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Historian havinaa

Suomen Erävaelluskilta ry

Kiltaneuvosto 2021:
Oltermanni Jorma Pihlainen
Sihteeri Teemu Penttilä
Varaoltermanni Jaana Hyttinen
Antti Hakamäki
Risto Juopperi
Jukka Kantokoski
Petteri Lavinen
Varajäsenet:
Heli Limatius
Veijo Limatius
Maj-Len Påfs

Suomen Erävaelluskilta ry on perustettu 
6.2.2011 (rekisteröity 28.6.2011) ja kotipaikka 
on Tampere.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, vaa-
lia, ylläpitää, säilyttää ja pyrkiä siirtämään 
tuleville polville erävaelluksen perinnettä 
eri tavoin jäsenistön, kansalaisten ja yhteis-
kunnan keskuudessa.

Painopaikka: Lightpress Oy, Kaarina
Painosmäärä: 200 kpl
Taitto: Tmi Sari Kares
Kansikuva: FB: jaana.y.hyttinen

S
yyskuussa 1971 pidettiin Erä-
vaelluksen järjestyksessä toiset 
SM-kilpailut. Kilpailukeskukse-
na oli Suomen Ladun Kiilopään 
koulutuskeskus. Oli siellä Pihlai-

sen Jorma – olin siellä minäkin, velipoika 
Paavo ja parikymmentä muuta rinkkaret-
keilyinnostunutta, kilpailumielellä. Silloin 
alkoi minun SM-Erävaelluskilpailuni kil-
pailijataival – ja se päättyi 1982. Pihlaisen 
Jorma jatkaa ja jaksaa järjestää kilpailuja 
ja väliin pääsee kilpailemaan, edelleenkin. 
Vuoden 1971 kilpailu oli vaativa koitos mi-
nulle 19-vuotiaalle ja minun kilpailuparilleni 
16-vuotiaalle Heinosen Pekalle. Reitti kul-
jettiin läpi – tehtäviä tehtiin – innostuttiin kil-
pailusta ja kilpailtiinkin 9 eri kertaa. Voitettiin 
– keskeytettiin – ja jokaisen kilpailun jälkeen 
päätettiin, ettei koskaan enää kilpailemaan 
tätä lajia. Ja sitten seuraavana vuonna oltiin 
taas lähtöviivalla.

Ensimmäisessä kilpailussa varusteet 
olivat: musta anorakki, farkut jalassa, hai-
saappaat, pipo ja hanskat. Kavereilta lainat-
tu rinkka. Keltainen makuualusta ja untuva 
makuupussi. Appiukolta loue-vaate. Evää-
nä hernekeittoa, nötköttiä ja makaronia, 
pakki ja emalimuki. Silloin, alkuaikoina, kil-
pailureittiä taivallettiin sopuisasti, tehtäviä 
tehtiin ja yöpymisrasteilla saatettiin käydä 
juttusilla kilpailukavereiden kanssa – mut-
ta viimeisenä tehtävänä ollutta pikataivalta 
mentiinkin sitten tosissaan. Se ns. sunnun-
taiaamun pikataival maaliin vaihteli pituu-
deltaan reilusta 20 km:sta aina Sodankylän 
1973 kilpailun liki 40 km:iin. 

Meille ei kilpailussa sattunut mitään 
kummoisempaa. Mutta kilpailun jälkeen mi-
nun jalkani oli kyllä kärsineen oloiset. Minulla 

tuli muutamasta kisasta kumpaankin jalkaan 
akillesjännetulehdukset ja varpaan kynnet 
irtoili. Kiilopään 1982 kilpailun jälkeen menin 
kotipaikkakunnan terveyskeskukseen päi-
vystykseen sunnuntai-iltana näyttään jalko-
jani. Nuori naislääkäri katsoi jalkojani ja kysyi: 
”Mitä noilla on tehty”. Minä siihen, jotta kävin 
erävaelluskilpailuissa kävelemässä. Lääkä-
ri siihen, että eikö sitä kisaa voinut heittää 
kesken. Minä vastasin, että ei voinut, kun piti 
päästä muutenkin tunturista pois.

