HYVÄ KILTALAISET
Kunnioitettava määrä postia on saapunut Newssin julkaistavaksi
ja syyskokousasioitakin on paljon koossa. Aktiivista toimintaa siis.
Asiat ilmeisesti kuitenkin riitelevät. Kantaa otetaan ja parannusehdotuksiakin tehdään. Rakentavassa mielessä tietenkin.
Ainahan on aihetta arvostella muiden toimintaa. Parantamisen varaa
on varmasti. Kukaan ei ole täydellinen.
asiasta toiseen: kaikki Newssille tulevat tulevat kirjoitukset
julkaistaan. Lyhentämättöminä.
Rakentavassa mielessä, tietty.
Tämä tästä Newssistä.
Seuraava ilmestyy alkuvuodesta -82.
Niin että HYVÄÄ JOULUA JA UUTTA VUOTTA -82.
KAIKILLE. AJOISSA:
t. toimitus
(jk. tämä onkin sitten viimeinen News joka lähetetään killan jäsenistöön kuulumattomille)
Mitä muuten toimintaan Testin 81 jälkeen tulee niin paljon ei ole
tietoa tihkunut. Jos ei ole kyseltykään.
Polkeako kilta paikoillaan, olemmeko passiivisia?
Missä on vika? Tai onko vikaa missään?
Kukaan ei tiettävästi ole suorittanut tutkintoja. Laiskuusko vaivaa?
Vai onko arvosteluun aihetta esim. tiedotustoiminnassa? Killan hierarkia? Mitä se on? Kuinka siihen pääsee?
Onko johtokunta toiminut parhaalla mahdollisella tavalla?
Tai puheenjohtaja? Tai mestarineuvosto? Oletko sinä tehnyt parhaasi?
Tai minä? Onko Newssissä mielenkiintoisia juttuja kaikille?
Miettikääpä ja kirjoitelkaa; aina parempaa.....
siis aina parempi jos tulette mukkaan koulutuspäiville ja vuos—
kokoukseen. Pistäkää asiaa paperille
Erkki Malin
Eerikinkatu 20 B 25
00100 Helsinki 10

SURVIVAL KILTA R.Y:n jäsenet kutsutaan täten killan varsinaiseen
syyskokoukseen, joka pidetään Tervaskerolla Vihdissä lauantaina
marraskuun 28. päivänä 1981 alkaen klo 13.oo.
Käsitellään sääntöjen 8 § :ssa mainitut syyskokouksen asiat:
-valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
-valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
-valitaan kaksi ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-luetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
-hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
-hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
-valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja kolmen erovuoroisen jäsenen
tilalle johtokuntaan jäsenet
-valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
-käsitellään muut kokoukselle jätetyt asiat
näitä ovat mm:
sääntömuutosehdotus (killan varsinaiset kokoukset)
Veikko Nenosen laatima kirje
Yhteyshenkilö SP:N survival—hommaan
erovuoroisia jäseniä ovat:

Sakari Aalto
Pekka Salonen

sekä joku seuraavista:
Äänioikeuden suhteen noudatetaan yhdistyslakia paitsi siinä,
että jäsen on oikeutettu valtakirjalla edustamaan toista jäsentä.
Samalla jäsenellä älköön kuitenkaan olko valtakirjoja enempää kuin viisi
-------------------------------------------------------------------VALTAKIRJA
Valtuutan allamerkityn henkilön edustamaan itseäni ja käyttämään
äänivaltaani Survival Kilta r.y:n varsinaisessa syyskokouksessa
28.11.1981
Valtuutetun nimi----------------------------------allekirjoitus ja nimen selvennys
paikka ja päiväys

Valtakirjan antaja

-------------------

------------------allekirjoitus ja nimen selvennys

toistavat
-------------------

-------------------

SURVIVAL KILTA R.Y:n toimintasuunnitelma vuodelle 1982
Killan toiminta-ajatuksessa on kiteytetty,että kilta on valtakunnallinen
yhdistys, jonka tarkoituksena on:
-lisätä tietoutta luonnosta saatavasta ravinnosta:kasveista,sienistä,
kaloista, riistasta jne ja niiden kelpoisuudesta ihmisravintona
-tutkia mahdollisuuksia selviytyä erämaassa luonnosta saatavin
elintarvikkein ja
-edistää luonnonsuojeluaatetta yhteistoiminnassa alan järjestöjen kanssa
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
-pitämällä yhteyttä muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin yhtelsöihin kotimaassa ja ulkomailla oman tietouden lisäämiseksi
-järjestämällä kursseja ja koulutustilaisuuksia luonnonravinnon
käyttämisessä
-järjestämällä aiheeseen liittyviä näyttelyitä ja tiedotustilaisuuksia
-osallistumalla muiden järjestämiin yhdistyksen toimintaa koskeviin
kilpailuihin, näyttelyihin, retkeilyihin sekä koulutus- ja kurssitilaisuuksiin ja
-avustamalla partiojärjestöjä näiden järjestäessä kursseja, leirejä
tai koulutustilaisuuksia siten, että yhdistys antaa koulutusapua
näihin ja hyväksyy partiolaisia osanottajiksi omille kursseilleen
Toiminnan ylläpitämiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi killan
talouden on oltava vakaa?
Jäsentoiminta:
Kilta laajentaa edelleen jäsenkuntaansa koko maassa sääntöjensä
puitteissa. Jäsenmaksuun sisältyviä toimintamuotoja joita ovat mm
killan kustantama julkaisu. Survival News, sekä erilaiset koulutus- ja
harrastustilaisuudet, joita pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan.
Koulutustoiminta:
Koulutustoimintaa hoitaa mestarineuvosto.
Julkaisutoiminta:
Pääpaino on Survival News-lehden kehittämisessä. Lehden ilmestymistiheyttä pyritään lisäämään.

