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Oltermannilla on asiaa
Survival killan toiminta on jälleen kerran ollut
aktiivista koko vuoden. Ja niin ovat olleet myös
kiltalaiset. Jokaiseen tapahtumaan on ollut tulijoita enemmän kuin paikkoja! Positiivista kehitystä on tapahtunut myös kiltalaisten aktiivisuudessa toiminnan järjestämiseksi. Yhdistys
toimii juuri niin hyvin, kuin siitä löytyy vastuunkantajia, niin yhdistystoiminnan,kuin koulutuksen pyörittämiseen. On kuitenkin syytä muistaa,
että pelkkä into ei välttämättä riitä pitkälle. Kun
johonkin tehtävään sitoutuu ja lupautuu sen tekemään, niin se myös tehdään, tai sitten hyvissä
ajoin pidetään killan vastuuhenkilöt ajan tasalla. Mitä enemmän tehtäviä jaetaan, sitä parem-

min toimintaa voidaan järjestää. Kuten ulkoilun
turvallisuuskurssilla jokainen on oppinut, vain
toimeen tarttuminen vie asioita parempaan
suuntaan. Kilta on koulutusjärjestelmä, jossa
jokaisella on mahdollisuus henkilökohtaiseen
kehittymiseen ryhmässä. Kymmenien vuosien
jatkumo antaa hyvän pohjan killan toiminnalle
myös tulevana vuonna. Meillä on hyvät eväät
jatkaa ainutlaatuisen toiminnan järjestämistä,
kunhan viestit kulkevat ja toiminta on avointa,
toivottaen kaikki killan toiminnan periaatteisiin
sitoutuneet tervetulleiksi samoille tulille!
Oltermanni Mika
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Voudin viesti

Teksti:
Kuvat:

Jaana Vanhatalo
Saarinen Ville, Marjo Lindberg Tuulentytöt

KILTASISKOT JA VELJET
Jälleen kerran kiitän teitä kaikkia julkaisuun kirjoittaneita sekä Koiviston Mirjaa, teimme tätä
yhteistyötä toistamiseen. Joka kerta, joka vuosi
opin uutta ja niin myös tänäkin vuonna. On aika
katsella mitä ja miten olemme saaneet tämän
kohta lopussa olevan Kiltavuoden päätökseen.
Huomasin myös, että tässä vaiheessa katseet
kääntyvät jo seuraavaan Newsiin ja sen suun-
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nitteluun. Haluan, että säilytämme tämän julkaisun perinteitä kunnioittaen, muistaen, että
oli aika pelkän kynän ja paperin. Kartat ja kuvat
piirrettiin käsin, mainoksia kerättiin, jotta julkaisu saatiin kasaan. Toivon, että kaivatte vanhat Newsit esiin ja sukellatte Killan menneeseen
aikaan. Tässä julkaisussa Turkka ja Late jakavat
ajatuksiaan ja vanhaa tärkeää Kiltahistoriaa.

Oma vuosi on kaikella tavalla ollut ainutkertainen, hienoimmat hetket vietin Grönlannin mannerjäätiköllä hiihtäen ja
selviytyen. Aika usein mietin, että tämä on selviytymistä parhaimmillaan. Päällimmäiseksi nousi oppi siitä, että tärkeintä ei
ole kilometrit, vauhti, ym. vaan se mitä teemme ja miten sen
teemme. Se ratkaisee kaiken. Meillä kaikilla kolmella naisella
oli sama päämäärä, yhteinen asia, jonka eteen teimme töitä
kaveria unohtamatta. Yhteistyö oli saumatonta, opin nauttimaan siitä, että joka hetkessä piti olla ajatus mukana mitä
tekee, koska silmänräpäyksessä vääräkin liike olisi voinut aiheuttaa ongelmia. Palelin ja vähän nälkiinnyinkin ja mietin, miten hienoa oli se kokea; väsymys, matkan tuoma rasitus, kivut.
Mietin, että tarvitaan äärimmäistä sitkeyttä ja mielentahtoa,
jotta selviämme vaikeimmistakin tilanteista.
Hätää ei ole kun on osaaminen, kaikki asiat ja toiminta kunnossa, luotto toiseen ja se luotto, että mehän selviämme ja
hiihdämme nöyränä luonto huomioiden. Ei väkisin puskemalla. Mieli tekee jo sinne takaisin. Se palaammeko jäätikölle vielä
jää nähtäväksi.
Jos katsomme menneen vuoden yhdistyksen toimintaa, niin
voimme olla tänä vuonnakin tyytyväisiä ja siirtää katseet ensi
vuoteen. Moneen kertaan olemme puhuneet tehtävien jakamisesta, yhdessä tekemisen tärkeydestä yhdistyksen toimintatarkoituksemme huomioiden. Tämä on toteutunut ja toivon,
että se toteutuu vielä paremmin ensi vuonna. Myös se, että
jokainen kantaa vastuun omasta tekemisestään, unohdetaan
holhous, huolehditaan muistuttamatta vastuutehtävistämme

ja omasta osuudestamme Killan toiminnassa. Toimimme ja
teemme, koemme ja opimme ihan kaikesta. Ja tämän jälkeen
kun osaamme vielä hyödyntää oppimaamme, niin toimintamme kehittyy koko ajan. Se on yksi oppimisen avainasia.
Tämän vuoden yhdeksi teemaksi muodostui ravinnon hankinta metsästämällä. Ensi vuodesta sen verran, että UTT-kurssi
jää seuraavaan vuoteen. Sitä vastoin keväteväät toteutamme
Enontekiöllä huhtikuussa, perehtyen sen alueen käytettävissä
olevaan ravintoon kyseinen vuoden aika huomioiden. Nyt tuli
hetki tämä toteuttaa, tapahtuma, jota ollaan jo jonkin aikaa
puhuttu. UT 2018 kurssi pidetään jälleen Enontekiöllä ja vuoden päätämme Kansainväliseen Henkiinjäämisseminaariin
syyskuussa. Suomen vuoro on se toteuttaa ja isännöidä. Kiltavuoden 2018 tapahtumista tarkemmin julkaisun lopussa.
Tämän lisäksi Kiltalaiset järjestävät myös omia yhteisiä tapahtumia, näistä mainittakoon Mattilan Marjan ja minun järjestämämme jänisjahtiviikonloppu Kiltaystävien kesken ensi
vuoden helmikuussa Janakkalassa ja Kettusen Mikon suunnittelema kiltalaisille yhteinen metsäkanalintujahti Ilomantsissa
lokakuun alussa. Tämän vuoden aihe metsästys ja riistan hankinta jatkuu ensivuonna.
Tässä kohtaa toivotan oikein hyvää joulua ja vuoden vaihdetta teille kaikille, itse vietän sitä tuoreena mummona toivottavasti tuleva metsästäjä ja Kiltalainen vierelläni.

Vouti Jaana
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Kaksi käpyä
ja lumipallo
Kuva ja teksti : Turkka Aaltonen

Luonnonmuonaa kypsymässä vuonna 1973 ensimmäisellä
UT - kurssilla, Kullaan Joutsijärven Iso-Nokeen saaressa.
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Selviytymistä talvisilla
tuntureilla
UTT 2017 Enontekiö 6.–14.1.2017

Teksti:
Kuvat:

Juha Salo
Kurssilaiset ja kouluttajat

Kurssin johtaja: Jaana Vanhatalo
Kurssin valvoja: Pasi Ikonen

1. maastopäivä 7.1.

Kouluttaja: Arto Vehkomäki
Apukouluttajat: Venla Saari, Lasse Pietikäinen, Jaakko Laurila, Heikki Siivari
Kurssilaiset: Tytti Wiinikka, Nina ja Miikka Pellosniemi, Tommy Boström,
Tomi Helin, Mikko Jokinen, Erik Ernits, Sebastian
Oroza, Tommi Nylund, Jesse Karhu, Juha Salo

Autoni on lastattu aivan täyteen. Tavaratilassa viiden henkilön varusteet: ahkiot,
sukset ja varustekassit ym. Vierelläni istuu Heikki, joka on tulossa kurssille apukouluttajaksi ja takapenkillä eestiläinen
Erik, jonka hain Länsisatamasta kyytiin.
Matka sujuu mukavasti, kun on juttuseuraa. Matkan edetessä kohti pohjoista maisemat muuttuvat etelän loskasta
kauniin talvisiksi. Muonion korkeudella
auton mittari näyttää jo -42 C. Mietin,
että tulossa saattaa olla kova viikko.
Selviytyminen sellaisella pakkasella
vaatisi kaiken toiminnan keskittämistä
tulentekoon ja majoitteisiin. Muu koulutus tulisi jäämään sivurooliin. On jo
myöhä, kun pysäytän autoni Hetantien
varteen ja ihailemme hetken taivaalla
tanssivia revontulia. Ennen puoltayötä
saavumme Paavontalolle, jossa emäntä
on jo lämmittänyt meille mökit. Olemme ensimmäiset paikan päälle tulleet
kurssilaiset. Muu porukka saapuu vasta seuraavana päivänä. Ajomatka halki
Suomen yhden pysähdyksen taktiikalla
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retkikunta-ahkio, mikä tietysti on ylimitoitettu viikon vaellukselle. Tällainen
ahkio sallii kuitenkin mukavan ylilastaamisen mahdollisuuden.
Monet ovat valinneet kevyen ”parispulkkenin” (ERAPro) naruvedolla! Myös
suksien pitokarvojen tarpeellisuudesta keskustellaan. Kovin sissi on Tommi,
joka lähtee reissuun rinkka selässä ja
ilman pitokarvoja! Koulutuksen ja iltapalan jälkeen pääsemme Paavontalon
saunaan. Henkinen valmistautuminen
tulevan viikon koitokseen on alkanut.
Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua.

vaatii ahman sitkeyttä. Päästyämme
tuvan lämpöön ei unta tarvitse kauaa
odotella.

Kurssin aloitus 6.1.

Aamu on jo pitkällä, kun heräämme.
Lähdemme Hetan K-markettiin ostamaan evästä. Aurinko nousee Hettassa
tänään ensimmäistä kertaa kahteen
kuukauteen. Shoppailemme koko päivän. Tosin aurinko on horisontin yläpuolella ainoastaan 18 minuuttia.
Iltapäivän aikana kurssilaisia ja kouluttajia alkaa ilmestyä Paavontalon pihaan.
Osa on tullut autolla osa yöjunalla Kolariin tai Rovaniemelle. Kurssin virallinen
osuus alkaa päivällisellä klo 17. Päivällisen jälkeen alkaa kurssin teoriaosuus.
Kurssilaisten esittelyssä käy ilmi, että porukalla on hyvin erilainen kokemus talviretkeilystä. Osa on kokeneita talvivaeltajia ja muutamat aivan ensikertalaisia.
Mietin ryhmämme selviytymistä, jos
olosuhteet muuttuisivat todella haastaviksi. Tiedän, että todelliseen hen-

kiinjäämiskamppailuun emme joutuisi.
Joukossamme on vahvaa kokemusta ja
pätevät kouluttajat, joten kaikesta selvittäisiin. Äärimmäisessä tapauksessa
olisi myös evakuoinnin mahdollisuus
olemassa. Itsessäni herättää syvää kunnioitusta ensikertalaisten rohkeus lähteä tällaiselle reissulle.
Illan aikana käymme läpi kurssin
turvallisuussuunnitelman ja saamme
koulutusta mm. hätämajoitteista, tulien tekemisestä ja lumiturvallisuudesta.
Nämä ovat taitoja, jotka saattavat joskus pelastaa henkemme. Vanha viisaus
opettaa, että puhumalla saatu koulutus
maksetaan tositilanteessa verellä. Me
pääsemme pian harjoittelemaan näitä
taitoja käytännössä. Päivän mittaan on
virinnyt vilkas keskustelu tulevan viikon
varusteista. Kaikilla on tietysti kurssikirjeessä mainitut varusteet, mutta välineissä on silti suuria eroja. On erilaisia
suksi- ja sideratkaisuja liukulumikengistä perinteisiin eräsuksiin.
Myös ahkioissa on eroja. Itselläni on iso

Aamupalan jälkeen alkaa kiivas ahkioiden pakkaaminen. Kouluttajat jakavat
meille ryhmäkohtaiset varusteet.Nautimme vielä lounaan Paavontalolla ja
sen jälkeen kaikki alkaa olla valmista.
Ryhmitymme ahkioinemme Paavontalon pihaan. Saamme ryhmittäin kartat
ja seuraavan yön leiripaikan. Kouluttajat
varmistavat, että jokaisella ryhmällä on
jonkinlainen suunnitelma reitistä.
Päästään matkaan ja aloitamme matkan teon jäällä hiihtäen. Jään päällä on
paikoittain vettä ja suksen pohjat kastuvat. Muuten keli on hyvä ja pakkanen
laskenut ”kesälukemiin”, lähelle -10 C.
Hämärä laskeutuu nopeasti ja pääosin
suunnistamme pimeässä. Järveltä löytyy selvät maamerkit: saaret ja niemet,
joiden perusteella on helppo suunnistaa leiriin.
Muutaman tunnin hiihdettyämme
saavumme ensimmäisen yön leiripaikalle. Meillä on lupa käyttää paikan päällä
olevia puita polttopuuksi. Pian sahat laulavat metsikössä ja puuta kaatuu. Illan
mittaan leiriin syntyy näyttäviä nuotioita. Jokainen ryhmä saa rakentaa vapaavalintaisen majoitteen. Helpoin ratkaisu
on tehdä avaruuslakanoista laavu, jossa
sivuseinät oksista ja lumesta. Keittelemme termospullot ja nalgenit täyteen
vettä. Olemme saaneet hätämuonaa
jota nautimme iltapalaksi. Emme tiedä, milloin saisimme seuraavan kerran
ruokaa, joten päätämme säästää sitä
tulevien päivien varalle. Ryömimme makuupusseihimme ja uni tulee mukavasti
pinotulen lämmössä.
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2. maastopäivä 8.1.

Johonkin aikaan aamusta kouluttajat
tulevat herättelemään meidät. Aikaa ei
kulu aamupalan valmisteluun, joten leiri
on nopeasti purettu. Kouluttajat jakavat
meille kartat ja näyttävät seuraavan yön
leiripaikan. Jokainen ryhmä saa suunnistaa sinne parhaaksi katsomaansa
reittiä pitkin, kuitenkin omaa uraa umpihankeen tehden. Kouluttajat haluavat
taas kuulla jokaisen ryhmän reittisuunnitelman. Lunta maastossa on kohtalaisesti eikä hanki kanna lainkaan. Reitillä
on yksi puronylitys ja puron molemmin
puolin maasto on melko jyrkkäpiirteistä. Jyrkkä rinne puron itäpuolella saa
hikikarpalot kirpoamaan otsalle. Tässä
vaiheessa viimeisetkin kurssilaiset kaivavat nousukarvansa ahkioista. Ladunavaajia vaihdetaan tiuhaan tahtiin. Myös
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varusteongelmia ilmenee. Muutamille
parispulkenin haltijoille selviää myös
vetoaisojen merkitys umpihangessa.
Tytin hiihtokenkiin sopimattomat siteet
korjattiin irtohihnoilla.
Kaikki ryhmät saapuvat leiripaikalle ennen pimeän tuloa. Jäälle on tehty
avanto, josta saamme vettä. Toiminta
leirissä aloitetaan taas tulipaikan kaivamisella, polttopuiden hankkimisella ja
tulien tekemisellä. Nyt vesiä ei tarvitse
sulatella lumesta. Jos puro- tai järvivettä
on saatavilla, kannattaa niitä hyödyntää
aina, kun mahdollista. Lumesta sulatetusta vedestä puuttuvat suolat ja mineraalit, minkä vuoksi se imeytyy huonosti.
Tulevan yön majoitteeksi on määrätty
tehtäväksi lumikammi eli quinzee. Tähän meille antaa Arto hyvät ohjeet. Tärkeätä on tampata kammin pohja hyvin,

jottei majoite lumen painosta myöhemmin painu ja mahdollisesti romahda.
Olennaista on myös, että lumi heitetään
kasaan irtolumena, jolloin lumen kiteytyminen on optimaalista. Kun saamme
lumikasat lapioitua ja viimeisteltyä,
Jaakko ja Jaana pitää meille koulutuksen koivutulien tekemisestä. Kaadamme muutamia koivuja ja alamme tehdä
koivutulia. Kohtalaisen puusavotan ja
huolellisten valmistelujenjälkeen savuavat koivutulet syttyvät leirissämme.
Majoitteet pitää saada vielä valmiiksi ennen yötä. Alamme kaivaa kammin
sisäpuolta. Raskaan kaivu-urakana jälkeen holvaamme katon huolellisesti. Lopuksi teemme kammeihin suksisauvalla
ilmareiän ja viemme sinne kynttilän.
Ovena lumikammissa toimii lumella
täytetty jätesäkki. Eristävyytensä vuoksi

quinzee on mitä mainioin majoite ja antaa todella hyvän suojan säätä vastaan.
Huonona puolena on sen tekemiseen
kuluva aika ja työmäärä.

