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Oltermannilla on asiaa
S

urvival Kilta ry. on toiminut järjestäytyneenä yhdistyksenä 40 vuotta. Koulutustoiminta sai alkunsa jo aiemmin,
kokeilukurssien ja Survival Test kurssien myötä. Kiltamme perustaminen tuli ajankohtaiseksi pian ensimmäisten
kurssien jälkeen. Historiasta, vanhojen kiltalaisten tarinoista
tiedämme, että asia koettiin niin tärkeäksi, että yhdistyksen
perustaminen oli välttämätöntä kurssien vaativuustason ja kehittymisen takaamiseksi.
Koulutustoiminta on kehittynyt sääntöjen mukaisesti ja
vanhassa kiltahengessä nykyiseen muotoonsa. Viikon mittaisia ulkoilun turvallisuus- ja ulkoilun talviturvallisuuskursseja
täydentävät viikonlopun mittaiset luonnon kevät- ja syyseväät
kurssit. Ulkoilun turvallisuutta ei opita viikossa eikä kahdessa. Jokaisella kiltalaisella on mahdollisuus jatkaa harrastusta
kursseilla erilaisissa rooleissa, syventäen tietojaan ja taitojaan
mutta ennen kaikkea harjoitella selviytymistilanteessakin ensisijaista taitoa: yhteistoimintaa taustoiltaan ja kokemukseltaan vaihtelevassa ryhmässä niin kurssien aikana kuin niitä
järjestäessä.
Juhlavuoden kurssi- ja tapahtumatarjonta toteutui toimintasuunnitelman mukaan. Ulkoilun talviturvallisuuskurssi tammikuun kaamoksessa, keväinen tuluskurssi, ulkoilun turvallisuuskurssi ja juhlavuoden huipentuma, 40-vuotis seminaari killan

syntysijoilla Porin Ahlaisissa toi vuoden aikana yhteen kiltalaisia aina ensimmäiseltä Survival Testiltä halki vuosikymmenten,
aivan tuoreimpiin tänä vuonna hyväksyttyihin jäseniin. Killan
40-vuotis juhlissa vallitsi hieno tunnelma kiltalaisten luodessa
ainutlaatuisen juhlan. Kaiken kaluston ja tarveaineiden keskellä oli helppo huomata, ettei sillä ole merkitystä mitä meillä on
käytössä vaan sillä miten yhdessä toimimme ja hyödynnämme
saatavilla olevat resurssit.
Tuleva kiltavuosi painottuu vahvasti tulevaisuuden rakentamiseen. Ohjaajakoulutus kulkee läpi toimintasuunnitelman
ja nivoutuu luontevasti kaikkiin ulkoilun turvallisuuskurssien
järjestelyihin. Jokaista tarvitaan ja jokainen on tervetullut mukaan tekemään ja oppimaan omista lähtökohdistaan, niin järjestäjinä kuin kurssilaisina.
Onnistuneen kiltavuoden päätteeksi voi tuntea kiitollisuutta
niitä kiltasiskoja ja -veikkoja kohtaan, jotka aikanaan lähtivät
luomaan henkiinjäämis-, selviytymis-, ulkoilunturvallisuus
koulutusta Suomeen, niitä jotka ovat puhaltaneet voimaa
vuosikymmenten aikana aina välillä hiipuvaan hiillokseen.
Hiillos syttyy liekkeihin ja palaa iloisesti killan kurssien aikana
ja omassa arjessamme, kun elämme selviytyjän asenteella.
Oltermanni Mika

Survival News 2015 – 3

Voudin viesti

Turkalla on asiaa

Kiltaveljet ja siskot

K

iitän teitä kaikkia kuluneesta vuodesta ja siitä yhteen hiileen puhaltamisesta, mikä keskuudessamme vallitsee.
Kiteyttäen tämän hetken tunteet tämän tärkeän Kiltavuotemme lähestyessä loppuaan; ”Yhdessä tehden, kaveria
auttaen maaliviivan häämöttäessäkin tämä väki tekee ja toimii”,
on yksi selviytymisen ja henkiinjäämisen tärkeimpiä asioita.
Tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavaa vuotta ja kääntää katseet
sinne. Tehdä yhdessä tulevaisuutta, jatkaa tämän tärkeän asian
parissa ja samalla kunnioittaa Survival Killan perustajia, tämän
toiminnan polunluojia. 40-vuotis juhlamme antoi kasvot monelle; opimme tuntemaan lisää Kiltakansamme. Hienointa oli
seistä juhlan alussa puolikaaren muodossa ja nähdä vuosien
kulun kunkin esittäytyessä, jokaiselle löytyi ”janalta” oma vuosi,
oma paikka Killan historiassa. Yhdessä teimme hienon juhlan.
Katsetta tulevaan toimintamme. Koivuniemessä, Killan
40-vuotisjuhlan yhteydessä pidimme vuosikokouksen ja johtokuntaamme valittiin Mika Kalakoski, Elina Kekkonen, Lasse
Pietikäinen, Tea Ahjosaari, Mikko Jokinen ja Jaakko Laurila.
Voutina jatkaa allekirjoittanut. Alkuvuodesta uusi johtokunta
järjestäytyy ja vastuutehtävät johtokunnassa päivittyy. Tiedotus jatkuu Yhdistysavaimen kautta sähköisesti ja keillä ei ole
sähköpostiosoitetta, heille lähetämme kirjeellä tiedotteen.
Näin toimien helpotamme jäsensihteerimme työtä. Facebook
ryhmässä tiedotamme edelleen Killan aihepiiriin liittyvästä
toiminnasta, joka kannustaa Kiltalaisia kehittämään kukin
omaa osaamistaan. Tapahtumat ja kurssit vuodelle 2016 löydätte tästä Newsistä. UTT -kurssia ei alkuvuodesta ole, vaan
sille löytyy luontevasti paikka ohjaajakolutukseen liittyen vuoden 2017 alkutalvesta.
Ja lopuksi muistutus meille kaikille, jotta historiamme tallentuu paperille jatkossakin. Valokuvat tapahtumistamme
ovat tärkeitä, se on paras dokumenttimme toiminnastamme,
kuvina tallentuvaa historiaa. Samoin Newsissä julkaistavat
kurssikertomukset jäävät päiväkirjaksi historiaamme. Muistetaan näiden tärkeys ja koitetaan tulevana vuonna huolehtia
yhdessä, että jo heti kurssin alussa tulee sovittua jutun kirjoittaja tai kirjoittajat, jotka huolehtisivat Newsin päätoimittajalle
mahdollisimman pian kurssikertomuksen. Näin helpotamme
hänen työtä, jotta asiat eivät kasaannu hänelläkään loppuvuoteen kaiken kiireen keskelle. Samoin muistetaan kurssien
yhteydessä valita yksi vastuuhenkilö työstämään kuvat kuva
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pankkiimme kuvapankin hoitajallemme mahdollisimman
pian kurssin jälkeen. Satoja kuvia ei tarvitse kuvapankkiin
tallentaa, vaan muutama hyvä kuva kuvaamaan tapahtuman
luonnetta ja toimintaa.
Olkaa rohkeasti yhteydessä, jos jotain on sydämellänne. Ilman teitä ei olisi meitä. Näillä loppusanoilla toivotan kaikille
hyvää loppuvuotta, ensivuonna Killan tapahtumissa taas nähdään.
Jaana Vouti
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Kuva: Juha Waara
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Koulutusjärjestelmä

Koulutusaste

Vaatimukset ja tehtävät

Oppipoika

Vaatimukset nimitykselle:
Hyväksytysti suoritettu ulkoilun turvallisuuskurssi.
Hyväksytty jäseneksi Survival-Killan kokouksessa.
Seuraava kurssi ja tehtävä:
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi oppilaana.

Kisälli II luokka
”kisällikokelas”

S

urvival Killalla on jäsenten tietojen ja taitojen edistämiseksi koulutusjärjestelmä. Se on kiinteästi sidoksissa
killan toimintaan ja perusta toiminnan kehittämiselle ja
kurssien vaativuustason ylläpidolle. Jokainen jäsen voi anoa
koulutusjärjestelmän mukaisia nimityksiä oman aktiivisuutensa ja kehittymisensä mukaan. Nimitykset käsittelee ja vahvistaa killan mestareista kokoon kutsuttu mestarineuvosto oltermannin johdolla.

Vaatimukset nimitykselle:
Hyväksytysti suoritettu UT- ja UTT-kurssi.
Seuraava kurssi ja tehtävä:
UT- ja UTT-kursseille apukouluttajana osallistuminen.

Kisälli

Vaatimukset nimitykselle:
Edellisen tason vaatimusten lisäksi apukouluttajana UT- ja UTT-kurssilla.
Seuraava kurssi ja tehtävä:
UT- ja UTT-kursseille kouluttajaryhmässä osallistuminen.

Koulutusjärjestelmään nimetyt.

Mestari

Oltermanni: Mika Kalakoski
Tarkastusmestarit: Petri Heinonen, Pasi Ikonen
Mestarit: Tero Ahtee, Björn ”Nalle” Corander, Iiro Kakko, Erkki
Tuominen, Veikko ”Late” Piiroinen
Kisällit I- ja II-luokka: Ari Alanne, Marja Hyvärinen, Eero Leppänen, Juha Ravolainen, Juho Salminen, Pirkko Tuominen, Pekka
Tuominen, Juha Virkkunen, Arto Vehkomäki, Anna Allen, Tero
Jarva, Vesa Mäyry, Juhani Ahlgren, Artturi Gröger, Ilona Romu,
Antti Kärki, Antero Uurtamo, Pirjo Natunen ja Jaana Vanhatalo

Vaatimukset nimitykselle:
Survival Killan koulutusjärjestelmän mukaisten kurssien lisäksi tarvittaessa valmius osoittaa
hallitsevansa UT- ja UTT-kurssien aihepiirit siten että pystyy kouluttamaan ne kursseilla.
Seuraava kurssi ja tehtävä:
Mestarit osallistuvat kursseille niiden järjestäjinä ja kouluttajina.

Tarkastusmestari

Vaatimukset nimitykselle:
Kokemusta Survival Killan kurssien järjestämisestä ja kouluttajana toimimisesta niillä.
Seuraava kurssi ja tehtävä:
Koulutusjärjestelmän kehittäminen ja osallistuminen kursseille niiden kouluttajana ja valvojana.

Uudet nimitykset koulutusjärjestelmän mukaisesti
vuonna 2015:

Oltermanni

Lampaluodossa 12.-13.9.2015 pidetyssä vuosikokouksessamme Mestarineuvoston esityslistan mukaisesti myönnettiin
seuraavat nimitykset:
Kisälli II: Tea Ahjosaari, Lasse Pietikäinen
Kisälli: Elina Kekkonen

Vaatimukset nimitykselle:
Edeltävän oltermannin esittämä ja kiltakokouksen hyväksymä.
Seuraava kurssi ja tehtävä:
Koulutusjärjestelmän kehittäminen ja osallistuminen kursseille niiden kouluttajana ja valvojana.

Survival Killan koulutusjärjestelmän koulutusasteet
ja niiden suoritusvaatimukset:

Survival Killan koulutusjärjestelmän perustana on kiltalaisen
oma aktiivisuus, jatkuva oppiminen, luonnossa liikkuminen
eri vuodenaikoina ja tekeminen käytännössä. Koulutusjärjestelmän perustana ovat kesällä järjestettävä Ulkoilun turvallisuuskurssi UT ja talvella Ulkoilun talviturvallisuuskurssi UTT.
Ulkoilun turvallisuuskurssin hyväksytysti läpäisseet kurssilaiset voivat hakeutua Survival Killan jäseniksi.
Lisäkoulutusta annetaan jatkokursseilla, joita ovat Ulkoilun turvallisuus -luonnon syyseväät ja Ulkoilun turvallisuus
-luonnon keväteväät kurssit. Survival Kilta järjestää jäsentensä
iloksi, tietojen ja taitojen kehittämiseksi myös erikoiskursse-
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ja, joiden aiheet vaihtelevat. Koulutusjärjestelmän tasot ovat
oppipoika, ”kisällikokelas”, kisälli ja mestari. Koulutusjärjestelmässä edetään kursseilla eri rooleissa, oppilaana, apukouluttajana ja kouluttajaryhmän jäsenenä.
Luottamustehtävässä koulutuksen vanhimpana toimii oltermanni, joka kutsuu mestareista koolle mestarineuvoston,
jonka jäseninä he tarkastusmestareina kehittävät ja valvovat
koulutusta. Mestarineuvosto käsittelee kiltalaisten koulutus-

asteisiin liittyvät hakemukset ja esittävät nimitykset killan kokoukselle.
Survival Killan jäsenet voivat hakea nimityksiä yllä esitetyn koulutusjärjestelmän pohjalta. Nimitysten tai nimitysten
muutosten hakemukset tulee toimittaa oltermannille. Nimitykset vahvistetaan killan vuosikokouksessa syksyisin, jolloin
päivitykset ja nimitysten haku on parasta tehdä Ulkoilun turvallisuuskurssin ja syyskokouksen välillä. n
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Kiltamme 40-vuotisjuhla
12.–13.9.2015

Kiltamme johto oli tehnyt oivallisen taustatyön
juhlan paikan ja ajan suhteen. Kutsumalla kil
takansaa Porin Lampaluotoon toteuttamaan
juhlaamme monipuolisen ohjelman ja tarjoilun
talkootyö periaatteella. Porilainen Kunniaolter
manni Turkka Aaltonen oli myös pannut muka
vasti lusikkansa tähän soppaan, omalla vahvalla
ja paikallisella kokemuksellaan. Aurinkoinen ja
lämmin sääkin suosi juhlaamme.

