PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Mitä on suoraan luonnosta saatava ravinto.
Yleisesti luonnosta saatavalla ravinnolla ymmärretään tavanomaisia
riistaeläimiä ja lintuja. Sekä kaloja, marjoja ja sieniä.
Poikkeuksellisissa olosuhteissa ravintoa hankittaessa täytyy mukaan
ottaa harvinaisempiakin ravinnonlähteitä. Eläinkunnasta saatava
ravinto on tietysti ravitsevinta mutta sen puuttuessa on osattava
käyttää hyväkseen kaikkea muuta mahdollista syötäväksi kelpaavaa.
Poikkeuksellisissa olosuhteissa on estotta luovuttava normaaleista
ruokailutottumuksista. Muuten voi aivan suotta kuolla nälkäänruoan viereen.
Kasvi ja varsinkin sienistä saatavan ravinnon ollessa kyseessä tulisi
niiden käyttäjällä olla tietoutta niiden syötäväksi kelpoisuudesta.
Tärkeä ohje on, ala koskaan käytä ravinnoksi mitään otusta, kasvia
tai sientä jota et varmasti tunne. Suomesta syätäviä kasveja löytyy
viitisensataa. Sienet voivat aiheuttaa kuolemaan johtavia myrkytyksiä
joten ne on varmasti osattava tunnistaa syötäviksi tai myrkkysieniksi.
Kannattaa tutustua hyväksyttyihin kauppasienilajikkeisiin.
PEREHDY ASIAAN AJOISSA:VÄHITELLEN MUTTA PERUSTEELLISESTI?..
Näin on Turkka Aaltonen aikoinaan kirjoittanut. Pitää täysin paikkansa
tänäkin päivänä.
Terv. Erkki Malin
varapuh.joht. (toistaiseksi)
Hyvää kesän jatkoa edelleenkin
Tiedoksi saatuja osoitteenmuutoksia:
Nenonen Veikko
Vaasankatu 21 A 11
oo5oo Helsinki 5o

Eliisa Maula
Ida Aalbergintie 1 A 17
oo4oo Helsinki 4o

Törrönen Mervi ja Timo
Kankaantie 9
2876o Pori 76

Erkki Malin
Linnanherrantie 7 C 13
oo95o Helsinki 95

Muuttakaapa itse edellisessä Newsissa olleeseen listaan.
Survival -Kilta ry Nimityksiin myös pari muntosta:
Jari Haapala = Mestari

Iiro Kakko = Kisällit II lk

Muita tietoja. ei ole tullut? Ovatko muut oikein sijoitettuja?
Seuraava News ilmestyy syksyllä testin jälkeen. Tämä lehti jaetaan
myös kaikille Survival Test 82 osanottajille.
t. toimitus
Toimituksen osoite: Erkki Malin
ainakin toistaiseksi
Linnanherrantie 7 C 13
oo95o Helsinki 95

