
Erätaitoperuskurssista (ET I) saatavat TARPOJA-aktiviteetit 

      Leiritarppo:    Retkeilytaidot:   

 - Kuivaus T1 & T2  (Kuivatan vaatteita ja jalkineita,  -Suunnistus 1  T1  (Käytän maastokarttaa 

 Tutustumme erämiehen kikkoihin)   johtajan opastuksella)                 

 -Retkelle valmistautuminen T1  (Omat varusteet)  -Suunnistus 2  T1  (Suunnistan 

 -Tilapäisrakennelmat T1  (Teen kolmijalan)   maastokartalla) 

      Selviytymistarppo:     -Nuotio T1  (Sytytämme ja sammutamme  

 -Henkilökohtainen hygienia T3  (Retkipukeutuminen)  nuotion)   

 -Teemavaellus T3 & T4  (Osallistumme retkelle   -Retkiruoka T1, T2 & T4  (Teen retkiruokaa 

 lumettomaan  aikaan, Osallistumme lumiretkelle)  retkikeittimellä, Teen retkiruokaa tuoreista

 -Kuljettaminen T1  (Kantotavat)   raaka-aineista, Valmistan aterian 

 -Omien varusteiden huolto T4  (Kikkapussi)  nuotiolla)   

 -Eksyminen T1  (Selviämme eksymistilanteesta)  -Varustehuolto T1  (Teroitamme kirveen, 

 -Survivalkit T1  (Teemme survival-   puukon tai vesurin)  

 pakkauksen)     -Majoittuminen T3 & T4  (Yövymme 

 -Jokamiehenoikeudet T1  (Tunnen    avotulimajoitteessa, Yövymme 

 jokamiehenoikeudet)    kaminateltassa talvella) 

     Yhteiskuntatarppo:    Ensiapu:    

 -Uusia partioystäviä T3  (Osallistun piirin    -Ensiapu 1  T2  (Hypotermia ja paleltumat) 

 järjestämään tapahtumaan) 

            Kuva: Maija Viitamäki 

  

Erätaitoperuskurssista (ET I) saatavat SAMOAJA-aktiviteetit 

       -Tasku: Metsävarusteet/ Eränkävijöiden supermies 
- Kertaamme erilaiset hätämerkit sekä hypotermian ensiavun 
- Mietimme mitä tapaturmia voi sattua vaelluksella. Harjoittelemme ensiaputaitoja tällaisten tilanteiden 
varalta. 
- Opettelemme tekemään hätäsuojan ja harjoittelemme varusteiden korjaamista maasto-olosuhteissa. 
- Osaan pystyttää ja huoltaa kolme erilaista majoitetta. 

                        - Tiedän miten viikon mittaisen vaelluksen varusteet pakataan sopivalla tavalla. 

       -Tasku: Partiovarusteet/ Försti       

 - Hypotermia 

      -Tasku: Päivittäiset varusteet/ Tunkki ja pesukone 
- Huollan omat retkeilyjalkineeni oikein 

      -Tasku: Omat varusteet/ Ruoka porsaan kotiin ajaa     
 - Teemme ruokaa täysin käsittelemättömistä     
 perusraaka-aineista 

      -Tasku: Metsävarusteet/ Pysytään kartalla 
-Tutustun koordinaattijärjestelmiin 
- Kertaan suunnistustaidot ja havainnoin  
ilmansuuntia luonnossa 
 

      -Tasku: Metsävarusteet/ Taivas kattona - sammal mattona 
-Toteutamme ryhmällemme vuoden aikana neljä erilaista maastoyötä eri vuodenaikoina. Majoitumme  
eri tavoin eri retkillä ja kokeilemme vähintään yhtä kaikille uutta tapaa majoittua.              
        
      Kuva: Maija Viitamäki 



 

Erätaitoperuskurssista (ET I) saatavat VAELTAJA-aktiviteetit 

 

     -Aktiviteetti: Johtajakoulutus/Koulutusjärjestelmän koulutusmoduulit 
- Suorita vähintään kaksi koulutusjärjestelmän moduulia, joista koet olevan eniten hyötyä nykyisissä tai 
tulevissa johtajapesteissä 

 
     -Aktiviteetti: Suunnistus/Suunnistuskilpailu 

- Harjoitelkaa suunnistusta.. jne. 

     -Aktiviteetti: Käytännön johtaminen/ 
    Kriisijohtaminen ja turvallisuussuunnitelmat 
- Tutustukaa SP:n turvallisuusohjeisiin.. jne. 

     -Aktiviteetti: Retkeily/Rakovalkea 
- Valmistakaa rakovalkea huomioiden     

 luonnonsuojelulliset näkökohdat.      
 Yöpykää rakovalkealla. 

