohtaja mukaan. Nyt meitä oli pikkubussissa Erki kuljettajana, Christo Moz hollannista, Veikko
Piironen ja Juhani Ahlgren. Iltapäiväinen matka jatkuu Simisaluun loodusmajan parkkipaikalle. Vaihdoimme vaatteita,
kengitimme itsemme ja pitkin pitkospuita Kollasaareen, jossa
vuotuinen seminaari käynnistyi. Virolaisia oli paikalla pitkälti
toistakymmentä. Hetkeä myöhemmin ilmaantui Ruotsin väki,
7 kaikkiaan.

Raba-retki.
Tutustumisseremonioiden jälkeen Erki otti komennon ja
lähdimme tutustumaan Laaksaare rabaan, siis suolle. Ennen
lähtöä valitsimme pitkät, kuivat, keveät, tukevat riut mukaamme ja matka alkoi kohti kosteikkoja. Parituntisen vaelluksen
aikana Erki opasti sikäläisten soiden erityispiirteitä. Kuljimme
läpi upottavien hetteiköiden riukuja hyödyntäen. Pidimme
pienen tauon muutaman aarin kokoisella metsäsaarekkeella,
jossa Erki jatkoi suokurssiamme ”suurten honkain” keskellä.
Matka jatkui hämärän hiipiessä. Selviydyimme märin jaloin
tukevammalle alustalle ja palasimme Kollasaaren tukikohtaan
pitkin iänikuista polkua (aikaisemmin hevostie). Iloinen puheen sorina useilla kielillä valtasi alaa ja keskustelut polveilivat
Suomaaston ja solujen energiakäytön välimaastoissa ruokailun lomassa.

Ancient-Sauna.
Erki otti komennon kuuluttaen ”The Sauna is ready, The Ancient-type Sauna is ready …”. Eipä aikakaan kun löysin itseni
ahtautumassa penkin pätkälle kartion sisuksiin. Tunnelma
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Lenigrad Cowboys.

Seminaarin päätös ja terveiset.
Niinpä koitti sitten Sunnuntai-aamu ja seminaarin päättäminen omine protokollineen. Erki jakoi vielä kaikille todistuksen ja kuksan muistoksi seminaarista. Seuraavan seminaarin
järjestää Ruotsi, missä, sitä he eivät vielä osanneet varmistaa.
Erik Palmqvistin erityisen lämpimät terveiset UTT2013 mukana olleille, niin kouluttajille kuin kurssilaisillekin. Erikistä oli antoisaa olla kansanne Muotkan maisemmissa ja hän toivoi että
näkisi meitä myös heidän kursseillaan. Tästä oli myös Ruotsin
Killan puheenjohtaja Niklaksen kanssa keskustelua; miten lisätä yhteistyötämme. Niklas toivotti kiltalaisia tutustumaan heidän sivustoonsa ja osallistumaan heidän kursseille. Olemme
lämpimästi tervetulleita. Vastavuoroisesti toivotin heitä osallistumaan Kiltamme kursseille. Infoa sinne lähtee vuosikokouksen jälkeen.
Käykäämme tutustumassa:
http://www.overleva.nu/… ja   matkaan.
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SÖS Grundkurs Barmark
29.6.–6.7.2013

Teksti ja kuvat Elina Kekkonen

Kesällä 2013 kävin naapurimaamme Ruotsin killan kesäkurssin.
Tiivistettynä kokemuksiani kurssista ja hieman vertailua siitä,
miten kurssi eroaa Suomen UT-kurssista.

Mustikkakeittoa, nam! myöhemmin yök, kun tuli syötyä liikaa
tyhjään mahaan.

Kurssifaktoja
Kurssilaisia oli 37 kappaletta eli yli kaksi kertaa enemmän kuin
Suomen kursseilla. Yritin ahkerasti opetella ihmisten nimiä,
mutta yli puolet jäi kyllä oppimatta... .Tuntui, että Ruotsissa
kurssille osallistui laajempi kirjo erilaisia ihmisiä. Osa esimerkiksi oli voittanut kurssipaikan jossakin arvonnassa. Suomessa UT-kurssia ei kauheasti mainosteta, joten kurssille hakeutuvat eniten sellaiset ihmiset, jotka itse aktiivisesti etsivät
tietoa siitä. Laajempi kirjo ihmisiä tarkoitti myös sitä, että keskeyttäneitä oli enemmän. Kaksi ihmistä ei lähtenyt maastoosuudelle ollenkaan mukaan ja kaksi keskeytti ensimmäisen
maastoyön jälkeen. Yksi joutui lisäksi lähtemään viimeisenä
maastoiltana vastoin tahtoaan, kun leikkasi vahingossa puukolla sormeensa sen verran pahasti, että se tarvitsi lääkärin
hoitoa.
Ruotsissa kouluttajia oli aluksi 5, mutta maasto-osuudelle
lähti mukaan vain kolme. Kouluttajat tuntuivat kaikki varsin
päteviltä, ja erityisen maininnan ansaitsee heidän opetustyylinsä. Kaikki tuntuivat nauttivan opettamisesta ja heille tuntui
olevan täysin luontevaa puhua isojen ryhmien edessä. Opetus
eteni selkeästi ja loogisesti, sopivissa väleissä huumorilla höystettynä. Osa kouluttajista toimi opettajina myös varsinaiseksi
ammatikseen, joten se selitti osaltaan luontevaa opetusta.
Kurssi oli jaettu kahteen osioon. Ensin vietimme puolet viikosta killan mökillä Fränstassa, jossa opettelimme ulkoilun
turvallisuuden teoriaa ja teimme joitakin käytännön harjoituksia. Tämän ajan nukuimme teltoissa mökin pihalla ja paikallinen kansanopisto toimitti meille kolme ateriaa päivässä.
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Teoriaosuus oli varsin intensiivinen, luentoja oli aamusta iltaan. Teoriaosuus eteni loogisesti ja oli selkeästi suunniteltu
huolella.
Teoriaosuudella käsittelimme mm. seuraavia asioita:
1. itsestään huolehtiminen (hygienia, ensiapu, yms.)
2. hengissä selviäminen edellytykset (psyyke, uni, nesteytys,
ravinto, lämpö)
3. hyödylliset kasvit (niin ravinnoksi, lääkintään kuin muuhunkin käyttöön)
4. veden puhdistus
5. rinkan rakentaminen
6. puukon käsittely
7. hätämajoitteet
8. hätäpakkaukset
9. tulenteko
10. suunnistaminen
11. hätäsignaalit
12. kalastus
13. metsästys

Yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia
Teoriassa oli paljon tuttua Suomen kursseilta, mutta myös
erilaista. Kasvit olivat varsin erilaisia UT-kurssiin verrattuna,
johtuen eroista kurssin ajankohdassa ja maantieteellisessä
sijainnissa. Rinkka rakennettiin hieman eri tavalla kuin meillä,
eli ”A-malliseksi”. Hätämajoitteet opetettiin tekemään ilman
naruja ja pressuja / avaruuslakanoita.
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Päivänokosilla auringossa

