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Menneen vuoden aikana on killassamme ollut hyvin koulutustarjontaa. Vaikka suunniteltu ulkoilun talviturvallisuuskurssi piti perua alkuvuodesta vähäisen
osallistujamäärän vuoksi, vetivät muut
tapahtumat hyvin väkeä. Ulkoilun turvallisuuden perustason koulutus, Ulkoilun turvallisuuskurssi, Ulkoilun turvallisuus-keväteväät ja -syyseväät saatiin
pidettyä ja kiltakansaa osallistui kiitettävästi.
Näillä perustason kursseilla taataan jokaiselle kiltalaiselle selviytymisen perustaidot. Erikoiskurssit, erähenkinen ensiapu 2 ja usean kiltalaisen osallistuminen
veneilijän pelastautumiskurssille toi syventävää lisämaustetta vuoteen.
Monet kisällit, jotka ovat jo vuosia olleet jäseniä, ovat oppineet ja innostuneet kehittämään taitojaan omatoimisesti, syventäen osaamistaan
perustasolta hyvinkin pitkälle. Killan järjestämät kurssit ovat suhteellisen lyhyi-

tä ja kurssien sisältövaatimusten hallinta
on vuosien työn takana. Asioiden oppiminen vaatii omatoimisuutta, mikä on
koko selviytymisen perusta.
Vuodet, eivätkä maantieteelliset olosuhteet ole samat kaikilla kursseilla, vallitsevasta säätilasta puhumattakaan,
on jokaiselle tarjolla jotakin uutta, mitä
ei pelkästään kurssi-ilmoituksesta tai
suunnitellusta ohjelmasta pysty päättelemään. Tämän saivat onnekkaasti kokea syyseväät kurssilaiset Vesa-myrskyn

testatessa rakennetut hätämajoitteet!
Suuri arvo killan tapahtumissa on myös
samanhenkisten ihmisten tapaaminen.
Tapahtuman arvo ei ole vain siinä mitä
aiheita se käsittelee vaan siinä mitä paikalle kokoontuneet ihmiset tekevät yhdessä, ja mitä uutta siitä syntyy.
Vuoden 2015 tapahtumiin on pyritty
tarjoamaan parasta: kevään tuluskurssi, ulkoilun turvallisuuskurssit kuin myös
kansainvälinen henkiinjäämis-seminaari, jonka puitteissa vietetään Survival
Killan 40-vuotisjuhla, johon kokoontuu
kiltalaisia kaikilta vuosikymmeniltä tekemään yhdessä niitä asioita minkä vuoksi kiltamme on olemassa. Killan neljäskymmenes toimintavuosi alkaa Ulkoilun
talviturvallisuuskurssilla Enontekiössä.
Tätä kirjoittaessa kurssi on jo täynnä ja
luvassa on kokemus kaamoksesta mikä
tuo omat haasteensa kurssilaisille. Nähdään siis revontulten ja koivutulien loisteessa.
Oltermanni Mika

Voudin viesti
Tervehdys kiltaveljet ja sisaret!
Ihan ensimmäisenä iso KIITOS kaikille
Kiltalaisille menneestä vuodesta.
Tiivis ja toimintaa täynnä on ollut mennyt vuosi, kun sitä näin loppuvuodesta katsoo voudin silmin. Ja hyvä vuosi.
Hauskoja muistoja sekä hetkiä olemme
yhdessä kokeneet. Oppia on kertynyt
kokemuksen ja tekemisen kautta. Muistakaa jatkossakin sen tärkeys. Yhdessä
tekemistä ja innostuneita sekä aiheista kiinnostuneita Kiltalaisia on riittänyt.
Aivan huippu porukka olette. Jatketaan
samaan malliin. Ja muistakaa, että aina
voi puoleeni kääntyä sekä johtokunnan,
jos jotain tulee.
Vuosikokous pidettiin syyseväiden yhteydessä ja uudessa johtokunnassa istuu nyt Mika Kalakoski, Elina Kekkonen,
Tea Ahjosaari, Lasse Pietikäinen, Erkki Tuominen ja Pasi Ikonen. Kokouksen

päätökset voitte lukea jäsensivustolta.
Tiedote 1/2015 ilmestyy alkuvuodesta
helmikuussa, josta voitte lukea sen hetken ajankohtaiset asiat. Ensivuoden tapahtumat, joilla ei valitettavasti ole vielä tarkkoja päivämääriä, löydätte tämän
newsin lopusta. Vuoden, jonka päätämme Kansainvälinen Kiltaseminaariin ja
Survival Killan 40-vuotisjuhlaan.
Lisäksi yhdistyksen Facebook-ryhmän sivustolla ilmoitellaan mahdollisista muista tapahtumista, kiltalaisten itse
järjestämistään kursseista tai tapaamisista eri aiheiden parissa.
Ensivuosi on siis juhlavuotemme ja sitä
kunnioittaen siirrämme nyt katseet sinne. Oikein hyvää pian alkavaa joulun aikaa teille ja tulevaa uutta vuotta, vuotta
jota sitten taas vuoden päästä muistelemme :)
Jaana Vouti
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Kunnia Oltermannilla on asiaa

kuva: Elina Kekkonen
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Veneilijän pelastautumiskurssi Meriturvassa
Teksti ja kuvat
Elina Kekkonen
ja Juhani Ahlgren

Joukko kiltalaisia maistelemassa veneilijän elämää.
Intensiivinen ja märkä päivä: Havaitset olevasi yli
laidan, reilussa aallokossa,
jossa vesi tunkee suuhun ja
tuulinen sade piiskaa niin
ettei tahdo eteensä nähdä
saatikka nousta veneeseen
kun ei yletä eikä auttajatkaan tavoita. Siinä on tosi
kyseessä.

Pelastaako pelastusliivisi?
Huima fiilis katsellessa isoa allasta ja kaikkea mitä siinä on ja
sen ympärillä. Kylläs siinä riitti alkuun ihemettelemista, jonka jälkeen koulunpenkille ”hallin perälle”: Tutustutaan kuinka tarkistetaan ”paukkuliivien” toiminta, jotta se kelluttaa kun
tarvis. Milloin olet omasi tarkistanut? ”En ikinä – pitääks niit
tarkistaa – eiksne niinkun vaan toimi”. Kuului joukostamme
kuiskintaa. Olipa eräällä kurssilaisella oma paukkuliivit mukana ja kouluttaja pyysi sen esimerkikseen, näyttääkseen kuinka
tarksitus tehdään. ”Jaahas – niinpä niin” ja huima katse kiersi
läpi kaikki kurssilaiset. ”Tässähän on aivan löysä tämä patruuna – Tämä ei olis ketään kannatellut. Hillittömästi ehkä kuplia
ois tullut – joo niin ois – muutenhan tämä patruuna näyttää
ehjältä.” Ellet ole omiasi tarkistanut – tee se nyt.
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Tarkistus on periaatteessa aika yksinkertainen testi. Pääpiirteittäin seuraava:
1. Irroita hiilidioksiidi patruuna ja tarkista että se painaa sen gramma määrän (se suurempi luku), joka
on ilmoitettu sen kyljessä. Painaessaan ilmoitetun
maksimin hiilidioksidia ei ole päässyt ”haihtumaan”.
Tarkista myös että ”suolalaukaisin” ei ole lauennut.
Patruuna on tyhjä jos on lauennut, usein kosteuden
vaikutuksesta. Suolalaukaisin vapauttaa jousen voimalla neulan joka puhkaisee patruunan suussa olevan tiiviin kalvon ja vapauttaa hiilidioksidin täyttäen pelastusliivit. Vaihda uuteen jos on.

2. Puhalla pelastusliivit niin täytteen kun saat. Tarkista vuotaako jättämällä se pöydälle vuorokaudeksi. Vuorokouden kuluttua tarkistat että on yhtä
”pinkeä” kuin jättäessäsi sen pöydälle. Kun näin
olet todennut ”pinkeyden”, olet käytännössä tehnyt mitä tarvitsee varmistuaksesi että pelastusliivisi
toimivat. Kierrä patruuna paikoilleen kun ensin olet
pakannut tyhjentyneen liivin ”kuoreensa”. Näin liivit ovat käyttökunnossa. Tarkastusväli käytännössä
1 vuosi. Tämä on helppoa. Tee se nyt.
Survival News 2014 – 7

Elina kertoo kuvien kera muutamista kiltalaisten erityis kokemuksista Meriturva keskuksessa
Lohjalla 1.5.2014
Kylmävesialtaassa kelluminen oli
hyvä ja opettavainen kokemus. Siinä huomasi konkreettisesti miten
paljon apua on siitä kun pysyy vaan
help-asennossa eikä huido ja pulikoi. Tuli myös sellainen itsensä ylittämisen kokemus, kun olen käynyt
vain kerran elämässäni avannossa ja
viihdyin siellä tuolloin ehkä n. 2 sekuntia :) Nyt huomasi, että siellä vedessä voi pysyä myös ihan rauhallisena.
Kiipeäminen köysiverkkoa pitkin,
pelastuslauttaan ja purjeveneeseen
oli myös varsin hyvä kokemus. Vaikka mukamas on hyvä kunto, niin on
se yllättävän raskasta silloin kun on
vähän kylmä, kaikki vaatteet on märät ja painavat ja pelastusliivikin vielä tekee olosta kömpelön!
Eri tavat auttaa veteen joutunut
henkilö takaisin veneeseen voi hyvinkin osoittautua vielä joskus hyödyllisiksi! Ja tietty se helikopterisimulaatio oli elämyksenä varsin
mieleenpainuva valoineen ja äänineen!
Jos joskus joudun tositilanteeseen,
täytyy muistaa nostettaessa pitää
silmät kiinni, ei nimittäin ollut oksentaminen kaukana sen ilmassa
pyörimisen jälkeen! Myrskyn jälkeen
-laulu oli myös ihan hulvaton lisä :D
Oli kyllä mahtava päivä! Ja kouluttajat olivat tosi mukavia ja päteviä.
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Tapahtumia Haukivuoren Reposaaressa
16.-18.5.2014

Teksti ja kuvat Veikko Late Piironen

Koivu hiirenkorvalla, horsmanversot, voikukanlehdet ja nokkoset viisi senttisiä, vuohenputkea
runsaasti, eli kevään villivihannekset parhaimmillaan! Kevät oli vielä viileässä asennossa, kun pe
iltana 16.5 kokoontui ja majoittui Tero Jarvan pihapiiriin neljä naista ja yhdeksän miestä. Reippaita
kiltalaisia! Terve keväteväille tultiin!