K

arjalan poijaat, allekirjoittanut ja Jani Anttila olimme ensimmäisinä paikalla kokoontumispaikassa Kalaravintola
Reposaaressa pällistelemässä; mitä tuleman pitää? Kohtapa tulivatkin aurinkoisen loppukesän kaunistamat vouti Jaana, Tea Ahjosaari, Elina Kekkonen ja Auli Köresaar. Sitten saapui
Tero ”Tensu” Ahtee, Martti Jenu sekä muita talkoisiin lupautuneita kiltalaisia. Ruokailun yhteydessä vouti kertoi mitä tehdään
ja tarjotaan juhlakansalle. Ohimennen Jaana ja Tea kertoi tulevasta suunnitelmastaan hiihtää Grönlannin poikki! Ajattelin,
että nyt on ”survival- ja kotaukko” Late taas itseään paremmassa
ja kovemmassa seurassa (lue: koreamassa seurassa)
Ruokailtuamme kävimme viereisessä merirannassa keräämässä piikiven murikoita, joille oli ”vapaa otto” pyhäpäivän
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teksti Veikko ”Late” Piironen

markkinoilla. Mainittakoon, että piikivet tulivat purjelaivojen
kultakaudella laivojen ruumissa painolastina rannikon satamiin, Meri-Poriinkin. Laivat hakivat suomen satamista tervaa,
turkiksia, puutavaraa ja kaskiruista. Eikö ollut muuta tuotavaa
kuin hiekkaa, jonka kylkiäisenä tuli täällä haluttua kauppatavaraakin, eli piikiveä. Sitä ei Suomessa esiinny. Eräänä hiekan
lastauspaikkana pidetään Tanskan Jyllantia. Piikiveä tarvittiin
esim. tuluksilla tulen tekoon vielä 1800 luvun lopulla, tulitikkujen keksimiseen asti.
Siirryttyämme Suomen Punaisen-Ristin Koivuniemen kurssikeskukseen suoritimme nopean paikkojen ja alueen tiedustelun, saunarantaa ja puupinoja unohtamatta. Turkka käväisi
myös tiedustelemassa. Osa meistä jäi kuorimaan perunoita
ja käsittelemään aiemmin paikalle tuotuja kirjolohia sekä valmistelemaan nuotiopaikkoja jne. Minut, Tea, Elina ja Jani komennettiin Poriin ostamaan autokuormallinen ruokatavaraa.
Olihan juhlaan ilmoittautunut n. 60 hlöä.

Lauantai 12.9: Jo valkeni aamu ja suuri juhla nousee!

Aamulla teimme viimeisiä juhlavalmisteluja. Pysäköinnin ohjaukseen komennettiin Tero Ahtee ja Erkki Tuominen. Kiltakansaa alkoi saapua yksittäin, pareittain ja autolasteittain! Tuli
Turkan lisäksi paikallisia perustajajäseniä, vanhaa ja nuorta kiltalaista, sekä viimekesän Lapin UT-kurssin käyneitä.

Kiltalaisten vanhimmasta päästä tunsin Juha Vaaran, Nalle Coranderin, Raija Hentmannin, Heikki Karisen, Iiro Kakon,
Kyösti Pöyryn ja Puukko-Pekka Tuomisen. Nuoremmista tunsin Arto Vehkomäen, Lasse Pietikäisen, Toni Beckmanin ja
Erkki Mäkelän. Varsinainen selviytyjä oli Eero Leppänen, joka
osallistui alusta loppuun kainalosauvoihin nojaten, loukattuaan jalkansa suunnistuksessa.
Hyvä juhla alkaa ja päätyy lipun nostoon, jos siihen on tilaisuus. Nyt oli. Saimme Jaanan kanssa kunnian toimia lipunnostajina ja -laskijoina. Tarmokas oltermannimme Mika järjesti
kiltakansan UT-kursseittain piha-aukiolle. Mika toivotti väen
tervetulleeksi juhlaan, samoin pidettävään kansainväliseen
seminaariin ja sunnuntain vuosikokoukseen! Jokainen kiltalainen sai kertoa nimensä, UT:nsa ja jotain pientä toiminnastaan.
Melkein joka UT:ltä löytyi osallistuja tai useampikin. Kävipä
niin, että Mika ja Jaana käskivät kaikkia kiltamme nyt paikalla
olevia kunniajäseniä astumaan pari askelta eteen! Niinpä Turkka, Nalle, Puukko-Pekka Tuominen ja allekirjoittanut puettiin
uudella kiltapaidalla! Niinpä kunniajäsen Iiro Kakko, joka ei
vielä ollut tullut jäi ilman tätä huomionosoitusta.
Ulkona nautitun kenttälounaan jälkeen saapuivat ulkomaalaiset seminaarivieraamme. Virosta Erki Vaikren johdolla
yhteensä yhdeksän henkilöä; Ruotsista Harry Sepp ja Daniel
Olsson, sekä Hollannista Christo Motz.
Kunniaoltermannimme Turkka ja kiltamme perustajajäsen
(lue: perustaja) täytti viime syksynä 70v. Ulkomaalaisilla oli nyt
oiva tilaisuus onnitella häntä ja lahjoittaa Tarttolaisen puukkosepän Egge Edusaaren takoman erittäin hienon, leukumallisen
puukon! Turkalle lahjan ojensi Erki ja Egge. Erki Vaikren toive
toteutui. Turkan tapaaminen oli hänen kertomansa mukaan
sama kuin olisi tavannut Paavin! Samalla he luovuttivat tuliaisina kolme korillista Virolaisia perinneruokia. Uskomatonta avokätisyyttä! Kiitämme vieraitamme, erityisesti näistä lahjoista!

Historian havinaa Turkan tapaan.

Luokassa tunnelma tiivistyi, kun Turkka valotti lukuisten diakuvien kera kiltamme syntyhistoriaa monine vaiheineen ja
tapahtumineen. Ihastusta herättivät vuosien varrelta kuvien
tutut henkilöt, välineet, luonnonmuona ja muistorikkaat paikatkin. Hei, kukas onkaan tuo kaveri ja mitä UT:lla pohdittiin?
Mikä järvi takana näkyy? Turkasta ja muutamasta rauhoitetusta sammakon reisien yms. erikoisuuksien syömisestää oli levinnyt huhu myös Turkan lasten kouluun. Heitä jopa koulukiusattiin. Se loppui lyhyeen kun lapset ilmoitti, että jos homma
ei lopu, niin isä tulee ja syö teidätkin! Nyt nuo alkuajan pikku
rikkomukset ovat jo vanhentuneet ja tekijöille annettu yleinen
synninpäästö! Opiksi kaikille, että jätetään kaikki rauhoitettu
luonnosta ottamatta.
Ulkomaalaiset siirtyivät läheisen Siikarannan leirialueelle,
josta käsin he osallistuivat myös sunnuntain juhlallisuuksiin.
Sitten alkoikin melkoinen huiske, kun yhdessä ruvettiin kiltakansan kanssa valmistamaan illan juhla-ateriaa. Parinkymmenen kirjolohen mahat täytettiin esipaistetuilla kanttarelleillä
ja sipuleilla. Kalat sidottiin pajuliisteiden avulla haarakeppeihin ja sitten loisteelle paistumaan. Tähän tarvittiin kaksi noin
kymmenen metriä pitkää nuotiota läheiselle pallokentälle.
Yksi pienempi nuotio oli nauriiden ja punajuurien paistamiseen. Siinäkin jokunen lohi käänneltiin. Lisäksi oli nokkoslettujen paistoryhmä, tuorejuuston- ja pataleipien teko-osasto,
sekä saunamajurit työssään. Iloinen tekemisen meininki ja puheensorina täytti tienoon. Salamavalot leimahtelivat. Nuotiot
kipunoi. Alussa mainittujen kiltamme voimanaisten päiden
yläpuolella, ainakin minä näin kultaisen sädekehän loistavan,
kun he häärivät askareissaan nuotioiden lomassa ja hämärtyvässä illassa.
Illan kokokohta, juhla-ateria: kaikki ym. oikein tehtyinä ja
kypsinä kannettiin pitkään mustilla kiltaliinoilla somistettuun
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pöytään! Tämä ateria ei varmasti jättänyt ketään kylmäksi. Tokkopa lie täällä pohjolan perukoilla milloinkaan syöty näin monipuolinen nuotioilla valmistettu ateria! Etenkin ne kuumat
lohet, lämpimät pataleivät, nokkosletut kuusenkerkkämarmelon- ja puolukkahillon kera, sekä taidolla tehty yrttituorejuusto, joka oli vertaansa vailla!
Saunottiin ennen juhla-ateriaa ja sen jälkeen. Itse läksin yömyöhällä saunomaan ja tarkistamaan onko tekemilläni koivu-,
tammi-, pihlaja- ja suomyrttivastoilla kylvetty? Vasta on länsisuomessa vihta. Eipä niistä ollut enää kuin ”varvut” jäljellä.
Mikäs töminä kuului saunapolulta? Naista ja miestä lappaa Mikan johdolla laiturille tähtitaivasta ihmettelemään! Kiltakansa
osaa vihtoa reippaasti ja lukea myös tähtitaivaan tärkeimmät
merkit. Apu löytyy tähdistä suunnistamiseenkin esim. Pohjantähden avulla jos on kirkas yö. Vähitellen survival väki taipui
yöpuulle niin sisämajoitukseen kahdessa rakennuksessa tai
omiin virityksiin. Ansaittu yörauha vallitsi aamuun asti.

vasta nyt! Joukossa oli ruotsin veljeskillan syntymäpäiväsankari Harry Sepp! Häntä muistettiin laululla ja Turkka väsäsi
nopeasti koivunoksista ns. kaavelinnun. Luovutuspuheessaan
Turkka sanoi tämän linnun saattelevan onnellisesti aikanaan
lintukansan jäsenen tuonpuoleiseen, ikivanhan uskomuksen
mukaan. Onhan Harryn juuret ja vanhemmat virolaisia, eli lintukansaa. Suomalaiset olivat tarustoissa hirvikansaa. Suomesta itään päin olevat heimot olivat karhukansaa.
Lounaan jälkeen markkinahumu täytti piha-aukion. Tavarapöytiä oli paljon ja tavara vaihtoi omistajaa pilkkahintaan,
jopa ilmaiseksi. Ravakka huutokauppakin käytiin kiltamme
pronssisesta vyösoljesta. Loppuhintaa en enää muista, mutta
nyt jo harmittaa kun en huutanut tätä harvinaisuutta itselleni! Tean ja Elinan pöydässä ja keppirekissä oli myytävänä kiltatavaraa edulliseen hintaan. Mielestäni vaikuttavin oli Iiron
turkisrivistö, Eggen ja Pekan puukkopöydät oheistuotteineen,
sekä Tensun vaatekauppa!

Sunnuntai 13.9 oli markkina-, seminaari- ja
vuosikokouspäivä!

Kaikki hyvä päättyy aikanaan!

Aamiaiselle riitti runsaasti juhla-aterian tähteitä. Jälleen saapuivat ulkolaiset arvovieraamme. Yllätys, joka paljastui meille
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Kiltamme vuosikokous sujui juohevasti vouti Jaanan toimiessa puheenjohtajana ja Elinan sihteerinä. Kokouksessa päätetyt tulevat tapahtumat on nähtävillä jo kiltamme kotisivuilla.

