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Onneksi olkoon! 
 
Olet tehnyt eräelämäsi kannalta loistavan päätöksen lähteä erätaitokurssille! Kurssistaabi on 
valmiina ottamaan sinusta kopin, luvassa on paljon taitoja, tietoja ja elämyksiä. 
 
Kurssi järjestetään 13.-15.9.2019 Perniön Latokartanon (Salo) maastossa. 
 
Kurssi alkaa perjantaina 13.9 klo 19.00 Latokartanonkosken parkkipaikalta (Hästöntie 136, 
25500 PERNIÖ) ja päättyy samaan paikkaan sunnuntaina n, klo 15.00. Kurssin puolesta ei 
järjestetä yhteiskuljetusta. 
 
Kurssin tarkoitus on partiolaisten retkeilytaitojen ja -tietojen lisääminen, retkeilyharrastuksen edistäminen sekä eräperinteiden 
vaaliminen. Odotettavissa on siis elämyksellinen ja hauska viikonloppu hyvässä seurassa ☺  
 
Osa kurssin koulutuksista suoritetaan ennakkotehtävinä, joihin vastataan sähköpostiin lähetettävällä lomakkeella. Lisäksi saat 
linkin myös pieneen ennakkokyselyyn, jossa kartoitetaan kurssilaisten aiempaa retkeilykokemusta. 
 
Ennakkotehtävä: https://forms.gle/DEFAjKQE8aRqVnWJ9 
Ennakkokysely: https://forms.gle/SZbW3A8yp6QqZrwm9 
 
Mikäli et saa sitä, ota yhteyttä kurssinjohtaja Perttuun sähköpostilla saadaksesi linkin sähköpostiisi.  
 
Ennakkotehtävät on sallittua suorittaa yhdessä ryhmän tai parin kanssa. Palautuksessa pitää olla kuitenkin kaikkien tehtävien 
tekemiseen osallistuneiden nimet. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hyvissä ajoin enne leiriä. Ennakkotehtävien tarkoitus on 
vapauttaa kurssiviikonlopulle aikaa sellaisille kurssin osille, joissa pääsee itse tekemään ja kokeilemaan. Ei haittaa, mikäli 
johonkin kysymykseen ei löydy vastausta. Tärkeintä on palauttaa tehtävät ajoissa. Oikeita vastauksia voidaan sitten miettiä 
kurssilla.  
 
Kurssin tavoitteet: 

• Kurssilainen hallitsee käytännön perustiedot ja -taidot luonnossa pärjäämisessä. 

• Osaa valita tarkoituksenmukaiset varusteet retkelle ja leirille 

• Osaa tehdä polttopuita ja käyttötarkoitukseen sopivan nuotion 

• Osaa valmistaa ruokaa retkikeittimellä ja nuotiolla 

• Tuntee yleisimpiä retkeilymajoitteita 

• Osaa suunnistaa kartan ja kompassin avulla. 

• Kurssilainen tietää turvallisen ja vastuullisen retkeilyn periaatteet. 
 
Kurssille tarvitset mukaan: 

• Ulkoiluvarusteet  

• Kuorikerros: lämpimät ja vedenpitävät takin, housut, hanskat ja kengät ja pipon. Lämpimät ja vedenpitävät voivat olla 
myös erikseen 

• Lämpökerros: lämmin paita ja myös housut 

• Aluskerros: Pitkähihainen lämpökerrasto, alusvaatteet 

• Jos syyskuussa on vielä lämmin, pari T-paitaa 

• 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 (kolmen vuodenajan pussi), sekä 
yövaatteet 

• Ruokailuvälineet kangaspussissa.  
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• Vesipullo 

• 1,5 l Vesipullo 

• Puukko 

• Kello 

• Kompassi 

• Tulitikut vedenpitävästi pakattuna 

• Tasku- tai otsalamppu ja varapatterit 

• Muistiinpanovälineet 

• Reppu, rinkka, tai jokin muu varusteiden kuljetusväline, päiväreppu haikille 

• Huomioi varustuksessa vuodenaika, sekä se, että olemme koko ajan ulkona! (myös ruokailut + yöpyminen) 

• Henkilökohtaiset hygieniavälineet ja lääkkeet (hammasharja yms.) 

• Istuinalusta 
 
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 
 
 
Syö kotona päivällinen, kurssilla tarjottava ensimmäinen ateria on tukeva iltapala. 
Samalla kurssipaikalla on samaan aikaan käynnissä aikuisten erätaitoperuskurssi, jonka sisällöt ovat vastaavia tämän kurssin 
kanssa. Hyödynnämme yhteisiä koulutuksia ja muita resursseja aikuisten kurssin kanssa, mutta pyrimme kuitenkin tekemään 
tästä nuorille koulutuksellisen viikonlopun. 
Mikäli mikään kurssia koskeva on epäselvää, älä epäröi ottaa yhteyttä! 
 

TERVETULOA! Nähdään kurssilla! 
 

Perttu Viita, 0400 387510, viita.perttu@gmail.com 
 

PS: Ilmoita, mikäli erityisruokavaliosi on muuttunut tai on jotakin muita terveydellisiä seikkoja, mistä kurssinjohtajan pitäisi 
tietää (kuten lääkitys tai murtuneet raajat). 
 
Ajo-ohjeet Latokartanon koskelle: 
 
Ajamalla ensin kantatie 52:a Perniöstä Tammisaaren suuntaan vähän alle 10 kilometriä. (Jos ylität 
läänirajan, olet liian pitkällä.) Pienellä mäennyppylällä on risteys, josta vasemmalle kääntyy 
Saarenjärventie ja oikealle Hästöntie. Käänny Hästön suuntaan. Noin kilometri ajettuasi huomaat 
tulevasi metsästä pienelle peltoaukealle ja tienvieressä näkyy pari kasvihuonetta. Heti (huom. 
heti!) vasemmalla olevan kasvihuoneen jälkeen kääntyy jyrkästi vasemmalle pieni hiekkatie. Viitta 
”Latokartanon koski” on vinossa, mutta sinne mennään. Seuraa opasteita parin sadan metrin 
päähän parkkipaikalle. Pysäköintikentän reunapusikoiden takana näkyy keltainen, peltikattoinen 
hirsitalo. Olet perillä. 
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