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Tapahtumakalenteri 2001
28.4. Lääkintähuollon suunnittelu ja EA-koulutus
Pirkkala. Ohjelma ks. kokouskutsu. (myös killan ulkopuolisille)

29.4. Killan kevätkokous, Pirkkala. klo 10.00 - 12.00 ks. kokouskutsu

3.-6. 6. UT-kurssi merikajakein, Ahvenanmaa, (peruutuspaikkoja voi tiedustella Mika Kalakoski p. 050-359 2792)
28.7-4.8. Ulkoilun turvallisuuskurssi Hämeenlinnan lähistöllä. Ilmoittautumiset Petri Heinonen p. 040-752 37 43 tai
E-mail: petri.heinonen@vyh.fi
viikolla 36. Jäätikkövaellus, Svartisen, Norja. Ilmoittautumiset
Harri Moilanen p. 041-513 2385. Ensisijaisesti killan jäsenille, paikkoja
rajoitetusti, edellyttää jäätikkökurssin suorittamista tai vastaavaa jäätikkökokemusta.

10.-14.9. Jäätikkökurssi, Okstindan, Norja. Ilmoittautumiset Petri
Heinonen p. 040-752 37 43 tai E-mail: petri.heinonen@vyh.fi. Ensisijaisesti
killan jäsenille. Ei edellytä aikaisempaa jäätikkökokemusta.

Loka - Marraskuu Killan syyskokous.
Erillisen kokouskutsun mukaan.

Kannen kuva: Harri Moilanen
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M Y L V Ä H D Y S :

Herätys kiltakansa! Kevät koittaa tällekin talvelle ja
kevään myötä killan kevätkokous. Tänä vuonna kokoonnumme Tampereen lähistölle, Pirkkalaan.
Kokouksen yhteydessä saadaan päivän pituinen tuhti
tietopaketti koskien lääkintähuollon suunnittelua ja
ensiaputaitoja sovellettuna retki- ja retkikuntaoloihin.
Koulutuksesta vastaa kiltaveljemme Heikki Karinen, joka on hankkinut
laajan kokemuksen alalta toimiessaan useiden kaukoretkikuntien
lääkärinä, viimeksi vuodenvaihteessa Etelämantereella. Kannattaa tulla
kauempaakin oppimaan.
Killan hallitus otti ja kokoontui, yhtä vaille täysilukuisena, nykykokoonpanossaan ensimmäistä kertaa. Paljon oli puitavaa.
Muun muassa killan nettisivut päätettiin pistää remonttiin. Killalle
ostetaan oma sivu, joka avataan viimeistään syyskokoukseen mennessä.
Päätös on sikäli merkittävä, että internet alkaa olla ehkä tärkein tai
ainakin näkyvin “julkisivumme” ulospäin.
Edelleen hallitus teki uskaliaan ja radikaalin linjapäätöksen: killan
koulutustapahtumissa ei vastedes käytetä alkoholia. Kyllä, luit ihan
oikein. Tämähän on asia, jossa minkäänlaisen “kohtuukäytön” määrittäminen on täysin mahdotonta johtuen jokaisen henkilökohtaisista tavoista ja
tottumuksista. Eli selvin ratkaisu on julistaa “kieltolaki”. Hallitus ja
varmaan enin osa kiltaa on yhtä mieltä siitä, että ei ole mielekästä
matkustaa halki puolen Suomen vain “törpöttelemään” killan tapahtumiin.
Sitähän voi tehdä muutoinkin. Eli koitetaan toistaiseksi näin.
Ensimmäistä varsinaista killan tapahtumaani voutina tässä odottelen
sekavin tuntein. Viikon päästä alkaa talviharjoitus Yliperällä. Pitkin
alkukevättä olen kuitenkin joutunut hieman ihmettelemään vallitsevaa
ilmoittautumiskäyttäytymistä.
Voi hyvä kiltasisar ja -veli; kun ilmoitat osallistumishalukkuutesi tai ihan
ilmoittaudut johonkin tapahtumaan niin siitä seuraa tietenkin, että Sinulle
on paikka varattu. Pienimuotoisissa tapahtumissa siitä myös seuraa, että
mahdollisesti joku toinen ei enää sitten mahdukaan mukaan. On vähintään
korrektia ilmoittaa järjestelijälle peruutuksesta jos niin sattuu käymään,
että ei niin tosissaan olekaan lähdössä. Pikkujuttu, mutta säästää paljon
turhaa tösöttämistä.
Eikö?
Hohhoo, jaa jaa; eikö heti pitänyt alkaa mylviminen...
Kaikesta huolimatta, aurinkoista ahavaa, nähdään Pirkkalassa!
Kiltavouti Pete