Talous:
Tavoitteena on,että kilta on edelleen omavarainen,jotta toiminnan korkea
taso, laajuus ja jatkuvuus turvataan. Jäsenmaksun reaaliarvo pyritään
säilyttämään.Killan toiminnalla ja sen järjestämillä Survival Testeillä
ei tavoitella ylijäämää.
(Kaikki tämä viitaten Survival Kilta r.y:n sääntöjen 2§:ään)
Ehdotus killan varsinaiselle syyskokoukselle 28.11.1981
Erkki Malin
puheenjohtaja

HUOMIO HUOMIO VERY IMPORTANT VERY IMPORTANT HUOMIO VERY IMPORTANT
Survival Kilta R.Y:n jatkokoulutuspäivät ja leiridiojen katselutilaisuus
Kaikille kiltalaisille + Testin 81 osanottajille:
Paikka

Vihti, Pyyslampi Tervaskero Toimen Pojat ry:n kämppä
diat Espoo Takkulan baarin kabinetti
(mikäli jäätilanne sallii niin siirrymme Saarijärven
saareen Helsingin Sinisten tiloihin)

Aika

27-29.11.1981
alkaen 27.11. klo 19.oo
mukaan voit tulla myös 28.11. klo 1o.3o suoraan Takkulan
baarin kabinettiin katselemaan Testin 81 dioja

Henk.koht.varustus
Survival News, voimakas taskulamppu, retkeilyvarustus-ja
jalkineet, makuupussu=pussi ja alusta, ruokailuvälineet,
oma leipä, voi, sokeri
kanan luita: solisluut + ohuet luut (neuloja ja koukkuja
varten)
Yhteisruokailu varaa siis rahaa mukaasi kustannusten peittämiseksi
Tarkoitus on siis todellakin liikkua metsässä eli varustus sen mukainen
on jokseenkin tarpeellinen (aina kannattaa varautua pahimman varalle)

Tapahtumat
27.11 perj.
klo 19.oo koulutusta
sauna
28.11 lauantai
klo 1o.3o Takkulan baari diakatselu + kahvi ja pulla
klo 13.oo Killan varsinainen syyskokous Tervaskerolla
Mestarineuvoston kokous
Johtokunnan kokous
ei jäsenillä muuta mielenkiintoista ohjelmaa
klo 18.oo koulutusta
sauna
29.11 sunnuntai
klo 9.oo koulutusta
klo 12.oo päätöstilaisuus
Tervetuloa mukaan. Paikka oli siis Vihti Pyyslampi Tervaskero
n. 3o km Helsingistä Porintietä
Poriin päin. Pysäkki Pyyslammen Helsingin
puoleisessa päässä (n. 3 km Takkulasta
Poriin päin) siis ns. vanha Porintie
Linja-autoyhteydet Perj. 27.11
Hki-Takkula-Otalampi-Vihti
laituri 16 linja-autoasema
klo 18.oo ja 19.3o piletti Pyyslammelle
Lau. 28.11
Hki-Takkula-Otalampi-Vihti
laituri 16 tai 19
klo 9.oo piletti Takkulaan
jäätte siis pois Takkulan baarin pysäkillä
diakatselu klo 1o.3o
Paluu
Sunn.klo 12. tai 13. Tai myöhemmillä busseilla
Omilla autoillaan saapuville samat ohjeet.
Samoilla paikkakunnilla asuvat: ottakaa yhteyttä autoilla paikalle
mahdollisesti tuleviin.
jk. Porissa pyritään järjestämään myös diojen katselutilaisuus.

Oltermannilla on asiaa...