3. maastopäivä 9.1.

Herätyksen jälkeen normaalit aamutoimet eli tulien tekeminen ja vesien keittäminen. Meille kerrotaan, että päivä
käytetään koulutukseen ja että tulemme viettämään myös seuraavan yön
samassa leirissä. Aamutoimien jälkeen
Jaana ja Venla pitää meille koulutusrastin talvisesta verkkokalastuksesta.
Teemme jäähän avantoja ja uitamme
verkot jään alle. Merkitsemme verkkojen paikan ja avannot suurilla oksilla.
Lopuksi peittelemme avannot lumella
ja palaamme leiriin.
Seuraavaksi teemme riekkoansoja lei-

rin lähimaastoon. Riekoista ei sillä kertaa ollut jälkeäkään, mutta ansat olivat
sitäkin hienompia. Kun riekkoansat ovat
valmiita saamme palkinnon.
Illan hämärtyessä seuraa lisää koulutusta tilapäisvälineiden tekemisestä.
Jokainen tekee omannäköisensä pilkkivavan sekä valaa tinasta pilkin. Olipa
joukossa joitakin mestarillisia luomuksiakin. Tämän jälkeen saamme tehtäväksi jokainen tehdä omat nuotiot ja sytyttää ne karkkulla ja taulalla. Jonkin aikaa
kuuluu kiivasta karkun kilkatusta ja armotonta tuohirulliin puhaltelua. Hetken
päästä leirissä kipinöi toistakymmentä
koivutulta.
Päivän päätteeksi Arto perehdyttää
meidät tähtien ihmeelliseen maailmaan.
Vaikka taivas onkin osittain pilvessä pystymme paikantamaan sieltä mm. Ison ja

Pienen Karhun sekä Kassiopeian tähtikuviot.
Kuulemme mielenkiintoisia tarinoita
tähtiin liittyvästä mytologiasta. Opettelemme myös suunnan määrittämisen
Otavan ja Pohjantähden avulla. Tämän
jälkeen kokoonnumme kouluttajien leiriin, jossa meitä odottaa ”lottovoitto”:
saamme jäisen poronvasan! Lähdemme
välittömästi paloittelemaan ruhoa ja
aloitamme juhla-aterian valmistamisen.
Ensin laitamme porokeiton tulille ja paloittelemme vielä poronniskan, jonka
jätämme yöksi kattilaan hautumaan.
Keitetty poronliha jaetaan huolellisesti tasan ruokailijoiden kesken, samoin
maukas keitinliemi. Tunnelma leirissä on
korkealla. Herkullisen illallisen jälkeen
vetäydymme yöpuulle kotoisiin lumikammeihimme.
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4. maastopäivä 10.1.

Heräämme leudossa pakkassäässä. Aamutoimet ovat jo muodostuneet rutiineiksi. Illalla on jo kerätty valmiiksi
polttopuuta ja tehty sytykkeitä. Pian
nuotiot loimottavat ja vesikattilat porisevat. Suuri ero aiempiin aamuihin on
se, että nyt ei tarvitse lähteä nälkäisenä
matkaan. Yön yli hiilloksen lämmössä
hautuneet poron niskapalat ovat todella mureita.
Aamupalan jälkeen lähdemme kokemaan pyydyksiä. Verkkojen nostoon
lähdemme suurin odotuksin. Nyt emme
saalista saa. Nostamme verkot ja vyyhteämme verkkonarut. Merkitsemme
pääty- ja kokemisaukot näkyvästi, etteivät poromiehet ajaisi niihin vahingossa
kelkalla. Paikallinen poromies koirineen
onkin sattumalta ajamassa juuri ohitsemme ja pysähtyy hetkeksi ihmettelemään touhujamme. Puramme myös
riekkoansat. Saamme määräyksen purkaa leirin ja hajottaa lumikammit.
Meidät jaetaan uusiin ryhmiin. Itse
saan kunnian päästä ryhmään, jolle
Miikka antaa osuvasti nimen ”prinsessat” (ei alle 100 kiloisille). Ryhmä kerrallaan siirrymme järven vastarannalle,
jossa Jaana antaa meille ohjeet päivän
siirtymätaipaleelle. Tehtävänä on saamamme kartan perusteella piirtää oma
reittikartta ja suunnistaa sen perusteella kompassisuunnalla seuraavan yön
leiriin. Ohjeena on myös, että jokainen
ryhmä tekee oman uransa eikä muiden
ryhmien uria saa kulkea. Merkitsemme
piirrokseen merkittävät maastonkohdat sekä kelkkauran, jota ei tule ylittää.
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Otamme kaikki kompassisuunnan ja tarkastamme niiden yhtenevyyden.
Heti alussa on jyrkkä nousu, joka saa
hien pintaan. Haastetta lisää kaatuileva
parispulkken, johon viritämme lisänarut. Rinteeseen muodostuu ristiin rastiin
meneviä kulku-uria. Nousun jälkeen pidämme lyhyen hengähdystauon.

suksen uraa ja parispulkken tulee viimeisenä.
Illan hämärtyessä saavumme leiripaikkaan, joka on pienen järven rannassa.
Tarkoituksena olisi pareittain kaivaa majoitteeksi lumikiepit, mutta lunta ei ole
aivan riittävästi, joten joudumme tyytymään lumikuoppiin. Lunta on runsaasti,
mutta se on pehmeää irtolunta, joten
lumikuoppa vaatii kohtalaisen lapiointiurakan sekä männyn oksia seinien tueksi. Katon lumikuoppaamme teemme
männyn rungoista, ahkion aisoista ja
avaruushuovasta, oven jätesäkistä. Kun
lumikuopat ovat valmiit, alkaa polttopuiden hankkiminen, nuotiopaikkojen
kaivaminen, tulien tekeminen ja vesien
keittäminen. Näistä on muodostunut iltarutiineja. Illalliseksi porokeittoa. Myös
lumikuoppa osoittautuu kelvolliseksi
majoitteeksi.

5. maastopäivä 11.1.

Olennaista on pitää oikea suunta ja tarkastaa se kompassista riittävän usein.
Matkaa seuraavaan leiriin on vain muutama kilometri, mutta kaatuileva ahkio hidastaa etenemistämme. Tilanne
korjaantuu, kun alamme tehdä kolmen

Aamutoimien jälkeen puramme leirin.
Tämän jälkeen siirrymme yhtenä ryhmänä itään päin saavuttaaksemme kelkkauran. Tullessamme kelkkauralle alkaa
jo hämärtää. Hiihdämme otsalamppujen valossa ehkä kilometrin verran
kelkkauraa pitkin kohti pohjoista. Seuraavan yön leiripaikkamme sijaitsee puron varressa, joten juomavesien hankkiminen on helppoa. Myös tällä kertaa
majoitteeksi on määrätty lumikuoppa.
Me ”prinsessat” teemme itsellemme kolmen hengen lumikuopan. Majoitteen
valmistuttua alamme valmistaa päivällistä. Suola on kortilla ja viimeisiä poronkäristyksiä laitetaan patoihin. Vielä pitäisi säästää ruokaa hieman viimeisellekin

päivälle. Vaikka lumikuoppamme katto
alkoi yön aikana uhkaavasti vajota alaspäin, saimme kuitenkin ansaitsemamme ”prinsessaunet”. Tosin kuorsauksen
taso saattoi majoitteessamme ylittää
sallitun desibelilukeman. Joku epäili,
että olemme yön aikana ”sahanneet”
muutaman motin halkoja

nuoria männyn runkoja. Saan vasta tarveaineet kasaan, kun meille annetaan
ohjeet leiriytymisestä. Jokainen etsii itselleen leiripaikan lähimaastosta ja majoittuu parhaaksi katsomallaan tavalla.
Leiriytyminen alkaa taas normaaleilla rutiineilla. Etsitään sopiva paikka
majoitteelle, kaivetaan tulipaikka, teh-

6. maastopäivä 12.1.

Herääminen tuntuu vaikealta ja aamutoimet ovat hidastuneet, jos mahdollista, vielä aiemmistakin aamuista.
Energiataso on alhaalla. Viimeisiä poronrippeitä nautitaan hartaudella syvän
hiljaisuuden vallitessa. Poroliemet kaadetaan termospulloihin. Aamupäivän
koulutusrastina on loukkaantuneen
evakuoiminen tilapäisvälinein. Harjoittelemme loukkaantuneen kuljettamista
sekä ahkiolla että suksista tehdyllä kelkalla.
Koulutuksen jälkeen puramme leirin
ja siirrymme yhtenä ryhmänä kelkkauralle. Saamme ohjeet hiihtää kelkkauria
hyväksi käyttäen läheisen vaaran päälle.
Matkaa kertyy joitakin kilometrejä. Vaaralle päästyämme Jaana antaa ohjeet
viimeiselle vuorokaudelle. Tästä lähtien
kaikki toimivat itsenäisesti eikä yhteyttä
muihin kurssilaisiin enää pidetä. Koulutusrastina on lumikenkien askarteleminen. Meille näytetään kahdenlaisten lumikenkien tekeminen. Jaana ohjeistaa,
että lumikenkien tekeminen on vapaaehtoista. Osa kurssilaisista tekee männyn oksista ns. kevyemmän version.
Itse päättelen, että tällaiset ”kevytlumikengät” eivät kantaisi raskassarjalaista.
Niinpä lähden kaatamaan ja karsimaan

dään majoite, hankitaan polttopuuta,
keitetään vedet, huolletaan itsemme.
Lisähaastetta toiminnalle antaa reisiin
saakka ulottuva puuterilumi, jossa eteneminen on kohtalaisen työlästä. Koska
itselläni on retkikuntakäyttöön suunniteltu tilava ahkio, päätän nukkua siinä.

Sijoitan ahkion kahden puun väliin tekemääni lumikuoppaan. Viritän köyden
puiden väliin ja asennan katokseksi
avaruushuovan. Huoltotoimien jälkeen
sujahdan ahkiooni ja nukahdan välittömästi.

7. maastopäivä 13.1.

Yllättävän hyvin nukutun yön jälkeen
kouluttajat käyvät herättämässä meidät. Ravistelen lumet avaruushuovan
päältä ja pakkaan ahkion. En tee enää
tulia, koska minulla on juomapullossa
ja termarissa lämmintä vettä pari litraa.
Yksitellen menemme kouluttajien leiriin
käskynjakoon. Yön aikana olemme ”tapaturmaisesti” menettäneet sauvamme
ja suksemme. Tässä vaiheessa ymmärrän, että minun on askaroitava aloittamani lumikengät valmiiksi. Jokainen
toimii edelleen itsenäisesti. Kouluttajat
antavat tehtäväksi siirtyä parhaaksi katsomallamme tavalla lännessä olevalle
kelkkauralle. Tälläkään kertaa emme saa
käyttää hyväksemme muiden uria, vaan
jokainen tekee oman uransa. Kyseiseltä
kelkkauralta meidät tultaisiin evakuoimaan. Myös Erik ja Sebastian ovat päätyneet tekemään kunnolliset lumikengät.
Saan lumikengät valmiiksi. Epäilen
niiden toimivuutta, kun lähden raivaamaan tietäni umpihankeen. Positiivinen
yllätys: lumikengät toimivat erinomaisesti. Toisen lumikengän kiinnitystä joudun muutaman kerran parantelemaan.
Huomaan, että niillä on kuljettava
mahdollisimman tasapainoisesti, koska
sivuttaisliikkeessä jalka helposti lipeää
paikaltaan.
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Ilman lumikenkiä olisi painavan ahkion
vetäminen umpihangessa ollut todella
raskasta. Etenen sopivaa maastoa mukaillen ja muiden kulku-uria väistellen.
Lumikengistä huolimatta matka ei taitu
hangen päällä liidellen. Mietin, millainen urakka on ollut niillä sisseillä, jotka
lähtivät liikkeelle ilman minkäänlaisia
lumikenkiä. Lopulta kuulen iloista puheensorinaa ja pian saavun kelkkauralle.
Osa kurssilaisista on jo evakuoitu.
Jonkin ajan kuluttua kuulemme
moottorikelkan äänen ja Pasi saapuu
rekineen. Lastaamme ahkiot ja itsemme
rekeen ja lähdemme viimeiselle siirtymätaipaleelle. Ounasjärvellä on jään
päällä todella paljon vettä ja ylittäessämme järveä vesi
pärskyy aivan kuin
ajaisi
moottoriveneellä. Pian olemme
kuitenkin
turvallisesti Paavontalon pihassa. Paavontalolla
saamme mehukeittoa ja kuumaa teetä.
Tunnelma on korkealla: kaikki selvisivät kurssista! Mehutankkauksen jälkeen
huollamme yhteiset
varusteet ja laitamme omat varusteemme kuivumaan. Isäntäväki on lämmittänyt meille saunan. Vaikka suihkusta ei
lämpöistä vettä tulekaan, on mahtavaa
päästä saunan löylyihin ja kylpemään
viikon rasitukset kropasta. Saunan jälkeen on meille katettu illallinen. Pöydät
notkuvat monenlaista herkkua, jotakin
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muuta kuin porokeittoa! Ruokaillessa
huomaa, että viikossa on vatsalaukku jo
pienentynyt eikä yletöntä määrää ruokaa pysty syömään.
Mikä nautinto: nukkumaan täydellä
vatsalla, lakanoiden väliin ja sopivasti
rentoutuneena.

8. Kurssin päättäminen 14.1.

Heräämme aamupalalle klo 8, yllättävän
pirteinä. Nautimme todella runsaasta
aamupalasta ja mikä parasta: KAHVIA,
viikon tauon jälkeen! Aamupalan jälkeen alkaa kurssin palautekeskustelu.
Palautteessa käy ilmi, että suurimmat
haasteet kurssilla ovat olleet lumen syvyys, varusteiden kastuminen sekä huo-

not tai sopimattomat varusteet (ahkiot,
hiihtokengät ym.). Suurinta antia ovat
olleet koulutukset sekä tilapäisvälineiden tekeminen itse. Ylistystä sai myös
hienosti järjestetty harjoitus suksien
menettämisestä ja selviytymisestä tila-

päisvälinein. Monelle on ollut hienoa
huomata, miten hyvin oikein valitut
varusteet ovat toimineet. Myös toimiminen ryhmässä ja sooloyö mainitaan
hyödyllisinä kokemuksina. Kiitosta saavat myös hienosti toimineet järjestelyt
ja logistiikka. Itse haluan nostaa esille ne
kurssilaiset, joilla ei ennen tätä kurssia
ollut juurikaan kokemusta talvivaelluksista. Ensikertalaiselta vaatii rohkeutta
ja lujaa asennetta lähteä talvisille tuntureille ilman muonaa ja majoitetta.
Tällaisessa toimintaympäristössä voivat
olosuhteet muuttua hetkessä todella
haastaviksi. Suurkiitokset kurssin onnistumisesta kuuluvat Jaanalle ja Pasille
sekä kaikille kouluttajille. Ilman heidän
sitoutumistaan ja työpanostaan tällaisen kurssin
järjestäminen olisi mahdotonta.
Opettelimme ja harjoittelimme kurssilla niitä
taitoja, jotka hengissäselviytymisen kannalta ovat
olennaisia. Tositilanteessa nämä taidot voivat
joskus pelastaa oman
henkemme tai jopa joidenkin muiden hengen.
Tällä kurssilla olemme
saaneet perustiedot siitä, miten pysymme pitämään itsemme toimintakuntoisina:
hankkimaan juomavettä ja tekemään
hätämajoitteita. Juuri tästä hengissäselviytymisessä perimmiltään on kysymys.
Kohti uusia haasteita!
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Kouluttaja - koulutus
Teiskossa 17.–19.3.2017

Teksti:
Kuvat:

Hyvän kouluttajan ominaisuuksia, koulutustilanteiden kulkua, koulutukseen valmistautumista ja näiden muodostamaa
koulutuskokonaisuutta pohdittiin viikonlopun aikana myös
pidemmän kaavan kautta. Jokainen myös sai ja antoi koulutuksista rakentavaa palautetta hyvässä hengessä.
Rastien ja oppituntien aiheina oli tällä kertaa selviytymisen
seitsemän vihollista, hypotermia ja paleltumat, hätäviestintävälineet, yleisimpien hätämerkkien käyttö ja hätämerkkeihin
liittyvä tilapäisvälineiden käyttö, tilapäisten lumikenkien valmistus, hätämajoitteen pystyttäminen avaruuslakanasta, talvikalastus, vuodenaikaan ja olosuhteisiin sopivan vaatetuksen
valinta sekä erilaiset tulentekotavat ja -materiaalit.
Toisin kuin UT kursseilla, muilla Killan kursseilla ei perinteisesti ole joutunut nälkää näkemään. Näin tälläkin kertaa; illan
tullen metsäisen maiseman valaisi taas nuotion loiste, ilmassa
leijui valmistuvien herkkujen tuoksut ja tähtien lisäksi kimmelsivät tulen ympärillä lammasvartaiden kypsymistä vartovien
suupielissä roikkuvat pisarat. Kiltalaisten laatuaikaa; tavata
kiltaveljiä ja –siskoja, nautiskella tulilla, kertoa tarinoita, suunnitella tulevia reissuja, eräperinteen mukaisia projekteja ja reseptejä.