Pahin meitä Pekan kanssa kohdannut ta-
pahtuma oli, kun Enontekiön v. 1975 kisassa 
viimeisenä iltana erään toimitsijan koira kävi 
meidän majoitteella ja syyä hotasi meidän 
viimeiselle kilpailupäivällemme varatut lei-
päeväät. Siinä ei auttanut muu kuin juosta 
pikataival – oli kiire ja nälkä antoi vauhtia.

Yksi tilanne toimitsijatehtävistä on ”kirk-
kaana helmenä” mielessäni. Oltiin Kiilopään 

kisoissa 2014. Ensimmäisen 
tehtävän suoritettuaan partiot 
menivät K-pisteen suuntaan. 
Paikalla oli Lapin Kansa leh-
den toimittaja, hän kysyi ketä/
keitä kannattaisi haastatella 
nyt kilpailun alettua. Vastasin, 
että Ruotsalaisen veljekset 
olisivat varmasti kokemuksel-
taankin sopivat haastatteluun. 
Odoteltiin, ja sitten veljekset 
tulivat. Sanoin Reinolle, että 
nyt olisi Lapin Kansan toimit-
tajalla kilpailuun liittyvää ky-
syttävää. Reino sanoi, että ”ei 
tässä nyt joudeta antamaan 
mitään haastatteluja”. Ja niin 
veljekset menivät tunturiin – 
kisaa oli jäljellä vielä vajaat 3 
vrk. LK:n toimittajan ilme oli 
mieleenpainuva, minä lohdu-
tin ja sanoin siihen, että ”nuo-
ruus ja hurjuus - veljeksistä 
nuorempikin jo yli 72 ikävuot-
ta”. Reino on nyt mukana kil-
pailun valvojana.

Risto Juopperi, toimitsija

Kilpailun suojelijan Kilpailun suojelijan 
tervehdystervehdys

Hei,
Tervetuloa Ahlströmin 
Noormarkun Ruukiin ja 
metsiin! Toivotan kisaa-
jat ja toimikunnan terve-
tulleeksi ja toivottavasti 
nautitte ajastanne.

Ystävällisin terveisin,
Peter Ahlström
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Syyskuinen tervehdys 
Satakunnasta!

E
rävaelluksen SM-2021 on val-
mis ottamaan kilpailijat vastaan. 
Kilpailutoimikunta on ahkeroi-
nut koronasta huolimatta, ja näin 
olemme saaneet vihreää valoa 

tapahtumallemme. Tehtäväryhmällä ja ra-
tamestareilla on jälleen Teille tarjota uusi 
vuosi ja uudet kujeet.

Elämme haasteellisia aikoja, ei vain 
koronasta johtuen – vaan myös retkeilyn 
ja vaelluksen ollessa murroksessaan, kun 
uudet retkeilyn harrastajat suuntaavat met-
siin. Ekokumppaneiden sivuilla Petri Mäke-
lä kysyykin mielestäni aiheellisesti; ”Milloin 
minusta tulee retkeilijä vai olenko sitä jo ensi 

askeleesta alkaen? Onko retkeily vain osa 
elämää vai elämä vain retkeilyä?”

Järjestävän tahon Erävaelluskilta ryn 
tehtävänä on edistää, vaalia, ylläpitää, säi-
lyttää ja pyrkiä siirtämään tuleville polville 
erävaelluksen perinnettä eri tavoin – Erä-
vaelluksen SM-kilpailut on taas se tapah-
tuma, jossa mitataan näitä tietoja ja taitoja. 

Haasteellisinta on huomioida laajan kil-
pailijakunnan monipuoliset kiinnostuksen 
kohteet. Teemme parhaillaan tutkimusta ja 
pohdintaa, jossa tavoitteenamme on löytää 
kilpailijoidemme mielestä tärkeimmät ke-
hityskohteet. Näiden pohdintojen pohjalta 
pyrimme porautumaan löydettyihin asioi-
hin parantaaksemme ratkaisuja ja kilpai-
luamme, unohtamatta kuitenkaan tämän 
tapahtuman luonnetta ja perinteitä. Yksi 
keskeisimpiä pohdintoja SM-kilpailun tu-
levaisuuden kannalta on nuorten ja lasten 
erätaitojen sekä luonto- ja ympäristösuhtei-
den kehittyminen.