Killan toiminta osoittaa selviä henkiinjäämisen merkkejä. Kuluneen
toimintavuoden tiliin tullaan taas kirjaamaan Survival Test-henkiinjäämiskurssi. Sen johtajana toimii Raimo Malin josta hänelle kiitokset.
Myös lukuisia kokouksia ja koulutustilaisuuksia on järjestetty.
Koulutuspöytäkirjojen täyttäminen on vaan pahemman kerran unohtunut.
Niiden avullahan Mestarineuvosto seuraa kiltalaisten edistymistä sisäisessä koulutuksessa. Jos sinulla on koulutustilaisuus suunnitteilla
kirjoita Oltermannille ja kerro tarkoituksestasi. Koulutuspöytäkirjan
saat parin päivän kuluttua postissa, mahdollisten lisäohjeiden kera.
Täytetyt pöytäkirjat on lähetettävä takaisin hyvissä ajoin ennen toimintakertomuksen laatimista. Oltermanni säilyttää koulutuskortistossa
kaikki pöytäkirjat jotka vaikuttavat kyseisen kiltalaisen arvosteluun
suoritettaessa ylempiä arvoasteita. Siis ilman pöytäkirjaa ei tule
merkityksi myöskään suoritusta.
Koska nuoremmat kiltalaiset eivät täysin vielä ole selvillä kaikista
Killan sisäistä asioista lienee paikallaan kerrata seuraavat asiat.
Oltermanni
- on tarkastusmestari jolla on testejä ja alaan liittyviä kokemuksia
eniten.
- ottaa vaataan tutkintoja, erityisesti mestarien ja tarkastusmestarien.
- valvoo, että mestarit ja tarkastusmestarit järjestävät sääntöjen ja
määräysten mukaisia Survival Test-alkeiskursseja seka kisällintutkintoja.
- voi tarvittaessa törkeissä tapauksissa muuttaa Survival Testien ja
tutkintojen toimintoja tai hylätä ne elleivät ne ole sääntöjen ja määräysten sekä Killan perinteisen hengen mukaisia.
- valvoo yleensä kaikkea muutakin Killan koulutustoimintaa.
- on Mestarineuvoston eli koulutustoimikunnan puheenjohtaja.
- jakaa arvonimet juhlallisissa tilaisuuksissa perinteisin menoin.

Mestarineuvosto

- muodostuu tutkinnon suorittaneesta mestareista ja tarkastusmestareista
Sekä Oltermannin harkinnan mukaan erittäin ansioituneista II lk kisälleistä. Oltermannin toimiessa sen puheenjohtajana.
- suorittaa ja kehittää koulutustoimintaa sääntöjen ja määräysten
asettamissa puitteissa.
- suunnittelee Survival Testit ja Koulutustilaisuudet tai antaa ne valvonnassaan tehtäväksi edelleen.
- arvostelee koulutusastesuorituksista alkeis ja kisällisuoritukset.
Vanhemmat mestarit voivat Oltermanni pyynnöstä osallistua myös muidenkin tutkintojen arvosteluun.
- on lukumääränsä puolesta rajoittamaton, paitsi jos Oltermanni toisin määrää.
Koska tutkinnon suorittaneita Kiltalaisia on vielä vähän on Mestarineuvostokin toistaiseksi vähälukuinen. Mutta toivottavasti kasvaa nopeasti. Oltermanni on kutsunut siihen seuraavat tutkinnon suorittaneet
kiltalaiset, tarkastusmestari Pentti Saanilahti, mestari Jari Haapala.
sekä II lk kisälli Iiro Kakko. Kokous seuraavan Killan kokouksen jälkeen samassa paikassa. Ne kiltalaiset jotka haluavat suorittaa perustasoaan seuraavan tutkinnon ottakaa välittömästi yhteys Oltermanniin.
Tulevan 10-vuotisjuhlatestin johtaja E.Malin tarvitsee runsaasti pätevää kouluttajavoimaa.

Oltermanni

HELSINKI 29.10.1981
A V O I N
K I R J E
=====================
SURVIVAL KILTA R.Y:N SYYSKOKOUKSELLE

Jotta jokaisella syyskokoukseen tulijalla olisi edes jotain
"matkapurtavaa" ja valmiiksi "purtua" jo syyskokoukseen tullessaan,
heitän syyskokoukselle, joka sääntöjen 8§:n mukaan on yhdistyksen
ainoa päättävä elin, pari kysymystä pohdittavaksi. Vastauksen
toivon saavani tämän lehden palstoilla.
1. JOHTOKUNTA:
- Onko johtokunta yhdistyksen ylin asioita hoitava elin ( 6§ ), heti
päättävän vuosikokouksen jälkeen vai kenties Mestarineuvosto ja/tai
Oltermanni ?
- Mikä elin asettaa johtokunnalle tehtävät ja/tai valvoo niiden
toteuttamista ( vuosikokous, mestarineuvosto, oltermanni, joku muu ) ?
2. MESTARINEUVOSTO
- Onko mestarineuvosto johtokunnan tai jonkun muun elimen ( vuosikokous,
oltermanni, joku muu ) valitsema koulutuksesta ja/tai yhdistyksen
ideologiasta vastaava elin ?
- Mikä elin asettaa mestarineuvostolle tehtävät ja/tai valvoo niiden
toteuttamista ( vuosikokous, johtokunta, oltermanni, joku muu ) ?
3. JÄSENISTÖ
- Mikä elin myöntää killan jäsenyyden ja millä ehdoilla ( 3§ ) ,
( vuosikokous VK, johtokunta JK, mestarineuvosto MN, oltermanni OM
vai joku muu JM ) ?
- Mikä elin arvostelee jäsenen/jäseneksi pyrkijän tiedot ja taidot
sekä/tai asettaa tämän kiltahierarkian mukaiseen arvoasteikkoon.
( VK, JK, MN, OM, JM ) ?
4. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
- Mikä elin vastaa -- Survival-Newsin ilmestymisestä/sisällöstä
-- koulutusmateriaalin julkaisemista
-- VK, JK, MN, OM, JM :n päätöksien julkaisemisesta ?
- Mikä elin valvoo tiedotus- ja julkaisutoimintaa ( YX, JK, MN, OM, JM )?
MIETTIKÄÄ / VAIKUTTAKAA !!
Veikko "Neno" Nenonen