Saunomisen ja järvessä pulahtamisen jälkeen alkoi osalle jo
uni maistumaan, mutta illanvirkuille riitti myös mielenkiintoista kirjallisuutta luettavaksi. Olihan jokainen tuonut kirjahyllystään yhteiseen pöytään aiheeseen liittyvän kirjan.
Killan kouluttajakoulutus luo hienon mahdollisuuden kerrata koulutusaiheita, syventää osaamistaan ja saada rakentavaa
palautetta ynnä hyviä vinkkejä avuksi tulevien kurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jo kauemmin Killan toiminnassa
mukana olleilla, paljon kokeneilla mestareilla ja tuoreemmallakin monenlaisesta osaajasta koostuvalla kiltakansalla on paljon käytännöllisiä tietoja ja taitoja jaettavaksi.
Olemalla aktiivinen Killan toiminnassa ja ylläpitämällä osaamistaan myös vapaa-ajallaan, jokainen Kiltalainen voi osaltaan
vaikuttaa koulutuksen korkean tason ja kurssien vaativuuden
ylläpitämiseen sekä arvokkaan eräperinteen jatkumiseen.
Näin myös tulevat erä- ja selviytymistaidoista kiinnostuneet
kurssilaiset, tulevat Kiltalaiset, tulevat saamaan jatkossakin
maan parasta selviytymiskoulutusta. Siinä sivussa voimme
vaikuttaa positiivisesti ulkoilun turvallisuuteen myös Killan
ulkopuolella.

Tomi Helin
Jaana Vanhatalo, Tomi Helin

Killan kouluttajakurssille Teiskoon kokoontui
Oltermannin lisäksi kaksitoista kouluttamisesta
ja itsensä kehittämisestä kiinnostunutta Kiltalaista. Paikalla oli Killan koulutusjärjestelmän
mukaisesti laskettuna kaksi oppipoikaa, viisi
kisällikokelasta, kolme kisälliä ja kaksi mestaria. Kurssipaikkana toimi osalle jo edellisen vuoden kurssilta tuttu Teiskon takametsistä järven
rannalta löytyvä vanha metsänvartijan tila, jota
Tero “Tensu” Ahtee, yksi Killan kunniajäsenistä isännöi. Kurssille osallistuvien ennakkotehtävänä oli valmistella Ulkoilun turvallisuus tai
Ulkoilun talviturvallisuus -kurssien koulutussisällön mukainen oppitunti tai maastopainotteinen koulutusrasti ja luoda siitä koulutuskortti,
jota voisi sellaisenaan käyttää kurssilla. Koulutuskortteihin saatiin tarpeellista tietoa muunmuassa rasteihin valmistautumisesta ja niihin
tarvittavista materiaaleista. Kortit talletettiin
aiemmin perustettuun koulutusmateriaalien arkistoon, josta tulevien kurssien kouluttajien on
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hyvä ammentaa kurssien suunnittelun pohjaksi
ja yhteneväisen koulutussisällön varmistamiseksi. Pelipaikoilla Teiskossa jokainen osallistuja sai koulutettavakseen yhden rastin tai oppitunnin, mutta yllättäen pakkaa sekoitettiin ja
rastien aiheet vaihdettiin vetäjien kesken. Oli
briiffattava oma aiheensa lyhyessä ajassa kouluttajaparilleen niin, että tämä pystyi kouluttamaan sen eteenpäin muille kouluttajille, jotka
toimivat tässä kohtaa oppilaina. Varsin hyvää
harjoitusta UT ja UTT kurssien muuttuviin olosuhteisiin ja tilanteisiin joissa koulutusvastuita
ynnä muita tehtäviä joudutaan usein lennossa
vaihtamaan. Harjoitus muistutti taas siitä että
hyvä kouluttaja hallitsee omien tuttujen aihepiiriensä lisäksi myös kokonaisuuden ja on valmistautunut yllättäviinkin tilanteisiin.
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Survivalistin pyytimet
kalastukseen
Keväteväät 2017 Renkajärvi, Niinisaari 19.–21.5.2017
Teksti: Siltala Antti
Kuvat: Sampo Rouhiainen,
Pirjo Natunen, Tomi Helin
Piirrokset: Venla Saari

KALASTAMINEN TILAPÄISVÄLINEIN

En käy pyytimiä ja niiden valmistamista tässä sen tarkemmin
läpi, ne ovat kurssien ohjelmaa. Välineet voidaan jakaa aktiivisesti pyytäviin (esim. onget, sevetinvirveli, atrain, haavi) ja
passiivisesti pyytäviin (esim. verkko, katiska, koukut).
Kalastamaan lähtiessä, etenkin selviytymistilanteessa selviytymisvarusteilla, olisikin hyvä tietää mistä kalaa saa milloinkin
ja miten. Vuodenajalla ja paikan valinnalla on suuri merkitys
saaliin saamisen kannalta. Lähtökohtaisesti rannalta kalastaessa ollaan aina kalapaikoilla. Rannalta täytyy kuitenkin osata
etsiä ne paikat joissa kalat viihtyvät. Yleensä tällaisia paikkoja
ovat suojaa antavat paikat kuten kaislikot, niiden reuna-alueet, lumpeikot, kaatuneet puut vedessä. Tai virtapaikat kuten
purojen ja jokien suut. Joissa hyviä paikkoja ovat virtapaikkojen suvannot, koskien ylä- ja alapäät (niskat ja luusuat) sekä
tulopurojen suut. Myös oma käyttäytyminen ja liikkuminen
vaikuttaa olennaisesti saaliin kokoon aktiivisesti pyydettäessä. Kalastajan tulee olla näkymätön ja äänetön jolloin kaloja
ei säikytetä tiehensä. Jo pienikin käden heilautus voi olla liikaa
ja kalaparvi säikähtää kalastajan ulottumattomiin. Mitä kirkkaampi vesi ja keli sekä mitä matalampi vesi, sitä varovaisempi
ja huolellisempi kalastajan tulee olla. Mielestäni helpoimmat
kalalajit pyydystää Suomessa ovat hauki, ahven
ja lahna niiden laajan levinneisyyden sekä runsauden puolesta. Keskityn
tässä nyt näiden kalalajien
pyytämiseen muutamin
toimiviksi todetuin menetelmin.

HAUKI

Jo hyvissä ajoin ennen keväteväitä oli päätetty että
kurssilla keskityttäisiin kalastukseen erilaisin pyydystämiskeinoin. Ennakkoon varustauduttiin jos jonkinlaisilla
pyytimillä, kuten verkoilla, katiskoilla, koukuilla ja atraimilla. Ajatuksena tälle suurelle pyydysarsenaalille oli se,
että kurssin kalat saataisiin järvestä, ei marketin kalatiskiltä. Kurssilla valmistettiin myös pyytimiä ja kalastettiin
niillä. Kurssi pidettiin n. 2ha kokoisella saarella, joten kalastamiseen paikka tuntui erittäin sopivalta. Ahkerasta
pyytämisestä huolimatta saalis jäi melko vähäiseksi, joten ajattelin keskittyä tässä jutussa hieman siihen, miten
omaa kalastamista selviytymistilanteessa voisi hieman
kehittää.
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Alustuksena aiheeseen tulee katsoa hieman ajassa taaksepäin. Kalastaminen on aina kuulunut ihmisen keinoihin
hankkia ruokaa ja selviytyä. Osana luonnonkiertoa, myös
kalojen liikkeet, kutuajat ja lisääntyminen ovat liikuttaneet kalastajia saaliin perässä. Kalastajien vuoden kierto kulki pitkälti kalojen kutuaikojen mukaan ja paikkaa
vaihdettiin sen mukaan missä ja milloin mikäkin kala oli
kutupuuhissa. Tämä siksi koska kutevat kalat kerääntyvät
pienelle alueelle jolloin ne ovat helpommin pyydettävissä. Moni varmasti kyseenalaistaa kudulla olevan kalan
pyydystämistä. Vastuullinen kalastaja päättää itse milloin
ja missä määrin kala on järkevä pyytää ja milloin se tulisi
jättää pyytämättä.

Hauki on yleisin suuri petokalamme. Se on levinnyt koko Suomeen, poislukien aivan korkeimmat
järvet Pohjois-Lapissa. Se
on helpohko saalis kunhan tietää kuinka sitä pyytää. Hauki kutee keväällä
jäiden lähdön aikaan matalaan rantaveteen. Kevät
(huhti-toukokuu) onkin
parasta hauen kalastusaikaa. Pyyntitapoja on monia. Passiiviset pyytimet
kannattaa jättää pyytämään aivan muutaman metrin päähän
rannasta, mielellään jonkun kaislikon reunaan tai puron suuhun. Hauet tulevat nimenomaan kaislikoihin ja heinikoihin
kutemaan. Joskus ne nousevat myös puroihin tai jopa pelloille
kun vesi on keväällä korkealla. Kannattaa suosia etelänpuoleisia suojaisia poukamia, sillä siellä vesi lämpenee hieman
nopeammin kuin muualla. Tämä houkuttelee hauet lämmittelemään, ne saattavat tulla aivan rantaveteen jolloin ne ovat
pyydystettävissä esim. atraimella.

ATRAIN

Hyvä ja tehokas keino aktiiviseen hauen pyytämiseen on kulkea matalia rantoja ja kaislikoita atraimen kanssa. Kudun ollessa käynnissä voi kalojen myös nähdä molskivan rannoilla. Kulkeminen on tehtävä erittäin varovaisesti ja ääneti. Joskus on
jopa seistävä paikoillaan ja odotettava että kala ui lähemmäksi
ja iskeä kun se tulee riittävälle etäisyydelle. Jos kalan säikäyttää, ei kannata hermostua. Kannattaa katsoa mihin suuntaan
se lähti, sillä yleensä hauki ei mene kauas. Se ottaa muutaman
metrin pyrähdyksen ja jää paikoilleen. Tilanteen rauhoituttua
voi jatkaa pyytämistä. Atraimella iskemistä tulisi harjoitella,
jotta isku olisi riittävän nopea ja sulava. Atrain viedään kalan
yläpuolelle, noin niskan kohdalle ja isketään yhdellä nopealla
liikkeellä kalan niskasta läpi, atrain poikittain kalaan nähden.
Atrain pidetään pohjaa vasten kunnes kalan liike loppuu, sitten se nostetaan varovaisesti ylös, varmistetaan että kala on
hengetön tainnuttamalla ja laskemalla veri katkaisemalla kaulavaltimo kiduksien alta.

SEVETIN VIRVELI

Toinen hyvä keino pyydystää haukea on heittokalastus sevetinvirvelillä. Tämä keino toimii koko sulan ajan. Tässäkin tapauksessa on tärkeää tietää kalojen olinpaikat ja
päästä lähelle niitä. Taas
korostuu erittäin rauhallinen liikkuminen veden
äärellä, jotta kaloja ei hätyytellä pois jo ennenkuin
ollaan päästy kala-apajille. Rannansuuntaista liikkumista tulisi välttää, rantaan tulo kannattaa tehdä
kohtisuoraan ja mielellään matalana tai jonkun
puun tai puskan takaa
suojassa. Uistimeksi sopii
mikä vain esine tai kappale (lusikka, pellin pala)
minkä saa lentämään virvelillä ja mihin saa pientä
uintiliikettä kelattaessa.
Uintiliikkeen voi myös
tehdä itse siimasta nykimällä, ”uittamalla”. Hauki
reagoi ärsykkeeseen, eli
hyvä tapa on matkia vahingoittunutta kalaa. Myös pinnalla uiva uistin toimii ihan yhtä
hyvin matalassa vedessä. Hauella on erittäin terävät hampaat,
joten siiman ja uistimen välissä kannattaa käyttää jotain kestävää siimaa, narua, rautalankaa tms. Leuat ovat myös kovat,
joten kalan iskiessä kiinni kannattaa tehdä pieni vastanykäisy,
jolloin koukut varmasti tarttuvat kalan suuhun.
Hyviä paikkoja hauen löytämiseen ovat purojen suut. Siellä
on aina pientä kalaa ja myös haukia. Kaislikot ovat haukien lymypaikkoja, joten niiden liepeiltä kannattaa kokeilla. Lahden
poukamat ovat usein kalaisia. Ei kannata arastella matalaa
vettä sillä haukia saattaa saada ihan rannasta, jopa n. 10cm
syvästä vedestä.
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TUULASTUS

Tuulastus toimii kaikille kalalajeille. Tuulastusta voi harjoittaa
syksyllä iltojen pimetessä ja vesien viiletessä. Vesien viilettyä
kalat tulevat rantaan, niiden liikkeet hidastuvat jolloin ne ovat
helpompia pyydystettäviä. Tuulastus on erittäin tehokas keino
saada saalista, etenkin jos on vene käytettävissä. Toki tuulastusta voi tehdä myös rannalta käsin, tai kahlaamalla. Ideana
on pimeällä käyttää valoa (esim. Otsavalo, taskulamppu, soihtu) jolla etsitään kaloja rantavedestä. Kun kala löytyy, pyritään
pääsemään varovasti sen lähelle. Atrain viedään taas n. 20cm
kalan yläpuolelle ja isketään terävästi kalaa niskaan. Atraimella kalastaessa tähdätään niskaan, sillä kala saattaa ehtiä liikkumaan hieman ja tällöin isku ei mene ohi jos tähtäin on ollut
niskassa. Pienemmälle kalalle valitaan pienempi, tiheäpiikkinen atrain. Hyviä tuulastuspaikkoja ovat matalat, tuulensuojaisat lahdenpoukamat.

AHVEN

Yleisin kalalajimme on ahven. Se on levinnyt hauen lailla
koko Suomeen, poislukien Lapin pohjoisimmat järvet. Ahven
on myös kevätkutuinen, sen kutu ajoittuu touko-kesäkuulle.
Ahven on parvikala, joten sitä pyydettäessä kalaa tulee usein
useampia jos hyvän paikan löytää. Keväällä kutuaikaan hyvä
keino on pyytää ahventa matalahkosta rantavedestä 1-3m syvyydestä. Ahven laskee mätimunansa kasvuston sekaan, joten
hyvä keino houkutella kutevia kaloja on käyttää turoa. Turo voi
olla esim. iso kuusen oksa, joka laitetaan pohjaan kivipainon
avulla. Kun kaloja kertyy turon ympärille, niitä voi pyydystää
esim. onkimalla. Jos
käytössä on katiska,
sen sisään voi laittaa
turon houkuttelemaan
kaloja. Ahvenia kannattaa kannattaa pyytää
onkimalla aamulla tai
illalla, jolloin se syö parhaiten. Hyviä ahvenpaikkoja ovat suojaisat
paikat, kuten kaislikot,
kaatuneet puunrungot
ja laiturit. Myös purojen
suut ovat hyviä paikkoja. Jos talviaikaan on mahdollista pilkkiä, ahven on oiva kala
pilkkisaaliiksi. Hyviä pilkkipaikkoja ovat saarten rannat, lahden
poukamat ja purojen suut.
Joskus saattaa nähdä ahvenparven syönnöksellä, jahtaamassa pikkukaloja. Pikkukalat hyppivät parvena karkuun ja
pinta värisee ahvenen niitä jahdatessa. Silloin tietää että ahven on syönnillä ja niille kelpaa melkein mikä vain. Kannattaa
laittaa onki veteen tai heittää sevetinvirveliä (pienehkö uistin)
niin kauan kuin syöntiä kestää. Yleensä saalis on hyvä.

