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VOUDIN MYLVÄHDYS
TERVEHDYS
KILTAKANSA!
Onkin vierähtänyt pidempi
tovi edellisestä ”voudin mylvähdyksestä”.
Koitan tässä kuitenkin paikkailla laiminlyöntejäni periaatteella, parempi myöhään, kuin
ei milloinkaan.
Ensinnäkin Suuri Kiitos kaikille aktiiveille
viime vuodesta !
Killan toimintakertomukseen kertyi ihan
mukavasti pykäliä, jotka tahdon vielä tähän
kiitoksella ylöskirjata:
Toukokuulla kokoonnuttiin Otavaan tarkistamaan vuoden suunnitelmia ja pitämään
kevätkokousta.
Kesäkuun alussa oli Killan perinteinen
osasto Riihimäen erämessuilla tekemässä
asiaamme tunnetuksi.
Kesäkuulla keräännyttiin myös varsin runsaalla osanottajamäärällä Keiteleeseen
kasvikursseille.
UT-kurssi järjestettiin heinäkuun lopulla
Tampereen tienoilla ja tältä kurssilta kutsuttiin Kiltaan peräti 16 uutta jäsentä.
Syyskuulla oli kahdeksan kiltalaista Norjan
Oxtindanilla oppimassa valmiuksia jäätiköillä
liikkumiseen.
Lokakuussa kokoonnuttiin Pirkkalaan syyskokouksen merkeissä.
Vuoden päätti Vesan ideoima Kansallinen
maastoyöpyminen itsenäisyyspäivänä.
Hyvä Kilta!
Alkanut vuosi onkin sitten Killan juhlavuosi!
Järjestömme saavuttaa kuluvana vuonna
kunnioitettavan 30 vuoden iän!

Toimintamme noudattelee juhlavuonnakin totuttuja latuja; kuitenkin niin, että
kesän UT-kurssin päättäjäistilaisuus jatkuu suoraan 30-vuotisjuhlana. Ideana
on, että tuoreimmat ja vanhimmat kiltalaiset kohtaavat. Konkarit saavat
tuntumaa nykyhetken toimintaan ja rekryytit ja me ”kiltaiältämme” nuoremmat
toivon mukaan tapaamme mahdollisimman monta ”elävää legendaa”.
Kutsut juhlaan lähetetään kevään kuluessa ja joka ikinen Survival-Testin tai
Ulkoilun Turvallisuuskurssin suorittanut kiltasisar tai –veli on tervetullut!
Valitettavasti osoitetiedostomme ei kaikilta osin ole ajan tasalla joten vouti
pyytää ystävällisesti levittämään sanaa myös sellaisten vanhojen kiltalaisten
keskuuteen, joita News ei enää tavoita.
Kesää ja Kiltajuhlaa odotellessa toivotan kiltakansalle aurinkoista kevättä!
vouti Pete

SUTTA HIIHTÄMÄÄN!
Kokouskutsu

Survival Killan sääntömääräinen kevätkokous 2004 pidetään lauantaina
2.4.04 klo 15.00 Kiuruveden Rönkönahossa.
Perjantaina 1.4. Marja on luvannut viedä 10 ensiksi ilmoittautunutta susihiihtoon. Elikkä hiihdetään suden jäljille ja tutustutaan suden elinpiiriin. Päivän
aikana nähdään suden jälkiä, makuuksia, susien tappama haaska jne. Hiihto
alkaa aikaisin aamusta, joten mukaan lähtijöiden on syytä saapua paikalle jo
torstai-iltana. (saa tulla, vaikka ei lähtisikään hiihtämään)
Hiihtäjien varustus: Metsäsukset ja sauvat, huopakumpparit, termospullo.
Oman valinnan mukaan ulkoiluvaatteet, päiväreppu ja evästä.
Lauantaina 2.4. lisää susiasiaa ja savolaista perinneruokaa.
Lauantaina klo 15.00 Killan kokous.
Kokouksen jälkeen tutkimusmestari Seppo Ronkainen, RKTL, kertoo meille
lisää susista ja mahdollisesti muistakin suurpedoista kuvien kera. (mikäli
hänellä ei ole työesteitä).
Kotiinlähtö sunnuntaiaamuna 3.4.
Majoitus: lattiamajoitus Hyvärisen pirtissä, omat makuupussit + alustat.
Pihasauna lämpiää iltaisin.
Ilmoittautumiset Marjalle puh. 044 760 4178
TERVETULOA!

