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Voudin viesti
”44 Kilta-vuotta takana, 6.2.2020 Kilta täyttää 45 vuotta.
Itselläni Kilta-vuosia on takana 10”. Paljon mahtuu tuohon
aikaan ja muisteltavaa riittää. Edelleen koitamme vanhaa ja
meitä kaikkia kunnioittaen jatkaa toimintaamme niin, että Killan tarkoitusperä säilyy sellaisena kun se alun perin on ollut.
Niin kuin 20-vuotisjuhlajulkaisussa mainittiin, tärkeintä ei ole
toiminnan määrä, vaan sen laatu ja vaikutus. Jatketaan tällä.
Tänä vuonna Killan toiminnasta on ilmestynyt muutama
hyvä lehtikirjoitus, sen tekoon osallistujille kiitos. Toimintamme on laadukasta ja arvostettua, ja se arvostus kasvaa koko
ajan. Omaa mieltäni lämmittää se osaamisen kirjo, joka meistä
löytyy. Tärkeää onkin, että osaamme sen järkevästi hyödyntää
,toimia, puhua ja pohdiskella asioita yhdessä.
Mennyt vuosi oli haastava, ehkä haastavin tämän minun
10-vuotiskiltaurani aikana. Siitä oppineena mm. rakensimme

Oltermannilla
on asiaa
Killan toiminta on jälleen ollut aktiivista vuoden mittaan.
Erilaiseksi vuoden teki se, että kouluttajaseminaari, ulkoilun
turvallisuuskurssi ja ulkoilun turvallisuuskurssin kertaus liitettiin kokonaisuudeksi. Tarkoitus oli, että kouluttajakurssin
osallistujilla oli mahdollisuus näyttää osaamistaan näiden tapahtumien sisällön tuottamisessa ja toteuttamisessa. Tässä ei
kuitenkaan onnistuttu ja entiseen tapaan vastuu ja tekeminen
jäi harvojen kannettavaksi. Yhdessä tekeminen ja kommunikaatio näytti olevan melkoisen hukassa koulutusjärjestelmän
valvojan näkökulmasta. Mieleen tuli ajatus miten tämä porukka pärjäisi tositilanteessa, näillä eväilläkö selviydyttäisiin ja tällaisella joukollako voisi selviytymistaitoja kouluttaa.
Kursseilla ja maastossa tarvitaan tietoa ja taitoa, mutta pelkästään se ei riitä, jos osaaminen ei muutu teoiksi.
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johtokunnan vuodelle 2020 ajatuksella, että jokainen johtokuntaan valittaessa miettii mitä annettavaa itsellä on yhdistykselle ja mitä tehtäviä pystyy hoitamaan johtokunnassa.
Vastuutehtävät jakaen on homma lähtenyt hyvin käyntiin.
Uusien kurssien valmistelut ovat käynnissä ja tehtävien jaot
kulkevat siinä rinnalla. Lisäksi on mielenkiintoista seurata, miten kukin kehittyy ja millä lailla kenenkin Kilta-ura jatkaa matkaansa ja löytää ne omat uomansa. Itsekin olen joka hetkestä
vuoden aikana oppinut lisää. Ja niinhän se menee, tee ja opi.
Lopuksi täytyy todeta, että vaikka tämä Kilta-työ voi olla välillä
haastavaa, niin aina sieltä noustaan ja selvitään.
Hyvää joulun odotusta teille kaikille kunniajäsenet, Kiltasiskot ja Kiltaveljet,

vouti Jaana

Kaikista vaikeuksista kuitenkin vuoden aikana selvittiin, kun
tekeminen alkoi ja yhteinen päämäärä oli selkeä.
Toimintasuunnitelman mukaiset koulutustapahtumat pidettiin onnistuneesti, josta kurssilaisten ja kiltakansan on
helppo yhtyä kiitoksiin tekijöille. Erityisen hienoa on, että
joukostamme löytyy myös uusia vastuunkantajia, keskinäiset
kiistat on pystytty sopimaan ja tuleva vuosi näyttää suunnitelmissa hyvältä koulutustarjonnan puolesta. Kuten kiltamme
merkissä myyttinen lintu nousee uudistuneena liekeistä, niin
on jokaisella kiltalaisilla tulevan vuoden aikana mahdollisuus
lähteä avoimin mielin oppimaan uutta, selviytymään haasteista, tekemään ja toimimaan ja näin uudistumaan tiedoissa ja
taidoissa.
oltermanni Mika

Teksti:
Mika Kalakoski,
Jaana Vanhatalo
Kuva: UTT 2019 Inari, Sampo Rouhiainen
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Turkalla on asiaa

kuvat ja teksti Turkka Aaltonen

Killan merkki uudistuu

Teksti : Mika Kalakoski
Kuvat: Killan arkisto

Survival-killalla on vuosikymmenten saatossa
ollut useita merkkejä; on ollut kompromisseja ja kompromissien kompromisseja, kopioita
sekä virallisia ja epävirallisia kurssimerkkejä.
Vuosien nuotiokeskustelujen jälkeen on aika
ryhtyä tuumasta toimeen, suunnittelemaan
ja toteuttamaan killalle
omaa merkkiä. Kaikki killan jäsenet ovat tervetulleet tekemään esityksiä
uudesta merkistä. Voit
laittaa ideoita ja ajatuksia,
mutta mikä parasta, suunnitella ja piirtää valmiin
merkin killalle. Killan historia on pitkä, ja olisi hienoa
jos ehdotuksista löytyy
tuttuja elementtejä, jotka
kertovat keitä olemme ja
minkä asian parissa toimimme. Lyhyt kirjallinen selitys ehdotuksen yhteydessä on tervetullut. Kyseessä ei ole kilpailu tai äänestys.
Merkin uudistus etenee siten, että ehdotuk-

set ja ideat tulee olla perillä toukokuun 2020
alkuun mennessä oltermannilla.
Merkkitoimikunta, eli oltermanni, vanha oltermanni ja mestarit ja puheenjohtaja antavat
ehdotusten pohjalta oman suosituksen, josta
ilmenee kuinka merkki palvelee killan tarkoitusperää. Ehdotukseen
pyydetään muutokset tekijältä, jos sellaisia nähdään
tarpeellisiksi. Merkkiehdotukset viedään johtokunnalle, joka tekee vuosikokoukselle ehdotuksen uudesta
merkistä. Asiasta päätetään
vuosikokouksessa ja merkki
voidaan ottaa käyttöön sen
jälkeen kun se on hyväksytty. Merkkiehdotukset ja
ideat tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen mika.kalakoski@gmail.
com toukokuun 2020 alkuun mennessä. Tarvittaessa lisätietoa vanhoista merkeistä ja killan symboleista, voi tiedustella oltermannilta.

?
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Teksti : Turkka Aaltonen
Lehtileike: Turkka Aaltosen arkisto
Kuva : UT 2019 Inari, Jaana Vanhatalo
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Teksti : Turkka Aaltonen
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Kouluttajaseminaari

1.-3.3.2019 Kosken Metsästysseuran maja,
Hämeenkoski
Teksti: Hans Barck, Henrik Nisen

Survival killan neljäs kouluttaja seminaarijärjestettiin1.-3.3.2019. Osallistujien kesken piti järjestää kurssipaikka,
sekä muonitus. Kurssipaikkana toimi
Hämeenkosken metsästysmaja. Kouluttajaseminaarille osallistui 11 kiltalaista.
Kurssin muita ennakkotehtäviä oli hätäpakkauksen tekeminen ja sen esitteleminen. Yhtenä ennakkotehtävänä oli
harjoitella vähintään kaksi tulentekotapaa. Lisäksi jokaisen täytyi suunnitella
nuotiolla valmistettava kiltahenkinen
ateria yhdelle hengelle. Vapaaehtoiseksi ohjelmanumeroksi oli ehdotettu ammuntaa ja varustekirpputoria.

PERJANTAI

Seminaari alkoi perjantai-iltana klo 19.
Ennen sitä ahkerimmat olivat jo kerenneet tehdä lumityöt, kantaa puut sisälle
ja tehdä tulet takkaan sekä kantaa ruoat
sisälle.
Asettautumisen jälkeen jokainen otti
kasaamansa hätäpakkauksen esille.
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Jokainen esitteli ensin itsensä, ja sen
jälkeen hätäpakkauksen. Hätäpakkausten koot ja sisällöt olivat moninaisia.
Kuumaksi puheenaiheeksi nousi monessa hätäpakkauksessa ollut kondomi.
Teorian mukaan kondomin voi täyttää
vedellä, mutta kenelläkään ei ollut onnistuneita täyttökokemuksia seisovasta
vedestä, esimerkiksi järvestä.
Toinen laajempi pohdinta kohdistui
pikkurillin kynnenpään kokoisten kompassien toimintavarmuuteen. Kaiken
kaikkiaan hätäpakkauksista sai hyviä
ideoita omaan hätäpakkaukseen. Hätäpakkausta esitellessä konkretisoitui,
että jokaista esinettä tulisi käytännössä
kokeilla ennen kuin sen hätäpakkaukseensa sisällyttää.

Hätäpakkauksen sisältö;

Suoja säätä vastaan (ts. lämpö), vesi, ensiapu, navigointi, työkalu, tuli, viestiväline, rautaisannos.

Esittelykierroksen jälkeen kävimme vielä katsomassa tähtikuvioita, koska yöllinen taivas näytti kirkkaalta. Viereisen
lammen jäälle päästyämme pilvet olivat
liikkuneet sen verran, että havainnot
jäivät pieniksi. Jokainen sai kuitenkin
määriteltyä pohjoisen otavan ja pohjantähden avulla.

LAUANTAI

Puuroaamiaisen jälkeen teimme pienen
aamuveryttelyn ”maasta ilmaan” -merkkien avulla. Päivän ensimmäinen –ja
kurssin päätehtävä–, oli tehdä koulutusrasti aiheesta hätämajoite. Osallistujat
jaettiin kouluttajiin ja apukouluttajiin,
joista muodostettiin parit.
Kouluttajat ohjeistivat apukouluttajat
pitämään rastin. Aikaa valmisteluihin
oli kaksi tuntia. Rastipaikka tuli löytää
rajatulta metsäalueelta ja valmistelut
suorittaa ennen lounasta. Tämän lisäksi piti valita yksi ennakkoon harjoiteltu
tulentekotapa. Lounaan jälkeen rasti-

paikat kierrettiin siten, että apukouluttaja piti rastin muille osallistujille, jonka
jälkeen apukouluttaja ja kouluttaja esittelivät omilla vuoroillaan valitsemansa
tulentekotavan. Tulentekotavoiksi oli
valikoitunut karkku, tulipora, ruutiviulu,
paristo+teräsvilla, yhden käden kipinärauta sekä kaliumpermanganaatti.
Rastikierroksen jälkeen tehtävät purettiin. Aluksi apukouluttajat keskenään
ja kouluttajat keskenään. Keskinäisen
läpikäynnin jälkeen tehtävät purettiin
vielä koko porukalla. Palautteessa keskityttiin enemmän kehitystä kaipaaviin
asioihin.
Perusteellisten palautteiden jälkeen
oli vuorossa nuotiolla valmistettavat
kiltahenkiset ateriat. Kokit saivat toimia
päätuomareina ja kaikki saivat mahansa
täyteen. Ilta jatkui rennosti ruokia maistellen joka vaihtui vaivihkaa saunomiseen. Ohessa hieman tarkasteltiin mitä
kukakin oli tuonut kirpputorille myytäväksi.

SUNNUNTAI

Sunnuntain ohjelmaan kuului tulevan
UT-kertauksen suunnittelu. Osallistujat
jaettiin jälleen pareihin. Parien kanssa
mietittiin mitä rasteja UT-kertauksessa
voisi järjestää. Rasteja suunniteltiin ja jalostettiin yhteisvoimin. Jokainen pari sai
kotitehtäväksi suunnitella valitsemansa
rastin.
Virallisen ohjelman loputtua harrastettiin vielä kirpputoritoimintaa. Paikat
siivottiin ja osa porukasta jäi vielä ampumaan metsästysseuran ampumaradalle.
Tarjolla oli pienoiskivääriammuntaa.
Oltermanni Mika oli tuonut mukanaan
söpön, mutta vaarallisen Orava-pienoiskiväärin.
Kaiken kaikkiaan mukava ja ohjelmantäyteinen kouluttajaseminaari. Apukouluttajana toimiessani tuntui ensin, että
minut on heitetty syvään päätyyn ja
katsottu vierestä että osaanko se uida.
Jälkeen päin ajateltuna se oli paras kei-

no herättää osallistujat kouluttamiseen.
Viikonloppu on lyhyt aika lähteä perustellen ja teorioimalla liikkeelle. Tekemällä oppii.
Oli mukava tutustua uusiin kiltalaisiin
ja kokea killan yhteisöllisyys. Kiitos kaikille mukana olleille ja erityiskiitos kokeille!