En osallistunut kokoukseen täysillä, koska valmistelin ohessa
loppukahvitusta! En malta olla kertomatta, että minulla ja
muutamalla muullakin nyt paikallaolleista on ollut tilaisuus
osallistua kaikkiin kiltamme kolmeen vuosijuhliin. Ensimmäinen, eli 20-vuotisjuhla pidettiin Anttolan Luonteri järvellä,
soutaen tehdyn UT-95 päätteeksi. Paikalla oli UT:n päättäneet
kouluttajineen, eli Mika, Nalle ja minä. Ruotsin veljeskillasta
vieraili kolme miestä. Virosta oli samaisella UT:lla kolme henkilöä. Turkka ja Eero Laitinen tuli. Etenkin Mikkelin seudun kiltalaisia osallistui runsaasti. Tällöin julkaistiin aina ajankohtainen,
Nallen toimittama ”20 vuotta Henkiinjäämiskoulutusta, Survival Kilta 1975-1995” kirja. KIltamme 30-vuotis juhla oli jälleen
UT 2005:n päätteeksi Ilomantsin todellisessa erämaassa, Tohlin metsätyökämpällä. Paikalla oli ainakin Mika, Nalle, PuukkoPekka ja minä, sekä kiltakansaa. Olin täyttänyt ko. vuonna 60
vuotta sain kiltalahjana Puukko-Pekan takoman vieläkin parhaan puukkoni. Pakkohan siellä oli lopuksi nokipannukahvit
tarjota. Aamulla kävin läheiseltä suolta keräämässä lakkoja
hilloksi kahvitarjoiluun ja kotiin viemisiksi asti.
Huolehdimme Jani Anttilan kanssa tässä Koivuniemen
40-vuotis juhlassa että, juhlakansalla oli koko ajan saatavilla
luonto/yrttiteetä ja nokipannukahvia. Tapahtuman päätös-

kahvit tarjottiin Janin kanssa täytekakkujen kera, minun juhannuksena olleen 70-vuotis merkkipäiväni johdosta. (kakut
teki ja toi paikallinen pitopalvelu) Olin kieltänyt kiltamme johdolta ja kaikilta muiltakin huomion osoitukset. Hyvin toimi,
olin ulkomailla.

Kansainvälistä seminaariantia.

Kansainvälisen survival seminaarin anti oli seuraava: Erki Vaikre kertoili Viron Kaitseliiton (suojeluskunnan) monipuolisesta
henkiinjäämiskoulutuksesta. Ruotsin molemmat veljeskiltalaiset kertoivat Svenska Överlevnadssällskapet kuulumiset ja
kurssit. Harry kehui meidän kiltaa ”emokillaksi”. Ruotsin veljeskilta on ottanut paljon vaikutteita Turkan avustamana killastamme. Christo kertoi Hollannin kuulumiset. Sujuvaa englantia kuultiin kaikilta edellä mainituilta. Ennen lähtöään Erki
Vaikre esitti kutsun jo vuoden -16 Kansainväliseen Seminaariin
Keski-Viron Simisaluun. Tämäkin tieto on jo kotisivuillamme.
Kiitos kuuluu kaikille noin 60 osallistujille hyvästä toveruudesta ja taas kerran yhteiseen Survival-Kilta henkiseen hiileen
puhaltamisesta! n

Survival News 2015 – 13

UT-kurssi 2015

Teksti: Sebastian Oroza

Tunturi huijaa kulkijaa, rinkka puijaa villapaidan, nuotio syö kipinäraudan,
”remusakin” leiri tarjoaa hyvitystä. Se kuinka näin voi käydä lienee UT kurssi
en ominaisuus eli tekevälle sattuu kaikenlaista, tekemättömälle vähemmän
laista. Kuuluipa kumpaan ryhmään tahansa sivustaseuraaja sanoisi: hitaan
laista.

E

nsimmäinen päivä on takana. Olemme tutustuneet
toisiimme ja kuunnelleet Pasin ja Mikan teoriaopintoja
Hetan Paavolan talossa. Päänsäryn pelossa olen ollut
juomatta kahvia nelisen päivää mutta Paavolan pitopöydässä
kahvittomuus unohtuu nopeasti. Kumoan kupin jos toisenkin
ajatellen, että eikös tässä ole tarkoitus simuloida mahdollista
selviytymistilannetta luonnossa. Otetaan siis ihan reilusti kaikki mahdolliset vieroitusoireet nälän ja väsymyksen kavereiksi.
Ryhmän tunnelma on innostunut, joskin intoa ehkä hillitsee
myös pieni jännitys tulevasta.

Tarkkaavaisuus on valttia.

Viimeisten teoriaopintojen ja selviytymispakkaukseen tutustumisen jälkeen kokoonnumme pihalle odottamaan Pasia ja
kuljetusta kurssin maasto-osuuden lähtöpaikalle. Meidät on
jaettu kolmeen ryhmään. Kaksi ryhmistä aloittaa vaelluksen-
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sa kohti määränpäänä olevaa järveä maastoa pitkin. Nelikkomme, eli Anu, jengin kuopus Laura sekä Carl päättää kulkea suoraan uraa, jota pitkin pääsee melkein perille asti. Jos
vain huomaa poiketa oikeassa kohdassa uralta järveä kohti.
Painelemme sen kummemmin karttaa huomioimatta, kovalla
itseluottamuksella. Kohdassa jossa meidän olisi määrä poistua
uralta, on selkeät merkit; iso y-risteys ja se vasemmalle jyrkästi kohoava mutka. Se minkä jätämme tyynesti huomiotta on
että ilman kelloa kävelymatkan seuraaminen kartalta vaatii
tarkkaavaisuutta. Y-polkuhaaroja sekä pieniä ja jyrkkiä mäen
nyppylöitä, joita polku ja sen lukemattomat sivupolut seurailevat, on kymmeniä. Päädymme kävelemään pitkälle ulos
karttakopioltamme. Päätämme yksissä tuumin nousta vaaraan rinteelle, ja palata sitä kautta takaisin. Korkealta rinteeltä
hahmottaisimme ympäröivän maaston hyvin, ja pystyisimme
paikantamaan itsemme paremmin. Yksinäinen poronvasa

seurailee toilailuamme kilometrin verran, kulkien vaaran rinteellä ylempänä laukaten milloin lähempänä, milloin kauempana. Vihdoin Carl näkee savun kohoavan tunturikoivikosta.
Onneksemme kouluttajien nuotion savu johdattaa meidät perille, vaikka järven saavuttamiseksi pitääkin rämpiä ensin märän rinnekoivikon ja sitten notkelman suon läpi. Mainio alku,
kaikki huolella tankatut kalorit käytettiin ensimmäisen päivän
suunnistuskohellukseen.

Villapaita

Ensimmäisen illan ohjelmaan kuuluu rinkkakehikon, puukonkahvan ja -tupen valmistaminen, sekä majoittuminen pelastuslakanalaavuun. Kalastaakin varmasti kannattaisi, mutta
edellä mainitut toimenpiteet polttopuiden keräämisineen
vievät tehokkaasti ryhmäläisten ajan. Puukonkahvan valmistus ruodon ympärille tuottaa monelle päänvaivaa. Kestävien
ratkaisujen tekeminen on haastavaa. Vähäisiä paracord-varastoja tuhlataan tässä vaiheessa vielä surutta. Yön aikana sataa ja
tuulee jonkin verran, mutta leiripaikkamme on suojaisa.
Toisen päivän aloitamme kapuamalla tunturin huipulle,
jossa käydään läpi suuntimista. Laskenut verensokeri tekee
jo opetuksen seuraamisen haastavaksi ja mieluiten jatkaisi
matkaa vaaranlakea suojaisampaan paikkaan. Päivä muuttuu pikkuhiljaa lämpimämmäksi ja jossain vaiheessa riisun
villapaitani ja kiinnitän sen rinkkakehikkoon. Suunnistus on
pääpiirteittäin varsin mutkatonta, mutta ryhmämme kävelee

hajallaan kunkin etsiessä omia väyliään läpi koivikkojen ja
soiden. Saapuessamme yörastille huomaan, ettei villapaitani
enää ole paikallaan rinkkakehikossa. Vitsasten tekoa treenatessamme koitan käydä läpi miltä reittimme osiolta paitaa pitäisi lähteä etsimään.
Nouseva tuuli ja yltyvä sade kuitenkin pakottavat paneutumaan suojan rakentamiseen ja polttopuiden haalimiseen
melko aukealta leirialueelta, ja kouluttajien kehoituksista
huolimatta päätän jättää villapaidan mahdollisen etsimisen
seuraavaan aamuun. Aamulla Anu lupautuu mukaani etsintäretkelle sillä yksin en lähtölupaa saa. Haravoimme edellispäivän jälkiämme vajaat pari tuntia mahdollisen leveästi, mutta
huomaamme ettei omien jälkien seuraaminen tarkasti ole
helppoa. Tarmoakaan tekemiseen ei oikein tunnu olevan ja
palaamme leiriin valmistautumaan seuraavaan suunnistukseen. Saattaa tulla kylmiä öitä tuumin, mutta jotenkin en jaksa
paidasta olla kovin huolissani. Koko edellispäivän ja yön kestänyt päänsärky on poissa ja olo on hyvä.

Tunturissa tapahtuu.

Jakauduttuamme uusiin ryhmiin jatkamme matkaa kohti etelää. Tunturimaasto tekee taas tepposen etelän väelle, ja huiputamme yhden ylimääräisen tunturinlaen josta paikallistamme
itsemme uudestaan ja kipuamme oikealle huipulle. Pasin ja
Mikan rastilla perehdytään merkinantopeiliin ja maasta ilmaan
merkkeihin. Seuraavalla rastilla joudumme odottelemaan ka-
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UT15 apukouluttajanäkökulmasta.
Hitaus ottaa vallan.
Teksti: Sampo Rouhiainen

Vaikka itsekin kurssilaisena huomasi sen, miten ravinnon
puute söi vauhdin etenemisestä, romutti hienomotoriikan ja sai aivot käymään hitaalla, oli hyvin ravittu kouluttajanäkökulma huomattavasti avarampi. Välillä kurssilaisten meno näytti jopa koomisen hitaalta.
Myös eloonjäämisoppaista tuttu passiivisuuden ja välinpitämättömyyden käsite aukeni uudella tavalla, kun seurasi sivusta kurssilaisten puuhastelua. Tekstin on yleensä
tottunut ohittamaan olankohautuksella: ”Kyllä minä olisin
aktiivinen ja aikaansaava haastavissakin tilanteissa.” Kouluttajana kuitenkin näki, miten reipas ja kokenutkin retkeilijä nuutuu tilaan, jossa jopa pienimmät – vain vähäistä
vaivaa vaativat ja olennaisesti omaa olotilaa parantavat –
askareet jäävät tekemättä.
Kurssilaisten tarkkailemisen lisäksi oli kiinnostavaa nähdä
myös aivan erityylinen kurssikokonaisuus. Itse raahustin
oman kurssini Keski-Suomen helteissä Salamajärvellä,
nyt vaelsimme Enontekiön paljakalla kaukana tiestöstä.
Vaikka oppimäärä oli suunnilleen sama, kurssin luonne oli
tyystin erilainen.
lastusrastille pääsyä ja kulutamme aikaa raakoja lakkoja noukkien. Tölkkivirvelien ja vieheiden askartelun jälkeen jatkamme
matkaamme tasaisesti metsittyvässä maastossa etsien reittiä
läpi kivikkoisten hiekkaharjanteiden.
Tömistelen viettävällä polulla huolettomasti, ja kiven jäädessä sopivasti kantapääni alle onnistun vääntämään nilkkani.
Kiroan tarkkaamattomuuttani hetken mutta nousen jalkeille
ja uhoan, ettei tässä mitään ensiapua tarvita. Ryhmämme perässä kulkeneet apukouluttajat Tim ja Sampo saavuttavat meidät ja kehottavat päättäväisesti aloittamaan ensiavun. Tytti
painaa rahkasammalta nilkkaani ja Sampo kaivaa ideal-siteen.
Käveltävää kuulemma vielä riittää, joten ylimääräinen ensiaputarvike sallitaan. Tim veistää minulle vikkelästi kainalosauvan ja matka jatkuu nilkuttaen. Muu ryhmä ei näytä olevan
hidastuksesta millänsäkään, mutta minua jo toinen tyrimiseni
korpeaa. No, kävellessä huolet kaikkoavat nopeasti ja saavumme viimeiselle rastille ennen yöpaikkaamme.
Kas vain ensiapurasti ja loukkaantuneen kuljettaminen.
Minulle jää sopivasti potilaan rooli jota alan aktiivisesti toimittamaan mättäällä maaten, muun ryhmän kerätessä paarimateriaaleja. Kuljetettavaksi potilaaksi valitsemme kuitenkin
ryhmän kevyimmän jäsenen. Nilkutan sauvani kanssa edellä
etsien reittiä muiden kolmen hikoillessa paarien kantopuuhissa. Opimme hyvin konkreettisesti kuinka työlästä kevyenkin
ihmisen liikutteleminen paareilla on. Yön nukumme kahdessa
ryhmässä tuplalaavuissa. Yö on olosuhteiltaan ja laavurakennelmiltaan koko jengille heikoin. Tuuli on kova ja sadetta tulee
paljon, molemmat tuplalaavut kärsivät yön aikana eriasteisia
vahinkoja. Toinen repeytyy aamuyöstä melkein kokonaan.
Meidän laavumme on mitoitukseltaan kehnonlainen ja torkumme kukin vääntäytyneenä mitä kummallisimmille sykkyröille. Savu pyörii laavussa tehden vuorotellen jommankumman puoliskon jotakuinkin sietämättömäksi oleilla.
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Nuotiosooloilua.

