Puheenjohtajan palsta

11. Survival Test on takana päin. Sekä Killan hallitus,että kaikki
testin osaanottajat haluavat yhtyä kiitoksiin sen johdosta.Kiitokset
kuuluvat Iiro Kakolle ja hänen apulaisilleen sekä monille yksityisille
ja yhteisöille jotka edesauttoivat tämän mainion testin järjestämistä.
Testin ansiosta Kilta sai paljon uusia ystäviä ja sen toimintaa tehtiin
runsaasti tunnetuksi tiedoitusvälineissä.Tiedoituksesta lankeaa kiitokset myös tiedoitussihteeri Marli Masaliinille Partiotalossa.Olihan testi
taas partiotapahtuma oikein virallisestikin.
Ruotsalaisten testivieraiden myötä saimme kaikki uutta informatiota sikalaisen Svenska Överlevnads Sällskapetin toiminnasta.Tässä tiedoitteessa on nähtävinä ensimmäisen yhteistyön hedelmät eli yhteispohjoismaiset
tasovaatimukset jotka tulevat käyttöön yhtäaikaa sekä Ruotsissa,että Suomessa.Toivomme saavamme pian myös Tanskasta ja Norjasta yhteistyö kumppaneita.Kaksi tanskalaistahan on jo suorittanut Survival Testin v. 1979.
Aivan viimeisen tiedon mukaan ruotsalaiset partiolaiset ovat virallisesti
ottaneet henkiinjäämistoiminnan omaksi osakseen ulkoilunturvallisuus koulutuksessa.Meillähän on vielä tuoreessa muistissa se penseä vastaanotto
jonka ehdotuksemme henkiinjäämis-suoritusmerkistä sai.No,keksittiinhän
Ruotsissa myydä suomalaista saunaakin amerikkalaisille.Ei mitään uutta...
Jotain uutta sentään on tulossa.Neuvottelut ovat kesken valtionavun saamisesta seuraavalle Survival Testille joka on kaksiosainen.Teoriaosa järjestetään alkukesällä jossain "opistolla" ja siihen otetaan mukaan kaikki asioista kiinnostuneet rajoituksesta.Heinä-elokuussa varsinaiselle
testille pääsee 20 parasta ja halukkainta,kirjallisen kuulustelun (jälkeen.Varsinainen Survival Test tulee olemaan vaellus minimivarustein todella rasittavissa olosuhteissa.Tarkat ajat ja paikat ovat vielä avoinna.
Myös SPR:n piirissä on katsottu tarpeelliseksi aloittaa ns.maastokelpoisuuskurssit jotka on tarkoitettu vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenille.Ensi toukokuussa järjestetään ensimmäiset valtakunnalliset kouluttajakuresit jotka ovat avoimet kaikille.Asiasta kiinnostuneet saavat lisätietoja asiasta allekirjoittaneelta.Toimin myös yhtenä kurssien pääkouluttajista.Kysymyksessä ei ole henkiinjäämiskurssitoiminta vaan eräelämän niksien peruskurssi kaupunkilaistuneelle LVI-ihmiselle.
Lopuksi toivotan kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi Kiltaan.
Kaikki runsaslukuisesti mukaan syyskokoukseen Tampereelle.

Mestarineuvoston johtosääntö ja ideologiaa

Mestarineuvoston tehtävänä on Killan koulutustoiminnan hoitaminen ja
valvonta sekä samalla luoda,vakinaista ja vaalia Kiltaperinteitä.
Erityisen tärkeää on valvoa, että Survival-Test alkeiskurssit järjestetään siten,että ne noudattavat hyväksyttyjä testinjohtajan ohjeita.Sekä
takaavat riittävän tasokkaan koulutuksen ja kohtuullisen ruumiillisen
kuin myös henkisenrasituksen kestämisen kursseille osallistuville.
Koulutusasioissa ja testien järjestelyissä hallituksen tulee kuunnella
myös mestarineuvoston päätöksiä.Mestarineuvostolla ei yksinään ole toimeenpanovaltaa.Sen jäseniksi Oltermanni kutsuu kaikki tarkastusmestarit,
mestarit ja sopivaksi katsomiaan erityisasiantuntijoita.Kiltatoiminnan
joustavuuden kannalta olisi suotavaa mahdollisimman monen mestarin mukana olo Killanhallituksessa.Ihannetapaus olisi vanhan kiltamallin mukainen siten,että hallituksen ja mestarineuvoston kokoonpano olisi sama.
Käytännössä tämä on usein hankala toteuttaa.Näin kuitenkin voitaisiin
välttyä monilta väärinkäsityksiltä.
Mestarineuvoston puheenjohtaja on Oltermanni,hän on kokenein tarkastusmestari.Hallituksen kokouksissa hän edustaa mestarineuvostoa,näissä kokouksissa hänellä on vain puheoikeus ellei ole valittuna hallituksen jäseneksi.Mestarineuvoston toimialaan kuuluu testien,koulutustilaisuuksien
järjestäminen ja valvonta.Sekä arvonimien ehdoittaminen hyväksyttyjen
suoritusten perusteella hallitukselle joka myöntää ne kyseisille henkilöille.Testien osalta järjestely vastuu on mestarineuvoston mutta hallitus voi puuttua järjestelyihin jos ne ylittävät talousarvion kohtuuttomasti vaarantaen Killan talouden.