Ratkaisuja nykyiseen ja tulevaisuuteen 
avoimin mielin. Kauden 2021 Erävaelluksen 
SM-kilpailuun olemme tuoneet ripauksen 
tulevaisuutta mm. aktiivisen SOME-ryh-
män sekä GPS-seurannan.  GPS-seuran-
ta on vapaaehtoinen, ja se on aiheuttanut 
pohdintaa puolesta ja vastaan. GPS-seu-
rannan yhtenä näkökohtana on ollut myös 
turvallisuus. Vaikka suunnistustaitoa olisikin 
harjoiteltu, merkityltä polulta poistuminen 
luo turvattomuuden tunnetta uusissa har-
rastajissa. Olisiko GPS-seuranta vastaus 
siihen, että uudet harrastajat uskaltaisivat 
mitellä taitojaan tulevaisuuden retki- ja 
nuortensarjoissa. Kyseiset sarjat toimivat 

erinomaisena ponnahduslautana itse kil-
pailusarjoihin. SOME luo mahdollisuuden 
jännätä kotisohvalta kilpailun edistymistä, 
ja tarjoaa näin ollen kotiväelle ja kilpailijalle 
linkin – vaikkakin yhden suuntaisen. Ehkä 
tätä kautta joku tulevaisuuden retkeilijä in-
nostuu osallistumaan kilpailuumme.

Kilpailijoilta tulevat toiveet ja vinkit oh-
jaavat tapahtumaamme merkittävästi. Kil-
pailijoita varten me tätä kilpailua teemme! 
Kiitos kaikille vanhoille konkareille, että 
jälleen olette vieraanamme! Ja tervetuloa 

kaikki uudet jotoksen koittajat seuraamme!
Satakunnan Savotan maastot ovat 

haasteelliset, se tarjoaa kuusikkoa, rämeitä 
ja kallioita. Reitti kulkee monenlaisen maas-
ton kautta. Sammaleen peittämä kivikko ja 
puuston juuristo luovat omat vaikeutensa 
reittivalintoja pohtiessa.

Kulkekaa turvallisesti – olkoon jotos ja 
sää Teille suopea!

Kilpailunjohtaja 
Jaana Yasu Hyttinen

E
rävaelluksen SM-kisat ovat vuosittain 
järjestettävä rankka vaelluskilpailu, 
jossa kilpaillaan kaksimiehisin partioin. 
Kipailun järjestäjänä toimii Erävaellus-
kilta ry.. Sarjoja on kaikkiaan viisi, Avoin, 

Naiset, Nuoret, Veteraanit ja Retkisarja (ennen 
Kuntosarja), joka ei omaa sm arvoa. Erävaelluk-
sen kisaoppaasta löydät lisää tietoa erävaellus-
kilpailuista.

Ajankohta
Kilpailu järjestetään yleensä elo-syyskuun vaih-
teessa, etelän kisat ovat yleensä myöhemmin 
syksyllä verratuna lapin kilpailuiden ajankohtaan. 
Ajankohdasta johtuen useimmiten on melko vii-
leätä ja märkää, tosin poikeuksiakin sattuu mutta 
sateeseen ja märkään kannataa varautua.

Matkat
Reittien pituudet vaihtelevat hiukan vuosittain, 
pisin matka taitettavana on avoimella sarjalla 
jonka perusreitin pituus on noin sata kilometriä 
kartalla. Naisten, Nuorten ja Veteraanien reitti on 
yleensä sama, noin 70 karttakilometriä. Kunto-
sarjan matka on yleensä vielä tästäkin lyhyempi 
ja tehtäviltään helpompi. Seuraava taulukko ku-
vaa suunnilleen kilpailumatkan jakautumista eri 
päiville, joka tapauksessa pe ja erityisesti lauan-
tai koettelevat kilpailijoiden jalkojen kestävyyttä.

