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Oltermannilla on asiaa
Kuva: Sampo Rouhiainen
Kuluneen vuoden teemana koulutusjärjestelmässä on ollut
ohjaajakoulutus. Kiltavuoden toiminta alkoi runsaslukuisena
ohjaajakurssilla Teiskossa. Siellä luotiin yhteistä näkemystä
killan toiminnan perusteista, jotta kaikilla olisi kuva siitä mistä killan toiminnassa on kyse. Tämä varmistaa sen että kurssit
ovat sisällöllisesti ja vaativuudeltaan yhteismitallisia. Tämä on
Survival killan tarkoitus, taata riittävä vaativuus kursseille ja
luoda yhteneväinen pohja jatkokoulutukselle.
Kursseille on otettu mukaan koulutusryhmään ja järjestelyihin mukaan niin kokeneita kuin tuoreempia jäseniä. Jokainen
koulutusryhmässä toiminut on kuitenkin voinut olla ryhmässä
vain niillä kursseilla mille on aiemmin osallistunut itse kurssilaisena. Kouluttajat, mestarit ovat arvioineet, ei vain kurssilaisten mutta myös koulutusryhmään osallistuneiden toimintaa ja
valmiuksia seuraaviin haasteisiin.
Kiltalasten osallistuminen on ollut ennennäkemättömän
runsasta ja myös kaikkein tärkeimmälle kurssille, Ulkoilun turvallisuuskurssille on hakijoita enemmän kuin voidaan ottaa.
Vuoden aikana on jouduttu muokkaamaan viikonloppukurssi-

en koulutusmenetelmiä kun niille on haluttu ottaa enemmän
osallistujia kuin ennen. Kurssien sisältö on kuitenkin pysynyt,
ellei jopa kehittynyt paremmaksi. Työnjako niin ilmoittautumisten kuin järjestelyjen suhteen on kehittynyt ja työtaakka
jakaantunut tasaisesti. Yhdistys- ja kiltatoiminta tukevat hyvin
toisiaan ja vastuunkantajia on noussut tekemään asioita. Koko
kiltakansan puolesta voimme kiittää niitä jotka aktiivisesti
osallistuvat toiminnan ylläpitoon ja järjestämiseen. Erityisesti voimme onnitella voutiamme Jaanaa joka usean aktiivisen
kiltavuoden jälkeen nimitettiin mestariksi. Jaana on toiminut
aktiivisesti, ei vain yhdistyksessä, mutta kehittänyt itseään ja
näyttänyt osaamisensa yhteistyössä toisten kanssa.
Survival kilta toimii hyvin. Seuraavan vuoden tavoite ja haaste on jokaiselle kiltalaiselle kehittää omia valmiuksiaan ulkona
tapahtuvaan toimintaan, tehdä yhteistyötä ja sitä kautta varmistaa että kiltamme toiminta ja sen sisältö ovat parasta selviytymiskoulutusta.
Oltermanni Mika
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Voudin viesti
Kiltasiskot ja veljet

Vuosi on vierähtänyt taas ja on aika Newsin julkaisun.
Kiitos kaikille julkaisuun kirjoittaneille sekä Koiviston Mirjalle,
joka teki tänä vuonna taittotyön.
Yhteistyötä tehden homma sujuu ja näin saimme jälleen
yhden vuoden taltioitua paperille. Eritoten ilahduttavat persoonalliset pohdinnat menneestä vuodesta ja siihen liittyvistä
aiheista.
Kiltatoimintamme rikkaus on tämä ”värikäs” Kiltakansa;
monta erilaista persoonaa ja taitajaa erilaisineen vahvuuksineen ja taitoineen. Kaikkia meitä yhdistää se, että tekemällä
sekä kokemalla näitä asioita yhdessä ja yksin, syntyy kiltahenki ja asioiden oivallus, miksi näin teemme. Jokainen meistä
on samalla lähtöviivalla ja jokainen kulkee oman polkunsa
taustastaan ja jo olevista taidoista huolimatta. Tähän ei synny
kuin tekemällä, kokemalla ja osallistumalla. Mielenkiintoisia ja
tärkeitä pohdiskeluja sekä keskusteluja on käyty useamman
teidän kesken menneen vuoden aikana, se on yksi tärkeä osa
tätä kilta toimintaa, rikasta ja antavaa kanssakäymistä.
Mennyt vuosi on jatkunut mm. tätä hallinollista puolta kehittäen, yhdessä johtokunnan kesken asioita miettien ja tehden. Elina jäi pois alkuvuodesta sihteerin tehtävästään saaden
esikoisensa heinäkuussa ja Wiinikan Tytti hyppäsi tähän tehtävään uutena Kiltalaisena. Tytti on selvinnyt hyvin uudesta
tehtävästään ja ollut tärkeä apu näitä Kilta-asioita hoitaessa.
Ahjosaaren Teaa haluan myös kiittää. Killan talous on hyvällä
hoidolla ja tilienhoitajan tehtävä on ollut erityisen tärkeä, nyt
kun kaikki rahaliikenne menee yhdistyksen tilien kautta. Tea
huolehtii mallikkaasti kurssien rahaliikenteen kirjanpidon ja
on tärkeä apu kurssinjohtajille.
Loppuvuodesta otimme käyttöön Killalle oman Dropoxin
yhdistyksen asiakirjojen/valokuvien sähköistä tallentamista
varten sekä Survival Killan oman sähköpostiosoitteen, joita
hyödynnämme mm. kurssien yhteydessä. Pyrimme siihen,
että tieto olisi tallessa yhdessä paikassa. Muutamien kurssien
ilmoittautumiset ovat jo menneet sihteerin kautta, tämä on
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Kuva: Sebastian Oroza

toiminut hyvin ja helpottanut kurssinjohtajan tehtävää.
Ajatuksena on, että toimimme ulospäinkin enemmän yhdistyksenä ja toiminta kytkeytyy Survival Kilta nimen alle. Siksi
tuo uusi Killan sähköpostiosoite, jota ensi vuonna kokeiluna
käytämme UT-kurssin yhteydessä. Nettisivuja muutimme sen
verran, että tapahtumista vain UT kurssi-ilmoitus on julkinen
ja muut tapahtumat ovat jäsensivustolla salasanan takana.
Muutamia väärinkäsityksiä kurssille ilmoittautumisen suhteen on tullut ja tällä tavalla vältymme niiltä. Yhdistysavaimen
kautta jatkamme edelleen tiedottamista ja sitä mukaan kun
asioita tulee, niin tiedoittamme niistä teitä.
Lisäksi haluan vielä mainita, että mieltämme on ilahduttanut muutamien vanhojen Kiltalaisten palaaminen toimintaan
tänäkin vuonna sekä yhteydenotot ei aktiivisilta jäseniltä. Tällä
hetkellä keskuudessamme valitsee yhdessä tekemisen meininki ja on hieno nähdä miten asioita syntyy ympärillä.
Jäsenmäärästä haluan mainita, että vuoden 2015 lopussa
meitä oli 168 aktiivista jäsentä/ jäsenmaksun maksanutta jäsentä ja 13 kunniajäsentä. Eli iso porukka. Tänä vuonna kunniajäseniksi valittiin Heikki Karinen ja Tero Ahtee, joten teitä
kunniajäseniä on nyt 15.
Kursseista sen verran, että ne ovat olleet täysiä ja varsasijoille on jäänyt väkeä. Nyt tammikuussa pidettävä UTT-kurssikin
täyttyi vajaassa päivässä useamman jääden varasijoille. Tämä
tietää sitä, että meidän on jatkossa mietittävä käytäntöjä, millä turvataan varasijoille jääneiden pääsy seuraaville kursseille,
jotta kaikilla on mahdollisuus päästä mukaan ja edetä Kiltatoiminnassa.
Nyt lasken teidät Newsin kertomusten pariin, jotka joka
vuosi ovat mielenkiintoista luettavaa. Ensivuoden tapahtumat
löydätte julkaisun lopusta. Tästä taas jatketaan yhdessä tehden ja kokien vuoden kohta vaihtuessa, hyvää loppuvuotta
teille kaikille ja rauhaisaa joulun aikaa kiltaystävämme.
Vouti Jaana

Ohjaajakoulutus 2016
Killan ohjaajakoulutus Teiskossa 4.–6.3.2016
Kurssipaikkana toimi Ahteen Tensun kiltakeskus Teiskossa. Kurssi alkoi esittäytymiskierroksella, jossa jokainen kertoi
myös selviytymisaiheisesta suosikkikirjastaan.
Jokainen kurssilainen oli valmistautunut pitämään jonkin
ulkoilun turvallisuuskurssilta tutun aiheen rastin. Kaikki olivat valmistautuneet tehtävään, mutta arpa lankesi vain osalle
osallistujista. Tulevat kouluttajat kouluttivat toisilleen monia
tuttuja aiheita kuten villiyrttejä ja hätämajoitteita, mutta joukkoon mahtui erikoisuuksiakin, kuten käärmemies Toni Beckmanin esitys elävän kyyn kera. Kouluttajat saivat toisiltaan
palautetta tulevien kurssien rasteja varten.
Seuraavaksi suunniteltiin pienemmissä ryhmissä eri kiltatapahtumia. UT-ryhmän katse oli jo tulevassa kurssissa, muissa
ryhmissä pohdittiin yleisemmällä tasolla, mitä kaikkea tapahtumaa järjestettäessä on huomioitava budjetista logistiikkaan.
Viikonlopun kohokohta oli takapihalle rakennettu donitsinuotio, joka sytytettiin samanaikaisesti eri puolilta.