Survival Test -82

Osallistujat

Heikkilä Ritva

Veittolantie 17
37120 Nokia 2

Loimu Jukka-Pekka

Rantatie 3 A 12
02470 Upinniemi

puh. 2980211

Vanhatie 49 B 48
15240 Lahti 24

puh. 918-305189

Paavola Laura

Rantala Mikko

Umpiaidanpolku 4 B 6
00840 Helsinki 84 puh. 90-6984648

Saaresto Pirkko

Veromiehenkylä
01510 Vantaa 51

puh. 90-822491

04480 Haarajoki

puh. 915-89154

Vakkakuja 4
16300 Orimattila

puh. 918-75473

As.3 D 45
34150 Ylinen

puh. 931-491246

Sahari Taru

Sirkka Mika

Talvinen Ritva

Vainio Timo

Kissanmaankatu 22 D 64
53550 Tampere 55
puh. 931-54284

Vaittinen Olli

Monninlinja 42
05800 Hyvinkää

puh. 914-48430

Viertolankatu 9
05800 Hyvinkää

puh. 914-17181

Westerholm Jouni

Survival Testit kautta aikojen

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
198o
1981

Kullaan joutsijärvi Iso-Nokeen saari
7 vrk
Vaellus: Kankaanpään Leppäruhka - Oravajoki - Poosjoki Ahlaisten Osala
12 vrk
Kankaanpään Veneskoski(ainoa kevättesti)
7 vrk
Säppi rautaisannoskokeilu
7 vrk
Ahlaisten Uksjärven Pappilanniemi
7 vrk
Polkupyörävaellus: Pori - Ahlainen - Noormarkku - Kankaanpää Kullaa - Pori
7 vrk
Utsjoen Siida (ei alkeiskursaia)
7 vrk
Kansainvälinen testi vaellus osittain kanootein Parkano Kihniö- Parkano
7 vrk
Merikarvia soutuvaellus
7 vrk

Survival Killan jäsen sekä partiolainen

Marjukka Mäkinen partiotalosta on lähettänyt kutsun:
Suomesta vain yksi osanottaja. Survival killan jäsen etusijalla.
Kansainvälinen vaellus Sierra Nevadassa Californiassa kesällä 1983
17-2o vuotias poika, vaatimukset ovat kovat.
vaellus tapahtuu 3ooo m korkeudessa
ajankohta 24.o6.-17.07.83
hinta 698 Engl. puntaa , apurahoja löytyy riittävästi
ota heti yhteyttä. Iiro Kakkoon jos o let kiinnostunut.
Iiro Kakko
Akanapolku 1 B loo
13100 Hameenlinna 1o
osoite syksyllä Töölöntorinkatu 3 B 41
00260 Helsinki 26
Lisätietoja saat vain Iirolta, toimi siis nopeasti.
Partiotalossa kv-sihteeri Marjukka Mäkinen hoitaa asiaa.
Muut Suomessa eivät ole saaneet asiasta tietoa, tämä on oiva tilaisuus.

MARTTALIITTO ry
1982
LUONNONANTIMET RUOKAPÖYTÄÄN

1. LUONNON VILLIVIHANNEKSIA
Puutarhasta satoa odotellessa saa aterioihin terveellistä ja piristävää täydennystä kevään ja alkukesän luonnonantimista. Samalla saamme mielenvirkistystä sekä
liikunnasta että kauniista, vehreästä luonnosta. Korvasienten lisäksi on mahdollista kerätä kasvisten tapaan käytettäviä villivihanneksia sekä teeaineksia. Tarkeaa kuitenkin on, että tunnemme keräämämme kasvit ja tiedämme niiden olevan syötaviksi kelpaavia.
Kasveja ei saa kerätä
alueilta eikä suurten
vät kasvupaikat kuten
tällaisilla paikoilla

vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilta, myrkytetyiltä
teollisuuslaitosten lähettyviltä. Runsaasti typpeä sisältänavettojen ja sikaloitten lähitienoot on myös syytä kiertää;
kasveihin kertyy tavallista enemmän nitraatteja.