Puukon käsittelyä opetettiin myös.
Tämä oli hyvä asia, varmistettiin että
kaikki osaavat varmasti turvalliset puukonkäsittelytekniikat. Tulentekoa harjoiteltiin lähinnä kipinäraudoilla, mutta
meille näytettiin myös tulukset ja tulipora. Halukkaat saivat niitä kokeillakin,
itse tietenkin innokkaasti harjoittelin tuliporaa kun en ollut sitä päässyt koskaan
aikaisemmin testaamaan.
Suunnistamisesta käytiin läpi vain aivan perusasiat. Eranto mainittiin, mutta
sitä ei varsinaisesti opetettu. Myöskään
itsensä paikantamista kartalta ei käyty
läpi. Suunnistamisessa olikin ehkä isoin
ero Suomen ja Ruotsin kurssien välillä.
Siinä missä Suomessa suunnistettiin
joka päivä itsenäisesti omissa ryhmissä
ja viimeisenä päivänä myös yksin, tapahtui Ruotsissa suunnistaminen aina
isoissa, jopa 18 hengen ryhmissä, joissa oli kouluttaja mukana. Tämä tarkoitti sitä, että kovinkaan moni ei päässyt
harjoittelemaan suunnistamista aktiivisesti. Karttaa ei pahemmin päässyt
katsomaan, meille yleensä vain sanottiin, että suunnistakaa siihen ja siihen
ilmansuuntaan. Tarkempia astelukuja ei
käytetty, ja mukana meillä oli vain sormenpään kokoiset minikompassit.
Metsästää ei kurssilla saanut, mutta
meille näytettiin kuitenkin teoriaosuudella erilaisia ansatyyppejä. Kalastusta
varten saimme siiman, painon ja koukun
lisäksi myös jigejä ja kuivattuja maissinjyviä, aika luksusta! Ei tosin tullut tälläkään
kurssilla kalaa, syöteistä huolimatta... :)
Pieniä mukavia yksityiskohtia teoriaosuudelta olivat mukin tekeminen pajunkuoresta sekä narun valmistus kuusen juurista.
Maasto-osuudelle mukaan otettavat
asiat olivat melko samanlaisia kuin Suomessakin, vaikka joitakin erojakin löytyi.
Esimerkiksi hammasharjaa ja wc-paperia ei mukaan saanut ottaa, ei myöskään
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pitkiä kalsareita. Wc-paperina käytettiin
rahkasammalta ja hammasharjat askartelimme itse oksista.
Seuraavaksi luettelo maasto-osuuden
tavaroista:
1. päähine
2. hyttyssuoja (esim. spray tai hyttyshattu)
3. t-paita / pitkähihainen paita
4. pitkähihainen paita / villapaita
5. vyö
6. kengät
7. sukat x 2
8. housut
9. takki
10. sadevaatteet
11. hanskat
12. vesipullo
13. mahdolliset omat lääkkeet
14. kamera, jos halusi
15. muistiinpanovälineet
16. ensiside
17. kuppi / muki
18. kompassi
19. vedenpuhdistustipat
20. kalastusvälineet
21. kipinärauta
22. puukko
23. pilli
24. neula & lankaa
25. saippua
26. rautalankaa
Maasto-osuudella oltiin kolme yötä. Jo
heti ensimmäinen yö oli sooloyö. Jouduimme sopivasti myös heti maastoosuuden alussa keskelle ukkoskuuroa.
Osaan kuvitella, että sooloyö oli rankka
paikka monelle sellaiselle, joka ei ollut
tottunut retkeilemään yksin, ja osalla
oli jo vaatteetkin märät aikaisemman
sateen takia, kun sadevaatteet olivat
olleet puutteelliset. Aamulla kuulinkin, että suurin osa oli valvonut lähes
koko yön. Sooloyöksi jokainen raken-

si itselleen suojan luonnonmateriaaleista. Mitään keittovälineitä ei ollut,
mutta meille oli kerrottu että muovipullossakin voi keittää vettä tulella,
ken halusi. Yö oli poutainen ja melko
lämmin, joten nukuin yllättävän hyvin,
aamuyöstä piti kyllä sytyttää tuli ja vähän lämmitellä.

Tekevälle sattuu varsinkin nopeille.
Sooloyön jälkeen vaihdoimme paikkaa.
Kaksi seuraavaa yötä vietettiin n. 4 hen-

gen ryhmissä. Tarkoituksena oli rakentaa kota-mallinen majoite, mutta osalle
unohdettiin antaa ohjeet ja siksi minun
ryhmäni erään toisen ryhmän lisäksi
oli jo vikkelänä ehtinyt rakentaa tavallisen laavun. Ei tarvinnut onneksi enää
purkaa ja rakentaa uudestaan! Olimme
rakentaneet laavun luonnonmateriaaleista, mutta jälkikäteen kuulimme, että
olisimme saaneet käyttää myös jotain
pressuja. Lisäilimme sitten vähän pressua laavun päälle jälkikäteen. Saimme

myös metallipurkin veden keittämistä
varten. Nuo kaksi viimeistä yötä oltiin
samassa paikassa. Maasto-osuudella
ei ollut enää opetusta, joten aika kului
lähinnä ruokaa kerätessä, levätessä, ja
hengaillessa. Kouluttajat kävivät vain
pari kertaa päivässä tarkistamassa, että
kaikki on ok.
Viimeisenä päivänä paluumatkaan
mahtui vielä muutamia erikoisetappeja, kuten suon ylitys ja joen ylitys. Suo
ei ollut kovin paha, korkeintaan jalka

upposi vähän nilkkaa pidemmälle. Kolme päivää syömättä olleena siinäkin
kyllä vähän hengästyi! Joen ylityskin
oli varsin helppo. Joen yli oli viritetty
köysi, ja jokainen ylitti joen pelastusliivi päällä. Vesi ulottui vain pyllyyn asti,
eikä virtaus ollut kova. Lisäksi paluumatkalla oli pieni rasti, jossa käskettiin
valmistamaan jotakin päänsärkyyn.
Siinä testattiin, tunnistammeko mesiangervon, osaammeko valmistaa siitä
teetä ja osaammeko tehdä tulet. Maas-
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Kouluttaja Pär kävi moikkaamassa

ja samalla kurssin pitkä maasto-osuus
antaa inspiraation opetella kurssin jälkeen lisää sellaista, mikä saattaisi tehdä
olosta helpomman seuraavalla kerralla
/ tositilanteessa. Ruotsissa taas ollaan
varovaisempia ja asiat pyritään ensin
opettamaan teoriassa. Fiilis Suomen UTkurssin jälkeen on jotain sellaista mitä et
luultavasti Ruotsin kurssilta saa, toisaalta Ruotsin kurssi saattaa tuntua turvallisemmalta ja helpommalta tavalta aloittaa aiheeseen tutustuminen.

Oppia ja huumoria

to-osuus päättyi pienelle metsäaukealle, jossa meitä odotti mehukanistereita
ja keksipaketteja.

Varsinaista paastoruokaa kurssin
päätteeksi
Kurssin päätteeksi majoituimme läheiselle kansanopistolle, jossa pääsimme
saunomaan ja peseytymään. Nukuimme
kaikki yhdessä jumppasalissa. Meille oli
tarjolla myös herkullinen illallinen, joka
oli harmi kyllä varsin raskasta makaronipaistosta, ja loppuillan kärvistelinkin
hieman mahakipuisena. Keitolla olisi
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ollut helpompi aloittaa paaston jälkeen.
Illalla saimme todistukset, ja seuraavana
aamuna kävimme vielä palautekeskustelun. Kurssi päättyi aamiaisen ja palautekeskustelun jälkeen.

Kurssifiilikset
Kurssi tuntui melko kevyeltä verrattuna
Suomen UT-kurssiin. Se oli kyllä varsin
hyvä kertauskurssina. Ruotsissa systeemi toimii niin, että tuon peruskurssin
jälkeen kaikki muut kurssit ovatkin sitten rankempia, esimerkiksi talvikurssilla
ei syödä käytännössä mitään viikkoon.
Ruotsin kilta järjestää myös ”strapats”-

kursseja, joissa pääsee harjoittelemaan
selviytymistä peruskurssin tietojen avulla, ja niissä yleensä kokeillaan selviytymistä hieman erilaisilla varusteilla.
Mielestäni suunnistusta olisi voinut
teettää enemmänkin, koska koen sen
tärkeäksi taidoksi. Ymmärrän kuitenkin,
että esimerkiksi itsenäisesti ryhmissä
suunnistaminen olisi Ruotsin kurssilla
ollut hankala toteuttaa. Kurssilaisia oli
kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa,
mutta kouluttajia maasto-osuudella
taas kaksi kertaa vähemmän. Lisäksi
maasto oli suurimmaksi osin aivan uskomatonta ryteikköä ja sieltä olisi ollut

vaikea löytää mahdollisia eksyneitä ryhmiä. Lapin puuttomilla alueilla eksyneet
ryhmät on helppo bongata kaukaakin.
Toisaalta Ruotsin kurssin vahvuuksia
UT-kurssiin verrattuna oli se, että sinne
lähdettiin hieman niukemmin varustein.
Mielestäni oli hauska kokeilla maastossa
oloa ilman hammasharjaa, wc-paperia
tai avaruuslakanaa.