Teksti: Sampo Rouhiainen
kuva: Tomi Helin

Tulentekoon käytettiin perinteisiä tuluksia, joilla iskettiin kipinä pakurin pehmeään keskiosaan.
Osallistujien yksi etukäteistehtävä oli omatoimiseen eräperinteeseen perehtymiseen kannustava: suunnittele nuotioruokalaji. Pian nuotion liekeissä käristyi, keittyi ja paistui
kotimaisia perinneruokia jääsilakoista körpäkkään, modernin
retkeilijän kokeilevampia eineksiä ja ulkomaisia hiillosherkkuja Pohjois-Amerikasta, Venäjältä ja Lähi-Idästa asti saatujen
reseptien mukaan.
Illan pimetessä nuotion äärestä poistui pinkeävatsaisia ihmisiä omaan makuupussiin tai saunan lämpöön laulamaan.
Viikonlopun aikana leivottiin myös yhteisymmärrys hyvän
kouluttajan kolmesta tärkeimmästä ominaisuudesta ja tutustuttiin killan ja koulutusjärjestelmän historiaan.
Ennen lähdön halauksia ja selkääntaputteluja pyöräytettiin
toki vielä pienet kiltamarkkinat.
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Teksti: Heikki Karinen LKT, FAWM
Kuvat : Heikki Karinen, Mirja Koivisto

Puhtaan juomaveden
hankinta ja käsittely
Puhdas juomavesi on Suomen
kaltaisissa maissa itsestäänselvyys, mutta kotomaan ulkopuolella tai maasto-oloissa
juomakelpoisen veden hankkiminen voikin olla jo haastavampaa. Kuivumisen mahdollisuus
on aina ja kaikissa tilanteissa.
Jos virtsaa tulee vähän ja se on
tummaa ja voimakkaan hajuista, lisää juomista.
Juomakelpoisen veden hankkiminen
skandinaavisessa metsässä ei yleensä
tuota ongelmia. Suojatiloissa tai esim.
pienillä luodoilla merellä tai saastuneilla
maa-alueilla voi juomaveden hankinta
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tuottaa ongelmia. Vesi voi olla juomakelvotonta sen sisältämien mikrobien
vuoksi mutta myös erilaiset maa tai kasvisperäiset orgaaniset tai epäorgaaniset
materiaalit, maassa tai vedessä olevat
biologiset organismit tai teollisen yhteiskunnan tuottamat kemikaalit ja jätteet voivat tehdä vedestä juomakelvotonta. Erilaisin vedenpuhdistuskeinoin
pyritään hävittämään juomavedestä
sairauksia aiheuttavat mikro-organismit
suodattamaan tai muuten puhdistamaan vedestä haitalliset epäpuhtaudet.
Täydellisen steriiliä juomakelpoisen veden ei tarvitse olla kunhan merkittävimmät tauteja-aiheuttavat bakteerit, virukset ja alkueläimet on siitä hävitetty.
Taulukko 1.

Normaali n.70 kg aikuinen tarvitsee
2,5 litraa nestettä vuorokaudessa (2-4
litraa, kuumassa ympäristössä jopa
enemmän), ja virtsaa pitäisi tulla samassa ajassa vähintään 500 ml. Täysin
juomatta ihminen selviää 2-3 vrk. Jo
2-3 % nesteen puutos (1-2 litraa) alentaa suorituskykyä. 5 % kuivuminen (3-4
litran puutos) alkaa jo tuntua selvänä
väsymisenä ja heikotuksena ja 10 %
kuivuminen voi aiheuttaa sokkitilan kehittymisen. Suojavaatetus, fyysinen rasitus, jännitys ja stressi lisäävät hikoilua ja
nesteen menetystä. Eräiden tutkimusten mukaan epäpuhtaan juomaveden
aiheuttamat vatsavaivat ja ripuli ovat
rakkojen jälkeen toiseksi yleisin terveysongelma viikonmittaisilla vaelluksilla
(Backer 2002).
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Juomaveden puhdistus

Perinteiset tavat aloittaa veden puhdistaminen juomakelpoiseksi ovat suodatus, seisotus ja sakkauttaminen. Suodatus tapahtuu joko tiheän kankaan,
maa-aineksen tai suodattimen läpi.
Menetelmän tehokkuus riippuu käytettävästä suodattimesta. Kankaat poistavat yleensä vain näkyvää roskaa ja suodattimet saattavat saastua esim. veden
sisältämien bakteereiden tai virusten
vuoksi. Maa-aineksen läpi suodattaminen taas on hyvin työlästä. Suodattamisen jälkeen vettä voidaan seisottaa noin
tunti jolloin sakka ja maa-aines laskeutuvat astian pohjalle minkä jälkeen vesi
voidaan dekantoida (otetaan pintavesi
talteen varoen pöllyttämästä pohjalla
olevaa sakkaa).
Veden puhdistaminen sakkauttamalla
on tunnettu menetelmänä jo 4000 vuotta.
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Siinä sopivaa kemikaalia käyttäen sidotaan vedessä olevat mikro-organismit ja muut epäpuhtaudet isommiksi
paakuiksi jotka voidaan sitten poistaa
suodattamalla tai seisottamalla. Alunaa
on käytetty sakkauttamiseen jo 2000 v
ekr ja se toimii edelleen. Myös leivinjauhe on käyttökelpoista ja hätätilanteessa esim. koivunuotion valkoista tuhkaa
voidaan käyttää sakkauttamiseen. Vaikka sakkauttaminen vähentää epäpuhtauksia ei se yhdessä seisotuksen ja
suodatuksen jälkeenkään riitä yleensä
takaamaan veden juomakelpoisuutta.

Juomaveden desinfiointi

Kuumennus ja keittäminen on tehokas ja yksinkertainen menetelmä hävittää vedestä haitalliset mikrobit. Lämpövaikutus on yhdistelmä lämpötilaa ja
kuumennusaikaa. Eli matalampi lämpötila vaatii pidemmän kuumennusajan.

Vesi kiehuu 100 C lämmössä ja kun vesi
kuumennetaan
kiehumispisteeseen,
riittää se tappamaan siitä lähes kaikki
mikrobit, parasiitit ja matojen munat.
Suurin osa mikrobeista tuhoutuu jo alle
kiehumispisteen mutta koska tarkkaa
lämpötilaa ei useinkaan voida määrittää, on turvallisinta kuumentaa vesi kiehuvaksi. Vuoristossa mitä korkeammalla
ollaan, sitä alhaisemmassa lämmössä
vesi kiehuu. Esimerkiksi 4300 m korkeudesa kiehumispiste on 86 C ja 5800
metrissä enää 81 C. Tämä on saattanut
aiheuttaa ongelmia esimerkiksi Mt Everestin Camp II:ssa 6400 m korkeudessa
jossa on kuvattu esiintyneen mm. Ahepatiittiepidemioita. Yleinen suositus
on keittää vettä vähintään 3 minuuttia
oleskeltaessa yli 2000 m korkeudessa.
Taulukko 2.

Filtterit

Filttereissä vesi ohjataan yleensä käsipumpun avulla tiheän suodattimen
läpi jolloin epäpuhtaudet jäävät siihen.
Näiden teho riippuu suodatinkoosta.
Yleensä filtterit poistavat bakteerit, alkueläimet, madot, niiden kystat ja munat. Ne eivät poista viruksia jotka mahtuvat yleensä kulkemaan suodattimien
läpi. Tosin osa viruksista voi klimppiintyä ja tarttua suodattimeen. Filttereiden
teho ja veden läpäisevyys heikkenevät
yleensä ajan mittaan kun ne hiljalleen
tukkeutuvat.

Halogenointi (jodi ja kloori)

Nämä toimivat yleensä hyvin bakteereita ja viruksia vastaan mutta teho
alkueläimiin vaihtelee. Esimerkiksi kryptosporan kystat eivät käyttökelpoisilla pitoisuuksilla vielä tuhoudu. Myös
virheet käytössä kuten liian vähäinen
konsentraatio tai liian lyhyt vaikutusaika
voivat heikentää tehoa. Yleensä nämä

voivat jättää veteen sekä maku- että värivirheitä. Jodin pitkäaikaista käyttöä ei
suositella henkilöille joilla on kilpirauhasen toimintahäiriöitä.

Ultraviolettivalo

Ultraviolettivaloa hyödyntävät desinfektointilaitteet (esim. SteriPen) ovat
yleensä varsin tehokkaita ja helppokäyttöisiä ja tehoavat hyvin jopa hankalimpiin kryptosporan kystiin ja muniin. Ne
eivät kuitenkaan toimi kovin hyvin jos
vesi on sameaa tai silminnähden likaista, ei silloin kyllä kovin hyvin muutkaan
puhdistusmenetelmät toimi. Nämä
laitteet vaativat sähköä ja varaparistojen saanti erämaassa voi olla ongelma.
Laitteet voivat myös rikkoutua helposti
eivätkä ole erämaassa korjattavissa. Pakkanen myös syö paristojen tehoa ja parhaiten tällaiset laitteet toimivatkin turistikohteissa joissa on tarjolla jokseenkin
puhtaan näköistä vettä.

