OLTERMANNILLA ON ASIAA:::

Syyskokous ja Atlatl-kisa
Turussa 19-20.10.91

Ilmoittautuminen kisaan ja tapahtumaan alkaa
klo 12.00

19.10.Tarkempi paikka on Kuralan

Kylämäki jossa olemme Turun Historiallisen Museon
vieraina.Siellä meille esitellään kokeilevan
arkeologian keskusta ja sen toimintaa.Atlatl-kisa
alkaa klo 15.00. Illalla alkaa klo 21.00 johtokunnankokous joka täten kutsuna ilmoitetaan.
Varsinainen syyskokous alkaa 20.10.91 klo 10.00.
Kokouksen jälkeen jatkuu tutustuminen Kuralaan.
Majoitus -talviteltoissa ja umpioissa,ottakaa mukaan omat puut ja omat eväät.
Kurala on vanhan Hämeenlinnantien varrella,tien
oikealla puolella.Lisää infoa tässä lehdessä sivuilla
Huom. Vain jäsenmaksunsa suorittaneet saavat

Tulevaa syyskokousta varten informaatiota uusille kiltalaisille.Monikaan
ei tiedä mitä eroa on oltermannilla ja killanpuheenjohtajalla.Allekirjoittaneen kohdalla juuri nyt eroa ei ole.Aina puheenjohtaja ei automaattisesti
ole oltermanni joka on koulutustoimikunnan puheenjohtaja sekä vanhin tarkastusmestari.Kilta-sana on lainaa vanhalta ammattikuntalaitokselta,meidän
kiltamme on rekisteröity yhdistys jonka johtokunta sekä puheenjohtaja valitaan vahvistettujen sääntöjen puitteissa.Nämä luottamushenkilöt hoitavat
heille säädetyt tehtävät.Oltermanni vaalii pieteetillä Killan perinteitä ja
yhteispohjoismaisia koulutusastevaatimuksia jotka ovat samat Ruotsissa ja
Suomessa.Näin on kirjoitettu ja asianmukaisesti virallisissa kokouksissa
sovittu ynnä vahvistettu.Kuka ei säädöksiä noudata toimii myös Killan tarkoitusperiä vastaan. Allekirjoittaneen toimesta järjestettiin ensimmäiset
Killan kokoeilukurssit vuonna 1972 Laskuvarjojääkäri Killan Satakunnan paikallisosaston kanssa.Jos toiminta olisi suuntautunut pelkästään sotilasja reserviläissektorille olisi se jäänyt sisällöltään liian yksipuoliseksi.
Oli onni suuntautua yhteistoimintaan Partion kanssa.Kiltamme kotipaikka on
sääntöjen mukaan Pori.Kuitenkin yhteistoiminta Satakunnan Partiopiirin kanssa ei ole sujunut vuosien 1973-74 jälkeen edes välttävästi.Sen sijaan keskusjärje tön.PAPAn ja monien muiden lippukuntien kanssa on harjoitettu hedelmällistä yhteistoimintaa.Kursseillemme on vahva imu pääkaupunkiseudulta.Kun
syyskokous valitsee uuden puheenjohtajan sekä johtokunnan olisi nyt tärkeää
ottaa tämä painotus huomioon.Vanha johtokunta on potenut vakavaa verenvähyyttä eikä ole pystynyt hoitamaan tehtäviään kunnolla.Nuorten vuoro olisi nyt
astua peräsimeen.Killalla on ehdoton johtoasema UT- ja Eräperinnekurssien
järjestäjänä maassamme,näin tulisi olla vastakin.Omasta puolestani kiitän
luottamuksesta ja monivuotisesta yhteistoiminnasta kaikkia kiltalaisia.
Jos syyskokous päättää yleensä jatkaa Killan toimintaa olen edelleen käytettävissä koulutustoiminnassa vanhimpana kiltalaisena,oltermannina.
Toivottavasti monet kiltalaiset ovat jo ilmoittautuneet Inarin kurssille.
Kyselyjä talvitoiminnasta on ollut jatkuvasti,nyt sita olisi tarjolla.
Ensi vuonna todennäköisesti on 20. UT-kurssi sekä 4.Eräperinnekurssi.
Jos kiinnostusta riittää olen valmis järjestämään kaksi luonnonmuonakurssia ensin kevät- ja sitten syysolosuhteissa.opettajina alan asiantuntijoita.Ilmaiskaa kiinnostuksenne Lumo I jaII kursselle lähiaikoina.