Kilpailu

Sarja To Pe La Su Yht

Avoin 20 25-30 30-35 20 100 km

Naiset 15 20 25 15 70 km

Nuoret 15 20 25 15 70 km

Veteraa-

nit
15 20 25 15 70 km

Kunto - - - - 70 km

 
Tehtävät
Tehtävät jakautuvat neljään eri osa-alueeseen:

• Erävaellustietoihin ja -taitoihin (30–45%)
• Suunnistukseen (15–25%)
• Ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan (10–

20%)
• Luonnontuntemukseen ja -suojeluun (15–

30%)

Kilpailunumerot
Usen kilpailunumerot jaetaan sarjoittain 1xx 
avoin sarja, 3xx Veteranisarja, 4xx naisten sarja, 
5xx nuorten sarja ja 6xx retki sarja. Usein myös 
ensimmäiset x01-x10 ovat varattu ko. sarjan edel-
lisvuoden parhaille joukkueille. Muiden kilpailu-
numerot jaetaan yleensä ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.
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Kilpailutoimikunta 2021

Järjestelytoimikunta:

Kilpailunjohtaja Jaana Hyttinen

Ratamestari Eemeli Lappalainen

Tehtäväpäällikkö Petteri Lavinen

Markkinointi Sari Kares

Tiedotus ja verkkosivut Sari Kares

Turvallisuuspäällikkö Eemeli Lappalainen

Kisatoimiston päällikkö Airi Leegen

Tulospalvelu Airi Leegen

Kilpailun suojelija Peter Ahlström

Tuomarineuvosto:

Puheenjohtaja Risto Juopperi

Kilpailunjohtaja Jaana Hyttinen

Tehtäväpäällikkö Petteri Lavinen

Kilpailun valvoja ja ratavalvoja 

Reino Ruotsalainen

Ratamestari Eemeli Lappalainen

Osanottajien edustajat 2 kpl 

Hanna Ylitalo, Jarmo Sulopuisto

Tehtäväryhmä Veijo Limatius, Pekka Uurto, 

Kari Rantanen

Jäseneksi Erävaelluskiltaan?

Jäsenhakemukset vapaamuotoisena Olter-
mannille sähköpostitse 
mattijorma@gmail.com.

Jäsenmaksut:
Aikuiset 20 €
Nuoret (alle 18 v) 0 €
Perhe 30 €
Yhdistykset 100 €
Ainaisjäsen 200 €
Kannattajajäsen 100 €

Tilinumero on FI03 3939 0052 4126 65 

Suomen Erävaelluskilta ry on perustettu 
6.2.2011 (rekisteröity 28.6.2011) ja kotipaikka 
on Tampere.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, vaa-
lia, ylläpitää, säilyttää ja pyrkiä siirtämään 
tuleville polville erävaelluksen perinnettä 
eri tavoin jäsenistön, kansalaisten ja yhteis-
kunnan keskuudessa.

Voit tutustua toimintaamme 
kotisivuillamme: 

www.eravaelluskilta.fi

Kuva:: FB: jaana.y.hyttinen
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P
aikallinen vahvistus kilpailutoimi-
kunnassa, eli Porin piruja. Pirulli-
nen on myös ratakin, sillä maasto 
on monelta osin vaikeakulkuis-
ta kivikkoa ja sateen sattuessa 

myös liukas. Tuplaroolituksen ansiosta 
olen vastuussa haasteellisen radan lisäksi 
tapahtuman turvallisuudesta, johon kai-
killa osallistujilla on mahdollisuus vaikut-
taa myönteisesti. Ei siis oteta turhia riskejä 
maastossa tai tehtävärasteilla, vaan muis-
tetaan turvallinen toiminta ennen kaikkea! 
Tahdon toivottaa kaikille osallistujille koke-
musrikasta, antoisaa ja turvallista kilpailua!