ONKIMINEN

Onkiminen on helppo tapa pyytää kalaa. Onkeen käyvät melkein kaikki kalalajimme, mutta yleisin saalis on ahven sekä
särkikalat. Onkia kannattaa milloin vain ja missä vain, kunhan
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osaa katsoa parhaat paikat onkimiseen. Hyviä paikkoja onkimiseen ovat nopeasti syvenevät rannat, kaislikkojen reunat,
lumpeikot ja purojen suut. Purot ja joet ovat myös hyviä itsessään, etenkin Lapissa voi onkeen tarttua tammukka tai harjus.
Joessa hyviä paikkoja ovat virtapaikkojen suvannot, koskien
ylä- ja alapuoliset osuudet sekä laskuojien suut. Mitä pienempi puro, sitä varovaisemmin kannattaa liikkua sen varrella, sillä
pienissä puroissa kalat voivat olla erittäin arkoja. Joilla kalastaessa on hyvä kulkea ylävirran suuntaan koska kalat ovat virrassa pää ylävirtaan. Tällöin lähestytään kalaa takaapäin, mikä
ei säikäytä kalaa niin helposti. Matalassa kirkkaassa vedessä
kalan saattaa usein jopa nähdä jolloin sitä on helppo lähestyä
ja pyytää. Syötti viedään kalan yläpuolelle ja annetaan virran
kuljettaa sitä alaspäin kohti kalaa. Liike voidaan toistaa jos kala
ei heti ota kiinni.
Ahvenelle paras syötti on kastemato, joka toimii myös muille kaloille. Ongessa syöttinä voi käyttää myös kalan silmää tai
evää, hyönteisiä, toukkia, pökkelökääpää (tammukalle) tai
pientä kalaa. Jauhoista ja vedestä voi myös tehdä ”limppiä”,
joka toimii syöttinä särkikaloille.

LAHNA

Lahnaa esiintyy napapiirin eteläpuolella ja se on runsas parvikala. Lahna kasvaa isoksi, yleensä ne ovat n. 0,5-3kg painoisia.
Lahnaa voi pyytää samoin menetelmin kuin haukea ja ahventakin, poislukien sevetinvirveli. Lahnan kutu ajoittuu alkukesään ja päättyy yleensä juhannuksen kieppeillä.
Lahna kutee matalaan rantaveteen kasvuston sekaan. Kutevat lahnat on helppo
löytää, sillä ne molskivat rantavedessä äänekkäästi. Katiska on
hyvä pyydys lahnalle.
Myös atraimella pyydystäminen onnistuu
keväällä kuten hauella
ja syksyllä tuulastus.
Syksyllä erityisesti lahnat tulevat rantojen läheisyyteen ja lahdenpoukamiin vesien
viilettyä. Silloin ne ovat tuulastajalle oivaa saalista. Lahna käy
myös onkeen varsin hyvin. Lahnaa onkiessa syötti kannattaa
laskea lähelle pohjaa sillä lahna etsii ruokaa ja syö pääosin
pohjasta. Syötiksi käy hyvin iso kastemato tai limppi.
Kalastamista kannattaa harjoitella, sillä se on erittäin hyvä ja
varma tapa hankkia ruokaa luonnosta, jopa tilapäisvälinein
saaliit voivat olla mahtavia.
Kalastus ei kuulu jokamiehenoikeuksiin (poislukien pilkkiminen ja onkiminen), joten sitä harjoittavalla tulisi aina olla kalastuslupa maksettuna.
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UT 2017, Enontekiö

Opettavainen ja rikastuttava tuskien taival käsivarressa

Teksti: Miika Saksi
Kuvat: Kurssilaiset
Kurssin johtaja: Sampo rouhiainen
Kurssin valvoja: Jaana vanhatalo , tarkastusmestari: Pasi Ikonen
Kouluttajat : Mikko Jokinen, Sebastian Oraza, Tomi Helin, Tim mottishaw
Apukouluttaja : Miikka Pellosniemi

Olen 36-vuotias helsinkiläinen markkinointiviestinnän ja mainonnan ammattilainen, joka on aikuisiällä yöpynyt metsässä yhden
käden sormilla laskettavan lukumäärän verran. En lapsena käynyt
partiota, enkä ole koskaan harrastanut metsästystä tai kalastusta.
Miksi siis lähdin tälle kurssille? Hyvä kysymys.

Olen nykyisen parisuhteeni kautta tehnyt uusia, itseäni ja
aikaisempia ystäviäni erähenkisempiä tuttavuuksia ja tästä
syystä päässyt kiinni “eräjormailuun”. Olen nuoresta lähtien
ollut hyvin kiinnostunut erätaitojen oppimisesta ja aikuisiällä jonkinlaisena romanttisena haaveenani on ollut muuttaa
Lappiin tai Alaskaan viettämään erakon elämää. Selviämään
omavaraisesti. Elämään sillä mitä maa antaa. Kalastamaan askeettisen mökkini vierellä virtaavasta purosta, metsästämään
jousipyssyllä peuroja ja syövän niiden herkullista lihaa vuoden
ympäri sekä pukeutumaan niiden turkista itse tehtyihin vaatteisiin. Ah! Olen kuitenkin ollut varsin tietoinen utopistisen
haavekuvani todellisuudesta ja fantasiani asettamista rajoitteista. Mutta saahan sitä haaveilla.
Uuden ystäväni hehkutuksesta ja rohkaisusta tutustuin
UT-kurssiin Survival-killan sivuilla olevan informaation ja kuvien perusteella. Viikko tunturissa näytti läppärini ruudulla
leppoisalta tulenteko-tapojen opiskelulta ja tuohikorien askartelulta. Toki ymmärsin, että työkalut ja ravinto ovat hyvin
rajallista, mutta en jotenkin osannut edes aavistaa totuutta.
Ilmoittauduin saman tien mukaan ja lähdin avoimin mielin
kohti seikkailua. Samainen ystävä kehotti valmistautumaan
kurssiin käymällä aamuisin jääkylmässä suihkussa. Harjoit-
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telin epäsäännöllisesti tätä hyvin epämiellyttävää toimitusta
muutaman viikon ajan ja siinä oli valmistautumiseni. Lähdin
siis soitellen sotaan, niin kuin sanotaan. Kuinka ollakaan, jo
ensimmäisenä päivänä tajusin aliarvioineeni kurssin luonteen
n. 75%, kun pimeän korvin saavuimme leiripaikalle, jossa lukematon määrä hyttysiä oli kimpussani taukoamatta. Niistä
ei päässyt eroon, ei edes hyttysmyrkyllä, eikä saamallamme
hyttysverkolla, koska osa ötököistä (polttiaiset) olivat niin
pieniä, ettei verkko tuntunut niitä pysäyttävän. Leiripaikalla
oli myös pimeää, tuulista ja kylmää. Maaperä oli kovaa, syötävää ravintoa ympärillä odotuksiani vähemmän, polttopuita ja
suojan rakentamiseen tarvittavia elementtejä niukasti ja mikä
ärsyttävintä, molempia kantapäitäni vaivasi hiertävät rakot.
Hyi helvetti, tätäkö pitäisi vielä kestää 6 vuorokautta? Tahdoin
kotiin. En kuitenkaan päässyt kotiin, sillä en ole koskaan ollut
luovuttaja, enkä aikonut aloittaa nyt.
Kun ennen pitkää saimme neljän hengen ryhmässämme
suojan ja tulen aikaiseksi meno muuttui paremmaksi. En kuitenkaan usko, että yksikään meistä sai sinä yönä nukutuksi,
vaikka yritimme olla lähekkäin ja kouluttajien esittämän “yhden solun periaatteella” saada lämpöä toisistamme. Yön kylmyydessä hyttysistäkään ei ollut pahasti vaivaa, mutta seuraa-

va aamu koitti kuitenkin liian pian ja saimme käskyn siivota
leiri, levitellä väliaikaisen suojan puut ympäriinsä, niin ettei
paikalla olostamme jäänyt merkkejä. Tajusin, että siinä taisi
olla tämän kurssin luonne. Vaella 5-10 kilometriä vaikeassa
maastossa, ota puolivälissä vastaan erätaitoja, vaella vielä vähän lisää, saavu pimeän tullen perille, ota jälleen vastaan erätaitoja, pystytä leiri, kerää polttopuut, tee tuli ja pidä sitä yllä,
tee vessa, yritä löytää syömistä - jos ehdit, koeta saada nukuttua - jos pystyt, herätys, siivoa leiri ja sama rumba uudestaan,
mutta eri porukalla. Hei, tämähän on itseasiassa aika hauskaa!
Päivien edetessä suureksi yllätyksekseni huomasin, ettei
nälkä ollut edes viiden pahimman vihollisen joukossa koko
kurssin aikana. Toki pitkillä vaellusosuuksilla ruoasta ja kovin
etäisen tuntuisista herkuista puhuminen oli kurssikavereiden
kanssa terapeuttista lempipuuhaa, mutta itse nälkä ja tyhjä
vatsa eivät tuntuneet missään. Sen sijaan jo mainitsemani kylmyys, jatkuva väsymys ja uupumus, turvonneet, haavaiset ja
arat sormet, miljardit hyttyset, mäkäräiset ja polttiaiset sekä
itselläni ne, jo ensimmäisen päivän aikana kantapäihin puhjenneet rakot, olivat vaivoista pahimmat ja joka sekuntti päällimmäisenä mielessä.

Parhaimpia hetkiä olivat tuntureiden huipuilla pienessä tuulenvireessä ja auringonpaisteessa vaellus ja upeiden maisemien ihastelu. Hyttyset ja muut loistivat silloin poissaolollaan ja
kaikesta saattoi nauttia. Myös tunturilammessa uiminen tuntui taivaalliselta sekä kalastajamestari-kurssikaverin pyydystämä ja suolalla maustettu muutama kala, jotka kaikki jaoimme
kristillisesti, olivat pieniä ilon lähteitä. Ne harvat sormenpään
kokoiset palat täynnä pieniä ruotoja menivät jokaisen kurkusta alas kovan maiskutuksen ja taivaallisten makujen ylistyksen
säestämänä ja se pärskiminen siellä tunturilammen upottavassa savipohjassa sai hymyn kaikkien kasvoille. Miten sitä
voikin tulla onnelliseksi niin pienistä asioista, kun joka paikkaa
kolottaa, eikä vatsassa ole mustikoiden, variksenmarjojen ja
hillan lisäksi ollut moneen päivään mitään muuta.
Vaikka päivät menivät saman kaavan mukaan, jokainen
päivä oli erilainen. Toistimme tuttua mantraa - rakenna suoja,
taivuttele vitsaksia, kerää polttopuita, tee tuli jne. Kertaus on
opintojen äiti. Vitsasten vääntely tuli tutuksi ja mitä useampi
päivä oli takana päin, sitä helpommin ja nopeammin majoitteet syntyivät. Opimme joka päivä uusia asioita, joita useimmiten pääsimme hyödyntämään heti myös käytännössä.
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Neljäntenä yönä jouduimme rakentamaan oman suojan ja yöpymään yksin. Kouluttajien leiriin ei saanut olla näköyhteyttä,
eikä muiden kurssilaisten kanssa saanut vaihtaa sanaakaan.
Seuraavana aamuna jokaisen hätämajoitteet käytiin koko porukalla läpi yksitellen. Sen yön jälkeen tunsin olevani hieman
jopa ylpeä itsestäni, koska olin selvinnyt erittäin hyvin. Vaikka
yö oli sateinen, sain tehtyä itselleni pehmeän ja kuivan pedin,
jossa oli koivusta rakennetu tiivis katto pään päällä. Sain myös
pidettyä lähes koko yön tulta yllä majani edessä ja lämmitettyä siinä mustikka-variksenmarja teetä. Vaikka kylmyydestä
johtuen en sinä yönä nukkunut silmän räpäystäkään, aamun
sarastaessa koin ylpeyden hetken. Olin selvinnyt ihan yksin ja
vielä hyvin. Ei hullummin kaupunkilaispullasorsalta, joka on
yöpynyt metsässä yhden käden sormilla laskettavan lukumäärän verran.
Huomasin odottavani kurssilaisten keskuudessa enemmän
erimielisyyksiä tai alhaisen verensokerin aiheuttamaa tiuskintaa, mutten huomannut sitä lainkaan. Osa meistä oli välillä
hyvinkin hiljaista porukkaa ja kukin vuorollamme saatoimme
vain nuokkua paikoillaan pitkiäkin aikoja tuijottaen tyhjyyteen, paitsi yksi virolainen terminaattori, jota ei tuntunut hidastavan mikään. Oli upeaa huomata, kuinka yhteishenki pelasi täysin tuntemattomien ihmisten kesken. Kaikki puhalsivat
yhteen hiileen, kaikki tsemppasivat toisiaan jaksamaan. Kaikki
olivat ystävällisiä toisilleen, eikä ketään jätetty jälkeen.
Loppua kohden vaatteeni ja kaikki siinä muovipussista, oksista ja narusta rakentamassani rinkassa olevat tavarani haisivat niin hielle ja alumiinille, että oikein oksetti. Ei tehnyt mieli
mennä muita kurssilaisia lähelle, vaikka tiesin että olemme
kaikki samassa veneessä ja haisimme kaikki aivan yhtä pahalle.
Viimeisen päivän yksinsuunnistuksen ja make-belief hätätilanteen jälkeen saavuttuamme, ah, niin hartaasti odotetulle Paavontalolle, vastassamme oli mustikkakeittoa ja sipsejä.
Tilli-kermaviili sipsejä, jotka maistuivat aivan kuin ne olisivat
toisesta maailmasta. Pakollisen ryhmäkuvan ja rinkan putsausoperaation jälkeen pääsimme saunomaan ja syömään
lämmintä ruokaa. Ainakin miesten suihkutilan viemäri tukkiu-

tui napanöyhtästä ja siitä aineksesta, mitä pyllyvakoon kerääntyy kun käyttää samoja kalsareita 7 päivää putkeen. Kävimme
parin kurssilaisen kanssa myös Hetan K-kaupasta hakemassa
suklaata ja niitä tunturissa himoitsemiani Pantterikarkkeja.
Unohdin ostaa HartSporttia.
Uskon että kurssi oli jokaiselle osanottajalle erilainen kokemus. Tehtävät olivat kaikille samoja ja edellisinä vuosina kurssin käyneille todennäköisesti tuttuja, mutta jokaisella on ollut
varmasti omanlaisensa tapa kokea ja suhtautua tehtäviin, ympäristöön sekä muihin kurssilaisiin. Voin siis puhua vain itseni
puolesta.
Vaikka kurssi oli ainakin itselleni hyvin raskas koitos ja lähes
koko viikon aikana päällimmäisenä ajatuksena oli pois pääsy,
niin jälkeenpäin sitä tajusi oppineensa asioita ja saaneensa
kasan uusia ystäviä, joista tuntui oudolta luopua viikon päätyttyä. Sain tarpeellisia selviytymistaitoja, jos vaikka se paljon
puhuttu zombie-apokalypsi jonain päivänä tapahtuu ja meistä kaikista tulee nomadeja, niin tiedän että tulen pärjäämään
luonnon armoilla. Ilman mitään. Ainakin viikon.
Mega iso kiitos kurssin loistaville, ystävällisille ja hauskoille
kouluttajille sekä johtajille. Teidän ansiosta tunnen nyt olevani hieman eri ihminen ja yhtä upeaa, mieltä kirkastavaa ja
ikimuistoista kokemusta rikkaampi. Toivon koko kouluttajaporukalle ja muille kurssilaisille mitä parhainta jatkoa ja poistun
itse takavasemmalle, sinne missä lämpimät ruoat, pehmeät
sängyt ja puhtaat lakanat ovat itsestäänselvyys, ellei jotain
ikävää tapahdu. Ja jos tapahtuu, niin ainakin olen valmistautunut.