Em. lukuun mahtuvat kurssinjohtaja Tero Jarva. Hän vastasi
yleisjärjestelyistä, paikoista, kanooteista ja kalastuksesta. Lisäksi me kouluttajina toimineet: Jaana Vanhatalo, kiltamme
vouti ja tuore puheenjohtaja. Hän vastasi myös yleisjärjestelyistä ja monista erikoisruuista ynnä tuorejuustosta. Sekä allekirjoittanut Veikko ”Late” Piironen. Vastasin villivihannes ja
teeaineet koulutuksesta sekä tilapäisvälineistä. Joukkoon ilmestyi vielä kuin tyhjästä yhdeksi osallistujaksi Erkki Tuominen. Silloin oltiin jo lauantai illassa ja Reposaaressa!

Mahlaa ja marmeloa

Voi sitä jälleennäkemisen riemua ja pitkiä halauksia, kun kiltalaiset kohtasi tovereitaan aiemmista kiltamme tapahtumista.
Kota pystyyn. Kalanpyydyksiä järveen. Onkimatojen keräystä ja mahlaa valumaan vastaisen varalle. Jaana loihti viereisen katoksen tulipaikassa iltapalaa ja minä haudutin luontoteetä, jota nautittiin kuusenkerkkämarmelon kanssa. Juhani
Ahlgren askarteli ja lahjoitti monelle meistä kuusenoksa ilmapuntarit. (Minun saama puntari toimi mökilläni koko kesän hyvin, osoittaen korkea- ja matalapaineet.) Christof Middeke oli
tuonut lehtomäkikotiloita ja valmisti vielä niistä suurella työllä
ja- tarkkudella maistiaisia. Iltaa istuttiin pitkään kodassa, juttu
kulki ja huomisesta sovittiin! Yöpuu löytyi kaikille kodasta tai
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Tero isäntämme aitoista.
Lauantain aamupala ja- askareet hoitui sutjakasti Jaanan johdolla. Päästiin itse koulutukseen. Allekirjoittanut aloitti kurssin
koivunmahlan maistiaisilla ja villivihanneksiin, sekä kuivattuihin ja tuoreisiin teeaineisiin kurssilaisia tutustuttamalla. Kahdesta paikalla olleesta suuresta koivusta katkaisin edellisenä
iltana yhden alaspäin suuntautuvan oksan. Toista piti vähän
narulla vetäen auttaa, että kärki osoitti alaspäin. Yhteen oli sidottu vahva muovipussi ja toiseen työnnetty ja sidottu mehupurkki. Yllätys! Yön aikana oli tullut molempiin vähän mahlaa,
vaikka koivut jo hiirenkorvalla. Itse olin kerännyt jo Imatralla omista koivuista mahlaa Huhti- Toukokuun vaihteessa noin
kolme viikkoa ja pakastanut mahla, jota oli myös tarjolla.

Toinen tapa

Koivun tyveen porataan n 4-6 sentiä syvä reikä, johon työnnetään käypä muoviletku, joka johdetaan kannelliseen astiaan.
Astioiden puhtaus ja suojaus on tärkeää, ettei muurahaiset ja
kärpäset pääse tärvelemään mahlaa. Mahla säilyy tuoretavarana viileässä vain muutaman päivän. Pastörointiin tai mahlasiirapin tekoon ei kannata ryhtyä sillä se vie paljon energiaa.
Pakastaminen muovipulloihin on oivallinen tapa. Pullot on hyviä ”kylmäkalleja” kesällä ja sulamisen jälkeen raikasta juomaa.

Omista koivuista olen ottanut mahlaa ainakin 30v em. tavoin.
Koivut voivat vieläkin hyvin. Uusimman ohjeen mukaan poranreiän voi jättää silleen. Luonto korjaa vian. Katkaistu oksan
pää kuivuu itsestään. Mahlaa saa myös vaahterasta. Sitä tulee vähemmän aikaa ja niukemmin. Mahlan ottoon tarvitaan
maanomistajan lupa.

Tapiola sarjaa

Esillä oli myös kiltamme eri tapahtumissa tekemiäni tai saatuja tarvekaluja. Mukani oli myös koivunpakuria ja taulakääpää, lakkakääpä uutuutena (Gandoderma lucidum). Lajia on
käytetty perinteisessä itämaisessa lääketieteessä jo yli 2000
vuoden ajan, ollen vanhin tunnetuin sieni lääkekäytössä, ”elämän eliksiirinä”. Pakuria (Inonotus obliquus) on edullisinta kotioloissa käyttää siten, että pilkkoo tuoreen, maanomistajan
luvalla irroitetun pakurin pieniksi n 1-2 sm paloiksi. Kuivattaa
tavalla tai toisella. Tällöin häviää sienen maku tai jauhaa jollakin kodinkoneella aivan hienoksi, itse käytän mantelimyllyä.
Suureenkin teekuppiin riittää teelusikallinen jauhetta suoraan
kuumaan veteen tai vesi kaadetaan jauhella täytetyn teesiivilän läpi. On terveydelle ja sairauksien ehkäisyyn hyvää teetä. Etenkin hunajan tai kuusenkerkkämarmelon kera. Maastooloissa pakuri teetä kannattaa tehdä ottamalla pintamuruja
jopa käsin irti (ei lupaa).

Saako jokamiehen oikeudella ottaa?

Työkaluja käytettäessä tai kun esim. koko kääpä irroitetaan,
etenkin kaupallisiin tarkoituksiin tarvitaan maaomistajan
lupa. Villivihannesten keruuseen toisen maalta ei yleisesti ottaen lupaa tarvita, kun kerääminen tapahtuu omaan käyttöön
käsin ottamalla, ilman työvälineitä ja ei kaupalliseen tarkoitukseen. Toisen piha-alueelle, ja niitylle mentäessä on parasta kysyä lupa. Netistä kannattaa tutustua Pakurikääpään , Lakkakääpään, mahlaan ja kuusenkerkkämarmelon, eli siirapin
teko-ohjeisiin. Netissä on riittävästi tietoa em. käytöstä ja niiden sisältämistä aineista. Kurssille toin yhden kuusen kannosta löytämäni lakkakääpää muistuttavan käävän. Sitä ei kuitenkaan käytetty, kun lajimääritys ei ollut varma. Tämä sääntö
pätee kaikkeen. Jos et tunne varmasti luonnon tuotetta, älä
käytä! (Lakkakääpä viihtyy lehtipuiden kannoilla, useimmiten
vaahteran. -toimituksen lisäys.)
Toin Imatralta villivihanneksia alussa mainittujen lisäksi Osmankäämin valkoisia juuriversoja ja tyven pehmyttä vartta,
peltokanakaalia, ruohosipulia, ja peltokortetta. Monet hyvät
villivihannekset ei vielä olleet kylmän kevään johdosta nousseet. Teron taloalueella teimme pienen kierroksen katsoen
villivihannesten kasvupaikkoja. Christof opasi meitä maistamaan pihlajan juuri aukeamaisillaan olevia lehtisilmuja.
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Hyviä olivat kuin karvasmantelia. Aina oppii uutta! Teetä pihlajan lehdistä, marjoja ja saunavihtoja siitä on käytetty kautta aikojen. Nyt tätä kirjoittaessa on pihlajan ja aronian marjoja
runsaasti. Ovat kypsiä, linnut alottivat syömään niitä. Ensi pakkaset miedontaa makua. Marjoaja voi myös kuivattaa. Käyttö
luontokarkkeina tai leivontaan rusinoiden tapaan. Jätimme
Jaanan kanssa kurssilaisille villivihannesten käytöstä erilaisia
ruoanvalmistusohjeita sisältävät monisteet.