Neljäs yöpaikkamme on hieno metsäinen hiekkakumpare puron, soiden ja rinteiden kainalossa. Paikalta löytyy jopa kuusipuu ja Pasi kertoi paikallisten saapuvan suurin joukoin joulunviettoon tienoon ainoan näreen ympärille. Yön vietämme
yksin kukin omassa laavurakennelmassamme. Kun ruoanvalmistus ei ole aikaa viemässä paneudun innolla makuupaikan
puuhasteluun ja onnistunkin rakentamaan melko mukavan
sängyn rangoista ja koivusta. Isojen mäntyjen alaoksat tarjoavat paljon hyvää polttopuuta, ja saan haalituksi mittavan
kasan, joka alkuyöstä toimii myös lämpöseinänä. Sytyttäessäni nuotiota ennen makuulle käyntiä, teen kolmannen ison
virheeni villapaidan hukkaamisen ja nilkan telomisen lisäksi.
Huolimatta pieteetillä kasatusta polttopuuläjästäni, olen jättänyt sytykekasani käteni ulottumattomiin. Saatuani tulen
syttymään minulle tulee kiire kurotella lisää sytykkeitä nuotionalkuuni. Tässä hässäkässä tiputan kipinärautani tulisijan
ja makuulaverini väliin kunttakasaan. Huomaan tämän hiukan
myöhemmin, mutta varsin huolellisista kaivauksista huolimatta kipinärauta on ja pysyy kadoksissa. Meitä on kielletty
olemassa yhteydessä toisiimme sooloyön aikana. En siis voi
nuotioni mahdollisesti sammuessa marssia lainaamaan tulta
kaverilta. Vaikka nuotion sammuminen on riski, nukun yöni
hyvin. Havahdun viluun nuotion hiipuessa, lisään puita ja onnistun pitämään nuotion palamassa läpi yön.
Aamulla kierrämme tutustumassa toistemme asumuksiin ja
toteamme että useimpien kurssilaisten mielestä yksin nukuttu
yö on tähänastisista mukavin. Ilpo on onnistunut purokalastuksessa ja saalis saa varmasti veden herahtamaan yhden jos
toisenkin kurssilaisen kielelle. Alkuun suhtauduimme pökkelökäävän tehokkuuteen syöttinä epäilevästi, kalansaalis todistaa kuitenkin epäilyksemme vääriksi.

Kodan ihanuuksia

Viidennen päivän taival on suunnistukseltaan helpoin ja seurailemme pääasiassa mönkijäpolkua. Sen varrella paneudumme leirihygieniaan ja arvuuttelemme toisiamme, että missä se
kauan odotettu vesistönylitys oikein kuppaa. Matkan varrelta
Nina ja Olli löytävät vanhan nuotiopohjan, jonka ympäriltä
löytyy tyhjien viinapullojen lisäksi toimiva sytytin ja leuku.
Kapistukset helpottavat suuresti edessä olevaa kodanpystytysurakkaamme. Ennen sitä meidän on kuitenkin ylitettävä se
joki jota onkin jo odotettu. Ylitystä odottaessamme tutustumme joenvarren kasveihin ja rahaamme mukanamme kultapiiskuja ja väinönputkea iltaa odottamaan. Kaikki selviävät joesta
uimatta ja nousemme männiköistä rinnettä viimeisen kahden
yön majapaikallemme. Pystytämme kodan ja katamme sen
miten parhaiten taidamme silppuna olevia avaruushuopiamme käyttäen. Iso ryhmä jakautuneena eri tehtäviin on verraten
tehokas ja kodan lisäksi meillä on mittava varasto polttopuuta, teeaineksia ja marjoja iltamme ratoksi. Otan ensimmäisen
kipinävuoron ja katselen kodassa makaavaa ryhmäämme joka
on käpertynyt nukkumaan kahdeksan ihmisen kurinalaiseen
lusikkaan. Aamulla tuosta kurinalaisuudesta ei ole mitään jäljellä, ja nukkuva ihmiskasa on yhtä raajojen ja tyynymyttyjen
sekamelskaa. Kokeilemme tulentekoa tulusraudalla ja taulalla,
valmistamme pettua ja kalastamme lisää. Ilpo onnistuu kalan
narraamisessa ja viimeisen illan kunniaksi nautimme variksenmarjojen ja pettuleivän painikkeeksi kahdesta kalasta ja
yrteistä keitettyä keittoa.
Viimeisen päivän soolosuunnistus ilman karttaa sujuu
osaltani melkein juosten. Alueen rajasi lännessä tie ja idässä siihen yhdistyvä mönkijäura. Ja vaikka aluksi piirtelinkin
muistivihkooni kaikenlaisia harakanvarpaita suunnistusta
helpottamaan, lähdin melko nopeasti pinkomaan maastosta

Apukouluttajana taitojen oppiminen painottui perustekniikoiden paranteluun ja pienten extraniksien löytämiseen. Kokeneessakin kouluttajaringissä tuntui, että kaikilla oli jotain annettavaa toisilleen.
Oman suolansa kouluttajasoppaan toivat toki iltojen tarinat kaukaa menneisyydestä ja omaperäinen kiltalaishuumori. Enpä muista millä retkellä olisin yhtä paljon nauranut nuotion ääressä.

juuri välittämättä suoraan määränpäähän. Hetassa odottava
ruoka, sauna ja olut vauhdittivat askelta. Perillä punnitus kertoi lukemaksi 92,7 kiloa. Olin laihtunut kurssin aikana vähän
yli 7kg, kilon päivässä. Suurimman pudottajan tittelin vei Ilpo
9kg:lla. Iltapäivän kanakeitto, Hotelli Hetan oluet ja karaoke
nostivat kuitenkin jo samana iltana painoni turvallisen tuntuiseen 96 kg:aan.
Kaiken kaikkiaan kurssi oli erittäin hieno kokemus. Lähes
koko ajan ryhmämme työskenteli yhdessä ilman suurempaa
draamaa ja hyvin. Jos apukouluttajien panettelua on uskominen, toimimme kuin hidastetussa filmissä, mutta uskokoon
ken tahtoo. No, jo toisena päivänä Antin suunnistusopetusta
kuunnellessa, oli myönnettävä itselleen, että hoksottimet ei
toimi edes puolella teholla ja ristisuuntiman sisäistäminen jää
myöhemmäksi. Päällimmäiseksi mieleen jäi hyvä fiilis omasta
ja ryhmän toimintakyvystä ja kirvelevät muistot huolimattomuudesta villapaidan ja tulusraudan kanssa. Iso kiitos Pasille
ja Mikalle sekä apukouluttajille koko UT-15 kurssilaisten puolesta ja omasta puolestani vielä yhtä isot kiitokset kurssitovereilleni. n
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UTT 2015 ja vinkkejä
talviretkeilyyn

Teksti: Sampo Rouhiainen

Ulkoilun talviturvallisuuskurssi tarjosi katta
van otoksen tärkeitä talviretkeilyyn ja hengis
sä pysymiseen liittyviä taitoja riekkoansoista ja
talviverkotuksesta koivutulien tekoon. En kui
tenkaan seuraavassa keskity kurssin opetuskoh
teiden kertaamiseen vaan listaan kurssin aikana
tekemiäni arkisempia huomioita.

Makuuasioista voi kiistellä

Makuupussiin pukeutumisen suhteen on tunnetusti kaksi
koulukuntaa. Itse olen sitä mieltä, että ylimääräinen villapaita tai fleece takaa lämpöisemmät unet kuin pelkät kalsarit.
Epäilen, että tapa riisua kaikki vaatteet ennen makuupussiin
menoa juontaa juurensa ajalta, jolloin vaeltajien pääasiallinen
yöasu oli flanellipaita. Puuvilla imee kosteutta hylkivän pussin
sisällä olevan kosteuden itseensä ja tuntuu sitten ihoa vasten
kylmältä. Sama tunteen iholle aiheuttavat väkisin päällekkäin
tungetut paksut ja hengittämättömät vaatekerrat.
Jos liian kevyellä pussilla tulee tulipalopakkasissa sellainen
olo, että taukotakkikin tarvittaisiin talkoisiin, laittaisin sen makuupussin päälle lisäpeitteeksi.
Mieleeni muistuu myös ikivanha Retki- tai Erä-lehden artikkeli, jossa erään makuupussitestin yhteydessä oli lämpökamerakuva makuupussissa nukkujasta pelkän kerraston sekä
kerraston ja fleece -asun kanssa. Jälkimmäisessä kuvassa makuupussin pinta näytti selvästi viileämmältä, eli lämpöä pääsi
vähemmän karkuun.
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Panosta alustaan sillä kylmä hiipi altapäin.

UTT:lla tuli nyt vihdoin itsellenikin selväksi (kolmas kerta toden sanoo!), että kahdella ohuella solumuovialustalla ei talvella pärjää mukavasti. Ensimmäinen yö sujui hyvin, mutta
makuupussin kerättyä kosteutta lumikammissa vietettyjen
öiden jälkeen, alkoi kylmä lumisänky tuntua alustojen läpi.
Eristyksen puutteen todisti myös jäiseksi sulanut ihmisen
mallinen jälki alustojen alla. Vähintään toisen alustoista kannattaa siis olla kunnollinen paksu talvialusta, eikä toinen saa
silti olla mikään rääpäle. Alemman alustan on hyvä olla myös
leveä. Silloin ei haittaa, vaikka käsivarsi nukkuessa valahtaisi
vähän sivummalle. Leveä makuualusta suojaa makuupussia
myös kostealla lumella nukuttaessa. Ilmatäytteinen eristetty
makuualusta on kyllä mukava alla, mutta se aiheuttaa pitkällä
reissulla monenlaista huolta. Alustan sisään puhallettu kosteus ei yleensä aiheuta ongelmia eristyksen kanssa, mutta venttiili saattaa jäätyä. Jos alustaa ei saa kuljetettua täytettynä, sen
tyhjentämiseen ja täyttämiseen kuluu joka leirissä aikaa. Takaraivossa vaanii aina myös alustan vuotaminen, varsinkin kun
yövytään tulilla tai muuten ilman teltan pohjan antamaa suojaa. Makuualustojen väliin voi laittaa lisäeristeeksi esimerkiksi
kuoriasun, pilkkihaalarit tai toppahousut. Suoraan makuupussin ja alustan väliin niitä ei kuitenkaan kannata laittaa. Silloin
yöllä hikoillessa syntyvä kosteus tiivistyy niihin.

Keho kuivaa minkä kastelee?

Lisäeristystä voi harrastaa myös pussin sisällä. Yöksi makuupussiin otetut villasukat tai saappaiden huovat voi sujauttaa esimerkiksi lantion, polvien tai muun palelevan kohdan alle lämmikkeeksi. Lumikammia rakennettaessa kannattaa lopuksi tökkiä
katon mittatikut sisältä päin takaisin lumen sisään tai poistaa
kokonaan. Sisäkatosta törröttäviin tikkuihin osuu touhutessaan
helposti ja seurauksena rapisee lunta niskaan tai makuupussiin.
Kun retkeillään autiotupa-alueen ulkopuolella, varusteiden kuivana pitämiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.
Paras tapa on hoitaa ongelma ennakolta, eli ehkäistä kastuminen. Eniten kosteus vaikuttaa kengissä. Märät jalat palelevat
nopeasti ja kengät usein hengittävät muuta asua huonommin
materiaaliensa vuoksi. Yksi hyvä tapa pitää monot ja huopakumpparit kuivana on pitää jalkaa muovipussissa. Hiihdon
ajaksi jalkaan puetaan alussukka, sen päälle vetäistään kestävä muovipussi ja pussitettu jalka kiskaistaan – kelin vaatiessa
ensin villasukkaan ja sitten – jalkineeseen. Illalla leirissä pussi
poistetaan ja jalkaan vetäistään kuiva lämmin sukka. Sukat,
pipot ja alushanskat pystyy kuivattelemaan vaatteiden alla.
Sukat voi esimerkiksi sujauttaa kerraston alle reisien kohdalle,
isommat varusteet kannattaa kuivatella untuvatakin taskuissa.
Ahkion varustepussiin kosteana heitetyt varusteet sen sijaan jämähtävät jäähän ja pysyvät käyttökelvottomana siihen
asti, kunnes päästään kunnolla kuivattelemaan sisätiloissa tai
ison tulen äärellä. Tulilla kuivattelu on kärsivällisyyttä vaativaa
puuhaa. Lähes jokaisella retkeilijällä lienee kokemuksia kiusauksesta siirtää kuivuvat vermeet liian lähelle tulta.