Osallistujat:
Ville Saarinen, Jesse Karhu,
Henrik Nisen, Jyri Taskinen,
Hans Barck, Marja Mattila,
Mikko Kettunen, Sebastian Oroza,
Tomi Helin, Arto Vehkomäki,
Jesse Karhu, Jaana Vanhatalo,
MikaKalakoski (kurssinjohtaja)
Keittiö/huolto:
Lauri Hämäläinen, Auli Köresaar
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Kertomus yhden kurssilaisen
talvikurssin kokemuksesta
UTT 2019 23.-30.3.2019 Inari, Kaamanen
Teksti: Tiina Nyrhinen
Kuvat : Jerkker Pennanen, Saku Luodes,
Sampo Rouhiainen

Vuoden 2019 ulkoilun talviturvallisuuskurssi järjestettiin
myöhemmin kuin edellisinä
vuosina, vasta maaliskuun viimeisellä viikolla. Rohkenin
lähteä mukaan sillä ajatuksella, että saisin haalittua kokoon
sopivat varusteet. Sillä talviretkeilyvarusteita en juurikaan
omista; makuupussi, alusta,
kuten myös sukset ja sauvat
piti lainata. Vaatevarasto sentään oli omasta takaa kohtuullinen. Lisäksi piti päättää, yritänkö hankkia ahkion lainaan
vai lähdenkö maastoon rinkan
kanssa.
Aikaisempi talviulkoilukokemukseni oli
lähinnä lumikenkäilyä tai koiravaljakolla ajelua ja hiihtokilometrejä viimeisiltä
vuosilta aika pyöreä nolla joten valinta
ahkion ja rinkan välillä ei ollut helppo.
Päädyin siihen että rinkka tuntui luontevammalta ajatukselta.
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Oli oma operaationsa saada tarvittavat
varusteet mahdutettua rinkkaan, niin
että tilaa olisi vielä ryhmän yhteisille tavaroille. Tarkkaan sai seuloa varusteensa
ja pelata pakkaustetristä että tehtävä
onnistui. Tässä vaiheessa jo totesin, että
jos joskus lähden omalle talviretkelle
useammaksi päiväksi, hankin sen ahkion.
Kurssipaikalle Kielajoelle saavuin Finnairin siivillä ja bussikyydillä. Alkajaisiksi oli tarjolla päivällinen, jonka jälkeen
paneuduimme talviretkeilyn teoriaan
ja turvallisuuskysymyksiin. Ensin kukin
esitteli itsensä ja kertoi talviretkeilykokemuksistaan ja taustoistaan. Muutama
tuttu naama oli joukossa jo ennestään.
Ennen nukkumaanmenoa piti vielä tehdä viimeinen rinkan järjestely ja varusteiden tarkastus. Maastoon lähtö ja tuleva viikko jännittivät, mutta tuli se uni
kuitenkin.
Seuraavana aamuna, eli sunnuntaina,
oli teoriaosuus ja viimeinen mahdollisuus tankata ruokaa valmiista pöydästä siististi sisätiloissa. Ennen maastoon
lähtöä kurssilaiset jaettiin kahteen telt-

takuntaan. Telttakunnille jaettiin yhteiset varusteet ja jotain ruokaa, muun
muassa hätämuonapaketit. Kun tavarat,
välineet ja kaikki kurssilaiset oli saatu
lähtökuntoon, jaettiin kartat ja ohjeet
ensimmäiseen määränpäähän. Vielä
ryhmäkuva koko porukasta, ja sitten
kelkkauraa myöten hiihdellen metsän
siimekseen.
Siirtyminen suoritettiin
yhtenä ryhmänä. Tämä aiheutti omat
haasteensa porukan kasassa pysymisen
ja informaation jakamisen suhteen.
Senhän arvaa, että kun vähän hiihtoa
harrastanut laittaa sukset jalkaan –ja
vielä rinkan selkään–, ei yhteistyö suksien kanssa pelaa ihan saumattomasti.
Matkaa oli taitettu tuskin kilometriäkään kun olin ensimmäisen kerran nenälläni lumihangessa pienen mäenlaskun jälkeen. Ilokseni totesin, että sama
paikka tuotti ongelmia muillekin. Eikä
hangesta ihan noin vaan noustu ylös,
monesti tarvitsi muilta auttavaa kättä
että oli taas tolpillaan kuin normaali ihminen.
Päivän matkan tavoite ja leiripaikka
löydettiin muutaman neuvonpidon ja

kartanlukutuumailun jälkeen. Sitten olikin tehtävänä valmistaa yön majoitteeksi lumikammi ja kerätä polttopuita tulia
varten. Molemmat ryhmät tekivät omat
majoitteensa. Oma ryhmäni päätyi tekemään kaksi erillistä kammia, kolmelle
hengelle kumpikin. Siispä lapiot käteen
ja pohjan tasoituksen jälkeen aloimme
lumen kasaukseen. Kun kasa oli riittävän suuri, sai se odotella pari tuntia ennen kaivuutoimia. Kasan kiteytymistä
odotellessa oli aika laitella tulet, syödä
vähän lämmintä välipalaa ja kuivatella
varusteita.
Ennen lumikammin sisätilojen kaivuuta piti vielä muistaa tökkiä merkkitikut lumikasaan. Niiden avulla sisältäpäin kovertaessa ei tule vahingossa
kaivaneeksi liian syvään, ja puhkaiseeksi
seinämää. Sillä sisällä kaivaessa on hetkittäin vaikea muistaa ja hahmottaa kasan muotoa, eikä ulkoa huudellut ohjeet
kuuluneet kammin sisälle asti. Ilta oli jo
pimentynyt kun kammit olivat valmiit
ottamaan vastaan väsyneet kurssilaiset.
Vielä keiteltiin termarit ja pullot täyteen
lämmintä vettä ja oli aika siirtyä unille.
Aamulla herätessäni olivat jo toimeliaimmat osallistujat nousseet ylös ja

laittaneet tulet. Makuusijalta ylös ja ulos
pääseminen olikin oma operaationsa,
puettavaa kun oli useampi kerros. Aamutoimien lomassa meille kerrottiin
että matka jatkuu seuraavaan leiripaikkaan. Ei muuta kuin kamppeet kasaan,
leiri siistiksi ja matkaan. Kartalta näytettiin seuraava etappi ja siirtyminen suoritettiin taas koko ryhmän voimin.
Matkan varrella vaihdettiin letkan vetäjää useamman kerran ja neuvoteltiin
reitin valinnasta, kuin myös siitä mikä
olisi sopiva vauhti. Isoon ryhmään mahtuu monenlaista persoonaa eikä toiminta ole aina ihan saumatonta, mutta
enimmäkseen porukassa oli ihan hyvä
henki koko ajan. Itsestäni taas huomasin sen, miten kuormittavaa ryhmässä
toimiminen on ja pinna alkoi olla kireällä. Mielessä alkoi kalvaa epäilys omasta
jaksamisesta. Sää oli suosiollinen, matka
sujui kohtuullisen mukavasti, mutta silti tuntui, ettei rahkeet riitä. Ja reissu oli
vasta alussa.
Pohdin omaa jaksamistani loppumatkan, ja leirissä oli jälleen edessä lumikammien teko, polttopuun keräily ja
muut leiritoimet. Tänä iltana tosin oli
ohjelmassa koivutulien tekeminen, jo-

ten nuotiota laitettiin kokoon vasta kouluttajien ohjeistuksen jälkeen. Lisähaasteen tulen sytyttämiseen toivat karkku
ja piikivi, joilla piti saada kipinä pyydystettyä taulaan. Se sitten olikin viimeinen
tulikoe omalle psyykelle. Väsymys, nälkä
ja pieni vilu jo nakersivat mieltä ja nyt
piti kohmeisin sormin yrittää kilkutella
kipinää karkulla. Pimeäkin oli jo. Olin jo
melkein päättänyt, että suksin kouluttajien leiriin ja sanon että haluan kotiin,
että ei mulla pää kestä. Pidin hetken taukoa karkun kanssa näpertelystä ja istuin
alas vähän rauhoittumaan ja juomaan.
Sitten ajattelin vielä kerran kokeilla,
josko tulen sytytys onnistuisi. Ja kuinka
ollakaan, sain taulan kytemään ja sytykkeet palamaan, ja lopulta koivutulet
loimusivat iloisesti. Muuta ei tarvittu.
Kotiinlähtöajatus unohtui saman tien.
Tämän nuotion sytyttäminen tuotti aitoa riemua!
Tulilla saatiin taas tehtyä illallista ja
lämmintä vettä termareihin ja kuivateltua hanskoja, sukkia, aluspaitoja, kuka
mitäkin. Makuusijat valmiiksi kammiin
ja sitten pääsi vaiherikkaan päivän päätteeksi nukkumaan.
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UTT 2019
tapahtumapaikka: Muotkatunturi, Inari
Teoriaosuus: Giellajohka, Kaamanen
Osallistujat:
Mika Eloranta, Helena Laasjärvi, Hans Barck
Jerkker Pennanen, Tiina Nyrhinen, Saku Luodes
Anne-Marie Kalla, Tarmo Sibul, Marja Mattila
Heikki Karinen, Riina Pimiä, Tero Kuorikoski
Kurssinjohtaja: Jaana Vanhatalo
Valvoja: Mika Kalakoski
Kouluttajat: Pasi Ikonen, Arto Vehkomäki
Apukouluttajat: Sampo Rouhiainen, Sebastian Oroza, Jesse Karhu

Seuraava päivä vietettiin leirissä. Varusteiden huoltoa, pilkin tekoa ja muita
uusien asioiden oppimista. Leiri sijaitsi järven rannalla, joten päivän ohjelmaan kuului myös pilkkimistä. Sää oli
aurinkoinen ja pilkkiavannon reunalla
oli oikein mukava köllötellä. Tämähän
on jo melkein liian mukavaa, kuitenkin
jonkinlaisella selviytymiskurssilla ollaan.
Saalista ei järvestä kukaan saanut, joten
täytyi ruokkia itsemme sillä, mitä leiristä
löytyi. Illan mittaan puuhastelimme tulilla, vaatteita kuivatellen ja spekuloiden
mitä seuraava päivä tuo tullessaan, ja
mitä päälliköiden leirissä on varallemme
suunniteltu. Näissä mietteissä vetäydyimme majoitteisiin nukkumaan.
Seuraava aamu on pilvinen ja tuulikin
on herännyt. Tiedossa on leirin purku
ja matkanteko seuraavaan kohteeseen.
Tällä kertaa suunta on tunturin rinnettä
ylös. Letkan ensimmäisillä on haastava
tehtävä löytää paras mahdollinen reitti
koivikkojen ja kivikkojen lomasta. Ylempänä rinteellä tuuli on jo aika navakkaa
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ja pöllyttää irtolunta ympäriinsä. Ympäristö tuntuu eilisen auringonpaisteen
jälkeen hyvinkin arktiselta, mutta ei haittaa matkantekoa. Parin välietapin kautta päästään taasen uuteen leiripaikkaan,
tunturin päällä sijaitsevaan pieneen
solaan jonka pohjalla on lampi. Majoitteen teossa otetaan sondit ja lapiot
käteen. Sondauksen jälkeen kaivetaan
solan suojaisen puolen rinteeseen pakkautuneeseen lumeen luola. Lumi on
huomattavan kovaa ja kaivaessa tulee
hiki. Sahan avulla lumesta saa veistettyä
isoja lohkareita, joista saa kasattua tuulensuojan luolan suuaukon eteen.
Tunturin päältä ei puuta löydy nuotion tarpeiksi, joten tänään perehdytään
bensakeittimien käyttöön. Rinteeseen
on helppo kaivaa keittotasot. Kaikki keittimet eivät toimineet odotetusti, mutta
kaikille saadaan kuitenkin lämmintä vettä ja ruokaa. Iltaa myöten taivas kirkastui
sopivasti ja pimeän tullen perehdyttiin
taivaan tähtikuvioihin. Ennen nukkumaanmenoa taivaalle leimahti vielä

useita revontulia. Olo oli kuin toisessa
maailmassa. Yläpuolella avautui musta
tähtitaivas lainehtivien revontulien värittämänä. Ympärillä kohoavat lumiset
rinteet joista yhdessä pari vaaleampaa
pistettä lumiluolien kynttilän valaistessa
luolan ilma-aukkoja. Luolan suojiin oli
ihana kömpiä tuulta ja pakkasta piiloon.
Seuraavana aamuna oltiin taas valmiita jatkamaan matkaa. Edessä oli laskeutuminen tunturista alas. Omat sukseni
eivät olleet mitä parhaimmat kovalla
hangella laskemiseen, varsinkaan rinkka
selässä. Parin kaatumisen jälkeen ahkiolla varustautunut kurssikaveri tarjoutui
ottamaan rinkkani kannettavakseen jotta pääsisin mukavammin alas. Kyllähän
se helpotti menoa, muttei mäenlasku
siltikään kivaa ollut. Monella muullakin
oli haasteita selvitä mäet alas. Päivän
matka ei siis ollut edellisiä helpompi.
Sää oli pilvinen ja päivän edetessä alkoi
sataa kosteaa lunta. Tasamaalle päästyämme kurssilaiset laitettiin kertaamaan
maasta ilmaan annettavia merkkejä ja

muotoilemaan hiihtämällä maastoon
leiriin osoittavaa nuolikuvioita. Maastossa vietetyt päivät ja fyysinen rasitus
näytti jo vieneen voimia reippailta retkeilijöiltä, hiihtäjät näyttivät enemmänkin päämäärättä haahuilevilta zombeilta.
Harjoituksen päätyttyä ohjaajat johtivat kurssilaiset maasto-osuuden viimeisen yön leiripaikalle. Tällä kertaa tuli
tehtäväksi jokaiselle tehdä oma majoite
oman valinnan ja harkinnan mukaan
omaan paikkaansa annetulla alueella.
Miten antoisaa, nyt sai mennä ja koheltaa ihan oman mielensä mukaan.
Itselleni kaivoin lumikuopan ja katoksi asettelin avaruuslakanan. Edellisinä
öinä oli ollut hetkittäin vähän kylmä, ja
nyt viimeisenä iltana totesin, että syy oli
siinä, etten ollut täyttänyt ilmatäytteistä
retkipatjaa tarpeeksi täyteen. Pieni asia,
mutta viimeisenä yönä ei ollut kylmä.
Muutenkin viimeinen yö oli mukavin ja
parhaiten nukuttu yö.
Aamulla paistoi taas aurinko ja keli