käyttää äänioikeuttaan kokouksessa.Siis töpinäksi.
Turkka Aaltonen

KETOHANHIKKI: Lehdet keväällä salaatteihin myöhemmin kesällä käytetään
kuin pinaatti.Juuret parhaimmillaan myöhään syksyllä tai aikaisin keväällä,jolloin niiden hiilihydraattipitoisuus on korkein.Vain uudet kellanruskeat juuret kelpaavat ravinnoksi.
KOIRANPUTKI: Lehdet aikaisin keväällä salaatteihin.Juuret käytetään myöhään syksyllä tai aikaisin keväällä.Kasvi tuottaa vuodessa juuria 500g1kg / . .Juurien vesipitoisuus on 70-80% tuorepainosta,niiden hiilihydraattipitoisuus on 15% eli 1kg sisältää 150g hiilihydraatteja.
15-20 kpl juuria sisältää 2100kJ eli 500kcal. Juurien väkevä maku saadaan
pois ryöppäämällä kuutioidut juuret 2-3 kertaa,vettä välillä vaihtaen.
OSMANKÄÄMI : Paras syötävä osa löytyy juuren ytimestä,nuorista versoista
ja kukkavarren ytimestä.Juurakko on käyttökelpoinen ympärivuotisesti.
Kasvin juurituotanto on 650g /
keskimääräisesti,erittäinhyvillä kasvupaikoilla jopa 1150g /
.Tällaisilta kasvupaikoilta voi yksi henkilö
kerätä tunnissa ilman työkaluja 10-15kg juuria.
Juurien hiilihydraattipitoisuus on 21%. 15kpl noin 15cm mittaista juurenpalaa sisältää 2100kJ eli 500kcal.Neliömetriltä kerätyn juurimassan
energiasisältö on 1300kcal.Juurien keittoaika on n.l5min.
Myös juuriversoja voidaan käyttää ympärivuotisesti niiden hiilihydraatti
pitoisuus on 5% eli 1kg sisältää 50g hiilihydraatteja.Tarvitaan 30 juuriversoa 2100kJ eli 500kcal tuottamiseen.Kukkavarren ydinosa on kuuluisaa
"kasakanparsaa" sen ja juuriversojen vesipitoisuus on 65-70%.

KOIVU: Mahlassa 20g / 11 hiilihydraatteja.2100kJ = 500kcal tarvitaan
6-7 litraa mahlaa.Näin suurta nestemäärää ei jaksa juoda päivässä.
Tehtävä on helpompi jos osa nesteestä haihdutetaan pois keittämällä.
KATAJA: Havuteen C-vitamiini pitoisuus on korkeimmillaan kevät-talvella.
Marjat ovat hiilihydraattipitoisia mutta suurien määrien nauttiminen
aiheuttaa pahoinvointia (katajaöljy).
VÄINÖNPUTKI: Nuoret versot keitettynä.putken pehmeä sisäosa sellaisenaan.Vähän ravintoa mutta paljon C-vitamiinia.
KUUSI: Havuteessä C- ja A-vitamiinia. Nuoret vuosikasvaimet syötäviä
sellaisenaan.Pihkamälli puhdistaa hampaat tehokkaasti.

JÄRVI JA MERIKAISLA: Juurakot ja juuriversot voidaan käyttää osmankäämin
tapaan ympärivuotisesti.
JUOLAVEHNÄ , RANTAVEHNÄ JA SARAT: Kasvien 0,5cm paksuiset juuret ovat
käyttökelpisia ympärivuotisesti.Ne ovat hiilihydraattipitoisia ja maukkaita raakoinakin.Keitettyjen juurien lisäksi otetaan talteen myös keittovesi joka on makeaa.Siitä on pula-aikoina valmistettu kokoonkeittämällä
eräänlaista siirapinvastiketta.