Horinaa hanskoista

Kunnon kuorirukkaset ovat talvivaelluksella hyvät. Vuoriton
rukkanen, olkoon se nahkaa tai hengittävällä kalvolla varustettua kangasta, on parempi kuin kiinteävuorinen, sillä se kuivuu
nopeammin ja on muunneltavissa moneen säähän. Niiden tulisi olla niin isot, että niiden sisällä voi käyttää sekä lapasta että
hiihtohanskaa. Pitkä varsi suojaa rannetta, mutta sen tulisi olla
myös tarpeeksi leveä, jotta se yltää taukotakin hihan päälle.
Lähdettäessä tauolta hiihtämään sormet ovat yleensä kylmät, jolloin kaipaa lisäkerrosta hanskoihin. Silloin kannattaa
vetää hiihtohanskojen päälle rukkaset. Kun sormet lämpiävät
liikkuessa, kuorirukkaset voi ripustaa vaikka ahkion lantiovyöhön, josta ne ovat nopeasti saatavilla. Leirissä rukkasten alle
voi vaihtaa villalapaset, joiden alla voi käyttää vielä ohuita
alussormikkaita. Naparetkeilijät käyttävät niin kutsuttuja tuheroita eli suuria kuoritumppuja, joiden sisään sujautetaan
myös sauvan pää. Niiden sisällä voi säilyttää ohuen hiihtohanskan hyvän tuntuman ja sormien liikkumavapauden, viiman ja tuiskun pysyessä tuheron ulkopuolella. Puuhailtaessa
paljon tulilla on hyvä olla mukana yhdet hanskat, jotka saavat
nokeentua ja joilla voi käsitellä kuumia astioita. Parhaat tähän
hommaan ovat paksusta nahasta tehdyt työkäsineet.
n
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UTT 2015 ja
henkiinjäämisen
maantieteestä

Teksti Mikko Anttilainen

Käännän ahkiota aisoista kiskomalla ja taipuisaksi ajattelemani
vanttiruuvinsuojat rapsahtavat poikki. Nyt mulla on komeat bam
buiset aisat, joilla en tee mitään. Laitanko palamaan? Hamppuköyt
tä pulkankeulaan solmiessani pohdin miksi ihminen on koskaan
vaeltanut ja asettunut Pohjolaan. Karkoitettuina kauas kotoaan?
Pakoon liikakansoitusta tai kulkutauteja? Uskonnollisen johtajan
aivopeseminä? Downshiftaamaan?

Talvinen ympäristö.

Eihän täällä noin vain elellä reteästi ja katsella tiluksia. Talvisen
ympäristön hostiilisuus on aivan omaa luokkaansa napapiirin
tällä puolen. Ei ole hetkeäkään lämmintä ja kotoisaa ilman
kiinteää, tulisijallista asumusta. Pimeyttä kolme neljäsosaa
vuorokaudesta. Ainoa sapuska jossain metrisen jään alla säkkipimeässä, tai pelkkinä muistoina hangessa ennen kuin lumipyry ne jälleen peittää. Maasto täynnä pehmoista, upottavaa
massaa, joka tekee liikkumisesta ilman helikopteria lähinnä
tyhmää ajanhukkaa.
Olen kuitenkin täällä. Olen ollut ennenkin, mutta aina tiennyt melko tarkasti etukäteen, mitä teen ja minne menen. Tiennyt tarkkaan, mitä hyvää ja ravitsevaa syön ja mitä kahvilaatua
juon. Mistä maasta jälkkärisuklaani on tuotu. Aina on ollut
mukana ohutseinäinen talo, pullotolkulla yhdestä kipinästä
syttyvää ja hurjasti palavaa kemiallista energiaa, sisäfilettä,
ulkofilettä, villasukka siskoineen ja vino pino karttoja A- ja Breittivaihtoehtoineen. Vakaa käsitys kaikesta mitä retkeilyyn
arktisissa olosuhteissa liittyy, ja siitäkin, otanko retken jälkeen
saunan päälle poronkäristystä viinillä vai oluella.
En ole ollut yksin. Kuten ennenkin, mukanani on lauma
motivoituneita terveitä aikuisia fiksuja ihmisiä, jotka jakavat
innostuksen tähän touhuun. Mutta he jakavat nyt myös saman epävarmuuden, joka menoamme leimaa ja luo oudon
hiljaisuuden keskuuteemme. Epävarmuuden lähes kaikesta
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muusta kuin siitä, että jos jotain vahinkoja tapahtuu, ei apua
tarvitse oikeasti odottaa kevääseen asti. Epätietoisuus on nykyihmiselle tavallista, mutta se harvoin liittyy kysymykseen
selviytymisestä iltaan tai aamuun asti. Emme ole tottuneet
käsittelemään olemassaolon kysymyksiä ihan käytännön näkökulmasta, vaan lähinnä pohdiskellen viinilasi kädessä kalustetuissa huoneissa. Retkikertomuksetkin pursuavat lähinnä
nautintoja ja upeita seesteisiä, raukeita, itsetyytyväisyyden
hetkiä.

Tuli & leiri eli asento.

Rakennamme leirin, vaihdamme vaimeita ja lyhyiksi jääviä
jutuntynkiä, ja poistun yöpuulle hääräilemään epäorganisoidusti, kuin puoliunessa. Pimenevä ilta pienentää leirin mittakaavaa. Valmistelen nukkumapaikan suojaksi näreeseen
ripustetun peitteen. On jo yö, ja yhtäkkiä majoitteeni tuntuu
jääneen melkoisen kauas kaikesta. Haahuilen puiden keskellä
tapaillen maata hangen alta. Näkökentässä hahmottuu epämääräinen tumma tausta ja lähempänä selkeämpiä eri muotoisia puiden hahmoja, jotka opin yhdistämään maan muotoihin. Hopeaan ja valkoiseen silkkiin verhotut puunrungot
paukahtelevat kipakassa pakkasessa. Enhän minä sitä vanhaa
otsalamppua viitsinyt vaihtaa parempaan, joten ollaan sitten
ilman valoa.

Teemme yhdessä ja erikseen pienen määrän ruokaa, jonka
koostumusta en enää muista. Ajatukset kiertävät kehää. Missä
on se leppoisa ja seurallinen olotila, joka aina ennen on vallannut mielen tässä kohtaa, kun päivän ponnistelut ovat ohi, ruokaa ja juomaa vatsassa. Pimenevä metsä näyttäytyy kauniilta,
mutta myös uhkaavalta. Onko seuraava päivä jälleen uusi uljas
seikkailu? Kaiken pitäisi olla nyt mallillaan ja ajatusten tulevissa sankariteoissa ja yhteisissä, hienoissa kokemuksissa. Tuleen
tuijottamiseenkin liittyy levottomuus ja kysymys, miten pitkään puita riittää.
Toki leirin sydän on tuli ja sitä luultavasti jokainen tarkkailee pieni huoli rinnassaan, vaikka välineitä tulentekoon
on varmasti mukana. Se on kuin ystävä, jonka iloisen äänen
tunnistat jo kaukaa, ja jonka lähelle hakeudut kun elämä
esittelee tympeitä puoliaan. Tuli ympäröidään tärkeillä asioilla kuin alttari, ja sen äärellä kyykitään, kontataan ja hellästi
hoidetaan pehmeneviä lihanpalasia liemessä. Vähän kauemmaksi mutta vain valonpiiriin ulottuu toiminnallinen alue,
joka tamppautuu tiiviiksi ja on helppo kulkea. Sen ympärillä
on lumivalli joka muuttuu vähitellen tarpeiston varastoksi ja
työkalujen säilytyshyllyksi. Ulompana on laajempi alue, joka
jatkuu kymmenen tai kaksikymmentä metriä joka suuntaan,
ja sisältää enimmät majoitteet, sukset ja ahkiot. Arkialue, jossa
liikkuminen on välttämätöntä, ja johon muotoutuu erilaisten

kriittisten pisteiden välinen polkujen verkosto. Alue, jonka piirissä vielä kuulee, mitä leirissä puuhataan. Tämän alueen ulkopuolelle mennään, kun asioidaan puskassa tai haeskellaan
jotain poltettavaa. Sinne menijälle jokainen käynti on vähän
erilainen. Vanhat jäljet eivät tunnu olevan aivan optimaalisia,
ja taas jokin näre on poikittain siinä missä ei pitäisi. Seuraavaksi ulompana on se rannaton erämaa, johon liikkuessa katkeaa
näköyhteys elämälle suotuisalle vyöhykkeelle, ja siellä elijöiden äänetkin pian vaimenevat niin, että niitä kuullakseen on
pysähdyttävä kuulostelemaan.

Voimavarannoissa muutoksia

Muutama päivä kuluu, teemme uuden leirin lumimajoitteineen. Aikaa ja voimia ei tule lisää, onkiminen onkin puuduttavaa eikä vain toiveikasta niin kuin aluksi, ja mielen takavasemmalla olen tietävinäni, ettei kalaa tule ja tämä aika pitäisi
touhuta muita juttuja. Parin päivän kuluttua retki on ohi, mikä
on tavallaan harmillinen ajatus, koska alan tottua uuteen päivärytmiin ja pitää sen rutiineista. Lisäksi siirtyminen uuteen
leiriin tuntuu vaivalloiselta ja lumikammin hylkääminen surettaa. Mutta nämäkin ajatukset ovat vain hetkellisiä, ja painuvat
kaukaisuuteen pian. Ne ovat jollain lailla muistutus kaiken
väliaikaisuudesta. Tässä pikkukylässä voisin kuitenkin oppia
elämään.
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Pakkanen ei ole enää yhtä kova kuin ensimmäisinä öinä,
mutta askareita riittää. On tullut ehkä hiukan tottuneemmaksi siinä, miten kohmeisilla sormilla käsitellään eri muotoisia
esineitä ja varotaan rikkomasta niiden ihoa uudelleen ja uudelleen. Mutta on pakko edelleen miettiä, mihin kannattaa
ryhtyä, ja huomaan ajattelevani, mikä on sopiva ahkeruustaso, johon asettuisin, jotta teen polttopuiden hankkimiseksi
ja ravinnon valmistamiseksi vähintään saman leiviskän kuin
toverini. Mutta en kuitenkaan laiminlöisi lepoa, välipaloja,
nesteytystä, jäykistyvien raajojen venyttelyä ja lämmittelyä,
varusteiden pitämistä suunnilleen siellä mistä ne tahdon löytää, ja muita tarpeellisia asioita.
Ohjaajat ovat yhtä aurinkoa, iloisia ja aktiivisia ja nokkelia.
Ensiapu- ja evakuointiharjoitukset ovat silkkaa komiikkaa. Riekkolankojen virittely inspiroi. Miksi en ole seurallisempi? Enhän
edes kärsi pientä nälkää vakavammasta puutostilasta. Onko
paras, mihin kykenen, todella kolmen tai neljän sanan mittaiset
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toteamukset? Enkö tajua, että juuri näitä hetkiä tahtoisin myöhemmin lämmöllä muistella? Jotkut pitävät sinnikkäästi tunnelmaa yllä, nauravat, vaihtavat tarinoita ja muistoja. Miksi ajatukseni pyörivät itsekkäästi oman navan ympärillä? Tiedän, että
monia väsyttää katkonaiset yöunet ja varpaita saattaa paleltaa.
Nälkä on alituinen seuralaisemme, vaikka saimme jo kokonaisen poronvasan. Hätämuonan ankeus ei enää edes naurata.
Onko tämä sellaista elämää, mitä jatkaisin viikkoja tai kuukausia, kunnes taas kevät koittaa, hanki painuu ja linnut laulavat?
Kun koittaa illallisaika, jo muutama suupalakin hymyilyttää
ja kauhallinen kuumaa suolaista lientä on havunneulasineenkin ja nokipaakkuineen kokonainen juhla-ateria. Sitten se on
ohitse ja työt jatkuvat. Pystyisinkö pitämään huolta itseni lisäksi vaikkapa puolisostani, taikka kokonaisesta perheestä?
Millainen koulu täytyy läpäistä, että on viimeistään 5-vuotiaana enemmän avuksi kuin taakaksi? Olen takuulla avuttomampi kuin 5-vuotias muinaissuomalainen.

Kumppanuus ja toimettumuus.