oli mitä parhain. Kurssi lähestyi loppuhuipennusta ja edessä oli suunnistus
takaisin Kiellajoelle. Jokainen lähetettiin matkaan yksitellen sen jälkeen kun
oli ensin esittänyt reittisuunnitelmansa
kouluttajalle. Hieno sää teki matkanteosta ja reitin löytämisestä kohtuullisen
helppoa ja kaikki pääsivät hyvin perille
takaisin sivistyksen pariin.
Illalla sai taas vatsansa täyteen kunnon ruokaa valmiista padoista. Viikon
hiet ja noet pestiin pois saunassa. Päivän päätteeksi jokainen sai kertoa tuntemuksiaan ja kokemuksiaan viikon varrelta. Kaikki olivat tyytyväisiä ja kokivat
oppineensa jotakin. Varusteiden toimivuudesta tai puutteista oli saatu käytännön kokemusta.
Itse totesin rinkan hieman työlääksi
tällaisella reissulla. Siinä tila tavaroille on
hyvin rajallinen ja sen pakkaaminen niin,
ettei se haittaa hiihtoa ja vaihtelevassa
maastossa liikkumista, on vaivalloista.
Ja tarvikkeita saa koko ajan olla järjestelemässä ja huolehtia että ne pysyvät

kasassa ja tallessa. Rinkkaa ei voinut
missään kohtaa vain jättää auki levälleen, jos olisi sattunut tulemaan tuuli tai
lumisade, olisi osa tavaroista varmasti
hukkunut. Ahkioon voi nostella tavarat
vähän vaivattomammin ja laittaa pussin
kiinni ja järjestely tarvitsee tehdä vain
ennen matkaan lähtöä.
Lumimajoitteissa yöpyminen oli kiva
kokemus. Osa kurssilaisista tuntui paneutuvan lumimajojen rakentamiseen
melkein lapsen riemulla. Kukapa sitä ei
kakarana olisi innostunut lumilinnasta
tai -luolasta! Toki sitäkin naurettiin muutaman kerran, että jotkut hullut ihan
maksaa siitä ilosta että pääsee keskelle
korpea lapioimaan lunta kasoihin. Ihan
kuin kotona ei saisi riittävästi tehdä lumitöitä.
Viikon verran oli taas saanut keskittyä
olennaiseen ja unohtaa muun maailman ja arjen murheet. Vaikka kurssi olikin tietynlainen koettelemus, oli se voimaannuttava sellainen.
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UT 2019 kurssikertomus

Teksti: Johannes Palander
Kuvat :
Jesse Karhu
Sampo Rouhiainen
Sebastian Oroza
Ikonen Pasi
Jaana Vanhatalo

17.-25. 8.2019 Muotkatunturi, Inari

Pää täynnä mustikoita kuvannee parhaiten vuoden 2019 UTkurssin metabolista tilaa. Kouluttajien kommentit joukosta humalaisia harhailemassa metsässä eivät varmaankaan osu kauas todellisuudesta. Itse tosin koin olevani täysin skarppi lähes
koko kurssin ajan, ja näin saattoi kokea moni kurssikaverikin.
Todellisuus lienee kuitenkin toinen, ja olisi ollut mielenkiintoista nähdä itsensä soolo-yön kylmenevässä illassa etsimässä tulipuikkoa taskuistaan kolmatta kertaa. Puikkoa ei lopulta
löytynyt ja ystävällisesti Sampo Rouhiainen sen lainasi, jotten
paleltunut kuoliaaksi tuona huurteisena elokuun yönä.

Osana tätä kertomusta haluan jakaa
hieman tietoa siitä minkälaisia muutoksia elimistössä tapahtuu paaston
aikana, sillä nämä asiat askarruttivat
lääkärin mieltä metsässä. Varsinaista
tutkimustietoa yli 48h paastosta ei jännä kyllä aivan hirveästi löytynyt. Vaikka
itse koimmekin tämän syysretken varsin
mukavaksi ja kiehtovaksi, ei vapaaehtoisia tällaiseen tutkimukseen välttämättä
löydy kovin paljon.
2019 UT-kurssi sijoittui Inarin Muotkatunturin maisemiin 17.-25. elokuuta.
Retkikuntalääketieteestä
kiinnostuneena nuorena lääkärinä halusin kokemusta omasta selviytymisestä luonnossa. Energiareservit täynnä ja intoa
puhkuen suuntasimme ryhmämme
kanssa sienien ja marjojen täyttämään
tunturiin. Tai ainakin luulimme sen olevan niitä täynnä.
Saimme viikon selviytymistä varten
muovisen varustepussin, joka sisälsi
kaiken tarvittavan. Vaikka pussi olikin
lujatekoinen, ei reikien syntymistä voinut lopulta estää. Pakkauksen keveys
lämmitti vielä tuossa vaiheessa mieltä ja
jalka nousi kevyesti.
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Aloittakaamme matkamme elimistön
polttoaineista. Normaalitilassa elimistö
käyttää energiaksi pääasiassa hiilihydraatteja, joita tankkaamme säännöllisesti päivän aikana. Hiilihydraattivarastot
sijaitsevat maksassa ja lihaksissa glykogeenin muodossa. Näitä pitkäketjuisia
hiilihydraatteja iloisesti poltellen kuljimme UT-kurssin ensimmäisen päivän.
Tuntemattomien ihmisten kanssa
viikoksi tunturiin lähteminen oli jännittävää. Keli oli pilvinen ja viileä. Turhautuminen toisten hidastellessa ja tunnustelevat keskustelut ryhmän jäsenten
kanssa loivat sisältöä ensimmäiseen
päivään. Matkalla yritimme löytää sieniä
ja marjoja laihoin tuloksin. Leiripaikassa
opimme vääntämään vitsaksia, ainakin
teoriassa, ja rakensimme ensimmäisen
kultaisen laavumme. Esimerkkisuorituksen karuus oli mielestäni jokseenkin tragikoomista. Viikon edetessä tuo
tragikoomisuus muuttui suhteelliseksi
mukavuuden käsitteeksi. Ryhmäkaverini Janne rakensi oluttölkistä lusikkauistimen, jolla vastoin uskoani ja todennäköisesti hänen omaansakin, hän
nykäisi reilunkokoisen hauen ryhmälle

iltapalaksi. Odotetusti ensimmäinen yö
oli unen suhteen katkonainen.
Toisena päivänä saimme tehtäväksi
rakentaa koltta-kantolaitteen. Suurin
haaste oli varmasti kaaren taivutus.
Osalla kaaret katkeilivat, toisilla eivät.
Onneksi katkenneetkin kaaret pysyivät kasassa ja jokainen sai kantaakseen
jonkinlaisen telineen muovipussilleen.
Tähän rinkkaan todennäköisesti muodostui kaikilla jonkinlainen tunneside.
Ajattelisin osan selviytymisen salaisuutta olevan tämän tunnesiteen muodostaminen omiin varusteisiin. Se edesauttaa
huolenpitoa varusteista ja luo tunteen
kyvykkyydestä.
Suurimman osan toisesta päivästä
marssimme poroaitaa pitkin. Matka oli
pitkä ja tuossa vaiheessa elimistömmekin alkoi miettiä vaihtoehtoja loppuun
palavien glykogeenivarastojen tilalle.
2-3 päivän paasto riittää tyhjentämään
maksan glykogeenivarastot ja puolittamaan lihasten vastaavat.1 Vaihtoehtoja glykogeenille on käytännössä kaksi.
Energiaa voi veistää joko sisäfileestä tai
omasta kinkusta.

Paaston alussa poltetaan jonkin verran
aminohappoja, jotka saadaan lihasta hajottamalla. Tätä ei kuitenkaan voi
kauaa jatkaa. Evoluutio on ymmärtänyt,
että muiden eläinten tavoin myös ihminen tarvitsee lihaksia liikkumiseen. Siksi
energiaa aletaan tuottaa lisääntyvässä määrin rasvakudosta hajottamalla.
Paaston alkupäivinä proteiinia käytetään noin 75 grammaa päivässä. Viikkojen kuluessa tuo määrä pienenee noin
20:een grammaan päivässä. 70 kg painava mies selviää hengissä ilman ruokaa, rasituksen intensiteetistä riippuen,
rasvaa polttamalla 1-3 kuukautta.2 Selviytymismahdollisuudet luonnollisesti
paranevat, jos mahaa on kertynyt hieman enemmän. Kun rasvavarastot alkavat vähentyä paaston pitkittyessä, alkaa
elimistö hajottaa myös proteiineja. Tuolloin kuolemakin alkaa olla lähellä. Tutkimusten mukaan ihmisen reaktiokyky
heikkenee paaston aikana. Vihantunne
lisääntyy, mutta muihin tunnetiloihin
paasto ei vaikuta.3 Myös monimutkaisia

kognitiivisia tehtäviä kuten ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja muistia
käsittelevän etuaivolohkon aktiivisuus
vähenee.4 Tämä selittänee humalaisen
vaikutelman.
Tämä humalaan verrattava tila vaikutti varmasti toimintakykyymme kurssin
aikana saamiamme tehtäviä ja haasteita ratkoessamme. Majoittumistoimet
vaativat merkittävän osan aivokapasiteetistamme iltaisin. Piti miettiä mm.
majoitteen paikkaa, tyyliä ja tehtävänjakoa ryhmän kesken. Rakensimme myös
hätämerkkejä, harjoittelimme peilillä
viestittämistä ja suunnistimme. Kellonajan selvittäminen kompassilla auringon ja kuun asemaa hyväksi käyttäen
lienee yksi haastavimmista tehtävistä.
Ainakin nälkiintyneenä. Jaksoimme onneksi suhtautua pääasiassa huumorilla
Mika Kalakosken ehdotuksiin ajanmäärittämisharjoituksista kuun valossa, kun
lähinnä mielessä oli seuraavanakin yönä
epäilemättä katkonaiseksi ja hytiseväksi
jäävä uni.

Ketoosista puhuttiin paljon. Koska se tulee? Miltä se tuntuu? Mistä tiedän olenko ketoosissa? Kuka selviää parhaiten
ketoosista? Miten se ketoosi vaikuttaa
meidän tekemiseen? Näitä kysymyksiä
pohdittiin paljon ja osaan saatiin myös
vastauksia. Halusin kuitenkin selvittää
asiaa hieman tarkemmin.
Ketoosi on aineenvaihdunnan kikka,
johon elimistö tukeutuu, kun ruokaa
(hiilihydraatteja) ei ole saatavilla. Syy
siihen, miksi elimistön pitää mennä ketoosiin, johtuu ns. veriaivoesteestä, jota
rasvahapot eivät voi läpäistä. Veriaivoesteen vuoksi aivot eivät voi käyttää rasvahappoja suoraan energianlähteenä.
Normaalitilassa aivot käyttävät pelkkää
glukoosia. Nälkiintymistilassa hiilihydraattivarastot kuitenkin ehtyvät, eikä
glukoosia riitä aivojen energiatarpeen
täyttämiseen. Onneksi on ketoosi. Ketoosissa ketoaineita valmistetaan rasvahapoista ja niiden tuotanto lisääntyy
jatkuvasti paaston aikana saavuttaen
huippunsa vasta 2-3 viikon jälkeen.
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Kolmen päivän paaston jälkeen aivot
käyttävät vielä noin 100 g hiilihydraatteja päivässä. 40 päivän jälkeen enää noin
40 g. Loppu energia tulee ketoaineista.2
Ketoaineiden tuotanto voidaan kuitenkin pysäyttää nauttimalla 150 g hiilihydraatteja päivässä. Tunturin eväillä
tämä käytännössä tarkoittaisi 2,3 kg
mustikoita päivässä tai 5,2 kg haperoita.
Itsekin yllätyin siitä, että hauessa on hiilihydraatteja 0 g, joten sillä ei ainakaan
ketoosia vältetä. Käytännössä kaikki
paaston aikana popsitut hiilihydraatit
menevät aivojen käyttöön. Kuvittelen
mielessäni kurssikaverit tunturissa, pää
täynnä mustikoita.
Yksi ketoosissa syntyvistä ketoaineista
on asetoasetaatti, joka hajoaa elimistössä spontaanisti asetoniksi. Se vapautuu
keuhkojen kautta hengitykseen ja aiheuttaa makean tuoksun, josta ketoosin voi tunnistaa. Asetoni on helposti
syttyvää. Mieleeni tulee ajatuksia tulen
puhaltamisesta ja lohikäärmeistä. En
kylläkään huomannut kokeilla henkäyksen sytyttämistä tuleen tuluksilla. Lisää
hyviä syitä osallistua talvikurssille.
Monelle kurssilaiselle eräänlainen kohokohta oli ns. soolo-yö. Päivän sade
oli loppunut ja pääsimme rakentamaan
yhden hengen majoitteitamme kauniissa syysillassa. Löysin omalle pedilleni paikan pienestä painanteesta kiipeilijälle sopivasti parimetrisen kallion
kyljestä. Siinä oli sammalsänky hieman
maasta koholla, kallion kyljessä. Koin
aavistuksen ylpeyttäkin paikan löytämisestä. Vieressä oli kiviä, joita kekosin
nuotioni ympärille ja pohjalle. Pimeän
ja kylmän hiipiessä seurakseni, huomasin kuitenkin lähinnä lahoista oksista ja
parista männyn karahkasta koostuvan
polttopuuvarastoni vaillinaiseksi. Mielessä pyöri ajatuksia kurssitovereiden
pärjäämisestä. Tihrustin puiden lomasta muiden nuotioita. Epäilys ja pelko
selviytymisestä hiipi mieleeni. ”Entä jos
nuotioni sammuu ja palellun elävältä?”,
”Joudunko käpsimään kohmeessa kouluttajien teltalle epäonnistuneena?”,
”Koen itseni verrattain hyvin pärjääväksi
yksilöksi. Mitenköhän muut kurssilaiset
pärjäävät?”
Tarkastuskäynnillä Sebastianin luottavaiset sanat kuitenkin valoivat jälleen
uskoa selviämiseen. ”Sullahan on tässä
nuotio, suojapaikka ja polttopuitakin.”
Muuta ei vaadittu. Päätin, että lähden
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vaikka sitten tunturiin kävelemään itseni lämpimäksi, jos tuli sammuu. Aloin
vimmatusti ja säälimättä kaataa koivua
tuleni ruuaksi. Märät kengät jätin nuotion viereen kuivumaan ja talsin paljain
jaloin metsään. Koivusta kiinni ja roikkumaan, koivu kaarelle ja päälle kiepsahdus, tyvestä poikki. Koin itseni villimieheksi suuren luonnon keskellä, paljaat
jalat sammalessa. Yöllä koitin muutaman tovin torkkua lämpimät kivet kainaloissa ja reisivaltimoiden päällä.
Aamun sarastaessa tein kivistä alustan, jonka päälle laitoin koivun oksia.
Siinä sitten makoilin pillin vihellystä
odotellen. Aika kävi pitkäksi, ja ehdin
pari tuntia vuoleskella kävelysauvaani
sileämmäksi. Maassa oleva huurre kertoi lämpötilan menneen yöllä pakkasen
puolelle. Aamulla kiersimme kaikkien
majoitteet ja olin kateellinen tervaksen
löytäneille ja yllättynyt kaikkien suhteellisen onnistuneesta pärjäämisestä.
Yksi kurssin selviytyjistä oli ryhmäkaverini Lari, joka opetti minulle jälleen
kerran oppitunnin ennakkoluuloista.
Lari on silmälasipäinen, tietokonepelejä
harrastava ylipainoinen mies, ei siis ennakkoluuloisen itseni stereotypisoivaan
silmään tyypillinen selviytymiskurssilainen. Larilla oli kuitenkin aivan eeppinen
asenne. Hän kertoi mm. lukeneensa
kirjoja sisseistä ja kuunnelleensa suomalaisia sotalauluja. Sooloyön kylminä
ja pimeinä tunteina hän hyräili noita
lauluja ja mietti, että jos ne on pärjännyt sodassa niin kyllä minä yhden selviytymiskurssin selviän. Kävimme Larin
kanssa kävellessä monta mielenkiintoista keskustelua hänen matkoistaan ja
yritystoiminnastaan. Lari on mahtavan
rehellinen ja aito ihminen, jonka kanssa
oli todella hienoa tutustua.
Viidennen päivän aiheena oli pettuleivän leipominen. En sano siitä sen
enempää kuin, että energiaa kului varmasti enemmän kuin mitä leivästä lopulta saatiin. Elimistö oli mennyt jo pitkälti
säästöliekille. Olo oli laiska ja huomasin
myös sydämeni sykkeen olevan levossa
jotain 40/min luokkaa. Normaalisti ihmisen leposyke on noin 60/min. Sykkeen
hidastuminen johtuu parasympaattisen
hermoston aktiivisuuden lisääntymisestä paaston pitkittyessä.4 Muitakin
tarpeettomia toimintoja kuten seksuaalitoimintoja poistetaan käytöstä. Ei käynyt seksi mielessä kurssin aikana, enkä

