RIIHITYS
Tampereen Eräpoikien perinteinen riihitys
23.-25.11.2018 Helvetinjärven kansallispuistossa
Riihitys on Tampereen Eräpoikien viikonlopun mittainen vaellus, jossa opitaan ja testataan riihittäjien partio-, erä- ja
suunnistustaitoja. Juurensa riihitys juontaan vanhaan partio-ohjelmaan, jolloin riihityksellä tehtiin luokkasuorituksia
erilaisten partiotaitojen testaamiseksi. Eräpoikien nykyinen riihitys on jalostunut vanhan partio-ohjelman riihityksestä
tapahtumaksi, jossa edelleen testataan kuluneen partiovuoden aikana opittuja taitoja, mutta myös opetetaan ja
opitaan uutta. Riihitys on tärkeä osa eräpojan partiopolkua ja sen suorittamisesta saa suoritustasoaan vastaavan
merkin, joka kiinnitetään partiopaitaan.
Vaelluksella liikutaan 3-5 hengen vartioissa, jotka koostuvat samaa luokkaa suorittavista riihittäjistä. Luokkia on
yhteensä 3 ja ne muuttuvat haastavimmiksi III-luokasta I-luokkaan. III- ja II- luokissa pääpaino oppimisessa ja
vaeltamiseen tutustumisessa. Jokaista näiden luokan vartiota on saattamassa ja ohjaamassa koko ajan johtajaikäinen
henkilö. I-luokassa taitoja enemmän testataan ja vartioilla on myös itsenäisiä suunnistusosioita. Kun eräpoika on
suorittanut I-luokan, katsotaan hänen omaavan riittävän tieto- ja taitotason vastuullisempiin johtajatehtäviin
lippukunnassa. Vaellusmatkat suhteutetaan aina maastoon, vallitseviin keliolosuhteisiin ja riihittäjien taitotasoon.
Riihityksellä vaelletaan kantaen kaikkia tavaroita mukana koko viikonloppu ja ollaan koko ajan ulkona. Tämän vuoksi
rinkka ja säänmukaiset vaatteet ovat ehdottoman tärkeät. Molemmat yöt nukutaan ulkona erätoverimajoitteessa.
Ennen viikonloppua kannattaakin katsoa säätiedotus, jotta osaa varautua oikean tyyppisillä varusteilla. Mikäli
riihitysviikonlopulle luvataan kovaa pakkasta, vaihdetaan majoite keliin sopivaksi. Tästä tiedotetaan viimeistään kolme
päivää ennen riihitystä.

Lähtö perjantaina 23.11. klo 18 Pyynikin Pappilasta
Paluu sunnuntaina 25.11. klo 15 Pyynikin Pappilalle

Ilmoittautuminen hoidetaan KUKSA-jäsenrekisterijärjestelmän avulla. Linkki Kuksa-ilmoittautumiseen:
kuksaan.fi/23901. Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa, mikäli pääset auttamaan kyydityksissä
jompaankumpaan suuntaan.
Ilmoittautumisaikaa on 18.11. klo 23.59 asti ja ilmoittautuminen on tämän jälkeen sitova. Reissumaksu
maksetaan Tampereen Eräpoikien tilille ilmoittautumisen yhteydessä. Reissun hinta on 30€. Hinta kattaa
majoituksen, ruuan sekä muun materiaalin. Ilmoittautumisajan päätyttyä reissumaksua ei palauteta. Reissumaksun
tulee näkyä Eräpoikien tilillä viimeistään keskiviikkona 21.11., muuten ei pääse osallistumaan vaellukselle.

Maksuohjeet:
Pankki:
Tilinumero:
Saaja:
Leirimaksut:
Viesti:

Oma Säästöpankki
FI36 4108 0010 3698 10
Tampereen Eräpojat ry
30€
Riihitys + osallistujan nimi

Jos tulee mieleen jotain kysyttävää riihitykseen liittyen, niin olkaa yhteydessä riihityksen johtajaan:
Pyry Lindberg
pyry.lindberg@taer.fi
0451388655

Varustelista kääntöpuolella →

Suositeltavat varusteet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HUOMIO!

Makuupussi ja -alusta (makuupussina sellainen, jolla pärjää nukkua ulkolämpötilassa)
Rinkka
Jalkineet (vedenpitävät, joilla on hyvä kävellä maastossa)
Hanskat x 2
Pipo
Vaihtosukkia x 4
Villasukat
Vaihtoalusvaatteet
Vaihtovaatetta (HARKITEN! Kaikkia varusteita kannetaan selässä koko viikonloppu!)
Päällystakki ja -housut (kevyet ja hengittävät, tarvittaessa vedenpitävät)
Lämmin taukotakki
Juomapullo (tilavuus vähintään 1 litra)
Ruokailuvälineet
Otsa- tai taskulamppu ja varaparistot (taskulamppua on huono kantaa vaelluksella)
Kompassi
Puukko
Tulitikut (vedenpitävästi pakattuna)
Rannekello
Muistiinpanovälineet (kynä, kumi ja paperia vesitiiviissä pussissa)
Omaa naposteltavaa/ pientä energiapitoista evästä harkitusti
Partiohuivi
Muovipussi x 2 (mm. muovipussikikkaa varten, jos kengät sattuvat kastumaan)
Puhelimia ei reissussa tarvita. Johtajilla on käytössään puhelimet, joilla saadaan tarvittaessa
tarvittavat yhteydet. (I-luokan suorittajille annetaan oma ohjeistus)
Tavarat (myös makuupussi) kannattaa pakata kokouksessa opetetun mukaisesti
muovipusseihin, jotta ne löytyvät helpommin ja pysyvät kuivempina, jos keli on kostea.