psta vouti Pete

Survival Kilta Ry:n

Ulkoilun Turvallisuuskurssi 2005
Kurssin teoriaosuus 10-12.6.2005 Kirkkonummi
Kurssin maasto-osuus 16-23.7.2005 Lieksa
4-tietä Pyhäsalmeen (Pyhäjärvi) asti (sij. Pohjois-Pohjanmaalla) josta käännytään itään
päin tielle numero 27. Tätä körötellään
vajaat 37 km Kiuruvedelle. Kiuruveden ABC:n risteyksestä (tätä risteystä
ei tarvitse etsiä, sille tullaan suoraan
27-tietä ajettaessa) lähdetään vasemmalle kohti Pyhäntää, tietä numero
599 pitkin. Tätä tietä ajetaan noin 13
km kunnes mäen päällä kyltti Rönkönaho oikealle. Tätä Rönkönahontietä ajetaan noin 1,3 km ja pienen
oikealle kaartavan mäkimutkan päältä
vasemmalle kääntyy tie vihreän maitolaiturin kohdalta. Ajetaan tätä pikkutietä vajaa kilometri ja saavutaan punaisten rakennusten pihaan. Tämän
pikkutien varrella ajetaan naapuritalon
pihan läpi, mutta siitä ei pidä hämmentyä. Määränpää jo näkyykin hieman
ylärinteessä edessä päin tässä
vaiheessa ajettaessa, joten
sinne vain.
Jos tulee idän suunnasta,
niin ajetaan 5-tietä Iisalmeen asti, josta länteen
kohti Kiuruvettä tielle
numero 27. Ajetaan tätäkin vajaat 37 km ja tullaan
samaan ABC:n risteykseen. Nyt idästä päin tultaessa lähdetään oikealle tie numero 599 kohti
Pyhäntää ja tästä eteen päin ajo-ohjeet ovat samat kuin edellä.
Kiuruvedelle on myös säännöllinen junayhteys 4 kertaa päivässä.

Kurssin tarkoitus: Pyritään käytännössä hyödyntämään luonnonantimia ja antamaan tietoa henkiinjäämiskysymyksistä. Kurssi alkaa viikonlopun mittaisella teoriaosuudella ja sitä seuraa viikon mittainen käytännön osuus, jonka aikana liikutaan maastossa.
Osallistujat: Kurssille kelpuutetaan 16 vuotta täyttäneet, terveet, retkeilystä ja luonnosta kiinnostuneet henkilöt, jotka eivät pelkää vilua ja
nälkää. Vuoden 2005 kurssille otetaan 16 henkilöä. Ei lääkitystä eikä
sairauksia.
Kurssin hinta on 230 €.
Lisätietoja kurssin johtaja Jukka Haapasaari, puh. 040-708 4497
Jäätikkökurssin käyneille sekä jäätikkökurssista kiinnostuneille

9-10.4.2005 Jäätikkötaitojen kertauskurssi /
Jäätikkökurssin johdatus, Mikkeli, Anttola
Viikonlopun aikana on tarkoitus kerrata jäätikkökurssilla opittuja perustaitoja: Köysitekniikat, Solmut, Varusteiden käsittely, Olosuhteista
riippuen jää- / kalliokiipeilyn perusteita, yms. aiheeseen liittyvää.
Lisäksi tarkoituksena suunnitella syyskuun jäätikkövaellusta ja jäätikkökurssia.
Kokoontuminen lauantaina 09.00 Mikkelin rautatieasemalla. Mikäli
saavut perjantaina voimme järjestää yöpymisen Vesa Liukkosen siilon
tulisalissa.
Varustus: Viikonlopun retkivarustus + teltat + eväät. Mikäli omistat joitain
kiipeilyvarusteita niin ota ne mukaan.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Juha Ravolainen, puh. 050-5014623
juha.ravolainen@saunalahti.fi

