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Onneksi olkoon! 
 
Olet tehnyt partiokoulutuksesi kannalta loistavan päätöksen lähteä 
erätaitokurssille! Kurssilla on luvassa paljon taitoja, tietoja ja elämyksiä. 
 
Kurssi järjestetään 06.-08.03.2020 Riihisaaressa, Harjavallan Pirkkojen 
kämpällä. 
 
Kurssi alkaa perjantaina 6.3. klo 18.00 ja päättyy samaan paikkaan 
sunnuntaina n, klo 14.30. Kurssipaikan osoite on Riihisaaren metsätie, 
Harjavalta. 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 ( https://forms.gle/69dxuvbWqRtdkg4UA ). Saat linkin kuksasta löytyvään sähköpostiisi. 
Mikäli et saa sitä, ota yhteyttä kurssinjohtaja Emppuun sähköpostilla saadaksesi linkin sähköpostiisi. 
Lisäksi saat linkin myös pieneen ennakkokyselyyn ( https://forms.gle/RGovLR6pDWzqDHeM6 ) , jossa 
kartoitetaan kurssilaisten aiempaa retkeilykokemusta. 
 
Ennakkotehtävät on sallittua suorittaa yhdessä ryhmän tai parin kanssa. Palautuksessa pitää olla 
kuitenkin kaikkien tehtävien tekemiseen osallistuneiden nimet. Ennakkotehtävät tulee palauttaa 
viimeistään 05.03.2020. 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, kengät, hanskat, kauluhuivin ja pipon. 
Lämpimät ja vedenpitävät voivat olla myös erikseen. 

• Lämpökerros: lämmin paita ja myös housut, lämpimät sukat 
• Aluskerros: Pitkähihainen lämpökerrasto, alusvaatteet 
• Vaihtovaatteet: sukkia ja hanskoja 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 

https://forms.gle/69dxuvbWqRtdkg4UA
https://forms.gle/RGovLR6pDWzqDHeM6
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• Vesipullo 
• 0,5 l vesipullo 
• n. 1 l termospullo 
• Puukko 
• Kello 
• Kompassi 
• Muistiinpanovälineet 
• 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 (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 
 
Tässä on kurssin aikataulu, jotta tiedät mitä kurssilla tulee tapahtumaan pääpiirteissään. 
Syö kotona päivällinen, 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 
 
Sunnuntai 
klo 7.30 Herätys 
Aamupala 
Koulutusta 
Lounas 
Purkua 
klo 14.30 Kotiin 
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Yhteystietoja 
Kurssinjohtaja Emppu 

Emilia Asikainen 
050-405164 

emilia.asikainen-saarimaa@partio.fi 
 

Mikäli mikään kurssia koskeva on epäselvää, älä epäröi ottaa yhteyttä! 
 

TERVETULOA! Nähdään kurssilla! 
 

T: Kurssinjohtajasi Emppu ja muu kurssin staabi 
 
PS: Ilmoita, mikäli erityisruokavaliosi on muuttunut tai on jotakin muita terveydellisiä seikkoja, mistä 
kurssinjohtajan pitäisi tietää (kuten lääkitys tai murtuneet raajat). 
 
 

 
 

Retkeily on mukavaa, kuvassa Empun kissa Into nauttimassa Roihu Finnjamboreesta 2016. 
 
 

 

Peruutusohjeet 

Peruutukset tehdään aina toimistoaikana Partiotoimistolle, puh. 050 3129 420.  

Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus johtuu sairaudesta tai vastaavasta ja osallistuja toimittaa 

lääkärin tai vastaavan todistuksen partiotoimistoon kahden viikon kuluessa tapahtumasta (poikkeuksena 

kilpailut, ks. alla). 

Kurssimaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee Partiotoimistolle viimeistään perjantaina 14.2.2020. 

Ilmoittautuneen kurssilaisen tilalle lippukunta saa lähettää uuden kurssilaisen, vaihdoksesta on 

ilmoitettava Partiotoimistoon vähintään viikkoa ennen kurssin alkamista. Poikkeuksen tekevät vain 

kurssit, joiden kurssipaikka on henkilökohtainen kuten PJ -peruskurssi, veneenohjaajakurssi, kipparikurssi 

ja pelastautumiskurssi. 

Kurssimaksu laskutetaan kokonaan, jos peruutusta ei tule lainkaan tai se tulee liian myöhään tai 

ilmoittautuja ei löydä itselleen sijaista. 

  

  

 