usko, että aamuerektio olisi kiusannut
viriileimpiäkään miehiä. Elimistö koittaa
säästää energiaa elintärkeisiin toimintoihin, eikä jälkikasvun hankkiminen ole
listalla nälkäkuoleman uhatessa.1
Viimeisen yön nukuimme suhteellisen mukavasti tervastulen loimutessa
kahdeksan hengen majoitteessa. Vielä
viimeisen päivän soolosuunnistustehtävä, yksi kiintiöeksyjä, ensiaputehtävä
ja kurssin kruunaava vihtarasti. Näin oli
matkamme tullut päätökseensä. Varoituksista huolimatta ja kipeän mahan
uhkaa uhmaten Antti kävi hakemassa
meille pizzat Inarista asti!
Ps. Energiarajoitukset ja paastoaminen ovat tällä hetkellä tunnetuista
keinoista tehokkaimpia tavoiteltaessa
elämän pidentämistä ja terveiden elinvuosien lisäämistä.5 Joten tervettä ja
pitkää elämää kaikille Kiltalaisille ja kiitos ikimuistoisesta kokemuksesta!
1.In Auerbach, P. S., In Cushing, T. A., & In
Harris, N. S. (2017). Auerbach’s wilderness
medicine. p.1978 and 1980
2. SEVENTH EDITION Biochemistry Jeremy
M. Berg John L. Tymoczko Lubert Stryer
with Gregory J. Gatto, Jr. W. H. Freeman
and Company ©2012, 2007, 2002 by W.
H. Freeman and Company; © 1995, 1988,
1981, 1975 by Lubert Stryer p.809 27.5
Food Intake and Starvation
3. Appetite. 2014 Jun;77:52-61.
doi:10.1016/j.appet.2014.02.014. Epub
2014 Feb 27. A systematic review of the effects of experimental fasting on cognition.
Benau EM1, Orloff NC1, Janke EA1, Sepell
L2, 3.Timko CA
4.Solianik R, Sujeta A, Terentjevienė A,
Skurvydas A. Effect of 48 h Fasting on
Autonomic Function, Brain Activity, Cognition, and Mood in Amateur Weight Lifters. Biomed Res Int. 2016;2016:1503956.
doi:10.1155/2016/1503956
5.Fabien Pifferi, Fabienne Aujard, Caloric
restriction, longevity and aging: Recent
contributions from human and non-human primate studies, Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological
Psychiatry, Volume 95, 2019, 109702, ISSN
0278-5846, https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.109702.
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Vatsa täynnä Killan kurssilla
- lisämausteena
oltermannin vitsit
UT-kertaus 13.-15.9.2019 Kelkute, Evo
Teksti : Ulla Veirto
Kuvat : Jaana Vanhatalo, Saku Luodes

Etukäteen pelotti. UT-hengessä järjestettävä
kurssi Padasjoella ei luvannut leppeitä oloja.
UT-kertauskurssin vetäjät oltermanni Mika
Kalakoski ja vouti Jaana Vanhatalo ohjeistivat
ottamaan reissulle mukaan makuupussin ja
-alustan. Osallistujat saisivat perillä 13,3 x 9,2 x
3,4 senttimetrin alumiinirasiat, joihin piti ennakolta koota hätävarusteet. Päättelin, että meidät heitettäisiin ulos selviytymään.

Pakkasin avaruuspeitteen, suolaa, pillin, taskulampun ja paracordia. Sain sovitettua teoreettiseen rasiaan viistosti myös
lasten puukon. Ajattelin ajaa Padasjoen uumeniin Kelkutteen
savottakämpälle juna-bussi-pyöräyhdistelmällä, mutta ennustettu sade ja pimeys saivat luopumaan hankkeesta. Kyydiksi yhytin Helsingistä uuden kiltalaisen Arton. Sokkotreffasimme huoltoasemalla – ja menoksi.

Milloin meidät heitetään metsään?

Heti kättelyssä me kuusi kurssilaista aloitimme tunnistustehtävän otsalamppujen hohteessa. Oltermanni oli ladannut pihapöydän täyteen erilaisia kääpiä. En tunnistanut puoliakaan.
En edes kolmasosaa. Ehkä vain pari. Yritin olla vitsikäs. Oltermanni Mika ei täysin tyrmännyt ampiaispesäkääpä-nimeä.
Odotin kauhujen yötä. Pian meidät komennettaisiin kahdeksi päiväksi metsään rakentamaan majoitteita ja syömään
sieniä. Lohduttauduin UT-kurssin muistoilla: syömättäkin selviytyy.
Oltermanni ja vouti Jaana ohjastivat meidät nuotiokatokseen. Pari pientä tulitehtävää ja valmiiksi paistettuja sieniä. Ilta
oli pimeä. Milloin meidän häädetään metsään?
Metsän sijasta painelimme Mikan kylmälaukulle. Nieriät
näppeihin, penkille kahareisin ja nieriä nokan alle penkille.
Poistimme selkäruodon ja ruodot yksinkertaisesti liu’uttamalla
peukaloilla pitkin selkäruotoa. Avattuun kalaan työnnettiin
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pajutikut poikittain ylös ja alas. Kiinnitimme kalat pajukeppeihin, ja iskimme nämä pajutelineet nuotion reunalle.
Askartelu tuotti mehevän tuloksen. Kun paistoimme kalan kaveriksi vielä vehnäleipäsiä, ruokaa oli enemmän kuin
jaksoimme syödä. Ihmettelin, kun saimme viedä kamamme
kämppään. Jätin makuualustan ulos, jotta saisin se nopeasti
mukaan metsään.

Marjojen makutesti yllätti

Mika jakoi litteät selviytymisrasiat. Nyt tarkistettiin, miten torvelosti olimme valinneet olennaisimmat vehkeet pelastautumiseen. Itseltäni puuttui tulipuikko ja minikompassi. Linkkuveitsi ja vedenpuhdistustabletit on syytä hankkia jatkossa.
Litteä rasia mahtuu hyvin reisitaskuun tuleville metsäreissuille
- aina voi eksyä.
Seuraavaksi tarkistimme ilmansuunnan ja kellonajan kuusta
ja istahdimme kuin kanat orrelle pitkälle penkille. Makutesti
suoritettaisiin siten, että Jaana ja Mika työntäisivät marjoja selkiemme takaa kuppeihimme ja me tunnistaisimme.
Odotin ensimmäistä variksenmarjaa, mutta kuksaani tipahti
liraus. Siis mitä? Toinen ja kolmas ja vielä uusi kierros marjalikööreitä. Viralliset marjaneuvojat Jaana ja Mika hihittelivät.
Testistä oli mahdoton selviytyä. Muutaman euron esanssiliköörit eivät olleet aitoja marjoja nähneetkään.

Kuorsaus nujertaa selviytyjän

Jännitys alkoi sulaa. Vihdoinko on aika hakeutua kuusen juureen nukkumaan? Ei vaan lämpimään pirttiin kerrossänkyihin.
Eikö tämä olekaan kitkerää eloonjäämiskamppailua? Kyllä
on. Kiltalaisten jykevältä kuorsaukselta korvatulpatkaan eivät
suojaa. Nukkumattomuus tekee minusta zombien ja huonon
selviytyjän. Toisaalta väitetään, että lajityypillisesti ihminen
nukkuu ensimmäisen yön oudossa ympäristössä vain toisella
aivopuoliskolla.
Aamu valkeni tyynenä ja aurinkoisena ja pyyhki metelin
mielestä. Pieni Kelkute-järvi oli kylmä ja musta, mutta houkutteli uinnille. Paikka on uskomattoman kaunis.
Jaana neuvoi piimäjuustontekoon nuotiolle. Mausteina kokeilimme tyrnejä, sipulia ja sieniä. Jätimme juustopussit valumaan. Sitten sumpit ja verkkojen kokeminen, mikä oli uusi
kokemus meikäläiselle. Saldona yksi hauki.
Marja treenasi vuolemista, teki paistinlastoja ja leipoi pataleivän. Mika nosti kätköistään riistaa ja laittoi tulille. Buffet katettiin penkille. Juustojen kera ruoka oli taivaallista.

Onnettomuus metsässä

Oltermanni on tunnettu myös sienimestarina, ja nyt hän johdatti retkueen Kelkutteen harjulle poimimaan. Seutu kuuluu
Evon retkeilyalueeseen. Täällä risteilee merkittyjä reittejä,
mutta patikoijat loistivat poissaolollaan.
Korit piti täyttää sienilajeittain. Tattisaalis oli muheva. Myrkylliset kiikutettiin Jaanan koppaan. Säntäilimme sinne tänne, kunnes tapahtui onnettomuus. Mika oli usuttanut Marjan
hakemaan kiinnostavaa sientä sivummalta. Äkkiä näin Marjan
kompastuvan ja kierivän rinnettä alaspäin. Hän pysähtyi selälleen vaikertaen. Luulin, että tässä on ovela kurssitehtävä.
Mutta Marja oli oikeasti iskenyt rintakehänsä koivunkantoon,
joka törrötti terävästi raivaussahan jäljiltä. Hän pystyi lopulta
jatkamaan matkaa, mutta kipu seurasi koko viikonlopun. Tuli
todistetuksi, että UT-kurssin pelastusopit voivat todella olla
tarpeen.
Kelkutteen kämpän pihalla kokosimme sieninäyttelyn ja
opettelimme tuntomerkkejä. Nyt tunnistan varmuudella kehnäsienen, joka muistuttaa oltermannin vettynyttä peukkua.
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Tunnista myrkylliset kaksoisolennot

Uusi herkkuhetki! Oltermanni kehotti vuolemaan voita runsaskätisesti ja höysti toimintaa herkeämättä vitseillään. Paistoin laakeista lampaankäävistä pihvejä riesaksi saakka. Valmistimme eilisistä kalanperkeistä ja juureksista keiton. Ihmettelin
samalla, mihin vouti oli kadonnut. Onko hän kenties kyllästynyt meidän jorinoihimme? Lopulta hän ilmestyi paikalle ja piti
oppitunnin myrkkykasveista.
Villiyrtti-innostuksen levitessä ja kiltalaisten nauttiessa rehuja suoraan luonnosta, tappajat on tunnistettava. Kieroa kyllä, useilla herkkukasveilla on myrkylliset kaksoisolennot.
Myrkkykeiso tappaa vartissa, mutta sarjakukkaisuudessaan
samannäköinen koiranputki on syötävä. Osmankäämin juuret
ovat maukkaita, mutta miten erottaa osmankäämin lehdet
myrkyllisen keltakurjenmiekan lehdistä?
Jaana siirtyi myrkkykatselmuksesta sorsiin, josta aloimme
askarrella seuraavaa ateriaa. Onneksi sorsat oli jo valmiiksi ammuttu. Höyhensimme, suolistimme ja paloittelimme linnut.
Keräsimme höyhenet kiltisti roskiin. Ihmetytti, että edelliset
kävijät olivat kylväneet tontille nuuskapusseja ja leikkipyssyjensä muovikuulia.