Jäätikköopissa Norjassa
Oxtindan-vuori Norjassa, 1804 m merenpinnasta, 22. syyskuuta 2004.
Ollaan huipulla. Näköalat joka suuntaan ovat kuulemma huimat, mutta tällä
hetkellä ympärillä näkyy vain vaakatasossa ohi kiitäviä lumihiutaleita ja
muutama läpimärkä jäätikkökurssikaveri. Takana on seitsemän kilometrin
taival, jonka aikana on noustu noin kilometri. Oikeastaan täällä ylhäällä on
mukavaa. Sataa sentään lunta eikä vettä, kuten alhaalla. Lyhyt aika huipulla
kuluu tyypillisesti – valokuvia ja muinaisten norjalaisten vuorten jumalien
tervehtimistä. Ja sitten alas.

mäistä kertaa hikisen nousun jälkeen, oli helppo todeta, että ei ollut turha
reissu tämäkään. Ja se oli vasta aluillaan.
Kaunis auringonpaiste jäi ensimmäiseen päivään. Loppureissun ajan sää
kulki kaavalla ”sataa klo 15–02, poutaa 02–15, sataa 15–02…”. Aamun ja
alkuiltapäivän aikana varusteet kuivasivat päällä mukavasti vain kastuakseen
kohta uudestaan. Yön aikana mikään ei oikeastaan kuivunutkaan, sillä pienen
Hilleberg-teltan sisäilman kosteus oli viimeisinä öinä huippuluokkaa. Mutta
tämä ei menoa haitannut.

Killan kurssi

Syyskuun viimeinen viikko vähiin käyvää vuotta 2004 kului allekirjoittaneen
osalta Norjassa Oxtindanin jäätiköllä. Kyseessä oli Survival Killan järjestämä
jäätikkökurssi, jonka oppaana toimi Petter Reuter. Kyseisen kaverin on voinut
bongata viime aikoina muutamaan otteeseen Helsingin Sanomista ja FST:n
keskusteluohjelmasta. Petter on viittä vaille valmis vuoristo-opas ja äärimmäisen kova ammattilainen alallaan. Petterin opissa olikin hyvä tutustua jäätiköllä
liikkumisen saloihin ja jääkiipeilyn perusteisiin.
Meitä kurssilaisia mukana oli kahdeksan, kaikki tietenkin UT-kurssin
suorittaneita. Aika monet olivat tuoreita Kiltalaisia. Reissu alkoi Oulun
rautatieasemalta, jossa sullouduimme kahteen autoon ja ajoimme aika
reipasta kyytiä Tärnabyn kylään Ruotsiin. Kotoisan oloinen ja mahtavalla
paikalla sijainnut Sånninggården-hotelli toimi majoituspaikkana yhden yön
ennen Norjan puolelle ja jäätikölle siirtymistä.

Kaunista mutta kosteaa

Jo siirtymävaellus autoilta perusleiriin
kertoi, että nyt ei ollakaan Suomen
Lapissa. Vuoret lumihuippuineen ympärillä olivat kutsuvan näköisiä, mutta
leiripaikkamme se vasta jotain olikin.
Karussa kivikossa pienen lammikon
rannalla ja viiden minuutin kävelymatkan päässä jäätiköltä – ei ollenkaan
huono. Ja mitkä maisemat jäätikön
suuntaan. Komeuden kruunasi tulopäivänä paistanut aurinko. Kun kyseinen
maisema avautui silmien eteen ensim-