Reposaaren maastossa tarpeet ja puhtaat kädet

Miten kädet puhdistetaan maastossa tarpeilla käynnin jälkeen: ”pese” kädet vetämällä/hankaamalla monta kertaa kuusen, männyn, tai katajan havujen läpi. Tämä silloin kun muunlaiseen käsien pesuun ei ole mahdollisuutta. Vanha sanonta:
”Perska peitä, vesi keitä ja pese kädet. Pysyt terveenä!”
Puolenpäivän tietämissä, tunnin melontamatka, alati lämpenevässä ilmassa, Kyyveden kivikkoiseen ja kapeaan Reposaareen päästiin, Tero moottoriveneellä varmistaen. Saaressa oli
tulipaikka, puuliiteri täynnä kuivaa mäntypuuta ja hyysikkä.
Vain keväinen kylmä järvivesi oli käytössämme. Käyttöveden
ottopaikka ja pesupaikka toiselle puolelle kapeaa saarta sovittiin. Rantaan tehtiin toinen tulipaikka kolmijalkoineen. Kaikki
ruoat ja juomat tehtiin nuotioilla. On kiistämättä ruoanlaiton
vaativin tapa!
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Osa kurssilaisista lähti kalanpyydyksille, verkoille ja katiskoille.
Saalis: kolme kuhaa ja lahna. Muiden jäädessä pystyttämään
tilapäismajoitteita. Tehtiin johdollani villivihannessalaatti, johon käytettiin horsmanversoja, voikukan lehtiä, peltokanakaalin lehtiä ja kaikki ruohosipulit. Jaana kokkaili apulaisineen
em. kuhista körpäkkää! Olipa mahtava lounas! Erilaista luontoteetä oli koko ajan juomaksi tarjolla. Illan aikana paistettiin
myös kahdenlaista nuotioleipää. Yksi villivihannes taikina tehtiin ruisjauhoista, ryöpätyistä ja hiennonnetuista nokkosista,
hienonnetuista horsman- ja vuohenputken versoista. Toinen
taikina pelkistä jauhoista. Ripaus suolaa ja vettä molempiin.
Paisto nuotioiden hiilloksella, katiskaverkon päällä Kaltiaisia,
myös muurikka pannulla. Jaana opasti tuorejuuston teon salaisuuksiin. Ne jäi tekeytymään yön yli. Iltaa istuttiin nuotiolla. Tarinoita riitti, ilman alkoholiakin. Yö sujui rauhallisesti. Leirissä hiiren hiljaista.

Mielikki?

Sunnuntai valkeni jo melkein helteisenä. Kalamiehet hakemaan pyydykset pois. Yksi kuha ja pikku särki oli heillä tuomisenaan. Kylmä jakso lienee ollut syy vähäiseen kalasaaliiseen?
Aamupalaksi eilisiä leipiä ja ”tähteitä”, sekä ”luontoteetä”. Laitoin puiden väliin selkänarun, jossa riippui monenlaisia tilapäi-

siä kalanpyydyksiä. Esittelin eri vieheitä, launeja luokkineen,
onkia ja iskukoukkuja. Saimme myös malliksi yhden launin
särkitäyllä pyyntiin. Eipä tärpäännyt. Ohjelmassa oli myös risulautan teko. Saaressa oli vain vähän tarkoitukseen sopivaa
lehdetöntä risua niin kerroin lautan teon suusanallisesti. Kurssilaiset valmistivat ja kokeilivat myös pareittain tunnin ajan
onkimista valmistamillaan ongilla. Kuulemma muutama nyky
oli ollut. Sillä aikaa valmistettiin Jaanan kanssa lopppulounasta. Minä kuhakeittoa osmankäämi lisukkein. Kuvasta päätelköön jokainen Jaanan muurikalla valmistaman huippuruoan
nimen. Kirjoittajalta se pääsi jo unohtumaan. Maukkaat tuorejuustot meni myös parempiin suihin. Jaanalle sopisikin voudin lisäksi arvonimi: ”Mielikki metsän emäntä!”

Reposaari jää

Kurssin päättäjäiskahvit juotiin kuiva-aineista paistettujen
räiskäleiden kera. Vielä istuttiin alas loppupalaveriin. Jokainen sai tuoda julki mielipiteitään tästä tapahtumasta. Tyytyväisyyden hyrinää vain kuului. Tämä ryhmä oli yksi parhaita,
melkeimpä paras ikinä. Etenkin kurssin kaikilla naisilla oli erinomaista kätevyyttä maastossa ja nuotiolla toimimiseen! Reippaita oli pojatkin askareissaan!

Sitten todistukset ja sissihavut käteen. Vielä rivakka melonta ja paluu Teron talolle ja kotimatkalle kohti uusia seikkailuja!
Suuret kiitokset kaikille! Pärjäillään!

About the Keväteväät

The weekend was first of all very nice and a wonderful experience and I want to thank everybody who was there and in
particular all those who played a role in making this weekend
happen. What however felt a bit wrong was receiving the todistus.
I had hoped for a survival weekend where we find all food
from nature. In the end, the weekend was in a way similar to
a “eräruokailu” course that I once attended, focusing on different preparations of foods from the shop.
I am sure that I also learned a few things, but I missed that we
did not have to find any food for this weekend, except fish.
The amount of stuff we took (pots, pans, tools, foods) did not
match my understanding of a weekend about springtimewild food organized by the survival guild.
Best regards from Joensuu:
Huck Middeke
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PAAHDETTA
JA PALOVAMMOJA
Salama 14 –leirillä
Kuvat ja teksti: Sampo Rouhiainen

Ulkoilun turvallisuuskurssi järjestettiin Salamajärven
kansallispuiston maastoissa. Kurssipaikkaa todella lunasti nimensä. Ensimmäisenä päivänä tulta iski taivas,
viimeisenä polttonestepullo.
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Kesän 2014 Ulkoilun turvallisuuskurssi
hikoiltiin läpi helteisissä Salamajärven
kansallispuiston maisemissa 19.–27.7.
Metsään lähti 15 innokasta kurssilaista
ja viisi kouluttajaa. Siviilimaailman rajoitteiden vuoksi kumpikin joukko harveni yhdellä ennen kurssin päättymistä.
Osanottajalistalta löytyi niin eräopasta
kuin konttorirottaakin, Inarin ja Helsingin väliltä.
Leirin alku- ja lopputukikohtana toimi
Koirasalmen luontotupa, jossa aloitimme kurssin napakalla teoriaosuudella,
kokonaisten kukkojen valmistamisella
ja lyhyellä villiyrttiperehdytyksellä.
Ensimmäisenä maastopäivänä kulkijat
yllätti raju ukkoskuuro. Vettä tuli taivaan
täydeltä ja se kasteli vähintään tehokkaasti niin maaston kuin selviytyjätkin. Kenkiä lukuunottamatta suurin osa
vaatteista ehti kuivahtaa päällä ennen
leiripaikalle saapumista.
Hämärä oli jo pitkällä, ennen kuin laavu ja kantotulet olivat pystyssä. Seuraava päivä oli pyhitetty vesistökoulutukselle. Ylitimme ojaa a-kehikon avulla,
kahlasimme joen poikki, ylitimme järven risudonitsilla ja harjoittelimme
meripelastustekniikoita. Rastit olivat
mielenkiintoisia ja monet tekniikat kurssilaisille uusia. Vesistörastien päätteeksi
rakensimme itsellemme onget. Ensimmäinen ryhmä ehti jo käyttämään omiaan samana iltana. Sillä aikaa, kun muurahaiset puhdistivat pesästä pengottuja
munia, nostettiin järvestä talteen nippu tummia pikkuahvenia. Ennen majoittumista väännettiin vielä vitsaksia
ja rakennettiin vanhan saamelaismallin
mukainen kantokehikko rinkan virkaa
toimittamaan.
Seuraavan yön jokainen yöpyi omassa
majoitteessaan yksin. Seuraavana päivänä ei tarvinnut lähteä siirtymään, vaan
saimme jäädä samalle alueelle rakentamaan parilaavua seuraavaksi yöksi.
Päivän jumpasta piti kuitenkin huolen
tutustumiskierros kurssilaisten majoitteisiin. Jokainen kantoi ämpärillisen vettä jokaiselle tulipaikalle. Päivän aikana
alkoi käydä selväksi, miten hitaaksi toiminta nälkäisenä ja väsyneenä muuttuu. Iltaongella kumpaakin ryhmää lykästi, ja ahvenateria palautti paahteisen
päivän viemää energiaa. Kalaherkuttelua.
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Siirtymä seuraavaan leiriin oli hikinen,
mutta luonto antelias. Pakkeihin ja suihin tungettiin nokkosta, osmankäämiä,
sieniä, lakkoja ja jopa pari ahomansikkaa. Ilta yöpymispaikalla lihotti kalasaldoa useammalla kymmenellä ahvenella.
Jokainen kurssilainen pääsi kalan makuun ja onnekkain ryhmä syöpötteli yömyöhään vatsansa täyteen.
Neljännestä illasta eteenpäin emme
saaneet enää tehdä maastoon tulia, sillä
ensimmäisen päivän rankkasade oli hulahtanut maasta läpi jo aikoja sitten ja
kenttäkerros rapisi kuivana jalkojen alla.
Keittely hoitui tyhjistä säilykepurkeista rakennetuilla tilapäiskeittimillä, joissa
polttelimme Marinolia.
Launikoukun päässä kävi kahdesti
hauki, mutta kumpaakaan ei saatu tarttumaan. Illalla lampeen vedettiin myös
sissiverkko, josta saimme muhkeita aamiaiskaloja.
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Seuraava päivä oli pyhitetty perinteisille kädentaidoille. Otimme pettua talteen männyn kyljestä, teimme tuohesta
lipon ja ropposen ja rakensimme yöpaikaksi kodan. Matka petturastilta yöpaikalle oli yksi leirin hankalimpia. Uupuneet kurssilaiset saivat rämpiä erittäin
epämukavassa ryteikössä erilaisten
hyönteisten imiessään osansa.
Viimeisen kokonaisen maastopäivän
teemana oli suunnistus. Sitä harjoiteltiin eri muodoissaan ilman karttaa ja ilman kompassiakin. Viimeisenä iltana
valmistimme aiemmin kerätyt ja tulentekokiellon vuoksi uunissa kuivatut pettuliinat jauhoiksi ja taikinaksi. Kakkarat paisteltiin pakissa keittimen päällä.
Ruis-pettujauhoista leivottu leipä maistui ahvenen ja mustikan makuun tottuneille selviytyjille taivaalliselta. Pettu
maistui myös sellaisenaan: Ripaus suolaa muutti puun selviytyjän sipsiksi.
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Viimehetken hätätilanne