UT 2018 KURSSILAISET

Alhaalta vasemmalta: Helena Laasjärvi, Miika Saksi, Elias Paakki, Roosa Hankilanoja, Anne-Marie Kalla, Becky Hastings, Stefan
Stranth. Ylhäältä vasemmalta : Jukka Tenhunen, Pasi Kärppä, Mika Nurmi, Teemu Viitaniemi, Tarmo Sibul, Ulla Veirto, Ville Saarinen, Aleksander Szhmidt, Timo Jama
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Vuosikokous

Herkuttelua syyseväillä
Syyseväät Loppi 16.9.2017

Suomen Metsästysmuseolla 16.9.2017

Teksti: Riina Pimiä
Kuvat: Teemu Viitaniemi,
Tea Ahjonsaari,
Mikko Kettunen

Teksti: Jaana Vanhatalo
Kuvat: Teemu Viitaniemi,
Nalle Corander

Suomen Metsästysmuseo Riihimäellä kertoo
suomalaisen metsästyksen tarinan kivikaudelta nykypäivään. Näyttelytoiminnan lisäksi museo tutkii ja esittelee suomalaista eräkulttuuria,
riistanhoitoa sekä suomalaisen asevalmistuksen historiaa. Suomen Metsästysmuseon perusnäyttely tarjoaa katsauksen suomalaisen metsästyksen kymmentuhatvuotiseen historiaan
elinkeinosta harrastukseksi. Museo sopi hyvin
tämän vuoden vuosikokouspaikaksi, siellä olevaa tietoa meidän jokaisen KIltalaisen kannataa
hyödyntää. Täältä oli hyvä aloittaa 16.-17.9 viikonloppu, jonka aiheena oli syyseväät ja selviytymisaseet.
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Metsäpeura eli suomenpeura on pääroolissa Suomen Metsästysmuseossa vuonna 2017. Suomenpeura-näyttely on osa
Suomi100 -juhlavuoden ohjelmaa. Aloitimme museokierroksen museo-oppaan Perttu Materon pitämällä draamaopastuksella joka kuvasi metsäpeuran metsästystä 1800- luvulla.
Sata vuotta sitten maastamme hävinnyt ja sotien jälkeen takaisin palannut metsäpeura on ollut tuhansien vuosien ajan
tärkeimpiä riistaeläimiämme.
Museon näyttelyteksteissä metsäpeura-asiantuntijat esittelevät peuran biologiaa ja kulttuurihistoriaa peurakuoppien
ajoilta nykyisiin siirtoistutuksiin.
Draamaopastuksen jälkeen Perttu Matero piti meille vielä museon opastuskierroksen, jossa pääsimme tutustumaan
museon muihin näyttelykokonaisuuksiin. Vuosikokouksen pidimme Museon pihapiirissä olevan kodan läheisyydessä. Läsnä kokouksessa meitä oli 20 Kiltalaista.

Killan syyseväät sujuivat iloisissa merkeissä
Lopen kalamajalla 16.9. Syyseväille oli varattu tänä vuonna poikkeuksellisesti vain
yksi päivä, sillä samana viikonloppuna järjestettiin myös selviytymisasekoulutus. Ohjelma alkoikin lauantaina jo heti aamusta
Suomen Metsästysmuseolla Riihimäellä
järjestetyllä kierroksella ja vuosikokouksella. Näiden jälkeen siirryttiin kalamajalle,
jossa päästiin heti telttojen noustua käsiksi
12:n Marjan tuomaan heinäsorsaan. Lisäksi
eväille oli saanut tuoda löytämäänsä luonnonmuonaa ja pöytämme täyttyikin pian
pihlajanmarjoista, puolukoista, mustikoista, katajanoksista, omenoista välipalaksi
sekä erilaisista sienistä kuten kanttarelleista, mustatorvisienistä, karva-, kangas- ja
haaparouskuista sekä lampaankäävistä.Ja-
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kaannuimme pienempiin ryhmiin käsittelemään sorsat Mikan
ja Jaanan antamien ohjeiden mukaan. Osa sorsista kynittiin
paistettavaksi tikun nokassa, osa nyljettiin pannulle ja pataan.
Kaksi sorsista sai luvan hautautua savipeitteeseen pihlajanmarjoilla täytettynä. Savisorsien valmistaminen olikin hauskaa
ja rentouttavaa puuhaa! Savi muokattiin pehmeäksi ja taputeltiin tasaiseksi levyksi, jonne täytetty sorsa käärittiin. Paketit
kiikutettiin varovasti nuotion laitaan hiilloksen päälle odottamaan kypsymistään.
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Tulille laitettiin myös sorsakattilat, joissa oli mausteena katajanoksia sekä kynityt tikkusorsat. Sienet paistettiin pannulla valmiiksi odottamaan illan ruokailua (no ehkä vähän syötiin kuormasta!) ja maistelimmepa tulilla paistettua sorsan maksaa ja
sisäfileitä. Pihlajanmarjoista valmistui lisäksi herkullista, mutta
aika kirpeää hilloa kyytipojaksi. Ruuanlaiton lomassa oli hyvin
aikaa vaihtaa kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa, tutustua
uusiin kiltasiskoihin ja -veljiin sekä kehittää omia tulentekotaitojaan perinteisin menetelmin.

Illan jo hämärtäessa saimme ruokamme valmiiksi ja oli herkullisen aterian aika. Katoimme pyödän kalamajaan. Sorsaa,
perunaa, voita, paistettuja sieniä, sienisalaattia, pepua eli
talkkuna-puolukka-sokeri seosta, räpylä- ja kaulaliemikeittoa,
pihlajamarjahilloa ja – taas – sorsaa. Kaikille riitti ja vatsat täyttyivät. Sorsista suosituin taisi olla tikkusorsa, pihlajanmarjahillo jakoi hieman mielipiteitä. Henkilökohtainen suosikkini oli
kivipiira. Savisorsat jäivät kypsymään vielä hetkeksi.
Sauna olikin jo kuumana ja sorsantäyteinen iloinen surviva-

listijoukko siirtyi nauttimaan löylyistä pulahdellen väliin kylmään Kalattomaan tähtitaivaan hiljaa auetessa. Jälkiruokana
oli vielä savisuojistaan murrettua sorsaa.
Yöpyminen tapahtui teltoissa tai kalamajassa ja seuraavana
aamuna vaihdoimmekin aihepiirin selviytymisaseisiin.
Kaikken kaikkiaan syyseväät vietettiin mukavissa tunnelmissa ja ne olivat hyvää vastapainoa UT-kurssille yltäkylläisyydessään. Ensi vuonna uudestaan!
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Survival-aseet
Teksti: Mika Kalakoski
Kuvat: Saku Luodes,
Tea Ahjosaari
Jaana Vanhatalo

Survival News 2/93 numerossa Eero Laitinen kirjoitti seikkaperäisesti erilaisten selviytymisaseiden historiasta. Koska artikkelista oli jo sen verran aikaa päätti johtokunta järjestää kiltalaisille
syyskokouksen yhteyteen koulutusta aiheesta
ja mahdollisuuden ampua joillain esitellyistä
aseista. Oltermanni Mika kertoi selviytymisaseiden historiasta ja tarkastusmestari Pasi koordinoi ammunnnat. Osallistujat ampuivat Little
Badger 22 WMR survival-aseella, itselataavalla
Ruger .22 TD pienoiskiväärillä ja Orava 22 LR
pienoiskiväärillä sekä revolverilla ja pistoolilla.
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Kiltalaisten kesken on käyty vuosien mittaan keskustelua mikä
on selviytymisase kun puhutaan tuliaseista. Sehän on tietenkin se mikä on saatavilla kun tilanne vaatii.
Jos halutaan kuitenkin rajata asiaa, niin selviytymisase ei
ole metsästykseen, sotimiseen tai urheiluammuntaan valmistettu ase, vaan se on valittu tai valmistettu tilapäiseen
käyttöön tukemaan hätätilanteesta selviytymistä. Emme siis
puhu arktisten retkien jääkarhupyssyistä, rynnäkkökivääreistästaikka toiminnallisissa ammunnoissa käytettävistä aseista.
Selviytymisase on valittu, suunniteltu ja/tai valmistettu jos
ennakoimatta joudutaan maastoon, tietyn maantieteellisen
ja ilmastovyöhykkeen olosuhteisíin itsepuolustusta ja/tai ravinnonhankintaa varten ja ne vievät tavallisesti vähän pakkaustilaa kulkupelissä, on se sitten pienkone, kanootti taikka
vaeltajan repussa.

Esitelmän aikana kävimme lävitse jo 2/93 newssissä esitellyt
aseet ja niiden erityispiirteet, mutta lähes neljännesvuosisata
myöhemmin saatavilla on lisäksi muitakin rajaukseen sopivia
aseita ja tietoa sellaisista aseista joista ennen internetin ihmeellistä maailmaa ei löytynyt helposti tietoa. Nyt jokainen
kiltalainen voi käydä katsomassa kuvia ja artikkeleita suhteellisen helposti, kun tietää mitä etsii.
Mielenkiintoisimpia aseita on saksalainen M30 Luftwaffe
drillinki kaliiberia 9,3x74 / 12. Ase on noin 3,5 kg painoinen
osiin purettava yhdistelmäase kivääri/haulikko. Peltiseen kantolaukkuun pakattua asetta valmistettiin vuosina 1941-42 ainoastaan vajaa 2500 kpl.
Erikoisemmasta päästä on Igor Aleksandrovich Skrylevin
suunnittelema Neuvostoliiton aikana vuonna 1986-2006
palveluskäytössä ollut TP-82, kosmonauttien selviytymisase.
Aseen tarkoitus oli toimia turvallisuusvälineenä kun kosmonautit laskutuvat laskuvarjon varassa kapselissa Telluksenakin
tunnetulle planeetalle, mahdollisesti Siperian alueelle jossa
uhkana olisivat suurpedot, kuten tiikerit ja karhut sekä nälkä-

kuolema. 2,4 kiloa painavalla 5.45x39 /70x12,5 kaliiberisella
aseella luotipiipulla maksimi ampumamatka on 200 metriä.
Ase muistuttaa katkaistua haulikkoa lyhyine piippuineen ja
pistoolikahvoineen. Aseeseen kuuluu erillinen jatkoperä, joka
toimii myös eräänlaisena raivausveitsenä, jota voi hyödyntää
tulipuiden ja suojan teossa.
Selviytymisaseet, joissa on sekä luoti että haulipiippu, ovat
monikäyttöisiä. Haulipiipulla pystyy ampumaan hyvin monenlaisten haulipatruunoiden ja täyteisten lisäksi myös valoraketteja merkinantotarkoituksessa.
Jo aiemmin esillä olleiden aseiden lisäksi markkinoilta löytyy mm. Chiappan M6 yhdistelmäase.22/12 kaliiberissa, Marlinin 70P nopeasti purettava take down malli. Näistä löytyy
hyvin tietoa verkosta.
Kiltalaisen olisi hyvä taitojensa kehittämiseksi suorittaa metsästäjätutkinto ja opetella ampumaan, vaikkapa pienoiskiväärillä ja haulikolla pienriistaa ja lintuja ravinnoksi. Metsästys
on hyvä tapa oppia luonnosta ja selviytymisestä ja oiva tapa
hankkia ravintoa luonnosta kalastuksen ja kasvien, sienten ja
marjojen keräilyn lisäksi.

Muista ampujan turvasäännöt
1. Kaikki aseet ovat aina ladattuja.
2. Älä ikinä osoita aseella mitään, mitä et ole
valmis tuhoamaan.
3. Pidä sormi poissa liipaisimelta jos et ole
tehnyt laukaisupäätöstä.
4. Ole varma maalistasi ja siitä, mitä sen
takana on.
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Selviytymisseminaari
keskittyi veteen
Teksti: Tero Ahtee
Kuvat: Tero Ahtee

Kansainvälinen selviytymiseminaari 15. –17.9.2017

Tänä vuonna oli Ruotsin vuoro isännöidä kahdeksatta pohjoismaista henkiinjäämiskouluttajien seminaaria (”International Survival Seminar”), ja kutsu kiiri pitkin pohjoismaita. Niinpä
Suomestakin kaksi kiltalaista (Tero Ahtee ja
Santtu Säynäjäkangas) kokosivat perusvarusteensa reppuun ja läksivät Voorti-automopiililla
ylittämään Pohjanlahtea, toki autolautan hytissä lepäillen. Matka sujui rutiinilla mennen tullen,
oma auto tuntuu kyllä olevan järkevin kulkupeli
jos naapurimaan kohde on sivussa pääväylistä
tai kaupungeista.
Kurssipaikka: http://www.kronhjorten.se/
Ruotsin-killan nettisivu on http://www.overleva.nu/

KRONHJORTSGÅRDEN

Seminaaripaikka oli nimeltään Kronhjortsgården, lähellä Simonstorpin taajamaa, noin 25 km pohjoiseen Norrköpingistä,
siis oltiin itä-Götanmaalla, parin tunnin automatkan päässä
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Tukholmasta. Paikkaa isännöi vanha pariskunta Roland ja Karin Byfalk. Tuo kohde on laajahko maatilamatkailu- ja luontokohde, jossa on iso päärakennus (luentosali/ruokasali) sekä
useita majoittumistaloja (ei voi sanoa mökkejä).
Hieman kuljettajan usko meinasi loppua perjantai-illan pimeydessä kun tie vaan kapeni ja navigaattorissa oli maantieteelliset koordinatit joihin piti osua. Kyseisellä paikalla kun ei
ole katuosoitetta. Mutta kerrasta löydettiin perille.

VIIDEN MAAN SELVIYTYJIÄ

Osallistujia oli kolmisenkymmentä; Virosta tuttuun tapaanpikkubussillinen Erkin johdolla, Ukrainasta Igor, Alankomaista
Christo, Suomesta kaksi kiltalaista ja loput paikallisia Niclazin
johdolla. Englanti oli luonnollisesti seminaarikielenä, vaikka
kouluruotsillakin pärjäsi aika hyvin.

TEEMANA JUOMAVEDEN PUHDISTUS

Seminaarin teemana oli vesi ja veden puhdistaminen. Suomessa ei aina tulla ajatelleiksi, että monin paikoin maailmalla vedestä pitää ensin poistaa kiintoaineet ja pieneläimet,
ennenkuin voidaan alkaa puhdstamaan sitä juomavedeksi.
Puheissa likaisen veden esisuodatukseen on riittänyt kaataminen T-paidan, sukan tai kahvin suodatinpussin läpi, mutta
maailmalla se ei suinkaan riitä.

Perinteinen tölkkiin tai pulloon tehtävä turve-hiili-vedensuodatin ei enää ole suosiossa. Keraamisen pumppusuodattimet
tukkeutuvat aikanaan. Nykypäivänä UV-valo olisi se paras vedenpuhdistustapa, se rikkoo bakteerien ja virusten kemialliset
sidokset eli rakenteen (chemical bonds).
Ukranalainen neste sakkautti kiintoaineet purkin pohjalle
yön aikana, sen jälkeen se kirkas pintavesi puhdistettiin perinteiseen tapaan. Myös vessapaperista tehty palmikko imi puhdasta vettä aika hyvin yön yli (pitää kokeilla kotona).
Ruotsalaiset käyttivät surutta klooripohjaista kodin puhdistusainetta vedenpuhdistukseen (Klorin-tuotemerkki, 5 tippaa
litraan vettä), kunhan tarkistaa sen aineosat (pitää olla vain
”sodium hypochlorite”, ei mitään myrkyllisiä aineosia), kaikki
Klorin-tuotteet eivät välttämättä sovi vedenpuhdistukseen.
Älä siis kokeile sitä kotona.
EU on kieltänyt jodin (”iodine”) käytön veden puhdistamiseen. Mm. LifeSystems-firma myy ”chlorine dioxide” tippoja ja
tabletteja, jotka puhdistavat veden myös bakteereista ja viruksista, eikä aineesta jää mitään sivumakua.

LIIKAA VETTÄ ?