Herrasmies saapuu paikalle

Saunan lämmitessä paikalle lipui kunniajäsen Veikko ”Late” Piironen. Ensitöikseen hän ojensi naisille itse tekemänsä vihdat.
Herrasmiehen huolellista, kaunista kädenjälkeä. Pian saunomaan!
Illan hämärtyessä selvisi syy Jaana-voudin aikaisemmalle
katoamistempulle. Hän oli käynyt ripottelemassa rastit maastoon. Parin tunnin ilta-yösuunnistus oli hauska. Parini Juha jutusteli mukavia ja osasi homman.
Yrttiaatteesta innostunut vouti oli kerännyt kasveja, joista
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naisten saunavuorolla valmistettiin jalkakylvyt. Joku miehistä
ihmetteli #metoo-hengessä, miksei saanut vastaavaa.
Hemmottelu jatkui nuotiolla, sillä Veikko oli jälleen ahkeroinut ja pyöräyttänyt leipiä. Kun sorsat porisivat padassa ja
rintaleikkeet tirisivät pannulla, nyrpistelin salaa nenääni. Söin
elämäni ensimmäistä kertaa sorsaa. Ja se oli hämmästyttävän
hyvää! Kyytipoikana pihlajanmarjahilloketta ja sienisalaattia.
Jälkiruoaksi oltermannin omenahyvettä. Suolavedessä keitetyt räpylät olisivat Mikan mukaan myös oivaa naposteltavaa.
Keitimme, mutta meikäläiseltä lorahti ”vähän” liikaa suolaa.
Lopputulemana räpylät lensivät mäkeen.

Mitä tästä opimme?

Vielä kerran kömmin kerrossängyn yläkertaan. Kuorsaus oli
hiukan hellittänyt. Mika lohdutti sillä, että metaania oli ylhäällä vähemmän kuin alhaalla.
Kurssin päätteeksi keräsimme marjanäytteitä. Hillaa ei tällä
seudulla ollut, mutta karpaloita hyvinkin. Suoritimme marjoille ruumiinavaukset ja analyysit ulkomuodosta, väristä ja siemenistä.
Minusta kurssi oli luksusta luonnossa, uusia taitoja, mukavia
ihmisiä, hyvää henkeä - ja vatsa tuli täyteen!
Mikä on oltermannin mielestä tärkein yksittäinen asia, mitä
reissusta opimme? -Vaikka olisi tietoa ja taitoa, niin tärkeintä
on tekeminen eli kurssille osallistuminen.
Osallistujat: Juha Salo, Arto Kääriäinen, Ulla Vierto, Antti Siltala, Saku Luodes, Marja Mattila, Mirja Koivisto
Veikko ”Late ”Piironen, osan aikaa mukana
Kurssinjärjestäjät/kouluttajat :
Mika Kalakoski, Jaana Vanhatalo
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Kiltalaisen käävät
UT - kertaus 13.-15.9.2019 Kelkute, Evo
Teksti : Mika Kalakoski
Kuva : Jaana Vanhatalo

Kelkutteella kerrattiin ja opittiin UT-kursseilta tutut käävät ja muutama uusikin. Harjoitus toteutettiin siten, että aluksi osallistujilla oli hetki
aikaa yrittää tunnistaa esillä olevat käävät. Tunnistusharjoituksen jälkeen kävimme käävät ja niiden käyttötarkoitukset yhdessä läpi. Kuinka moni kääpä olisi ollut sinulle tuttu? Ainakin taula- ja pökkelökääpä
sekä pakurin kasvannainen olisi jokaisen kiltalaisen hyvä tunnistaa ja
osata hyödyntää.

Taulakääpä (Fomes fomentarius)

Lakkakääpä (Ganoderma lucidum)

Pökkelökääpä (Piptoporus betulinus)

Pikipallokääpä (Daldinia concentrica)

Tästä valmistetaan taulaa tulusten sytykkeeksi! Se
toimii myös hyttyssavuna sijoitettuna tuulen yläpuolelle. Hyvä käyttää, kun lypsää lehmiä ulkona
niityllä niin ei kärpäset kiusaa. Mutta mitä on taulaaminen johon taulakääpää myös käytetään?
Pökkelökääpä on jokaiselle kiltalaiselle tuttu taimenongen syötti. Keitetyn pökkelökäävän voi
myös syödä. Kuivattuna se on mitä mainioin neulatyyny; pökkelökääpää neulatyynynä on käyttänyt mm. Kansallisoopperan ompelija! Mutta miksi
se tunnetaan Norjassa ”veitsikääpänä”?

Lakkakääpä on kiinalaisen lääketieteen arvokkain aarre ”Reishi” joka kannattaa kerätä
talteen. Kuka haluaa kokeilla TCM:a, eli perinteistä kiinalaista lääketiedettä löytää tietoa
runsain mitoin Reishistä.
Pikipallo mainio kipinän kuljetin ja sytyke.
Näytteenä olleet pikipallot kerättiin kesän UTkurssilta Muotkalta.

Lattakääpä(Ganoderma lipsiense)

Arinakäävässä tulen hehku säilyy yön yli arinalla.
Siitä on taas hyvä sytyttää liesi aamulla. Älä sekoita taulakääpään.

Lattakääpä on lakkakäävän serkku. Sitä voi
käyttää kivitulusten sytykkeenä kuivattuna kuten taulakääpää. Lattakäävän pillistön pinta on
vaalea. Siihen voi piirtää hienoja kuvia tylpällä
tikulla ja sitten taideteos asetetaan takan päälle koristeeksi tuomaan iloa.

Pakuri (Inonotus obliquus)

Lampaankääpä (Albatrellus ovinus)

Arinakääpä (Phellinus igniarius)

Pakurikääpä on arvokas, erityisesti Venäjällä ja
Aasiassa tunnettu ”Chaga”. Se on Suomessakin
tullut tunnetuksi terveystuotteena. Jokainen kiltalainenhan on juonut pakuriteetä. Pakurin kasvannainen tunnetaan Kanadassa nimellä ”Tinder
fungus”, kun meidän taulakääpä on ”False Tinder
fungus”. Pakuri on kuivana erittäin hyvin syttyvää
ja siihen voi vaikka käsin tikulla pyöräyttää hehkun.
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Vuosikokous Kelkutteella
15.9.2019 Kelkutteen savottakämpällä Evolla
Teksti: Jaana Vanhatalo
Kuvat: Veikko ”Late” Piiroinen

Tänä vuonna vuosikokouksemme pidettiin UT-kertausviikonlopun päätteeksi Kelkuteen savottakämpällä Evolla. Olimme
varanneet paikan käyttöömme perjantaista maanantai-aamupäivään. Jäsenistöllä oli mahdollisuus jäädä kokouksen
jälkeen kämpälle yöpymään, ja sienestämään, marjastamaan
tai kalastamaan Evon alueelle. Tämän mahdollisuuden käytti
yksi jäsenemme.
Vuosikokouspaikkana sekä tapahtumiemme järjestämiseen
Kelkuteen savottakämppä toimii hienosti. Laaja yhtenäinen,
lähes kokonaan valtion omistama metsäalue ympärillä, hyvät
olosuhteet retkeilyyn ja luonnon tarkkailuun sekä maastossa
tekemiseen. Oli mukava tulla Kelkutteelle pienen tauon jälkeen ja muistaa taas ne monet mahdollisuudet mitä alue antaa ja se erämaisuus, mitä se tarjoaa. Ja samalla muistella myös
niitä menneitä tapahtumiamme, ja mukavia muistoja sieltä.
Vuosikokous oli onnistunut, kävimme rakentavaa keskustelua toiminnastamme. Näin Voudin näkökulmasta kokous oli
hyvin valmisteltu, asioita oli etukäteen mietitty ja niistä keskusteltu. Aiempien vuosien kokemuksesta opittu ja mietitty,
mitä voimme tehdä toisin myös hallinnollisella puolella niin,
että toiminta pysyy edelleen harrastuksena ja on mukavaa
kaikille.
Vuosikokouksen alussa annoimme hetken ajatuksen sille,
että vuodet menevät eteenpäin ja vanhenemme sen mukana. Tänä vuonna muistimme mm. kunniajäsentämme Martti
Arkkoa hänen 80-vuotis- syntymäpäivänä onnitellen kiltasiskomme Venla Saaren tekemällä kortilla. Vuosikokouksen alussa muistimme oltermanniamme Mika Kalakoskea kunniajäsenemme Eero Laitisen tekemällä ”matkasumpsalla”.
Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille.
Vouti Jaana

Läsnä (16):
Jaana Vanhatalo, Mika Kalakoski, Sebastian Oroza, Saku Luodes, Tea Ahjosaari, Veikko Piiroinen, Tero Ahtee, Marja Mattila,
Arto Kääriäinen, Helena Laasjärvi, Henrik Nisén, Mirja Koivisto,
Antti Siltala, Ulla Veirto, Juha Salo, Heikki Karinen
Survivalkillan johtokunta vuodelle 2020:
Puheenjohtaja Jaana Vanhatalo
Johtokunta Mika Kalakoski (1.kausi)
Tea Ahjosaari (1.kausi)
Henrik Nisen (1.kausi)
Sampo Rouhiainen (2.kausi)
Marja Mattila (2.kausi)
Tomi Helin (2.kausi)
Uusi johtokunta järjestäytyi heti vuosikokouksen jälkeen Kelkutteella ja aloittaa toimintansa 1.1.2020.
Siihen asti vanha ja uusi johtokunta kulkevat rinnakkain. 2020
varapuheenjohtajana toimii Sampo Rouhiainen, jäsensihteerinä Henrik Nisen, Tea Ahjosaari sihteeri ja talousasiat hoitaa
Mika Kalakoski.
Killan sähköposti: survival.kilta@gmail.com

Lampaankääpä mainio ruokasieni! Sen erottaa
typäskäävästä siitä, että kuumennettaessa se
muuttuu keltaiseksi.

Kantokääpä (Fomitopsis pinicola)

Kantokääpä on mukana menossa, ihan vain sekoittamassa pakkaa!
Kaikkien osallistujien pettymykseksi kääpien
tunnistustestistä puuttui rikkikääpä (Laetiporus sulphureus), kauniin keltainen ”metsän
kana”, joka maailmalla kovien puiden vyöhykkeellä tunnetaan myös ruokasienenä.
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Polku oltermanniksi
- muistikuvia ja kavereita kiltavuosilta OSA 1

Teksti : Mika Kalakoski
Kuvat : Mika Kalakosken arkisto

Täyttäessäni tänä vuonna 50 vuotta,
ajattelin muistella kiltavuosia ajalta ennen kuin minusta tuli kiltamme Oltermanni. Kuulin ensimmäisen kerran Survival killasta ja Survival Test-kurssista
entiseltä vartionjohtajaltani Juissilta.
Hän osallistui 80-luvun alussa ainakin
kahtena kesänä testiin. Ainakin toiselta
näistä hän saapui suoraa partioleirille
kertoen huimia tarinoita nälästä ja kurjuudesta Iso-Nokeen saaressa Kullaan
Joutsijärvellä. Mikä käsittämätön seikkailu, tuonne minun olisi päästävä heti
kun se on mahdollista, ajattelin. Odotusta helpottamaan ilmestyi onneksi
Kiltalaisten Kari ”Vaiska” Vainion, Turkka Aaltosen ja Pertti Vilkmanin kirjoittama kirja: Miten selviän luonnossa - retkeilijän henkiinjäämisopas. Tuo kirja
oli kovalla käytöllä ja siitä on kirjahyllyssäni enää nuhruinen, hajoamispiteessä
oleva versio. Kirja kulki mukana retkillä,
ja sen ohjeiden mukaan kokeiltiin kaikki mahdollinen ja mahdotonkin. Teos on
edelleen paras alan kirja Suomessa.
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Vuonna 1985 koitti minulle vihdoin
mahdollisuus osallistua Ulkoilun turvallisuuskurssille, jonka nimisiksi Survival
Testit olivat muuttuneet. Kurssiin kuului erillinen teoriajakso keväällä Turun
Hirvensalossa. Käytännön jakso käytiin Pohjois-Valkealassa, missä nykyisin
sijaitsee Repoveden kansallispuisto.
Tuolloin alueella ei ollut riippusiltoja tai
merkittyjä polkuja. Olhavanvuori sentään oli, ja sen rinnettä kiivettiin köysistönä lenkkareissa ilman valjaita. Köysi
kiinnitettiin jokaiseen kaksinkertaisella
paalusolmulla. Kurssikaverina oli tuolloin esimerkiksi Juha Vaara, nykyinen
kunniajäsen. Kurssi noudatti pitkälti Miten selviän luonnossa- kirjan oppeja; viikonlopun aikana käsiteltiin niin talven,
kuin kesänkin tietoja ja taitoja. UT-kurssi
oli tuolloin ajateltu kolmiosaiseksi, kesäjaksoa piti seurata lumiluolakurssi
avotunturissa ja seuraavana kesänä
jäätikkökurssi Kölivuoristossa. Osallistujien puutteen vuoksi jatkokurssit eivät
toteutuneet. En ottanut kurssista tarpeeksi opikseni, vaan seuraavana kesänä lähdin mukaan vielä Jongunjoen
UT-kurssille. Kolmantena päivänä mustikanvarpujen keskellä ihmettelin, että
miten ihminen voi olla tyhmä. Oli kova
nälkä ja palelikin, eikä myyttinen lintu
liekkeineen hihamerkissä auttanut, vieläkin piti itse jotain tehdä hyvinvointinsa eteen. Vetäjänä Jongunjoen kurssilla
oli Turkan lisäksi ainakin
Kauko Romppanen ja
kurssilla liikuttiin kanooteilla. Tuolla kurssilla tapasin ensimmäistä
kertaa Heikki Karisen, aktiivinen kiltaveli hänkin.
Kun tuon vuoden syksyllä ilmestyi Survival
New’s niin voi sitä onnen päivää! Lehdessä
oli ilmoitus, että Vaiska
järjestää Ruotsin ja Norjan rajan tuntumassa
Sylarnassa, kuuluisalla
Karoliinien kuolemanreitillä, lumiluolavaelluksen. Ja niinpä seuraavana huhtikuuna
siellä hiihdettiin, rakennettiin igluja ja
lumiluolia ja otettiin tuntumaa aivan
uudenlaiseen talviympäristöön, tai oikeastaan kevättalveen, joka puuttomassa tunturissa on hyvinkin arktinen. Näin
oli kiltatouhu lähtenyt osaltani parissa

