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Onneksi olkoon! 
 
Olet tehnyt retkeilytaitojesi kannalta loistavan päätöksen lähteä erätaitokurssille! Kurssistaabi on valmiina 

ottamaan sinusta kopin. Luvassa on paljon taitoja, tietoja ja elämyksiä. 
 

Sekä aikuisten että nuorten kurssi järjestetään 3.3-5.3.2023 Leijankämpällä Yläneellä. 
 
Kurssi alkaa perjantaina 3.3. klo 18.00 ja päättyy samaan paikkaan sunnuntaina n. klo 14.30.  
 
Ajo-ohje kämpälle: Mynämäeltä Mynämäki-Yläne-tietä Yläneen kunnan rajalle, jonka jälkeen noin 1 km 
päästä oikealle, kyltti Mynäjärventie. Tätä tietä vajaat 2 km, kämppä on tien laidassa oikealla puolella. 
 
Kurssin tarkoitus on partiolaisten retkeilytaitojen ja -tietojen lisääminen, retkeilyharrastuksen edistäminen 
sekä eräperinteiden vaaliminen. 
 
Kurssi on muodoltaan maastoleiri ja lauantain aikana teemme päivän mittaisen haikin. Yövymme kurssilla 
kamiinallisessa puolijoukkueteltassa. Jos et halua nukkua puolijoukkueessa (koronan takia), voit nukkua 
myös esimerkiksi laavussa tai omassa majoitteessa. Nukkumista lukuunottamatta kurssilla pystyy pitämään 
turvavälit muiden kuin oman kurssivartion kanssa. TÄRKEÄÄ! Huomaa myös se, että kurssin aikana maasto 
voi olla märkää. Varusteet saattavat siis kastua! Varaathan riittävästi vaihtovaatetta (etenkin sukkia) ja 

hyvät säänpitävät ulkovaatteet sekä kengät. 
 
Osa kurssin koulutuksista suoritetaan ennakkotehtävinä ja ennakkokyselynä, joihin vastataan seuraavista 

linkeistä: 
https://forms.gle/ZViJVqDL8ooq6g2s5  
https://forms.gle/Cgexbcmq1MNJvzo19  
Vastaathan molempiin :) 
Ennakkotehtävät on sallittua suorittaa yhdessä ryhmän tai parin kanssa. Palautuksessa pitää olla kuitenkin 
kaikkien tehtävien tekemiseen osallistuneiden nimet. Ennakkotehtävät tulee palauttaa viimeistään 
26.2.2023. Ennakkotehtävien tarkoitus on vapauttaa kurssiviikonlopulta 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 nuotion 
● Kurssilainen osaa valmistaa ruokaa retkikeittimellä ja nuotiolla 

● Kurssilainen tuntee yleisimpiä retkeilymajoitteita 
● Kurssilainen osaa suunnistaa kartan ja kompassin avulla. 

● Kurssilainen tietää turvallisen ja vastuullisen retkeilyn periaatteet. 
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Kurssille tarvitset mukaan: 
• Partiohuivi 
• Ulkoiluvarusteet: 

• Kuorikerros: vedenpitävät takki ja housut. 
• Lämmin taukotakki tai helposti puettava lämmin paita 

•  Vedenpitävät kengät, joilla on hyvä kävellä haikin aikana  
• Hanskat, pipo, puffi tms. kaulalle 

• Lämpökerros: lämmin paita ja myös housut (materiaalina esim. villa tai fleece).  
• Aluskerros: Pitkähihainen lämpökerrasto, alusvaatteet ja sukat 

•  Vaihtovaatteet: sukkia ja hanskoja pitää olla mukana useammat, sillä ne kastuvat helposti. 
Lisäksi tarvitset vaihtovaatteiksi ainakin alusvaatteita ja vaihtopaidan aluskerrastoon. 

 
•  Yöpymisvarusteet: talviteltassa yöpymiseen sopivat makuualustan (mielellään solumuovinen) ja 
  makuupussin (kolmen vuodenajan pussi) sekä yövaatteet (esimerkiksi toinen lämpökerrasto) 
• Henkilökohtaiset hygieniavälineet ja lääkkeet 

• Vessapaperirulla + käsidesi 
• Ruokailuvälineet kangaspussissa (muki, kaksi lautasta, aterimet) 
• Juomapullo 
• Puukko 
• Muistiinpanovälineet 

• Kompassi 
• Tulitikut vedenpitävästi pakattuna 

• Tasku- tai otsalamppu, varaparistot 
Istuinalusta 

• Rinkka tms. kantolaite sekä päiväreppu haikille, näihin sadesuojat 
• Huomioi varustuksessa vuodenaika, sekä se, että olemme koko ajan ulkona! (myös ruokailut +  

 yöpyminen) 
 

Kokoa itsellesi mukaan myös pieni kikkapakki. Kikkapakista löytyy usein varusteiden korjaamiseen tai 
leirielämän helpottamiseen tarvittavia välineitä. Esimerkiksi narua, ilmastointiteippiä, rautalankaa, siimaa, 

ompeluvälineet, nippusiteitä, remmejä, hakoja, hakaneuloja…  
 

Saat itse päättää mitä kikkapakkisi sisältää, eikä sen tarvitse olla kattava tai pitkään harkittu. Tarkoitus on 
aloittaa viimeistään nyt sinun retkeilyysi sopivan kikkapakin kokoaminen, jotta voit pitää sellaista aina 

mukana.  
 
Lisäksi jokaisesta lippukunnasta tarvitaan: 

● 1 Trangia tai muu retkikeitin per 1-3 kurssilaista eli esim. jos 5 kurssilaista samasta lippukunnasta, 
mukaan 2 trangiaa (sinolin saa kurssin puolesta, kaasu pitää tuoda itse, jos sitä haluaa käyttää)  

● Karttalaukku 

● Kirves teräsuojalla 

● Ensiapulaukku haikille sopivalla sisällöllä 
HUOM: Muistakaa merkitä varusteisiin omistajan nimi selkeästi 
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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 (lounas haikilla) 
Paluu haikilta ja välipala 

Päivällisen valmistusta ja koulutusta 
Päivällinen 
Koulutusta 
Iltanuotio ja iltapala, nukkumaan 
 

Sunnuntai 
klo 7.30 Herätys 

Aamupala 
Koulutusta 

Lounas 
Purkua 

klo 14.30 Kotiin 
 

Kurssille ei järjestetä piirin puolesta yhteiskuljetusta, mutta liitythän alla olevan linkin kautta WhatsApp-
ryhmään, jossa muiden kurssilaisten kesken voitte sopia mahdollisista kimppakyydeistä tai rupatella 

muuten vain mukavia! :) https://chat.whatsapp.com/HVcacRbRHBODfBFa3PMiUV 

 

Yhteystietoja 
kurssinjohtaja     kurssinjohtaja         
Jani Söderlund     Leevi Helle 

045 6724146     050 4658776 
Jani.soderlund@partio.fi   leevi.helle@partio.fi 
 
Mikäli mikään kurssia koskeva on epäselvää, älä epäröi ottaa yhteyttä! 
 

TERVETULOA! Nähdään kurssilla! 
 

T: Kurssinjohtajat Jani ja Leevi sekä kurssin Staabi 
PS: Ilmoitathan, mikäli erityisruokavaliosi on muuttunut tai sinulla on muita terveydellisiä seikkoja, joita 
kurssinjohtajan pitäisi tietää (kuten lääkitys tai murtuneet raajat). 


