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Kiltakäräjillä todettua ja päätöksiä
Kiltakäräjät järjestettiin etäyhteyksin ja mukana oli kahdeksan jäsentä.
Kiltaneuvostoon valittiin uutena Petteri Lavinen ja jatkamaan Antti Hakamäki sekä Jukka-Pekka
Kantokoski. Varaneuvoksiksi valittiin Heli Limatius, Veijo Limatius ja Maj-len Påfs.
Haasteellisesta tilanteesta huolimatta SM-erävaellus onnistui hyvin sekä toiminnallisesti että
taloudellisesti. Muutoin mennyt vuosi toteutui pitkälti omatoimisesti.
SM-Erävaellus Noormarkussa 2021
Syyskuun alussa 2.-5.9. järjestämme SM-erävaelluksen Noormarkussa. Kilpailun johtaja ja
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja on Jaana Hyttinen ja tehtävätoimikunnan vetäjä Petteri
Lavinen. Ratamestarin hommat hoitaa Antti Hakamäki.
Tapahtuman valmistelut on aloitettu ja talkootehtäviin toivomme sekä jäseniä että
mielenkiintoisesta ja antoisasta tapahtumasta kiinnostuneita ilmoittautumaan Killan kotisivuilla.
Kilpailukutsu julkaistaan vielä maaliskuussa.
Killan kotisivut
Killan kotisivut uudistetaan uudelle alustalle maaliskuun aikana. Sinne tulevat ajankohtaiset tiedot
sekä Killasta ja tapahtumista. Myös muuta aineistoa on toivottavaa saada sivuille. Sivuja ylläpitää
Teemu Penttilä ja häneen voi olla yhteydessä sivujen sisällön tuottamisesta.
Pyöräilyreitit
Kevään ja kesän aikana toteutamme kunto- ja retkipyöräilyreittejä eri puolille Suomea. Perusasia
on, että reitit ja ohjeet löytyvät Killan kotisivuilta ja niitä voi ajella vapaasti haluamassaan tahdissa
ja itselle sopivana aikana.
Tapahtumia tai ”kokoontumisajoja” voi järjestää koronarajoitukset huomioiden reittejä hyödyntäen.
Mallireitti laaditaan kotisivuille kevään aikana.
Siivous- ja kunnostustalkoot
Perinteinen Luirojärven kämppäkartanon siivoustalkoot pidetään kesäkuussa alustavan
suunnitelman mukaan juhannusviikolla. Tavoitteena on myös parantaa Hammaskotaa eristämällä
ja pinnoittamalla lattia. Niistä enemmän tietoa tuonnempana, kun lumi- ja koronatilanne on
paremmin tiedossa.
Molempia tapahtumia koordinoi oltermanni ja hänelle voi ilmoittautua mukaan.
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Akumajan retkiviikko
Erävaelluskilta ry järjestää
Kaikille avoimen retkeilyviikon 08-13.08.2021
Akumajalla Utsjoen Karigasniemessä
Viikon aikana tutustutaan retkeilyn saloihin, kuten vaellustaidot, yöpyminen, leiriytyminen,
kahlaaminen ja opiskellaan tunturisuunnistusta.
Mahdollisuus osallistua yhden yön erämaaretkeen ja/tai yhdenpäivän retkeen Nordkapiin.
Tämä sopii erinomaisesti ensikertalaisille tunturivaelluksen opetteluun ja harjoitusleiriksi
Erävaelluksen SM-kisoihin turvallisesti osaavien ohjaajien tuella.
Hinta/per henkilö (sis ruokailun):
Mökissä (raj.paikkoja): 370 € (Erävaelluskillan jäsen 270 €)
Telttamajoituksella (oma/vuokra): 170 €, nuoret 10 – 15 v 120 € (Killan jäsen 100 €).
Hinta ei sisällä matkoja, mutta kimppakyytejä järjestellään mahdollisuuksien mukaan.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset juhannukseen mennessä: jasu.hyttinen@gmail.com
Tiedotus
Tiedotus hoidetaan pääasiassa sähköisesti. Kiltaviestejä lähetetään tarpeen mukaan.
Killan verkkosivujen osoite on: http://www.eravaelluskilta.fi/ .
Jäsenmaksut
Kiltakäräjät vahvisti seuraavat jäsenmaksut; varsinainen jäsen 20 €, perhejäsenet 30 €, ainaisjäsen
100 €, nuorisojäsen 0 €, opiskelijajäsen 10 € ja yhteisöjäsen 100 €.
Mikäli jäsenmaksusi on hoitamatta, pyydän suorittamaan sen Erävaelluskillan tilille
FI03 3939 0052 4126 65.
Yhteystiedot
Oltermanni Jorma Pihlainen
050 432 7563
mattijorma@gmail.com
Sihteeri Teemu Penttilä
0500 444 939
teemu.penttila@iki.fi
Jaana Hyttinen
040 7335780
jasu.hyttinen@gmail.com
Kiltaneuvoston muut jäsenet Antti Hakamäki, Risto Juopperi, Jukka Kantokoski,
Petteri Lavinen, Heli Limatius, Veijo Limatius ja Maj-Len Påfs.