SURVIVAL TEST 25.07.- 01.08.1981
Järjestyksessä yhdeksäs henkiinjäämiskurssi pidettiin merihenkisissä merkeissä
Pitkäkari- nimisellä saarella Merikarvin edustalla. Mukana oli 26 urhoollista testaajaa, kuusi vakinaista kouluttajaa, lukuisa määrä ulkopuolisia luennoitsijoita ja muita vierailijoita. Kielitaitoakin testasimme, joukossa oli yksi
ihan ehta ruotsalainen.
Käynti saarella tapahtui soutaen n. 10 km matka mennen tullen. Lähisaariin
ja mantereeseen tutustuttiin soutaen, meloen, rohkeimmat uiden ja - osa matkasta mantereelle - kahlaten.
Itse paikka osoittautui fantastiseksi ollen lähellä mannerta, ympärillä paljon
pieniä mielenkiintoisia saaria ja kareja, vesistö matalaa ja kivikkoista,
suoraan länteen vain muutama hurja kiviriutta, avomeri - Ruotsi.
Koko niemen luonto oli saanut olla rauhassa. Monesti ihailtiin joutsenpariskuntaa, nähtiin peuroja ja hirviä. Saarellakin näkyi hirvenjälkiä, mutta
tuskin olisimme niiden vierailusta kovin ilahtuneet. Marjoja ja sieniä löytyi
runsaasti, kotiin päästä monella oli varmasti mustikkakiintiö täynnä tältä
kesältä. Kalasaaliit ylittivät yhdellä onkimiskerralla tähänastisten kurssien
saaliit yhteensä.
Saaren paras anti oli - ainakin järjestelijöille - kirkas- ja hyvävetinen kaivo.
Olimme varautuneet juomaveden keräilyyn.
Ilmat suosivat, aurinkokin - viime kesänä kovin harvinainen valoilmiö - ruostutti kurssilaisten hipiää. Vesi oli lämpimimmillään ja energiaa uimiseen riitti
kummasti. Kokemisen arvoista oli mereltä noussut ukonilma, miten saari tärähteli, vettä riitti ja miten pieni olikaan ihminen.
Kumma kyllä pari muuta
rajuilmaa kiersi saaren ; niinpä lähtöyönä tuuli tyyntyi soutamisen ajaksi.
Merivartiostokin kävi illalla varottelemassa, tuulen nopeudeksi oli luvattu
9 m/ sekunti. ...
Pahemmilta takaiskuilta vältyttiin, tapaturmia ei sattunut vaikka laastaria
kuluikin. Kanat tosin karkasivat mutta kiinni saatiin. Hyttyset ja paarmat
suosivat, varsinkin öisin. Tulipa testattua hyttysmyrkkyjen tehokkuus.
Kaiken kaikkiaan leppoisa viikko, mukavaa porukkaa ja ero arjen huolista täydellinen. Kummalta tuntui paluu "sivistyksen " pariin, ruskeana naama kuumottaen mutta mustelmilla, hyttysenpuremilla ja kädet riekaleina. Kauppaankin
olisi mielellään lähtenyt soutaen...
Eipä muuta, fiilinkiä mielestäni peilaa mukavasti seuraava runo:

If once you have slept on an island
If once you have slept on an island
You'll never be quite the same;
You may look as you looked the day before
and go by the same old name,
You may bustle about in street and shop»
You may sit at home and sew,
But you'll see blue water and wheeling gulls
wherever your feet may go.
You may chat with the neighbours of this and that
and close to your fire keep,
But you'll hear ship whistle and lighthouse bell
and tides beat through your sleep.
Oh, you won't know why, and you can't say how
such change upon you came.
But- once you have slept on an island
You'll never be quite the same.
Poems for children
by Rachel Field
Vapaasti suomentaen:
Jos kerran olet nukkunut saarella
Joa kerran olet nukkunut saarella
et koskaan enää ole aivan sama;
Voit näyttää samalta kuin ennenkin
ja sinulla on sama vanha nimi,
Voit hyöriä kadulla ja kaupoissa,
voit istua kotona ja ommella,
mutta näet sinisen veden ja kaartelevat lokit
minne tahansa kuljetkin.
Voit rupatella naapurisi kanssa niitä näitä
ja pysytellä kotilietesi lähellä,
mutta kuulet laivojen huntavan ja majakan kellot
ja vuorovesi vaihtuu unessasi.
0i, et tiedä miksi ja miten
sellainen muutos sinussa tapahtui.
Mutta - Olet kerran nukkunut saarella
et koskaan enää ole aivan sama.