Onko selviytymisideologinen ero
UT:n etu?
Itselleni jäi sellainen fiilis, että Suomen ja
Ruotsin killoissa oppimisprosessi alkaa

varsin eri tavoin. Ruotsin kurssilla tavoite tuntui olevan teorian ja tekniikoiden
oppiminen, sekä niiden kevyt kokeileminen käytännössä. Suomessa taas
fokus tuntuu olevan enemmän selviytymiskokemuksen saamisessa, iso osa
opetuksesta menee kuitenkin ohi nälän
ja väsymyksen takia. Suomessa pidemmän maasto-osuuden myötä ehtii oppia
myös enemmän ryhmädynamiikasta ja
selviytymisen psykologisesta puolesta.
Sekä Suomen että Ruotsin tapa on mielestäni toimiva. Suomen UT-kurssilla tärkeimmät asiat oppii osittain kantapään
kautta sekä oman kokemuksen myötä,

Kaiken kaikkiaan Ruotsin kurssista jäi
hyvä fiilis. Osallistujien suuresta lukumäärästä johtuen en oppinut tuntemaan ihan kaikkia, mutta etenkin oma
ryhmäni oli mahtava ja meillä nauru raikasi läpi maasto-osuuden. Siinä jälleen
kerran huomasi, kuinka suuri merkitys
hyvällä ilmapiirillä ja (huonolla) huumorilla on, lähes unohtui kylmä ja nälkäkin.
Kouluttajat ansaitsevat ison kiitoksen,
he pitivät koko ajan huolta, että minäkin
pysyin kärryillä opetuksessa ja tarvittaessa järjestivät jonkun kääntämään (tai
käänsivät itse) asiat minulle englanniksi.
Kasveista sain jopa erikseen yksityisopetusta jälkikäteen! Aika luksusta! Heille
tuntui olevan tärkeää, että kaikki saavat
opetuksesta irti niin paljon kuin suinkin
mahdollista. Kaiken kaikkiaan ruotsalaiset olivat niin stereotyyppisen iloisia ja
korrekteja tyyppejä, että heistä oli mahdotonta olla tykkäämättä!
Suosittelen Ruotsin kurssille osallistumista, jos siihen mahdollisuus on. Vähän
kokemusta omaaville peruskurssi voi
olla antoisin, samoin kouluttajana toimiville voi olla mielenkiintoista käydä
vertaamassa peruskurssin opetustapaa
ja -sisältöä. Muut pitempään kiltatoiminnassa mukana olleet voivat saada
enemmän irti ”strapats” -kursseista, joissa ei ole varsinaista opetusta, mutta käytännön harjoitusta sitäkin enemmän.
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Toinen päivä sunnuntai:
Kikka kintsiin.

Talvinen keittokomero
ei tarvitse seiniä

Aamupalan ja viimeisten pakkaamisten jälkeen olimme valmiitä lähtöön. Liikkeelle lähdimme mukavassa -20 asteen
pakkasessa. Päivä meni mukavasti hiihdellen parin ”maisemareitin” kautta. Leiripaikalle päästyämme alkoi kintsien eli lumikammien teko. Alkuun kintsit vähän natisivat ja hetken näytti
siltä, että kaikki eivät kestä, mutta hieman lisäaikaa kovettumiselle ja oikea kaivuujärjestys varmistivat sen, että kaikki saatiin
turvallisesti tehtyä. Äkkiä myös huomasimme miten tärkeää
tasaisen pohjan tekeminen kintsiin on, koska ensiyrityksellä nukkujat valahtivat pressua pitkin samaan kasaan kintsin
keskelle. Kintsien teon lomassa keitimme koivutulilla peuraa
ja sulatimme vettä. Peuran luista keittelimme vielä iltapalakeiton havuteen kanssa. Kun olimme saaneet kaikkien termarit
täyteen vettä, kävimme unille.

Kolmas päivä maanantai:
Mäkimatka korkeuksiin.
Ensimmäinen yö kintsissä meni hyvin. Aamulla rikoimme kintsit ja keittelimme vähän lisää vettä. Lähdimme taas hiihtelemään, ylös mäkeä määränpäänä tunturin laella oleva kanjoni.
Matka kanjonille oli liukas ja tuulinen. Ennen määränpäätä
saimme lisää ruokaa verileivän muodossa. Perille päästyämme
jakauduimme kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä alkoi
sahaamaan lumesta palikoita iglua varten, ja toinen alkoi etsiä
paikkaa lumiluolalle sondaamalla lumen syvyyttä. Iglun tekemisen periaate valkeni monelle vasta käytännössä, kun itse
koitti saada palikat pysymään paikoillaan. Päivän päätteeksi aikaiseksi oli saatu iglu, lumiluola ja ”keittokomero”. Vettä saimme kanjonin pohjalla olevasta lammesta, kairaamalla jäähän
reikä ja upottamalla sinne narunpäässä oleva pullo. Ruuaksi
oli yllättäen keitettyä peuraa. Ruuanlaitto tapahtui bensakeittimellä, koska olimme puurajan yläpuolella. Osa kurssilaisista
nukkui lumiluolassa ja osa iglussa. Yöllä jokainen kierteli vuorollaan yövahtina majotteita ja säätä seurailemassa.
Teksti: Lasse Pietikäinen
Kuvat: Elina Kekkonen ja Jaana Vanhatalo

Neljäs päivä tiistai:
Yövahtien aika alkaa
Ensimmäinen päivä lauantai:
Läpi Suomen.

Kuusi innokasta kurssilaista kokoontui syrjäisen metsätien päässä sijaitsevaan mökkiin 17.-18.11.2012 Kivijärvelle, osa kurssilaisista tunsi toisensa omilta UT-kursseiltaan. Viikonlopun aikana
käytiin läpi paljon teoriaa ja käytäntöä, aiheina olivat mm. erilaiset lumimajoitteet, talviturvallisuus, ensiapu ja talvivaelluksen
varusteet. Harjoiteltiin riistan käsittelyä (kanat ja kanit), teltan
pystyttämistä ja reitin suunnittelua jne . Mutta kuinkas heille sitten kävi käytännössä 2.-9.3.2013 Inarin Muotkatunturin maastossa.
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Kurssilaiset saapuivat Muotkan Ruoktuun kukin omalla tavallaan, paikka oli osalle kurssilaisista tuttu UT:lta. Väki oli hieman
vaihtunut teoriaviikonlopusta yhden kurssilaisen jäätyä pois,
mutta tilalle saatiin vahvistus Ruotsista. Kouluttajatkin olivat
kokeneet pieniä vastoinkäymisiä, kun yksi apukouluttajista oli
murtanut jalkansa eikä voinut lähteä mukaan maastoon ja tarkastusmestari oli toipumassa keuhkokuumeesta. Illan ohjelmaan kuului uuteen kurssilaiseen ja apukouluttajiin tutustumista, sillä eivät olleet mukana teoriaosalla. Illan aikana käytiin
läpi teoriaa sekä valittiin ja jaettiin ryhmäkohtaista varustusta.
Poronkäristyksen voimalla innokkaat kurssilaiset olivat vielä
vastaanottavaisia. Kurssilaisille jaettiin mukaan kolme palaa
valkohäntäpeuraa ja suolapurkki, ne loivat uskoa viikosta selviämiseen.

