Pääsetkö mukaan UT-kursseille?
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Oltermannilla on asiaa...

Killan jokakesäiset voimankoitokset lähestyvät.Survival-testit on nyt
ristitty Ulkoilunturvallisuuskursseiksi, lyhyesti vain UT-kursseiksi.
Kaikki kiltalaiset ovat tervetulleita mukaan,joko töihin tai lomailemaan.
Osallistuminen maksaa kiltalaisille vain todelliset kustannukset.Mutta
ilmoittautumisilla on jo kiire.Käytä edellisellä sivulla olevaa kaavaketta.Ensimmäiselle vaellukselle on tulossa 16-20 henkeä ja toiselle
20-24 henkeä sekä lisäksi mahdolliset ruotsalaiset osaanottajat.
UT-kurssien teoriaosat järjestettiin huhtikuussa Porissa ja Mäntsälässä.
Osaanottajia oli yhteensä 42 henkilöä.Kouluttajina toimivat Killasta mm.
Jim Mustonen ja Jari Koivisto.Ulkopuolisina Ilmari Häkkinen Evon metsäopistolta,Ulla ja Jari Lampinen sekä Kari Heino UPR:n Satakunnanpiiristä.
Tässä Newsissa informoidaan hieman Suomen Jousimetsästäjäliiton toimintaa meille kiltalaisille.Toivomme lisää tietoa SJML:n toiminnasta sen
puheenjohtajalta Jim Mustoselta seuraavaan Newsiin.
Jimin ansiota on myös,että Suomeen on saatu Turva ja Suoja-niminen firma joka tuo maahan erilaista survival-kamaa.Tilaa itsellesi esite ja
totea,että uutuuksissa löytyy.Muista kuitenkin,ettei henkiinjäämistoiminta ole mitään välineurheilua.Ja ainoa todellinen henkiinjäämistyökalu on sinun omien korviesi välissä.

Terveisin

Unohtuiko jäsenmaksu?
Killan postitusluettelo on paisunut yli 100 nimeä käsittäväki.
Puolet jäsenistä kuitenkin ovat haudanneet leviskänsä maahan.
Seuraava News postitetaan vain jäsenmaksunsa maksaneille.

Tietoja tulevista tapahtumista...
Syyskuussa tutussa Tammen leirikeskuksessa 2-4.11.84.Paikka sijaitsee
Kullaalla Joutsijärvellä jossa järjestettiin Survival-testit 1 ja 10.
Samassa yhteydessä myös koulutus ja suoritustilaisuus.
Kilta kouluttaa Vaeltajapäivillä Espoossa 24-25.11.84.Tilaisuuksia on
2 x 6 kestoltaan 20min.Aiheina luonnonravinto ja itsevalmistettu retkieväs.
Tänäkesänä odotetaan ruotsalaisia osaanottajia killan kursseille.Alustavasti on sovittu 6 henkilöstä molemmille kursseille.Ruotsissa on huutava
pula kouluttajista ja kurssilaispaikoista.Tämä on johtunut erilaisesta
jäsenhankinnasta kuin meillä Suomessa.Siellä kiltaan voi liittyä kuka
vain ja suorittaa alkeiskurssi joskus myöhemmin.Tästä johtuen siellä on
n.200 kiltalaista joista 16 on suorittanut alkeiskurssin.Seuraavalle alkeiskurssille Hemavanissa voidaan ottaa n.20 kurssilaista.Apua on nyt tulossa,Ruotsin Kilta on pyytanyt Jim Mustosta apuun,joka lähtee kouluttajaksi ensimmäisenä suomalaisena.Onnea matkaa Jim !
Kesän 1985 UT-kurssin johtaja Kari Vainio on ilmoittanut mielenkiintoisesta lisästä kurssissa.Luvassa on myös erityinen talvitoimintajakso.
Tähän perusteelliseen kurssiin kannattaa varata ajoissa paikat silla kyselyitä ja pari ilmoittautumista on jo tullut.Kurssipaikkana on Vekarajärven takamaastot ja jännittävää ohjelmaa on luvassa.
Kesän 1986 UT-kurssin valmistelut aloitettiin viime helmikuussa.Paikka
on Kainuussa.Maisemat koskematonta korpea vaaroineen,puroineen ja lampineen.Homma hoidetaan yhteistyössä paikallisen partiopiirin kanssa.
UT-jatkokurssi 1/85 järjestetään kanoottivaelluksena Turun lähistöllä.
Puuhamiehenä Pentti Heikkinen,kurssilla opiskellaan tuntemaan lisää luonnoneväitä ja valmistamaan niistä ruokaa. Siellä voi myös suorittaa koulutusasteita.Pääsyvaatimuksena aikaisemmin suoritettu alkeiskurssi.Jatkokurssi pyritään järjestämään OK-opintokurssina.Tarkemmin syyskokouksessa.
Killan kannatusmerkkiä ja 20-sivuista esitevihkosta saatavana.Merkin
hinta 10mk,esite toistaiseksi postimaksua vastaan.