Voiko juoda liikaa vettä ? Kyllä voi, mutta normaalisti ihminen
ei niin tee, ainoastaan hulluuksissaan esimerkiksi jonkin pöljän kisailun takia. Jos juo jatkuvasti vettä, aivojen suolatasa-

paino heittää ja vesi alkaa imeytyä aivosoluihin aiheuttaen aivokudoksen turvotusta eli ödeeman, ja sehän on vakava juttu.
Vanha kansanperinne on tarkkailla virtsan väriä nestehukan
havaitsemiseksi. Selvä keltainen väri ilmaisee jo vähäistä nestehukkaa (dehydration), mutta vakavassa tilanteessa virtsa on
oranssia, punaista tai kuten tumma tee. Selviytymistilanteissa
muista pitää huoli omasta ja kavereittesi juomisesta. Stressaavassa tilanteessa janon tunnetta kun ei ehkä huomaa.
Päivittäisestä vedentarpeesta ei voida sanoa mitään tiettyjä
tarkkoja lukuja; se riippuu mm. henkilön kunnosta, toiminnan
aktiivisuudesta ja lämpötilasta.
Vanha kansanviisaus: jos vettä ei ole saatavilla, ei kannattaisi
hikoillakaan.

LUONNONTUOTTEITA

Sunnuntaina virolaiset (Estland) esittelivät ”tökötin” eli kuudesta luonnonaineesta (kuusenpihkaa, hunajaa, koivuntervaa,
mehiläisvahaa, siitepölyä (propolis), hirvenrasvaa) sekoitetun
ihmevoiteen tekoa peltipurkissa kuumentamalla. Jokainen
saikin pienen purkillisen tätä tummaa ”tervanomaista” salvaa
mukaansa (neste jähmettyy viiletessään).
Kirjavinkki vanhoista perinteistä
Ants Viires: Woodworking in Estonia, Lost Art Press.
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Erä ja poikkeusolojen
ensiapukurssi
15.–17.9.2017

Teksti: Riinia Pimiä
Kuvat: Saku Luodes,
Tea Ahjosaari,
Tero Ahtee

Killan ensiapukurssi pidettiin 21-22.10 ”Tensun” eli Tero Ahteen metsämajalla Teiskossa.
Kurssin tavoitteena oli antaa hyvät valmiudet
soveltaa ensiaputaitoja tilanteessa jossa avun
hälyttäminen ja saapuminen paikalle ei ole
mahdollista tai kestää useita päiviä.
Itse osallistuin ensimmäistä kertaa eräolosuhteisiin painottuvalle EA -kurssille. Lompakossa oli jo muutaman vuoden
takainen EA 1 -kortti, jonka aikaiset opetukset tuntuivat kuitenkin jääneen unholaan. Koska tällä kurssilla ei oltu juuri
ehditty erityisolosuhteita käsitellä, odotin killan kurssia innolla.
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Kurssin aloitus hieman myöhästyi, sillä Ilmari oli päättänyt
aloittaa talven lumipyryt hyvissä ajoin kiltalaisten liukastellessa kesärenkailla paikalle. Fiksuimmat ja kiireettömimmät olivat saapuneet paikalle tai lähistölle jo edellisiltana.
Koulutus aloitettiin Veijo ”Viksu” Vasaman johdolla SPR:n
kertauskurssiosuudella. Aluksi käytiin läpi vuonna 2016 ensiapuohjeisiin tulleet päivitykset. Mitään suuria uudistuksia ei
ollut tullut vaan ohjeita oli lähinnä osin tarkennettu ja osin
yksinkertaistettu. Pääsimme myös Anne -nuken kimppuun
eli harjoittelemaan puhallus-painelu elvytystä ja neuvovan
sydäniskurin eli defibrillaattorin käyttöä. Viksun nuket lähettivät reaaliaikaista tietoa niihin liitettyivin puhelimiin painelun
tahdista ja syvyydestä sekä nuken ”keuhkojen” täyttymisestä,
joten elvytysparille oli helppo antaa palautetta ja ohjeita. Nukella tuli myös kokeiltua miten suuri puhallus on liikaa. Myös
muita ensiaputaitoja tuli treenailtua.
Toisena kouluttajana oli yleislääketieteen erikoislääkäri
Heikki Karinen, joka luennoi meille sydäninfarktista ja elvytyksestä erämaassa ja siitä, kuinka sydäninfarktiin kannattaa
varautua mikäli joku retkeilijöistä kuuluu sydän- ja verisuonitautien riskiryhmään. Eipä tällaisia asioita olisi tullut kyllä itse
ajateltua, joten hyvä että nyt osaa varautua. Pääsimme myös
harjoittelemaan retkiolosuhteisiin kehitetyn teollisen vetolastan käyttöä sekä valmistamaan oman vastaavan viritelmän
saatavilla olevista materiaaleista. Heikki opetti myös ompelemaan tikkejä, mutta neuvoi, ettei erämaaolosuhteissa tikkien
tekeminen ole välttämättä tarpeellista vaan saman asian voi
hoitaa urheiluteipillä.

Oli myös erittäin mielenkiintoista oppia periaatteet siitä, miten
yleisimmät vammat, eli sormen, olkanivelen ja polvilumpion,
korjataan. Hurjaa, että mikäli nivel on yli vuorokauden sijoiltaan, siitä ei ehkä tulekaan enää normaalisti toimivaa nivelpintojen surkastuessa. Siksi onkin tärkeää pyrkiä toimimaan
tällaisessa tilanteessa itse mikäli ammattiapua ei ole saatavilla
riittävän nopeasti. Myös murtuneiden raajojen virheasennot
tulisi pystyä korjaamaan alle vuorokauden sisään, jottei raaja
mene kuolioon. Killan kurssilla saatiin hyvät valmiudet näihin
tilanteisiin ja tiedonjanoisten kiltalaisten moninaisiin kysymyksiin tuli hyviä ja perusteellisia vastauksia.
Myös maasta ilmaan hätämerkkejä tuli kerrattua, mutta valitettavasti niitä ei päästy kuvailemaan ilmasta käsin Heikin
dronen lukittauduttua kiukkuisena siitä, ettei se ollut saanut
uusinta päivitystä. Internet-yhteyskään ei ollut riittävän hyvä
päivittämiseen, joten tyydyimme katselemaan aiemmin kuvattua materiaalia. Selväksi kuitenkin tuli, että mitä avoimempi paikka, värikkäämmät vaatteet ja enemmän liikettä on, sitä
selkeämmin maastosta erottautuu.
Kaiken kaikkiaan antoisa kurssi ylitti odotukseni ja myös
vanhan kertaus oli todellakin paikoillaan. Jospa tästä nyt jotain jäi päähän, näitä asioita saisi kyllä kertailla ihan kotosallakin. Kiristyssiteen käytön opetteleminen oli myös itselle uusi,
taidollisesti kaivattu ja toivon mukaan tarpeeton juttu.
Hyvistä ruuista ja koulutuspaikasta voi kiittää Tensua. Vanhaan hirsitaloon ja sen esineistöön oli hauska tutustua koulutuksen lomassa ja voin taata, ettei kukaan halukas jäänyt
ilman mustaamakkaraa!

Illalla oli mahtava saunoa lammen rannalla (jossa reippaat
kävivät uimassa ja minä kylmänyhverönä tyydyin tietoon sen
olemassa olosta) enkä kyllä muista milloin olisin viimeksi nukkunut niin hyvin (enkä tässä tarkoita koulutustilanteita).
Heikiltä vielä kyselin, että mitä ensiaputarvikkeita kannattaisi ottaa mukaan 1-2 viikon vaellukselle lappiin. Tällaisen
vastauksen sain: urheiluteippiä, jos riskiryhmää mukana, sydänlääkkeet, laastareita, antiseptinen voide (esim. Betadine)
sideharsoja ja ideaaliside, harsotaitoksia, ibuprofeeni tai parasetamoli, asperiini, pinsetit ja sakset, rasvataitos.
Itse lisäisin tähän vielä spiritusta monikäyttöisyytensä vuoksi varapolttoaineeksi ja desinfiointiaineeksi.
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Muonastajaveljien
nousu ja tuho
Teksti ja kuvat:
Veikko ”Late” Piironen, 72v, muonastaja,
kiltalainen, Imatra.

Martti Arkko Turkkijärven kalamajalla.
Pakkasta -30 astetta.

Suomessa on ainakin kaksi hyvää yritystä tehty
valtakunnan elintarvikehuoltoa tukemaan. Ensimmäiseksi katson talvisodan alla perustetun
Kansanhuoltoministeriön antaman tehtävän
Toivo Rautavaaralle. Tämän tehtävän hän sai ennen jatkosodan syttymistä v 1941 ja valmistui
aluksi kahtena osana vuosina -42 ja -43. Olihan
takana talvisodan kokemukset, säännöstely,
eli korttiaika. Toinen maailmansota riehui vielä
Euroopassa ja kauppamerenkulku oli suomeen
poikki. Ainut huoltoreitti suomeen oli välirauhan aikana ns. Jäämeren tie, RovaniemeltäLiinahamariin. Pituus 531 km. Siellä ajoi parhaimmillaan n.1500 kuorma-autoa yötä-päivää
kaikenlaista vienti- ja tuonti tavaraa. Sotatalvi
1942 oli vaikea, etenkin kaupungeissa. Mustan
pörssin kauppa kukoisti. Suomen kansalla oli
puutetta kaikesta ja kansa näki nälkää.
Rautavaara kokosi em. ministeriön käskystä teoksen: ”Mihin
kasvimme kelpaavat” Syntyi myös muuta pula-ajalle tyypyllistä kirjallisuutta ja ohjeistusta. Mm. ”Pula-ajan keittokirja” Jatkosodan rintamamiehiltä v.-43-44 kerättiin kilpailuna reseptejä. Syntyi ns. ”Korpisoturin keittokirja”. Nämä ei ikävä kyllä
olleet käytössämme ko harjoituksissa.
Toisena yrityksenä pidän Maanpuolustuksen Tieteellisen
Neuvottelukunnan, eli MATINEN laajaa ja kallistakin tutkimusta v 1975-1979. Tutkimuksen tulokset ilmestyi v.1979 neljänä
raporttisarjana nimeltään: ”Mahdollisuuksia tukeutua luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin ravinnonlähteinä.” Matine oli
tehnyt myös kenttäkokeita Suomussalmella Kainuun-Rajavartioston avustuksella. Tästä palkkioksi oli Rajavartiolaitokselle
luvattu yksi paikka tulevaan suureen kokeiluharjoitukseen ja
Luonnonmuona Ohjesäännön tekemiseen. Miten asia liittyy
minuun? Palvelin v 1974 -1991 kouluttajana Immolan Rajakoulussa. Kävelimme keväällä 1979 kahden kilpasuunnistaja
toverini kanssa ”sotkuun” kahville. Matkalla törmäsimme silloiseen Rajakoulun johtajaan, joka pysäytti meidät ja kysyi: ”Siinpä sopivia miehiä. Kuka teistä haluaa lähteä Luonnonmuona
kokeiluharjoituksiin Nurmekseen?” Toverini ottivat kaksi askelta taakse ja sanoivat annakkoluuloisesti.” Minä en lähde sammalta syömään”. Minä astuin askeleen eteen ja sanoin: ”Minä
lähden.” Tätä askelta ei ole ikinä tarvinnut katua. Se avasi ovet
aivan uuteen maailmaan. Minä olin se ainoa palkkio rajamies
joka sai osallistua tähän tärkeään ja historialliseksi luonnehtimaani tehtävään. Siitä kerron nyt tarkemmin teille ja jälkipolville.

1. HARJOITUS HYRINÄ. 10 PV. ELOKUUN LOPPUPUOLI
V. 1979.

Junamatkalla Nurmekseen ajattelin, että tehdään tämäkin
Odusseuksen harharetki tuli mitä tuli. Taskussa oli komennustodistus ja tulevan harjoituksen suunnitelma. Repussa oli MATINEN raportit, totuttu sissikoulutusvarustus ilman ruokaa ja
asetta.
Nurmeksen pohjoispuolella, valtion mailla, Hyrinän Erän
metsästysmajalle kokoontui erikoinen joukko. Majaa isännöi-
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vät paikallisen metsästysseuran jäsenet ja harjoitukseen osallistuvat jo edesmenneet eräpoliisi Are Pylkkänen ja veljensä
majuri Esko Pylkkänen. Harjoituksen muu johto oli Helsingin
pääesikunnasta ja Esko Hennalan Huoltokoulutuskeskuksesta. Partioissa kiertäviksi kouluttajiksi oli kertausharjoitukseen
komennettu eri asiantuntijoita Luonnonmuona ohjesäännön,
eli LUMON tekoa silmälläpitäen. Mm. Eräkirjailija Pekka Reinikka, dosentti Matti Helminen (Matinen sihteeri ja silloisten tv:n
luontoiltojen asiantuntija) erägraafikko Martti Arkko ja em:t
Pylkkäsen veljekset. Esko Pylkkänen oli jo tehnyt luonnoksen
LUMOSTA, eli kerännyt mapillisen erilaista tietoa ko aiheesta.
En muista oliko tämä luonnos jo käytössämme eka harjoituksessa. Mappi löytyyy vieläkin minulta. Lisäksi jo ensimmäisessä harjoituksessa vieraili petun oton ja leiväksi teon opettajat,
sekä pv:n muonitustarkastaja. Tämä naisihminen katseli luonamme Talasjärvellä tyhjää korpi-kangasmaastoa ja puisteli
päätään. Eihän täällä ole mitään! Niinhän se useimmiten on
suomen korpi-metsissä ja lapin tuntureilla. (Myöhempi viisaus. Etsivä löytää!)
Meitä varsinaisia kokeiluun osallistujia oli yhteensä 11 miestä, kaikista sissikoulutusta antavista joukko-osastoista. Useimmat olimme vääpeleitä, mutta Haminan reservinupseerikoulusta (RUK) Karjalan-Prikaatin sissikomppaniasta, ilmavoimista
ja silloisesta Lapin jääkäripataljoonasta ihan ”upseerismiehet.”
en mainitse kuin muutamien osallistujien nimet tässä ja valokuvissa. Oletan, että mainitut henkilöt ei pahastu tästä julkisuudesta. Harjoituksista oli monissa lehdissä jutut ja tv:ssäkin
esiteltiin mm. MATINEN raportit. Alkupuhuttelussa meille
jaettiin maa-ja metsätalousministerin allekirjoittama lupa
mm. ansapyyntiin, kalastukseen ja kaiken luonnosta saatavan
muonan hakintaan. Puolustusvoimain ylilääkärikin oli paikalla. Hän varoitti meitä vain mahdollisesta myyräkuumeesta ja
jänisrutosta. Punkit ei silloin olleet vielä edes mainitsemisen
arvoisia.
Meidät jaettiin kolmeen 3-4 miehen partioon ja annettiin
toiminta-alueet karttoineen, sekä vähän peruselintarvikkeita,
suolaa, onget, trangiat, sissiverkko 10x1.5 m ja ns. sissiteltta.
Partioomme kuului minun lisäksi jo edesmennyt Toivo Komulainen Kainuun Prikaatin sissikomppaniasta ja Esa Urhovaara
Haminan RUK:sta. Innokkaina lähdettin maastoon ja perustettiin tukikohta Talasjärven eteläpäähän. Toinen partio meni
läheiselle Hietasen järvelle ja kolmas partio myös lähijärvelle,
jonka nimi on unohtunut. Aloitettiin kalastus, marjastus ja sienestys. Niillä pärjättiin ja turvattiin toimeentulo aluksi. Kasvien käytöstä ja luontoteestä ei meillä ja kouluttajillakaan ollut
vielä tietämystä. Pekka Reinikka ja Martti Arkko tuli aikanaan
kanssamme rakentamaan ns. virkatietä eli ansapolkua. Oli hyväksi meille tämä suuritöinen touhu. Alueella oli hyvin metsäkanalintuja. UTK:n käyneet ja muutkin lukijat tiedätte, että sieni -ja marjaruuassa on vähän ravintoa. Nälkä alkoi pikkuhilja
hiipä luoksemme. Kalaa kyllä tuli hyvin, mutta siihen kyllästyi
nopeasti. Kalaa valmistetiin kaikin tavoin. Rannasta löytyi mm.
200 litran tynnyri, josta tehtiin savustuspönttö. Suurella työllä
tehtiin metsäkanalinnuille loukkuja, vipuansoja ja rihmasia.
Kun muutaman kilometrin virkatie oli valmis niin harjoitus
päättyi ja ansat piti purkaa. Saaliina ainoastaan Topin loukusta
1 koppelo, eli naarasmetso. Harjoituksen päätteeksi kokoonnutiin ja vaihdetiin kokemustietoja.
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Kaikilla partioilla oli samansuuntaiset kokemukset. Toimeen
tultiin, mutta yleinen niukan ravinnon voimattomuus vallitsi.
Muut ei saaneet lintuja. Jäniksiä ei pyydetty, kun ei jälkijotoksia ollut nähtävissä. Oli myös pidetty tarkkaa päiväkirjaa
kaikesta ja tulokset luovutettiin johdolle. Huoltokoulutuskeskuksen Simo Mäkelä laihtui 10 kg, eli kilo ja päivä. Toiset vähemmän.
Seuraavan, tulevan marraskuun harjoituksen info ja siihen
valmistautuminen saatiin myös harjoituksen kuluessa.