     -Aktiviteetti: Retkeily/Tekniset retkeilyvarusteet 
- Tutustukaa erilaisiin teknisiin retkeilyvarusteisiin,     

 niiden käyttöön ja huoltoon.      
       Kuva: Maija Viitamäki 

 

Talviretkeilykurssista saatavat SAMOAJA-aktiviteetit 

 
  -Tasku: Metsävarusteet/Taivas kattona – sammal mattona     

 -Otamme selvää erilaisista talvimajoitteista ja kokeilemme vähintään kahta erilaista lumimajoitetta. 
-Valmistaudun porukassa vaeltamaan talvella ja toteutan vähintään kahden vuorokauden mittaisen 
talvivaelluksen. Tiedän, miten kylmä vesi, pakkanen ja tuuli vaikuttavat ihmisen selviytymiskykyyn, ja 
huomioin tämän valmistautuessani vaellukselle. 

 
-Tasku: Metsävarusteet/Eränkävijöiden supermies     

 -Mietimme, mitä tapaturmia voi sattua vaelluksella. Harjoittelemme ensiaputaitoja tällaisten tilanteiden  
  varalta ja kokoamme ensiapulaukun vaellusta varten. 

-Opettelemme tekemään hätäsuojan ja harjoittelemme varusteiden korjaamista maasto-olosuhteissa. 
-Osaan huoltaa hiihtovarusteeni 

 
        -Tasku: Metsävarusteet/Pysytään kartalla 
 -Kertaan suunnistustaidot ja havainnoin ilmansuuntia luonnossa 
 
        -Tasku: Metsävarusteet/Olmi, Kontiainen ja Kilkki 

-Osallistumme opastetulle luontoretkelle 
 

-Tasku: Partiovarusteet/Försti 
-Hypotermia  

         -Tasku: Omat varusteet/Lihat liikkeelle ja patti paikallaan     

 -Harjoittelemme hiihtämistä talvivaellusvarusteissa    Kuva: Maija Viitamäki 

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Otamme_selv%C3%A4%C3%A4_erilaisista_talvimajoitteista_ja_kokeilemme_v%C3%A4hint%C3%A4%C3%A4n_kahta_erilaista_lumimajoitetta.
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Valmistaudun_porukassa_vaeltamaan_talvella_ja_toteutan_v%C3%A4hint%C3%A4%C3%A4n_kahden_vuorokauden_mittaisen_talvivaelluksen
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Valmistaudun_porukassa_vaeltamaan_talvella_ja_toteutan_v%C3%A4hint%C3%A4%C3%A4n_kahden_vuorokauden_mittaisen_talvivaelluksen


 

Talviretkeilykurssista saatavat VAELTAJA-aktiviteetit 

 
-Aktiviteetti: Retkeily/Lumimajoitteet      

 -Rakentakaa lumiluola, iglu tai kinsi (quinzee) ja yöpykää siinä. Kiinnittäkää    

 rakentamisessa erityistä huomiota luolan ilmanvaihtoon ja esimerkiksi luolan merkitsemiseen.  

-Aktiviteetti: Retkeily/Tekniset retkeilyvarusteet     

 -Tutustukaa erilaisiin teknisiin retkeilyvälineisiin, niiden käyttöön ja huoltoon. Tällaisia välineitä 

 ovat esimerkiksi GPS, bensakeitin, vedenpuhdistin, kalvokankaat ja tekniset teltat.   

-Aktiviteetti: Retkeily/Retki- ja vaellusruoat      

 -Tutustukaa erilaisiin retki- ja vaellusruokiin sekä suunnitelkaa ruoat eripituisille retkille ja  

 vaelluksille. Huomioikaa eri tilanteiden mukaan esimerkiksi ruokien säilyvyys, helppous, ravintoarvot 

 ja ekologisuus. Toteuttakaa vähintään yksi retki tai vaellus suunnittelemillanne ruoilla.  

 Arvioikaa retken/vaelluksen jälkeen suunnittelemienne ruokien toimivuutta retkellä. 

-Aktiviteetti: Vaeltaminen/Lumimajoitevaellus                                                                                          

-Suunnitelkaa ja toteuttakaa talvivaellus, jonka aikana yövytte lumimajoitteessa. Harjoitelkaa lumen 

kiinteyden arviointia ja muita lumimajoitteisiin liittyviä turvallisuustekijöitä. 

 

Kuva: Maija Viitamäki 

 

Erätaitojatkokurssista (ET II) saatavat SAMOAJA-aktiviteetit 

      
         -Tasku: Metsävarusteet/Eränkävijöiden supermies 
 -Mietimme, mitä tapaturmia voi sattua vaelluksella. Harjoittelemme   
 ensiaputaitoja tällaisten tilanteiden varalta ja kokoamme ensiapulaukun   
 vaellusta varten.       
 -Opettelemme tekemään hätäsuojan ja harjoittelemme varusteiden   
 korjaamista maasto-olosuhteissa. 
     
         -Tasku: Metsävarusteet/Olmi, Kontiainen ja Kilkki 

-Osallistumme opastetulle luontoretkelle 
 
         -Tasku: Metsävarusteet/Pysytään kartalla     
 -Suunnistan yöllä       
 - Kertaan suunnistustaidot ja havainnoin ilmansuuntia luonnossa 
     
         -Tasku: Kikkapakki/Kekkaamme ja hokaamme! 