RUUANLAITTOVÄLINEISTÄ JA KEITTIMIEN POLTTOAINEISTA

Jotostelun lisääntyessä joudumme yhä enenevässä määrin valmistamaan ruo—
kamme mukana kuljetettavilla keittimillä ja lämmittämään majoitteitammekin.
Niinpä on hyvä totuttautua siihen, että jokaisella jotoksella on tarkoituksenmukainen keitin mukana, koska yhä harvemmin saamme nauttia murakkasavuisen
nuotion lämmöstä ja tunnelmasta.
Paineella toimivat keittimet käyttävät polttoaineena valopetroolia, bensiiniä,
jotakin etanoli-pohjaista polttonestettä tai nestekaasua. Paineettomat keittimet taas toimivat lähes yksinomaan etanolista denaturoidulla polttonesteellä
(sprillä).Kyseisiä polttonesteitä ovat Sinol, Marinol, Aerol, Masinol ja
kaasutinsprii, mutta tiukan paikan tullen voi käyttää myöskin Lasol-tuulilasinestettä tai Grafol- kirjapaino- ja monistusnestettä.
Erittäin hyviksi jokasään keittimiksi ovat osoittautuneet ns. Myrskykeittimet,
joista tunnetuin on Trangia-myrskykeitin. Isompi Trangia painaa n. 1100 g ja
sen kattiloiden tilavuus on n. 1,5 litraa. Pienempi Trangia painaa n. 850 g
ja sen kattiloiden tilavuus on n. 9 dl.
Suoritetussa kokeessa -30°C lämpötilassa heikon tuulen vallitessa isommalla
Trangialla saatiin lumesta sulattamalla 1,5 litraa kiehuvaa vettä 29 minutissa
ja polttoainetta (Sinolia) kului 1 dl. Pienemmällä Trangialla saatiin samoissa
olosuhteissa lumesta kiehuvaa vettä 14 minutissa ja polttoainetta kului 0,6 dl.
Talvikäyttöä ajatellen Trangioihin on saatavissa pohjalämmittimellä varustettu
poltin, jolloin keittimen teho nousee huomattavasti kovemmilla pakkasilla.
Pakkaslukemien lähetessä -30°C heikkenee spriin kaasuuntuminen, jolloin keittimen
teho rupeaa laskemaan.
Erittäin kylmissä oloissa keittimiksi sopivat paineella toimivat valopetroolia,
bensiiniä tai spriitä käyttävät keittimet. Varmakäyttöisimpiä ovat tällaiset
ilman liekinsäätöä olevat keittimet, koska niissä ei ole niin paljoa vaurioitumiselle alttiita liikkuvia osia. Hyvin varmakäyttöisiä ja tehokkaita ovat olleet
Optimus 111- merkkiset valopetroolilla tai bensiinillä toimivat keittimet.
Keitin painaa n. 1,5 kg ja sen polttoaineen kulutus talvisissa oloissa on
0,5 - 0,6 litraa/vrk. Varsinkin bensiinikäyttöisen keittimen kanssa on oltava
varovainen, koska sen polttoaineen kaasuuntumisen vuoksi räjähdysvaara on suuri.
Keitintä tulisikin käyttää vain ulkosalla. On myös huomioitava, ettei normaalioloissa käytetä lyijypitoista bensiiniä.
Valopetrooli- ja bensiinikäyttöisen keittimen erottaa parhaiten siitä, että
petroolikeittimen poltinosassa on neljä ja bensiinikeittimessä kaksi liekinhajoittajaan tulevaa kaasuuntumisputkea.