KILLAN KEVÄTKOKOUS 2001
Kokouskutsu
Lääkintähuollon suunnittelu ja ensiapukoulutus,
Pirkkala 28.-29.4.2001
Vastuuhenkilö: Heikki Karinen p. 040-7238340
Paikka: Satakunnan Lennosto, Pirkkala
Aika: 28.4.2001 klo 11.00
Majoitus: Hahmon maja, makuupussi+saunakamppeet
Ruokailu: Omat eväät ja ruokailuvälineet (yksi keittolounas kuuluu hintaan)
Varustus: Sään mukainen ulkoiluvarustus

Survival Kilta, Kevätkokous, Pirkkala 29.4.2001
Paikka: Hahmon maja, Pirkkala
Aika: 29.4.2001 klo 10.00
Ohjelma:
Lauantai 28.4.2001
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-->

Vaelluksen tai retkikunnan lääkintähuollon suunnittelu
Tilannearvio, toimintataktiikka
Ruokatauko
Potilaan tutkiminen ja elvytys
Erilaiset vammat ja niiden hoitaminen (verenvuoto, sokki, haavat,
ruhjeet. Pää ja kasvovammat, murtumat ja nivelvammat, palovammat)
Sairauskohtaukset, myrkytykset ja sähkötapaturmat
Lämpösairaudet, hypotermia, hukkuminen ja vuoristotauti
Illallinen
Ensiapuharjoitus
Sauna + keskustelua päivän aiheista

Sunnuntai 29.4.2001
09.00-10.00
10.00-12.00

Hätäpakkausten lääkkeet, lentäjän ensiapupakkaus
Killan kevätkokous

Ohjelma viitteellinen. Käsiteltävät aiheet ja /tai niiden järjestys voi muuttua.
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Ilmoittautumiset Heikki Kariselle, puh: 040 - 7238340 23.4. 2001 mennessä.
(Ilmoittautumisen yhteydessä pitää ilmoittaa sos. turvatunnus ja osoite kulkulupaa
varten, paikka on sotilasalueella, ks. jäljempänä)
Osallistumismaksut:
- Lääkintähuollon suunnittelu- ja ensiapukoulutus : (maksu sisältää majoituksen,
yhden keittolounaan ja saunamaksun)
Killan jäsenet: 100 mk
Ulkopuoliset: 160 mk (sis. ed. lisäksi loppuvuoden tiedotteet ja Newsin)
Maksut pyydetään maksamaan ilmoittautumisen yhteydessä Survival Killan tilille
nro:
Leonia 800013-79176994 viitteellä "Kevätkokous 2001".
Paikalta on mahdollisuus ostaa Heikki Karisen kirjaa: "Kaukomatkailijan
lääkintähuolto ja ensiapu".
- Kevätkokous: ei osallistumismaksua.
Ajo-ohje kokous- ja kurssipaikalle:
Paikka on Hahmon maja Satakunnan Lennoston alueella, Pirkkalassa. Tampereelta
n. 18 km.
Seuraa Tampereen lentokentän opastuksia (Ns. Pirkkalan ohitustie Nokialle eli VT
3:lta Helsingin suunnasta tultaessa käännytään ennen Tamperetta Vaasan opasteille;
Pirkkahallin ohi eteenpäin kunnes lentokenttäopastus.) N. 2 km ennen kenttää
käännytään vasemmalle viitta "Lennosto", tie kiertää kiitotien pään ja päätyy
puomille josta sotapoliisit opastavat eteenpäin. (= ajetaan suoraan tukikohdan läpi
ja metsätietä kunnes opasteen mukaan kääntyy vas. majan pihaan.)

