Hei!
Olet ilmoittautunut aikuisten erätaitokurssille 13-15.9.2019.
Kurssi järjestetään Perniön Latokartanon (Salo) maastossa
Kurssi alkaa perjantaina 13.9. klo 19.00 Latokartanonkosken
parkkipaikalta (Hästöntie 136, 25500 PERNIÖ)
Kurssi päättyy samaan paikkaan sunnuntaina n, klo 15.00
Kurssin tarkoitus on partiolaisten retkeilytaitojen ja -tietojen
lisääminen, retkeilyharrastuksen edistäminen sekä
eräperinteiden vaaliminen.
Kurssi on muodoltaan liikkuva leiri, jossa vaelletaan rauhallisesti
helpohkossa maastossa ja nukutaan kahdessa eri leirissä.
Ruokaa valmistamme useilla erilaisilla tavoilla, monipuolisista
materiaaleista. Odotettavissa on siis elämyksellinen ja letkeä viikonloppu hyvässä seurassa!
Ohessa on myös linkki esitietolomakkeeseen ja ennakkotehtäviin, joiden kysymyksiin haluamme
saada vastaukset hyvissä ajoin ennen leiriä.
Ennakkokysely: http://bit.ly/2MamzCA
Ennakkotehtävät: http://bit.ly/2GYCMqi
Kurssin tavoitteet:
• Kurssilainen hallitsee käytännön perustiedot ja -taidot luonnossa pärjäämisessä, siten että osaa
opettaa oppimansa nuoremmille.
• Kurssilainen innostuu ja saa varmuutta lähteä retkelle eri ikäisten lasten kanssa.
• Kurssilainen kokee retkeilyn ja luonnossa olon turvalliseksi ja miellyttäväksi kokemukseksi,
viihtyy siellä ja kokee uusia elämyksiä.
• Kurssilainen tuntee perusteet SP:n retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeesta.
Kurssille tarvitset mukaan:
• Säänmukaiset ulkoiluvarusteet
• Makuupussin, -alustan ja muut yöpymisvarusteet
• Ruokailuvälineet
• Trangian tai muun retkikeittimen
• Puukon
• Kompassin
• Tasku- tai otsalampun
• Muistiinpanovälineet
• Reppu, rinkka, tai jokin muu varusteiden kuljetusväline
• Vesipullo (ja termospullo)
• Huomioi varustuksessa vuodenaika, sekä se, että olemme koko ajan ulkona (ruokailut +
yöpyminen)
Muut varusteet, jotka tulevat kurssin yhteiskäyttöön:

•

Laavu, loue, erätoveri tai vaellustelttajokaisesta lippukunnasta tulee olla ainakin 1 majoite.
Jos olet ainoa kurssilainen lippukunnastasi, ota mukaan oma majoite. Majoitteita
käytetään kurssilla tarpeen mukaan.

Muuta huomioitavaa: Samalla kurssipaikalla on käynnissä samaan aikaan nuorten
erätaitoperuskurssi, jonka sisällöt ovat vastaavia tämän kurssin kanssa. Hyödynnämme yhteisiä
koulutuksia ja muita resursseja nuorten kurssin kanssa, mutta pyrimme kuitenkin tekemään tästä
kurssista aikuisten koulutuksellisen viikonlopun.

TERVETULOA! Nähdään kurssilla!
Josefina Hietanen, 0443263297, josefina.hietanen@gmail.com ,

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.