Leipä ja mielessä siintävä paluu sivistyksen pariin unohtuivat kuitenkin nopeasti, kun laavuleipomo muuttui yllättäen
tulipalloksi. Vaarallinen tilanne sai alkunsa, kun sammunutta peltipurkkikeitintä oltiin täyttämässä uudelleen. Sen
pohjalle oli oli jostakin leijaillut hehkuva kekäle, joka sytytti polttonesteen palamaan. Tuli lehahti pulloon ja pärskähti
sieltä nuotiolla istuvien leiriläisten päälle.
Pahimmin tulilinjalla oli kurssin virolaisvahvistus Marek, jonka vaatteet syttyivät tuleen päästä varpaisiin. Soihtuna palavan miehen päälle kipattiin
ensihätään molemmat ensisammutusämpärit. Muutamassa silmänräpäyksessä suonlaidasta oli muodostettu ämpäriketju laavulle ja Marek oli pyöritelty
sammuksiin suomättäissä. Märäksi kasteltu Marek sai pian taidokasta ensiapua
kouluttajilta Jaanalta ja Lasselta. Potilas
paketoitiin avaruuslakanaan ja makuu-
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pussiin odottamaan ambulanssia. Parin
tunnin kuluttua hätäpuhelusta metsästä ilmestyi taskulamppujen valokeilassa
kaksi hikistä ensihoitajaa tien varressa
olleiden opastajien johdattamana.
Tuhdin kipulääkkeen antamisen ja mittausten jälkeen hätäpakkauksista kaivetulla Siripirillä terästetyt kantajat
nostivat Marekin paareille. Alkoi työläs
kompurointi pimeässä harjun yli metsäautotien päähän. Adrenaliinia nostattavan kokemuksen päätteeksi ambulanssi lähti kohti Jyväskylän keskussairaalaa
ja kurssilaiset laavulle pohtimaan tapahtumaa.
Seuraavan aamun tehtäväksi jäi enää
paluu yksin ilman karttaa suunnistaen
Koirasalmeen. Siellä odotti jälleennäkeminen ihanan puhdistavan saunan, ruuan ja käsistään ja kasvoistaan kokolailla
umpeen sidotun, mutta hyväntuulisen
Marekin kanssa.
Illalla kurssi kokkasi omista suosikkiaineksistaan vatsansa täyteen.
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Syyseväiden antia Snörsissä
Teksti Mika Kalakoski, Kuvat Jaana Vanhatalo, Piirros Venla Saari

Hätämajoite avaruuslakanasta
Avaruuslakana: Helppo hätämajoite, kun sijainti ja tarvikkeet seuraavasti kuntoon.
Ulkoilun turvallisuuskursseilta tutusta avaruuslakanasta voi rakentaa vähillä materiaaleilla, pelkkää puukkoa ja luonnonmateriaaleja hyödyntäen tuulelta ja sateelta
suojaavan, nuotion lämpöä heijastavan katoksen.
Valitse rakennuspaikka siten että maasto
antaa jo luonnostaan suojaa tuulta vastaan.
Majoitteelle on hyvä saada lisäsuojaa esim.
puustosta, tuulenkaadoista, suurista kivistä
jne. Huolehdi myös, että paikka johon majoite tulee, ei kerää sadevettä ja vaikuttaa muutenkin mukavalta lepopaikalta.
Tarvitset kahdeksan noin peukalonvahvuista kahden ja puolen metrin mittaista kevyt-
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tä ruodetta. Ei kannata katkoa paksumpia, se
vie vain turhaa energiaa, eikä ohut avaruuslakana tarvitse vahvempaa materiaalia. Ole
huolellinen ettei ruoteisiin jää yhtään teräviä oksantynkiä, jotka saattaisivat rikkoa avaruushuovan.
Tarvitset lapsen ranteen vahvuisen selkäpuun, jonka varaan neljä ruodetta asetetaan
nojaamaan. Selkäpuun voit asentaa kahden
puun väliin. Hyödynnä puussa sopivalla korkeudella olevia oksia. Tarvittaessa voit laittaa selkäpuun toisen pään elävään puuhun
ja toiseen päähän vaikka kolmijalan tilanteen mukaan. Laita selkäpuun noin puolentoista metrin korkeudelle. Aseta ruoteet sopivaan kulmaan siten että laitimmaiset ovat
avaruushuovan leveys miinus viitisen senttiä. Aseta kaksi ruodetta tasaisesti niiden väliin ja avaruushuopa ruoteiden päälle. Kieritä 5 cm:n ylijäämä reunimmaisten ruoteiden

ympäri ka loput neljä ruodetta edellisten
ruoteiden päälle. Sido ruoteet ylhäältä kiinni
toisiinsa ja selkäpuuhun muutamalla vitsaksella tai retki-kengissä nauhoina käyttämiesi paracordien ydinnaruilla tai millä tahansa
saatavilla olevalla materiaalilla, jolla voi sitoa. Lopuksi tiivistä majoitteen alalaita luonnosta löytyvällä materiaalilla. Tuulen puolelle tee sivuseinää ja tiivistä se tuulenpitäväksi
riittävälle korkeudelle, lisää mukavuutta lepääjälle.
Valmistele tulisija niin ettei tuli pääse leviämään varusteisiin. Yöpyessäsi muista UT
kurssilla opetettu ”yhden solun periaate”
ja hyödynnä lämmön ylläpitämiseksi esim.
nuotiossa lämmitettyjä kiviä, joita voit laittaa vaatteiden sisään.
Mika Kalakoski
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EA2-kurssi Teiskossa 25.–26.10.2014
Teksti: Erkki O. Mäkelä
Kuvat: Juhani Ahlgrén
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Kilta järjesti yhteistyössä SPR:n kanssa
EA2-kurssin monelta muulta kurssilta
tutulla Tero Ahteen eräkämpällä Teiskon
takametsissä, Tampereella. SPR:n kouluttajana toimi ETK Veijo ”Viksu” Vasama. 16 tunnin kurssi koostui normaalista 12 tunnin perusosasta (hätäensiapu,
vammamekanismit,
loukkaantuneen
tutkiminen ja tilan seuranta, sokki, kylmettymisen estäminen…) sekä vapaavalintaisesta 4 tunnin osasta, jonka aikana keskityttiin erityisesti harjoituksiin ja
maastoensiapuun.
Kouluttaja oli selvästikin SPR:n parhaita. Kurssin aikana EA-toimenpiteet esitettiin muistiin painuvalla tavalla ja kaikki toimenpiteet perusteltiin. Tämä antaa
toivottavasti hieman apuja sitten, jos
joutuu maastossa pikaisen avun ulottumattomissa soveltamaan.
SPR:n osuuden lisäksi käytiin lauantaiiltana läpi maastoensiavun erityispiirteitä Heikki Karisen johdolla teoriana ja
harjoituksina. Maastosta löytyi ampiaisenpistosta anafylaktisen reaktion saa-

nut painava mies jontkassa sääri murtuneena ja ryhmä salamaniskun saaneita
veneilijöitä rannassa. Lauantaista tulikin
pitkä ja päivän tapahtumia purettiin vielä klo 23 aikaan.
Itseni kaltainen terveydenhuollon
maallikko huomasi taas kerran, että EAtoimenpiteet sujuvat monien EA-kurssien jäljiltä kohtalaisen kätevästi, jos on
annettu valmis diagnoosi. Mutta kun
harjoituksissa on analysoitava tilanne,
meneekin sormi helposti suuhun. Kuinka tutkia potilas ja kuinka tehdä oikeat päätelmät? Selvästikin tarvittaisiin
enemmän käytännön harjoittelua. Kaikkia maallikko ei tietysti voi osatakaan.
Tärkeintä lienee kuitenkin tarttua riittävän rohkeasti tilanteeseen, hälyttää paikalle apua, pitää uhri hengissä ja estää
tilannetta muuttumasta huonommaksi.
EA2-kortti on voimassa kolme vuotta.
Kurssin aikana alkoi itää ajatus järjestää
kertauskurssi kolmen vuoden kuluttua
samassa paikassa samalla konseptilla.
Teiskossa siis taas tavataan!
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Maastoensiavun
erityispiirteet
Teksti: Heikki Karinen
Kuvat: Juhani Ahlgrén

Pari henkilöä tulossa veneellä
rantaan, jossa pari kaveria on
ottamassa vastaan kalasaalista. Muut leirissä. Rannasta kuuluu kova pamahdus ja välähdys. Leiristä juoksee porukkaa
rantaan, jossa 3 henkeä makaa
maassa ja yksi kelluu kasvoillaan rantavedessä. Kukaan ei
puhu tai vastaa huutoon. Mitä
teet ensin, mitä seuraavaksi
jne.?

