
Hei! 
 
Tervetuloa Talviretkeilykurssille ☺ 
 
Kurssimme alkaa Eräveikkojen majan parkkipaikalta  
(osoitteesta Säkyläntie 215, 32560 Virttaa) 
pe 25.1. klo 19.00 ja päättyy samaan paikkaan su 27.1. n. klo 
14.00. 
 
Kurssimme tarkoituksena on rohkaista talvisen 
vaellusharrastuksen pariin, ilman turhia paineita. Kurssi vastaa 
sisällöistään ET II / Vaellus-kurssia mutta talvisemmissa 
olosuhteissa. Aikaisemman ET II / Vaellus-kurssin käymisellä ei ole 
estettä osallistua tälle kurssille.  
 
Kurssin sisältöjä ovat: 

• Oppia varustautumaan vaellukselle talvella 

• Oppia suunnistamaan ja valitsemaan reitti talvisissa olosuhteissa 

• Oppia vaelluksella olemisen käytännöt 

• Oppia majoittautumaan maastossa talvella 

• Oppia huoltamaan varusteita tarpeen tullessa 

• Ensiapu ja turvallisuus vaelluksella 

• Ruoka ja juoma vaelluksella 
 
Osana kurssin hyväksyttyä suorittamista on valmistautua huolella kurssiin. Siitä syystä kurssille on 
ennakkotehtäviä. 
Ennen kurssia: 

1. Kertaa jokamiehenoikeudet, suunnistuksen ja tulenteon perusteet.  
 

2. Harjoittele ruokien kuivaamista. Kuivaa kurssille mukaan: 

• 1 tlk kasvishernekeittoa 

• 2 kpl omenoita (kuivaa kuutioina) 

• 150g vähärasvaista jauhelihaa/ 200g herkkusieniä (tai halutessasi esim. itsekeräämiäsi 
kantarelleja/suppilovahveroita) (Huom. Jauheliha kannattaa ostaa palvelutiskiltä tai jakaa 
kaverin kanssa) 

Jos olet allerginen jollekin seuraavista ruoka-aineista, ota yhteyttä kurssinjohtajaan. Osta kuivausta 
varten tulevat ruoka-aineet omalla kuitillaan, ilman että käytät mitään etuuskorttia. Saat kurssilla 
rahasi takaisin käteisenä kuittia vastaan. Ohjeita ruokien kuivaamiseen löydät internetistä ja 
retkiruokakirjoista (esim. Hentman Raija: Herkutellen luonnossa, kuivatuotteista kunnon eväät) 
 

3. Varusteiden hankkiminen:  

• Henkilökohtaiset varusteesi  
o kokoa itsellesi sopivat varusteet viikonlopun mittaiselle talvivaellukselle 

kurssikirjeen ohessa olevasta listasta. Osana kurssille valmistautumista on selvittää, 
mitkä ovat itsellesi tarpeellisia varusteita.  

o Pakollinen varuste jokaiselle: Termospullo(-ja) tilavuudeltaan vähintään 1 
litra/kurssilainen.  



o Pakkaa omat varusteesi joko rinkkaan tai ahkioon, sillä ne kulkevat koko ajan 
mukana. Kurssimme on suunnitellusti hiihtovaellus, joten ota sukset mukaan myös. 
(Mahdollisesta muuttuvasta lumitilanteesta tiedotetaan ennen kurssia) 

o Majoitumme säätilanteesta riippuen joko erilaisissa avotulimajoitteissa tai muissa 
perinteisissä majoitteissa. Varaudu siis talviseen säähän riittävän hyvällä 
makuupussilla/-pusseilla ja alustalla.  

o Muista pakata mukaan useammat sukat ja hanskat, sillä ne tulevat kastumaan 
todennäköisesti.  

 
Muut varusteet, jotka tulevat kurssin yhteiskäyttöön: 

• Trangia tai muu retkikeitin  
o jokaisesta lippukunnasta tulee olla ainakin 2 keitintä. Jos olet ainoa kurssilainen 

lippukunnastasi, ota mukaan oma trangia. Sinolin saa kurssin puolesta. 
 
Jos sukset, ruoanlaittovälineet tai jokin muu varustus on puutteellista, ota rohkeasti yhteyttä 
kurssinjohtajaan. Selvitellään yhdessä varusteiden mahdollista lainaamista!  
 
 

TERVETULOA! Nähdään kurssilla! 
 

Josefina Hietanen, 044 3263297, josefina.hietanen@gmail.com 
 

PS. Ilmoita myös mahdollinen erityisruokavaliosi Josefinalle 
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