Katselen retkikumppaneitani, kuka missäkin touhussa tippa nenästä roikkuen. Huomio tuntuu kiinnittyvän siihen, näyttävätkö
he tekevän jotain järkevää ja ymmärrettävää. Tekisinkö jotain
paremmin, vai toheloiden? Kannattaisiko? Mikä on oikea tehtävä
minulle juuri nyt? Entäpä, onko minulla jotain sellaista tarjottavaa, mitä voisin mahdollisesti vaihtaa siihen, joka minulta puuttuu? Tunnistan tarpeen löytää tästä joukkueesta jonkinlaista toivonkipinää ja arvioida keiden kanssa kannattaisi kuulua samaan
laumaan, vaikka mitään uhkaa ei ole. Ympäristön ankaruus on jotain mitä en pääse pakoon vaikka ylläni on aika paksusti lämmintä. Nenänpään nipistysasteko se määrittää mitä päässä liikkuu?
Viimeisenä päivänä harjoittelemme hangessa liikkumista ilman suksia ja suunnistamista. Lunta on nivusiin asti ja välillä
enemmänkin, kun maasto lumen alla tekee tepposet ja ahkio
tuuppaa takapuoleen. Jalassani on varrettomat huopatöppöset, koska hiihtäessäni käyttämäni huopasaappaat jäätyivät

kivikoviksi yön aikana. Lumi tunkee vähitellen kenkiin sisään,
mutta kaksi paksua villasukkaa pitää enimmät vielä ulkona.
Mikäs tässä on uraa tehdessä, kun kaikki jäsenet ovat ehjiä. Entäpä jos pitäisi käpsehtiä kelkkauralle toinen jalka lastoitettuna? Kipistellä karkusta kipinää oikea käsi paketoituna, kenties
piikiveä hampailla kannatellen? Eihän tässä olla vielä päästy
lähellekään todellista selviytymistilannetta. Edes mitään elintärkeitä kamppeita, kuten makuupussia, ei ole vielä hävitetty.
Pian istun Pasin kelkan vetämässä reessä. Toimettomuus
tuntuu harvinaisen nautinnolliselta, mutta siinä on myös uusi
puoli, jota on vaikea ymmärtää. Yhtäkkinen toimettomuus ja
helppous saavat viikon säädön jälkeen tuntemaan selittämäntöntä avuttomuutta. On kuin käsiäni sitoisi jokin. Onko modernin elämän mukavuus kuitenkin tavallaan henkisen pakkopaidan kaltainen olotila? Toki kuluneet päivät näyttäytyvät
harjoitteineen ja hytinöineen tosi hauskoilta ja lyhyiltä ja jokaisesta tuli opittua monenlaista. Olisi voitu vielä jatkaa muutama päivä. Katselen lähestyviä Hetan valoja iloisena pääsystä
mukavuuksien pariin, mutta myös entistä viisaampana. n
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Eräperinnekurssi
Seitsemisen kansallispuistossa
28.-30.5.2015
Teksti: Mikko Anttilainen

Joutenkävelijä neuvoo, mistä kääpiä. Kattila ja pannu säestää
pajavasaran pauketta, joka rytmittyy ilmavirran vaikuttaessa
hehkuvaan hiileen, teholla. Toimistosormet nypyttävät käävän
sisusta ja välillä pyörittävät nyöriä ja hamuavat nieriää. Mitähän
tästäkin syntyy: kenties savua niin ettei nenäänsä näe tai kipinä
perinteestä eli ”muisto”.

Perjantain joutenkävelijä.

Ajomatka Pirkanmaan korpisille sydänmaille läheni loppuaan. Olin päässyt
matkaan Helsingistä Jaakon kyydissä,
ja Nurmijärveltä seuraan liittyi Juha ja
vielä Sääksjärveltä Tea. Kurun kunnan
uimarannan pöpeliköstä lohkaisimme
muutamia hienoja kääpiä kainaloomme
paikallisen joutenkävelijän neuvosta.
Puoli tuntia myöhemmin saavuttiinkin
jo Pitkäjärven savottakämpän pihaan.
Ensitervehdysten jälkeen katsottiin
kerrospetipaikat komean tuvan hämäriltä periltä, valtavan pönttöuunin katveesta. Siellä majoittui viikonlopun ajan
kiltalaisten kirjava porukka. Likempänä
kämpän ns. terävää päätä seisoi permannolla valtava honganpuolikkaista
veistetty pöytä ja saman kaliiperin penkit. Kanttiinin puolella olivat paikoillaan
vielä savotta-aikojakin ehkä nähneet
kaapit ja aikakauden kokkaustarvikkeita. Rautahella odotti porstuanoven
vieressä kutsuen kokkauspuuhiin. Mutta ensin alas rantaan, tulipaikalle, jossa
olivat jo kaikki muut odottelemassa.
Joutilaita hetkiä sapuskan laittoon tulisi
myöhemmin. Ulkotulilla höyrysi useampikin kattila ja pannu.
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Nuotiokenttä peittyy.

Paikalle olivat jo aiemmin ehtineet
kurssin valvojana Jaana Vanhatalo, pitkän linjan kiltalainen Tero alias Tensu ja
kouluttajaksemme puukkotaituri Pekka Tuominen, sekä puolin tuttua, toisin
uusia kasvoja: Saku, Lasse, Antti, Mikko
M, veljeskansaamme virolaisia edustavat Sven sekä edelliskesän UT:ltä Marek
Kaitseliitosta ja Martti, myöskin Salamajärven kurssin väkeä. Muutama oli
harmikseen joutunut perumaan osallistumisensa, ja toisten tiedettiin matkanneen varsin pitkien taipaleiden takaa.
Turkan tiedettiin seuraavana päivänä
saapuvan paikalle.
Nyt röykkiö erimuotoisia ja -kokoisia
kääpiä odotti käsittelyä. Pekka teki selväksi työn päävaiheet. Ryhdyimme valmistelemaan taulaa liotusta varten. Ensin taula piti vain erottaa käävän muusta
osasta. Taulaksi kelpaava osa käävästä
on oikeastaan vain tosi ohut kerros vähän yläpinnan alapuolella ja siitä pitäisi
saada varovasti irroitettua kaikki ylimääräinen materiaali kummaltakin puolelta.
Iloinen pölinä väistyi työn äänien, hiljaisen puurtamisen ja hajanaisten ääneen
pohdintojen tieltä. Nuotiokentän pinta

vähitellen peittyi pillikkeen pilkkeistä.
Siinäpä ilta hiljakseen tummui ja tahtoi
nälkäkin kouraista vatsaa. Tiettävästi tekeillä oli ainakin vehnä- tai ohraryyneillä
turvotettua nokkoskaalimuhennosta.
Jäissä oli kalaa, mutta sopan sijasta ne
oli nyt tarkoitus loimuttaa lauantain illalliseksi ja halstrata sunnuntain aamiaiseen. Isoista pannuista kaadettiin kahvia
ja metsän aineksista haudutettua teetä.
Ruisleipäkin teki kauppansa. Nokkoskaalimuhennos maistui!

Kääpää ja nieriää nypläten.

Vähitellen taulan irrotus käävästä etenee. Kääpä on muuten aika topakkaa tavaraa, eikä taulakerroksen veistäminen
näkyväksi ole kuin ensimmäinen vaihe.
Aine ei mitenkään kuoriudu tai irtoa
rajapintaa myöten muuten kuin kärsivällisesti leikkaamalla riittävän terävällä
terällä, ensin isoin paloina ja sitten aina
vaan pienempinä, jotta taulaan ei tule
huolimattomuuden vuoksi reikiä. Taulanriekaleet merkittiin nimilappusin ja
upotettiin koivuntuhkaveteen. Prosessin nopeuttamiseksi sekaan heitettiin
purkillinen ruokasoodaa.

Tensu oli hankkinut kentän nurkalle
ison mystisen styrox-laatikon, jota oli
tovi siinä silmäilty, enempiä ääneen arvuuttelematta. Sieltä sitten paljastettiin
sellainen höyryävä, turpea mustamakkarapyramidi, jollaisen joskus lapsuudessa olin nähnyt Tammelan torilla.
Sauna-aikaan mennessä oli jo puolet
siitä poistunut tekijäihmisten vatsoihin,
ja hiljakseen väheni makkara löylyssä
käynnin jälkeenkin.
Iltahämärä tiivistyi, mutta tulilla notkuttiin pitkälle yöhön kypsytellen pulskia ahvenia, komeita punaisia rautuja.
Kalasopasta oli ollut huhuja liikkeellä,
ahvenet säästettiin aamiaiseksi ja kypsäksi loimutetusta raudustakin enimmät
osat laitettiin odottamaan aamiaista. Väsymys sai vähitellen väen hakeutumaan
tuvan pimeyteen.

Puuro lauantaina, toimistosormet
touhuaa ”pussin”.
Hämärässä tuvassa uni ei tahtonut noin
vain kaikota silmistä. Aamiaisvuorossa oli UT-2011. Tehtiin iso kattilallinen
mustikkaruispuuroa, leikattiin tuoretta
ruislimppua ja valmistettiin pannullinen

kahvia. Miksi mä en tee tällaista puuroa
koskaan kotona?
Siirryttiin jälleen pajalle järvenrantaan. Paksu hyvä kahvi, nätti aurinkoinen päivä ja raikas ulkoilma herättelivät.
Lipeästä nosteltiin nimilapuin merkityt
taulanriekaleet kuiville. Taula oli selvästi
pehmentynyt yön aikana ja nyt sitä ryhdyttiin pehmittämään kunnolla. Jotkut
käyttävät työhön enemmän voimaa ja
työkaluja, mutta hyvän käsityksen taulan rakenteesta ja käyttäytymisestä sai
ainakin alkuun ihan sormia voimistelemalla. Palojen venyttely ja vanuttelu
tuntui aluksi raskaalta mutta ne selvästi
tottelivat sinnikästä vetkuttajaa. Näppituntumalla saattoi löytää taulasta ne kovat kohdat, jotka eivät tahtoneet muuttua pehmeämmiksi. Niitä täytyi vähän
koittaa puukolla irrotella.
Tuluspussin tarpeiksi oli Pekka valmistanut jokaiselle sopivaan mittaan tarkat
palat ehtaa viimeisteltyä poron sisnaa,
joka kaikista nahkalaaduista on ylivertainen tällaisten keveärakenteisten töiden ainekseksi. Ompeluun käytettiin
vahattua nailonlankaa, sillä suonilangan
tekoon ei tässä ajassa millään ehdittäisi, ja oikeastaan moinen hanke kuuluisi

laajempaan, eläimen ruhon osien käyttöä syventävästi esittelevään kurssiin.
”Kaikkialla missä poroja on hoidettu,
ovat poron talja ja sisna eli kasviparkittu
poronnahka olleet kautta aikojen tärkeitä
materiaaleja. Niistä on valmistettu vaatteita ja jalkineita. Myös poronluuta on
käytetty tarve-esineiden valmistukseen.
Poronnahka on materiaalina äärimmäisen pehmeä ja ohut, mutta silti erittäin
kestävä. Se on ominaisuuksiltaan kaikista
muista nahoista poikkeava, aidosti ainutlaatuinen materiaali. Erityisesti vaatteissa poronnahkan upeat ominaisuudet
pääsevät oikeuksiinsa. Poronnahka onkin
erittäin haluttu materiaali huippuluokan
nahkavaatteissa ja asusteissa. Poronnahkaa hyödyntävät useat maailmanluokan
muotibrändit.”
http://paliskunnat.fi/
poro/porotuotteet/
Pussi on rakenteeltaan aika yksinkertainen. Ommellaan vain ensin lieriön
muotoiseksi pussin suorakulmaisen
muotoinen seinäkappale ja sitten paikalleen sen pyöreä pohjakappale. Ompeleiden tiheys on hyvä säätää materiaalin vahvuuden mukaan. Suunnilleen
sentin välein kannattaa merkitä etukäteen merkit tussilla nahkan nurjalle
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puolelle käyttäen paperisia mallinteita
ennen ompelun aloittamista. Näin vältytään mittaamiselta ja suunnitelman
muuttumiselta ompelemisen aikana,
sillä lähimmistä merkinnöistä voi silloin
helposti katsoa, onko saumaa ommellessa tullut “vedettyä” jompaa kumpaa
nahkaa toista kireämmälle.
Ennen ompeluhommiin ryhtymistä
piti kuitenkin valmistaa oikeanlainen
ompelulanka. Idea on siinä, että neulaa
käyttäessä välttämätön kaksinkertainen
lanka saadaan käyttäytymään kuin yksi
lanka ja siten pysymään paljon suoraa
helpommin selvänä ja sotkuttomana,
kun langat kierretään napakasti toistensa ympärille. Lisäksi lopputulos myös
näyttää siistimmältä! Kiertämiseen on
erityiset niksinsä, joiden opettelussa voi
kyllä auttaa alkuun, mutta näppituntuman hakeminen lankaan ja erilaisten
sormien asentojen kokeileminen on ainoa tapa löytää itselle helpoiten sopiva
tekniikka.
Toimistotyöläisen sormeni tuntuivat
muistuttavan tässä lähinnä syömäpuikkoja nuudelikeiton nauttimisessa. Langan ja sormien väliin oli vaikea saada
riittävästi kitkaa. Ja samalla oli opeteltava pitelemään rihmoja sopivasti erillään
niin, että kumpikin sai saman verran
kierrettä sopivan mittaiselle matkalle.
Satoja ja satoja rullauksia myöhemmin
oli todettava, että ei, en osaa. Kierteet
tuntuivat saman tien poistuvan lan-

gasta, tai sitten langat eivät kiertyneet
kumpikin erikseen, vaan yhdessä, mistä
ei ole hyötyä. Kierrettyä valmista lankaa
oli vasta viisi senttiä. Tekniikkaa piti yrittää varioida. Kaikkien kädet ovat vähän
erilaiset ja menevät pikkuisen eri asentoihin, ainakin ”kylmiltään”. Kokeilemalla löysin oman tekniikkani, ainakin sen
verran tekeminen helpottui, että ensimmäinen ompelulanka valmistui! Solmu
päähän ja ompelemaan.
Ompeleminen olikin huomattavasti
helpompaa ja enimmiltä lävistyksiltä
suojasi sormustin. Näppivoimaa kylläkin tarvittiin reippaasti neulaa autettaessa. Parin sentin välein tehtiin sauman
ylittävä solmuntapainen, jolla saatiin
ompeleet pysymään kireinä. Haasteita
tuli vasta kun sauma täytyi saada päättymään nätisti.