Keruuretkelle on parasta lähteä poutasäällä aamupäivällä, jolloin kaste on haihtunut lehdiltä. Parhaimmillaan kasvit ovat nuorina ennen kukintaa.
Jos säilöntämahdollisuuksia ei ole, kerätään kerralla vain se määrä, mikä ruokaan
tarvitaan. Mukaan otetaan kori ja taloussakset. Nokkosten poiminnassa on apua kumihansikkaista. Ennen ruoaksi- valmistamista vihannekset huuhdotaan huolella kylmällä vedellä. Aluksi on viisainta totutella villivihannesten makuun sekoittamalla
niitä tuttujen salaattikasvien joukkoon.
Tavallisimpia ravinnoksi sopivia luonnonkasveja
VOIKUKKA Voikukan lehdistä saa vitamiinipitoista salaattia. Lehtien kitkeryyttä
voidaan vähentää poistamalla lehtiruoti tai käyttämällä varjoisassa paikassa kasvaneita nuoria lehtiä. Voikukkaa voi hyvin sekoittaa myös miedomman makuisten salaattikasvien kanssa.
Voikukan kukinnot sopivat siman raaka-aineeksi ja juuria voi käyttää keittojen
mausteena sekä kaljan kitkeröaineena.
NOKKONEN Nokkosen runsaasti vitamiineja ja kivennaisaineita sisältävät nuoret
versot ja lehdet sopivat hyvin pinaatin tapaan käytettäviksi. Nokkosista voidaan
valmistaa esim. muhennosta, keittoa, ohukaisia ja munakasta. Kuumaan veteen kastettua nokkosta voi pilkota myös suoraan voileivän tai viilin päälle sekä käyttää
salaatteihin. Nokkossämpylät ovat herkullisia vaikkapa koivunlehtiteen kanssa tarjottuna. Mainittakoon vielä, että nokkonen on entisinä aikoina ollut Pohjolan tarkein kehruukasvi.
PELTOKANANKAALI Keväällä keltaisena kauniisti kukkivan kanankaalin hyvänmakuiset
lehtiruusukkeet ovat jo toukokuun alussa kerättävissä. Kasvin lehtiä ja kukkia
voidaan käyttää salaatteihin, kastikkeisiin ja keittoihin.
JAUHOSAVIKKA ym. SAVIKAT JA MALTSAT Savikkakasveihin kuuluvat savikat ja maltsat
ovat sukua mm. punajuurelle ja pinaatille ja niitä voidaan käyttää pinaatin ja
nokkosen tavoin. Nuoret kasvit käytetään sellaisenaan, vanhemmista riivitään lehdet. Yleisin savikka on pelloilla ja puutarharikkaruohona kasvava jauhosavikka.
Tarhamaltsa on ikivanha hyötykasvi, jonka viljely on Ruotsissa aloitettu uudelleen.
VUOHENPUTKI Vuohenputki on välttämättä osattava erottaa myrkyllisistä putkikasveista hukanputkesta, myrkkykeisosta ja myrkkykatkosta. Vuohenputken oppii tuntemaan kiinnittämällä huomiota lehden muotoon, pulleisiin lehti- ja niveltuppiin
sekä kasvutapaan. Vuohenputki leviää maanalaisin rönsyin ja muodostaa usein mettomaisen kasvuston Etelä-Suomen lehtomaisissa ja puistomaisissa metsissä. Se voi

