
Erämuijan Selviytyjät-vaellus 
 

Milloin olet viimeksi seikkaillut Selviytyjät-televisiosarjan tapaan omia Erämuija-taitojasi 

testaten? Osaatko varautua yllättäviinkin tilanteisiin? Vastasit kysymyksiin miten vain, nyt 

sinulla on mahdollisuus päästä harjoittamaan Oikeita Selviyjän Taitoja 21.–23.4. 

Kuhankuonolla järjestettävällä Erämuijan Selviytyjät-vaelluksella! 

 

Jokaisella ikäkaudella seikkaijoista ylöspäin (v. 2006 syntyneet) on nyt mahdollisuus päästä 

harjoittamaan selviytyjän taitojaan. Jokaisella ikäkaudella on oma vaellusreitti ja omia 

Selviytyjät-tehtäviä, jotka tekevät vaelluksesta vielä entistäkin hauskemman! 

Osallistuttuasi ensimmäiselle lippukunnan vaellukselle saat vihreän Erämuijamerkin rinkkaan 

tai partiopaitaan ylpeänä kannettavaksi. Kun vaelluksia on täynnä vähintään viisi, saat kantaa 

ylpeydellä rakonpunaista merkkiä. Kymmenestä vaelluksesta ansaitsee hiilenmustan merkin 

ja viidestätoista vaelluksesta parkkiintuu nahkaisen Erämuijamerkin kantajaksi. 

 

Matkustamme Kuhankuonolle tilausbussilla, lähtö on 21.4. klo 17.30 Nummen kololta. Paluu 

takaisin Nummen kololle on sunnuntaina 23.4. klo 15.00, jonka jälkeen puramme yhdessä 

vaelluksen tavaroita. (Tilausbussi ei tätä vaelluskirjettä kirjoittaessa ole vielä varmistunut, 

joten ilmoittautumislomakkeessa kysytään varmuuden vuoksi myös kuljetusmahdollisuuksia. 

Liikumme tilausbussilla Kuhankuonolle ja Turkuun, mikäli se suinkin on mahdollista!) 

Vaelluksen hinta on 35 euroa ja se sisältää tilauskuljetuksen, ruoat ja vaellusmateriaalit. 

 

Jos sinulta ei löydy jotakin vaelluksella tarvittavaa tavaraa, ota ensisijaisesti yhteyttä omaan 

ryhmänjohtajaasi tai vaelluksen johtajaan  löydämme kyllä lainaan hyviä varusteita. Lue 

varusteluettelo huolellisesti läpi, sillä ohjelma on suunniteltu siten, että jokaista tavaraa 

yleensä tarvitaan. Varaa rinkkaasi tilaa myös vartion yhteisille tavaroille, kuten 

retkikeittimelle, teltalle/laavulle ja ruualle. Rinkan ulkopuolella ei ole syytä roikkua 

kovinkaan paljon tavaroita, sillä silloin niillä on taipumusta tippua suohon tai muuten kadota 

mystisesti. 

 

Mukaan tarvitset seuraavat välineet: 

- partiohuivi 

 rinkka (vähintään n. 50 l, kantolaitteen on syytä olla kantajalleen sopiva) 

 rinkkaan tilaa yhteisille tavaroille 

- rinkan sadesuoja 

 makuupussi vedenpitävästi pakattuna 

 makuualusta 

 vaellusasu: housut, kerraston paita ja housut, takki 

 mukana oltava vedenpitävä sadetakki ja housut  

 vaelluskengät (ei esim. lenkkareita) 

 saappaat, mikäli vaelluskengät eivät ole vedenpitävät 

 lämmintä vaatetta (tauoille ja iltaan, liikkuessa vähemmän päälle): villapaita, pitkät kalsarit, 

villasukat, hanskat, hattu ja pipo (mieluiten Sädäripipo, jos löytyy) 



 vaihtovaatteet pakattuina muovipusseihin rinkkaan: alusvaatteet, paita (suosi teknistä 

materiaalia tai villaa, puuvilla on kylmää kastuessaan), sukkia (useammat vaihtosukat!), 

housut 

- hygieniavälineet: hammasharja ja tahna, päänsärkylääkettä, muut omat lääkkeet, savetteja,

siteitä, huulirasva, rakkolaastaria, laastaria, pieni pullo käsidesiä, (silmälasikotelo)

 tulitikut vesitiiviisti (esim. Minigrippussissa)

- kompassi

 puukko

- ruokailuvälineet (muovinen lautanen ja muki, haarukka, veitsi ja lusikka) pakattuna

kangaspussiin

 juomapullo vedellä täytettynä 1 l (matkan varrella ei ole kaikissa paikoissa

juomavettä, joten riittävän iso pullo on tärkeä) + 1⁄2 litran lisäpullo

 lyijykynä ja paperia

 rannekello

 Erämuijan kikkapussi (mm. vahvaa lankaa ja neula, kangaspaikka, narua esim.

kengännauha, irtohihna, vähän ilmastointiteippiä, tulitikut, pieni kynttilänpätkä, rautalankaa,

naula, hakaneula jne.) Voit pakata kikkapussin johonkin kestävämpään kangaspussukkaan.

(Kikkapussia käytetään, mikäli jotain hajoaa tai tuli pitää saada syttymään).

 1 rulla vessapaperia muovipussissa

 tasku tai otsalamppu ja varaparistot

 omia naposteltavia matkan varrelle taskuun: pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä, eväspatukoita,

suklaata, karkkia tms. n. 200 g yhteensä (Jätä kääreelliset pikkukarkit kotiin, kaikki roskat

tulee kuljettaa takaisin kotiin roskikseen)

 Kännykän tai kameran voi ottaa omalla vastuulla mukaan. Näitä ei vaelluksen puolesta

tosin tarvita. (Huomioithan, että metsässä laitteet voivat tippua, rikkoontua, kastua tai kadota.

Latausmahdollisuuksia ei ole.)

Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksajäsenrekisterin kautta (Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: 

bit.ly/selviytyjatvaellus) ja maksetaan Helin tilille (FI98 5166 0240 033901) 13.4.2017 

mennessä. Viestiksi maksuun laitetaan “Selviytyjät” ja osallistujan nimi.  

Viimeinen ilmoittautumispäivä on torstai 13.4.2017. Muista ottaa perjantaina mukaan kuitti 

tai vastaava tosite maksetusta maksusta, sillä se on edellytys vaellukselle pääsyyn. 

Ilmoittautuminen on sitova ja sairastapauksissa retkimaksun korvausta voi hakea 

partiovakuutuksesta. 

Mikäli sinulle tulee kysyttävää mihin  

tahansa liittyen, ole rohkeasti 

yhteydessä vaelluksen johtajaan! 

Innokkaana vaellusta odottaen, 

Heli Jämsén 

heli.jamsen@sadetytot.net 

mailto:heli.jamsen@sadetytot.net