Ratamestarin tervehdys

Eemeli Lappalainen 
– Ratamestari ja turvallisuuspäällikkö 

Reino ”Reiska” Ruotsalainen

Tehtäväpäällikön tervehdys

S
attumalta tähän virkaan. Jaana 
pyysi viime vuonna järjestelytoi-
mikuntaan ja siitä sitten tuli läh-
dettyä mukaan tehtäväryhmään. 
Ensimmäinen kosketus kilpailu-

hin oli 2014 Saariselällä. Olen siis vielä ”junio-
ri” näissä hommissa. Onneksi taustajoukoissa 
häärii kokeneita konkareita, iso kiitos heille! 
Eikä tätä onneksi ole kokonaan tarvinnut yk-
sin tehdä, kiitos myös tehtäväryhmälle!

Tämän vuoden tehtäviin on hieman yri-
tetty tuoda jotain uusia ajatuksia. Tämä to-
sin ei ole ihan helppoa. Kilpailuiden pitkän 
historian vuoksi aika moni erävaelluksen 
osa-alue on käytetty. Osa vieläpä useam-
paan kertaan. Toivotaan, että konkareille 
löytyy jotain pään vaivaa, ja uusille myös 
onnistumisen iloa! Onnea matkaan!

Tehtäväpäällikkö Petteri Lavinen

Valvojan mietteitä

E
dessä on vaati-
va historian 51. 
SM-erävaellus. 
Sääntöjen mu-
kaan Erävael-

luksen SM-kilpailun tar-
koituksena on ylläpitää ja 
edistää erävaellustaitojen 
säilymistä ja kehittymistä 
sekä verrata osanottajien 
erävaellustaitoja ja -tie-
toja sekä fyysistä suori-
tuskykyä.

Mielestäni tämä on 
hyvin sanottu, mutta jos-
takin syystä se ei tunnu 
innostavan nuoria. Yhtään 
partiota ei ole ilmoittautu-
nut nuorten sarjaan. Tänä 
vuonna syyn voi vierittää 
helposti koronan niskoille, 
mutta pitäisikö kilpailun 
uudistua ja mihin suun-
taan? Tätä Erävaelluskil-
lan on aihetta aprikoida. 
Muutoin kisan jatkuvuus 
on vakavasti uhattu.

Kun eri liikunta- ja ur-
heilulajien vaativuudesta puhutaan, erä-
vaelluskisa on laajempi yhdistelmä tiedol-
lisista, taidollisista ja fyysisistä haasteista 
kuin monessa muussa lajissa. Aihealue on 
niin laaja, ettei siinä koskaan tule täysinop-
pineeksi. Kaikissa sarjoissa on mukana kon-
kareita, mutta täysiä pisteitä hekään eivät 
saavuta.

Tänä vuonna ratamestarit ovat liki mah-
dottoman tehtävän edessä maaston vaati-
vuuden vuoksi. Älkäämme ruoskiko heitä 

kisan jälkeen ainakaan pahasti. Ratames-
tari- ja tehtäväryhmä on tehnyt parhaansa. 
Kisan järjestäminen on iso ponnistus ja siitä 
kiitos kaikille talkoolaisille. Kiitokset myös 
kaikille osanottajille – ilman heitä ei olisi kil-
pailua.

Reino Ruotsalainen
Kilpailun valvoja
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Sarja N:o Partion nimi Partion 1. jäsen Partion 2. jäsen Partion 3.  jäsen Partion 4.  jäsen