Basecamp päivä, eli ei hiihtämistä. Päivän ohjelmaan kuului
mm. toisen iglun rakentaminen, suunnistusharjoituksia, teoriaa, teltan pystyttämistä ja kalastusta. Peurakeiton lisäksi saimme pelmeenejä, jotka hävisivät äkkiä parempiin suihin. Illasta
tuuli kävi luihin ja ytimiin. Vaikka pakkasta ei ollut kauheasti
oli liikkeessä pysyminen ja varusteiden kunnosta huolehtiminen erityisen tärkeää. Yöllä vaihdettiin nukkumapaikkoja
siten, että edellisen yön iglussa nukkuneet nukkuivat lumiluolassa ja päinvastoin. Yövahtivuorot pyörivät kuten edellisenäkin yönä.

Viides päivä keskiviikko:
Festi vai fiasko.
Heräsimme aikaisin tekemään lähtöä. Luola ja iglut rikottiin.
Matkan teko oli helppoa, koska pääasiassa kuljimme alamäkeen. Pari pyllähdystä ja pieni siderikko tauottivat mukavasti
matkantekoa. Leiripaikalle päästyämme aloimme tehdä pa-
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reittain koivutulia, tapoja tuntui olevan
yhtä paljon kuin neuvojia. Tulet saatiin
syttymään ja vesiä keitettyä. Seuraavaksi siirryimme pystyttämään laavuja ja
kaivamaan/pilkkomaan kaatunutta keloa polttopuuksi.
Käytössämme oli laavu ja kaksi pientä
pressua. Pressujen koon takia päädyimme tekemään matalan parilaavun ilman
nuotiota, näin ollen ei myöskään tarvittu yöllä kipinävahtia. Laavua kasatessa
huomasimme, että hiihtäminen ja vähäinen ruoka alkoivat käydä voimille; tekeminen oli hidasta, mutta kaikki saatiin
kumminkin tehtyä. Iltapäivällä saimme
tiedon, että nyt kannattaa syödä mahdollisimman paljon, koska huomenna ei
välttämättä ole siihen mahdollisuutta.
Näin ollen päätimme syödä kaiken lopun peuran, vaikka olimme säännöstelleet sitä niin että se riittäisi koko viikok-
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si, saimme myös 3 pussia pastaa. Illan
”meat festin” jälkeen keitimme pastat
lihaliemessä valmiiksi seuraavaa päivää
varten. Illasta oli vielä EA koulutusta ja
yllätyksenä tullut palovammanhoitoharjoitus. Osa kurssilaisista ei oikein
jaksanut keskittyä teoriaan ”meat festin”
jälkeen, vaan mieli meinasi karata ruokalepojen puolelle nuotion lämmössä.
Nukkumaan käytiin täydellä mahalla.

Kuudes päivä torstai:
Toivoa täynnä.
Aamusta olikin aikaa huollolle, joten
lämmitimme pastan ja keittelimme pulloja täyteen. Ohjelmaan kuului paljon
erilaista koulutusta. EA-rastilla tehtiin
erilaisia paareja ja sidottiin murtumia ja
haavoja, teimme myös hätäaurinkolasit.
Kalastusrastilla pilkimme ja laitoimme

pyydyksiä. Tulentekorastilla tulia tehtiin mm. ruutiviululla ja magnesiumtuluksilla. Harjoittelimme myös merkinantopeilien käyttöä. Illasta oli vielä
koivutulinäytös. Illan hämärtyessä lähdimme pimeäsuunnistukseen. Suunnistus ei mennyt aivan kuin elokuvissa,
koska menimme kohteesta hieman ohi
ja toista kilometria yli. Lopulta sijainti
selvisi ja löysimme tiemme yöpymispaikalle. Ohjelmassa oli sooloyö, joten
jokainen lähti kaivamaan itselleen omaa
pesää reissumiesviipaleen ja safarikeksin voimalla.

Seitsemäs päivä perjantai:
Aamupalattomat asuntomessut
Aamulla möngittiin pois pesistämme ja
käytiin kootusti tutustumassa jokaisen
majoitusratkaisuihin. Lumikuopan eri

variaatiot olivat hyvin edustettuna. Aamupalaa emme saaneet, joten keittelimme pullot täyteen vettä. Ennen lähtöä
meiltä otettiin kartat pois. Ulkomuistista
lähdimme suuntaamaan kelkkareitille,
josta meitä kuulema osattaisiin etsiä.
Matka oli pitkä ja ilman aamupalaa alkoi hiihtäminen käydä voimille. Pienen
mutkittelun jälkeen reitti onneksi löytyi.
Nopeasti löytyi kelkkaileva keuhkokuumeesta selvinnyt kouluttajamme, joka
ohjasikin meidät seuraavalle rastille.
Rastilla jokainen pääsi tekemään riekkoansoja. Rastilta kiiruhdimme jo lähellä
olevaan Muotkan Ruoktuun, jossa meitä
odotti valmis ruokapöytä. Ruokailun jälkeen luovutettiin ryhmäkohtaiset varusteet ja aloitettiin huolto ja saunominen.
Kenenkään ei varmaankaan tarvinnut
unta houkutella.

Kahdeksas päivä lauantai:
Muistojen magiaa.

lontoo taipui riittävästi. Kiitoksia kaikille
mukana olleille hienosta reissusta.

Hyvin nukutun yön jälkeen pakkasimme tavarat ja siivosimme mökit. Osa
porukasta kävi kelkkakyydillä tarkistamassa oliko riekkoansoihin jäänyt
saalista, mutta valitettavasti saalista ei
saatu. Ohjelmassa oli vielä palautetta
ja keskustelua reissusta. Harmiteltiin
porukassa, että ei ollut tullut seurattua
viikon pakkaslukuja tarkemmin. Ihmeteltiin myös, miten niin hyvin keskenään
juttuun tuleva porukka oli eksynyt samalle tunturille Vaikka jokaisella oli huonompia päiviä, kaikki kuitenkin tekivät
kaikkea vuorollaan, eikä porukassa ollut
yhtään perässä vedettävää. Ruotsalaisen vahvistuksemme ansiosta tuli myös
reenattua rallienglantia, koska pääasiassa puhuimme englantia, sillä jokaisella

Viesti kurssinjohtaja Eerolta
Kiitokset kurssilaisille ja apukouluttajille
hyvin menneestä kurssista! Oli ilo työskennellä kanssanne. Koulutusporukassa
olimme erityisen iloisia juuri siitä että
toimitte ryhmänä hyvin yhteen ja kaikki
tekivät ainakin ulkopuolelta katsottuna
parhaansa. Kehitystäkin varmasti tapahtui. Periaatteessa kaikille avointa UTT:ta
vastaavaa kurssia ei järjestetä Suomessa
muualla. Siten olette saaneet hyvän paketin talvella selviytymisestä. Kannustan kuitenkin käymään myös muiden
järjestämillä kursseilla ja miksipä ette
voisi harkita myös omaa vaellusta. Ei
muuta kuin ilmoitus killan Reissuseuraa
etsitään palstalle ja uudelleen tunturiin!
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UT 2013 kurssialbumi
Kuvat: Tea Ahjosaari, Erkki Tuominen ja Jaana Vanhatalo
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opettamisen” määrä mitoitettava erityisesti UT:lla tarkkaan. Jos kurssilaisesta
alkaa tuntua, että kouluttajat ”simputtavat” heitä kiusallaan antamalla tahallaan
tehdä väärin, karisee luottamus nopeasti.