Ensiavun tavoite

Ensiapukoulutukseen on vakiintunut
standardiksi Suomen Punaisen Ristin
ensiapukoulutus joka alkaa EA1 kurssilla ja jatkuu EA2 kurssille ja edelleen ryhmän johtaja ja kouluttaja koulutukseen.
Ensiapukurssin päätehtävä on opettaa
kurssilaisille, miten antaa oikeaa ja hen-
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keä/henkiä pelastavaa ensiapua ennen
kun viranomais- tai ammattilaistaho
saapuu paikalle ja ottaa homman hoteisiinsa. Kaupunkialueella ambulanssin saapumiseen menee noin 3 minuuttia, laajemmilla alueilla 6 minuuttia eikä
maaseututaajamissakaan ensivasteajoneuvon paikalle saapumiseen yleensä
mene 15-30 minuuttia pidempään. Ensiapuopetus SPR:n EA 1 ja EA2 kursseilla tähtää tämän ajanjakson toimintaan.
Kun ollaan maasto-oloissa tai oikeissa
erämaissa saattaa avun paikalle saapumiseen mennä tunteja tai päiviä. Välitön
henkeä uhkaava tilanne ehditään hyvin hoitaa onnistuneesti tai epäonnistuneesti ja aikaa jää väistämättä jatkohoitojen ja – toimenpiteiden miettimiseen.
Miten sitten maastoensiapu eroaa tavallisesta ensiaputoiminnasta? Periaatteessa ei mitenkään, perustavoite on
sama eli antaa oikeaa ja henkeä/henkiä
pelastavaa ensiapua sitä tarvitseville.

Maasto-olosuhteiden vaikutus
ensiapuun

Keskeisimmät erot liittyvät toimintaympäristöön ja sen asettamiin haasteisiin.
Kun perinteisessä ensiapuopetuksessa korostetaan ilmateiden avaamisen
ja hengityksen varmistamisen kiireellisyyttä, aloitetaan maasto-oloissa ensiapu massiivisten verenvuotojen tyrehdyttämisellä.
Tarvittaessa käytetään kiristyssidettä
tai muita normaaliin ensiapuun kuulumattomia keinoja. Tottakai ilmateiden
ja hengityksen turvaaminen on kiireellinen asia mutta maastossa ei menetettyä verta pysty korvaamaan mitenkään,
jopa useampaan viikkoon, joten jokainen happea kuljettava veritilkka on tarpeen säästää. Lisäksi joudutaan ottamaan kaikessa toiminnassa huomioon
ympäristö.
Hypotermia voi nopeasti viedä onnistuneesti elvytetyn potilaan manan majoille joten se täytyy huomioida ensiapua

annettaessa jo varhaisessa vaiheessa. Elvytyksen aloittaminen tajuttomalle potilaalle on selviö mutta maasto-oloissa
ei aina. Traumaattisesti eli onnettomuudessa elottomaksi eli hengittämättömäksi ja pulssittomaksi menneen henkilön elvyttämiseen tulee suhtautua
pidättyvästi mikäli paikalla on muita kiireellisiä hoitotoimia vaativia potilaita.
Poikkeuksen tekevät hypotermiapotilaat sekä salamaniskun uhrit. Tajuttomat
ja elottoman oloiset potilaat saattavat
toipua yllättävän hyvin nopeastikin mikäli selviävät ensimmäisten minuuttien
yli puhallus-painantaelvytyksen avulla.
Maasto-oloissa annettavan ensiavun
harjoittelu ja erilaisten skenaarioiden
pohtiminen etukäteen, jo retkeä valmisteltaessa auttaa varautumaan pahimpaan ja vaikka ei koskaan todellisuudessa tällaisia taitoja tarvitsisikaan
(toiveajattelua), on reissuilla aina mukavampi olla kun tietää, että kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiinkin tilanteisiin
on varauduttu ja tiedetään miten toimia
hädän hetkellä.
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TOINEN MAASTO EA-KURSSI VIRON KIRNASSA
Kuvat ja teksti: Veikko Piironen ja Arto Vehkomäki.

Viron Kaitseliittolaisen Erki
Vaikren kutsu kävi ja siihen
vastattiin Arto Vehkomäen
kanssa nousemalla Tallinnan
laivaan pe 29.8.2014 Tyytyväisinä retkeemme palattiin
kotimaahan sunnuntai-iltana
31.8.2014.

Kirnassa jo 2012

Retki oli Artolle ensimmäinen, mutta
kirjoittalle jo toinen kurssimatka Viron
Pöltsamaale, Kirnan kylään. Pari vuotta sitten, eli 2012 oltiin samassa paikassa saman aiheisella kurssilla Heikki Karisen ja Toni Beckmanin kanssa. Mukana
oli myös kutsuttuvieraana Lvj-Killan
edustaja Pekka Konu. Tästä v.12 matkasta on seikkaperäisempi juttu kuvineen
S-Newsissä 2013/1. Pyytäisin lukemaan
sen, näin tapahtumien monipuolisuus
ja kokonaisuus aukeaa paremmin. Tässä
jutussa on vain uusista ja erilaisista esille
tulleista asioista.
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Kirna nyt 2014

Erki avasi kurssin lauantai aamuna
30.8.2014. Kertoen paikalla olleille 40
henkilölle kurssin sisällön ja esitteli kouluttajat. Tälläkin kertaa oli pääkouluttajana Rein Paavo. Uusia oli Kadi KäppKalme ja Marek Kikas. Lisäksi vaativan
loppuharjoituksen piti jo vanhaksi tutuksi tullut Hollantilainen ystävämme
Christo Motz.
Ensiavun antamisessa sinällään ei maailmassa liene mitään uutta ja suurta tapahtunut? Kaikkihan eli eloonjääminen
riippuu loukkaantuneen tilasta, vammoista, ensiavun antajan, antajien taidoista, käytettävistä välineistä, lääkkeistä, lisäavun ja jatkohoitoon kuljetuksen
saanti mahdollisuuksista jne… Artolla
oli mukanaan hyvä suomalainen ensiapuopas. Siitäkin tarkistettiin/verrattiin
muutamia asioita - tiedot vastasivat. Elvytyksen rytmikin: Kaksi puhallusta ja
30 painallusta!
Teoria harjoitukset sisällä ja ulkona
seurasivat toisiaan. Meitä s-kiltalaisiahan kiinnostaisi eniten tilapäisvälinei-

den käyttö ensiavussa. Sisällä ja loppuharjoituksessa harjoiteltiin mm. huivin
käyttöä kiristyssiteenä ja onhan sillä
monta muuta hyötykäyttöä sitomiseen,
kolmioliinaksi ja jne...Tätä kannattaisi
killassamme lisätä.

Uutuksia: muovia ja väriä ensiapuun

Edelliseen kurssiin verrattuna oli ilmarinnan saaneen potilaan ensiavun antoon uutta välineistöä, ”neulasysteemi”
tai kun henki ei kulje normaalisti suun
eikä nenänkään kautta niin sieraimesta
työnnetään muoviletku. Näihin oli virolaisilla hyvät välineet erilaisissa EA laukuissaan, joihin myös tutustuttiin.
Värikoodien käyttökin oli uutta. Harjoituksissa ja loppuharjoituksessa ryhmä
antoi ensiapua useammalle potilaalle
samaan aikaan, niin ryhmän johtaja priorisoi, annettavan ensiavun kiireellisyys
järjestystä värien mukaan. Huutamalla:
”Täällä musta!” , joka tarkoitti, että potilas ei hengitä, eikä pulssikaan tunnu.

Siis kiireellisin tapaus. Ryhmästä määrättiin heti ensiavun antajat. Punainen
taasen tarkoittaa ettei potilas hengitä
enää, mutta pulssi on normaali! Em. tarkoitta myös kiireellistä elvytystä. Keltainen merkitsee että hengittää itse, pulssi
on ok siis ei kiirettä. Vihreäkin tarkoittaa
eitei ole kiire ja potilas voi odottaa apua.
Oli myös aivan uudenlainen potilaskortti käytössä. Esitäytettyyn korttiin
merkittiin potilaan vammat, annettu
ensiapu ja mm kiristyssiteen laittamisen kellon aika. Tämä onkin tärkeää, koska sidettä pitää ajoittain löysätä. Meillä
on käytössä vastaavanlainen korttimenetelmä. Ellei valmista korttia ole, niin
se on tehtävä tilanteen mukaan, paperi-, pahvilapulle tai vaikkapa kirjoittaen
tiedot potilaan paljaaseen käsivarteen.
Esim. kiristyssiteen laittoaika ja seuraava löysääminen jne. Lapulle kirjoitetaan
tärkeät tiedot potilaasta, vammasta, annetusta ensiavusta ja lääkkeistä, etenkin
kun hänet lähetetään omasta valvonnasta eteenpäin em. tiedot ovat ensiar-
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voisen tärkeitä jatkossa.
Em. mainitut asiat oli ilmeisesti Hollantilaisen Christon luomia ja nyt täällä kokeilukäytössä. Potilaskortti oli hänen logolla varustettu, englannin kielinen ja
värikoodi esiintyi myös Christon jakamassa tiivistetyssä ”Wilderness First Aid
& Survival” monisteessa. ks. Christon toiminnansta kotisivut: www.fylgjur.com

Koti, kylä ja luonto: lähiapu

Osa kurssilaisia oli saanut ennakkotehtävän. Eräs Haminan RUK:n käynyt
Kaitseliittolainen oli koonnut aiheesta ”Kylästä ja kodista saatavat tilapäiset
EA-välineet ja lääkkeet”. Pitkä oli luettelo siitä mitä kaikkea käyttökelpoista löytyy. Esim. tuorekelmua, foliota, tilapäislastaa ja lähes kaikkea mitä löytyy joka
talosta, kouluista ja päiväkodeista voidaan hyödyntää. Eläinlääkäriltäkin löytyy monenlaista apua. Terveyssiteetkin
mainittiin hyvinä siteinä muuhunkin,
kuin alkuperäiseen tarkoitukseen.
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Miettikää ja katselkaa ympärillenne kotona, mikä olisi avuksi hätätilassa. Autoistakin löytyy hyviä EA-pakkauksia.
Ruotsalaisten asutuskeskus-harjoituksia
käsiteltiin myös. Hauska esimerkki on
että he rakentavat pihalla olevasta romuautosta sähköttömään asuntoon auton akusta ja laturista ”valot”. Irrottavat
radion kuunnellakseen viranomaisten
tiedotuksia jne… Ruotsalaiset on monessa edelläkävijöitä!
Viime kesän UT:n käynyt Marek Nisuma oli saanut ennakkotehtäväksi luetteloida 10 kpl parhaita lääke- ja/tai
hyötykasveja sekä niiden käyttöä. Vähän
enemmänkin hän esitteli. Hän aloitti:
”Ruotsalaisten, suomalaisten ja virolaisten kymmenen kärki on samansuuntainen”. Luettelo: Humala, puolukka, paju,
mesiangervo, rahkasammal, naavat,
poimulehti, kamomillasaunio, kanerva,
kuusi (-pihka), mänty, koivu, haapa, sianpuolukka, karpalo ja suopursu (ei ole
paremmuus järjestyksessä).