PITKÄKARI -81

SURVIVAL TEST

Näin aluksi kiitän kaikkia, jotka auttoivat ja tekivät
työtä viime kesän testin onnistumiseksi. Kaikki eivät
päässeet kurssille mukaan, mutta tekivät silti osansa.
Merikarvialaista yhteysmiestämme, paikallista poliisia on
myös muistettava, samoin saaren käyttöömme luovuttanutta
omistajaa. Leiri oli sikäli poikkeuksellinen että vierailevia kouluttajia kävi paikalla todella runsaasti. He olivat
paneutuneet hyvin asioihinsa.
Kuusi kiltaiaista oli paikalla koko testin ajan. Kiitos
myös heille, tosin eräs heistä kyseli enemmän kuin teki.
Lähes kaikki heistä, totta kai, olivat myös jäsenmaksunsa
maksaneita. Tämä maksujuttu on tärkeä vastuuta ja yhteishenkeä osoittava seikka kiltalaisten keskuudessa, mutta siitä
muualla tässä lehdessä enemmän. Kouluttajien kesken oli valitettavasti hieman epäsopua. Tällaista ei ole muistini mukaan
aiemmin sattunut, joten tilanne pääsi yllättämään.
Kurssilaisia oli todella paljon: 26 henkeä. En halunnut testin
johtajana karsia matti-ja maija myöhäisiä, vaan tulevaisuudessa tilanne on todennäköisesti toinen.
Kurssilaisten yhteishenki oli hyvä ja he todennäköisesti
pitivät testistä ja toimintasuunnista yhdeksästä jäsenhakemuksesta päätellen.
Paljonkin alkuperäissuunnitelmista poikkeavia tilanteita
syntyi, enkä ensikertalaisena testin johtajana hallinnut
kaikkia tilanteita. Tosin myöskin testin valokuvaus oli
harteillani ja kaksi tärkeää asiaa aina haittaavat toisiaan.
Liian vähän aikaa oli myös kouluttajilla, ohjelman ulkopuolella, viettää testiläisten kanssa, meitä oli vähän ja töitä
todella paljon.
No, pyrimme ottamaan oppia tehdyistä virheistä ja siirtämään
hyvät neuvot ja ohjeet tulevien testienjohtajien käyttöön.
Raimo Malin

Jonna Janssonia haastateltiin Survival Testin johdosta ja
radion Nuorten Toimitus lähetti jutun ulos 17.09.81 klo 16.15.
Iirolla lienee haastattelu c-kasetilla.

PALAUTETTA KURSSISTA
Testi siis pidettiin, palautetta pyydettiin kirjallisesti heti kurssin päättyessä ja sitä myös saatiin. Vastaajia oli 26:sta 23 kpl.
Kurssilaiset olivat kirjavaa porukka ikärakenteeltaan, koulutukseltaan, aikaisemmilta kokemuksiltaan ja tiedoiltaan. Ryhmäjako vain saamiemme esitietojen
perusteella oli hakuammuntaa ja täysin tasavertaisiksi ne eivät osottautuneetkaan. Joukossa oli todella päteviä ryhmiä ja ryhmiä joilla oli ilmeisiä toimintavaikeuksia. Sehän sitten vaikutti motivaatioonkin. Ryhmänjohtajille annattakoon
täydet pisteet, he hoitivat työnsä todella hienosti.
Ilmeisesti leiriltä odotettiin jonkinlaista pikakurssia Suomen + maailman luontoon jonka jälkeen kasvit ja sienet ja niiden käyttö tunnetaan noin vain. Tietoa luentomuodossa jaettiin enemmänkin kuin tarpeeksi koska ne todettiin pitkäveteisiks, liian pitkiksi ja väärin ajoitetuiksi. Vastaajien mukaan niukka ruokavalio + väsymys haittasivat keskittymistä. Kaiketi siksi viimeisillä luennoilla
suurin osallistujaryhmä oli nimimerkillä " nukkumassa, kalassa, ruokaa laittamassa, poissa".
Vastausten perusteella opetusmateriaalia oli käytetty ja jaettu liian vähän.
Moni vastaaja olisi halunnut myös nähdä luennoitavat kasvit. Valitettavasti
saarella 500m x 200m ei ollut edustettuna koko luentosarjan kasvillisuutta
parhaassa kukkimisvaiheessaan. Sitäpaitsi sen verran olaana luonnonsuojelijoita
ettemme niitä turhaan revi maasta ja siirrä. Ja rakkaat ystävät, nykyisin on
saatavilla aivan ihastuttavia kasvikirjoja joissa on jopa kuvatkin, heteitten,
emien, putkivarsien jne. perusteella ei tarvitse yrittää arvuutella tunnistamista. Eikö kasvinkirja kuulunut varusteluetteloonkin? Luentomonisteita kaipailtiin enemmän, tieto valmiiksi nenän alle joihin voi joskus sitten tutustua.
Ja kotiin päästyä kaikki joukolla monistamaan. Valitettavasti tämä tekninen
toteutus piirtoheittimineen ja auditorioineen joihin opiskeleva nykynuoriso
on tottunut , on mahdotonta. Kurssin tietopuolinen pohja on kokoelma useitten
henkilöiden monivuotisesta työstä. Käytetty kirjallisuusmäärä on valtava eikä
suinkaan käännettynä suomeksi. Elikä ajatus monisteiden ainutlaatuisten tietojen
leviämisestä killan sitä kontrolloimatta ei todellakaan viehätä.
Ennakkoinformaatiota pidettiin yleensä riittävänä ja suurin puute oli tarkan paluuajan puuttuminen. Epäselvä oli millaisiin fyysisiin rasituksiin kurssin aikana joutuisi ja yleensäkin leirin ohjelma.
Varusteista purnailtiin ( 7 kpl vastauksena: riittävä). Varusteluettelon, myös
kiellettyjen, tulisi olla tarkempi. Kahvisäkkisysteemi oli harmittanut muutamia
ja sen oleellisuutta kurssin luonteeseen epäiltiin. Keittimet olivat kehnoja,
yksi kalpasi pakkia. Tositilanteessa varusteet tuskin olisivat näinkään hyvät,
harva hankkii itseään tieten tahtoen tilanteeseen jossa tarkoituksena on todella
jäädä henkiin - kas nyt eksyn ja pidän itseäni huolta viikon. Soutuveneitten
huonoudesta oltiin yhtä mieltä. Heikko kohta hajoaakin herkemmin ja niitä kilta
nyt makselee. Järjestelykysymys joka ei ollut meistä riippuvainen.