Survival Kiltaa alettiin suunnitella perustettavaksi jo ensimmäisen
henkiinjäämiskurssin jälkeen syksyllä 1973.Toiminta rekisteröitynä
yhdistyksenä havaittiin pitkällisen harkinnan jälkeen tehokkaimmaksi.
Pentti Saanilahden yhdistyalain -tuntemusta hyväksi käyttäin saatiin
säännöt laadituksi ja lähetetyksi oikeusministeriöön hyväksyttäviksi.
Killan perustamispäivä on 6.2.1975.Säännöt hyväksyttiin 2.6.1976.
Yhdistyksemme rekisterinumero on 121990 ja löytyy sivulta 292/446.

Killan tiedoituslehden toimitusjohtosääntö

Killan tiedoituslehteä on toistaiseksi kutsuttu nimellä Survival News.
Tässä yhteydessä myöhemmin vain lyhyesti News.
Se on Survival Kilta ry:n sääntömääräistä toimintaajatusta,hallituksen
ja mestarineuveston virallista kantaa ilmaiseva tiedoite joka jaetaan
jäsenille tarvittaessa,kuitenkin vähintäin kaksi kertaa vuodessa.
Hallitus vastaa sen toimittamisesta tai antaa sen jonkin luotettavan
ja täsmällisen jäsenen tehtäväksi,ohjeittensa mukaisesti.
Newsin tulee noudattaa yleisiä julkaisutoiminnasta annettuja sääntöjä
ja määräyksiä.Siinä tulee ennnkaikkea julkaista hallituksen ja mestarineuvoston jäsenille tarkoittamia tiedoituksia.
Keskustelua jäsenistö palstalla voi kukin taitojensa ja halujensa mukaan
harrastaa.Newsiin tarkoitetut kirjoitukset on aina varustettava kirjoittajan omalla nimelä.Niiden tulee olla myös valmista tekstiä offsetpainatusta varten.
Hallitus pidättää itselleen oikeuden tarkastaa tekstin ja määrätä Newsin
sisällöstä.
Hallituksen päätöksiä
1) Hallitus hyväksyi edellä mainitut mestarineuostonjohtosäänön ja
Newsin toimittamista koskevan johtosäännöt.
2) Päätettiin,että vanhojen kiltalaisten osallistumisesta kesätesteille
(alkeiskurssille) veloitetaan heiltä vain ne kulut jotka aiheutuvat
heidän osallistumisestaan.
3) Erävaelluksen SM-kisoissa on esiinnyttävä nimenomaan Killan edustajana.Kilta korvaa vain osallistumismaksun ei matkakuluja.
4) Päätettiin tilata Killan kannatusmerkistä 100kpl koeerä.
3) Lähiajan tavoitteena testitoiminnan lisäksi on yhteispohjoismaisen
koulutusjärjestelmän sisäänajo.

RUOTSIN HENKIINJÄÄMISSEURA, PÄÄKURSSIEN SISÄLTÖ JA PÄÄMÄÄRÄ
Peruskurssi
Tarkoitus on antaa tietoa vähintään kuudentoista vuoden ikäisille
osanottajille henkiinjäämiskysymyksen erityiseksi ymmärtämiseksi,
josta nämä:
- selviytyisivät suotuisammissa henkiinjäämisolosuhteissa,
- saisivat hyväksyttävän taidon tunnistaa luonnossa tavallisesti esiintyvät syötävät kasvit,
- tunnistaisivat tavallisimmat myrkkykasvit,
- taitaisivat oikean juomaveden hankinnan ja yksinkertaisen puhdistamisen,
— saisivat perustietouden kaloista ja pikkuriistasta,
— osaisivat suunnitella yksinkertaisen hätäpakkauksen,
— tietäisivät, miten valmistetaan ruokaa alkeellisissa oloissa,
— osaisivat valmistaa yksinkertaisia majoitussuojia,
- osaisivat antaa ensiapua alkeellisissa oloissa,
— saisivat perustiedot ihmisruumiin fysiologiasta,
— osaisivat suunnistaa luonnonmerkkien mukaan,
— osaisivat valmistaa puulusikoita, kantolaitteita, makuusijoja ym.,
— saisivat tietoa henkiinjäämispsykologiasia,
— saisivat hyväksyttävän taidon tulen sytyttämisessä eri olosuhteissa,
- tuntisivat hätämerkit,
— tuntisivat erilaisten elintarvikkeiden ravintoarvon,
— osaisivat valita tarkoitusenmukaisen varustuksen eri vuodenaikoina,
— saisivat perustietouden yhteiskunnan etsintämahdollisuuksista.