Yleisimmin käytetään rohtoteenä, uutteena, kääreenä, hauteena, desinfioimisaineena, pehmikkeenä jne…
Täydensin vielä sitä, miten keväisin vitamiinipitoista puhdasta juomavettä saadaan koivun ja vaahteran mahlasta. Lääkehiileksi käy myös nuotion, kamiinan
tai uunin koivuhiili. Esim. Suomalaiset
sotavangit käyttivät sitä salaa vankileireillä ja näin pelastuivat punataudilta.
Vartijat ihmettelivät: ”Miten teidän naama- ja suu on aina musta!” Tähän liittyen on kiltalaistemme Turkka Aaltosen ja
Nalle Coranderin kirjoittama hyvä opaskirja: ”Luonnonvaraiset hyöty- ja myrkkykasvit!” Katso kohdasta rohdoskasvit
sivulta 253 alkaen.

Onnettomuus

Tilanne: Kymmenen ihmistä oli joutunut kaukana asutuksesta myrskyn uhriksi. Osa oli kaatuneiden puiden alla. Oli
käsiä ja jalkoja poikki, päävammoja jne.
Kuvattiin Christon loppuharjoituksessa

myös ettei puhelimet toimi, vettä sataa, kylmä jne... Kaitseliiton maastoharjoituksessa olleet loput kurssilaiset noin
20 henkilöä riensivät paikalle ”metakan”
kuultuaan. Heillä oli mukana sekalaista
varustusta. Ryhmän johtajana toimi nainen, Saarenmaalta kotoisin oleva kaitseliittolainen. Hän rupesi erittäin topakasti
jakamaan tehtäviä.
Itse jouduin kahden muun kurssilaisen kanssa puun alle joutuneen potilaan ensiavun antajaksi. Vaivoin saimme kolmestaan nostettua puun hänen
päältä pois. Alueella oli paljon aiemmin kaatuneita puita ristiin rastiin. Potilaiden maskeeraukset oli hyvin tehty.
Meidän potilalla oli ilmarinta ja hengitys
kulki vaivoin. Ensiapu annettiin. Havaittiin pian miten vaikeaa on tehdä paarit,
kun ei ole työvälineitä. Jostakin kuitenkin saatiin kaksi riukua ja sadeviitoista tehdyillä paareilla saatiin potilas siirrettyä n. 50m kokoamispaikkaan, jossa
havulaavu. Vähitellen sinne kannettiin

myös muita jo löytöpaikalla ensiapua
saaneita potilaita. Yksi kuvattiin jo kuolleeksi. Hänet siirrettiin heti kauemmaksi. Lastoituksia ja sitomisia tehtiin. Joku
potilaista kertoi, että heitä oli yhteensä
10 hlöä. Löydetty oli vasta 9:n. Etsittiin
kauan, ennen kuin hän, jalka katkenneena, löytyi.

Oma apu paras apu

Christo jatkoi tilannekuvausta edelleen:
”Varautukaa monen päivän oloon alueella, koska myrsky kaatanut tiet täyteen puita. Apua ei pääse tänne!” Ryhmänjohtaja nimesi jokaiselle tarkkailua
vaativalle potilaalle valvojan, joka kokeili pulssia ja valvoi hengityksen kulkua.
Vapaana olevat hän määräsi rakentamaan katosta potilaille ja nuotion sekä
keräämään teeaineita ja ruokasieniä,
joita alueella oli runsaasti. Alueelta löydettiinkin useimmat rohtokasvit ja perustettiin ”Luontoapteekki!” Ainakin salisyylipitoista pajunkuori-teetä tarjoiltiin

sekä purtavaksi annettiin tuskaisimmille pajukapula. Potilaissa oli myös yksi ns.
”hulluksi tullut” mies, joka pyrki karkaamaan alueelta. Yllätys! Useimmilta auttajista löytyi lämpöpeite ja kaikilta sadeviitta potilaiden suojaksi. Huiveja ja
vöitä käytettiin. Tuli lisätilanteita. ”Tämä
potilas ei hengitä ja pulssi ei tunnu!”
Täällä musta! Elvytys käyntiin! Kun tilanne näytti olevan hallinnassa; Christo
lopetti harjoituksen. Kiitti kaikkia osallistujia ja erityisesti ryhmänjohtajia hyvästä ja ripeästä toiminnasta. Tilanteen
loppuarvioinnissa korostettiin: Johtaminen, johtaminen ja johtaminen sekä kokonaistilanteen hahmottaminen ovat
avainasemassa. Kovaa meteliä pitävällä ei useinkaan ole suurinta hätää. Se on
usein hiljaa olevalla.
Lopuksi todistusten jako luokassa ja kotimatkalle. Taakse jäi hyvien muistojen
Kirna. Ystävällinen vastaanotto. Hyvä oli
majoitus ja ruoka. Puukiuas antoi makoisat löylyt. Kaikki oli Tallinasta eteenpäin jälleen ilmaista. Arto ja Veikko kiittää!
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Pohjoismaisten henkiinjäämiskouluttajien seminaari Ruotsissa
Teksti ja kuvat Tero (Tensu) Ahtee

19-21.09.2014 Svenska Överlevnadssällskapet (SÖS) oli järjestäjä vastuussa kun kurssipaikalle, Urnatur-yrityksen (Håkanin ja
vaimonsa) tukikohtaan Sjögetorpin Ödeshogin alueelle kokoontui nelikymmenpäinen selviytyjien joukko. Paikka on kolmisensataa kilometriä Tukholmasta itäpuolelle Vätternjärveä, jossa
olivat legendaariset Ragnarökit aikanaan, sekä Nalle (Björn Corander) noin 15 vuotta sitten. Osallistujia oli Virosta yhdeksän,
vanha tuttumme Christo Motz Alankomaista, Suomesta Nallen
lisäksi Tensu. Ruotsalaisia paikalla oli liki kolmekymmentä, myös
vanhat tekijät Lars Fält ja Harry Sepp.
Seminaarin ohjelma:
Lauantaina täyttä toimintaa
neljällä rastilla: Mikael Åkerman: Koko lammas hyötykäytössä sekä erilaiset primitiiviset veitset. Håkan Strotz: Pettu
ja muu luonnonolo. Peter Wiking: Piikivet sekä niiden työstäminen tulentekoon ja käyttöteriksi. Mattias Nordberg:
Tulien teko tuluksilla ja tuliporalla.
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Nalle ja Tensu ajelivat paikalle Saabilla,
matkalla huomattiin että autonavigaattorin kolme vuotta päivittämättä olleet
kartat olivat ajastaan jäljessä Tukholman alueella, jossa oli muutenkin paljon katutöitä meneillään, eivät estäneet
suoraan perille pääsyä. Sää oli kuiva ja
aurinkoinen eli lämmin viikonloppu,
päivällä ei tarvinnut takkia. Sunnuntai
oli tihkusateinen eikä päivälle ei ollut
erikoista ohjelmaa vaan vapaasti esitettäviä ohjelmanumeroita sai esittää jos

oli kikkoja takataskussa.
Ohjelmassa ei tällä kertaa ollut lainkaan
luentoja, vaan oltiin koko ajan ”alapihalla” pihakeittiön läheisyydessä pihapiirissä. Perjantaina ehdittiin valoisalla tutustua Urnaturin ”rakennusnäyttelyyn”
(skogseremitaget), jossa oli mm. kaksi puuhun rakennettua mökkiä. Huhujen vastaisesti sillä ei yritetä kiertää kiinteistöveroa. Ruokailu ja sauna kuuluivat
iltaan. Majoitus oli omissa teltoissa,
vaikka sisämajoitustakin olisi ollut tarvittaessa saatavilla.
Aamiainen pihalla kello 0800-0930, sen
jälkeen alkoi sivistyminen eli koulutuspuoli. Pääosassa oli neljä hyvin järjestettyä ja antoisaa rastia. Päivällä ruokailtiin
lammasta ja muita luonnonaineita, joita Ruotsin killan kokkausryhmä valmisti
kiinteässä pihakeittiökatoksessa. Omia
varaeväitä (suklaapatukoita) ei tullut
syötyä lainkaan. Iltapäivällä jatkettiin
rastiaiheilla, rastit olivat avoinna koko
päivän joten samaa aihetta saattoi kokeilla tai seurata useampaan otteeseen.