Avoin 101 Vitsan väet
Sampo 
Rouhiainen

Sebastian Oroza

Avoin 102 Titanic Niko Junnila Erkki Tuominen

Avoin 103 Pukintien Dieselit Pekka Telilä
Johannes 
Harjula

Avoin 104 Kivunsiirtofirma Ville Pekkinen Tiia Keltamäki

Avoin 105 Tästäkinselviytyjät
Jenni 
Huhtapelto 

Johanna 
Kauppila

Avoin 106 Veljet K Matti Koivisto Mikko Tenho

Avoin 107 Klippan Lauri Luoto Leevi Luoto

Avoin 108 Tuskaklubi Teemu Laine
Markku 
Luolakari

Avoin 109 Toulouse Markus Tyrkkö Juha Rauhala

Avoin 110 Muhoset Mika Muhonen
Tuomo 
Muhonen

Avoin 111 MärätSukat
Katri Ylä-
Soininmäki

Heikki Lohilahti

Avoin 112 Susipari Pietu Heiskanen
Henri 
Lappalainen

Avoin 113 Potkuri Fatih Kayaanan
Matias 
Saunamäki

Avoin 114 Forum Armiger Touko Johtimo Olli-Matti Harve

Avoin 115
PItkäjärven 
Vaeltajat

Pasi Kyheröinen Antti Huovinen

Avoin 116 Mokkasiili Janiel Wickholm Janne Mäkinen

Avoin 117 Kanaani Juhani Saario Eetu Saario

Avoin 118 Myrskylintu
Seppo 
Fagerlund

Janne Valkonen

Avoin 119 Kilpakumppanit Sami Viljanmaa Markku Yliniva

Avoin 120 Jolias ja Eliel Elias Herva Joel Heino

Lähtöluettelo 
51. Erävaelluksen SM-kilpailu 2.-5.9.2021

Sarja N:o Partion nimi Partion 1. jäsen Partion 2. jäsen Partion 3.  jäsen Partion 4.  jäsen

Veteraanit 301 Hymyssä suin
Jarmo 
Sulopuisto

Jouko Mäkinen

Veteraanit 302
www.Sasta-outlet.
com

Jorma Pihlainen Ari Huusko

Veteraanit 303 Appajee Anssi Riippi Kari Mujunen

Veteraanit 304 Laavupeikot Olli Lohilahti
Johanna 
Hamara

Veteraanit 305 Nuoret Miehet Kari Kanerva Tomi Aalto

Veteraanit 306 Sporttikotkat Eero Koskivirta Petri Kotro

Veteraanit 307 Kahlaajat Reijo Mäkilä Tiina Ritakorpi 

Naiset 401
Noormarkun- 
Ahlaisten 
reserviläiset ry 1 

Jonna 
Mäkivaara

Heidi Heinonen

Naiset 402 Helena Teija Parkkinen Tuuli Aaltonen

Naiset 403
Tytär ja sen Sisko     
Pieksän Latu

Kurri Marika Kurri Noora

Naiset 404 Epilän Ellit
Johanna 
Perkkalainen

Erja Mäkinen

Naiset 405 Tarfalan tähti Hanna Ylitalo Elina Pilke

Naiset 406 Puulattaret Leena Sippo
Ulla-Mari 
Heiskanen

Naiset 407 Kilon Kipinät Tuuli Harve Mia Muhonen

Retki    
(4.-5.9.)

601 Kolmikanta Jari Holappa Susanna Harju Jussi Sainio
Emilia 
Leppäkorpi

Retki 
(4.-5.9.)

602 Piiperot Jussi Ikola
Ilmari 
Lahikainen

Retki   
(4.-5.9.)

603 Urpojen kesäretki Lassi Kuusinen Martti Kuusinen

Retki 
(4.-5.9.)

604 Team Royal Piia Vierimaa Elise Perttula

Retki
(4.-5.9.)

605 PuskaPirkot Niina Heikkilä Kristiina Latvala Tiina Airanne
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Kulttuuria ja kulinarismia, arkkitehtuuria ja designia
  

MAJOITUSTA UPEASSA RUUKKIMILJÖÖSSÄ
 

RIISTARAVINTOLA VAILLA VERTAA
 

VILLA MAIREA
 

OPASTETUT KULTTUURIKIERROKSET
 

LUONTOPALVELUT
 

TYYLIKKÄÄT KOKOUS- JA JUHLATILAT
 
 

Kiitos, kun valitset vastuullisen vierailukohteen.
 