Aurinkokompassilla petun jatketta

Killan II kisällivaellus
liikkuu vähävetisessä
Itäsuomessa 20.– 28.7 2013
Teksti: Pirjo Natunen, Ville Koskivaara ja Juhani Ahlgren
Kuvat: Juhani Ahlgren, Pirjo Natunen

Opetusmateriaalien
soveltamisesta
käytännön tehtäviksi keksittiin hyvä esimerkki muun muassa aurinkokompassin yhteydessä. Tällainen paikallaan oloa
vaativa tehtävä voitaisiin UT:llä yhdistää
johonkin muuhun pitkään hommaan
esimerkiksi pistämällä aurinkokompassin teko aamupäivällä käyntiin ja käyttämällä päivä vaikkapa petun kiskontaan.
Kurssilaiset voisivat sitten iltapäivällä
hyödyntää päivän mittaan syntynyttä
aurinkokompassia siirtymällä jonossa
määrättyyn ilmansuuntaan, jossa odottaisi palkkiona vaikka ruisjauhot petun
jatkeeksi. Tämän tyyppiset kokonaisuudet motivoisivat varmasti oppimaan
aurinkokompassin tyyppiset ”teoreettisemmat” kokonaisuudet tehokkaammin
kuin pelkkä esittely ilman kontekstia.

7 ystävää
Turvallisuussuunnitelma, kadonnut polku aukealla, suo, työtä
vuorotta, taistelu Viharin hirviön kanssa, pölisevät kosket, kala
kompassina, Jongunjokivarsi elää, paikoitusalue puoltaa, lystiä
kerrakseen
Jonkerin järven paikoitusaluella silmät
sidottuna matkaan suuntana ”suora”.
Ensimmäiset 5-10 näyttää menevän
hyvin, seuratessani ”vastaanottopisteessä” ensimmäistä testaajaa. Sitten
tapahtuu jotain ja puoltaminen lähteen
kääntämään kulkijaa hissukseen oikealle. Stop! Seuraava testaaja liikkeelle.
Jo ensimmäisten askelten aikana näkyy
selvästi kuinka voimakkaasti matkailuperävaunu vetää kakkos-testaaja puoleensa. STOP! Vajaa metri jää väliä nenän
matkailuperävaunu nurkkaan ennen
pysähdystä. Nyt etenemää muutama
kymmenen metriä kun sivusiirtymä lähes samaa luokkaa. Taisi parkkialueen
lievä kaltevuus vaikuttaa, kiviäkään kun
ei kuulemma ollut kengässä. Seuraavat
testaajat pääsivät hyvin yli puolenvälin,
toinen ohi matkailuperävaunu esteen ja
viimeinen oli joutua ajoradalle. On kovin
yksilöllistä kuinka kävellessä lihaksisto,
voimakkaampi puoli tekee enemmän
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töitä ja alkaa kääntämään kulkijaa. Tässä
yksi syy miksi useimmat kiertävät esteen
aina samalta puolen metsässä kulkiessaan ja joutuvat enemmän tai vähemmän syrjään kuvittelemaltaan uralta. Kokemusta rikkaampana talsittiin hyvä tovi
ja rupateltiin itse kenenkin kuulumisia
viime näkemästä jne . . no … annetaanpa vaeltaja Villelle sanan vuoro:

Kurssilaisten mietteitä oppimisesta
Kisällivaellus Jongunjoella polkaistiin
heti kärkeen käyntiin myöhään yöhön
kestäneellä marssilla vaihtelevassa
maastossa. Suunnistusoppia saatiin parhaalla mahdollisella tavalla eli virheitä
tehden. Seuraavana päivänä huomattiin
heti pienellä porukalla järjestettävien kisällivaellusten vahvuudet, kun koetettiin
keksiä erilaisia muistisääntöjä kartan ja
kompassin käytön opettamiseen. Tällaiset käytännön kokemuksiin pohjaavat,
yhdessä muotoiltavat opetusmateriaalit

tekevät kisällikursseista tärkeitä Killan
koulutusjärjestelmän kehittämiselle.

Kertaus ja kantapää
Rosnia rakennellessa ja solmuja opetellessa tajuttiin, kuinka tärkeätä on
opettaa solmuja niiden todellisessa
käyttötilanteessa. Ei pöydän ääressä
harjanvarsiin väsätty pukkikytkös jää
mieleen, mutta rinkkaa tai A-pukkia
maastossa väkertäessä se painuu jo
kummasti aivoihin. Kertaamisen tärkeyttä ei tietenkään voi aliarvioida. Voisiko
samaa ”itse teossa oppimisen” periaatetta soveltaa myös muihin opetusmateriaaleihin kuin solmuihin: esimerkiksi
tietopohjaista luonnonmuonamateriaalia voisi opettaa sitä mukaa, kun uusia
kasveja tulee metsässä vastaan?
UT:ltä tuttuja oppeja kerratessa tuli
myös mieleen, että vaikka kantapään
kautta oppiminen onkin varmasti tehokas tapa oppia uusia taitoja, on ”virheillä

”Selviytymisen seitsemää vihollista”
opetettaessa pohdittiin, voisiko niiden
sijasta tai rinnalla opettaakin selviytymisen seitsemää ystävää; niitä taitoja
ja tarvikkeita, joiden avulla vihollisia
vastaan voi taistella (EA-taidot, suojan
rakentaminen, puhtaan veden hankinta
jne.). Näin vältettäisiin pelottelun lietsoma epätoivo tai epäluottamus omiin kykyihin. Mitä EA-taitojen kaltaisiin ”kriittisimpiin ystäviin” tulee, on kertaus taas
kerran ensisijaista. Voisikin sanoa, että
mitä elintärkeämpi taito, sitä useammin
sitä tulisi UT:n yhteydessä kerrata, vaikka vain muutaman minuutin pikatehtävänä joka päivä.

Viharin jahti
Varmasti unohtumattomin tapaus kisällivaelluksella oli Viharinkosken hirviön
monipäiväinen jahti. Hillitön hauki nappasi mukaansa ensin Kuusamo-uistimen
ja sitten pari syöttisalakkaa. Lopulta
eräänä aamuna huomattiin kokonaisen
syöttivavan kadonneen rannasta yön
aikana. Seikkailu huipentui, kun vastarannan ulpukkamatalikosta äkättyä
vapaa jäljitettiin kahdella kanootilla,
raidoista veistetyt keihäät käsissä ja vedettiin lopulta sisään – ei Viharin petoa,
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vaan pienempi, parin kilon hauki, joka
oli pistänyt poskeensa kyrmyniskaisen
ahvenen, joka puolestaan oli ahmaissut
syöttikalamme. Haukijahdin lisäksi reissulta jäivät mieleen opettavaiset tuohityöt. Tällaiset perinnetaidot samoin kuin
muutkin ”lisäpuuhat” ovat myös UT:llä
tärkeitä motivaation lähteitä ketoosissa
paarustamisen lomassa.

Kurssinjohtaja polulla
Seurasin aukean ylitystä viimeisenä kulkuamme keskimääräisellä suunnalla, pohdittiin polun olemassa oloa, onko se tämä
vai tuo, minne se vie ja matka vaan jatkui
jutustelleessa. Siinä se taas on vai onko?
Pilvinen sää ja auringosta ei tietoakaan
kun jalkojen alla hakkuuaukeaa ja silmät
etsivät seuraavaa ja seuraavaa ihmeellisiin
paikkoihin istutettuja männyn taimia ja
suunta kampesi kulkijoita huomaamatta pohjoiseen yli 400m pois tavoitteesta.
Niinpä törmättiin yht´äkkiä lammenrantaan, siltä se siinä hetkessä vaikutti. Mitä
eihän tässä lampea pitäisi olla vaan joki.
Mitäs nyt tehdään ”ollaanko eksytty”. Alkoi kova pulina kun verrattiin maastoa ja
karttaa. Suunnittiin kohteita ja siirrettiin
kartalle, joskin ”summittaisesti” mutta tässä tapauksessa se riitti tarkkaan paikantamiseen muiden maamerkkien avulla. Miten tässä näin kävi? Vastaus: Oletettiin että
seuraavan ”nyppylän” takana polku on,
eipä ollutkaan! … Siinä sitä iloinen porukka piti taukoa ja pohti että kuinka ehkäistä
moinen toistumasta. Jätettäköön lukijalle
mietittäväksi eri ratkaisuja. Jatkettiinpa
matkaa yli joen löydettyämme sillan, joka
oli ensi tavoitteemme. Alkavan sateen lomassa seuraava ”rasti”.