Kurssilaiset tauolla maisemia ihailemassa.
Viikon varsinainen anti oli tietenkin jäätikkökoulutus. Ensimmäisenä päivänä
opettelimme jäätiköllä liikkumisen perusteita ja varusteiden käyttöä. Harjoittelu
lähti liikkeelle siitä, että piti opetella kävelemään uudestaan, jääraudoilla
liikkuminen vaatii näet oman tekniikkansa.
Leiristä avautui huikea näkymä

Railossa ja huipulla

Varsinainen jäätikkövaellus – sitä kurssilla oltiin harjoittelemassa – tapahtuu
köysistönä. Neljä tai viisi henkilöä kulkee noin kymmenen metrin välein siten,
että kaikki ovat valjaistaan kiinni samassa köydessä. Jos joku liukastuu tai
tippuu railoon, hän ei toivottavasti vedä mukanaan koko köysistöä. Tätä
varten viikon ohjelmaan kuului solmujen tekoa, tuplakasi on osattava.
Hauskaa oppia oli railopelastus. Sitä harjoiteltiin siltä varalta, jos joku tippuu
hieman hankalampaan railoon ja tarvitaan turvallisempi pelastustapa kuin
pelkkä köydestä nykiminen. Meikäläinenhän siellä railossa roikkui vapaaehtoisena uhrina ja mikäs siellä ollessa suojassa tuulelta ja sateelta. Railon
todellinen syvyys ei vain päässyt oikeuksiinsa, sillä sinne tuiskuttanut lumi oli
muodostanut miehen kantavan sillan.

Kaksi viimeistä päivää jäätiköllä kuluivat hieman haasteellisemmin. Köysistömme kulki paikoista, joihin ei heti olisi tullut mieleen lähteä seikkailemaan.
Uusia ja mielenkiintoisia retkeilyelämyksiä saa, kun istuu jäisellä kielekkeellä
jalat ilmaa haroen. Kummallakin puolella on useita metrejä syvä railo ja
jalkojen alapuolella on jääsilta, jolle pitäisi päästä seisomaan. Ainoa ongelma
on, että jääsiltaa ei näe. Pitää siis vain luottaa siihen, että kun nyt liukuu alas
kohti tyhjyyttä, jalat saavat jotain kovaa alleen. Ja kyllähän ne jalat kovaa
jäätä tapaavat, jo muutaman kymmenen sentin laskeutumisen jälkeen. Sillalta
ponnistus, jääraudat kiinni seuraavaan tasanteeseen, ja taas mennään. Kivaa
on.

Mitä jäi käteen?

Olen aiemmin ollut sitä mieltä, että jos ihminen olisi luotu kiipeilemään, se olisi
orava. Periaatteessa mielipide on edelleen samansuuntainen, mutta
jääkiipeilyn kokeilemisen jälkeen huomattavasti positiivisempi. Jyrkän
jääseinän kiipeäminen jäärautojen ja hakkujen varassa oli nimittäin hyvin
hauska ja opettavainen kokemus. Siinä oppi, että tässä lajissa varusteisiin voi
ja kannattaa luotta, ja että kiipeily jos mikä on tekniikkalaji. Sen huomasi, kun
katseli Petterin kiipeävän negatiivisessa kulmassa olevaa jääseinää ylös.
Kukaan kurssilaisista ei pystynyt samaan. Ei, vaikka Petter oli avokätisesti
luvannut tarjota kaikille onnistujille oluet.
Kurssin päätteeksi suuntasimme Ruotsin puolelle takaisin samaan hotelliin,
josta lähdimme. Kuten arvata saattaa, sauna ja mainio metsoateria tekivät
todella hyvää viikon märkänä olon jälkeen. Illanvieton aikana alkoi myös
seuraavan reissun suunnittelu. Kun jäätikköopit on saatu, seuraava askel
onkin omatoiminen jäätikkövaellus. Kenties ensi syksynä…
Kurssi sai arvoisensa päätöksen, kun autokunta, johon kuuluin, starttasi
kotimatkalle aamuneljältä paikallista aikaa. Matka halki öisen Ruotsin ei
kestänyt nytkään turhan kauan.