2. HARJOITUS MATOLAMPI YKSI 10 PV. MARRASKUUN
ALKUPUOLI V. 1979.

Nyt harjoituksen johtaminen oli siirtynyt Lahden Huoltokoulutuskeskukselle ja aloitus oli Matolammin metsätyökämpällä.
Aluksi oli lipun nosto ja Martti Arkon ylennys reservin kersantiksi. Sama joukko oli koolla. Kouluttaja vahvistuksena tuli
Taistelukoulusta Martti Hämäläinen, Huoltokoulutuskeskusksesta Jukka Torstila. Lääkäriksi tuli myöhemmin urheilulääkärinäkin toiminut Seppo Rehunen.
Nyt meidät jaetiin Matolammen kämpän lähistöllä olevien
järvien rannoilla oleville kalamajoille. Partiomme vietiin autokuljetuksella Turkkijärven pohjoispäässä olevalle Pylkkästen
veljesten kalamajalle. Järvet oli jäässä ja lunta puoleen sääreen. Martti Arkko ei suostunut autokyytiin. Hän pani iltahämärissä lumikengät jalkaan, nosti metsästysjousensa selkään
ja sanoi tulevansa suoraa reittiä ”yötä myöten Turkkiin”, kuten
majaa oli aina kutsuttu. Me saatiin maja ja sen sauna jo lämpimäksi, kun etiäiset kolisi porstuassa. Martti tuli siitä vasta tunnin päästä alati ilosena juttumiehenä. Hän hauskuutti meitä
jutuillaan koko viikon.
Tehtiin miestä kohden noin sadan jänis- ja riekonansan
virkatie, eli ansapolku. Alueellamme oli harjoituksen lopussa noin neljäsataa ansalankaa. Sama sissiverkko pyysi myös
eräässä kapeikossa hyvin kaikkea kalaa, mm mateita. Ajoittain pilkittiin. Emme tienneet, että naapuri partio näki nälkää.
Siihen kuului mm Jim Mustonen Rannikkojääkäreistä ja Jami
Laamanen Laskuvarjojääkärikoulusta. Heillä ei ollut kalastusja riistaonnea. Mutta he tiesivät tulosta tähän harjoitukseen.
Olivat elokuussa kuivattaneet sieniä ja säilöneet ne harsopusseihin majan ylisille. Hyvä ja kaukonäköinnen oivallus.
Marraskuun 10 päivänä, harjoituksen puolivälissä kokoonnuttiin kaikki harjoituksen johtoon, eli Matolammin kämpälle.
Mukana olevat kaksi Marttia halusi pitää Martin nimipäiviä.
Kaikkien partioiden piti tuoda saaliinsa tähän yhteiseen pataan. Oli myös partioiden väliraporttien aika. Meillä oli saaliina
jo pari riekkoa, mutta saadut jänikset oli syöty. Pantiin totinen
leikki, eli pakkopyynti ja lentopermitys käyntiin. Saatiin jänis
liikkeelle. Se rupesi tapansa mukaan juoksemaan lenkkiä ja
samoja polkuja. Aluksi Topi ajoi ja me Martin kanssa laitettiin
ansalankoja. Vauhdissa vaihdettiin vuoroja. Olin ajovuorossa
kun jänis meni ansaan ja parahti kuin trumpetilla olisi puhaltanut. Toivo keppeineen oli kohta lopettamassa sen. Niimpä
Martinpäivän padassa oli muistaakseni neljä riekkoa ja kolme
jänistä. Olihan meitä syöjiä parikymmentä. Liha-ateria ja sauna maistui taivaalliselta.
Joukosta löytyi myös hienot ohjelman suorittajat, sanoisin
jopa kuoliaaksi naurattajat. Loppuharjoituksen ajan oli vatsamme kipeät naurusta. Kaikilla partioilla oli samansuuntai-
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set väliraportit. Oli hyvin niukkaa, jos kalaa ei tullut. Loppuaika meni samoissa merkeissä. Juuri kun virkatiet saatiin hyvin
toimimaan ja saalista alkoi tulla, hajoitus päättyi ja kaikki piti
purkaa. Kaikilla partioilla oli sama ongelma. Löytää sopiva ansalanka. Ns. Viiksilanka oli liian heikkoa. Pianolanka liian kovaa,
johon saada hyvä silmukka. Tekstiililangat vaikeita saada pysymään muodossa. Sitten joku oli keksinyt purkaa romupölyimurin moottorista kuparilankaa joka toimi. Partioilta puuttui
kokonaan Lapin riekonpyytäjien käyttämä messinkilanka. Tilaus Lappiin tehtiin, mutta se ei jostain syystä tullut. Lopuksi
kokoonnuttiin yön yli lepäämään Nurmeksen Bomalle. Saalistulokset ja kokemusraportit luovutettiin johdolle. Ohjeet seuraavaan harjoitukseen saatiin.

3. HARJOITUS MATOLAMPI KAKSI, 10 PV HELMIKUUN
ALKUPUOLI V.1980.

Samat miehet kokoontui jällen Matolammin kämpälle. Nyt tuli
mukaan Turkka Aaltonen. (Hän ei kaipaa tarkempaa esittelyä,
kuin on kiltamme perustajajäsen v -75, pitkäaikainen kiltamme puheenjohtaja ja oltermanni. Nykyisin hyvä taustavaikuttaja.) Hänen tieto-taito ei päässyt oikeksinsa vielä tässä talvisessa harjoituksessa. Kuulimme Turkalta ensimmäisen kerran
mm. kuusenhavu teestä ja muusta luonnonmuonasta jne.
Jako samoille kalakämpille. Martti Arkko taas meidän mukaan.
Muutkin kouluttajat ja erinäisiä vierailijoita hiihti ajoittain tervehtimään meitä.
Nyt sai olla omat hirviaseet mukana. Sama kalastus, virkatiet, eli ansapyynti pantiin käyntiin. Lunta oli metrin verran ja
pakkasta ajoittain -30. Topi oli saanut luvan tuoda Kainuun-Prikaatista moottorikelkan. Sillä ajettiin vain kalaan ja polttopuuta majalle, kauempaa tien varresta. Alueellamme oli suurissa
männyissä parvi metsoja ”hakomassa” eli syömässä neulasia.
Nälän yllättäessä ammutiin metso ja laitettiin eri tavoin ruoaksi. Lumipuvussa sai hiihtää melkein puun juurelle ja pudottaa homenokan alas. Kalaa tuli yli tarpeemme, muistaakseni
yht. 60 kg. Muutama jänis ja riekko. Oli tarkoitus myös kaataa
hirvi. Hirviä oli havaittu oleilevan silloisen Oulun läänin rajan
läjellä. Kokoonnutiin hirvijahtiin. Are Pylkkänen antoi vanhalla
kokemuksella jahtikäskyn. Olin passiketjussa kun aseettomat
miehet läksi ajamaan hirviä liikkeelle. Ne olivatkin siirtyneet
jäljistä nähtynä vähän ennen jahtiamme kauas Oulun läänin
puolelle. Uutta yritystä oli turha tehdä. Pettymys loisti monen
nälkäisen kasvoilta. Suuri ja tarkka työ oli poistaa jälleen maastosta kaikki ansalangat.
Harjoituksen johto osasi reserviläiskouluttajien kanssa yllättää! Niinpä he oli laatineet ja jakoivat meille kaikille kuvan mukaisen Sertifikaatin, jonka Martti Arkko oli piirtänyt ja
kuvittanut. Tämä tapahtui Matolammen kämpällä helmikuun
13 päivänä v. 1980. Samalla syntyi meistä Muonastajaveljien
Ritarikunta. Oheisesta Sertifikaatista voi jokainen lukea ko.
veljeskunnan syntysanat! Aloimme kutsua siitä alkaen itseämmäe ja muutkin lyhennetysti ” Muonastajiksi.” Toiminta- ja
saalisraportit luovutettiin harjoituksen johdolle. Vaikutti siltä,
että muissa partioissa nähtiin niukkuuta tai jopa nälkää. Heillä
ei ollus samanlaista kala- ja saalisonnea kuin meillä. Todettiin,
että ansapyynnin varaan ei voi paljon laskea, ainakaan täällä
Etelä-Suomessa. Riistaa on liian vähän. Muutama viikko sitten
näin viikon retkellä lapissakin vain kaksi riekkoa.

Sertifikaatti. Siinä on kuvattu myös muutamia meitä harjoitukseen osallistuneita.
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Harjoituksessa Turkan tekemä kiviuuni ja vihannesleivät.

Esa puhdistaa osmankäämin juuria. Kattiloissa/pannulla
lokin- ja haahkan munia. Keitto/paistoaika on n 20 min.

Gunnar pässin matkan pää.

4. KEVÄINEN HARJOITUS KEMIÖN
SKINNARVIIKISSÄ V. 1980.

Melkein sama joukko kokoontui toukokuun alussa merelliseen 10 päivän harjoitukseen meriupseerien omistamalle lomamajalle Skinnarviikissä. Partioista kaksi meni läheisiin meren saariin. Meidän partio jäi vertailun vuoksi lähelle merta,
Lemnästräsk sisäjärven rantaan. Harjoituksen johto, partioissa
kiertävine kouluttajineen jäi lomamajalle. Alkupuhuttelussa
harjoituksen johtaja maj. Jukka Torstila totesi kai leikillään ja
osin tosissaan: ”Olette kärsineet edellisissä harjoituksissa niin
paljon vilua ja nälkää, että tämä on palkkioharjoitus teille.
Kevät on parhaimmillaan. Koivut on hiirenkorvalla. On paras
villivihannesten aika. Täällä on kaikkea. Meillä on lupa käydä
myös lintuluodoilla. Gunnar pässi lymyää täällä jossain odottaen saalistajiaan!”
Varustus ja luvat kaiken ottamiseen luonnosta oli samat
kuin edellisen elokuun Harjoitus Hyrinässä. Majoitus kaikilla
partioilla oli jälleen sissiteltassa. Ensitöikseen käynnistettiin
kalastus turvaamaan toimeentulo. Alkupäivinä tehtiin teltan
lähistölle havulaavu ja eteen sytytysvalmiiksi rakovalkea. Sitä
ei poltettu, koska koko harjoituksen ajan oli voimassa metsäpalovaroitus. Trangioilla, pakeissa valmistettiin ruoka ja juoma. Ko rannasta löytyi 200 l roskapönttö. Se polteltiin sisältä
kuntoon savustuspöntöksi. Pientä tulta pidettiin ajoittain savustukseen ja pakkiruokiin hyvin suojaisessa rantapaikassa.
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Rannassa oli hylätyltä näyttävä pieni alumiinivene. Se otettiin
käyttöön kalastusta helpottamaan. Mahdollinen omistaja ei
tullut sitä harjoituksen aikana käyttämään. Kalaa alkoi tulla
pian yli oman tarpeen. Saatiin mm lihavia suutareita, hyviä
savukaloja. Lähetettiin järvelle ns. ”lähetyssaarnaajia”. Tyhjään
polttonestepulloon kiinnitettiin pikku siiman päähän särkitäyllä häiväkoukku. Laitettiin menemään järven tuuleen. Ei
kauan mennyt kun hauki iski ja valkea pullo kiisi järven pintaa.
Veneellä soudettiin saalis pois.
Eipä aikaakaan kun Turkka tuli varsinaista luonnonmuonan
käyttöä opettamaan. Kaivettiin/syötiin osmankäämin juuria,
nokkosia, koivun hiirenkorvia, horsmanversoja, voikukkaa,
isomaksaruohoa, ruohosipulia jne.. Keitettiin ja haudutettiin
juomaksi ajankohtaista keväistä luontoteetä. Partiot kokoontui ja mekin päästiin mukaan puolustusvoimien Uisko venellä
läheisille lintuluodoille. Lokkien ja haahkojen pesiä oli runsaasti. Ei viitsitty itse lintuja pyydystää. Muna tai pari kustakin
pesästä otettiin. Rannassa todettiin vesikokeella, oliko muna
tuore. Haudottu muna jäi kellumaan, mutta tuore painui pohjaan. Innokkaimmat joi heti munien sisältöjä kuoren päihin
tehdyistä reijistä.
Kuultiin myös erään partion sikeistä unista. Tieto joka kuulemma ”valkaisi nenät” kouluttajilta! Partio oli tehneet saa-

ressaan, todennäköisesti taikinamarjapensaan hiirenkorvista
luototeetä ja juoneet sitä. Nukahtaneet kohta niille sijoilleen
ja heränneet n. neljän tunnin päästä. Mainittakoon, että ko
partiossa oli myös n 120 kg jätti, Are Pylkkänen samoilla unilla.
Partiolle ei tullut muita oireita. Niimpä Turkka varoitti myrkyllisten kasvien, marjojen ja sienien vaarasta. Etenkin nyt alueella olevasta myrkyllisestä kurjenmiekasta, eli iiriksestä. Sitä voi
ennen kukintaa luulla helposti osmankäämiksi.
Kokoonnuttiin myös kolme päivää ennen harjoituksen loppua harjoituksen johtoon. Gunnar pässin teurastus ja riippumaan laitto oli edessä. Eipä löytynyt tehtävään vapaaehtoisia.
Pekka Reinikan kanssa tappaminen ja veren otto hoidettiin.
Muut osallistui kyllä nylkemiseen. Sisäelimet ja suolan kanssa
vispattu veri jaettiin heti partioille. Ruho vietiin riemusaatossa lomamajan kellariin riippumaan. Hyvältä maistui vaihtelun
vuoksi verestä tehty palttu ja pannulla paistettu maksa.
Harjoitusta lopettamaan ja raportoimaan kokoonnuttiin
telttaleiriin, jossa koko Gunnarin ruho oli jo vartaassa johdon
toimesta grillattavana ja käänneltävänä. Hieno oli tämä muonastajien yhteinen harjoitusten lopettaminen ja illan-yön vietto. Oli myös korillinen punaviiniä hyvin maustetun lammasliha
grilliruoan kanssa. Siinä vannottiin jatkuvaa yhteydenpitoa ja

kokoontumisia. Ltn. Ahti Korhonen lupasi kutsua meidät kaikki häihinsä, jos milloin avioituu.
Taitaa olla Ahti yhä poikamies, kun kutsua ei ole tullut? Niinpä hyvinä ystävinä erottiin ja jäätiin odottamaan sitä seuraavaa kokoontumista.

YHTEENVETO TÄSTÄ HARJOITUKSESTA. LUMON SYNTY.