Tervetuloa kurssille ja killan kevätkokoukseen!!

6

Kilta-vyö
Kuvan mukainen pronssinen VYÖSOLKI + nahkavyö (tumman-ruskea).
Ilmoita tilattaessa vyötärösi mitta.
Hinta: 220 mk + postitus 8 mk + postiennakko 18 mk
tilaukset: Nalle Corander puh (09) 308 972 tai
E-mail: b.corander@sp.partio.fi
Ensimmäinen teos lumikengistä
suomeksi.
Mika Kalakosken kirjoittama ja Nalle
Coranderin kuvittama, Lumikengät polku talviseen luontoon, perehdyttää niin
lumikenkien historiaan, sopivien lumikenkien ja siteiden valintaan kuin lumikenkäkävelyn tekniikkaan, reitin suunnitteluun, turvallisuuskysymyksiin ja vaatetukseen. Kirjassa on myös ohjeet lumikenkien valmistamiseksi.
Sidottu, koko 130 x 175 mm. 91 sivua
hinta 99 mk, + postitus 8 mk + postiennakko
18 mk

tilaukset: Nalle Corander puh (09) 308
972 tai E-mail: b.corander@sp.partio.fi

Ragnarök 21.-28.7.2001
Ödeshög, Östergötland, Sverige

Killan T-paitoja tulossa
Uusi erä killan T-paitoja on tilattu. Painatusta on
hieman muutettu, kuviona vain tyylikäs Feniks-lintu
ilman muita killan symboleja ja tekstejä.
Paidan väri tiettävästi sininen, koot: S, M, L, XL.
Ennakkotilaukset voudille. Hinta jäänee selkeästi
alle satasen.
HUOM! Jokunen kappale vanhaa painatusta vielä
jäljellä; väri harmaa, koko S.

Tämänvuotiset aiheet ovat: taonta, pronssivalu, kolmikerroshuovutus, olki- ja kaislakorit, soittimia sarvesta
ja luusta, lusikoita sarvesta, purjepussiompelu, haapion
teko, tuohipurkkeja, leipominen ilman sähkö, raku
keramiikka, puisia oluttonkat, kaakeliuunin entisöinti,
jakkaran teko tuoreesta puusta, huovutettu tyyny em:lle, heinänteko, smålantilaisen aidanteko, liikuntameditaatio, syötäviä ja lääkekasvit, henkiinjääminen.
Hinta: 2800 SEK
Lisää tietoja: www.trollbaltet.se
E-mail: hakan.strotz@telia.com
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Tietoa Svartisenistä: http://www.art.man.ac.uk/Geog/svartisen/

Killan jäätikkövaellus 31.8. - 9.9. 2001
Useat kiltalaiset ovat käyneet Petterin vetämillä
jäätikköturvallisuuskursseilla. Nyt on siis aika astua
eteenpäin ja kartuttaa taitoja jäätikkövaelluksella.
Reissu on tässä muodossaan ensimmäinen killassa,
joten ilmassa on historiallista Feeniks-linnun siipien
havinaa.
Tärkeimmät tiedot:
Aika: 31.8. - 9.9. 2001
Paikka: Narvik/Svartisen
Opastus: Petter Reuter
Hinta: 1500-2000mk (Killan tyyliin omakustannushinta.)
Kenelle: Jäätikkövaelluksen perusteet omaaville
kiltalaisille (Jäätikköturvallisuuskurssi tai vastaavat
tiedot)
Yhteyshenkilö: Harri Moilanen p. 041-513 2385

>harri.moilanen@helsinki.fi<