Kaari, kolmio vai neliö.
Rakennettiin kantorinkat kolmiomalliset,
yksi neliö. Sitä ennen kerrattiin kaarimallin tekovaiheita, tarkastikin. Päädyttiin
kuitenkin kolmioon, koska kurssilaisilla
ei ollut kolmion mallista käyttökokemusta. Solmuina käytettiin tukkikytkyä /
pukkiköytös ja säkinsuusolmullakin yksi
puuliitos sekä säkin suuhun. Säkinsuusolmun etu on että se kiristyy itsestään
kun jokin sen kolmesta osasta on vedossa esim. kantohihnassa. Em. solmu toimii
hyvin liitoksissa kun ei tarvitse erikseen
kiristää puun kuivuessa, jolloin ”tavan”
solmut löystyvät. Matka jatkui yli vaaran, joka oli hakattu autioksi ja saimme
iloita sateen jälkeisestä auringonlaskun
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väreistä. Ennen yöpaikkaa suon ylitys.
Keskusteltiin tapoja miten voisi mennä
yli. Todettiin parhaimmaksi kiertää koska
oli liian upottavaa kun luonnonsuojelualueella ei saa riukupuita kaataa ylitystä helpottamaan, eikä mukana ollut ns
kättäpidempää. Hiidenportin laavulla
käytiin läpi miten aikaisemmin otetut
kompassisuunnat siirretään kartalle. Kehiteltiin muistisääntö ja taisi Tero parhaiten kuvata keskustelun lomassa ”hiekkalaatikko-mallin”.
Jatkakoon Pirjo kokemuksiaan matkamme varrelta.

Ylityksiä ja yllätyksiä
Kamat saatu yöllä kuivaksi Siltakosken
laavulla, mutta reissu jatkuu kolmantenakin päivänä kosteissa merkeissä.
Onneksi ei kuitenkaan koko päivää,
navakka tuuli kuivattaa. Aikamme tallattuamme pidämme taukoa. Sehän ei
kuitenkaan tarkoita toimettomana istuskelua, vaan esiin kaivetaan narunpätkät ja harjoitellaan solmuja vuoroin toisiamme opastaen. Mistä silmukasta ne
käärmeet milloinkin pujahtelevatkaan.
Joen rannassa etsitään sopivaa, riittävän matalaa ylityspaikkaa ja pohditaan
turvallista ylitystekniikkaa. Vettä onkin
alle polven. Kaadamme reilun pituisen
tukikepin, johon ylävirtaan tukeutuen
ylitys jo onnistuu. Harjoittelemme myös
köyden avulla, jonka Tero reippaasti
”juoksuttaa” toiselle rannalle, köyteen sidottuna, kahdella varmistajalla tietysti.
Pitkän köyden saa vetää tosi tiukalle, jotta
siitä saa tukea. Joku ylittää virran pelkän
tukikepin avulla, joku köyteen tukeutuen
ja joku molempiin. Virta on yllättävän voimakas. Jos vettä olisi yli polven, köysi olisi
oikeasti tarpeen, sillä virta vie mennessään, huonosti kelluvan kulkijankin.
Sitten harjoitellaankin lyhyempiä ylityksiä. Ensin rakennetaan A-pukki, jolla
”sahataan” ojaa edestakaisin seisoen pukin edessä, takana, sivulla, yksin, kaksin...
Käydään keskustelua pukin koosta ja parhaasta ylitystavasta. Seuraavaa ojaa ylitellään koivun rungolla yhdellä tukikepillä,
kahdella tukikepillä ja köyteen tukeutuen.
Tällä kertaa Juhani on köysimiehenä, mutta voisi sen kiertää puun ympärillekin yksin kulkiessa. Köysitemppu on itselle aivan
uusi kokemus ja tuntuu varsin turvalliselta, kun vaan nojautuu tarpeeksi taaksepäin. Ennen koivun kaatoa, hyödynnettiin
sitä tulevaa varten irrottamalla kukin reilu
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kaistale tuohta. Tuohet viritettiin suoristumaan keppiristikon väliin.
Aika kuluu nopeasti, kun on mukavaa.
Illan hämärtyessä saavutaan yöpaikalle
Raatelammen rannalle. Sade uhkaa ja
jokainen virittelee itselleen majoitteen.
Itsellä on kokeilussa Honkkarista muutamalla eurolla ostettu kahden hengen
”pelastusteltta”. Paketista löytyy putkimalliin teipattu avaruushuopakooste ja
muutama metri narua. Pujotan narun
putken läpi ja viritän kahden puun väliin. Teen teltan kummallekin sivulle kolme käpy-/sammallukkoa, joilla kiinnitän
reunat maahan.
Polttopuuta kasaillaan lähipusikoista.
Kostea puu savuaa, mutta palaa vihdoin
ja tuore koivu kuivaa nuotion reunoilla.
Kukin kokkailee omiaan ja päälle keitellään jokailtaista villiyrttiteetä. Takana on
taas yksi pitkä, puuhakas ja opettavainen
päivä. Yöllä kylmä tuuli rapistelee hopeista
harjatelttaani, jonka molemmat päät ovat
avoimia. Madallan pään puoleista reunaa
ja suljen sen rinkalla. Tuen toisen reunan
tukevammin laittamalla sisään kepin reunan suuntaisesti. Tilaa on reilusti yhdelle
hengelle. Kaksin olisi lämpimämpi.

Pölisevät kosket
Viidentenä päivänä jälleen varhainen
herätys ja lyhyt siirtymä kanooteilla
Otroskoskelta Viharinkosken laavulle.
Opiskelutahti sen kuin kiihtyy! Aikaa ei
tuhrata turhaan kulkemiseen. Alkupäivien rauhallisempi tahti tarkoittaa loppupäiville roppakaupalla opiskeluaiheita. Melkein kuin häissä: vähän vanhaa,
vähän uutta ja vähän lainattua. Kaiken
tämänkin kun jatkossa muistaisi ja osaisi. Normi-UT:n aiheiden ulkopuolelta
innostutaan kokeilemaan neulakompassia. Magnetisoidaan toinen pää villaan hankaamalla ja laitetaan kellumaan
veden päälle. Kelluttamiseen kokeillaan
wc-paperia, joka sitten painuu pohjaan
ja erilaisia puiden lehtiä. Kaikki toimivat
riittävän tarkasti, mutta tarkimmin tuntuisi toimivan suora tasaisen pintajännityksen antava koivunlehti. Monista
aiheista käydään pitkiä ja polveilevia
keskusteluja. Mietitään, kuinka pitäisi
opettaa/opastaa UT:lla vai kannattaako
yleensä opettaa. Keskustelut vievät aikaa, mutta ovat eittämättä retken parhaimpien antien joukossa.
Päivän
luonnonmuonapläjäyksen,
solmujen, kalastuksen, aurinkokompas-
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sien ja tulentekomenetelmien jälkeen
päästään vihdoin tuohien kimppuun.
Kaikki keskittyvät innokkaasti Juhanin opastuksella tuohikohon, -lipin ja
-tuokkosen näpertelyyn. Ja hienoja tuleekin. Oikeita käyttöesineitä. Lipistä
on hyvä maistaa läheisen lähteen vettä
ja tuokkoseen kerätä mustikoita illan
herkullista marjapiirakkaa varten. Myös
kohot pääsevät heti käyttöön, kun ruvetaan nostamaan kalaa joesta, syötiksi ja
myöhemmin myös mm. hiilloshaukeen
tuohi-sammalkääreessä ja chili-katajasalakkakeittoon. Viharin jättihauki käy
ilmoittamassa olemassaolostaan härnäten kalastajia melkein maihin asti ja vie
sitten ilkkuen vieheen mennessään.
Kylmä laskeutuu joelle ja laavulle. Juhanin nerokas nuotioviritelmä palaa pitkään, mutta nuotion kaukainen loimu ei
jaksa lämmittää riittävästi ja viluiset kisällikokelaat hakevat lämpöä toisistaan. No,
tuota pikaahan on jo aamuherätys. Huonostikin nukkuvat liittyvät vuorollaan
öiseen kisällikuoroon. Tänä yönä vielä
ilman avaruushuovan rapinan säestystä.

