
Pakolliset aktiviteetit 1 2 3 4 Aktiviteetti 1 2 3 4

Jakso ja Majakka x x x x Teemme päätöksiä tarppoon liittyvistä asioista O A-pukki

x Tutustumme vartioomme O Donitsi tai rinkkalautta

x Meidän vartio, paras vartio O Virtaavan veden ylitys

x Meidän vartiossa O Epävarman jään ylitys

x Minä ja meidän vartio O Ehkäisen ja hoidan vaeltajan vaivoja

x Luomme vartiolle säännöt O Osaan välttää lihaskipuja

x x x Päivitämme vartion sääntöjä O Harjoittelemme murtuman lastoitusta

x Osaan hoitaa pienen haavan ja palovamman O Hoidamme haavan luonnon tarvikkeilla

x Hypotermia ja paleltumat O Etsimme luonnosta puhdasta vettä

x Verenvuodot ja sokki O Puhdistamme vettä

x Tajuton potilas O Arvioimme vartion vedenkulutusta

x Teen oman ensiapupussin, osaan soittaa hätäpuhelun. O Etsimme retken veden luonnosta

x Nivelvammat O Hygienia ja intiimihygienia

x Elvytys O Suojautuminen auringolta ja viimalta sekä riittävä juominen

x Sairauskohtaukset ja lääkkeet O Retkipukeutuminen

O Hiertymien hoitaminen ja estäminen

O JOTT

Aktiviteetti 1 2 3 4 O Osallistumme pääsiäisvaellukselle

x Yövymme kiintolaavulla O Osallistumme retkelle lumettomaan aikaan

x Yövymme vaellusteltassa O Osallistumme lumiretkelle

x Yövymme avotulimajoitteessa O Kantotavat

x Yövymme kaminateltassa talvella O Paarit

x Sytytämme ja sammutamme nuotion O Tilapäiskantovälineet

x Kokeilemme erilaisia nuotioita O Erilaiset kuljetusasennot

x Teen parini kanssa sissinuotion O Kengät ja rinkka kuntoon vaellukselle

x Sytytämme nuotion tuoreista tai kosteista puista O Lamput, päälysvaatteet, makuupussi ja -alusta kuntoon vaellukselle

x Teen retkiruokaa retkikeittimellä O Pyykkäys kotona ja luonnossa

x Teen retkiruokaa tuoreista raaka-aineista O Kikkapussi

x Hankin ja valmistan ruokaa O Kirjoitamme vaelluksesta jutun

x Valmistan aterian nuotiolla O Vartion loki

x Käytän maastokarttaa johtajan opastuksella O Valokuvaamme vaelluksen

x Käytän suunnistuskarttaa johtajan opastuksella O Henkilökohtainen loki

x Suunta ja matka O Kotiseutuni retkialueet

x Tutustumme koordinaatistoon O Erilaiset maastot ja maisemat

x Suunnistan maastokartalla O Kansallis- ja luonnonpuistoja lähellä

x Suunnistan suunnistuskartalla O Kansallis- ja luonnonpuistoja kauempaa kotoa

x Yösuunnistus parin kanssa Ruuan kuivaus O Kuivaamme ruokaa

x Geokätköt O Maistamme riistaruokaa

x Teroitamme kirveen, puukon tai vesurin O Maistamme perinteistä suomalaista kalaruokaa

x Huollan retkivarusteen O Metsästysseurojen toiminta ja retkeilyä koskevat ohjeet

x Huollamme majoitteet O Metsästysseuran toimintaan osallistuminen

x Harustamme sahan O Tutustumme kaatolupiin ja suurriistan kaatoon

O Metsästäjän tutkinto

O Onkiminen

O Pilkkiminen

O Verkot ja katiska

O Viehekalastus

O Osoitan pohjoisen kellon avulla

O Osoitamme pohjoisen tähtien avulla

O Teemme kompassin neulan avulla

O Osoitamme pohjoisen luonnonmerkkien avulla

O Pelaamme fyysisiä pelejä kokouksessa

O Osallistumme koko ikäkauden liikuntatapahtumaan

O Teen pienen säännöllisen harjoituksen

O Harjoitan kuntoani säännöllisesti

Harjoitusvaelluksen pelisäännöt O Pelisäännöt

O Selviämme eksymistilanteesta

Teemavaellus

Kuljettaminen

Omien varusteiden huolto

Vaellusblogi

Kansallis- ja luonnonpuistot

Riista- ja kalaruuat

Metsästyksen perusteita

Kalastus

Survivalkompassi

Fyysinen treeni

Eksyminen

Selviytyminen-tarppo

Ylitys

Eräensiapu

Vedenpuhdistaminen

Henkilökohtainen hygienia

Retkitaidot

Suuntaus

Me-henki

Vartion säännöt

Ensiapu 1

Ensiapu 2

Varustehuolto

Majoittuminen

Nuotio

Retkiruokaa

Suunnistus 1

Suunnistus 2
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O Rauhoittelen eksynyttä