Kloorodioksidi

Tätä kemiallista puhdistusmenetelmää käytetään yleensä laajempien vesijohtojärjestelmien desinfioimiseen. Siitä
on myös saatavilla kuluttajapakkauksia,
liuoksia ja tabletteja. Se reagoi huonosti veden epäpuhtauksiin mutta toimii
yleensä laajemmalla pH alueella. Se ei
aiheuta haju- tai makuhaittoja juomaveteen ja on ainoa kemiallinen puhdistuskeino joka toimii myös kryptosporaan.
Yhteenveto eri puhdistusmenetelmien tehosta erilaisiin taudinaiheuttajiin
eli patogeeneihin on esitetty taulukossa 3.
http://cid.oxfordjournals.org/content/34/3/355.full.pdf+html
Backer H. Water disinfection for international and wilderness travelers. Clin
Infect Dis. 2002 Feb 1;34(3):355-64.
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Keväteväät
20-22.5.2016

Teksti: Raija Hentman
Kuvat : Raija Hentman ja Tea Ahjosaari

Tuona toukokuisena viikonloppuna Pukkilassa sijaitsevalla metsäpalstalla ei ollut vielä
tietoakaan epävakaista kesäsäistä. Kiireellä laukkonut kevät oli etuajassa, ja sen myötä
paras yrttiaika menossa ohi. Se
ei meitä ruoatta jättänyt, sillä
teemana oli kalaruoat.
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Yrttijuusto ja sen heraan tehty pataleipä ovat aina taattua perusmuonaa.
Niin nytkin. Rautapadassa paistaessa on
syytä muistaa, että maltti on tarpeen.
Hiilikehä padan ympärillä ja lapiollinen
kekäleitä kannella riittävät uunilämpötilaan. Myös aamuksi tarkoitettu leipä
ja juusto katosivat ennen kuin Mika ehti
hätiin.
Perjantain kala oli ahven. Toisen nuotion hohteessa kypsyi tikkuahvenia. Perkaamattomat raitapaidat paistuivat hiilillä. Kun ne oli avattu selkäpuolelta, kala

aukesi nätisti kuin kirja, ja se maustettiin
yrteillä ja suolalla. Myös mäti oli maukasta. Ahvenia savustettiin tammen,
pihlajan ja koivun lehdeksillä. Ensin lehdekset paahdettiin padassa ruskeiksi,
jotta liika kosteus haihtuisi. Ei ollut tarkoitus höyryttää kaloja.
Sen jälkeen kalat ladottiin kolmeen
pataan kypsymään ja imemään savun
aromeita. Mmm. Vielä kupillinen mesiangervoteetä ennen kuin hakeuduttiin
yöpuulle. Yhdeksäntoista makuupussimakkaraa lojui louteissa, laavuissa, ka-

tosten suojassa ja taivasalla. Siinähän se
yö meni hyttysten ininää kuunnellessa.
Aamu käynnistyi kasvismunakkaan,
lillukkateen ja kahvin voimalla. Että pitikin se leipä pistellä jo illalla. Yrttikierros
metsässä ja pellonlaiteilla Mikan opastuksella antoi enemmän tietoa kuin purtavaa.
Lauantain teemakala oli siika. Puutapeilla lautaan ristiinnaulittu siika ja varrassiika Kukkolankosken tapaan vaativat
pitkän kypsennyksen, samoin kodassa
savustettu siika (ei liian kovaa tulta). Sen

sijaan siika jäähtyvässä vedessä valmistui nopeammin. Kunnon kourallinen
ketunleipää korvasi sitruunan veden
mausteena. Sitten vain kalapalat kiehuvan kuumaan jäähtyvään veteen kannen alle.
Enpä ihmettele suomalaisten riemua
ensimmäisen kahvilaivan saavuttua
sodan jälkeen. Voikukan juurista tehty
korvike oli paitsi työlästä (juurien kerääminen, putsaaminen, kuivattaminen
pannulla ja paahtaminen), myös kitkerää. Ei tule kuulumaan minun juoma-

valikoimiini. Pihlajajuoma (vettä, pihlajanlehtiä ja viinihappoa), joka vietiin
perjantaina lähteeseen valmistumaan,
oli aika ärtsyä. Viinihappoa taisi tulla
liikaa. Muuten siitä varmasti saisi Louhisaaren juoman veroisen janon sammuttajan.
Loppupäivästä siirryttiin lohiteemaan.
Nopeaa, helppoa ja maukasta oli lohi
Utsjoen tapaan: kyljyksiksi leikattu kala
kypsennettiin paistinpannulla vähässä
vedessä ja sen paistettiin voissa. Ei ehtinyt kylmetä pannulla.
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Muu olikin sitten työläämpää. Korvasienillä täytetyn lohen virittely vartaaseen puutikkuja ja vitsasta käyttäen
(rautalanka ja folio pannassa) vei hyvän
tovin, mutta lohifileiden loimutukseen
Peräpohjolan tapaan tehtävä paistoritilä vasta kärsivällisyyttä ja ryhmätyötä
vaatikin. Neljän tunnin ähräämisen jälkeen ritilä oli valmis, ja lohifileitä pääsi
asettelemaan paistamista varten. Toki
vaiva kannatti, sillä hartaasti paistetut
kalat maistuivat.
Päivän grand succès oli padassa kypsennetty kurniekka (hapanleipätaikinan sisään leivottuna siika- ja lohifileet)
Ohessa vielä pannulla ja kivellä pais-
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tettuja rieskoja, nokkosmuhennosta ja
pakuriteetä. Aah. Täysi maha toimi kuin
nuijanukutus.
Sunnuntai oli hauen päivä. Aamupalan nokkoslettuihin käytettiin keltuaiset
ja valkuaiset säästettiin haukipihvien ja
-pullien tekoon. Ensioppina saatiin hauen fileoinnin ja Y-ruodon poistamisen
näytös.
Sitten perkeistä keitettiin kalaliemi,
jossa puukolla hienonnetusta hauesta
ja vaahdotetusta valkuaisesta keitettiin
haukipullia. Osa taikinasta paistettiin
pannulla pihveiksi. Sivutuotteena syntyi
puhdistetusta hauen suolesta, haukipullataikinasta ja maksasta makkaraa,

joka keitettiin kypsäksi. Ei se nyt ihan
makkaramestarin tuotokselta näyttänyt, mutta kelpo einettä vähän sitkeässä
kuoressa kuitenkin. Iso hauen vonkale peiteltiin korvasienillä ja nokkosilla
täytettynä ”krokotiilin pesään” nuotion
pohjan kuumien kivien päälle. Kala ja
sen seurana kananmunia vuorattiin rahkasammaleella ja peitettiin sitten turpeella. Toisella nuotiopaikalla taas hauki
taputeltiin savikuoreen ja kypsennettiin
hiilillä. Hauista riitti vielä kotiin viemistä,
sillä koko porukalla oli mahat iltapäivällä
jo aika pinkeinä.
Ei Killan kursseilla aina nälkää näe.
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Teksti: Joni Paavilainen
Kuvat : Sampo Rouhiainen,
Tomi Helin, Mikko Jokinen

UT 2016 Muotkatunturi
30.7-7.8.2016

Tämä on yhden henkilön todellisuuskupla UT
2016-kurssista, mutta toivon että se koskettaa myös kurssitovereitani ja kurssin jo käyneitä.
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Pärjäänkö luonnossa?

Hyppy tuntemattomaan pelottaa ja kutkuttaa. ”Mitä varusteita voi ottaa mukaan?” Toisaalta asiat eivät voi mennä
kurjemmin kuin jollain kokemillani liftausreissuilla tai poliisikuulustelussa. Luotan ohjaajiin. Monia kertoja järjestetyltä
kurssilta aiemmat osallistujat ovat selvinneen hengissä, varmaankin.
Ensimmäinen ilta, toinen päivä ja vielä kolmannen aamukin
oli teoriaa. Osa jutuista oli tutumpia ja tylsempiä -Kuitenkin,
jos jaksoi kuunnella, aina kuuli jotain uutta. Osa oli tosi mielenkiintoista! Harmi vaan, ettei päähän jäänyt mitään niin hyvin,
että muistaisin siitä kertoa.
Viikon aikana vaellettiin Muotkatunturin erämaassa (n.45?)
kilometriä. Välillä kadehdittavan puhtaat, reippaat, ravitut ja
hyväntuuliset kouluttajat järjestivät huviksemme tehtävärasteja. Tehtiin rankaveitsi kunttarullan avaamista varten. Laavun,

kaksoislaavun ja kodan rakennus käpyliitoksineen. Kantolaitteen väsäys vitsasten ja juurien avulla. Tuohen otto koivusta
niin että elämänlanka jää koivuun, ongenkoho, ”virveli”, lippo,
tuokkonen. Erilaisia ensiaputekniikoita terroristihuivilla.
Pettuleivän teko, joka helppoudessaan ei voita Saarioisten
pitsaa. Tulentekotekniikoita erilaisin sytykkein ja apuvälinein
kuten tulipora pahkaan ja puuhun kipinänottajina ruuti, taula
tai katajannukka. Suunnistusta, kompassin käyttöä, hätämerkkejä. Peseytyminen rahkasammalen avulla jne... Käytännössä
koetellut taidot menivät paremmin minulle jakeluun, ja oppiakseni kurssille tulinkin.
Oppimista testattiin yhden yön soolomajoituksessa. Seuraavana aamuna kierrettiin porukalla katsastamassa kaikki
majoitteet. Siinä ilmeni erätaidot ja persoonallisuus lahjomattomalla tavalla.
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Oppimistani häiritsivät sisäiset perisyntini, joihin
törmäsin itsessäni uudelleen ja uudelleen.