Pajavasara ja hehkuvat hiilet sekä
erikoinen keksintö.

Ylhäällä pihassa alkoi julmettu pajavasaran kilkatus ja sen tauottua pian kenttäahjon rytmikäs käynti. Lähempänä
saattoi kuulla huumaavan tohinan, kun
ilma kävi hiiliin ja muutti ne keltahehkuisiksi kipunoiviksi kekäleiksi. Pekan
opastuksessa sai jokainen hienon tilaisuuden taivuttaa ja muotoilla raudasta
mieleisensä mallisen kippurahäntäisen
karkun, joka lopuksi karkaistiin ja viilattiin iskupinnaltaan kirkkaaksi. Testasin
pikaisesti piikiven palaseen, ja hyvät ki-

pinät siitä lähti.
Pussinteko jatkuu: pohja paikoilleen
ja vielä nyörille reiät ja itse nyörin valmistus. Pussinsuun sauma. Yllätin itseni. Parin tunnin pinnistelyn päätteeksi
käsissäni oli mainion muotoinen, nahkanyörein suljettava sisnapussukka sisällään karkku ja pari teräväsärmäiseksi
lyötyä piikiveä.
Turkka ilmaantui paikalle! Sitten maistettiin raikasta sipulissa ja etikassa säilöttyä kuoretta. Olipa herkullista kalaa,
ja tuoreen ruisleivän päällä katosivat
nopeasti. Yllätystä oli vielä jäljellä toisillakin, nimittäin Svenillä ja Marekilla.
Jostain alkoi tulipaikan honkapenkille
nimittäin ilmestyä varsin nälkää herättelevä kokoelma veljeskansan lihapitoisia
perinneherkkuja. Kyytipojaksi tarjottiin
korkilliset tunturipuronraikasta pontikkaa. Uskomattoman hyvää.
Rikkikupista oli ollut puhe ja sitten
siirryttiin valmistamaan niitä yläpihalle. Se olikin varsin erikoinen keksintö.
Mistä lienee tullut, mutta uusi se itselleni oli. Käyttöön ehdittäisiin perehtyä
tuonnempana, nyt tekemään kun työkalut ja materiaalit tulivat tarjottimella.
Aihiot luonnosteltiin tussilla ja leikattiin
peltisaksilla messingistä, rei´itettiin kulmasta, terävät reunat viilattiin siistiksi ja
kuppi pakotettiin maltillisen kuppimaiseen muotoonsa pyöreäpäisellä vasaralla puupölkyn päällä. Luovuutta käytti
ken uskalsi. Tartuntaraudan juottamisen

kupin pohjaan hoiti Pekka kaasuliekillä
ja hopeajuotteella, jota puikosta pisaran verran kuhunkin kuppiin niistettiin.
Kuppi valmistettiin rikkiä varten, vaikka
jotkut kupeista olisivatkin kelvanneet
vaikka koristeeksi. Pekka lastasi pulveria
kuppeihin ja sulatti sen varovasti kaasuliekillä ruusunpunaiseksi läpinäkyväksi
jalokiveksi kuppiin, jossa jäähtyessään
se sai arkisemman olomuotonsa, nätin
keltaisen kovettuneen lätäkön. Kuppi
viimeisteltiin poron sisnasta leikatulla
nyörillä ripustamista varten.
Tensun varmuusvaraston ylijäämää
oli tarjolla. Poimin mukaani sopivasti
käytössä pehmenneet puuvillapaidan
ja M62-puvun eli klassiset kusikakkaset,
jotka sellaisenaan ylevöittävät kesäkuumassa jänkäympäristössä käyskentelyn.
Paljon Tensulla oli myös kiinnostavia kirjoja kaupan.
Märkiä mutta jo ihan taulan näköisiä
riekaleita oli kertynyt itse kullekin kuivamaan, ja saisivat vielä kuivaa yön yli.
Kohta käpsehdittiin löylyttelemään. Järvi oli tyyni ja sen takana aurinko kultasi
kuusenlatvat ja punasi petäjän kyljet.
Ilta oli pitkä ja sitä vielä venytettiin loppupäästään, kun hämärissä nuotiopaikalla korjailtiin halstrattuja ahvenia pataan ja poimittiin loimulohista lihapalat
toiseen kattilaan aamua odottamaan.

Sunnuntai; ei savua ilman
tulikipunaa.

Aamulla nautittiinkin perinteistä savotta-aamiaista, nimittäin perunaa. Näinä
yltäkylläisyyden aikoina se ryyditettiin
illalla halstratuilla ahvenilla ja loimurauduilla. Toisen aamun einestä nautittiin
hetkittäin jopa hiljaisuuden vallitessa.
Tunnelma oli suorastaan harras.
Olin sijoittanut taulanpalasia yöksi
sukkaani, jotta jalan lämpö niitä peiton
alla kuivattaisi. Ei niissä enää mitään nihkeyttä tuntunut. Puuttui enää itse tehty
tuli. Rakentelimme saunalla itsellemme
komeat tuohirullat ja täytimme ne rutikuivilla sytykkeillä, jotka saatiin jälleen
kuin apteekin hyllyltä. Onkohan tämä jo
vähän noloa? Sitten karkkua kopistelemaan! Parin yrityksen jälkeen löysin taulasta pehmoisen kohdan josta kyty lähti
vauhdilla etenemään. Eikä mennyt kauan niin tuohitorveni puhalsi valkoista
savua niin ettei nenäänsä enää nähnyt.
Seuraavassa hetkessä oli käsissäni niin
reipasta lieskaa työntävä käärö, että sillä
saisi vähän kosteammankin puun palamaan. Näin helppoa se on, kun otetaan
tuhansien vuosien kokemus käyttöön.
Pykälää modernimpi innovaatio, rikkikuppi, piti tietenkin kokeilla. Kupin kaveriksi lohkottiin tervaksesta tulitikkuja
joilla olisi helppo kupista ronkkia hitunen rikkiä palamista kiihdyttämään. Rikkiin kastettu tikku syttyy ja palaa varsin

ärhäkkäästi ja ei ihan pikku tuulenviristä
sammahda.
Lopuksi on syytä aina huoltaa työvälineet. Pekan selkeät ohjeet oli helppo
omaksua. Puukon teroitus on sellainen
laji, että periaatteessa jokainen sen pääasian ymmärtää, mutta tarkalleen ottaen miten parhaaseen terään päästään
eri välineillä. Mikä ylipäänsä on tavoiteltava lopputulos eri tarkoituksiin, onkin
hyvä kysymys. Ensin on hyvä tietää minkälainen ylipäänsä on hyvin toimivan
terän muoto sekä mihin tarkoituksiin
erilaiset teroitukset ovat omiaan. Retkipuukon terän kunnossapito on loppujen lopuksi helppoa ja palkitsevaa. Nyt
tehtiin ns. pitkän kaavan mukaan, eli
käytettiin useampaa eri karkeaa paperia, mikä ei tavallisesti ole tarpeellista,
mutta aika ajoin välttämätöntä, jotta terän vaivaton arkihuolto onnistuu käytön
lomassa.
Huolellisen siivoustyön jälkeen siirryttiin kotitaipaleelle etelään päin. Matkalla kerrattiin tapahtunutta kiitollisena. Viikonloppu vierähti jälleen erittäin
positiivisissa tunnelmissa ja oppiminen
tuntui siltä kuin sen pitäisi. Kiitos Pekka,
Jaana, Mika, Elina, Tensu ja kaikki osalliset. Pitkäjärven savottakämppä teki
vaikutuksen. Tällaisia ei tosiaan ole ihan
jokaisen kengänkuluttajan polun varressa. Kiitos suojasta ja rauhasta, tulemme mielellämme uudelleen. 
n

Kuva: Tea Ahjosaari
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tyy palamaan. Nykyihmiselle asian ehkä tekee selvemmäksi
vertaamalla limsiöta smirkeliin, joka irrottaa siihen työnnetystä teräksestä kipinöitä.

leista, yleisimpiä linevät olleet erilaiset metallista pakotetut
kupit ja luusta, sarvesta tai puusta kaiverretut kupit. Kuppeihin on joko sulatettu tai kaadettu sulaa rikkiä. Lisäksi tarvitaan
ohuita tervastikkuja, jotka luonnollisesti valmistetaan tervaksesta. Kytevä taula asetetaan rikkikuppiin ja puhaltamalla saadaan kyteminen kiihtymään ja lämpö nousemaan, jolloin rikin
pinta alkaa sulamaan. Tervastikulla voidaan taulanpalan sijaintia parannella ja samalla tökkiä tikkua sulaan rikkiin. Sopivasti
puhaltamalla saadaan taulan, tervaksen ja rikin yhteisvaikutuksesta aikaan tulta, joka sytyttää tikun, jolla taas voidaan
sytyttää valmisteltu tulisija.
Vielä hiukan tuoreempi versio on että tikkujen kärjet kastellaan sulaan rikkiin ja tuollainen rikkitikku laitettaan kytevään
taulaan, jota puhaltamalla saadaan riittävä kuummuus, jotta
tikku syttyy.

Taula

Tuluskukkaro

Tulukset.
Karkun (paikkakunta) historiaa vai eräperinnettä taulojen,
tuohien, kivien, katajien, limsiön, rikkikuppien ja tervas
tikkujen aikakaudelta nykyisyyteen, ei savua ilman tulta?

T

ässä yhteydessä tuluksilla tarkoitetaan teräksen kiveen
iskemällä saatavan kipinän kiinnisaamista, ja siitä tulen
tekemistä. Rajaten pois nykyisin yleisesti tuluksina kaupattavat kipinäraudat muiksi tulentekovälineiksi kuin tuluksiksi. Surkuhupaisaa on että eräiden ”eräperinne” harrastajien
tulukset ovat juurikin tuollainen kipinätikku.

Historiaa.

Ennen tulusten rantautumista nykyisien Suomen alueelle,
tiedetään tulia tehdyn kitkamenetelmällä (josta ei tässä sen
enempää). Tulusten on arvioitu tuleen asuinsijoillemme noin
parisataa vuotta jKr. Ollen yleisimpiä tulenteko välineitä aina
1800-luvun jälkipuoliskolle asti jolloin tulitikkujen valtakausi
alkoi.

Karkku

Karkku, eli tulusrauta. On yleensä teräksestä muotoiltu esine,
joka on karkaistu saaden siitä riittävän kova. Muotoja on ollut
hyvinkin monenlaisia aina klassisesta lyyrasta ihan suorakaiteen muotoiseen ”lattarautaan”.
Jotta raudasta tulee terästä, siihen tulee lisätä seosainetta,
esim. 0,5-1,5% hiiltä. Näin saadaan aikaiseksi hiiliterästä. Kuumentamalla hiiliteräs n. 800 °C ja nopeasti veteen jäähdyttämällä se saadaan kovenemaan, eli karkaistuksi. Karkaistusta
teräksestä nopealla mekaanisella liikkeellä irti saatu teräslastu
syttyy tuleen saadessaan ilmaa ympärilleen ja palaa. Karkaisemattomallakin hiiliteräksellä SAATTAA saada kipinän aikaiseksi, mutta helposti se johtaa siihen että karkun pinta vain
menee ”lyttyyn”, eikä riittävän ohutta lastua saada irti karkusta
hiiliteräksen pehmeyden takia. Erilaisilla teräksillä syntyy erilainen kipinä, esim. karkenevassa ruostumattomassa teräksessä on hiilen lisäksi seosaineena mm. kromia n. 15%, joka tekee
kipinästä hennomman kuin karkaistun hiiliteräksen, enkä tiedä tulta ruostumattomalla teräksellä tehdyn.
Nykyaikana voimme helposti kokeilla erilaisten terästen kipinän muodostumista, työntämällä terästä esim. penkkihiomakoneeseen ja katsomalla sen kipinäsuihkua.