olla myös sitkeä puutarharikkaruoho. Vuohenputken versoja ja lehtiä kerätään varhain keväällä, jolloin ne ovat vaaleita, kurttuisia ja maultaan mietoja. Ne sopivat käytettäviksi salaatteihin, muhennoksiin, keittoihin ja laatikkoruokiin.
MAITOHORSMA on yleinen ja runsas palo- ja hakkuualojen koristus, jonka nuoria
versoja voi käyttää parsan tavoin sekä lehtiä salaateissa.
Raikkaan happoisella AHO- ja NIITTYSUOLAHEINÄLLÄ sekä KÄENKAALILLA voi piristää
salaatteja. Sisältämänsä oksaalihapon takia niitä ei pidä kuitenkaan käyttää runsaasti.
Villivihannesten säilöminen
Kysymykseen tulevia säilömistapoja ovat pakastaminen ja kuivaaminen. Lähinnä kannattaa säilöä runsaammin esiintyviä kasveja, kuten nokkosta ja jauhosavikkaa.
Ennen pakastusta kasvit huuhdellaan ja ryöpätään nopeasti joko höyryssä tai vähässä
vedessä ja jäähdytetään lävikössä juoksevassa vedessä. Kasvit pakataan tiiviisti
kertakäyttöannoksina muovipusseihin tai -rasioihin.
Kuivaaminen (kts. teeainesten kuivaaminen)
Työtehoseuran kasvisten kuivaustutkimuksessa kokeiltiin nokkosen kuivaamista ryöpättynä. Ryöppääminen nopeutti kuivumista, paransi vedenpidätyskykyä ja väriä, vähensi nitraattimäärää ja lisäsi C-vitamiinitappioita. Jos nokkoset kuivaa ryöpättyinä
poistetaan enin kosteus aluksi vääntämällä nokkoset puhtaitten pyyhkeitten välissä.
2. LUONNON TEEAINEKSIA
Luonnosta on helppo löytää teeaineksia, silla kerättäviksi sopivat monien yleisten
ja tuttujen kasvien ja puiden lehdet. Mietoja teeaineksia saa esim. VADELMAN, MANSIKAN, MUSTIKAN, MAITOHORSMAN, KOIVUN, PIHLAJAN ja LEHMUKSEN lehdistä. Mausteaineksina
voi käyttää vaikkapa SIANKÄRSÄMÖÄ, VALKO- ja PUNA-APILAN kukkia tai MUSTAVIINIMARJAN
lehtiä.
PELTOKORTE on myös suosittu teeaines, mutta se on ehdottomasti osattava erottaa myrkyllisestä suokortteesta.
Teetä valmistetaan sekä tuoreista lehdistä että kuivatuista lehdistä ja kukista.
Teeainesten kuivaaminen
Teeainekset voidaan kuivata 1) ulkona auringonvalolta suojattuna 2) huoneilmassa
3) erilaisia lämmönlähteitä hyväksi käyttäen ja 4) hyötykasvikuivurissa (Orakas).
On viisainta kuivata lehdet lajeittain ja kokeilla teen valmistusvaiheessa erilaisia
makuyhdistelmiä.
Kuivaus sujuu paremmin, jos käytetään sekä ulko- että sisäkuivatuksessa verkkopohjaisia tai -rakenteisia koreja tai koritelineitä. Kasvien variseminen estetään vuoraamalla korit hyönteisverkolla tai kuitukankaalla.
Kuivattavat lehdet levitetään ohueksi, tasaiseksi kerrokseksi hyllyille tai koreihin
Kuivaamisen aikana on hyvä pöyhiä lehtiä silloin tällöin. Kuivuria käytettäessä on
tarpeen vaihtaa hyllyjen tai korien paikkaa.
Työtehoseuran tutkimuksen mukaan teeainesten kuivuminen huoneilmassa kesti n. 4 vrk,
hyötykasvikuivurissa vajaa 4 tuntia. Energiaa kuluttavan kuivurin hankkimista kannattaa harkita silloin, jos taloudessa kuivataan teeainesten lisäksi suuria määriä
sieniä, maustevihanneksia, marjoja, hedelmiä ym.
Hyvin kuivunut tuote on rapea ja helposti sormissa mureneva. Kuivumisen jälkeen
tuotteet voidaan pakata sellaisenaan, murentaa käsin tai jauhaa sosemyllyllä karkeaa
terää käyttäen. Teeainekset pakataan lasi- tai peltitölkkeihin tai laminaattipusseihin. Paperipusseja on syytä käyttää silloin, jos epäilee lehtien olevan liian kosteita. Säilytys tapahtuu kuivassa paikassa huoneenlämmössä.