Järjestelyn ja johdon pahimmat puutteet oli epätarkka aikataulu ja liian myöhään laadittu aikataulu joka ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Luentoajankohdat
heittelivät ja osuivat huonoihin aikoihin. Kas, kouluttajia saapui saaren ulkopuolelta yl. päivätyönsä jälkeen kuka mistäkin saakka, kuka soutaen, kahlaten
tai liftaten tuttavan mootoriveneellä. Puhelinta saarella ei ollut. Johdon sisäiset informaatiokatkot oli huomattu. Johtoa pidettiin myös löysähkönä.
Nämä heikkoudet myönnämme ja yritämme ottaa opiksemme. Vaan vaikeaa se on,
erityisesti ulkopuolisten kouluttajien kohdalla.
Koulutustapahtumat olivat monipuolisia ja monopuoleiselle joukolle oli jokaiselle riittänyt jotakin kiinnostavaa. Eri luentoja tässä sen paremmin erittelemättä vaan niistä antaen luennoitsijoille henkilökohtaisen palautteen kerrottakoon esimerkiksi veitsenheittoluento, joka kiinnosti erityisesti n. puolta
ja tylsistytti erityisesti n. puolta. Havainnollista opetusta pidettiin parhaana ja opettavin kokemus oli saariretki.
Todennäköisesti vanhanajan partioleirin kävijä olisi halunnut enemmän rakennelmia,
kaipasi esim. keittiötä., vaan kuka kielsi rakentamasta? Ehdotus tupakoinnin
kieltämiseksi myös esiteltiin. Mitä ovat mieltä tupakoitsijat?
Jaettu ruoka oli tarpeen, riittävästi vastasi 5 kpl, lisääkin olisi haluttu
ainakin pemmikaania ja yksi toivoi monipuolisempaa. Mitä olisi monipuolisempi?
Ruokaa saatiin luonnosta runsaasti ja suurempaa nälkää ei nähty. Ruuanvalmistamiseen olisi kaivattu lisää opetusta. Eläinten käyttäminen oli tuntunut luonnonsuojelijan mielestä julmalta, muurahaisenpesästä otettiin liikaa munia. Söitkö
lihaa, luonnonsuojelija? Mm. kanan valmistaminen näytti olevan uutta. Valmiit
pakastebroilerit eivät mielestämme sovi kurssin luonteeseen.
Hintaa piti kalliina 15 kpl, kohtuullisena 5 kpl, 3 kpl sopivana. Vastaavia kursseja järjestetään muuallakin maailmassa, hinta minimi kolminkertainen + matkat.
Kohta " olisin halunnut" oli 5 kpl tyhjiä vastauksia, loput vaihtelivat lisäpemmikaanista suklaan unelmointiin. Yksi olisi halunnut olla vähemmällä ruualla
( eiköhän olisi järjestynyt...) Yhdelle kurssi vastasi odotuksia.
Perjantaipäivälle kaivattiin enemmän toimintaa, tietää kasvien levinneisyysalueita, verkonkudontaa, tulentekotapoja, pyydystämisestä ja ansoista lisää, keräilytekniikasta. Yksi kaipasi enemmän etukäteistietoa syötävistä kasveista. Vastasitkohan kurssikysymyksiin? Tutustuitko annettuun kirjallisuuteen?
Mieluisiakin muistoja oli, 3 kpl tyhjää , 3 kpl piti hyvänä koko hoitoa, 1 kpl
aamu-uinteja, loput mieluisuudet liittyivät syömiseen.
Epämieluisammassa kokemuksessa oli 5 kpl tyhjiä, ja näitä kokemuksia riitti.
Epämieluisimmaksi osoittautuivat hyttyset ( 7 kpl) johon varmasti kaikki yhtyvät. Nälkä vaivasi (3 kpl), huonot ihmissuhteet jotka eivät ollet johdosta
riippuvia ( 2 kpl), kastuneet vaatteet ja sade (2 kpl), sammakko hyppi iman
päätä (1), Penan luento + palanut kananpuolikas (1), risulautan keikkaus (1),
ja ettei päässyt risulautalle (1).
3 ilmoitti, että risulauttakokeilulle oli valittu huono sää.
Käytännön tehtävistä yleisesti pidettiin ja niitä toivottiin lisää. Suosikit
ja mieleenpainuvinta olivat uunienteko, juustonteko, leivänvalmistus.