O Löydämme takaisin kartalle eksyksistä

O Löydämme edelliseen paikkaan ilman karttaa

O Suomen suojellut maastotyypit ja eläimet

O Uhanalaisten lajien suojeluohjeet

O Rupeama parini kanssa Suomen luonnosta omassa kokouksessa

O Pidämme luonnonsuojelusta seikkailijoille kokouksen

O Sytytyspalat

O Askartelu luonnonmateriaaleista

O Voiveitsen veistäminen

O Rinkan sadesuoja

O Sytytän nuotion suurennuslasilla ja auringolla

O Sytytän nuotion pienjännitesähkön avulla

O Sytytän nuotion tuliporalla

O Sytytän nuotion tuluksilla ja taulalla

O Sytytän parin kanssa nuotion kuivista luonnonpuista

O Teen parin kanssa sissinuotion kuivista kuusen alaoksista

O Sytytän vartion kanssa nuotion tuoreista puista

O Sytytän nuotion vartion kanssa kosteista puista

O Hoidan minulle ja parilleni annetun sopivankokoisen vastuutehtävän harjoitusvaelluksella

O Hoidan minulle ja parilleni annetun sopivankokoisen vastuutehtävän harjoitusvaelluksella 2

O Hoidan minulle ja parilleni annetun sopivankokoisen vastuutehtävän harjoitusvaelluksella 3

O Hoidan minulle ja parilleni annetun sopivankokoisen vastuutehtävän harjoitusvaelluksella 4

O Keräämme syötäviä marjoja ja teemme niistä jälkiruoan retkelle

O Valmistamme retkellä ruoan maustaen sen luonnosta löytyvillä mausteilla

O Keräämme luonnosta syötäviä kasveja, sieniä, lehtiä ja marjoja ja teemme niistä lisukkeen retkiruokaan

O Kalastamme itse tehdyillä välineillä ja valmistamme saaliimme nuotiolla, lisukkeeksi luonnonruokaa

O Toteutan minulle ja parilleni annetun majoitteisiin liittyvän tehtävän seikkailijaryhmässä

O Toteutan minulle annetun majoitteisiin liittyvän tehtävän seikkailijaryhmässä

O Suunnittelen ja toteutan parini kanssa majoitteisiin liittyvän tehtävän seikkailijoille

O Suunittelen ja toteutan majoitteisiin liittyvän tehtävän seikkailijoille

O Teemme hätämajoitteen mukana olevilla varusteilla

O Teemme hätämajoitteen luonnon materiaaleista ilman apuvälineitä

O Teemme hätämajoitteen mukana olevilla varusteilla ja yövymme siinä

O Valmistan henkilökohtaisen hätämajoitteen esim. kuusen alle tai lumiluolaan. Yövyn siinä.

O Teemme itse energiapatukoita

O Ravitseva retkiruoka

O Terveellinen ravitseva ja edullinen ateria

O Tehdään lpk-lehteen retkikeksitesti

Survivalkit O Teemme survival-pakkauksen

O Tiedän heikkojen jäiden tuntomerkit

O Osaan pelastaa jäihin pudonneen

O Tiedän miten jäihin pudonnutta hoidetaan

O Harjoittelemme jäistä pelastamista

O Tunnen jokamiehenoikeudet

O Pidän parini kanssa kokouksen jokamiehenoikeiuksista

O Seikkailijoille toimintaa jokamiehenoikeuksista

O Tutustumme säähän liittyviin sanontoihin

O Seuraamme viikon ajan sääennustuksia

O Tarkkailemme pilviä

O Teemme säähän liittyvän mittauslaitteen

O Tutustun toiminnallisesti morseaakkosiin

O Hätäviestit radiopuhelimella

O Hätäviestit maasta ilmaan, vartaloviestit ja lippuaakkoset

O Retkellä savumerkkjä

O Vaelluksen reittisuunnitelma

O Vaelluksen suunnitteleminen

Viestit

Reitin suunnittelu

Hätämajoite

Selviytymiseväät

Heikot jäät

Jokamiehenoikeudet

Sään ennustaminen

Nuotio ilman tikkuja

Nuotio luonnonpuista

Vastuutehtävä - Harjoitusvaellus

Luonnonantimet

Johtamistehtävä - majoitteet

Eksyminen

Luonnonsuojelu Suomessa

Askartelu
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