3. KORVASIENI - KEVÄÄN HERKKU
herkullinen

o *** = tuoreena tappavan myrkyllinen, keitettynä

Korvasieni kasvaa touko-kesäkuussa yleisenä koko maassa hiekkapohjaisilla kankailla ja kosteammillakin paikoilla. Esiintyminen on runsainta siellä, missä maa on
rikottu kuten hakkuualueilla, ojien reunoilla, polkujen varsilla ja kaatuneiden puiden tyvillä.
Tuore korvasieni sisältää kuolettavaa myrkkyä, gyromitriiniä. Se poistetaan joko.
keittämällä tai kuivaamalla korvasienet.
Korvasienten käsittely
Sienistä poistetaan hiekka kankealla pullasudilla mieluiten jo keruupaikalla. Multainen kanta leikataan pois ja sieni halkaistaan, jotta voitaisiin poistaa mahdolliset etanat.
Korvasieniä on keitettävä 10 min. avonaisessa kattilassa suuressa vesimäärässä
(5 l. vettä/1 kg sieniä). Keittämisen jälkeen sienet huuhdotaan kylmällä, juoksevalla vedellä. Keitinvesi on ehdottomasti heitettävä pois siihen liuenneen myrkyn takia.
Korvasienten säilöntä
Korvasienet voidaan pakastaa tai kuivattaa. Pakastusta varten sienet puhdistetaan,
keitetään kuten edellä on selostettu, huuhdotaan, jäähdytetään ja paloitellaan. Pakastaminen ei siis hävitä myrkkyä, joten keittäminen on ehdottomasti tehtävä ennen
pakastusta.
Sienet kuivataan ilmavassa paikassa jonkin lämmönlähteen luona tai hyötykasvikuivurissa. Asuinhuoneissa ei saisi kuivata suuria määriä korvasieniä, sillä haihtuva
myrkky saattaa aiheuttaa pahoinvointia. Vain täysin rapeiksi kuivuneista sienistä
on myrkky täysin haihtunut.
4. KÄYTTÖVIHJEITÄ
Teen valmistus
Luonnonkasvitee valmistetaan niin, että teeainekset pannaan teekannuun ja kiehuva
vesi kaadetaan päälle. Tee saa hautua 10 min. Voi myös menetellä niin, että raikas
vesi ja teeaineet pannaan samanaikaisesti kiehumaan. Kun vesi kuplii, siirretään
kattila liedeltä. Teeaineen määrä kuppia kohden riippuu paljon siitä, mistä aineksista tee on valmistettu. Jokaisen kannattaa itse kokeilla ja löytää mieluisimmat
yhdistelmät ja niiden käyttövahvuus.
Suurelle joukolle teetä tarjottaessa kannattaa valmistaa erä vahvaa teetä, josta
jokainen valmistaa kuumaan veteen mieleisensä juoman.
Huom. Samaa yrttiteetä ei ole suotavaa juoda yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja, ellei
ole ehdottoman varma siitä, ettei kasvilla ole lääkinnällistä vaikutusta.
Voikukkasima
5 l voikukan kukintoja
10 l vettä
1 1/2 dl siirappia tai 100 g fariinisokeria
700 g sokeria
2-3 sitruunaa
nokare hiivaa
Voikukat kerätään aurinkoisella säällä. Kukkia keitetään vedessä n. 5 min. Vesi
siivilöidään ja siihen lisätään siirappi, sokeri ja kuorittu sitruuna viipaleina.
Huoneenlämpöön jäähtyneeseen siroaan sekoitetaan vesitilkkaseen liotettu hiiva.
Juoma saa seistä seuraavaan päivään eli kunnes se selvästi käy, minkä jälkeen
se pullotetaan kuten tavallinen simakin. Vähällä hiivalla valmistetusta voikukkasi-

