Hei!
Ter et loa Tal iretkeil k rssille ☺
K rssimme alkaa Vamp lan lkoil majan parkkipaikalta
osoitteesta Harj ntie
Vamp la
pe
klo
ja päätt samaan paikkaan s
n klo
K rssimme tarkoit ksena on rohkaista tal isen aell sharrast ksen
pariin ilman t rhia paineita K rssi tä ttää SP n opintopisteitä arten
alidoid n tal iretkeil ko l t ksen aatim kset K rssi astaa
sisällöiltään ET II Vaell s k rssia tal isemmissa olos hteissa
Aikaisemman ET II Vaell s k rssin kä misellä ei ole estettä
osallist a tälle k rssille
K rssin sisältöjä o at
● Oppia ar sta t maan aell kselle tal ella
● Oppia s nnistamaan ja alitsemaan reitti tal isissa olos hteissa
● Oppia aell ksella olemisen kä tännöt
● Oppia majoitta t maan maastossa tal ella
● Oppia h oltamaan ar steita tarpeen t llessa
● Ensiap ja t r allis s aell ksella
● R oka ja j oma aell ksella
Osana k rssin h äks tt ä s orittamista on almista t a h olella k rssiin Siitä s
on ennakkotehtä iä
Ennen kurssia:
Kertaa jokamiehenoikeudet, suunnistuksen ja tulenteon perusteet

stä k rssille

Harjoittele ruokien kuivaamista Kuivaa kurssille mukaan:
●
tlk kas ishernekeittoa
●
kpl omenoita k i aa k tioina
●
g ähäras aista ja helihaa
g herkk sieniä tai hal tessasi esim itsekeräämiäsi
kantarelleja s ppilo ah eroita H om Ja heliha kannattaa ostaa pal el tiskiltä tai jakaa
ka erin kanssa
Jos olet allerginen jollekin se raa ista r oka aineista ota hte ttä k rssinjohtajaan Osta
k i a sta arten t le at r oka aineet omalla k itillaan ilman että kä tät mitään et skorttia
Saat k rssilla rahasi takaisin käteisenä k ittia astaan Ohjeita r okien k i aamiseen lö dät
internetistä ja retkir okakirjoista esim Hentman Raija Herk tellen l onnossa k i at otteista
k nnon e äät

●

Varusteiden hankkiminen:
Henkilökohtaiset ar steesi
o kokoa itsellesi sopi at ar steet viikonlopun mittaiselle tal i aell kselle
k rssikirjeen ohessa ole asta listasta ain henkilökohtaiset ar steet Osana
k rssille almista t mista on sel ittää mitkä o at itsellesi tarpeellisia ar steita
o Pakollinen ar ste jokaiselle Termosp llo ja tila
deltaan ähintään
litra k rssilainen
o Pakkaa omat ar steesi joko rinkkaan tai ahkioon sillä ne k lke at koko ajan
m kana K rssimme on s nnitell sti hiihtovaellus joten ota s kset m kaan m ös
Mahdollisesta m tt asta l mitilanteesta tiedotetaan ennen k rssia
o Majoit mme säätilanteesta riipp en joko erilaisissa a ot limajoitteissa tai m issa
perinteisissä majoitteissa Vara d siis tal iseen säähän riittä än h ällä
mak p ssilla p sseilla ja al stalla

o

M

M ista pakata m kaan seammat s kat ja hanskat sillä ne t le at kast maan
todennäköisesti

t ar steet jotka t le at k rssin hteiskä ttöön
● Trangia tai m retkikeitin
o jokaisesta lipp k nnasta t lee olla ainakin keitintä Jos olet ainoa k rssilainen
lipp k nnastasi ota m kaan oma trangia Sinolin saa k rssin p olesta

Jos s kset r oanlaitto älineet tai jokin m
ar st s on p tteellista ota rohkeasti hte ttä
k rssinjohtajaan Sel itellään hdessä ar steiden mahdollista lainaamista

