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Moikka ja onneksi olkoon! 
 
Olet päättänyt lähteä mukaan erätaitokurssille, oppimaan eräelämäsi kannalta hyödyllisiä taitoja, 
mahtavaa! Kurssimme staabi odottaa jo innoissaan teidän saapumista taitoja, tietoja ja elämyksiä 
täynnä olevalle kurssille. 
 
Erätaitoperuskurssi järjestetään 8.-10.3.2019 Osalassa, Väinän Vartioiden kurssi- ja 
leirikeskuksessa. Kurssipaikan osoite on Kellahden rantatie 652, PORI. 
 
Kurssi alkaa perjantaina 8.3 kello 18:00 ja päättyy samaan paikkaan sunnuntaina 10.3 noin kello 
14:30. 
 
Kurssimme tarkoituksena on partiolaisten retkeilytaitojen ja -tietojen kasvattaminen, eräperinteinen 
vaaliminen ja retkeilyharrastuksen edistäminen. 
 
Koko kurssin ajan olemme ulkona ja lauantaina teemme päivän mittaisen haikin. Ruokaa teemme 
lukuisilla eri tavoilla monipuolisista materiaaleista. Odotettavissa on elämyksiä täynnä oleva kurssi 
mahtavassa seurassa! 
 
HUOM! Kurssimme on alkukeväästä, joten kelit voivat olla vaihtelevat. Huomioi tämä 
varustuksessasi - olemmehan koko ajan ulkona! 
 
Osa kurssin koulutuksista suoritetaan ennakkotehtävien muodossa, tämä vapauttaa 
kurssiviikonlopulle aikaa aktiiviseen tekemiseen. Tehtävät voit suorittaa yksin tai ryhmässä, 
palautuksessa tulee kuitenkin olla kaikkien tekemiseen osallistuneiden nimet. Ennakkotehtävät tulee 
palauttaa viimeistään 6.3.2019.Tehtävissä tärkeintä on yrittää eikä haittaa, jos johonkin ei löydy 
vastausta!  
 
Ennakkotehtävät lähetetään kuksasta löytyvään sähköpostiin, jos et kyselyä saa ota yhteyttä minuun 
sähköpostilla. Lisäksi saat linkin pieneen ennakkokyselyyn, jonka avulla staabi kartoittaa 
kurssilaisten aiempaa retkeilykokemusta.  
 
Kurssin tavoitteet: 

• Kurssilainen hallitsee käytännön perustiedot ja -taidot luonnossa pärjäämiseen 
• Osaa valita sopivat varusteet retkelle ja leirille 
• Osaa tehdä polttopuita ja sytyttää nuotion 
• Osaa valmistaa ruokaa retkikeittimellä ja nuotiolla 
• Osaa tunnistaa yleisimpiä retkeilymajoitteita 
• Osaa suunnistaa kartan ja kompassin avulla 

• Kurssilainen tietää turvallisen ja vastuullisen retkeilyn periaatteet 
 
Kurssille tarvitset mukaan: 
• Ulkoiluvarusteet  
• Kuorikerros: lämpimät takin, housut, hanskat ja kengät ja pipon. Lämpimät ja vedenpitävät 

voivat olla myös erikseen 
• Lämpökerros: lämmin paita ja myös housut 
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• Aluskerros: Pitkähihainen lämpökerrasto, alusvaatteet 
• Vaihtovaatteet: sukkia on hyvä olla mukana useammat, sillä ne kastuvat helposti. Lisäksi 

tarvitset vaihtovaatteiksi ainakin alusvaatteita ja vaihtopaidan aluskerrastoon. 
• Yöpymisvarusteet (talviteltassa yöpymiseen sopivat makuualustan ja makuupussin (talvi- tai 

kolmen vuodenajan pussi), sekä yövaatteet 
• Ruokailuvälineet kangaspussissa. Tarvitset mukia ja kahta lautasta, sekä aterimia 
• Vesipullo 
• 1,5 l Vesipullo 
• Puukko 
• Kello 
• Kompassi 
• Tulitikut vedenpitävästi pakattuna 
• Tasku- tai otsalamppu 
• Reppu, rinkka, tai jokin muu varusteiden kuljetusväline, päiväreppu haikille 
• Huomioi varustuksessa vuodenaika, sekä se, että olemme koko ajan ulkona! (myös ruokailut 

+ yöpyminen) 
 
Lisäksi jokaisesta lippukunnasta tarvitaan: 
• 2 kpl Trangia tai muu retkikeitin (jokaisesta lippukunnasta tulee olla ainakin 2 keitintä. Jos olet 

ainoa kurssilainen lippukunnastasi, ota mukaan 1 trangia) (sinolin saa kurssin puolesta, kaasu 
pitää tuoda itse, jos sitä haluaa käyttää) 

• Karttalaukku 
• Kirves teräsuojalla 
• Ensiapulaukku haikille sopivalla sisällöllä 
 
Ohessa kurssin pääpiirteinen aikataulu, jotta tiedät hieman mitä kurssilla tulee tapahtumaan. Muista 
syödä kotona päivällinen, koska kurssilla tarjottava ensimmäinen ateria on tukeva iltapala! 
 
Perjantai 
18.00 Kurssin aloitus ja kurssivartioiden jakaminen 
Majoitteiden pystytys 
Tukeva iltapala 
Pieni koulutus 
Nukkumaan, kipinävuorot pyörimään 
 
Lauantai 
klo 7.30 Herätys 
Aamupala 
Vähän koulutusta 
Lähtö haikille 
Paluu haikilta ja välipala 
Päivällisen valmistusta ja koulutusta 
Päivällinen 
Koulutusta 
Iltanuotio 
Iltapala ja nukkumaan 
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Sunnuntai 
klo 7.30 Herätys 
Aamupala 
Koulutusta 
Lounas 
Purkua 
klo 14.30 Kotiin 
 
YHTEYSTIETOJA 
Kurssinjohtaja 
Vilhelmiina Hännikäinen 
040 555 0927 
Vilhelmiina.hannikainen@pario.fi 
Mikäli on mitään kysyttävää kurssiin liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä! 
 

TERVETULOA! Nähdään kurssilla! 
 
Talvisin terveisin 
Vilhelmiina ja loput staabilaiset 
 
PS: Ilmoita, mikäli erityisruokavaliosi on muuttunut tai on jotakin muita terveydellisiä seikkoja, 
mistä kurssinjohtajan pitäisi tietää (kuten lääkitys tai murtuneet raajat). 
 
 