masta tulee hyvänmakuista.
Nokkos-ruissämpylät
(n. 60 kpl)
1 l maitoa tai piimää
2 dl kuivattua nokkosta
75 g hiivaa
4 tl suolaa
1 dl siirappia
200 g voita t. margariinia
n. 0,700 kg ruisjauhoja
n. 0,500 kg vehnäjauhoja
Nokkosia liotetaan maidossa tai piimassa noin 1 tunti. Seokseen lisätään muut ainekset ja alustetaan pehmeäksi taikinaksi, jonka annetaan nousta. Leivotaan sämpylöiksi,
kohotetaan. Paistetaan + 250° n. 10 min.
Nokkossämpylät nautitaan esim. koivunlehtiteen kanssa. Sämpylöiden päälle voi panna
miedonmakuista juustoa, kurkkua tai tomaattia. Voimakkaanmakuiset lisäkkeet hävittävät nokkossämpylöille ominaisen maun.
Kevätpäivän piristys
1 dl suikaloituja kanankaalin lehtiä
1 dl kurkkukuutioita
1 raaka porkkana
pala selleriä
koristeeksi kanankaalin kukkasia
Juurekset raastetaan ja asetetaan kerroksittain kanankaalin ja kurkun kanssa kulhoon.
Salaatti koristetaan kanankaalin kukkasilla. Jos haluaa kastiketta, voi käyttää laimennettua sitruunanmehua tai ranskalaista öljykastiketta.
Vuohenputkikeitto
1/2 l vuohenputken nuoria lehtiä ja versoja
vettä niiden kiehauttamiseen
1 l vettä + 2 liha- tai kasvisliemikuutioita
2 rkl vehnäjauhoja
1 dl kermaa
kuminaa mausteeksi
(2-3 dl pakasteherneitä)
Vuohenputket kiehautetaan, valutetaan ja silputaan. Keitinvettä ei käytetä. Kiehuvaan keittoliemeen lisätään lehtisilppu ja kermaan sekoitetut jauhot. Keitetään
n. 10 min. ja maustetaan. Jos haluaa keitosta täyteläisemmän, voi siihen lisätä
pakasteherneitä.
Savikkamuhennos
6 dl savikan lehtiä
2-3 rkl voita tai marg.
3 dl maitoa
1/2 dl vehnäjauhoja
suolaa, sokeria
hiven valkopippuria
Savikan lehdet huuhdotaan ja keitetään pehmeiksi pienessä vesimäärässä. Lehdet
hienonnetaan. Rasva sulatetaan kattilassa, jauhot lisätään, samoin maito. Keitetään n. 5-10 min. ja maustetaan. Voidaan tarjota muhennoksena esim. uunikalan kanssa tai käyttää munakkaan täytteenä.

Korvasienikäärö
6 munaa
5 dl maitoa
1 1/2 dl hiivaleipäjauhoja
1 tl suolaa
1/2 tl valkopippuria

3.

Munat vatkataan kevyesti, lisätään jauhot, maito ja mausteet. Seos kaadetaan uunipannulle leivinpaperin päälle. Paistetaan 200 asteisessa uunissa kypsäksi. Kumotaan
leivinpaperille ja irrotetaan paperista. Lämmin korvasienimuhennos levitetään levylle, joka kääritään rullalle. Tarjotaan pikkulämpimänä tai pääruokana perunoiden ja
salaatin kera.
Venäläinen sienihöystö
1/2 l tuoreita korvasieniä
4 rkl ruohosipulia
1/2 tl fenkolia
suolaa, mustapippuria
1-2 rkl kermavilliä tai hapanta kermaa
Korvasienet esikäsitellään ohjeitten mukaan ja pilkotaan. Sienet paistetaan pannulla, johon on lisätty hiukan rasvaa ja ruohosipulisilppua. Seos maustetaan ja lisätään kermavilli. Ruoka saa hetken hautua. Tarjotaan perunoitten ja raakaraasteen
kera.
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L U O N O N M U O N A R E S E P T E J Ä
"Makuleipä"
0,5 l
0,5 l

vettä
piimää
hapatinta
1/2 palaa
hiivaa
1
rl
suolaa
1,5 dl (750 g) ruisjauhoja

"Kovapettu"
vettä
hapatinta
1/2 palaa hiivaa
1
rl
suolaa
500 g
ruisjauhoja
500 g
pettujauhoja
1 l