JÄRVIRUOKO: Kasvin suuret juurakot tuottavat vuodessa runsaasti ravinnoksi
kelpaavaa tärkkelystä.Juurakossa on syötäväksi kelpaavaa osaa 1kg / .
Edullisissa kasvuolosuhteissa juurakkoa voidaan hyödyntää 3-5kg / .Juurien
hiilihydraattipitoisuus on noin 30% ja se muodostuu sakkaroosista ja tärkkelyksestä.Hyvältä kasvupaikalta voi yksi henkilö kerätä ilman työkaluja 10kg
juuria tunnissa.Juurien vesipitoisuus on noin 80% (tuorepainosta).
Neliömetriltä kerätyn juurimassan energiasisältö on noin 1300kcal.
Puhdistettu ja paloiteltu juuri keitetään n. 15min.Keittovesi on juotavaa
siihen liuenneen sokerin tähden.
Juuriversot käytetään kuten osmankäämin versot,30kpl versoja sisältää
2100kJ eli 500kcal. Varren ydinosa on myös kuin "kasakanparsaa".
SEITTITAKIAINEN: Kasvilla on suuri 20-30cm mittainen paalujuuri jota voidaan
käyttää ennen kukintaa.Juuren vesipitoisuus on 75-80% ja sen hiilihydraattipitoisuus 21% eli kilossa juurta on hiilihydraatteja 210g.Viisi keskisuurta
juurta sisältää 2100kJ eli 500kcal.Juurta voi syödä hätätilanteessa raakana
mutta se on parempaa keitettynä,kypsyy 15min.Kasvi tuottaa vuodessa juurimassaa neliömetrillä 2-4kg.Tunnin keräystulos antaa energiaa 3600kcal.
KALLIOIMARRE: Saniaisen juuri on makea ja lakritsinmakuinen.Se soveltuu
erinomaisesti maustamaan väkeviä yrttejä ja jäkäläruokia.
MÄNTY: Havutee valmistetaan hauduttamalla 2 kourallista havuja 0,5l vettä.
Havut saavat hautua keitetyssä kuumassa vedessä 20min.Tee sisältää 20mgC-vit
eli 1/3 päivittäisestä tarpeesta (60g).
VOIKUKKA: Lehdet salaatiksi ja pinaatin tapaan.Juuri on paalujuuri joka
sisältää 23% hiilihydraatteja eli kilossa on 230g hiilihydraattia.Neliömetriltä saatu juurien vuosituotto vaihtelee kasvupaikan mukaan 300-500g/ .
Lapiolla varustautunut henkilö kerää tunnissa 1,5 - 3kg juuria,20-30 juurta
antaa energiaa 2100kJ eli 500kcal.Tunnin keräystulos antaa energiaa 1000kcal.
Juurien vesipitoisuus on 70-80l.Niiden keittoaika on 15min,maku paranee jos
juuria liotetaan kylmässä vedessä pari tuntia ennen keittoa uudessa vedessä.
RUUSUT: Kiulukoissa hiilihydraatteja 81 eli kilossa 80g. 5-10 tuoretta kiulukkaa antaa 60g C-vit eli päiväntarpeen.300 kiulukkaa antaa energiaa 2100kJ
eli 500kcal.