- Tyhmän ylpeys. En kehtaa kysyä jostain asiasta, vaikka
yleensä muilla ihmisillä voisi olla huomattavasti parempi käsitys asiasta. Esimerkiksi: ”Missä minä olen tällä kartalla?”
- Ylimielisyys. ”Kyllä minä jo osaan”-teesi estää tutkimasta
asiaa puhtaalta pöydältä tai toisen näkökulmasta. Esimerkiksi,
miten saada nuotiosta parhaat tehot? Tai miten joki kannattaa ylittää? Hetkeä ennen ylitystä meille näytettiin eri menetelmiä. Emme kuitenkaan harjoitelleet niitä, vaan menimme
jokainen omalla tyylillä, vaikka yhden henkilön lipsahdus joessa olisi asettanut koko ryhmän vaaraan. Sitten olisikin jo ollut
tarve tehdä leiri siihen kamojen kuivattelua varten, paareista
puhumattakaan.
- Itsensä rajaaminen. Teen mieluummin sitä, mikä minulta
onnistuu näppärästi. Ryhmän arki sujuu paremmin, kun jokaisella on oma hommansa. Kuitenkin jos aina rakennan leiriä, en
opi kalastamaan, vaikka juuri sitä tarvitsisi opetella taitojen
surkeuden takia. Suunnistuksesta puhumattakaan.
Meillä oli tosi hyvä ryhmä, nimeltään Väinönputki. Kaikilla
oli protestanttinen työmoraali ja tulimme muutenkin hyvin
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juttuun erilaisista taustoista ja olosuhteista huolimatta. Rentoa yhdessäoloa ei aina tukenut se, että lähes kaikilla oli kylmä, nälkä ja ripuli , väsytti ja vettä satoi kuin Esterin perseestä. Joskus olin niin väsynyt, etten vain jaksanut, ja oli pakko
levätä. Oli huono omatunto, kun muut tekivät ympärillä ja
elin muiden kustannuksella. Yritin kerätä edes hieman puita.
Olin niin ”läjä”, että minut komennettiin nukkumaan. Yli voimiensa yrittämisessä olisi se vaara, että loukkaisin itseni tai
menisin huonompaan kuntoon; silloin vasta olisin muiden riesana. Edellisenä päivänä olin nirhaissut puukolla sormeeni ja
kompuroinut. Oli ihanaa saada olla hetken heikko ja levätä.
Kohta en ollut enää taakka, vaan tein osani (kuin virolaiskaksikko, jota ei pysäytä mikään).

Talkoohenki ja omantunnon ääni vahvistuivat myös meihin
liittyneen Siankärsämö-ryhmän osalta. Kahdeksan henkeä eli
vielä leveämmin, vaikka rakennuskoko kasvoi ja sen myötä
työtä oli enemmän. Kipinävuorot lyhenivät, ja tuli ei onneksi
koskaan sammunut. Hyväksyvä rakkaus tuli lihaksi koko kurssin osalta, kun verkolla saatu Pietarin kalansaalis jaettiin 16
osaan. Eipä siitä harjuksesta kukaan ähkyyn itseään syönyt.
Luonto ympärillämme oli upea. Huomasin sen parina viimeisenä päivänä, kun aurinko näyttäytyi. Tervaskannot lämmittivät mieltä ja sininen juolukkamatto kutsui luokseen.
Maastonmuodot olivat kuin ihailuani varten muovailtu.
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Haasteita:

Taivaltaessa olisi mukava olla hetken yksin, se kun on niin
sosiaalisesti intensiivistä muuten. Ryhmällä kuitenkin piti säilyttää näköyhteys. Jos joutuisi harhaan, niin siitä taas soppa
syntyisi. Vaihtelun tarpeesta taasen halusin tutustua muiden
ryhmien henkilöihin. Leiripaikalla tähän ei ollut aikaa. Kerran
taivaltaessa kaikki ryhmät sekoittuivat, mikä oli hauskaa. Mielenkiintoisia keskusteluita. Ongelma oli, että ryhmästä huolehtiminen ja sen koossa pysyminen hankaloitui. Ei huomannut, jos joku jäi taakse tai muuten erosi porukasta. Porukat
järjestyivät uudelleen omiin ryhmiinsä.
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Traaginen loppuhuipennus kurssilla oli onnettomuussimulaatio, jossa loukkaantunut piti porukalla kantaa tienvarteen.
Huumorintajuiset kouluttajat olivat juuri valmistaneet meidät
tähän saunaan vihtarastilla. Mielikuvat huuruisesta oluesta
saunan terassilla sekä illallisesta herkkupatojen äärellä romuttuivat täysin. Porukan isoin jässikkä oli murtanut säärensä ja
ranteensa. Paarien teko ja siirto yli louhikon, vesakon ja suon
oli teknisesti, fyysisesti ja yhteistoiminnallisesti vaativin rasti,
vaikka potilas kertoi vitsejä. Kiire ja kokemattomuus laukaisivat aiemmat jännitteet, jotka purkautuivat rasituksessa.

Mahtava loma.
Ei kelloa, kännykkää, työ-, saati kotiasioita. Elämää perusasioiden äärellä. Mikä on tärkeämpää kuin lämpö, kuivat
vaatteet, vesi, ruoka, uni ja toveruus. Terveys ja turvallisuus.

Oma tunne kumpusi lapsuuden muistoista ja lapsen lohduton itku nousi kurkkuun. Tehtävän suorittaminen loi mahtavan kontrastin sille yhteen hiileen puhaltamiselle, johon olin
ehdollistunut. Luonto sopusoinnussaan oli jäämässä taakse,
astelimme ihmisten ilmoille.
Asiat eivät riitele, vaan henkilökemioiden avaamattomat
solmut. Tunsin, että olin vahvemmin ja enemmän osa luontoa,
kuuluin luontoon. Vähemmän puolestaan olin osa teknillistä
tuhokoneistoa tai uskontojen, rahan, vallan ja egojen pelejä.
Halusin vielä jäädä.

Oli outoa istua tuolilla ja syödä lautaselta jotain, mitä ei
oltu yhdessä kerätty. Kiitollisuus mukavuuksista tuo iloa. Itsestäänselvyydet karisevat kuin syksyn lehdet. Jäljelle jää se
runko, mikä on oikeasti tärkeää.Perustarpeet. Toivon muistavani ne vaikeiden aikojen yli. Selvisimme Ulkoilun turvallisuus
-kurssista yhdessä ja omillamme.
Selviydymme mistä vaan.
Hyvä me.
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Teksti: Eila Aaltonen
Kuva : Erik Ernits

Henkinen ensiapu
osana UT-kurssia
Vuoden 2016 Ulkoilun turvallisuuskurssin asiasisältöön päätettiin keväällä ensimmäistä kertaa ottaa mukaan henkisen ensiavun osuus,
jonka pyynnöstä valmistelin ja vedin UT-kurssilaisille teoriaosuudella. Pyyntö osui kaiketi
kohdalleni siitä syystä, että minut oli ilokseni
lukeutettu mukaan apukouluttajaporukkaan,
ja toimin työelämässäni toiselta työltäni kriisityöntekijänä.

20 – Survival News 2015

Sananen selviytymistä tukevista persoonallisuuden
piirteistä.

Miettiessäni kurssille sopivaa henkisen ensiavun sisältöä,
halusin samalla luoda pienen katsauksen selviytymisen henkisen puolen kokonaiskuvaan. Tästä syystä päätin avata aiheen
lausumalla muutaman sanan selviytymistä tukevista persoonallisuuden piirteistä. Lähteenä näiden ominaisuuksien listaukselle käytin 1980-luvun alulta olevaa kirjaa nimeltä Never
say die, joka pohjautuu tutkimuksiin Kanadan ilmavoimien
henkilökunnasta. Valitsin osa-alueen mukaan siksi, että se
kannustaisi osallistujia omakohtaisesti tarkastelemaan persoonallisuuden piirteitään ja sitä, miten niiden kehittäminen
voi auttaa henkisestikin vaikean tilanteen varalta.