Kivi

Tuluskivi, eli limsiö on yleisesti ollut piikiveä tai kvartsia. Piikiveä ei nykyisen Suomen alueelta luontaisesti löydy, mutta sen
on kerrottu olevan ensimmäinen, jo kivikaudella, maahamme
tuotu tuote. Kotimainen vastine on ollut kvartsi eli ukonkivi.
Yleinen väärin ymmärrys on että kivestä tulee se kipinä, näin
ei tietenkään ole. Kiven tulee olla riittävän kovaa, jotta siihen
saadaan teräviä särmiä, joihin karkulla iskemällä saadaan teräksestä irrotettua riittävän pieni lastu, joka hapettuu eli syt-
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Taulalla tarkoitetaan yleisesti puun käävän malto-osasta valmistettua taulaa. Yleisin taulan lähde on taulakääpä (fomess
fomentarius), mutta tiedetään muistakin käävistä taulaa valmistetun. Yleinen tapa on että tuoreesta noin nyrkin tai kahden kokoisesta terveestä ja elävästä taulakäävästä kuoritaan
terävällä puukolla tai muulla veitsellä kuoriosa tarkasti pois.
Tämän jälkeen poistetaan käävän alapuolella oleva pillistö
veistämällä ja jäljelle jää pehmeä malto-osa. Lämpimään veteen sekoitetaan koivuntuhkaa ja tähän seokseen, joka muodostaa emäksistä lipeää. Puhdistetuttu malto laitetaan likoamaan, mieluusti useammaksi vuorokaudeksi. Kun taula on
aikansa koivun tuhkalipeässä lillunut, se nostetaan pois ja puristellaan ylimääräinen vesi pois. Välittömästi aloitetaan taulan
muokkaaminen ja kuivaaminen. Kokemuksen mukaan taulaa
tulee muokata koko kuivumisen aika, muuten se kovettuu.
Suositten sormien välissä ’nytkyttelyä’ parhaana muokkaus
keinona. Tiedetään taulaa pehmennetyn nuijimallakin, jokainen etsiköön oman tapansa. Tärkeämpää on hyvä lopputulos,
ei tyyli. Hyvä valmis taula on säämiskämäistä, huopaisaa. Sellaista että sen voi hyvin kuvitella palavan teräslastun siihen
”tarttuessa”. Taulan valmistus on varmasti haastavin ja raskain
vaihe tulentekovälineiden valmistuksessa, siitä kertoo jotakin
myös taulan markkina hinta, joka korkealaatuiselle taulalle on
tällä hetkellä n. 12-15 €/g.

Tuohi – kataja

Kytemään saatu taula pitää saada jonkun helposti syttyvän
materiaalin yhteyteen, jotta kytevästä taulasta saadaan aikaan
tulta. Kuivaa katajan kuorta kämmenten välissä hieromalla
muodostuu kuoresta pehmeä, hyvälle tuoksuva, pallukka. Tuo
pallukka laitetaan taitetun tuohen väliin tai putkeksi pyöräytetyn tuohen sisään. Kun em. materiaalit on valmiina, asetetaan
kytevä taula pehmeän, ilmavan katajantuohipallukan sisään,
joka on tuohen ympäröimä. Nyt puhalletaan taulan palaan ja
kun kuiva katajankuori alkaa kyteä, syntyy ’ahjomainen’ veto
ja materiaali saa enemmän happea ja palaminen kiihtyy. Lopulta kuummuus nousee riittäväksi ja näin syttyy sekä katajan
kuori että tuohi ja tuli on valmis siirrettäväksi tulisijaan.

Rikkikuppi – tervastikku

Toinen, nuorempi tapa kytevästä taulasta tulen valmistukseen
on käyttää rikkiä. Rikkikupin voi valmistaa useista materiaa-

Tuluskukkarolla tarkoitetaan yleensä nahkaista pussukkaa,
jossa tulenteko välineitä on säilytetty. Malleja on varmaan
yhtä paljon kuin on ompelijoita. Oleellista on että tulineuvot
ovat säilyneet siinä tallessa ja toimintakunnossa.

Huomion arvoisia seikkoja tulen teosta tuluksilla.

- Tulenteko tuluksilla vaatii harjoittelua, kipinä ei ole vielä tulta, eikä edes kytevä taula.
- Valmistele tulisija hyvin, kuivaa tuohta, kiehisiä jne. Kun olet
saanut aikaan tulen tuluksilla, ei ole aikaa alkaa etsimään palavaa materiaalia nuotioon.
- Pidä tuluskukkarossasi aina kuivia valmisteltuja materiaaleja
sillä tilapäisvälinein tulenteko on vielä haastavampaa.
- Harjoittele tulusten käyttöä vaiheittain.
- Etsi kivestä terävä reuna. Iske pitkällä liikkeellä niin että karkun iskureuna viistää koko matkalta kiven terävää reunaa. Pyri
saamaan karkulla lyöntireunasta pitkä teräs lastu. Älä tökkää
karkkua kiveen vaan pyri pitkään ”lastuavaan” liikkeeseen.
- Kun olet saanut aikaan kipinää. Ota taulasta kynnen kokoinen pala kuivaa ja pehmeää taulaa. Mikäli taula ei ole pehmeää, voit sitä vielä sormien välissä pehmentää. Aseta taula kiven
terävän reunan päälle n. 1mm reunan sisäpuolelle, niin että
karkusta voi tulla kipinä kiinni taulaan. Taula ei saa olla liian
kaukana kiven reunasta.
- Huomaa että kipinä ”nousee kivenpäälle”, vaikka se voi näyttää siltä että kipinä lentää alaspäin.
- On mahdollista että kun samalla taulanpalalla kokeillaan liian pitkään, että se esim. sormien ”hiestä” kostuu niin ettei
kipinää jää kiinni, joten tällöin on hyvä ottaa uusi pala taulaa.
- Taulakin vanhenee käyttökelvottomaksi ajan kuluessa mutta sen uudistaminen on helppoa; koivuntuhkavettä ja uusi
muokkaus, niin taula toimii taas.
Asiasta kiinnostuneille suosittelen kolmea suomenkielistä kirjaa:
•
T.I. Itkonen; Suomen Lappalaiset (1 osa) s. 246 eteenpäin
•
U.T. Sirelius; Suomen kansaomaista kulttuuria (2 osa) s. 5
eteenpäin.
•
Aaltonen ja Arkko; Vanhat hyvät erätaidot s. 19 eteenpäin
Rikinkatkuterveisin: Pekka Tuominen
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Ulkoilun turvallisuuskurssin
varusteet ja hätäpakkaus
Ulkoilun turvallisuuskurssin luonteeseen kuuluu selviytyminen vähäisellä varustuksella. Sallittujen omien varusteiden
listaa on vuosien mittaan tarkennettu ja kurssilaisille jaettava
materiaali on jopa vähentynyt. Näillä mentiin ulkoilun turvallisuuskurssilla 2015. Listaan on jälkikäteen lisätty kamera ja
huomautus kuukautistarvikkeista.

Vaatetus:
•
•
•
•
•
•
•

lyhyt ja pitkä kerrasto
pipo, hattu, käsineet, villapaita tai fleece
retkeilypuku (ei kuitenkaan ns. kalvollinen metsästysasu)
vyö tai henkselit
retkeilyjalkineet
sukat ja saapassukat
(sadeasu jos retkeilyasu ei ole kalvopuku tai vastaava, ei
kuitenkaan sadeviitta)

Välineitä:
•
•
•
•
•
•

•

kompassi
muistiinpanovälineet
hyttyskarkote
hammasharja- ja tahna
wc- paperi
naisilla kuukautistarvikkeet (kannattaa ottaa joka tapauksessa, koska kuukautiset saattavat alkaa yllättävästi nälän
ja rasituksen seurauksena)
jos haluat: kamera (vedenpitävässä pussissa) omalla vastuulla

Kaikki muut varusteet, ruoka, lääkkeet, tupakkatuotteet, puukot, kello, puhelimet jne. ovat kiellettyjä.

Ulkoilun turvallisuuskurssilla jaetaan kurssilaisille myös harjoitushätäpakkaus ja seuraavia tarvikkeita. Ylimääräisiä varusteita ei anneta rikkoontuneiden tai kadonneiden tilalle.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

noin ½ litran vetoinen alumiininen kahvallinen Trangia
eväsrasia keittämiseen ja keräilyyn
avaruuslakana 160 x 210 cm majoittumiseen ja ensiapuun
hyttyshattu mallia pussi, keräilyyn, räkältä suojautumiseen
ensiside ja Steristrip haavansulkijoita
merkinantopilli
tulisarja pienessä salpapussissa (kipinärauta, pumpulia)
onkisarja pienessä salpapussissa (pieniä ongenkoukkuja,
punottua ohutta siimaa n. 3 m, painoja, ½ m metallilankaa perukkeeksi)
Paracord- narua n. 3 metriä (ytimessä 7 lankaa jotka purettaviksi ohuiksi langoiksi) kalastukseen, sidosmateriaaliksi
suolaa n. 40 grammaa pienessä salpapussissa

Lisäksi annettiin: puukonterä, monikäyttöinen musta shemagh
-tyyppinen huivi, 1 litran muovipullo juomapulloksi ja keräilyastiaksi, polyeteeninen n. 30 litran muovisäkki ja irtohihna säkin sulkemiseksi rullaamalla vesitiiviiksi, 10 x 120 cm huopaa
askarteluun, koko ryhmälle 3 timanttiviilaa teroittamiseen.

Tapahtumat 2016
Ohjaajakoulutus, teoria

Viron kansainvälinen seminaari

4.– 6.3.2016; Teisko, Tampere
Kurssin koordinaattori: Mika Kalakoski

10.–12.9.2016; Simisalu, keski-Viro

Survival Killan ohjaajakoulutuksen teoriajaksolla perehdytään killan taustoihin, koulutuksen tavoitteisiin ja kurssien
sisältöihin, suunnitellaan kursseja ryhmätyön keinoin sekä
harjoitellaan koulutustekniikkaa. Kurssi on tarkoitettu kaikille
kiltalaisille. Jokaiselle kisällille, mestarille ja oppipojalle löytyy
koulutuksen aikana sopiva yksilöllinen rooli. Kurssin hinta on
enintään 80 € sisältäen majoituksen ja ruuan. Ilmoittautumiset Elina Kekkoselle 31.12 mennessä (elina.kekkonen@gmail.
com). Tämän jälkeen lähetämme ilmoittautuneille kurssikirjeen ja tarkemmat ohjeet kurssista. Kurssitiedustelut Mika Kalakoski (mika.kalakoski@gmail.com) 15.11 mennessä, tämän
jälkeen kyselyihin vastaa Jaana Vanhatalo (jaana.vanhatalo@
kolumbus.fi) Mikan ollessa työmatkalla.

Keväteväät
20.–22.5.2016; Pukkila;
Kurssin johtaja: Mika Kalakoski
Muut kouluttajat / järjestäjät: ohjaajakoulutukseen osallistujat
Ulkoilun turvallisuus- luonnon keväteväät kurssilla kerätään
kauden luonnonmuonaa ja valmistetaan ruokia villivihanneksista, kevät sienistä, mahlasta yms. mitä on saatavilla. Harjoitellaan myös erilaisten kalojen käsittelyä ja ruuan valmistamista
niistä tilapäisin välinein. Kurssin hinta on 80 €. Ilmoittautuminen kurssille alkaa 15.3.2016, jolloin tarkemmat tiedot.

Ulkoilun turvallisuuskurssi
30.7.–7.8.2016; Muotkatunturit (alustavasti)
Kurssin johtaja: Jaana Vanhatalo
Kouluttajat: Pasi Ikonen, Mika Kalakoski, ohjaajakoulutukseen
osallistujat
Apukouluttajat: ohjaajakoulutukseen osallistujat
Vuoden 2016 UT-kurssille ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 16.11.2015. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja kurssimaksuista löytyvät Killan sivuilla olevasta kurssiesiteestä.
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Seitsemäs survival-kouluttajien seminaari järjestetään ensi
syyskuussa Virossa. Viro on kutsunut jokaisesta maasta 10
osallistujaa, ja toivoo että mukana olisi myös nuoria, uuden
sukupolven kouluttajia. Seminaarin aiheena on tänä vuonna
koivu. Viikonlopun aikana opitaan tekemään saunavastoja,
tuohitöitä, puisia astioita sekä tutustutaan pakurikääpään.
Jos olet ilmoittautunut killan koulutusjärjestelmään ja
olet kiinnostunut Viron seminaarista, ota yhteyttä Mikaan
(mika.kalakoski@gmail.com) toukokuun puoliväliin mennessä. Jos kiinnostuneita kouluttajia on enemmän kuin kymmenen, tekee johtokunta päätöksen osallistujista (mm. kokemus
ja aktiivisuus huomioiden).

Syyseväät
16.– 18.9.2016; Paikka selviää myöhemmin
Kurssin johtaja: Mika Kalakoski
Muut kouluttajat / järjestäjät: ohjaajakoulutukseen osallistujat
Ulkoilun turvallisuus-luonnon syyseväät kurssi painottuu ruokasienten ja marjojen tunnistamiseen, keräämiseen, säilöntään ja valmistamiseen ruuaksi. Opetellaan myös myrkyllisiä
lajeja. Aiheena on myös riistankäsittely, yksinkertaiset säilöntämenetelmät ja valmistus ruuaksi yksinkertaisin menetelmin.
Kurssin hinta on 80 €. Ilmoittautuminen kurssille tiedotetaan
myöhemmin.

Syyskokous
18.9.2015; Paikka selviää myöhemmin
Syyskokous järjestetään syyseväiden yhteydessä sunnuntaina
18.9. Kutsu syyskokoukseen lähetetään lähempänä ajankohtaa.

Ulkoilun talviturvallisuus
Kurssi pidetään näillä näkymin alkuvuodesta 2017.
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