Puukolla näpertely oli yleisesti mukavaa, syömäpuikkojen käyttöön kaivattiin opetusta, lusikan vuoleminen oli mielekästä ja useille ensimmäinen
itse tehty. Sahan tekemisestä paljon perusteluja sen asiallisuudesta.
Eniten oli kismittänyt tarkistukset, jonkun ryhmän kohdalta jäänyt tekemättä.
Päätösaterian puuttuminen oli joissakin papereissa epäkohtana. Viimeisenä
päivänä osanottajat vain katosivat, olisiko ollut riittävästi osanottajia?
Aamulähtöön klo 5.00 olisi ollut tulijoita toinenkin autokuormallinen ja
hetken näytti siltä ettei takaisin soutajia olisikaan tarpeeksi. Tosin vain
3 kpl piti soutamista raskaana, loput pitivät sitä olennaisena osana kurssin
luonnetta ja ilman sitä jotakin hyvin oleellista olisi jäänyt pois.
Yleisarvostelu oli positiivinen. Tyhjiä vastauksia oli 6 kpl, hyvänä piti 6
kpl. Opittu oli, erikoislaatuisena pidettiin. Ihmisiä pidettiin mukavina,
paikkaa hyvänä ja ilmoja kiiteltiin.
Hienotunteisesti kukaan ei vannonut olla tulematta uudelleen, 21 kpl tulisi
uudelleen ja 2 kpl tiesi esteen seuraavaksi kesäksi, muuten tulisi.
Saimme siis kirjallista palautetta, miten paljon jäi paperin ulkopuolelle,
olisi mielenkiintoista tietää, samoin kuin tämänhetkiset ajatukset kun suurin
rasitus on ohi.
Tältä kurssilta opimme jälleen paljon ja yritämme ottaa virheistä oppia,
sillä kaikesta huolimatta ensi kesänä on seuraava. Ja seuraaville kurssinvetäjille ystävän neuvo: Tarkempi arviointikaavake ja rastitussysteemillä,
näitä oli hurjan hankala kasata yhteen.
Papereista keräillen Iiro, Rami ja Ellu.
näin tulkiten: Ellu

ERÄVAELLUKSEN SM-KISAT SUONENJOKI 8-11.10 1981
8.10. Edessä n. 104 km linnuntietä vaellusta, kyseessä erävaelluksen
SM-kisat ja siellä partio nro 27 Iiro Kakko Survival Kilta/Raili
Haataja Kajaanin Latu. Tarkoitushan oli lähettää kisaan kaksi kahden
hengen partiota, mutta yhteen henkeen jäi osanotto ja minunkin oli
vaikeata saada pari. Railin tapasin ensi kerran kilpailua edeltäneenä
iltana, pari puhelinkeskustelua oli kylläkin käyty. No, toivottavasti
ensi vuoden kisoihin Kiilopäälle löytyy minulle pariksi kiltalainen
ja sitten vielä se toinen pari.
Olin saanut evästykseksi Ekin ja Ramin ohjeet Imatran SM-kisoista
1979, ja ne olivatkin tarpeen, sillä yhtään ylimääräistä tavaraa en
olisi jaksanut kuljettaa, kyllä vauhti aina välillä nousi kovaksi.
Torstain tehtävät olivat pääosaltaan tunnistamis- ja arvioimistehtäviä: sieniä, kääpiä, tähtikuvioita, kalastusvälineitä, puun mittoja
sekä pelastuspalveluhälytys, joka osoittautui yllättävän vaikeaksi..
Ensimmäisenä päivänä jäi yksi pisterasti hakematta, sillä pimeys ja
tavoiteaika ajoi takaa. Yöpymispaikka oli järkyttävä, vaikka kuinka
olin olevinani makuuasennossa, niin tuntui kuin olisin nukkunut
seisaalta.
9.10. Perjantaina oli ensimmäinen ylitystehtävä, joka tehtiin risulautalla: emme kastuneet, harjoiteltiinhan sitä Pitkäkarilla. Muita
tehtäviä olivat luonnontuntemus, sammalia ja jäkäliä oli parillakin
rastilla. Näin kiltalaisena täytyy hävetä kun en tuntenut Karjalan
lehteä enkä Kallioimarteen juurakkoa vaikka sain maistaa. Muita tehtäviä
olivat ensiapu, vaellusmatkan arviointi sekä vesivoimalan osien
tunnistaminen. Tämän päivän vaellustaival oli osittain raskas, jos
haki ylimääräisiä pisterasteja.
10.10. Lauantai meinasi koitua partiollemme kohtalokkaaksi, sillä
pidimme koko päivän suht'kovaa vauhtia hakien mm. jokaisen ylimääräisen rastin. Yhden uuden kikan keksimme hakiessamme erästä kahden pisteen arvoista pisterastia. Matkaa rastille oli n.5-7 km,
mutta linnuntietä vain n. l-2 km. Ylitimme vapaaehtoisesti uiden
jäätävän kylmän lammen ja näin säästimme jalkojamme, jotka tällaisella vaelluksella ovat kullan-arvoiset. Lauantain tehtävät sisältivät erilaisia luonnontuntemustehtäviä, mm. haukkojen tunnistusta,
hevosen länkiin liittyvien osien tunnistamista (tällä rastilla tuli
keksittyä useita uusia nimityksiä, sillä tunsimme vain tiu’un) lisäksi kaksi ensiaputehtävää, joista jälkimmäinen meni lähes täydellisesti, mutta se toinen, se kiveltä pudonnut tyttö, emme saaneet 10 minuutissa tehtyä kuin hälytyksen ja epäselvän diagnoosin ja niin 6p/21p,