Äkillinen järkyttävä tapahtuma ja kriisireaktio

Kävimme läpi henkisen ensiavun peruspiirteitä lähtien siitä,
mitä kriisireaktio tarkoittaa, ja minkälaisia vaiheita kriisiprosessin katsotaan sisältävän. Peruslähtökohtana voimme nähdä, että kuka tahansa voi elämässään joutua varsin yllättävästi
osalliseksi järkyttävää tapahtumaa, joka on omiaan horjuttamaan suuresti turvallisuuden tunnetta. Tällaisista tilanteista
selviytyminen edellyttää uusien voimavarojen käyttöönottoa
ja kykyä sopeutua muutokseen. Mielessä käynnistyy tällöin
sopeutumisprosessi, jota kutsutaan kriisiksi.
Tarvepohja henkiselle ensiavulle on perusteltavissa sillä,
että oikein ajoitettu henkinen ensiapu (ja sitä seuraava muu
henkinen tuki) helpottavat selviytymistä ja voivat ehkäistä
mahdollisia myöhempiä psyyken häiriöitä.
Henkisellä ensiavulla tarkoitetaan ajallisesti rajattua henkistä tukea, jota annetaan saman tien äkillisen ja järkyttävän
tapahtuman jälkeen. Painoarvo on rauhallisessa läsnäolossa,
levon ja perustarpeiden turvaamisessa ja uhrin aktiivisessa
kuuntelussa. Henkisen ensiavun tieto ja taito antaa tukea sen
aktiiviselle ja luonnolliselle tarjoamiselle oikealla hetkellä.
Maastossa mahdollisia eteen tulevia äkillisiä kriisitilanteita voi olla muun muassa onnettomuus, vammautuminen
tai saatu tieto läheisen tai omaisen menetyksestä, vakavasta
loukkaantumisesta, sairastumisesta tai muusta järkyttävästä tapahtumasta. Omat haasteensa asettavat tilanteet, jossa
koko retkiseurue on vahvasti osallisena järkyttävässä tapahtumassa. Siitä (myöskin oleellisesta seikasta), mitä olisi hyvä
ottaa huomioon tapahtuman yhteisessä läpikäynnissä, emme
tässä yhteydessä keskustelleet sen enempää.

Äkillisen järkyttävän tapahtuman tunnusmerkkeihin lukeutuvat
- ennustamattomuus
- tietoisuus omasta haavoittuvuudesta
- elämänarvojen muuttuminen
- suuri muutos, jonka tapahtuma aiheuttaa
SPR:n psyykkisen ensiavun oppaan pohjalta voi sanoa, että
ihminen on perusolemukseltaan selviytyjä. Tällä viitataan siihen, että suurella osalla järkyttävän tapahtuman myötä automaattisesti kuvaan astuvilla reagointi- ja käsittelymalleilla on
selviytymistä tukeva tarkoituksensa. Sopeutumisprosessille
on muodostunut mahdolliseksi määritellä vaiheita, kun on
havaittu, että koettuaan jotain traumaattista, ihmiset reagoivat pitkälti samoin tavoin. Yksilöllisiä eroja toki on mitä tulee
sopeutumisprosessin kestoon ja reaktioiden voimakkuuteen.
Henkisen ensiavun antaminen synnyttää ymmärrettävästi
monesti avuttomuuden tunnetta, kun auttaja on epävarma,
miten hänen tulisi toimia ja, etenkin, mitä sanoa. Läsnäolo ja
aito kuuntelu merkitsee jo enemmän kuin juuri oikeilta vaikuttavien sanojen löytäminen.
Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa sopeutumisprosessin
saamat erityispiirteet, kun tilanteessa on mukana selviytymisaspekti. Tiettävästi se on omiaan muun muassa muokkaamaan sopeutumisprosessin vaiheiden kestoa tilannetta (myös
henkisen) selviytymisen kannalta paremmin palvelevaksi.
Lähteenä ja lukusuosituksena aiheeseen liittyen mainitsen
kirjan Hädän hetkellä – psyykkisen ensiavun opas, toim. Saari,
Salli & muut, Punainen risti & Duodecim, 2009, Jyväskylä.
Lisäksi vielä tietoja kirjasta, jota käytin lähteenä alussa mainittujen persoonallisuuden piirteiden osalta; Never Say Die:
The Canadian Air Force Survival Manual, ISBN 0873641124
(ISBN13: 9780873641128), Published September 1st 1982 by
Paladin Press.
Kunnioittavasti, lukusuosituksia ja kommentointia
mielenkiinnolla vastaanottava,
Eila Aaltonen
eila.aallotar @gmail.com
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Apukouluttajan näkökulma
ruokavastaavana UT kurssilla
Teksti: Sebastian Oroza
Kuvat : Sebastian Oroza,
Sampo Rouhiainen, Mikko Jokinen

Viime toukokuun Keväteväillä sain suurisuisuuttani hoitaakseni UT-2016 kouluttajien muonituksen järjestämisen. Koska joskus on syytä
mennä muualtakin, kuin siitä mistä aita on matalin, päätin samalta istumalta, että kaikki kurssin ruokailu tehdään Kiltahenkeä kunnioittaen
itsekuivatuista raaka-aineista ja valmisruoat
pistetään pannaan. Kaikki ei koko kurssin ajan
mennyt ihan niin kuin suunnittelin, mutta kohtuullisella kunnialla selvittiin. Tämä kirjoitus on
laadittu sekä itselle, että muille kiltasikoille ja
-veljille pahimpien sudenkuoppien välttämiseksi tulevien UT-kurssien muonitusta suunniteltaessa. Toivon sen erityisesti auttavan meitä ei
niin kokeneita vaellusmuonittajia, jotka kuitenkin haluavat olla käyttämättä valmisruokia.
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Kokemus kurssimuonittajana oli erittäin hyvä ja opettavainen. Lupasin itselleni pitää tarkkaa päiväkirjaa muonituksen
onnistumisesta, mutta tässä tavoitteessa onnistuin vain puoliksi. Nyt muutamaa kuukautta myöhemmin on hyvä tutkailla
sateen harmaaksi värjäämän päiväkirjan merkintöjä ja miettiä
että mitähän tuokin tekstinpätkä mahtaa tarkoittaa.

Ruoanlaitto isolle sakille on aina tasapainottelua
erilaisten olosuhteiden välillä.

Tietoisuus ruoka-aineallergioista ja erilaisten ruokavalioiden huomioonotto luovat tietyt reunaehdot ruokalistan suunnittelulle. Muonitussuunnitelmia tehdessäni olen kokenut
helpoimmaksi suunnitella jokainen ruoka niin, että se kelpaa
sellaisenaan kaikille ryhmän ruokailijoille. Kuhunkin ruokalajiin voidaan sitten lisätä lihoja, kaloja, mausteita ja erilaisia
allergeeneja kullekin ruokailijalle sopivalla tavalla erikseen.
Tällaisen suunnittelun etuna on mielestäni se, että vahinkojen
mahdollisuus pienenee, ruoka-ainelaskelmat helpottuvat ja

jokainen elämänkatsomuksellisista tai vatsapuruista kärsivän
voi helposti ottaa suunnitteluun mukaan. Tällaisella tavalla on
toki myös huonot puolensa. Se asettaa rajoituksia valmistustavoille ja on potentiaalisesti kallista. Pienet yksittäin pakatut
lisäruoat saattavat myös tehdä päivittäispakkausten tekemisestä hieman työläämpää.
UT-kurssin luonteisessa tapahtumassa päivittäispakkausten suunnitteluun, pussien merkintään ja päivittäisohjeen
tekemiseen on syytä kiinnittää huomiota. Kouluttajaporukka
saattaa hajota kurssin olosuhteiden sitä vaatiessa useampaan
ryhmään, eri yö rasteille. Tai päivittäispakkaus saattaa olla
juuri sen kouluttajan rinkassa, joka on pitämässä kurssilaisten
viimeistä rastia kaukana yö rastista, jossa päivällistä pitäisi jo
valmistaa. Tästä syystä ainakin muutama päivittäispakkaus
pitää myös olla helposti jaettavissa osiin ja ruoanlaittajat on
kyettävä ohjeistamaan sen sisältämän ruoan valmistuksessa.
Tähän auttaa ajantasainen ja paikkansa pitävä kirjanpito, sekä
etukäteen kirjoitetut ohjeet, josta selviää kaikki päivittäispak-

kauksen käyttöön tarvittava informaatio kuten lista sisällöstä,
resepti ja kokkausohje sekä millä aterialla kukin ruoka-aine on
tarkoitettu käytettäväksi. Kaikkien asioiden ennakointi tuskin
onnistuu, ja tästä johtuen hyvä valmistelu on tärkeää.
Valmistelun tärkeys tuli esille myös raaka-aineiden kuivauksessa. Kurssin lähestyessä ja tuntien vähentyessä rikkoutunut
kuivuri aiheutti tarpeettoman suuren stressitilan, koska olin
laskenut melko lailla tunnilleen ehtiväni kuivaamaan kaikki
tarvittavat raaka-aineet. Onneksi apuun astui muut kouluttajat ja punnitse ja säästä-kauppa. Loppujen lopuksi kaikki
ruoka-aineet saatiin, eikä ruokalistaan tarvinnut tehdä kovin
suurisuuntaisia muutoksia. Kurssimuonituksen pahimmat virheet tein liiallista itsevarmuuttani. Suunnittelin muutaman reseptin muunnoksen käyttäen raaka-aineita kuten vegaanista
munankorviketta ja mantelimaitojauhetta kokeilematta niitä
etukäteen. Kiitos pitkämielisen kouluttajaryhmän ja yhteisen
nokkeluuden, nämäkin tilanteet selvitettiin.
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Itsekuivattujen raaka-aineiden käytössä tämän kokoisella
ryhmällä on muistettava huomioida myös tarvittavien liotusastioiden määrä. Etukäteen onkin siis syytä varmistaa, että
Nalgeneita tai muita isosuisia, suljettavia astioita on ryhmässä
riittävääsi.
Muistini, ja kirjoittamiseen käytettävissä oleva aika (miten
tämä jäikin taas niin myöhään, että Jaana jo soittelee perään)
alkavat tekemään tekstistäni luettelomaisen litanian vinkkejä
jotka kokeneemmalle muonittajalle ovat päivänselviä ja kokemattomammalle mahdollisesti liian epämääräisiä. Lopettelen
siis tähän ja viimeiseksi vinkiksi totean, että jos kalorien laskeminen ei ole tuttua puuhaa, keskity siihen hetki pidempään ja
muista, että sateessa ja kylmässä tarpova kouluttajaporukka
syö melkein yhtä kovalla halulla kuin kurssilaiset UT:lta päästyään. Kiitos kouluttajajengille pitkämielisyydestä ja avusta
sekä erityiskiitoksen Hentmanin Raijalle, jonka Herkutellen
Luonnossa-kirja oli suunnittelussa korvaamattomana apuna.
Kurssin lopussa Oltermanni heitti ilmoille ajatuksen Killan
keittokirjasta. Killan tarpeita silmällä pitävä ja Kiltahenkeen
tehdylle keittokirjalle olisi varmaankin porukassamme tilausta. Jos sinua siis kiinnostaa moiseen hankkeeseen ryhtyminen,
niin kättä pystyyn Killan Facebookissa tai seuraavissa tapahtumissa, ja katsotaan syntyisikö sellainen jengi jolla se aikaiseksi
saataisiin.
Vaikka UT16-kouluttajaryhmän suosikkiruoka taisi olla Kuusenkerkkäsiirapilla ja alkoholittomalla brandylla jalostettu poromuhennos, niin valitsin silti julkaistavaksi reseptiksi Galicialaisen turskapadan Muotkalaistetun version:
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Hanki kuivattua turskaa.