MAITOHORSMA: Nuoret kevätversot salaatteihin,lehdet teeksi ennen kukintaa.
Juuret sisältävät hiilihydraatteja 16% eli kilossa 160g. Juuria tarvitaan
paljon koska vain nuoret,vaaleat ja pehmeät juuret kelpaavat. 800g puhdistettua juurta antaa 2100kJ eli 500kcal.Vaaleat juuret ryöpätään,ensimmäinen
vesi kaadetaan pois ja juuret keitetään kypsiksi uudessa vedessä Ismin.
NURMITATAR: Kasvi on ikivanha Pohjolan ravintokasvi josta voi käyttää juuret ja siemenet.Juurien vesipitoisuus on 62%,ne sisältävät hiilihydraatteja
24% eli kilossa 240g.Noin 50 juurta on 2100kJ eli 500kcal.
Siemenien vesipitoisuus on 571 ja hiilihydraatteja on 17%.Siemenien aminohappokoostumus on hyvä ja niitä voi kerätä 1dl = 50g/ . Kaksi kourallista eli
1dl painaa n.50g.Siemenet voidaan syödä sellaisenaan tai keittää 15min joka
on myös juurien keittoaika.
ISOMAKSARUOHO: Kasvia voi käyttää ympärivuotisesti,kesällä lehdet kelpaavat
tuoreena tai keitettynä. 60mg lehtiä antaa jo päivittäisen C-vit tarpeen.
Juurien hiilihydraattipitoisuus on m eli kilossa 100g. 10-15 kasvin juuret
antavat energiaa 2100kJ eli 500kcal.Niitä voidaan syödä hätätilassa raakana
mutta maistuvat paremmilta keitettyinä 15min.
ISOHIRVENJÄKÄLÄ , VAALEAHANKAJÄKÄLÄ JA NAPAJÄKÄLÄ: Ne muodostuvat sienestä
ja levästä,sieni imee vettä ja levä valmistaa ravinnon hiilihydraatiksi.
Ne sisältävät parhaimmillaan 60% jäkälätärkkelystä mutta korkean kuitupitoisuuden takia ihmisen ruoansulatus ei voi sulattaa kuin puolet tästä määrästä. Tarvitaan 250g kuivaa jäkälää tai 51 tuoretta 2100kJ eli 500kcal varten.
Lipeöiti eli emäskäsittely:
Sooda (natriumkarbonaatti
) 2rkl/vesilitra
Leivinjauhe ( natriumbikarbonaatti

) 4rkl / vesilitra

Koivuntuhka 2 kourallista pakilliseen vettä,liotus vähintään 8h.
Soodaliotuksella kolme 1-2tunnin liotusta välillä huuhdellen,keittoaika 40min
MARJAT: Hiilihydraatti sekä C-vit pitoisuus kasvaa pohjoiseen mentäessä.
7l marjoja antaa 500kcal mutta voi aiheuttaa ripulia.Syö vain 2l / vrk muun
ravinnon lisänä.

KUTSU
Ensimmäiset SM-kisat Atlatl- eli vipukeihäänheitossa
Kisat pidetään Kuralan Kylämäellä Turussa 19.10.91
Kilpailut aloitetaan klo 15.00.Kisoissa on kaksi lajia tarkuus ja pituus.
Tarkkuudessa heitetään 30 m päässä olevaan hirvitauluun,jossa normaali rengas
tus.Pituudessa heitetään mahdollisimman lähelle 90 m päässä olevaa valkoista keppiä.Osuma antaa 00 pistettä,muut pisteet ovat miinuksia sentteinä mitattuna kepistä.Vain 20 m etäisyydelle yltäneet heitot mitataan.
Keihäänr on on oltava puuta ja se on varustettava terävällä kärjellä,sulitus
vapaa eikä pakollinen.Heittopuu on valmistettava luonnonmateriaalista.
World Atlatl Association omaa hieman erilaiset säännöt mutta Suomen ankarat
arktiset olosuhteet antavat mahdollisuuden kansallisiin tulkintoihin.
Vipukeihäskisoja järjestetään eniten USA:ssa,monet lajin harrastajista ovat
myös kiinnostuneita primitiiviteknologiasta tai työskentelevät kokeellisen
arkeologian parissa.Atlatl kuuluu myös primitiiviaseiden MM-lajeihin,tälläiset kisat ovat seuraavaksi Bratislavassa heinäkuussa -92.
Jenkit järjestävät kisoja tavallisesti jonkun muinaisen kulttipaikan läheisyydessä eli vipukeihäsaiheisia petroglyyfejä kallioissa kisapaikalla.
Kuralan rautakautiset hautarauniot ja kenttäkalmistot ovat hieman uudemmalta
ajalta mutta esihistoriaa huokuu Kuralakin.Toivottavasti kilpailijat pukeutuvat asianmukaisesti muinaisten metsästäjien asuihin.