Lammas hyötykäytössä sekä erilaiset primitiiviset veitset, Mikael Åkerman

Lampaasta käytettiin nahka lakin valmistukseen tuoreeltaan; karva sisäpuolella. Päänahasta saisi pienijalkaiselle
tossun; karva ulkopuolella. Veri, sisälmykset ja liha käytettiin ruokaan; luista
veitsiä ja pyyntikärkiä ja muuta pikkutavaraa tehtiin. Lampaan keuhkot kun puhaltaa täyteen, niin siitä saa hyvän uimakellukkeen.
Mistä tietää onko maantiellä yliajettu
eläin vielä syötävää ? Jos otat sitä jalasta kiinni, ja jalka jää käteen, niin älä syö.
Mikaelin mielestä ”cooking is guessing”.
Toinen vakiovastaus oli ”it depends”, eli
tulkinnanvaraa ja pelivaraa on eräperinteessä ja ruoanlaitossa, ei ole niin nöpönnuukaa. Toki kokemuksen mukaan
syntyy sopiva ja riittävän hyvä ”näppituntuma”, kirjoissa olevia ohjeita ei tarvitse noudattaa pilkuntarkasti.

Puukon teroitus: puupalaan kiinnitetyt hiekkapaperinpalat karkeudet 600
ja 1000 on halvempi kuin teroitinkivi ja
yhtä hyvä. ”Puukon pitää olla käden jatke”, eli puukon ja käden yhteistyön tulos
ratkaisee. Mikaelillä oli majavan hännästä tehty puukon tuppi, puukko luonnollisesti itse tehty.

Pettu ja muu luonnon-olo,
Håkan Strotz

Pettuleivän valmistus vaikutti teolliselta
UT-kursseihin verrattuna. Mäntytukeille käytettiin kahden käden kuorimarautoja, oli myös oma metallinen ”nylpytin”.
Pettuliinat kuivattiin nuotiolla Muurikkalla, petunpaloja jauhettiin kahvimyllyllä, taikinaan laitettiin voita mukaan.
Leivät olivat isoja kämmenen kokoisia,
koska se paistettiin samaisella Muurikalla.
Lauantaina tehtiin myös rosvopaistia
pienillä lampaanpaloilla; kivikasan pääl-

lä oli nuotio puoli päivää, kuoppa oli
kaivettu maahan. Nuotio kun oli aikansa palanut, niin puut pois ja kuoppaan
laitettiin lämpimiä kiviä, ei siis hiiliä. Kivien päälle laitettiin tuoreita kasvien lehtiä sitten kattila, jossa lampaankoipi saa
muhia. Seuraava kerros lehtiä, etteivät
ruoat likaannu. Lisää kuumia kiviä lehtien päälle ja taas lehtiä, koska päällimmäiseksi lämpösuluksi tuli pressu, jonka päälle lapioitiin maata tiivisteeksi.
Saunan seinustalla oli pari haapiota, eli
yhdestä puusta veistettyä ”kanoottia”.
Nalle kertoi ne tehdyn aikanaan Ragnarökissä ja olleensa sellaisella seilaamassa.

Piikivet ja niiden työstäminen tulentekoon ja käyttöteriksi, Peter
Wiking

Peter kertoi että 10 vuoden harjoittelun
jälkeen pystyy helposti lohkomaan haluamansa kokoisen ja muotoisen aihion,
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hän on harrastanut piikiviä 17 vuoden
ajan. Helpolta se näyttikin, kun osaava
naputteli pyöreällä kivellä tulenteko-paloja, taikka luunpaloilla niistä soiroja. Piikiven reunat ovat luonnostaan terävät,
vaikka pientä muokkausta tarvitaankin
terien viimeistelyyn. Piikiviä pilkotaan
kahteen käyttöön; tulentekoon pieniä
sormenpään kokoisia paloja, ja teriksi
tai keihäänkärjiksi pitkulaisia. Niitä pilkotaan eri tavoilla ja tekniikoilla, asiantuntija lohkoo niitä helpon näköisesti. Sinertävä piikivi on hyvää eli kovaa.
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Värejä on montaa. Meressä olleet ovat
pyöreitä ja valkoinen suolakerros päällä.
Ruotsissa on runsaasti piikiviä, ja Peter
jättikin loput nyrkinkokoista pienemmät palat ”hukkaan”. Siitä sai ottaa talteen paloja jos halusi, no minä ja virolaiset syöksyimme apajalle, ei Virossakaan
ole piikiviä.

Tulien teko tuluksilla ja tuliporalla, Mattias Nordberg
Tuliporan narua voi käsitellä kitkan lisäämiseksi, ettei luista. Pyörivän pali-

kan on oltava suora, muuten ei meinaa
onnistua. Joku tulusrauta näytti olevan
kuin olisi laserilla leikattu metallilevystä? En nähnyt että tuliporalla olisi saatu tulta, tuluksilla kyllä useita. Savua toki
miltei aina saa tuliporalla. Tyypillistä on
pulikan luiskahtaminen pois kuopasta,
narun luisuminen pulikan päihin, narun
luisto pulikan ympärillä, tai kuumaa purua ei saada sytykkeisiin asti.

Muuta sekalaista

Lauantai-ilta venähti hämärään asti. Virolaiset kantoivat ruokapöytään omia
erikoisuuksiaan. Erilaista lihaa ja kalaa
oli tarjolla runsaasti. Puoliltaöin oli vielä vilkasta keskustelua katoksen pöydissä. Paistetut kasviksetkin ovat yllättävän
hyvän makuisia. Elina oli ollut SÖS:n kesäkurssilla Ruotsissa 2014, monilla oli
virinnyt kiinnostusta osallistua UT-kurssille, mutta kielikysymys hieman arvelutti.
- Koska ”tyhmiä kysymyksiä” kannustet-

tiin kyselemään viikonlopun aikana, kysyin erään ruokailun yhteydessä vastapäätä istuvalta Seppiltä ”What is the
most important matter or factor in survival?”, johon hän vastasi noin 0,5 sekunnin miettimisen jälkeen ”to know your
body”. Eli pitää tuntea ja tietää oman
ruumiinsa/kehonsa ja mielensä toiminta. Pitää muistaa juoda, nukkua, pysyä
lämpimänä, huomioida psykologiaakin,
ja ennakoida tulevaa noissa asioissa ettei toimi vasta sitten kun on pimeä ja
kylmä ja jano. Ympäristöön ei voi vaikut-

taa, luontoa et voi muuttaa, mutta se pitää huomioida omassa toiminnassa.
- Lars Fält kertoi Ruotsin killan alkuajoista. Hän oli armeijan mies, Källman biologi ja Sepp partiotaustainen. Siinä hyvä
kolmikko. Aluksi pitivät paljon kursseja
ja oppivat siten aina itsekin lisää ja uutta
tekemällä, ei niinkään lukemalla.
- Pienilläkin huoltoasema-kahvipaikoilla oli jääkaapin kokoinen kaappi täynnä erimakuisia nuuskapurkkeja, snus.
Ilmeisesti se on ”hemlig svenska överlevnads livsmedel”.
- Virolaiset jättivät tapansa mukaan paljon tehtyjä lahjoja isännille ja esiintyjille.
- Lopuksi me suomalaiset osallistujat
kutsuimme porukan ensi vuonna Suomeen, ja jotta jäisi hyvä maku suomalaisista niin jokaiselle annettiin suomalainen BulletMeal-ruokapatukka. Tuohan
on melkein kuin ”nykypäivän pemmikaani”.
- Ruotsin killan sivut = http://www.overleva.nu/
- Artikkeli ja muutama kuva SÖS-seminaarista 2014: http://nordicbushcraft.
outdrr.com/overlevnads-semininarium/
- Urnatur:n kotisivut = http://www.urnatur.se/
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Turun normaalikoulun lukion Survival-kurssi
Teksti ja kuvat : Sampo Rouhiainen

Roskasäkein katettu kallionkolo majoitteena, itse metsästettyä kyytä päivälliseksi
ja graniittisella selkänojalla
varustettu luksusriuku saaren korkeimmalla kohdalla,
loistavilla saaristomaisemilla.
Kalliolle telttansa pystyttänyt ryhmä ja mauttomimman
luonnonmuonakeitoksen laatinut ryhmä soudettiin eristyksiin ”pirunsaarelle”. Vesistönylitykseen
osallistumattomat
marssivat reput täynnä kiviä
luuserilenkkiä… Muun muassa tällaisia muistoja itselleni jäi
vuodelta 2001, kun ensimmäisen vuoden lukiolaisena osallistuin Turun normaalikoulun
lukion (Norssin) survival-kurssille.

Pidennetty viikonloppu toukokuisen
Kökarin pikkuluodolla oli niin mukava
kokemus, että päätimme lähteä kaveriporukalla vielä seuraavanakin vuonna.
Yli kymmenen vuotta myöhemmin laitoin sähköpostia Norssin liikunnanopettajalle Klaus Sellmanille ja kysyin olisiko
mahdollista päästä vielä samoihin tunnelmiin. Vastaus oli: ”Totta kai!” siis mukaan Turun normaalikoulun selviytymiskurssille saaristoon 2014.
Klasu osoittautui sähköpostissaan kiltalaiseksi ja onnistuin itse kesän 2014
aikana vihdoinkin pääsemään Survival
Killan UT-kurssille sekä opiskelemaan
ympäristö- ja luotoneuvojaksi, joten sel-
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viytymisretki lukiolaisten kanssa saaristoon sopi jatkeeksi kuin nenä päähän. Kolmanneksi kouluttajajoukkoon
tuli opettajaopiskelija Jan Vollberg, saariston kasvatti ja innokas kalamies. Viimehetken peruutusten vuoksi oppilasjoukko tiivistyi kuuteen aktiiviseen
osallistujaan.