Suomessa sitä saa ainakin eläinruokatukuista (ehkä 30-50gr
per suu). Kuivaa sopivasti perunaa (1-2 syöjää kohti) sekä paljon tomaattimurskaa (puoli purkkia per capita). Varaa mukaan
lisäksi kohtuuttomia määriä valkosipulia, sopivasti kasvis- tai
kalalientä (tosikiltalainen tietysti luottaa kalaonneen, ja tekee
liemen kalastamistaan nieriöistä), pari purkkia oliiveja (kuivattuja oliiveja pitää liottaa, kaupasta saa aurinkokuivattuja), rosmariinia ja punasipulia ja pullo punkkua. Reseptin erikoisuus
on se, että kaikki seudun koirat ja petoeläimet pitävät sinua
parhaana kaverinaan niin kauan kun kuljet kuivatut turskat
rinkassasi, ihmiset sen sijaan jostain syystä välttelevät.
Muutamaa päivää ennen kuin ruoka on tarkoitus syödä,
sullo turskat Nalgeneen likoamaan (mieluiten jonkun muun
Nalgeneen kuin omaasi, hajun pois hinkkaamisessa on oma
hommansa). Turskaa liotetaan mieluiten 48tuntia tai enemmän, muista liottaa myös pottuja ja sipuleita. Kun tuskaveijari
on muuttunut sopivan pehmeäksi ja se irtoaa jäljellä olevista luista helposti, on aika aloittaa kokkaus. Jos käytössäsi on
valurautapata aina parempi, vaellusolosuhteissa kattilakin
kelpaa. Kuullota valkosipuli kevyesti, älä ruskista. Laita Turska,
potut ja sipulit huuhdeltuina kuumaan kattilaan jossa rasvaa
(paljon), kuumenna niin, että kun kaadat päälle viinin, saat sen
jumalaisen tuoksun nenääsi joka vääjäämättä seuraa hyviä
asioita niin kuin tämä. Laita rosmariini ja valkosipuli pataan ja
hauduta niin pitkään kuin maltat. Takaan, että se kaikkein enitenkin turskanhajua kammonnut kaverisi syö, ja pyytää vielä
lisää. Ainiin, mausta väinönputkisuolalla, mutta varovasti, jos
se kuivattu turska olikin suolattu ennen kuivausta, se on todennäköisesti melko rajusti suolattua.
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Teksti ja kuvat: Veikko ”Late” Piironen

Pohjoismaisten henkiinjäämiskouluttajien seminaari Virossa
Aika: Pe 9.9 - su 11.9.201. Paikka: Viron Simisalun Luontokeskus ja Kollasaar. Noin 60 km Tallinnasta
kaakkoon. Järjestelyvastuu: Viron Kaitseliit (suojeluskunta) ja Erki Vaikre tovereineen. Aihe: Koivun
monipuolinen hyötykäyttö. Osallistujat: Virosta 20. Ruotsista 7. Suomesta 3. Hollannista, Tanskasta ja Ukrainasta yksi mies kustakin maasta. Kyydit: Antoi pikkubussilla Tallinna- Simisalu-Tallinna,
kaitseliittolainen Rom Javois.Sää: Aurinkoinen. Välilä puolipilvistä. Heikkoa tuulta. Lämpötila + 1017 astetta.

Alkuseminaari Teron kanssa.

Laivamatkalla Tallinnaan kirjattiin ihan paperille Tero ”Tensu” Ahteen kanssa, mitä kaikkea koivusta voi saada? Helposti
löydettiin 20 hyötykäyttöä. Todettiin, että koivu on kaikkein
monipuolisin käyttöpuu. Onhan rauduskoivu myös suomen
kansallispuu. Keväällä mahlan ja hiirenkorvien käyttö. Tuohesta moneen. Virsuista-paanukattojen aluskatteeksi ja kaikki siltä väliltä. Unohtamatta tuohitervaa eli tököttiä. Saunavihdat,
eli-vastat mieluiten rauduskoivusta. Polttopuuna yksi parhaita. Sivutuotteena tuhkaa. Käy esim. Taulan tekemiseen ja isohirvenjäkälän käsittelyyn. Varvuista luutia, vispilöitä ja koristeesineitä. Vesoista väännetään vitaksia, eli narua. Puumaisista
pahkoista kuksia, vaaseja, jopa pöytiä. Käävistä on monenlaista hyötyä. Etenkin taula,-arina ja pökkelökääpä. Koivun
pakuri onkin tarkasti otettuna koivulla loisiva sieni, mutta nyt
ihan hittituote. Mainittakoon, että viimme sotien aikana sitä
ollut myynnissä ”Tikka” teen nimellä. Jaakko Halmetoja on kirjoittanut pakurista kaksi kirjaakin. Molemmat olen lainannut
Imatran kirjastosta. Huonekalu- ja käyttöesinepuuna koivu on
yksi parhaita. Ns. Lehtikerppuja on tehty kautta aikojen karjan- ja riistan talviruokintaan. Tupakan korviketta on kuivatut
koivunlehdet. Lopuksi muistettiin 10-15 sm koivupilkkeiden
käyttö puukaasuautojen, eli ”häkäpönttöautojen” kaasun
tuottamiseen. Sivutuotteena tästäkin saatiin hiiltä pajoihin
jne..Tässä osa kirjatuista. Pähkäilkääpä hyvät kiltalaiset loput
ihan itse. Kyllä ne 20 ja ylikin helposti löytyy.
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Kollasaaren kotasauna

Simisaluun päästyämme taivallettiin luontokeskuksen ylläpitämää luontopolkua ja osin pitkospuita n 3 km matka
Kollasaareen. Paikka on suosaareke, jossa aiemmin ollut mm
pellavaa viljellyt maalaistalo, jonka päärakennus palanut. Ulkorakennus vielä pystyssä. Mainittakoon, että jatkosodan
aikana alueella majaili Suomalais-Virolainen kuuluisa tiedustelupartio Erna. Se antoi tietoja neuvostoliittolaisten vetäytymisestä ja saksalaisten etenemisestä Virossa. Paikka on nykyisin Erkin ja Kaitseliiton koulutustukikohtana. Paikalla oli jo
tulilla ja iltapalaa nauttimassa pääosa seminaariväestä. Lämmin oli kohtaaminen Erki Vaikren ja monen muun aiemmista
seminaareista tuttavaksi tulleiden kanssa. Paikalle oli ehtinyt
Laskuvarjojääkärikiltaa edustava suomalainen Pekka Konu.
Syötiin monipuolinen ”kenttäiltapala” ja saunottiin kotasaunassa. Kylmää kaivovettä kaadettiin selkään sinkkiämpäreistä.
Osa jäi yöksi Kollaraareen. Meille ulkomaaliasille oli varattu tuvat luontokeskuksesta. Sinne palattiin.
Lauantaina työskenneltiin kahdessa pisteessä. Tuohitöitä teetti pärnulainen Andres. Hän oli tuonut nähtäväksi mm
erilaisia tuohitöitä ja -kontteja. Useimmat tekivät tuohisen
puukontupen. Kahta eri tyyppiä oli tekeillä. Puutyöpisteessä
tekivät useimmat taitavan Meeliksen ohjauksessa puukauhan
(täällä karjalassa kapustan) tai -lusikan. Illan aikana valmistettiin pieni määrä myös tuohitervaa. Virossa sille on sama ”tökötti” nimitys. Tuohiterva on hyvää nahkaesineiden, kuten

jalkineiden ja valjaiden hoitoon. On myös hyttyskarkoitteena
ja antiseptisena ihonhoitoon käytetty tuote. Tervan teko olisi
pitkä juttu tässä selostettavaksi. Siinpä olisi hyvä aihe kiltamme johonkin tapahtumaan. Tekijät ja välineet killastamme löytynevät?
Ukranalainen Igor piti luennon maansa survival tilanteesta.
Hänen tietääkseen maassa ei ole järjestetty henkiinjäämiskoulutusta. Niukkuuteen tottunut kansa on jo äidinmaidossa

imenyt selviytymistaitoja. Ihmiset on kaupungeissakin hyvin
omavaraisia. Useimilla on maaseudulla mökit, ja viljelypalstat.
Suurin puute tuntui olevan kaupungeissa, etenkin kriisitilanteessa puhtaan juomaveden puute. Hänellä oli näyttää pikkupulloja nestettä, joilla puhdistetaan suuriakin määriä saastunutta vettä. Lienee melkoista myrkkyä? Hänellä oli myös tuore
painos heidän selviytymisoppaasta. Samoja piirroksia ja kuvia
näytti olevan kuten kaikkien maiden alan kirjoissa.
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La ilta huipentui monipuoliseen grillipäivälliseen ja pakuriteehen. Aluksi tarjottiin Tensun tuomat tampereen mustamakkara maistiaiset, minun puolukkahillon ja kuusenkerkkämarmelon kera. Viron kansanmusiikki painotteisesta
musiikista vastasi hanurilla Kristjan ja rumpalina Egge. Saunaillassa laulettiin viron kansanlauluja em hanurimiehen säestyksellä. Eipä ole moitimista päivän ja illan annissa.