Miksi - Mitä - Miten ?
Paljon mielenkiintoista ja opettavaista
saimme kokea siitä mitä pitäisi omissa toimissaan tehdä toisin, paremmin,
perehtymällä tai ”peilipuheita” harjoittelemalla jne. Yksiselitteisesti vahvistui
jälleen kerran että käytännön tekemiset
vahvistuvat parhaiten vain tekemällä ja
opettamalla. Kun haluaa oppia jotain,
ryhdy sitä opettamaan. Ei voine liikaa
korostaa että Killan toimissa mukana
olemalla oppii paljon selviytymisestä ja
muutakin, paljon. Erityisen antoisaa oli
lukuisat keskustelut pohjautuen kunkin
kertojan kokemuksiin -monivivahteinen
kokemusmaailma.
Se suunnistus miete? Arto totesi jossakin vaiheessa pienten harhailujemme
jälkeen, ”Olettamus on eksymisen äiti”,
muistelkaapa omia eksymiänne jos …
olette onnistuneet eksymään. On loppukehujen vuoro: Vilpittömät kiitokset
kurssilaisille … ISO Kiitos! … Kiitos että
olitte ahkeria, aktiivisia, innokkaita jo ennen kurssia ja erityisesti sen aikana. Aivan
lopuksi kutsu, hyvät kiltasisaret ja -veljet.
Mukaan ja matkaan; ei se päämäärä vaan
se matka. Ensimmäisen askeleenhan
olette jo ottaneet ja nyt seuraavaan reissuun mukaan, oikein joukolla. T: Juhani
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Suksikokeilu UTT:lla 2013
Teksti: Jussi Kallio
Kuva: Elina Kekkonen

Kelle nalli napsahtaa, nalli napsahtaa..” Kummelista tuttu arvontalaulu soitti ensi säveliään pääni sisällä jo maaliskuun alussa
Muotkatuntureilla osallistuessani UTT 2013-kurssille. Pienimuotoisen artikkelin tekeminen kurssin suksikokeiluista lankesi allekirjoittaneelle. Vaikka jutun tekemiseen oli hyvin aikaa, taisin jo
siinä vaiheessa tietää että viimetinkaanhan se jää jollei jopa takarajat pauku.. Niinhän siinä kävikin, ei ole aikataulutus kokenut
suuria muutoksia sitten opiskeluaikojen. Tosin silloin oli aikaa,
nyt se on rajallista perheen ja yrittäjyyden johdosta.

Pariton määrä pareja ”testissä”
Kurssin kokoonpano oli kuusi kurssilaista ja kolme kouluttajaa eli kaikkiaan
yhdeksän suksiparia. Ensisilmäyksellä
yleisin suksi oli mallia valkoinen, pitkät erä/metsäsukset. Niitä oli sitten eri
valmistajilta ja eri pituisia seitsemällä
kurssilaisella. Vähemmistöksi jäi yhdet
tunturisukset ja yhdet lumiliukusukset.
Erik Palmqvist, Stockholm, Sverige.
Kurssin ruotsalaisvahvistus luotti luonnollisesti suksivalinnassaan Ruotsin armeijan puusukseen. Erik kantoi kaiken
tarvitsemansa rinkassa selässään, joten
hän sai hieman kohdistettua lisää painoa ison ruhonsa lisäksi pitoalueelle.
Silti Erik moitti pitoa ja kertoi sen riippuneen säästä ja lumen koostumuksesta.
Eli pitoa ei käsittelemättömällä pohjalla
ollut nimeksikään, luisto sitä vastoin oli
kohdallaan. 210cm pitkät sukset olivat
ketterät käsitellä taimikossa ja tiheässä
puustossa, sitä vastoin kantavuus lumessa oli huono. Lisä ponnisteluja aiheutti varmasti painava rinkka selässä.
Jojensuun Keijolla oli alla Järvisen
Lapponiat, pituutta 230cm. Keijo oli tuunannut suksiinsa nousukarvat joista oli
huomattavaa apua nousuissa varsinkin
kun selässä kulki kevyt reppu ja perässä
painava ahkio. Karvat vaikuttivat kuiten-
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kin myös luistoon. Pehmeässä lumessa
vaikutus oli vähäinen mutta kovassa
lumessa ja tunturissa huomattavampi.
Huomionarvoista oli myös se, että Keijo
antoi tasoitusta muille reippaillen koko
reissun läpi käyttäen ainoastaan toista
kättään…

Lasse valinta.
Lassella oli Polarskin 250 senttiset
eräsukset. Pitkät sukset toivat kantavuutta kun selässä kulki retken varusteet. Taimikot ja tiheät puustot aiheuttivat kuitenkin murheita pitkillä suksilla
operoineelle Lasselle. Luisto suksissa oli
kunnossa ja pito oli oletettavasti parempi painava kantamus selässä kuin että
olisi vetänyt painavaa ahkiota perässään.

Pirjon valinta
Pirjolla oli Savenmaasta tilatut Finnpartion 240cm eräsukset. Suksissa oli suomupohja jonka äkkiseltään luulisi antavan hieman pitoa. Olettamus oli väärä
sillä kyllä pohjilla sai lipsutella samalla
tavalla kuin muidenkin suksilla. Luisto
näissä muovipohjaisilla puusuksilla sitä
vastoin oli hyvä. Sukset olivat kevyet
käsitellä muuten niin hankalille pitkille
suksille taimikoissa. Kantavuus myös oli

hyvä pitkissä suksissa. Osasyynsä varmasti oli pienen pienessä pulkassa joka
kevensi Pirjon kantamuksia selästä.

Elinan metropolivalinta
Elina Helsingin metropolista oli valinnut
alleen Järvisen Lapponiat joilla oli pituutta 230 cm. Näissä suksissa oli myös
ei niin toimivaksi havaittu suomupohja
jotka eivät pitoa antaneet, luisto oli kyllä
kohdallaan. Elinalla oli selässä kevyt reppu ja perässä painavampi ahkio. Tämä
aiheutti vaikeuksia ylämäissä ja niinpä
kouluttaja-Jaana antoi Elinalle puoleen
sukseen ylettyneet nousukarvat. Pidossa Elina ei huomannut oleellista eroa
karvojen lyhyyden vuoksi mutta luistossa kylläkin. Tämä oli kuitenkin hyvä
seikka alamäkeen laskettaessa ahkion
työntäessä lisävauhtia.

Jussin valinta
Allekirjoittaneella oli Karhun 240 senttiset eräsukset suomupohjilla. Eli pitoa
sukset itsessään eivät tarjoa, varsinkin
kun perässä kulkee painava ahkio ja selässä on kevyempi reppu. Kokeilematta
jäi kuitenkin olisiko pitoon ollut vaikutusta jos olisi jättänyt ahkion pois perästä roikkumasta ja ottanut painavamman
rinkan selkään. Luisto kuitenkin oli mai-

nio ja alamäissä joutui hieman jarruttelemaan, ettei vauhti kasva liian suureksi.
Mutta kevyt reppu antoi etua kantavuuteen pehmeässä hangessa hiihdettäessä. Pitkät sukset olivat kuitenkin hankalat käsitellä taimikossa.