joka oli yksi heikoimmista, mutta vaikeata se oli muillekin: mm.
eräs lääketieteen kandi päätyi selkärangan murtumaan, vaikka oikea
vastaus oli leukaluun ja säären murtuma. Viimeinen yö oli valmistelua sunnuntain pikataipaleelle.
11.10. Sunnuntaiaamuna heräsimme jo klo 3.00 ja manailimme, sillä
yön aikana satanut vesi oli kastellut kaikki varusteemme, koska
loue ei suojannut mitään. Tämä sade ei suinkaan ollut ensimmäinen
kilpailun aikana, mutta kaikkein masentavin. Klo 5.00 matkaan, edessä
13 km:partioiden letka hajaantuu pian pitkin metsää hakemaan 12:sta
rastia. Parhaat juoksevat koko matkan, viimeiset kävelevät. Me juoksimme minkä jaksomme tai minkä pystyimme, sillä ensimmäiset rastivälit jouduimme vain seurailemaan muita koska meidän otsalamppumme eivät toimineet, mutta kun päivä valkeni niin silloin mentiin.
Maaliin tultuamme olimme tyytyväisiä, sillä tavoite oli päästä maaliin.
Tyytyväisyys ei vielä loppunut tähän, kuulimme, että ennen pikataivalta olimme 9! Ajattelimme sijoituksen vähän vielä tipahtavan
pikataipaleen takia, mutta näin ei käynyt vaan lopputuloksissa
Survival Killan nimi komeili 9:na.
Taakse oli jäänyt näin ollen 57 partiota sekä 13 keskeyttänyttä.
Taakse jäi mm. vuoden 1980 mestari Tunturiseura Kolbma.
Toivottavasti killasta löytyy ensi vuodeksi innokkaita ja hyväkuntoisia jäseniä lähtemään Kiilopäälle.

Tuloksia:

1. R.Ruotsalainen-J.Ruotsalainen
2. A.Reeni-E.Reeni
3. S.Pallaspuro-J.Hyttinen
9. I.Kakko-R.Haataja
12. J.Isakson-R.Isakson
15. P.Vilkman-K.Vainio
Alleviivatut ovat Survival Testin käyneitä.

206,4
197,2
197,1
183,5
181,3
175,3

Edellämainuttujen yhdistykset,seurat tai killat:
1. Keravan Latu
2. Riihilatu
3. Keravan Latu
9. Survival Kilta/Kajaanin Latu
12. Sauvojapojat
15. Utin Pilvenveikot
IIRO KAKKO

MUSTA LISTA MUSTA LISTA MUSTA LISTA MUSTA LISTA MUSTA
Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet:
Haapanen Marita
Haukioja Jouko
Haapala Jari
Haapala Juha
Kuivalainen Pia
Kujansuu Jouni
Lemström Jaakko
Kurki Sakari
Mäki-Hokkonen Heljä
Saanilahti Pentti
Vilkman Pertti
Salonen Pekka
Nikkanen Anu
Siiropää Heikki
Niemi-Nikkola Sari
Laurila Merja
Havilo Matti
Jäniskangas Maarit
Suutarla Marja

1981
Tampere
Pori
Peri
Turku
Ulvila
Paimio
Harjunpää
Naantali
Helsinki
Tampere
Harju
Pori
Helsinki
Otti
Kauhajoki
Kauhajoki
Turenki
Kankaanpää
Kankaanpää

Kuulutko sinä, vahingossa tai tahallasi, näihin jotka eivät
ole jäsenmaksuaan maksaneet? Osoitatko yhteishengen puutetta
ja vaatuuntunnottomuutta killan toiminnasta. Oletko siivelläeläjä?
Jäsenmaksumme on pieni, se kattaa vaivoin postitus- ja monistuskulut. Lehtemme on hyvä ja asiallinen. Haluatko saada sen
jatkossakin ja haluatko tietoa killan toiminnasta, tapahtumista
koulutuksesta ja kuulua killan jäsenistöön?
Jäsenmaksun suuruus on vain 30 mk vuodessa tällä hetkellä.
(rahastonhoitaja on ilmeisen vihainen. saattaapi hyvinkin olla
että esim. osoitteesi on muuttunut. silloin vika on meidän.
t.toimitus)
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Kevätkokous maaliskuussa sekä sen yhteydessä jatkokoulutuspäivät
Talvitesti pääsiäisen tienoilla
Kesätesti heinä- elokuun vaihteessa
10- vuotisjuhlallisuudet
Syyskokous marraskuun aikana sekä sen yhteydessä jatkokoulutuspäivät
Johtokunta kokoontuu aina tarpeen vaatiessa
Koulutustilaisuuksia järjestetään killan jäsenille mahdollisuuksien mukaan
Kilta kouluttaa ulkopuolisia kevätkokous 17,05,~81 §9 mukaan
Kilpailuihin osallistuminen ( mm. Suomen Latu Erätaidon mestaruuskilpailut,
Partiotaitokisat).
- Osallistuminen erämessuille
- News 3-4 numeroa + juhlanumero
- Muut mahdolliset tilaisuudet