Seminaarin loppu ja yhteenveto

Su aamuna keskenjääneiden töiden lopettelua. Oli myös
näytös. Pari kaitseliittolaista ruuvasi puupöytään jonkinlaisen
pienen terän. Yksi piti ja ”syötti” 2 litran muovipulloa ja toinen
veti pienen kieleke alun jälkeen pullosta leikkautuvaa vahvaa vihreää muovinarua. Sitä tuli helposti n 10 metriä. Sitten
markkinat meidän kiltamme 40v juhlan malliin. Monta pöytää
oli erilaista tavaraa myynnissä pilkkahintaan. Oli mm villisianja majavan nahkoja. Pakuria ja alkuperäisiä Mora puukkoja
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puisella punakahvalla. Tietenkin puukkomestarinna Eggen
erilaisia puukko, nahka- ja villalanka töitä eli neuleita.
Lopuksi Erki jakoi kaikille osallistumistodistukset, Eesti
Instruktor paidat ja villapipot. Ne onkin melkein kaikkien päällä osallistujat kuvassa. Sitten vielä Erkile pikku lahjojen luovutus. Meiltä oli teemaan sopiva Imatralalaisen Martti Räisäsen
tekemä tuohitorvi. Tensu lahjoitti Trangia eväsrasiallisen suomalaista sisua. (sisu pastilleja) Pääasia oli, että virolaiset järjesti
jo kolmannen kerran hyvän seminaarin. Oli tilaisuus kanssakäymiseen ja mielipiteiden vaihtoon kansainvälisessä hyvässä seurassa. Ruotsalaisen ”komennuskunnan” johtaja Jonas
Marjamaa toivotti kaikki tervetulleeksi ensi syksynä, samoihin
aikoihin veljeskiltamme Svenska Överlevnadssällskapt järjestämään seminaariin ruotsiin.
Me suomalaiset vierailijat Veikko, Tero ja Pekka kiitämme
Erkiä tovereineen hienosta seminaarista! Suur tänu Teile Eestlased söbrad!
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Teksti : Arto Vehkomäki
Kuvat : Tomi Helin,Tea Ahjosaari,
Taina Holtta, Saku Luodes

Syyseväät Renkajärvellä
16-18.9.2016

Luonnon Syyseväät - kurssi järjestettiin tällä kertaa Hämeen sydänmailla Hattulan Renkajärvellä. Emäntänä ja isäntänä toimivat ansiokkaasti
Venla ja Antti. Syyseväät on nimensä mukaisesti
tapahtuma, jossa tutustutaan ruuanlaiton merkeissä syksyisen luonnon tarjoamiin antimiin
sekä erityisesti riistan käsittelyyn. Syyseväät on
hyödyllinen, syventävä ja täydentävä lisä Ulkoilun Turvallisuus - kurssilla jo opittuihin perustaitoihin.
Syyskuisen perjantai - illan hämärtyessä paikalle kertyi jälleen mukava joukko kiltalaisia. Viikonlopun opinnot aloitettiin
lintujen teurastuksella ja valmistamisella syötävään muotoon.
Toiminta keskitettiin juhlakentälle, jossa linnuista annettiin
padoissa tekeytyä maittavaa iltapalaa. Suurimman, lähes hartaan huomion sai osakseen omassa savimakuupussissaan muhinut ankka.
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Mausteena iltapalan kokkaukselle toimi erityisesti vahva
spekulointi ankan savikuoren kosteuden haihtumisesta ja optimaalisesta asennosta herkullisimman tuloksen saavuttamiseksi.
Merkittävä osa killan tapahtumia on aina ollut eri vuosikertojen kohtaaminen tulilla tarinoiden ja muistelujen merkeissä.
Myös näillä syyseväillä oli jälleen hienoa huomata kuinka erilaisten taustojen takaa kiltakansa pimenevässä illassa yhdistyi
osaksi tätä ikiaikaisten tarinoiden jatkumoa. Tulen ja tarinoiden lumo koitui myös kestämättömäksi yhdelle pässi - ystävistämme, joka ilmestyikin yllättäen hetkeksi kaveeraamaan
nuotiopiiriimme.
Viikko oli ollut kuitenkin monelle jo pitkä ja vaikka juttua
olisikin riittänyt vaikka koko yöksi, niin päätimme kuitenkin
jatkaa tarinointia lisää sitten aamulla. Kurssin hintaan sisältyvä luontoyöpyminen oli järjestetty houkuttelevasti kotamajoituksen muodossa, mutta jo totutusti moni kiltalainen etsi
kuitenkin sen oman kuusenalusensa, jossa unta ei kauaa tarvinnut houkutella.
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Lauantaina aamupalan jälkeen käärittiin jälleen hihat ja
vuorossa oli Oltermannin opetuksellinen pässin teurastus kädestä tai tässä tapauksessa pässistä kiinni pitäen. Näin ainakin lihatuotteiden monipuolisen käyttäjän näkökulmasta, oli
erittäin hyödyllistä nähdä ja kokea koko prosessi teurastuksesta lähtien, käsittelyn ja valmistuksen kautta, sinne omaan
vatsaan asti. Innokkaimmat pääsivät nyt mukaan nyljentään,
paloitteluun ja veren käsittelemiseen muiden kannustaessa ja
tukiessa. Pässi luovutti antimensa suosiolla ja se mikä käyttää
voitiin, se myös mukaan tulille otettiin.

32 – Survival News 2015

Olennaisena osana syyseväiden sisältöön kuuluu myös sienten, marjojen ja sopivien kasvien käyttäminen ruuanlaitossa
ja tilapäisvälineissä. Tähän tarkoitukseen lauantain ohjelmassa oli varattu erityinen hankintamatka metsään, jonne lähtikin
mukaan innokas joukko kiltalaisia. Valitettavasti vain juuri ne
halutut sienet olivat kovin niukasti edustettuina ja ylipäätäänkin sieniä tuli retkellämme vastaan vain vähän. Saimme kuitenkin onneksi lajikirjoa mukaan sienikoreihin pienimuotoisen sieninäyttelyn järjestämiseksi.
Pääosa kohdatuista mustikoista käytettiin tietenkin oikea-

oppisesti energianlähteenä jo keruutoiminnan aikana.
Patojen poristessa ja herkkujen valmistuessa oli hyvä taas
jatkaa tarinointia ja suunnitella uusia seikkailuja. Monella oli
haaveissa jo ensi talven UTT ja muitakin ensi vuoden mahdollisia kursseja odotettiin myös mielenkiinnolla. Ruoka maistui
kaikissa muodoissaan, ilta pimeni ja välillä käytiin laiturilla
saamassa oppia tähtitaivaasta. Pitkän illallisen päälle houkutti
vielä sauna joitakin, mutta kohta kutsui jo oman kuusen kainalo sitkeintäkin nuotiontuijottajaa.
Sunnuntaina jatkoimme taas vahvasti lihan käsittelyn mer-

keissä kahden muun pässin osalta. Nyt pässien kanssa yhteiseen toimitukseen pääsi osallistumaan jo useampikin innokas
käsi ja lisäksi huomiota kaipasi myös pari metsäjänistä. Koska
eilistä pässiä oli padoissa vielä jäljellä, niin lihat pakattiin nyt
myöhempää käyttöä varten. Ruuan osalta tuhdin aamupäivän
jälkeen iltapäivää kevennettiin onneksi jo perinteisellä, mutta toki lihaisalla, hernekeitolla, joka sopivasti houkuttelikin
paikalle vielä muutaman kiltalaisen iltapäivän markkinoita ja
vuosikokousta varten.
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Pakurista paljon iloa
Teksti ja kuvat : Mika Kalakoski

Kaikille kiltalaisille jo ulkoilun turvallisuuskurssilta tuttu pakurikääpä (Inonotus obliguus) on
viime vuosina saaanut osakseen aivan uutta
nostetta. Vuoden 2013 rohdoskasviksi Suomessa nimetty kääpä ei kuitenkaan ole vain pulaajan korviketta tikka-teetä, vaan monipuolinen
selviytyjän kaveri, jota löytyy hyvin Suomen
luonnosta.
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Pakuria myytiin aikoinaan Neuvostoliitossa apteekeissa ja
sillä on pitkä perinne kansanlääkinnässä mm. Kiinassa ja Siperian kansojen keskuudessa. Pakurin lääkinnällistä käyttöä on
tutkittu jo pitkään ja tulokset ovat lupaavia.
Pakurin kaupallista kasvatusta on myös Suomessa tutkittu
ja koivumetsän tuotto pakurikääpää puihin istuttamalla on arveltu taloudellisesti erittäin kannattavaksi.