vuodessa hienosti liikkeelle. Kesän jälleen koittaessa, suuntasin jälleen UTkurssille. Tällä kertaa Porin Reposaareen
josta kurssi souti Merikarvialle erittäin
raskaalla, hitaalla ja suurella pelastusveneellä. Tällä kurssilla pääsin tutustu-

maan Turkan lisäksi vetäjinä olleisiin
Pekka Saloseen ja Pentti Heikkiseen.
Saaristo oli hyvin erilainen ympäristö,
mitä aiemmilla kursseilla olin kokenut.
Tällä kurssilla sain myös ensikosketuk-

sen ruotsalaisiin Svenska Överlevnads
Sällskapetin porukoihin, joista oli paikalla mm. Håkan Strotz. Partiokaverini Aku
Louhimies osallistui myös tuolle kurssille, myöhemmin hänet on tunnettu
elokuvaohjaajana. Tuolta kurssilta kuitenkin jouduin poistumaan ennen sen

loppua, sillä partioleirille piti ehtiä. Kiltatoiminnan ohella partioharrastus jatkui
ja kavereiden kanssa retkeily, pääasiassa
Nuuksiossa, josta vasta myöhemmin tuli
suosittu kansallispuisto. Yhteyttä kiltalaisten välillä pidettiin kirjein, kortein ja
lankapuhelimella soittamalla. Samana
syksynä pääsin myös harjoittelemaan
pelastautumista merellä meripartioalusten kippareiden kanssa. Harjoitukset
järjestettiin syksyisellä merellä, ja niihin
kuului oleellisena osana hypotermian
kokeminen. Kylmässä meressä toimittiin
pelastusliiveissä ja työhaalarissa. Myös
pelastuslautan käsittely, kääntäminen ja
siellä yön viettäminen tuulisella, pimeällä merellä oli mieleenpainuva elämys
kaiken muun oleellisen pelastautumisopin ohella. Tuolla kurssilla jäin kaatuneen pelastuslautan alle, ja opin että
odottavan aika on pitkä, kun on vähällä
hukkua. Myöhemmin venemessuilla tapasin merkittävän pelastautumiskoulutuksen kehittäjän, Holger Pitkäsen ja tapaaminen jäi hyvin mieleen. Holger oli
Lauri Törnin osaston varajohtaja sotien
aikaan. Sodan jälkeen hän kehitti merellä selviytymistä Survival Rescue-yhdistyksen puitteissa, sekä perusti Suomen
Tehopelastusseuran, josta suomalaisen
ensihoidon kehitys alkoi.
Noina aikoina vuosittaisia kokouksia
oli kevät- ja syyskokous. Niiden ohessa
puuhattiin aina jotakin mukavaa. Seuraavana kesänä oli kurssi
edellisen kaavan mukaan
Pori-Merikarvia akselilla, Tällä kertaa olin ensimmäistä
kertaa apukouluttajana kilta- ja partiokaverini Tuomas
Avelan kanssa. Apukouluttajien leiri oli eri paikassa
kuin kouluttajaleiri, ja siellä
teimme kouluttajien antamia
tehtäviä. Tälle kurssille osallistui Pekka Tuominen, jonka
kiltalaiset tuntevat PuukkoPekkana ja hänen ystävänsä
Sam Back, johon myöhemmin törmäsin niin Punaisen
ristin, kuin Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun ja Finnish Rescue Force- asioiden tiimoilta.
Syksyllä 1988 järjestin ensimmäistä
kertaa Killan tapahtuman, vankkana
tukena UT-kurssikaverini Juha Vaara ja
Turkka. Tapahtuma oli eräperinnekurssi
nimellä Buckskinning Rendezvous, jossa
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askarreltiin monenlaisia käyttöesineitä.
Tapahtuman yhteistyökumppanina oli
intiaaniharrastajia, jotka olivat aloittaneet erilaisten varusteiden omatoimisen valmistelun legendaarisen Hopeanuoli-lehden innoittamina ja jatkaneet
siitä hyvinkin autenttisten mallien valmistamiseen. Tapahtuma järjestettiin
Vihdin Moksissa, missä oli tuohon aikaan jylhän Konia-vuoren tuntumassa
suuria metsiä. Askartelun lisäksi teimme tulilla perinneruokia ja ammuimme metsästysjousilla. Samana syksynä
aloitin varusmiespalveluksen Lapin Rajavartioston sissikomppaniassa Rovaniemellä. Survival News-lehteä ruvettiin
painamaan tuona vuonna kirjapainossa,
ja ensimmäisen painetun numeron sain
varuskuntaan. Lehti ilmestyi vuosikausia neljä kertaa
vuodessa. Se oli
hyvä, sillä tuolloin
ei tietenkään ollut
internetiä tai facebookia olemassakaan. Kiltalaisena
oli hienoa saada
oppia kaamoksessa hiihtäen, ja opetella sissin taitoja
sellaisena vuodenaikana milloin ei
muuten tulisi retkeiltyä. Kevät kului
Rajakoulussa
Immolassa, missä
tapasin
ensimmäistä kertaa Veikko ”Late” Piirosen.
Rajakoulussa törmäsin myös Pasi Ikoseen ensimmäisen
kerran. Olimme suuressa harjoituksessa
samassa ryhmässä rajavartijakurssilaisten kanssa. Kesällä 1989 UT-kurssin aikaan olin jo takaisin Rovaniemellä. Tuo
kurssi oli yhteistyössä Pääkaupunkiseudun partiolaisten erätaitotoimikunnan
kanssa, ja sitä kautta Björn ”Nalle” Corander tuli mukaan Killan toimintaan.
Tuolla kurssilla erillinen teoriaosuus
pidettiin Kiljavalla partiolaisten leirikeskuksessa. Siellä osallistuin Jim Mustosen
pitämään hyvin käytännönläheiseen
kurssin valmistavaan koulutukseen. Itse
kurssille pääsin osaksi aikaa kouluttajaporukkaan, kun Lapin rajavartiosto
myönsi lomaa. Riemu repesi kun kurssipaikalle saavuttua osallistujissa oli tut-
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tuja Rajakoulun kouluttajia, Laten lisäksi
muutamaa viikkoa aiemmin minua kouluttanut Asko Korhonen. Olipa mukava
kun oppilaan ja kouluttajan roolit vaihtuivat. Mukana oli myös Hannu Tikkanen, myöhemmissä toimissa kunniajäseneksi ansioitunut Kiltalainen hänkin.
Vuosikymmen vaihtui ja Buckskinning
Rendezvouseja järjestettiin avoimina kursseina siten, että partiolaisia sai
osallistua niille. Nimikin muutettiin Eräperinne-kurssiksi. Aloitin työskentelyn
Suomenlahden merivartiostossa ja siellä opin työn ohessa liikkumaan merellä,
kalastamaan ja metsästämään, niin ulkoluodoilla kuin sisäsaaristossa. Tuolloin
tapahtui paljon. Vuonna 1990 ei järjestetty ollenkaan UT-kurssia, resurssit käytettiin partiolaisten suurleiri Tervaksen

johtajille suunnattuun Primitive Survival
”PriSur”-ohjelmaan. Kiinteässä leirissä
valmistettiin ruokaa itse teurastetuista
kanoista ja lampaasta, sekä tehtiin yön
yli kanoottiretkiä UT-hengessä minimivarustuksella läheiseen saareen.
Ruotsin kanssa yhteistyötä tehtiin
aktiivisesti. Melkein jokaisella kurssilla oli kurssilaisia SÖS:istä, eli Svenska
Överlevnads Sälskapetista, ja kävimme
vierailullakin Tukholmassa Turkan johdolla. Mukana oli ainakin Juha Vaara, ja
kunniajäsen, muonastaja, erätaiteilija ja
monen Newsin ja Kiltalaista kiinnostavan kirjan kuvittaja ”ruohvikko” Martti
Arkko! Matkalla kiersimme Tukholman
uskomattomat antikvariaatit, ja vierailimme ruotsalaisen Kiltasiskon työpaikalla eläintarhassa susien häkissä! Laiva

jolla tuolloin matkustimme, tunnettiin
myöhemmin nimellä Estonia. Ruotsissa
kävimme toisenkin kerran, Karlsborgissa Lars Fältin järjestämässä seminaarissa. Siellä oli monenlaista menneen ajan
tekniikkaa, matkakertomusta Siperiasta, piikiven vuolua, ja vaikka mitä. Ray
Mears porasi tulta käsin sumuisena aamuna, olin vaikuttunut! Siperialaiseen
saunaankin päästiin. Myöhemmin olen
vieraillut Rayn luona Englannissa tutustumassa Woodloren toimintaan, ja Ray
on vastavuoroisesti ollut Suomessa. Paljon on tullut ideoita ja oppia sitä kautta. Killan tiimissä tällä kertaa oli Turkka,
kunniajäsen Eero Laitinen, allekirjoittanut ja vahvistuksena seikkailukoulutuskeskus Kodasta Karra Jonsson. Keitimme tervaa, ja Turkka taisi pitää luennon
ja minä tarjosin
kalakukkoa. Ne oli
kyllä äiti leiponut.
91-vuodesta kursseja on järjestetty
joka kesä. Kurssien
järjestelyt vaihtelivat melkoisesti, milloin vaeltaen Jukajärven-Immolan tai
Fiskarsin metsissä,
Meloen kajakeilla
Turun saaristossa,
soutaen Saimaalla (tällä kurssilla
Jukka Haapasaari,
kiltamme entinen
puheenjohtaja ja
tarkastusmestari,
aloitti
kiltauran).
Porin edustalla pelastusveneellä soutaen toteutetulla kurssilla kurssilaisia tutkittiin Helpi Marttilan toimesta päivittäin niin verikokein, kuin haastatteluin.
Eräopaskoulutuksesta monelle tuttu
mies, Pasi Ruohtula, oli tuolla kurssilla.
Pasin kanssa vedettiin eräopaskurssilaisille parikin UT-kurssia Mujejärven maisemissa Karjalan ja Kainuun rajamailla.
Nämä kurssit olivat hyväksytty Killan
johtokunnan toimesta, ja vastasivat täysin UT-kurssia. Näille myös pääsi opistojen ulkopuolisia osallistujia. Toimiva
konsepti, ja tätä kautta Kiltaan tuli osaavaa jäsenistöä. Nykyisin eräopaskoulutuksessa ei yhtä vaativia kursseja taideta
järjestää.
Kiltalaisten kanssa osallistuttiin järjestäjinä ja esittelijöinä monille Erämes-
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suille. Niillä pidettiin tulentekonäytöksiä
selviytymisleirissä, ja tehtiinpä Evon
metsäopistolla pettuakin. Partiolaisten kanssa tehtiin Sipoossa yhdessä
hevosvaellus, Kiltahenkeen kotayöpymisineen ja asianmukaisine nuotioruokineen. Noihin aikoihin onnistuin ensimmäisen kerran tekemään kitkatulet
käsin poraamalla, ensin tehtiin yhdessä
Nallen kanssa ja sitten myös molemmat
erikseen. Erämelonnan SM-kilpailuihin
osallistuin tutustuttuani Killan toimintaan mukaan tulleen Petri Heinosen
kanssa. Petrikin oli useamman vuoden
Killan puheenjohtaja, ja eteni tarkastusmestariksi monet reissut tehneenä aktiivina. Melontakilpailut menivät muuten
hyvin: ensimmäisenä vuonna hävittiin
Iiro Kakon partiolle, Kiltalainen hänkin.
Toisella yrityksellä voitettiin Suomen
mestaruus. Mieleen on jäänyt myös
Juha Virkkusen ja Juhani Jalosen kanssa
osallistuminen joulukuiseen partiolaisten meripelastautumis-kurssiin. Kurssiin
kuului hypotermiauinnit jäiden seassa
Paraisten kalakoululla ja ilman valoa,
pimeässä saaressa muiden kurssilaisten
etsintä. Vietimme yön tuulisella merellä pelastuslautassa, seitsemän asteen
pakkasen huurtaessa pelastuslautan ja
selviytyjät hetkessä, kun lautan ovet tyynenä pakkasaamuna avattiin. Ja monet
eräperinnekurssit missä teemoina olivat
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sota-ajan puhdetyöt Immolan korsuissa asuen, talvisten varusteiden kuten
rukkasten ja lumilevyjen valmistus, tulusrautojen takomisesta ja nahkatöiden
ompelusta puhumattakaan. Monenlaista puuhaa ja oppia tuli myös yhdistyksen kokouksissa, joita oli tuolloin vielä
kaksi vuodessa.
Vuonna -91 aloitettiin myös talviharjoitukset. Ensimmäiseen kokeiluun
Hammastunturissa joulukuun kaamoksessa osallistuivat kanssani Heikki, Nalle
ja Late. Eväänä oli raajottu poronvasa
ja oppeina ehkä ensimmäisen Suomessa valmistetun lumikammin, quinzeen
rakennus ja koivutulien harjoittelu.
Seuraavana vuonna samassa paikassa,
samaan vuodenaikaan, oli lähdössä mukana kova ranskalainen henkiinjäämisexperttipari, palatessa jo hieman pehmentyneenä ja paleltuneenakin. Ei ole
Lapin kaamos kuin kevättalvi matkailuesitteissä. Ohjelmaan lisättiin verkkokalastus, sillä mistä muualta olisi energiaa saanut 30-asteen pakkasessa, kuin
rasvaisesta taimenkeitosta. Erityisen
hieno talviharjoitus järjestettiin Posion
Korouomassa. Mukana oli, niin kalaverkot jään alle laitettavaksi, kuin haulikot
jänisjahtiin. Kelit vaihtelivat sooloyön
20-asteen pakkasesta aamujen kaiken
kastelevaan vesisateeseen. Pari harjoitusta järjestettiin myös Saimaalla, Ro-