-Teemme retken, jossa pitää selviytyä mahdollisimman vähin varustein. 
Kuva: Maija Viitamäki

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Lumimajoitevaellus
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Mietimme,_mit%C3%A4_tapaturmia_voi_sattua_vaelluksella._Harjoittelemme_ensiaputaitoja_t%C3%A4llaisten_tilanteiden_varalta_ja_kokoamme_ensiapulaukun_vaellusta_varten.
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Mietimme,_mit%C3%A4_tapaturmia_voi_sattua_vaelluksella._Harjoittelemme_ensiaputaitoja_t%C3%A4llaisten_tilanteiden_varalta_ja_kokoamme_ensiapulaukun_vaellusta_varten.
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Mietimme,_mit%C3%A4_tapaturmia_voi_sattua_vaelluksella._Harjoittelemme_ensiaputaitoja_t%C3%A4llaisten_tilanteiden_varalta_ja_kokoamme_ensiapulaukun_vaellusta_varten.
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Opettelemme_tekem%C3%A4%C3%A4n_h%C3%A4t%C3%A4suojan_ja_harjoittelemme_varusteiden_korjaamista_maasto-olosuhteissa.
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Opettelemme_tekem%C3%A4%C3%A4n_h%C3%A4t%C3%A4suojan_ja_harjoittelemme_varusteiden_korjaamista_maasto-olosuhteissa.
http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Teemme_retken,_jossa_pit%C3%A4%C3%A4_selviyty%C3%A4_mahdollisimman_v%C3%A4hin_varustein.


 
Erätaitojatkokurssista (ET II) saatavat VAELTAJA-aktiviteetit 

 
 

-Aktiviteetti: Retkeily/Retki- ja vaellusruoat     

 -Tutustukaa erilaisiin retki- ja vaellusruokiin sekä suunnitelkaa ruoat eripituisille retkille ja 

 vaelluksille. Huomioikaa eri tilanteiden mukaan esimerkiksi ruokien säilyvyys, helppous, 

  ravintoarvot ja ekologisuus. Toteuttakaa vähintään yksi retki tai vaellus

 suunnittelemillanne ruoilla. Arvioikaa retken/vaelluksen jälkeen suunnittelemienne

 ruokien toimivuutta retkellä. 

 

-Aktiviteetti: Retkeily/Tekniset retkeilyvarusteet     

 -Tutustukaa erilaisiin teknisiin retkeilyvälineisiin, niiden käyttöön ja huoltoon. Tällaisia 

  välineitä ovat esimerkiksi GPS, bensakeitin, vedenpuhdistin, kalvokankaat ja tekniset 

  teltat. 

Kuva: Maija Viitamäki 

 

Erätaitojatkokurssista (ET II) saatavat TARPOJA-aktiviteetit 

     Retkeilytaidot:        
 -Suunnistus 2  T1 & T3 (Suunnistan maastokartalla, Yösuunnistus parin kanssa)   
 -Nuotio T2- T4  (Kokeilemme erilaisia nuotioita, Teen parini kanssa sissinuotion, Sytytämme nuotion tuoreista 
 tai kosteista puista) 

     Ensiapu:         
 -Ensiapu 1  T1, T3 & T4 (Osaan hoitaa pienen haavan ja palovamman, Verenvuodot ja sokki, Tajuton potilas) 

-Ensiapu 2  T2 (Nivelvammat) 

     Selviytymistarppo:        
 -Ylitys T1 & T2  (A-pukki, Donitsi tai rinkkalautta)     
 -Eksyminen T3 (Löydämme takaisin kartalle eksyksistä)     
 -Eksyminen T1  (Selviämme eksymistilanteesta)     
 -Reitin suunnittelu T1  (Vaelluksen reittisuunnitelma)     
 -Survivalkompassi T2 & T4 (Osoitamme pohjoisen tähtien avulla, Osoitamme pohjoisen luonnonmerkkien avulla) 
 -Vedenpuhdistaminen T2  (Puhdistamme vettä)     
 -Selviytymiseväät T2  (Ravitseva retkiruoka)     
 -Nuotio luonnonpuista T1-T4 (Sytytän parin kanssa nuotion kuivista luonnonpuista, Teen parin kanssa 
 sissinuotion kuivista kuusen alaoksista, Sytytän vartion kanssa nuotion tuoreista puista, Sytytän nuotion vartion 
 kanssa kosteista puista)       
 -Luonnonantimet T3  (Keräämme luonnosta syötäviä kasveja, sieniä, lehtiä, marjoja ym. ja teemme niistä 
 lisukkeen retkiruokaan)       
 -Henkilökohtainen hygienia T2  (Suojautuminen auringolta ja viimalta sekä riittävä juominen)  
 -Heikot jäät T1 & T3  (Tiedän heikkojen jäiden tuntomerkit, Tiedän miten jäihin pudonnutta hoidetaan) 
 - Hätämajoite T1, T2, T3  (Teemme hätämajoitteen mukana olevilla varusteilla, Teemme hätämajoitteen 
 luonnon materiaaleista ilman apuvälineitä, Teemme hätämajoitteen mukana olevilla varusteilla ja  yövymme siinä 

     Leiritarppo:        
 -Retkelle valmistautuminen T3  (Retken kalusto)   Kuva: Maija Viitamäki 

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat:A-pukki