Köysistö liikkuu.
Keskiviikko oli kirjaimellisesti huippupäivä. Tämän tekstin alussa kuvatut
tunnelmat kertovat siitä, millainen keli vallitsi jäätikön nimikkovuoren huipulla.
Täytyy sanoa, että vaikka huipulle kapuaminen ei kuulu allekirjoittaneen
raskaimpien suoritusten viiden kärkeen, niin ei se kuitenkaan huonokuntoisten hommaa ole. Vuorelle ei joutunut sanan varsinaisessa merkityksessä
kiipeämään vaikka loppupätkä onkin verrattavissa todella jyrkkiin portaisiin.

Vaikka viikon aikana keli oli mitä oli, se ei menoa haitannut. Oikeastaan
varsinkin huiputuspäivän myräkkä toi viikolle oman Survival Killalle sopivan
lisänsä. Petter totesi, että jos Alpeilla olisi samanlainen keli, siellä ei liikkuisi
kukaan. Vasta kun reissulta kotiuduttuani löysin kaikkivaltias Googlen avulla
samanlaisen kurssin kuvia, alkoivat oman kurssin kelit hieman harmittaa. Nyt
ymmärsin, millaiset ne alussa mainitut näkymät sieltä huipulta olisivat olleet.
Jokainen voi käydä toteamassa asian osoitteessa:
www.niksula.cs.hut.fi/~marpih/pics/Okstinden/
Kaikesta huolimatta – ja osittain siitä kaikesta johtuen – ehdottoman
suositeltava reissu ja kokemus.
Juho Salminen
juho.salminen@myy.helia.fi

Hei Hoi Jäätikkövaeltajat!

Jäätikkövaellus syyskuussa 2005
Survival Kilta järjestää jäätikkövaelluksen Norjassa syyskuussa 2005.
Paikkana joko Svartisen tai Oxtindan. Vaellus on tarkoitettu jo jäätikkökurssin käyneille kiltalaisille. Suunnittelemme reissun itsenäisesti ja
liikumme vuoristossa itsenäisesti ilman opasta. Vaelluksen hinta muodostuu matka- ruokakuluista joten kohtuullisen edullinen reissu tiedossa.
Tulkaa huhtikuussa mukaan kertaamaan taitoja sekä suunnittelemaan
tulevaa reissua!

Jäätikkökurssi syyskuussa 2005
Survival Kilta järjestää jäsenilleen tarkoitetun jäätikkökurssin 12–16.9.
2005 Norjassa Oxtindan jäätiköllä. Kurssi on peruskurssi joka ei vaadi
minkäänlaista kokemusta jäätiköistä tai vuoristosta. tosin hyvät varusteet ja talviretkeilykokemus on eduksi. Kurssin vastuullisena kouluttajan
toimii UIAGM vuoristo-opas Petter Reuter. Kurssi toteutuu mikäli vähintään 5 kiltalaista, kurssin hinta riippuu kurssilaisten määrästä.
Lisätietoja molempiin tapahtumiin:
Juha Ravolainen
juha.ravolainen@saunalahti.fi
050-5014623

Kilta-vyö
Varastossa vielä muutama kuvan mukaisia
pronssiset VYÖSOLKIA + nahkavyö
(tumman-ruskea).
Niitä voi tilata vyötärösi mittaan mukaan.
Hinta: € 37,- + postitus € 1,30
tilaukset: Nalle Corander puh (09) 308 972 tai
b.corander@nettilinja.fi

Suomalaisen hätäravinnon historiaa
maisteri J. A. Wecksellin kirjoitelma vuodelta 1911