kansalon tuntumassa, samoilla tutuilla
aiheilla.
Uuden oppimisesta innostuneena jätin työelämän ja lähdin opiskelemaan
-92. Opiskelujen ohella vapaa-aika meni
Killan touhuissa. Huipentumana opiskeluvuosina oli vuoden monitieteellinen
kansainvälinen ohjelma Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Arktinen
tuli monesta suunnasta tutuksi, ja lopputyön valmistelin ulkoilun turvallisuudesta ja lumimajoitteista, pohjautuen
kirjalliseen materiaaliin ja erilaisten majoitteiden rakentamiseen ja käyttöön.
Osassa ”kenttämatkoista” varustuksena
oli ns. kämppäretkivarustus, kolmen
vuoden ajan makuupussi ja vähäinen
muonitus kuvaamassa tilannetta, jossa
yllättäen joutuu vajaalla varustuksella
yöpymään arktisissa olosuhteissa. Yhtenä harjoituksena oli tammikuun alussa
Killan harjoitus, jossa hiihdimme Sevettijärveltä Pulmankijärvelle hätämuonien voimin, asuen pääosin lumessa.
90-luvulla ehti tehdä paljon. Kymmenen vuotta toimin Killan puheenjohtajana tuolloin kaiken muun puuhan
ohella. Ja kun Kiltalaiset asuvat ympäri
Suomen, ja aihepiirin asioihin voi aina
upota syvemmälle niin ensiapua parhaiten oppi liittymällä paikalliseen ensiapuryhmään. On aivan eri asia käydä
kurssi kolmen vuoden välein kuin har-
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joitella kahden viikon välein, päivystää
tapahtumissa ja osallistua vapaaehtoisen pelastuspalvelun harjoituksiin
ja etsintöihin. Edelleen voi suositella
hyvää harrastusta muillekin. Sitä täydensi tietenkin Heikki Karisen pitämä
Kaukomatkailijan lääkintähuolto-kurssi,
yhteistyössä Killan ja Kanneljärven opiston kanssa Lohjalla. Kanneljärvellä kävin
useat kerrat opettamassa erätaitoja ja
ulkoilun turvallisuutta nuorisotyön ohjaajaopiskelijoille.
90-luvun puolivälissä oli myös kova
jäätikköinnostus suomalaisten ulkoilun
harrastajien keskuudessa. Vuonna -95
järjestettiin ensimmäinen Killan jäätikköturvallisuuskurssi Kebnekaisella, ohjaajana John Moore, Bristish Antarctic
Surveyn kouluttama, ja etelämantereella
monet kenttämatkat tehnyt jäätikkötutkija. Seuraavana vuonna jäätikkökurssit
jatkuivat Petter Reuterin (kunniajäsen)
ohjaamana Norjassa, Okstindan jäätiköllä. Siellä Kiltalaiset kävivät useita kertoja, ensimmäisellä kolmella olin mukana
itsekin. Myöhemmin olin vielä yhdellä
Killan jäätikkökurssilla Storsteinbreenillä Narvikissa ja jäätikkövaelluksella Svartisenillä, 90-luvun lopulla Laten mukana
olin kouluttamassa Virossa Piirivalveen,
eli silloisen rajavartioston sissikouluttajien selviytymiskurssilla Narvan mailla. Ja
vuotta myöhemmin talvikurssilla Puukko-Pekka Tuomisen kanssa Setumaalla.

34 – Survival News 2015

Myös monet reserviläisten viikonlopun
mittaiset kurssit on pidetty Suomessa
ja kertausharjoituksissa on rasteilla selviytymistä koulutettu. Ahkera reserviläisten ja vapepan kouluttaja, mestari ja
kunniajäsen Tero “Tensu” Ahteekin ehti
90-luvulla käydä UT-kurssin ja liittyä aktiivisten Kiltalaisten joukkoon.
1997 lopulla alkoivat myös Lapin
UT-kurssit vaellusmuotoisena. Koulutusporukassa olivat kanssani Ikosen
Pasi, Pirkko Tuominen (o.s. Ihalainen)
ja Jukka Haapasaari. Tämä nykyisellään
käytössä ollut malli onkin muodostunut
mielekkääksi, missäpä muualla joudut
pulaan kurssin mittaiseksi aikaa kuin
viimeisissä Euroopan suurissa erämaissa. Näitä kursseja pidettiin yhteistyössä
Kanneljärven opiston kanssa, vaikka
nuo olivatkin avoimia kaikille, suuri osa
kurssilaisista oli eräsuuntautuneita opiskelijoita.
Mainio harrastus on lukeminen ja kirjoittaminen. Lukemalla niin aihepiirin
tietokirjoja kuin kertomakirjallisuutta
oppii aina uutta, jota voi jossain tilanteessa soveltaa. Kirjoittamalla, asioita sanoittamalla ne painuvat mieleen. 90-luvulla kirjoitin Suomen Sotilas-, Retki- ja
Seikkailukasvatus-lehtiin selviytymis- ja
eräjuttuja. Mieleenpainuvin kokemus
oli pioneeriupseeri Osmo Korosuon
artikkelin ”Puolustusvoimien huolto
esihistoriallisena aikana” kuvituksen

suunnittelu hänen kotona. Korosuo palveli sodassa samassa yksikössä vaarini
kanssa syvällä Itä-Karjalassa. Suosittelen
artikkelin lukemista kaikille. Kirjoitin
myös pari pientä opaskirjaa, Ulkoilijan
talviturvallisuus ja lumimajoitteet, sekä
Lumikengät- polku talviseen luontoon.
Kuvittajina olivat Kiltalaiset tietenkin,
ensimmäisessä Eero Laitinen ja lumikengissä Nalle. Myös muita artikkeleita
ja osio Seikkailuohjaajan käsikirjaan tuli
tehtyä, liittyen Seikkailuturvallisuuden
neuvottelukunnan työhön Killan edustajana.
Vuosituhannen taitteessa opiskeluaika päättyi ja työelämä vei mukanaan.
Opintojen viimeiset vaiheet menivät
Arktisten asioiden parissa harjoittelujaksoilla ja vaihtuivat Etelämanner-logistiikan töihin. Seikkailukasvatuksen puolelta olisi ollut paikka tarjolla Peräpohjolan
opistolle seikkailukasvatuksen lehtoriksi, muta valinta piti tehdä: opettaako
seikkailua vai työskenteleekö niin, että
joutuu seikkailuihin vaikka niitä koittaisi
välttää. Etelämanner-operaatiot vetivät
pidemmän korren ja työssä ollaan edelleen.
Tähän on hyvä päättää muistelut alkuvuosilta Kiltalaisena. Myöhemmin sitten
lisää tämän vuosituhannen tapahtumista, pieninä palasina tulilla ja ehkä newsissäkin, jos tilaa on... jos muisti palaa…
vaikka pätkittäin!
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Kärvistelyä ja käsitöitä Taalainmaalla
Forskningsstrapats 3.-11.8.2019 Gagnef, Taalainmaa
Teksti ja kuvat: Sampo Rouhiainen

Survival killan ruotsalainen
sisarjärjestö Överlevnadssälskapet järjesti elokuun alussa
tutkimuskurssin, jonka osallistujat toimivat koekaniineina
paaston vaikutuksia tutkittaessa. Verinäytteiden ja porrasnousutestien lomassa opeteltiin paitsi selviytymistilanteen
kehollista biokemiaa, myös perinteisiä käsitöitä.
Junamatka Tukholmasta Taalainmaalle Gagnefin asemalle kesti reilut kolme
tuntia. Pikkupaikkakunnan asemalaiturikin oli niin lyhyt, että ovesta sai hypätä
suoraan soralle. Asemalla vastassa olivat
viime syksyn kansainvälisestä seminaarista tuttu Jonas ja Svenska Överlevnadssälskapetin (SÖS) toinen kouluttaja
Niklas.
Perillä Grådan kylässä meitä odotti
kurssin johtaja, Karoliinisen instituutin
tutkijalääkäri ja SÖS:n kouluttaja Lars
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Ståhle ja hänen vaimonsa Ewa. Kurssipaikkana toimi pariskunnan kesäpaikka,
Ewan suvun vanha kotitila. Pihapiirissä
reilut kymmenen punamultaista vanhaa hirsirakennusta ja hyvin hoidettu
puutarha. Kylä oli kuin ruotsalaisesta satukirjasta juhannussalkoineen. Puuttui
vain, että iloisesti toisiaan tervehtivät
asukkaat ajelisivat raitilla sähköistetyillä
taalainhevosilla.
Paikalla oli kuusi kouluttajaa ja 14 koehenkilönä toiminutta kurssilaista. Ensimmäisen päivän jälkeen kurssin rutiini
alkoi hahmottua.

Testiä peräjälkeen

Aamut alkoivat virtsanäytteellä, punnituksella, sykkeen ja verenpaineen
mittauksella. Seuraavana oli vuorossa
verikokeet, joita otettiin verensokerin ja
maitohappojen määrän mittaamiseksi.
Lisäksi otettiin laskimoverinäyte myöhempää käyttöä varten. Virtsanäytteistä
mitattiin kehon ketoosiaineiden määrä,

jonka lisäksi kurssilaiset arvioivat näytteiden värin perusteella nesteytyksen
tasoa.
Lisäksi jokapäiväiseen testirutiiniin
kuului koordinaation mittaaminen spiraalia piirtämällä, viivaa pitkin taaksepäin kävelemällä ja silmät kiinni yhdellä
jalalla seisoen sekä maksimivoiman mittaaminen ylöspäinhypyllä.
Edellä mainittujen testien lisäksi kurssin aikana suoritettiin kolmesti niin
sanottu Harvard step test eli porrasnousutesti. Siinä koehenkilöt nousevat
metronomin tahdissa askeltaen kunnolleen sopivan korkuisen pallin päälle
viiden minuutin ajan. Sykettä ja sydänkäyrää seurataan koko suorituksen ajan.
Kun nämä mittaukset oli suoritettu,
ponkaistiin metsäkävelylle, jossa ensimmäisten neljän kilometrin tasaisen
kävelyn jälkeen mitattiin syke. Seuraava
sykkeen mittaus tapahtui jyrkän mäen
päällä reippaan nousun päätteeksi. Lisäksi edellisten rasitus arvioitiin sanallisella asteikolla.

Viimeisen kilometrin matka taitettiin
omaan tahtiin luonnonmateriaaleja keräillen. Valitettavasti puolukat, mustikat,
sienet ja etenkin houkuttelevan suurina
roikkuvat vadelmat jäivät seuraavien
kulkijoiden poimittavaksi, sillä tällä kurssilla ravinnonsaanti oli koeolosuhteiden
vuoksi tarkasti säännöstelty.

Taontaa, tuohta, narua

Iltapäivät oli varattu kurssilaisten omille
projekteille. Käytössä oli vanhan maatalon mittava kokoelma erilaisia puutyökaluja sekä pieni kenttäahjo. Syntyi
puukkoja, nokkosnyöriä, puulusikoita,
rapumerta ja saippuaa. Kurssilaisia kannustettiin myös tekemään itse pieniä
tutkimuksia ja testejä selviytymistaitoihin liittyen.
Näistä selvisi muun muassa seuraavaa: Vetolujuudeltaan kestävin narumateriaali on pajun kuori, kakkosena
tulee nokkonen, huonoiten kestää ohdakkeen kuiduista tehty naru. Rohto-

suopayrtti liuottaa rasvaa paremmin
kuin koivun sapoiinit, mutta molemmat
häviävät selvästi perinteisellä reseptillä
lipeästä ja rasvasta keitetylle saippualle.
Päivän päätteeksi oli teorialuento
paaston sekä ravinnon- ja vedensaannin
fysiikkaan ja kemiaan liittyvistä aiheista.
Usein sen jälkeen tuli vielä palattua hetkeksi oman projektin pariin ja jutustelemaan, ennen kuin makuupussi ja teltta
kutsui.