Teron valinta
Kouliintuneella kouluttaja -Terolla oli
kokeilussa Altai hok-lumiliuku sukset
jotka olivat erittäin ketterät leirielämässä ja tiheiköissä pituutensa, tai voisiko
sanoa lyhyytensä ansiosta. Sukset olivat
kurssin lyhyimmät, 145cm. Suksissa oli
pitokarva keskellä vakiovarusteena ja
siteinä toimi X-Trace Pivot siteet, jotka
soveltuvat paremmin lumikenkäilyyn ja
retkiluisteluun. Siteet toimivat kuitenkin
hyvin myös hiihdettäessä ja ovat helppo
kiristää ja löysätä. Siteitten eduksi voi
laskea myös että niihin sopii jalkine kuin
jalkine. Suksissa oli myös teräskantti
joka toimi tunturipikataipaleella hyvin.
Umpihangessa suksi kuitenkin upotti
melkoisesti. Luisto näissäkin suksissa oli
luonnollisesti hyvä.

Jaanan valinta
Kouluttaja-Jaanalla oli Madshusin Glit
tertind tunturisukset joissa oli teräskantti. Sukset olivat kapeat ja 180cm

pitkät, joten Jaana hiihteli vain muitten
tekemiä latuja jonon hännillä ja vältteli
upottavia hankia. Suksissa oli täyspitkät
nousukarvat jotka ottivat hieman luistosta pois mutta toimivat sitten vastaavasti raskaan ahkion kanssa nousuissa.
Pehmeässä lumessa karvat ei toiminut
niin hyvin kapeutensa vuoksi. Sukset olivat kuitenkin kevyet hiihtää ja käsitellä
metsäisillä osuuksilla. Jaanalla oli myös
ainoana porukasta tunturihiihtomonot.

Eeron valinta
Kurssin johtaja-Eerolla oli allaan Järvisen
260 senttiset sukset. Eerolla oli käytössä
myös nousukarvat jotka toimivat hyvin
kovalla lumella nousuissa. Tasaisella
maalla ne vastoin hieman hidastivat
menoa. Kantavuus suksilla oli hyvä, sillä
Eerolla oli perässään ahkio eikä lainkaan
reppua selkää rasittamassa. Pitkät sukset olivat kuitenkin hankalat käsitellä
metsäisillä taipaleilla.

Sidevalinnat
Teroa ja Jaanaa lukuun ottamatta viidellä oli eräsukset, joissa perinteiset siteet
nahkaremmillä ja kahdella oli Finngrip
Easy -siteet. Jälkimmäiset siteet eivät
kestäneet kovaa käyttöä yhtä laadukkaasti kuin vanhat ja hyviksi todetut

remmisiteet. Keijollalla katkesi kannan
ja kärjen välissä ollut metallinen varsi
joka piti korjata rautalangalla. Allekirjoittanut huomasi viimeisen päivän loppukilometreillä että toisen siteen kärjestä puuttui yksi ruuvi ja toinen ruuvi oli
jo todella löysällä. Side nousi kärjestä
hieman ylöspäin mutta kesti ainakin tasaisella hiihdetyn loppupätkän kun vain
varovasti eteni. Vaikeuksia olisi voinut
ilmetä jos olisi ollut kovia nousuja edessäpäin.

Julistus vai alistus
Yhteenvetona voisi todeta että kaikilla
suksi luisti hyvin jutun ohella ja pitoa olisi saanut olla enemmän. Kantavuutta on
vaikea vertailla mutta kyllähän se suksi
pehmeässä lumessa painuu sen mitä
painuu, mutta ovat kuitenkin paremmat
liikkuessa kuin että menisi jalkaisin kahlaten lumihangessa. Kurssin lopussa oli
puhetta että pitäisi teettää Kiltalaisille
omat sukset kaikilla hyvillä ominaisuuksilla. Eli sopivan pitkät ja leveät, nousukarva vakiona, teräskanttiset jne. Siinä
ideaa kehiteltäväksi… 
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Tapahtumat 2014
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi
Tammikuu 2015, Enontekiö
Tammikuulle 2014 suunniteltu kurssi on siirretty tammikuulle
2015. Kurssilla käsitellään mahdollisimman kattavasti ulkoilun
talviturvallisuuskurssin koulutusohjelma olosuhteet huomioiden. Kurssi järjestetään maastoharjoituksena.
Kurssin johtajana toimii Jaana Vanhatalo, kouluttajina Pasi
Ikonen ja Mika Kalakoski. Ilmoittautumiset ja tiedustelut
kurssinjohtajalle, email: jaana.vanhatalo@kolumbus.fi ,gsm
0400 624 178.
Jos olet kiinnostunut apukouluttajan tehtävistä, ja täytät koulutusjärjestelmän mukaiset kriteerit, ota yhteyttä kurssinjohtajaan.

Meriturvan järjestämä veneilijän
pelastautumiskurssi
Kevät 2014
Kurssin kesto:
Yksi päivä, klo 8.30 - 15.30
Kurssipaikka:
Lohja
Kurssin päivämäärät : 14.03.2014 28.03.2014
02.05.2014
Maksimiryhmäkoko on 12 henkilöä. Kurssi on kaikille avoin.
Jokainen kiltalainen ilmoittautuu itse kurssille. Hinta: 149 € /
hlö. Hinta sisältää ateriat. Kurssille voit ilmoittautua Meriturvan nettisivujen kautta. Paikkoja on vielä vapaana tällä hetkellä..
http://www.meriturva.fi/fi/koulutus/veneilijan-pelastautumiskurssi.

Keväteväät kurssi Etelä-Savossa
Toukokuu 2014
Tervetuloa oppimaan kalastusta, kalan käsittelyä ja valmistusta. Kurssilla opitaan kiltamaiseen tapaan hankkimaan muona
luonnosta. Tapahtumapaikkana on saari tai luontosatama järvimaisemissa. Siirrymme kanooteilla tapahtumapaikkaan ja
yöpyminen omissa majoitteissa. Ajankohta toukokuu la-su (ilmoitetaan vielä tarkemmin). Tapahtuman järjestää Tero Jarva
0407676888 Ilmoittautumiset info@feelllakes.fi

Ulkoilun turvallisuuskurssi
19.–27.7. 2014 Keski-Suomen ja KeskiPohjanmaan alueilla
Kurssin aloitus- ja lopetuspaikkana toimii Salamajärven kansallispuiston luototupa. Kurssilla käsitellään ulkoilun turvallisuusriskejä ja niiltä suojautumista sekä toimintaa henkiinjäämistilanteissa. Kurssin pääpaino on noin viikon mittaisella
maasto-osuudella, jonka aikana tukeudutaan pääasiassa luonnosta saatavaan ravintoon.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja kurssimaksuista sekä
kurssiesite julkaistaan helmikuun aikana. Kurssinjohtajana toimii Eero Leppänen.

Syyseväät
26.9-28.9.2014 Inkoossa
Tapahtuman täsmällinen aika, paikka ja ohjelma ilmoitetaan
myöhemmin. Syyseväät-kurssin tavoitteena on täydentää ja
syventää Ulkoilun turvallisuuskurssin antia syksyisen luonnon
muonan ja riistan käytön osalta. Kurssilla käsitellään syksyisen
luonnon muonan hankintaa, käsittelyä ja säilöntää sekä riistan
käsittelyä ja valmistusta.
Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Mika Kalakoski. Ilmoittautumiset mika.kalakoski@gmail.com

Vuosikokous
Syyseväiden yhteydessä Inkoossa
28.9.2014
Kokouksen täsmällinen aika ilmoitetaan myöhemmin.

Ensiapukurssi EA 2 (16 h) Kiltalaisille
Lokakuu 2014
Tarkemmat tiedot tapahtumasta , ilmoittautumisesta ja kurssimaksuista julkaistaan myöhemmin. Tarkoitus järjestää kurssi,
joka on suunnattu Kiltalisille. Kurssin yhteydessä järjestetään
maastoharjoitus. Huolehdi, että EA 1 -kurssin todistus on voimassa kurssille tullessa.

Kuva: Tea Ahjosaari
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