Keväisessä luonnossa ja merellisessä ymäristössä pienryhmä
pärjää oikein hyvin. Meillä sisäjärvellä ja asutuksen lähellä
meni jopa paremmin kuin karuilla meren saarien partioilla. Oli
enemmän saatavilla villivihanneksia. Kokeilupartioiden kaikki
aika nyt ja aiemmissa harjoituksissa hupeni ruoan hankkimiseen ja jokapäiväisen elämän järjestämiseen. Yöt oli kylmiä,
joten kamiinassa tulien pito ja polttopuun hankinta vei myös
aikaa ja voimia. Päätettiin, että näissä harjoituksissa saatu kokemus tiivistetään Luonnonmuona ohjeeksi lyh. LUMO. Sen
luonnos tulee kiertämään vielä jouko-osastot. Korjausten ja
lausuntojen jälkeen se ilmestyikin saatekirjelmineen vasta
v.1985. Niin suuri ja pitkäaikainen prosessi oli tämän kirjasen
tekohistoria! Lopullisen työn teki Pääeskikunnan Taloushuolto-osasto ja kuvituksen mikkeliläinen graafikko ja harjoituksiin
osallistuja Martti Arkko.
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Eikä aikaakaan kun myös Rajakoululla jokaiselle eri kurssien
oppilaille jaetttin kurssin ajaksi LUMO. Saatekirjelmässä kehoitettiin LUMO:n oppeja kouluttamaan joukoille terveyttään ja
toimintakykyään menettämättä. Lisäksi oli maininta, että mitään sotaväen toimintaa ei saa suunnitella vain luonnonmuonan varaan. Rajakoulussa suunnittelin ja aloitin koulutuksen
oheisharjoituksina, etenkin ampumaleireillä. Osa oli ammunnoissa ja osa LUMO koulutuksessa. Pidettiin yksi kolmen päivän kokeiluharjoitus n. sadalle syksykurssin varusmiesaliupseerioppilaalle. Hajaannuttiin joukkueittain Jujajärven saloille.
Saatiin hyviä kokemuksia. Tulihan heitä tuohon aikaan kolmen
kk:n reservinaliupseerikurssille 3x104 miestä vuodessa, maarajojen eri rajavartiostoista.
Lisäksi vuotuisat rajavartijan peruskurssilaiset ja ajoittain
myös henkilökuntakurssilaiset saivat toimestani perusteet
luonnonmuonan käytöstä. Kesä-ja syyskurssilla päästiin hyviin tuloksiin. Talvikurssilla oli vähemmmän oikeata luonnon
havaintomateriaalia. Sain myös hyvää palautetta kaikilta koulutukseen osallistuvilta.
Jokainen, joka tuntee sissitoiminnan luonteen piti tätä koulutusta erityisen tärkeänä. Tämä palaute innosti myös meitä
tekemään videot LUMO:n kesä- ja talvitoiminnasta. Myöhemmin tehtiin paikallisessa Rajamieskillassa video: Ruokaa Luonnosta! Eläköitymistäni silmälläpitäen ja toiminnan jatkajiksi
kävi Rajakoulusta UTK:n yht. neljä kouluttajaa.
Asian koulutus kuulemma toimii yhä Immolan Erikoisrajajääkäreille. Muualla varusmiesyksiköissä tapahtuvasta nykyisestä koulutuksesta minulla ei ole tietoa. Lienee vähäistä?
Kaikki tuntui kaatuneen aina hygieniapasseihin ja moneen
muuhun käytännön ongelmaan. Lisäksi ei ole kunnolla koulutettuja alan kouluttajia.
Luonnonmuonaohjeen ja Korpisoturin keittokirjan saa luettavakseen netistä osoitteesta:
http://www.sci.fi/~wizor/Korpisoturin%20keittokirja%20
(1944).pdf
Matinen I-IV osaista raporttia (ei saa auki netistä) voi kysellä
hyvin varustetuista tai yrittää kaukolainata kirjatoista. Opaskirjoissa on kiltalaisten omaa tuotantoa ja kirjastoissa vinot
pinot. Mm. Pakurikäävästä Jaako Halmetojan kaksi paksua
kirjaa. On tuoreet painokset henkiinjäämisoppaista, sienistä ja
villivihanneksista, sekä yrteistä jne…

SURVIVAL KILTAAN LIITYMINEN JA VELJESKUNNAN
TOIMINNAN TUHO.

Em. harjoitusten lomassa Turkka Aaltonen kertoi Survival kiltamme toiminnasta ja lisäkoulutus mahdollisuudesta. Vasta
v 1989 tuli minulle ja kouluttajatoverilleni Asko Korhoselle
tilaisuus osallistua UTK:lle. Asko oli jo perehtynyt aiheeseen
varusmiehenä Laskuvarjojääkärikoulussa. Turkan johtamalle
UTK:lle osallistuttiin 5.-12.6.-89 Länsi-Uudellamaalla. Se lienee
yksi kovimmista?
Tuohon aikaan vuodesta ei vielä ole marjoja ja sieniä. Paras villivihannes aika oli myös ohi. Onkikalaa tuli niukasti, kun
päivittäisten siirtymisien vuoksi ei onkimiseen ollut aikaa. Yöt

44 – Survival News 2015

oli hyvin kylmiä. Vasta kun ruvettiin rakentamaan yöksi kota
tulineen, saatiin niukasti nukkua. Oikeastaan tultiin toimeen
erilaisella luontoteellä, kerran valmistetulla tuorejuustolla ja
kerran tehtiin vihannes tai pettuleipiä? Viimmeisenä päivänä
ilmestyi pesiin muurahaisten munat. Niitä söin liikaakin. Paha
olo tuli sellaisesta äkki valkuaisaine pommista. Siitä alkaen
minä olen antanut erityisen arvon erilaiselle luontoteelle ja
yleensä luonnosta saatavalle juomalle, marjamehuille ja keväisin koivun mahlalle. On riittävästi laatuja myös ympärivuotiseen käyttöön. Tunnetuimat talviteet on kuusen,- männyn,katajanhavu,- koivunpakuri- ja pajunkuoritee. Siitä se ura
urkeni killassamme Turkan myötävaikutuksella myös kouluttajaksi ja kurssien johtajaksi.
Yhdellä Inarin ja kahdella Puumalan alueella pidetyllä talvikurssilla olin myös osallistuja/kouluttaja. Suurkiitos tästä kaikesta Turkalle! Hän on tämän alan polun löytäjä ja ladun avaaja suomessa ja hyvin arvostetu myös ulkomailla! Hän ei ole
aikaansa ja varojaan säästänyt oikean tiedon hankkimiseen.
Yhdellä sanalla sanottuna alan: ”Suurmestari!” Me vanhat pitkänlinjan kiltalaiset hyvin tiedetään miten pieninä murusina
maailmassa on ollut oikea tieto ja eri niksit näissä asioissa. Silloin tällöin putkahtaa jokin uusi asia päivän valoon. Viimme
vuosien kansainväliset seminaarit ovat olleet oivallisa tietolähteitä.
Katson muonastajien veljeskunnan ”tuhoutuneeksi” koska
olen pitänyt vain Turkan kanssa tapaamisyhteyksiä kiltamme
eri kursseilla ja tapahtumissa, sekä ajoittain kirje- ja soitteluyhteyttä. Edesmenneen Toivo Komulaisen kanssa oli muutama
puhelinyhteys ja vain yksi lyhyt tapaaminen ohikulkumatkalla
Kajaanissa.
Totuuden nimissä on mainittava, että Matti Helmisen aloitteesta kaikki muonastajat kutsuttiin talvella 1990 Salamajärven kansallispuistoon siirrettyjä ja hyvin kotiutuneita suomen
metsäpeuroja hiihtopartion laskemaan. Ei ollut tilaisuutta
osallistua. Lisäksi oli Jukka Torstilan ja Are Pylkkäsen 50v ja
Martti Arkon 60v päivillä muonastajien virallinen edustus.
Ehkä on ollut myös muutamien muidenkin, joista minulle ei
tietoa tullut.
Suurinpana syynä tuhoon pidän sitä, että oltiin hajallaan
ympäri suomea. Kaikki oltiin nuoria, juuri perheen perustaneita. Monella talon rakennus meneillään. Kokoava voima
puuttui. Kaikki olisi pitänyt järjestää myös omalla ajalla. Välillä
on ollut jotain hauskaakin. Kun sain ylennyksiä niin esimies
muisti kylllä kuuluttaa: ” Nyt olet syöttänyt meille niin paljon
osmankäämin juurta, että sinut on ylennetty seuraavaan sotilasarvoon!”
Pahoittelen, että kirjoitukseni vilisee kirjoitusvirheitä. Tiedän,
että pilkut ja monet muut asiat ei ole kohdallaan. Parempaan
en kansakoulupohjalla pysty ja huonompaa en viitsi esittää!
Kaikki paremmat kuvat näistä harjoituksista on minulla diakuvina. Koska harjoituksista on kauan aikaa, niin henkilöiden nimissä, paikoissa ja yms. voi olla pikku virheitä. Kaikki on tehty
harvenevan muistin ja muutaman vielä löytyneen komennustodistuksen varassa.

Kuvassa havulaavumme ja rakotulien luona yhdet vierailijat:
Vas. Kenraali Ermei Kanninnen, Eversti Tikka ja tuntemattomaksi
jäänyt meriupseeri. Nauttivat kai savukalaa?

Allekirjoittaneen nokkoskeitto tulilla.
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Urbaani survival
Teksti ja kuvat: Mika Kalakoski

Urbaani survival -eli miten jokaisen kiltalaisen
tulisi varmistautua selviytymään omassa asuinympäristössään poikkeustilanteissa.
Urban Survival käsitetään usein vain kaupunkiympäristössä
tapahtuvaksi toiminnaksi. Kyse on kuitenkin enemmän siitä
kuinka toimia omassa asuinympäristössä, oli se sitten kaupungissa tai maaseudulla. Tavallisimpia arkipäivää haittaavia
tekijöitä ovat olleet myrskyjen aiheuttamat sähkökatkokset,
mutta myös toistuneet inhimillisistä virheistä aiheutuneet vesikriisit.
Varautuminen erilaisiin kriiseihin ei voi perustua ns. survivalismiin, jossa erilaisten täystuhofantasioiden pohjalta haalitaan valtavat määrät tavaraa mahdollisen tuomiopäivän
varalle. Säilykkeet eivät riitä pitkälle, jos tiedot ja taidot selviytymisen perusteista ovat puutteelliset.
Vanha kunnon selviytymisen kolmen sääntö pätee myös
asuinympäristön poikkeustilanteisiin valmistautumisessa. Jokaisen olisi hyvä pohtia ja harjoitella kuinka pysyä lämpimänä
useampia päiviä, jos keskuslämmitys tai sähköt ovat poikki.
Onko kotona sellainen lämmitysjärjestelmä ja riittävästi polttoainetta, jotta siellä selviydytään kylmänäkin vuodenaikana.
Kuinka rakennan kerrostaloasunnossa ns. lämpösolun jos
asunnon lämpötilaa ei voi pitää yllä. Veden saanti voi katketa
tai juomavesi voi olla saastunutta. Miten puhdistan veden jos
samaan aikaan sähköt on poikki? Tai saanko ollenkaan vettä
porakaivosta, vai onko lähellä joku luontainen paikka josta
löytyisi vettä. Tarvitsenko varavoimakoneen ja miten kytken
kodin järjestelmät siihen. Olisi ehkä syytä valmistautua ja harjoitella etukäteen.
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Kaikki ovat kuulleet kotivarasta ja siitä löytyy hyvin tietoa
Suomen pelastusalan keskusjärjestön SPEK:in verkkosivuilta.
Siellä kerrotaan yksiselitteisesti että ” Kotivara tarkoittaa, että
kotiin hankitaan ruokaa ja muita päivittäin välttämättä tarvittavia tavaroita vähän enemmän. Kotivaran pitäisi riittää useaksi päiväksi, jopa viikoksi. Kotivaraa käytetään päivittäin ”parasta ennen” -suosituksia noudattaen, ja uutta hankitaan tilalle.
Näin elintarvikkeet säilyvät tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina.” Helpommin sanottu kuin tehty, mutta oman kotivaran
riittävyyttä kannattaa arvioida käymällä läpi kotoa löytyvät
elintarvikkeet, lääkkeet, polttoaineet yms. millä on merkitystä
poikkeustilanteessa selviytymiseksi. On hyvä varautua myös
siihen että matkapuhelinverkko ei ole toiminnassa. Löytyykö
kotoa pattereilla toimiva tai kammesta ladattava radio, josta
voi kuunnella viranomaisten tiedotuksia vai kenties radioamatöörilaitteet, joilla osaava saa yhteyden muihin ihmisiin.
Kiltalaisilla on onneksi kotona runsaasti retkeilyvälineitä,
joiden avulla voi selviytyä monesta kiperästä tilanteesta myös
asutussa ympäristössä. Tarvittavat varusteet ovat yksinkertaisuudessaan tuttuja hätäpakkauksesta. Tarvitaan välineet joilla
saadaan suojaa, vettä, ravintoa, ensiapua ja toimiva viestiyhteys. Paikka eli maantieteellinen sijainti ilmasto-oloineen ja
suunnitelma millaiseen tilanteeseen varautuu määrittää välineet.
Tulevana kiltavuotena olisi tarkoitus järjestää killan toimintasuunnitelman ulkopuolella asuinympäristön selviytymisestä pienimuotoinen yksityiskohtiin ja käytännön toimiin keskittyvä kurssi tai seminaari. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä.
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Tapahtumat 2018
Survival killan koulutusseminaari

Ulkoilun turvallisuuskurssi

2.–4.3.2018

11.–19.8.2018 Enontekiö

Seminaarin aiheena ovat kurssien suunnittelu ja käytännön
järjestelyt, mitä tulee huomioida kursseja järjestäessä, aikataulut, talousarvio, ohjelma ja turvallisuus ja paljon muuta mukavaa yhdessäoloa.
Seminaari alkaa perjantaina klo 19 ja päättyy sunnuntaina klo
15. Paikka: max 200 km säteellä Porvoosta, Suomessa.
Kenelle: sopii kaikille killan koulutustoiminnan järjestämisestä
kiinnostuneille
Hakeminen: lähetä hakemus Oltermannille Mika.Kalakoski@
gmail.com jouluaattoon mennessä.
Mikäli et ole aiemmin ollut killan kouluttajakurssilla kerro
tähän koulutusseminaariin hakiessasi millä killan kursseilla
olet ollut, miksi tahdot osallistua seminaariin ja miten haluaisit
osallistua killan toimintaan.
Mikäli olet ollut aiemmin killan kouluttajakursseilla kerro hakemuksessasi miten olet hyödyntänyt kursseilta saatuja oppeja, mille killan kursseille olet osallistunut ja missä tehtävässä.
Kerro myös mikä on henkilökohtainen suunnitelmasi killassa
toimimisessa ja pystytkö osallistumaan kouluttajaseminaarin
järjestelyihin ja millaista roolia haluaisit siinä.
Kouluttajaseminaarin hakemusten tulee olla Oltermannilla
24.12. 2017 mennessä. Seminaariin valituille ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä ja annetaan ennakkotehtävät.

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.

Keväteväät
19. –22.4.2018 Enontekiöllä
Kurssinjohtaja: Pasi Ikonen. Kurssin teemoina ovat raudun ja
riekon hyödyntäminen, sekä turvallinen talviretkeily avotunturissa. Maastossa majoitutaan retkikuntatyyppisissä tunneliteltoissa. Ilmoittautuminen: survival.kilta@gmail.com . Ilmoittautuminen on avoinna 1. –31.1.2018
Kurssin hinta 130 € maksetaan heti ilmoittautumisen jälkeen,
kun saat kurssikirjeen. Jokainen vastaa myös vakuutusturvastaan itse. Koulutus alkaa torstaina 19.4. klo 18 ja päättyy sunnuntaina 22.4. klo 12 mennessä. Kurssin lyhyestä kestosta ja
välimatkasta rautujärville johtuen maastoon siirrytään moottorikelkkakuljetuksella. Tarkka kokoontumispaikka lähetetään
ilmoittautuneille myöhemmin. Lisätietoa kurssista: Pasi Ikonen
050 577 2762 tai info@capelapland.com .
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Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja kurssimaksuista löytyvät Killan sivuilla. Mikäli olet kiinnostunut työskentelemään
koulutusryhmässä, niin ota yhteyttä kurssin johtajaan sampo.
rouhiainen@gmail.com .

Kansainvälinen Henkiinjäämisseminaari
14.–16.9.2018
Järjestäjät: Survival Kilta ry
Paikka: Avoin vielä
Kutsuttavat: Survival Killan jäsenistö, Kaitseliitto Viro, Överlevnadssällskapet Ruotsi sekä myös 5 paikkaa , joita voi hakemuksella hakea killan ulkopuoliset henkiinjäämiskouluttajat .
Seminaarin teema: Kommunikaatio ja yhteistyö. Ulkoilun turvallisuuskurssiaiheista rastikoulutusta. Ilmoittautumisohjeet
ja tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Vuosikokous 2018
Paikka ja aika : Kansainvälisen henkiinjäämisseminaarin yhteydessä 14.–16.9.2018
Esillä sääntömääräiset asiat. Kutsu vuosikokoukseen lähetetään lähempänä ajankohtaa.
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