- 250° C/20 min
- neljä leipää
- leivät on paras leipoa "kakkaroina", joita paistamisen välillä käännellään. Pettu kastelee alleen.
KUUSENHAVUMARMELAADI
5 - 6 l
havupuun vuosikasvaimia
1
kg
sokeria
liivatetta
- vuosikasvaimet liotetaan kylmässä vedessä yli yön, vettä
niin paljon, että neulaset
peittyvät,
- keitetään n 2 tuntia liotusvedessä,

YRTTITEE
Valmistetaan hauduttamalla
- kuusenhavu
- mesiangervon lehdet
- vadelman lehdet
- herukoiden lehdet
- kanerva
Teen maustamiseen sopii erinomaisesti
kallioimarteen juuri, joka puhdistettuna ja pieninä paloina lisätään
haudettavien lehtien mukaan.
Nautitaan kuumana

- siilataan ja lisätään sokeri,
keitetään 2 tuntia sekoittaen
- punaisenruskeaan nesteeseen
lisätään liivate
- marmelaadi voidaan maustaa
vaniljalla, sitruunalla tms.
NOKKONEN
- pinaattia parempi
- keitetään n 5 min
- käytetään pinaatin tapaan
- säilötään kuivattuna tai
pakastettuna
JAUHOSAVIKKA
- lehdet kuten nokkonen
- nuori varsi parsan tapaan
- A- ja C-vitamiinirikas
OSMANKÄÄMI
- juurakon itusilmut parsan
tapaan
- juukaron keskiosan tärkkelys
käy kalakeiton suurukseksi
- vihreä tähkä (kukinnon alku)
voidaan keittää ja syödä
PIHATÄHTIMÖ L VESIHEINÄ
- salaatteihin, muhennoksiin
- C-vitamiinipitoinen

VOIKUKKA
- lehdet kuten nokkonen
- salaatteihin
- kukista jopa simaa ja viiniä
- juurista paahdettuna korviketta
LESKENLEHTI
- muhennoksiin
- kääryleihin
- voikukan tapaan
MAITOHORSMA
- lehdistä teetä
- nuoret lehdet salaatteihin
- juurakosta kuivattuna tärkkelyspitoista jauhoa, vaikka leivän jatkeeksi tai kalakeiton suurukseksi
PUNA-APILA
- kukat salaatteihin ja teeksi
- lehdet salaatteihin
PUJO
- mausteeksi liharuokiin
SUOLAHEINÄ
- nuorina salaatteihin
- suuruksena keittoihin
- oksaalihappoa
SANIAINEN
- saniaisen kevätverso
"viulunpää" parsan tapaan

SURVIVAL KILTA RY
VEIKKO "NENO" NENONEN

ILMA-ALUKSELLE ANNETTAVAT KAN5AINVÄLISET MERKIT
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Merkkien käytössä on
mahdollisuuksien mukaan
noudatettava seuraavia
ohjelta:
- merkit muodostetaan kaikin käytettävissä olevin
välinein (mm. kangassuikaleista, puunpalasista, kivistä, havuista, rikkomalla
maanpintsa, polkemalla lumeen, tahraamalla tuhkalla)
- merkkien koon tulee olla
ainakin 2,5 m
- sekaannusten välttämiseksi on merkkien oltava esitettyjen mallien mukaisia.
- käytetyn aineen ja taustan välille on koetettava
saada mahdollisimman suuria värivastakohtia.
- huomion herättämiseksi on
käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja (radiota,

Näiden lisäksi etsinnässä voivat:
partiot käyttää lentäjiin yhteyttä
pitäessään myös erikseen sovittuja
merkkejä.

raketteja, tulta, savua,
valon heijastamista jne.

Kertauksen vuoksi tässä.
vielä yleisimpiä hätämerkkejä, silla ennenkuin ilmaaluksen kanssa päästään edes
kosketuksiin, on pystyttävä
ilmaisemaan hätätilanne
mahdollisimman tehokkaasti
ja oikein.