Paineella toimivissa spriikeittimissä on hyvin ahdas kaasuuntumisputkisto
ja niitä varten on kehitetty Marinol-poittoneste.
Erityistä varovaisuutta on noudatettava paineenpumppaamisvaiheessa. Keitintä
on tällöin tuettava polttoainesäiliöstä eikä keittimen muista rakenteista,
Myöskin liekinsäädintä on kohdeltava hellien, ettei sitä kolhimalla aiheuteta
vuotoja poltinosan tiivisteisiin.
Kesäisillä jotoksilla saattaa pärjätä myöskin kaasukeittimellä, esim. Camping
Gaz-nestekaasukeittimellä, joka painaa kaasusäiliöineen n. 600 g. 0-kelissä
keitin on jo kuitenkin tehoton. Tilapäisesti tulee myöskin toimeen Piknicrasialla, joka on säilykepurkin näköinen spriikeitin. Se painaa n. 250 g ja
on erittäin arka tuulelle.
Keittimiä käytettäessä on suositeltavin pyöreä kattila, kun taas nuotiolla tai
kaminan kyljessä keitettäessä on mallia SA oleva kenttäpakki verraton. Pakki
painaa vähän yli puoli kiloa ja sen tilavuus on reilut 1,5 litraa.
Aina on huolehdittava siitä, että alumiinisia retkiastioita ei pidetä tyhjinä
liekin yllä, koska alumiinin sulamispiste on +658°C ja muutamia liekkien huippulämpötiloja mainitakseni se on bensiinillä n.+950°C, petroolilla +800°C,
denaturoidulla spriillä +1000°C, puulla +1000°C, paperilla +1050°C ja tulitikunliekilläkin n. +1000°C. (valopetrooli- ja bensiinikeittimissä n. 1360°C)
Palavat nesteet jaetaan kolmeen luokkaan.
I luokan palavia nesteitä ovat ne, joiden leimahduspiste on alle 21°C
II luokan palavia nesteitä ovat nesteet, joiden leimahduspiste on 21 - 55°C.
III luokan palavia nesteitä ovat nesteet, joiden leimahduspiste on yli 55°C,
matta enintään 100°C,
I luokkaan kuuluvia palavia nesteitä ovat esim. bensiinit, etanoli(sprii),
nestekaasut ja liuotinseokset.
II luokkaan taas kuuluvat esim. petrolit, bitumiliuokset ja tärpätti.
III luokkaan kuuluvat kevyt ja raskas polttoö1jy sekä dieselöljy.
Palavan nesteen LEIMAHDUSPISTE on se alin lämpötila, jossa nesteen pinnasta
normaali-ilmanpaineessa erottuu niin paljon höyryä, että se muodostaa syttyvän
höyryilmaseoksen, kun se saa liekkikosketuksen.
SYTTYMISPISTEELLÄ (syttymislämpötila) tarkoitetaan aita alinta lämpötilaa,
johon kuumennettuna aine syttyy itsestään palamaan ja jatkaa palamista ilman
ulkopuolista lämmönlähdettä.
LÄMPöARVO on se lämpömäärä, joka syntyy jonkin ainepaljouden palaessa täydellisesti.

Alla olevasta taulukosta ilmenevät keittimissä käytettävien polttoaineiden
tärkeimmät ominaisuudet.

Paineella toimivien keittimien kaasuuntumisputkiston esilämmitys on tehtävä
huolellisesti, jotta polttoaine kaasuuntuu varmasti alusta pitäen. Suuttimesta
nesteenä pursuava polttoaine palaa korkealla nokeavalla liekillä ja valuessaan
aiheuttaa talipalon vaaran. Jos liekki karkaa esim. paineella toimivissa
keittimissä, niin se sammuu melko nopeasti, kun suljetaan liekinsäädin ja/tai
lasketaan paine pois. Ellei sekään auta, niin vaikkapa kattila alaspäin liekin päälle ja koko hökötys ulos, missä liekki ei aiheuta vaaraa ja sen voi
tarvittaessa sammuttaa vedellä tai lumella. Keitellään,...
Kösä

Tiedustelu
Ketkä kiltalaisista olisivat halukkaita lähtemään Miilu-leirille 1985
esittelemään killantoimintaa? Pyrimme järjestämään UT-kurssin eriaikaan.
Homma on yleisluontoista mutta hyvin rasittavaa koska se toistetaan useita kertoja onhan osaanottajia 10.000.
Osallistumisesta ei ole vielä sovittu koska halukkaita koulutajia ei ole
ilmaantunut.Kysymyksessä on varsinainen hullunmylly mutta hyvä tilaisuus
tuoda esiin killan toimintaa.
Muita luonnonravintoon liittyviä kursseja
Oriveden Kansalaisopisto 25-26.8.84. 12 tunnin tehokurssi luonnonravinnon hyötykäytöstä kriisitilanteissa.Opettajana T.Aaltonen,ilmoittautumiset Oriveden KO 935-2541.Mahdollisuus majoittua Laskuvarjojääkärikillan
kämpälle Osattuun.
Porin Työväenopisto 21-22.9.84 . 10 tuimin eräruokakurssi yhteistoiminnassa Porin Sieniseuran kanssa.Teoria 21.9. opistolla ja käytännön ruoanvalmistusosa 22.9. toverikunnan huvilalla Karhuluodossa.
Sekä myös Porin Työväenopistossa kuusi maanantai-iltaa kestävä luonnonravinnonhyötykäyttökurssi alkaen 22.10 ja päättyen 26.11.
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