Hätäleipä on katovuosien ja vihollisuuksien aikoina ammoisista ajoista
Suomessa viljan jatkona käytetty leipä. Vanha arvoitus: "nahkat syödään, veri
myödään, lihat poltetaan" viittaa jo petäjänkuoren käyttöön leipänä aivan
yleisenä tapana tavallisinakin vuosina, vaikka sen käyttäminen nykyään
rajoittuu maan koillisiin osiin ja Raja-Karjalaan, missä sitä käytetään vain,
milloin yleinen hätä siihen pakottaa, niin kuin oli laita vv. 1832 ja 1833 (suuret
"moruvuodet"), 1846-56 ja erittäin 1857 ja 1867-68 sekä viime ajoilta vv.
1892-93 ("kilovuosi") ja 1902-03. Tätä pettua eli petäjäistä valmistettiin niin,
että keväällä puun nilalla ollessa kaadettiin sileäkuorisia, oksattomia petäjiä
rämemailta, kuori viillettiin puukolla noin puolen metrin välimatkojen päästä
ympäri rungon poikkipaloihin, ne taas halki, ja lusikanmuotoisesti käyrällä
"telkimellä" (puusta) irrotettiin palat "liinoineen" (kuoren sisin osa) pintaa
myöten ja kannettiin kotia, missä niistä palavan uunin paisteella paahdettiin
ulos pihka niin tarkkaan kuin mahdollista, jonka jälkeen ne käärittiin torvelolle,
jota tehdessä ulkokuoresta pankolla kolostettiin kaikki hilse ja rosokuori,
oksain reiät ja ulkoutunut pihka. Torvelot pantiin kuivumaan katoksen alle, ja
pidettiin, jos mahdollista ylivuotisiksi, jolloin niistä pihka oli haihtunut ja olivat
siis "syötäväksi maajaammat". Kun torveloita ruvettiin valmistamaan jauhoiksi,
kuivattiin ne ensin joko uunissa tai uunilla ja tarpeeksi kuivuneina ne
murrettiin huhmareeseen tai survottiin hienoksi petkeleellä. Surveet eli "rouheet" sihdattiin ja karkeimmat pantiin takaisin huhmareeseen uudestaan
rouhittaviksi, kunnes kaikki oli jauhona. Jos oli tilaisuutta, jauhettiin huhmarouheet myllyssä. Kun leipää ruvettiin valmistamaan, juurrettiin taikina oikeilla
jauhoilla, mutta saostettiin petäjäisillä varojen mukaan. Jos se täytyi tehdä
kokonaan näillä, saatiin "silkkaa", tavallisimmin pantiin petäjäisiä puoleksi.
Taikina tehtiin imellyttämällä, sillä hapatettuna se tuli väkevää ja leipä
karvasta. Leipominen toimitettiin tavalliseen tapaan.
Leipä oli karvasta, sikäli kuin pihkaa oli jäänyt pettuun, mutta lämpimänä
syödessä ei karvaus ollut niinkään tuntuva. Pettupuuro, josta pihka oli
ensimmäiseen poiskaadettuun veteen keitetty, oli pihkan mausta vapaata ja
pehmoiseksi tahmeutunutta. Pettua pidettiin terveellisimpänä kaikista
hätäleivistä ja aivan viime aikoihin asti käytti vanha kansa sitä tästä ja
säästäväisyydenkin syistä hyvinäkin vuosina jonkun verran "seassa".
Parkkileipä, jota valmistettiin koivun tuohenalaisesta kuoresta samalla lailla
kuin pettu. Valmistus oli helpompaa, mutta leipä paljon karvaampaa, eikä ole
hätäleipänäkään saavuttanut yleisempää käytäntöä. Paljon suositumpia petun
rinnalla ja sitä paljon maukkaampia olivat: Tähkä- ja suolaheinäleipä.
Edellistä varten koottiin jo riihenpuinnin aikana rukiintähkät erilleen ruumenista ja tarpeeksi kuivatettuina survottiin tai jauhettiin jauhoiksi ja käytettiin
seostuksena muun jauhon joukossa. Suolaheinät leikattiin sirpillä ja sidottuna
pieniin lyhteisiin ne kuivattiin pirtin orsilla, kunnes huhmaressa hyvin