Kalaton Långskäret ja muita kohokohtia

Lähdimme kuulaan syyskuun päivänä
Itä-Turusta kohti Paraisten Granvikia.
Pyörämatka sujui joutuisasti ja oppilaat
keräsivät omatoimisesti matkan varrel-

ta sieniä evääksi. Granvikista siirryimme
yhteysaluksella Pensarin saarelle, josta
soudimme läheiselle Långskäretin luodolle. Kallioinen mäntyä kasvava luoto ei muutaman kuivahkon kangastatin
ja parin hassun puolukan lisäksi tarjonnut hirveästi evästä, joten paria kohden
jaettu näkkileipäpaketti ja matkalla kerätyt sienet astuivat arvoon arvaamattomaan. Ensimmäisen illan rasteina oli rakentaa oma parikohtainen hätämajoite
kevytpeitteestä ja tehdä tuli kipinäraudalla. Oppilaat onnistuivat molemmissa
nopeasti. Sitä mukaan kun tulet paloivat, jaettiin palkinnoksi onkilaitteet. Kalat vain pysyttelivät piiloissaan.

Seuraava aamu alkoi mieluisalla rastilla.
Oppilaille jaettiin pikkuämpärillinen perunoita ja porkkanoita, ämpärit kätkettiin ja ryhmät etsivät toistensa ruokapiilot. Kun ruokavalioon oli saatu pikku
lisä, kisailtiin parhaasta annoksesta. Juomaksi oli loihdittu pihlajanmarjoista ja
varvuista ”luonnon oma ES”. Iltapäivällä
kaadettiin nuori mänty pettutarpeiksi.
Puhdistetut pettuliinat laitettiin aurinkoon kalliolle kuivumaan. Päivän päätteeksi saimme vieraita Merivartiostosta, jonka edustajat tulivat esittelemään
partiovenettään. Aluksessa oli vaikuttava paketti tekniikkaa lämpökamerasta tarkkaan tutkaan, mutta suurimman
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vaikutuksen taisi tehdä koeajo railakasta 40 solmua puskevan aluksen kyydissä. Koska kala ei ottanut vieläkään syödäkseen rannalta onkiessa, virittelimme
Janin kanssa pohjaongen yöksi saalista odottamaan. Syötiksi löytyi sattumalta rantaan kuolleena ajelehtinut silakka.
Viimeinen saaripäivä alkoi rannasta kuuluneella Janin ilonkarjahduksella. Pohjaonkeen oli yön aikana tarttunut pullea
ahven, jonka avulla Jan demonstroi nylkemistä oppilaille. Kalakeitto ja jämistä keitelty buljonki jaettiin tasan saaren asukkaiden kesken. Ohjelma jatkui
pettuleivän paistamisella. Jauhamisprosessi tuntui monesta oppilaasta pitkävetiseltä nälän kurniessa vatsassa. Osa
kuivista liinoista sujahtikin parempiin
suihin UT-kurssilla hyväksi havaitsemieni pettusipsien muodossa. Leivän paistuminen kivellä oli sekin monelle liian
hidasta puuhaa. Pinnalta kärvähtäneitä taikinaklimppejä koetettiin syödä sellaisenaan. Myöskään tikkupullaversio ei
vakuuttanut nykynuorisoa.

Rauhallinen säilyy kuivana - hätäily upottaa pressulautan

Karvaasta pettupettymyksestä huolimatta oppilailla riitti intoa suunnitella ja
rakentaa telttasauna. Tulet kiuasta var-
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ten tehtiin ruutiviululla. Viulun pohjana ollut kelo ei ollut paras mahdollinen,
ei ruuti optimaalista ja tuohenpitäjäkin
välillä muissa maailmoissa Sen(kin) voinee laittaa ketoosin piikkiin! Vasta patruunan viimeinen ruutihippunen sytytti
tulen. Se kannettiin pakissa lämmittämään kivikasaa.
Kiuaskivien lämpenemistä odotellessa oppilaat rakensivat pressusta donitsilautan. Täytteenä käytettiin rannassa runsaana kasvanutta ruokoa. Kaikki
oppilasparit selvisivät kuivina 30 metrin salmen yli. Yli-innokas opettajavaljakko sen sijaan upotti lautan aivan rantavesiin. Periksi ei annettu, vaan lautta
hinattiin kuiville, tyhjennettiin, vahvistettiin ja lopulta opetiimikin pääsi kuivana toiselle rannalle. Paluumatkalla liika
into kostautui jälleen uimareissuna. Vesistönylityksen jälkeen kiukaan kivirinki potkittiin kasaan, heitettiin häkälöylyt
ja vedettiin pressu telttakehikon päälle.
Uiminen ja saunominen, ihka oikeissa
lämpimissä löylyissä, maittoi koko porukalle.
Seuraavana aamuna leirit purettiin ja
saari siivottiin. Siirryimme soutuvenekuljetuksilla Pensariin, jossa kokkailimme aamupalan vahvistamaan jalkoja
pyörämatkaa varten. Paluupyöräily su-

juikin aika haipakkaa. Saarella koko ajan
läsnä olleet puheet suurista rullakebabeista tuplalihalla ja cheddarilla alkoivat
voimistua ja taisipa joku tuntea jo punaisen kastikkeen hajun nenässään viimeisellä taukopaikalla. Koulun pihalla
skoolattiin Pommacilla kurssin onnistumisen kunniaksi. Reissun viimeinen ”fiiliskatselmus” tuotti pelkästään kiitettäviä arvosanoja.

Nälkä syö miestä

Siinä missä UT:lla ketoosin vaikutukset
näkyivät kaiken toiminnan hidastumisena ja hienomotoriikan heikkenemisenä,
Norssin kurssilla niukka mutta hiilihydraattipitoinen muona, tuntui vaikuttavan monella kärsimättömyytenä. Koska
oleilimme pääasiassa saarella, fyysinen
rasitus oli melko vähäistä, joten nälän
tunne taisi kaihertaa montaa oppilasta
enemmän kuin muu rasitus. Molempien suuntien pyörämatkoja varten oli varattu pientä naposteltavaa ja hedelmää.
Ne toimivat hyvin, edes paluumatkalla
muutaman päivän vähäinen syöminen
ei tuntunut jaloissa.
Tunnelma pysyi koko ajan hyvänä ja vitsit lensivät. Osin tästä on kiittäminen säitä: Aurinko paistoi mukavasti koko reissun lämmittäen tuulisen kalliosaarenkin

asukkaita lähelle parikymmentä astetta.
Yksi yhteinen tulipaikka ja tiivis porukka
lisäsivät myös yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Lukion selviytymiskurssi

Idea on olla liikunnan soveltava kurssi
(Li9), joka toteutettiin tänä vuonna 17.20.9. Kurssi kuuluu lukion koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja sitä on
Norssissa järjestetty 90-luvun alkupuolelta lähtien eri puolilla Lounais-Suomea, pääasiassa saaristossa. Liikunnan
lisäksi kurssin aihepiiri sivuaa mm. biologian ja maantiedon aineita.

Lukiolaisen isän kommentti

”Kokemus jää mieleen nuorille pysyvästi ja auttaa näkemään monia arkipäivän
itsestäänselvyyksiä ihan uudesta näkökulmasta. Parempaa ei koulu voi tarjota.”

Punkit

Nämä saariston pikku vitsaukset ovat
todennäköisesti levinneet Långskäretin luodolle hirvieläinten mukana. Aikaisemmilla kursseilla ongelmaan ei törmätty.
Tuomas (oik.) nyppäämässä punkkia pois Laurista.
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Tapahtumat 2015
Eräperinnekurssi 2015
Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Perjantai-illasta – sunnuntaiaamuun kestävä kurssi, jonka aikana valmistetaan taulaa,
taotaan tulusrauta (karkku), ommellaan sisnasta tuluspussi, pakotetaan rikkikuppi jne. Ja harjoitellaan tulentekoa tuluksilla. Max. osallistujamäärä 15 henkeä.
Opastajana toimii Pekka Tuominen. Tarkemmat tiedot
kurssista, ilmoittautumisesta ja kurssimaksuista julkaistaan myöhemmin.

Ulkoilun turvallisuuskurssi
Elokuu 2015, Enontekiö Survival Kilta ry:n vuoden 2015
Ulkoilun turvallisuuskurssi järjestetään elokuussa Enontekiön alueella. 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. Mikäli olet kiinnostunut apukouluttajana toimimisesta ja olet
rekisteröitynyt killan koulutusjärjestelmään, niin ota yhteyttä kurssin johtajaan. Kurssinjohtajana toimii Pasi
Ikonen, Mail: pasi@frogadventures.com

Pohjoismainen henkiinjäämisseminaari
sekä Survivalkillan 40 vuotisjuhla
Syys-lokakuu 2015
Survival Kilta järjestää yhdistyksen 40 vuotisjuhlan kansainvälisen henkiinjäämisseminaarin yhteydessä. Legendoja killan kaikilta vuosikymmeniltä, ulkomaisia
vieraita. Ainutlaatuinen tilaisuus tavata selviytyjiä, kouluttajia, kiltalaisia. Perinneruokaa ja sauna
Tiedote tapahtumasta julkaistaan myöhemmin. Lisätietoja voi kysellä Oltermannilta tai Voudilta.

Vuosikokous syys-lokakuu 2015
Survival-Kilta ry:n vuosikokous pidetään Henkiinjäämisseminaarin – Survivalkillan 40 vuotisjuhlan yhteydessä.
Vuosikokouksesta ilmoitetaan tarkemmin kokouskutsussa.
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Näiden tapahtumien lisäksi Killan jäsenille tarkoitetussa Facebookin suljetussa ryhmässä ilmoitellaan muista
mahdollisista tapahtumista, Killan jäsenten
itsensä järjestemistään.