Herkkupottuja

Kurssilaiset oli jaettu kahteen ryhmään,
joista toinen aloitti kolmen vuorokauden täyspaastolla, jonka jälkeen seuraavina kolmena vuorokautena päiväannos
oli 500 kilokaloria. Toinen ryhmä aloitti
500 kilokalorilla ja lopetti täyspaastoon.
Kaloriannos tarjoiltiin neljästi päivässä keitettyjen perunoiden muodossa.
Testit pitivät kouluttajat siinä määrin
kiireisinä, että perunat keitettiin kerran
päivässä, joten useimmiten ne tarjoiltiin

kylmänä. Mutta ai että, kyllä osasi kylmä
peruna olla hyvää kolmen vuorokauden
paaston päätteeksi!
Paaston vaihtuessa perunakuuriin
tuntui, että voimat palasivat alkuperäiselle lähtötasolle. Vaativat ponnistukset
ehkä olisivat jääneet lyhyemmiksi tai
pitkät lenkit hitaammiksi, mutta selviytymisoppaissakin paljon puhuttu 500
kcal päiväannos riittävän toimintakyvyn ylläpitäjänä tuntui tosiaan pitävään
suhteellisen hyvin paikkansa omalla
kohdallani. Ainakin tämän lyhyen testin
ajan.

Massa vähenee, tulokset paranee

70-kiloisen aikuisen elintoimintojen
minimikulutuksena pidetään yleensä
1600-1700 kcal päivässä. Kurssilla tehtiin fyysisiä testejä ja käveltiin maastossa, jonka lisäksi puuhailtiin lähes koko
valveillaoloaika erilaisten käsityöprojektien parissa. Arvelisin oman kulutukseni reilusti 2000 kcal paremmalle
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puolelle. 500 kcal dieetti riitti kuitenkin
turvaamaan hiilihydraattien saannin siinä määrin, että keho pystyi tehokkaasti
polttamaan rasvaa ja lihaksia energiaksi.
Paino toki laski, kun keho söi itseään ravinnokseen.
Huomionarvoinen seikka paastotessa
on myös se, että perusaineenvaihduntaan kuluva energiamäärä pienenee
ravinnon niukentuessa. Oma tuntumani on, että elimistö ryhtyi säästöliekille
myös veden käytön kanssa.
Koeasetelman tarkoituksena oli mitata kehon toimintaa selviytymistilanteen
paastossa. Itse huomasin, että kahden

ensimmäisen paastopäivän aikana olo
oli suht normaali. Hengästyin nopeammin ja syke nousi helposti, mutta ajatus
juoksi eikä kurniva vatsa edes haitannut
yöunia. Kolmantena päivänä olo oli selvästi väsynein, mutta edessä siintävä
perunakuuri sai ajatukset positiivisiksi.
Koordinaatiotestien tulokset tuntuivat paranevan loppuviikkoa kohden,
mutta oli vaikea päätellä, johtuiko tulos
omalla kohdalla tottumisesta testeihin
vai lisääntyneestä ravinnosta. Maksimivoimaa mittaava ylöspäinhyppy parani
päivä päivältä painon tippuessa.
Omalla kohdallani 77,5 kilogramman

lähtöpainosta viikossa tippui pois vajaat
kuusi kiloa. Täyspaaston aikana kehosta
katosi massaa noin kilon päivävauhdilla,
joka tasaantui loppua kohden. Vajaat
pari kuukautta kurssin loppumisen jälkeen paino on palannut 74 kg tietämille.
Kurssi oli erinomainen matka paitsi
oman kehon toimintakykyyn perehtymiseen ja muistutus kärvistelyn ihanuudesta, mutta ennen kaikkea inspiraation
lähde. Into kokeilla uusia perinnekäsitöitä ja ideoida uusia selviytymisaiheisia
tekemisiä ponnahti jälleen kuin Feeniks
aamuyön hehkuvasta tunturikoivuhiilloksesta.

Bushcraft-festivaali Virossa
14. -16. 2019 Viro
Teksti ja kuvat: Veikko ”Late” Piironen

14.-16.6.2019
Teksti ja kuvat Veikko
”Late” Piironen

Sisarukset kuin sudet vai veljekset kuin ilvekset?

Svenska Överlevnadssälsskapetin toiminta eroaa jossain määrin kiltamme
toiminnasta. Heidän kaikki kurssinsa
ovat kaikille avoimia, tosin vaativammille kursseille edellytetään tiettyä osaamistasoa, mutta sen voi näyttää muussakin muodossa, kuin käymällä heidän
peruskurssinsa.
Ruotsalaiset peruskurssit tarjoavat
hieman UT-kurssia pehmeämmän laskun selviytymistaitojen maailmaan.
Viikon kurssi koostuu yleensä kolmesta teoriapäivästä ja kolmesta maastovuorokaudesta. Se on sisällöltään aina
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samanlainen. Strapats-kurssit vastaavat vaativuustasoltaan enemmän suomalaisia UT-kursseja. Ne puolestaan
voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia
riippuen kouluttajien hahmottelemista
skenaarioista. Lähtökohtana mukaan
otettavalle varustukselle saattaa olla
vaikkapa lentokoneen käsimatkatavaralaukku.
Yhdistysten erilaiset syntytarinat ja
taustat vaikuttavat siihen, miten kumpikin käsittelee koulutusaiheita. Siinä
missä suomalaiset ammentavat perinteisistä käsityömenetelmistä ja vanhan

kansan nikseistä, Ruotsissa puolestaan
kannustetaan jatkuvasti kyseenalaistamaan vakiintuneita käsityksiä ja selviytymisoppaiden itsestään selvinä
esittämiä totuuksia. Molemmissa näkemyksissä on vahvuutensa ja siksi olisikin
mielestäni hyvä tiivistää pohjoismaista
selviytymisyhteistyötä sekä yksilöiden
että yhteisöjen tasolla. Viikko naapurin
matkassa oli ainakin itselleni monella
tapaa ajatuksia herättelevä. Puhumattakaan siitä, että pääsi tutustumaan uusiin
ihmisiin, joilla on samat kiinnostuksen
kohteet.

Olipa mahtava ja monipuolinen kansainvälinen tapahtuma
Tallinasta n.50 km itään. Osallistuin perjantai-iltana avajaisiin ja seuraavaan lauantaipäivään kokonaan. Tutustuin eri
toimintapaikkoihin ja vietin aikaa monia virolaisia tuttuja
tapaillen. Ainakin kaksi Kiltalaista tervehti minua ihmisvilinässä. Ruotsin veljeskilta, Svenska överlevnadssällskapet
oli perustanut oman esittelypaikan, jossa he punoivat luonnon eri materiaaleista naruja. Hollantilainen ystävämme
Christo Motz oli heillä vahvistuksena. Lämmin sää suosi tapahtumaa.
Pääjärjestäjät Erki Vaikre vaimonsa Brigittan kanssa avasi
tilaisuuden perjantai-iltana kertomalla, että tämä on toinen
heidän järjestämä festivaali tässä samassa Raudsillan kurssikeskuksessa. Viime vuonna oli 40 toiminta- ja esittelypaikkaa ja n. 800 kävijää. Tänä vuonna on jo 80 toiminta- ja esittelypaikkaa ja vieraiksi odotetaan n. 1000 kävijää.
Parkkipaikalta oli ilmainen kuljetus vanhalla Eestibussilla

tapahtumapaikalle, ja aikanaan takaisin. Toimintaa ja tekemistä oli jokaisen makuun ja lapsillekin. Kiltamme fb:ssa
on 208 kuvaa, jotka kertovat tapahtumasta enemmän kuin
tuhat sanaa. Oli mm. raudan valmistusta suomalmista, haapion koverrusta, taontaa, lumikenkien valmistusmahdollisuus, maistiaisia ja monenlaisia kädentaitoja saattoi tapahtumassa kokeilla. Iltaisin oli suuressa kodassa paikallisten
taitajien konsertti ja pantiin siellä tanssiksikin.
Ensi kesänä on tapahtuma 4.-.7. kesäkuuta samassa paikassa, neljä päiväisenä. Kiltamme fb:ssa on jo ensimmäiset
esitteet tapahtumasta. Laitan lisää sitä mukaa kun niitä ilmestyy. Omalla autolla tai sataman lähistön Balti-asemalta,
(Balti jaam) lähtevällä bussilla pääsee sujuvasi paikalle. Ken
aikoo olla yön yli paikalla, niin oma majoite on paras. Tukeutua voi myös järjestäjän maksullisiin yhteismajoituksiin jotka järjestetään teltoissa ja tipeissä. Paikalla on myös myynnissä kevyet ruokailumahdollisuudet ja omaa tapahtuman
nimikko-olutta.
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Tapahtumat 2020
Ulkoilun talviturvallisuuskurssi (UTT)
4.–11.1. 2020
Vuoden 2020 Survival killan Ulkoilun talviturvallisuuskurssi
hiihdetään Hetan kaamosmaisemissa 4.–11.1. Pöytä on katettu pimeydellä, kylmyydellä, nälällä ja väsymyksellä sekä monipuolisella valikoimalla hyväksi havaittuja perinteisiä selviytymistaitoja.
Kurssin hinta on 500 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä: ilmoittautumismaksu 150€ ilmoittautumisen yhteydessä
ja 350€ 29.11. mennessä. Kurssi toteutuu, mikäli mukaan saadaan 10 osallistujaa.
Ilmoittautumiset osoitteeseen survival.kilta@gmail.com.
Lisätiedot: sampo.rouhiainen@gmail.com. Kurssin johtajana
toimii Sampo Rouhiainen ja valvojana Pasi Ikonen.

Ulkoilun turvallisuuskurssi (UT)
15.-23.8. 2020
Survival Kilta ry:n vuoden 2020 Ulkoilun turvallisuuskurssi
(yhdistetty teoria- ja maasto-osuus) järjestetään elokuussa
Enontekiön Hetassa. Kurssilla käsitellään ulkoilun turvallisuusriskejä, niiltä suojautumista, sekä toimintaa henkiinjäämistilanteessa.
Kurssi sopii ulkoilusta ja luonnosta kiinnostuneille perusterveille ihmisille aloittelijasta konkariin. Ikäraja kurssille on 16
vuotta. Kurssin suorittanut voidaan hyväksyä Survival killan
jäseneksi. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen voi osallistua killan
muille kursseille ja muuhun toimintaan.
Lisätietoja kurssista löytyy Survival killan verkkosivuilta
www.survivalkilta.fi. Jos olet kiinnostunut apukouluttajana
toimimisesta, ota yhteyttä kurssin johtajaan. Apukouluttajan
tulee olla UT-kurssin käynyt ja ensiaputaitoinen. UTT-kurssi,
aktiivisuus kiltatoiminnassa ja aikaisempi kouluttajakoulutus
katsotaan eduksi.
Lisätietoja antaa kurssin johtaja: Mika Kalakoski (mika.kalakoski@gmail.com

Syyseväät
18.-20.9. 2020
Paikka: Janakkala, Löyttymäki. Kilta-veli Mika Nurmen tila, Mäentakunen. Syyseväät-kurssin tavoitteena on täydentää ja syventää ulkoilun turvallisuuskurssin oppeja syksyisen luonnonmuonan ja riistan käytön osalta. Kurssilla käsitellään syksyisen
luonnonmuonan hankintaa, käsittelyä ja säilöntää, sekä riistan
käsittelyä ja valmistusta.
Kurssin hinta: 100 €. Ilmoittautuminen : survival.kilta@gmail.
com. Ilmoittautuminen on avoinna 1.-16.8.2020. Tarkemmat
tiedot tapahtumasta ilmoittautumisen yhteydessä.
Tapahtuman vastuuhenkilöinä toimivat Jaana Vanhatalo ja
Marja Mattila.
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Vuosikokous
20.9. 2020
Vuoden 2020 vuosikokous pidetään syyseväiden yhteydessä.
Paikka: Janakkala, Löyttymäki. Kilta-veli Mika Nurmen tila, Mäentakunen. Aika: 20.9.2020, kello 14.00
Esillä sääntömääräiset asiat. Kutsu, ja kokouksen tarkempi
ohjelma lähetetään lähempänä kokousajankohtaa.

Erä- ja maastoensiapukurssi
2.- 4.10. 2020
Koulutus alkaa la noin klo 9.00 ja loppuu su puolenpäivän
paikkeilla lounaaseen. Paikalle voi saapua jo perjantai-iltana.
Paikka: Teiskon takametsissä, Tampereella.
Lauantaina on virallinen ETK-osuus ja illemmalla paneudutaan maastoensiavun erityiskysymyksiin. Sunnuntaina aamupäivän aikana kerrataan asiat erilaisissa käytännönharjoituksissa.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro, oletko päivittämässä
EA-kurssikorttiasi (8 h) vai haluatko EA1-todistuksen (16 h).
(Kiltalaisille on järjestetty EA2 vuonna 2014, ja päivitys 2017.
Kurssi on voimassa kolme vuotta, ja sen voi päivittää yhden
kerran, jonka jälkeen pitää aloittaa EA1-kurssilla, esim. nyt
2020)
Ruokailu hoidetaan yhteisesti. Perjantaina iltapala, lauantaina aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala, sekä sunnuntaina
aamiainen ja lounas. Keittoja, leipää, leikkeleitä jne. Kurssin
hinta on arviolta noin 130 euroa. Hinta sisältää koulutuksen,
materiaalin, ruokailut ja lattiamajoituksen. Hinta voi hieman
vaihdella riippuen osallistujamäärästä. Kurssille voidaan ottaa
enintään noin viitisentoista kiltalaista.
Ilmoittautumiset Killan sähköpostiin (survival.kilta@gmail.
com), Laita otsikkorivin alkuun tunniste ”MEA20”. Ilmoittautuminen alkaa 1.3.2020, ja loppuu 1.9.2020. Ilmoittautuneille
lähetetään maksuohjeet (ennakkomaksu on 50 euroa).
Lisätietoja kurssin sisällöstä:
Heikki Karinen, heikki.karinen@pihlajalinna.fi.
Lisätietoja kurssipaikasta: Tero Ahtee, tensu@iki.fi
PS. Onhan jäykkäkouristusrokotuksesi voimassa?
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