Kokelaskurssi
Tarkoitus on antaa peruskurssin käyneelle edellytykset selviytyä vähemmän suotuisissa olosuhteissa kaikkina vuodenaikoina, että nämä
— saisivat hyvän tietouden luonnossa esiintyvistä syötävistä kasveista
ja sienistä,
— saisivat hyvät tiedot, miten pyydetään riistaa, kalaa jne. Ja miten
ne saadaan säilymään,
— saisivat hyvät tiedot, miten valmistetaan ruokaa alkeellisissa olosuhteissa,
— saisivat perustiedot henkiinjäämisestä talviaikaan(menetelmät,ruoka ym.
— osaisivat määrittää ajan ja ilmansuunnan luonnonmerkeistä,
— saisivat hyvin tulensytyttämistaidon alkeellisissa olosuhteissa,
- saisivat hyvän taidon antaa hätämerkkejä sekä periaatteet helikpterilaskusta ja merihädästä,
— saisivat perustiedot ansoista ja muista pyyntitavoista.
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- saisivat tietoa vesienylityksestä tilapäisvälinein,
- saisivat perustiedot ihmisruumiin fysiologiasta nälkiintymistilan—
teissa ja saavutuksesta henkiinjäämistilanteissa,
- saisivat taidot rakentaa erilaisia majoittumissuojia sekä valita
sopiva paikka,
— osaisivat käyttää luonnon erilaisia varoja eri tarkoituksiin,
- tuntisivat villien kasvien muitakin käyttöaloja,
- osaisivat suunnitella hyvän hätäpakkauksen, joka sopii vuodenaikaan
ja toimintaan,
— saisivat hyvän taidon hankkia ja puhdistaa vettä,
- pystyisivät toimimaan apulaisina peruskurssilla kaikissa tehtävissä,
Apukouluttajakurssi
Tarkoitus on antaa kokelaskurssin käyneelle erittäin hyvä henkiinjäämistietous useimmista henkiinjäämistilanteista selviämiseksi, että nämä
— saisivat erittäin hyvät tiedot siitä, miten useimmat syötävät osat
eläimestä käytetään,
— saisivat erittäin hyvät tiedot luonnossa esiintyvistä syötävistä kasveista, sienistä, hyönteisistä, matelijoista ym.,
— saisivat tietoa myrkkykalastuksesta,
— saisivat erittäin hyvät tiedot ruoanvalmistuksesta alkeellisissa olosuhteissa,
— saisivat hyvät tiedot henkiinjäämisestä talviaikana,
— saisivat hyvät taidot valmistaa välineitä luonnosta saatavasta tilapäismateriaalista,
- saisivat hyvät taidot ansoista, loukuista ja muista pyyntivälneistä
(riistan, kalojen ja muiden eläinten pyyntiin),
— saisivat hyvät tiedot siitä, miten nälkä vaikuttaa ihmiseen hätätilanteissa ja miten tilanne vaikuttaa sekä oikeat toimenpiteet "pelastaa ruumis",
— osaisivat hoitaa itseään alkeellisissa olosuhteissa (henkiinjäämis—
sairaanhoito),
— saisivat hyvät tiedot suunnistamisesta ja ajanmäärittämisestä myös
yöllä,
— saisivat erittäin hyvät tiedot hätämerkkien antamisesta ja helikopteripelastuksen käytännöllisestä järjestelystä,
- saisivat ennakoltaehkäiseviäulkona tarvittavia turvallisuustaitoja,
— tuntisivat tulenteon erityistapoja,
— osaisivat valmistaa hyviä hätäpakkauksia ja pystyisivät seuraamaan
näiden perusteita ja kehitystä,
— pystyisivät järjestämään etsinnän,
— saisivat hyvät tiedot vanhemmista henkiinjäämismenetelmistä,
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— saisivat hyvät tiedot kasvien käytöstä muuhunkin kuin ravinnoksi,
— saisivat hyvät tiedot suojien tms rakentamiseksi sekä hyvien leiriytymispaikkojen valitsemiseksi,
— pystyisivät toimimaan apukouluttajina peruskurssilla varsinaisen kouluttajan valvonnassa.
Kouluttajakurssi
Kurssin osanottajan on oltava vähintään 21 -vuotias ja asevelvollisuu—
tensa suorittanut sekä alemailta kursseita hyväksytysti selviytynyt.
Tämän lisäksi hän
— on aktiivisesti ottanut osaa seuran toimintaan ja kehittämiseen sekä
sen tarkoitusperien edistämiseen,
— omaa erittäin hyvän johtamistaidon,
— omaa laajan tietouden ja taitouden kaikilla henkiinjäämistoiminnan
aloilla,
— pystyy suunnittelemaan henkiinjäämiskursseja.