Ahlströmin ruukki

Laviantie 14, NOORMARKKU

p. 050 518 3677  ruukit@a-ahlstrom.fi 

www.ahlstrominruukit.fi 
 

 
 

Ahlströmin ruukki Noormarkku
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Majoitus Kuukkelilla on useita erilaisia majoituskohteita 
Saariselän keskustassa ja Laanilassa. Tutustu vaihtoehtoihin 

sivustollamme, varaa sinulle sopiva, majoitu mukavasti  ja nuku hyvin!

WWW.MAJOITUSKUUKKELI.FI
Ravintola Kuukkelissa ruokailet edullisesti ja hyvin. 

Tarjolla joka päivä lämmin ruoka bu�et. 
Herkuttele paikanpäällä ja voit myös ostaa annoksia mukaan.

TERVETULOA!  PALVELEMME JOKA PÄIVÄ KLO 9-21 
OS. SAARISELÄNTIE 1  P. 0600 302 700
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#Sometiimi

Kuka: Sari 

Mitä: Sometiimin päävastuullinen ja täten 
yksi osa kisojen sometiimiä. Somen ja net-
tisivujen päivitys, kilpailijoiden haastattelut. 

Kuva: Mira Kares-Nyman

Missä: Averfin Oy ja Tmi Sari Kares

Pari sanaa itsestäsi: Melkein 
neljäkymppinen nuori, joka 
on tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa mukana Erävaelluksen 
SM-kisoissa. Uusia asioita on 
kiva kokea ja on mukava pääs-
tä tänä vuonna mukaan koke-
maan nämä kisat turvallisesti 
some-tiimissä, joka toivottavasti 
vähentää mahdollisuuksiani 
eksyä metsän siimekseen. Jos 
näette kuvassa olevan tiimin 
haahuilemassa epäuskoisen 

näköisenä, opastakaa ystävällisesti oikeaan 
suuntaan :)

Koirien kanssa tulee liikuttua luonnossa 
ja yhtenä harrastuksenamme on riistanhoi-
totyö. Toimin omalla alueellani myös met-
sästyksenvalvojana. 

Kuka: Artturi

Mitä: Osa sometiimiä. Materiaalin 
tuotto valo- ja videokuvaamalla, 
maasta ja ilmasta käsin.

Missä: KujisPhoto NY

Pari sanaa: 18- vuotias, kamera 
kädessä heiluva nuorimies, joka 
tänä vuonna kanssa ensimmäis-
tä kertaa mukana Erävaelluksen 
SM-kisojen somejoukoissa.
Luonto lähellä sydäntä joten siis-
tii olla messis!

Kuka: Victoria

Mitä: Olen valokuvaamassa osallis-
tujia ja kisaa.

Missä: Averfin Oy

Pari sanaa: Olen toista kertaa kuvaa-
massa Erävaelluksen SM-kisoja ja 
tällä kertaa yhden kokemuksen rik-
kaampana.

#Sometiimi
#eravaelluksen_sm eravaelluksensm

#eravaelluksen_sm
#eravaelluksen_sm

eravaelluksensm

Koit hei pärjäil ny!
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Rehulan 
Tila

Matti & Maria Rehula
www.rehulantila.fi

tietoa, taitoa ja 

elämyksiä hevosten 
parissa

Kuvat: FB: jaana.y.hyttinen



eravaelluksensm#eravaelluksen_sm

www.averfin.comwww.averfin.com

Hydrauliikan ja konesähkön erikoistyöt maalle, 
merelle ja teollisuuteen.

www.afparts.comwww.afparts.com

Varaosat ja lisätarvikkeet työkoneille

Design Sari Kares

sarikares

designsarikares

PYSTYYKÖ SEN PRINTTAAMAAN? 
Siinä tapauksessa sen pystyy suunnittelemaan. Kysy lisää!

tmi.sarikares.com | tekija@sarikares.fi | 040 1927 982 
(heitä tekstarilla, iMessagella tai WA:lla ellen ehdi vastaamaan)

Menossa mukana

Ratsastuskoulu 
Kyläkorpi

www.ratsastuskoulukylakorpi.fi

Verman Oy
www.verman.fi

Rehulan 
Tila

www.rehulantila.fi