murenivat. Suolaheinäjauho teki leivän hyvin mustaksi, ehkä siksi että "vilja"
orsilla kuivuessaan silloisissa sisäänlämpiävissä pirteissä läpisavustui, mutta
leipä oli hätäleivistä herkkua. Vahinko vain, että viljaa ei kasvanut riittävästi.
Hätäisimmän leipää ja huonointa kaikista oli olkileipä. Oljet leikattiin ensin
silpuiksi, jonka jälkeen ne kuivattiin säkeissä uunilla ja jauhatettiin myllyssä.
Näitä liukkaita silppuja ei paraskaan mylly saanut hienoksi, vaan jauhot olivat
liukkaita, pisteleviä olkikuituvia, jotka päittäin menivät läpi seula, jos koki
seuloakin; eikä semmoinen jauho liuennut taikinaksikaan. Sen vuoksi sitä ei
saanut leipoessa leiväksi, vaan taikina puserrettiin päreistä tehtyjen vanteitten
sisään, joissa se paistettiin tai kypsytettiin niin kuin nykyaikainen mämmi
tuohisissa, joista se syötiinkin; sillä leipänäkään se ei pysynyt koossa. Se
rikkoi syöjänsä suoliston ja pitempään nautittuna aiheutti punataudin ja
kuoleman.
Nälkävuonna 1857 koetti kreivi Berg, joka Lönnrotin kanssa teki kiertomatkan
hätäseuduille, saada rahvasta käyttämään leivänjatkona peuranjäkälää, jota
kehuttiin hyvinkin ravitsevaksi ja terveelliseksi, mutta yleisempää rahvaan
suosiota se ei saavuttanut. Suurena nälkävuonnakaan 1867-68 ei varsinainen
kansa sitä käyttänyt, vaikka yhteiskunnan parempiosaiset pääasiallisesti siitä
valmistivat se hätäleivän, jota kiertäville kerjäläisparville jakoivat. Hätäleipä
valmistettiin siten, että nyhditty ja läjiin kerätty jäkälä puhdistettiin käsin
havuneulasista ym. roskasta, jonka jälkeen sitä liotettiin kylmässä vedessä
pari vuorokautta, pestiin, kuivattiin ja jauhatettiin myllyssä. Jauhot olivat
valkeita ja leipä ravitsevaa ja hyvännäköistä, mutta karvasta, minkä vuoksi se
ehkä ei jaksanutkaan syrjäyttää vanhempia hätäleipämuotoja.
Nykyään ei hätäleipää Kajaanin kihlakunnassakaan käytä muut kuin
yksinäisimmät salotorpat Suomussalmen perukoilla, eivätkä nekään muulloin
kuin odottamattoman pitkien kelirikkojen hätäyttäminä.

Vanhat Survival News’it sähköisessä muodossa.

Olen viimeisimmät vuodet pyrkinyt tallentamaan kaikki News’it Acrobat Reader eli PDFmuotoon. Acrobat Reader-ohjelma, käytetään
yleisesti tähän tarkoitukseen ja se on ilmainen.
Killan nettisivulla on nähtävissä harmaalla
taustalla merkityt lehdet. Ideana oli näyttää miten
lehden kehitys on edistynyt.
Kun kilta nyt täyttää 30 vuotta, on ilmennyt
myös historian säilyttämisen tarvetta. Mutta
joitakin numeroita puuttuu vielä. Ne ovat:
Survival News 1975 ?
Survival News 1976 ?
Survival News 1977 ?
Survival News 1978 No:1
Survival News 1979
Survival News 1980
Survival News 1983 No:2 ?
Survival News 1984 No:1
Survival News 1985 No:1
Survival News 1986 No:2 ?
Survival News 1987
Survival News 1989 No:2 ?
? tarkoittaa, onko niitä edes ilmestynyt.
Jos jollakin on “ullakolla” puuttuvia numeroita,
on lehden toimitus kiinnostunut saada tietoa
niistä.
Miten ja millä tavalla tätä aineistoa käytetään,
ei ole vielä pohdittu. Ainakin se olisi suurta apua
sille, joka joskus kirjoittaa killan historia.
Nalle Corander