TERVETULOA Nähdään kurssilla
Paa o Kaija

paa o kaija

PS Ilmoita m ös mahdollinen erit isr oka aliosi Paa olle

partio

Yön yli kestävän retken varusteet
= perusvaruste
= tarvittaessa, olosuhteet huomioon ottaen
Henkilökohtaiset varusteet
Päällä

kesä

talvi

omat muistiinpanot

käytännöllinen takki
tuulenpitävä, hupullinen takki
vuorilliset tai vuorittomat retkihousut
välihousut
alusvaatteet, esim. urheilukerrasto
villa- tai fleecepusero
pitkähihainen paita
lyhythihainen t-paita
villa- tms. sukat
vaellusjalkineet / kumisaappaat / hiihtojalkineet
jalkineiden pohjalliset
sadeasu tai kuorivaatteet
kaulaliina
kevyt retkipäähine
tuulenpitävä, korvia ja poskia suojaava päähine
vaelluskäsineet
lämpimät vaellusrukkaset ja lapaset
rinkka / ahkio
rinkan tai repun sadesuojus
sukset
sauvat
kello
sääskiöljy tai -puikko
nenäliinoja
Kantolaitteessa tai ahkiossa
Perusvarusteet
makuupussi (vuodenajan mukaan)
makuupussilakana
makuualusta (vuodenajan mukaan)
vara-alusvaatekerta
villakerrasto
villa- tai fleecepusero, jos ei päällä
pitkähihainen paita
lyhythihainen paita
shortsit tai lyhennettävät pitkät housut
vaihtoasu
ohuet ja paksut sukat
leirijalkineet, esim. lenkkarit tai sandaalit
kahluujalkineet
sadeasu tai kuoriasu
untuvatakki tai muu lämmin taukovaate
kaulaliina, jos ei päällä
käsineet
päänsuojus, esim. kommandohuppu
yömyssy
yöasu, esim. ylimääräinen kerrasto
puukko
kartta, kartan suojus tai karttalaukku, kompassi
tasku- tai otsalamppu ja varaparistoja
tulitikkuja
muki ja ruokailuastia
lusikka, (veitsi ja haarukka)

kesä

talvi

omat muistiinpanot

vesipullo
peseytymisvälineet, pieni pyyhe, hammasharja
WC-paperia
matkavaatteet
rahat, henkilöpaperit, luvat, avaimet
matkapuhelin
Muut henkilökohtaiset varusteet
termospullo
kamera ja filmiä tai muistikortteja, varaparistoja
objektiiveja, jalusta
luuppi
kiikari
muistiinpanovälineet
luonto-oppaita
kalastusvälineet ja -luvat
muut mahdolliset harrastusvälineet
lämpömittari
aurinkovoide
(polaroidut) aurinkolasit
varasilmälasit
myrskylasit
päiväreppu
kumisaappaat ja pohjalliset
saappaan varahuopavuorit
säärystimet
istuinalusta
hyttyshattu
tuulihousut
jäänaskalit
muovipusseja
Ryhmäkohtaiset varusteet
kesä
teltta, laavu tai loue
retkikeitin ja kattilat, paistinpannu
polttoaine
keittimen alusta
tulitikut ja varatikut, vesitiiviisti suojattuna
tulentekopussi (kynttilä, sytytyspalat, tervasta jne)
kauha ja vispilä, lasta
vedenkantopussi
retkikirves ja -saha
kartta, kartan suojus, kompassi
GPS-laite
avaruushuopa
pelastusköysi, vähintään 20 m
pyykkipojat
kukkalapio
suksivoiteet, silikonia
kenkärasvaa
kynttilöitä
lumilapio
radio (säätiedotuksia varten)
tuulisäkki
retkiruoat ja -juomat (katso oma listansa)
korjausvälineet (katso oma listansa)
ensiapuvälineet (katso oma listansa)

talvi

omat muistiinpanot