Survival killan piirissä pakuriteetä on juotu killan
historian ajan.

Suomessa rajamiehet ovat rajankäyntien yhteydessä tutustuneet pakuriteehen neuvostoliittolaisten kollegoiden tsajunuotioilla. Jo 40- luvulla legendaarinen Toivo Rautavaara kirjoitti pakurin käytöstä kirjassaan Mihin kasvimme kelpaavat.
Viime vuosina pakuri alkoi kiinnostamaan itseäni enemmänkin kuin vain teenä. Vuonna 2012 killan järjestämässä
kansainvälisessä henkiinjäämisseminaarissa ruotsalainen Daniel kertoi käyttävänsä jauhettua pakuria taulana. Pakurikääpähän on Kanadassa tunnettu nimellä ”tinder fungi”, kun meidän kotoinen taulakääpämme (Fomes fomentarius) on ”false
tinder fungi” Mors Kochanskin mainion The Norhern Bushcarft
kirjan mukaan.
Keväällä 2014 olimme kiltaveli Hannun kanssa avustamassa englantilaista ja ruotsalaista parivaljakkoa pohjoisten havumetsien selviytymistaitoja käsittelevän kirjan materiaalin
keruussa. Sevettijärvellä tulkkasin kirjailijoiden ja Suonikylässä syntyneiden Matleenan ja Sergein haastattelua. Matleena
keitti meille pakuriteetä ja ohjeisti meitä seuraavasti: pakurista
keitetään vahva uute, jota laitetaan pikkuisen kuppiin ja päälle sitten kuumaa vettä, ihan kuin venäläiset laittavat teetä.
Pakuriuute säilytetään jääkaapissa, koska se rupeaa muuten
käymään. Pakuriuute säilyy jääkaapissa muutaman päivän. Pa-

kurikäävän mustasta hiilimäisestä pintakerroksesta leikattuja
paloja voi käyttää teenä niin kauan kuin niistä lähtee väriä. Ja
tämänkin jälkeen palaset voidaan hyödyntää, jauhaa ja syödä
vaikka viilin kera. Mitään ei mene hukkaan!
Mutta palataan vielä pakurin käyttöön tulenteossa. Tämän
vuoden kouluttajakurssille kokeilin ennalta pakurin toimivuutta taulana. Pakurin ruskea, korkkimainen, joustavan pehmeä osa toimii mitä mainioimmin taulana ja käsittelyksi riittää
pelkkä kuivaaminen. Tätä pehmeää osaa löytyy pakurin ja
koivun liittymäkohdasta. Ja taulan valmistus näin on äärimmäisen helppoa. Toinen tapa käyttää pakuria tulentekoon on
valita pakurin ruskeasta osasta hieman kovempi pala, johon
suoraan porataan jousella tai käsin kitkatuli. Menetelmä poikkeaa perinteisestä kitkatulesta siinä, että ei pyritä saamaan
aikaan hiiltyvää purua vaan pakuri itsessään syttyy hehkumaan. Itse olen suosinut pakurin kanssa käsin porausta. Ensimmäiset kokeeni tein puusta pudonneella kuolleella haavan
oksalla, mutta sittemmin siirryin kuolleeseen hirven haukkaamaan koivunversoon. Myös kelottunut terttuseljan verso toimii hyvin. Oksan vahvuudeksi riittää vajaa sentti. Menetelmä
on kohtuullisen helppo ja tämän vuoden aikana moni kokeneempi kiltalainen, kuin ulkoilun turvallisuus-kurssilainen on
onnistunut sytyttämään tulet käsin poraamalla pakuriin.
Pakuri ei ole pelkästään ravintoa, teekasvi tai tulen sytykettä,
vaan löytyy sille myös kosmeettista käyttöä. Matkalla pohjoiseen kiltasisko Päivi antoi palan valmistamaansa pakurisaippuaa lahjaksi ja kiltaveikka Antti samassa yhteydessä neuvoi
käyttämään sitä partasaippuana. Toimii!
Pakurin keruu ei kuulu jokamiehen oikeuksiin,
muista kysyä lupa maanomistajalta.
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Tapahtumat 2017
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi

Vuosikokous

6.1-14.1.2017 , Enontekiö

16.9.2017

Kurssilla käsitellään mahdollisimman kattavasti ulkoilun
talviturvallisuuskurssin koulutusohjelma olosuhteet huomioiden. Kurssi järjestetään maastoharjoituksena. Kurssijohtajana
toimii Jaana Vanhatalo, valvojana Pasi Ikonen. Kurssi on täynnä.

Vuosikokous pidetään Metsästysmuseolla Riihimäellä 16.9
klo 12.00. Ennen vuosikokousta klo 10.00 alkaen pidetään n.
tunnin mittainen opastettu museokierros museo-oppaan johdolla, jonka jälkeen jää vielä aikaa omatoimiseen tutustumiseen museolla ennen vuosikokouksen alkamista. Kutsu vuosikokoukseen lähetetään lähempänä ajankohtaa.

Kouluttajakurssi
17.-19.3 2017, Teisko
Kurssin johtaja: Mika Kalakoski. Kouluttajakoulutuksen teemana tällä kertaa on koulutuskortin ja –rastin järjestäminen
ja harjoittelu sekä UT-kurssin ohjelman laatiminen UT-kurssin
koulutussisällön ja tavoitteiden mukaisesti .
Survival killan kouluttajakurssille otetaan hakemusten ja
ennakkotehtävienperusteella enintään 12 kurssilaista. Mikäli
et tähtää kouluttajaksi, tarvitaan kurssille myös huoltajia, joiden tehtävät liittyvät kurssin muonittamiseen ja saunan lämmittämiseen. Kurssille voit hakeutua seuraavasti: Ilmoittaudu
kurssille toimittamalla ennakkotehtävät ja vapaamuotoinen
hakemus teemalla miksi sinun pitäisi päästä kurssille, Oltermannille mika.kalakoski@gmail.com 15.2. 2017 mennessä.
Hakijoille ilmoitetaan 20.2 mennessä onko saanut paikan.
Ennakkotehtävät: 1. Tee killan koulutusjärjestelmän mukainen koulutuskortti omasta toiminnastasi killasta ja hae koulutusjärjestelmän mukaista nimitystä. 2. Valmistele koulutusrasti, jota voi sellaisenaan käyttää UT tai UTT kurssilla ja tee siitä
koulutuskortti, jonka toimitat hakemuksen yhteydessä. Lyhyt,
ytimekäs ja selkeä esitystapa riittää.

Toukokuu 2017 Keväteväät
Paikka: avoin vielä
Kurssin johtaja: Mika Kalakoski. Muut kouluttajat / järjestäjät: Antti Siltala, Venla Saari, Ilpo Häyrynen. Aiheena pienet
kalat ja villivihannekset, yksinkertaisten kalastusvälineiden
valmistus ja käyttö. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ulkoilun turvallisuuskurssi
12.-20.8.2017 Enontekiö
Kurssin johtaja: Sampo Rouhiainen. Kouluttajat: Pasi Ikonen,
Mika Kalakoski, Jaana Vanhatalo. 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 löytyvät Killan sivuilla. Mikäli olet
kiinnostunut työskentelemään koulutusryhmässä, niin ota yhteyttä kurssin johtajaan sampo.rouhiainen@gmail.com .
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Syyseväät ja selviytymisaseet
16.-17.9.2017
Paikka: Lopen Kalamaja ja Lopen ampumarata
Vuosikokouksen jälkeen n. klo 14.00 siirrytään syyseväille
Lopen kalamajalle. Lauantaina metsästysaiheista ohjelmaa,
riistankäsittelyn harjoitusta ja ruuanlaittoa. Sisämajoitus ja
sauna. Sunnuntaina ohjelmassa tutustuminen ns. Selviytymis-aseisiin ja niiden turvalliseen käyttöön sekä ampumista
Lopen ampumaradalla. Tarkemmat tiedot tapahtumasta, ilmoittautumisesta ja kurssimaksusta julkaistaan myöhemmin.

Erä/poikkeusolojen ensiapu
Aika : 20-22.10.2017
Paikka: Teisko. Kurssin järjestäjät: Heikki Karinen ja Tero Ahtee. Kurssi keskittyy erä- ja poikkeusolojen ensiapuun ja -hoitoon sisältäen 4 tunnin hätäensiapu koulutuksen, jolla voi
päivittää SPR:n EA1 tai EA2 kortin. Tarkemmat tiedot tapahtumasta, ilmoittautumisesta ja kurssimaksuista julkaistaan myöhemmin. Kurssi pidetään ennen 27.10, jolloin 2014 vuonna
Killan järjestämän EA2 kurssin käyneiden kortti vanhenee.

