
ERÄVAELLUKSEN SM-KILPAILUT

Erävaelluksen SM-kilpailu antaa ELÄMYKSIÄ. Siksi mo-
net partiot ovat olleet mukana jo kymmeniä vuosia. Kilpailu 
ja sen useat eri sarjat tarjoavat kaiken tasoisille retkeilijöil-
le loistavan paikan OPPIA uutta ja kartuttaa vaellustai-
toja ja -kokemuksia. Fyysisestä rasituksesta huolimatta ki-
sasta nautitaan HYMYSSÄ SUIN, sillä tunnelma rasteilla 
on välitön ja kilpailijoiden huumori vertaansa vailla. 

Erävaelluksen SM-kilpailussa kilpaillaan ensisijassa it-
seään vastaan, ja lopulta tulosluettelosta näkee mihin asti 
se on riittänyt kilpakumppanien kesken. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
(23.8.2015 mennessä) www.eravaellus.fi
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SARJAT JA HINNAT

AVOIN 
Kenelle: Avoin kaikille 15 vuotta täyttäneille
Partio:   2 hlöä, voi olla sekapartio
Matka:  Linnuntietä n. 60 km (+15–30 %)
Aika:  Pe 18.9 klo 10 – Su 20.9 klo 15
Hinta:  120 € (jälki-ilmoittautuminen 150 €)

NAISET
Kenelle: Kaikille 15 vuotta täyttäneille naisille
Partio:   2 hlöä
Matka:  Linnuntietä n. 50 km (+15-30 %)
Aika:  Pe 18.9 klo 10 – Su 20.9 klo 15
Hinta:  120 € (jälki-ilmoittautuminen 150 €)

NUORET
Kenelle: 15–20-vuotiaille
Partio:   2 hlöä
Matka:  Linnuntietä n. 50 km (+15–30 %)
Aika:  Pe 18.9 klo 10 - Su 20.9 klo 15
Hinta:  60 € (jälki-ilmoittautuminen 70 €)

RETKI
Kenelle: Kaikille, ei SM-arvoa,
Partio:   2–4 hlöä
Matka:  Noin. 30 km (la–su) tai 50 km (pe–su)
Aika:  Aloitus pe klo 10 tai la klo 8. Päättyy su   
  klo 15.
Hinta:  80 € (jälki-ilmoittautuminen 120 €)

VETERAANIT
Kenelle: 
Partio:   2 hlöä
Matka:  Linnuntietä n. 50 km (+15-30 %)
Aika:  Pe 18.9 klo 10 – Su 20.9 klo 15
Hinta:  120 € (jälki-ilmoittautuminen 150 €)

@Eravaellus



Erävaelluksen SM-kilpailujen tarkoituksena on ylläpitää ja 
edistää erävaellustaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä 
verrata osanottajien erävaellustaitoja ja –tietoja sekä 
fyysistä suorituskykyä.

Erä SM on vaativa vaelluskilpailu, jossa  melko pitkällä 
vaellusmatkalla ja useilla rastitehtävillä mitataan vaeltaji-
en tietoja sekä taitoja. Nopein aika ei ratkaise missään
tehtävässä. Erä SM ei ole juoksukilpailu. Tehtävät eivät ole 
fyysisesti ylivoimaisia eivätkä vaarallisia.

Tehtävien sisällöt liittyvät oleellisesti erävaellukseen. Erä-
vaellustiedot ja -taidot, suunnistus, ensiapu- ja pelastus-
palvelutoiminta sekä luonnontuntemus ja -suojelu  ovat 
niitä alueita, joista tehtäviä laaditaan. Kaiken kaikkiaan 
kisassa voi olla noin 30 osatehtävää, joista annetaan 
pisteitä.

Kilpailu koostuu perusreitistä ja lisäreitistä. Maaston 
vaativuus ja tehtäviin kuluva aika vaikuttavat kilpailureitin 
pituuteen. Vapaaehtoisten lisärastien reitit pidentävät 
matkaa enintään 30 %. Mahdollisten kilpailujen ohessa 
olevien muiden harrastajasarjojen reitit ovat huomatta-
vasti lyhyempiä niin ajallisesti kuin matkana.

KILPAILUN LUONNE OPI RETKEILYTAITOJA
Arveluttaako omien retkeilytaitojen ja -kokemusten riittä-
vyys? Suomen Latu järjestää retkeilykursseja, joilta saat li-
sävalmiuksia retkeilyyn.

LÄHIRETKEILYN PERUSKURSSI

5.–7.6.2015 Kurjenrahkan kansallispuisto 

31.7.–2.8.2015 Nuuksion kansallispuisto 

Lähiretkeilyn peruskurssilla opitaan viikonloppuretkellä 
tarvittavat retkeilyn perustaidot, kuten retken suunnit-
telu, suunnistuksen perusteita, retkeilyvarusteiden va-
lintaan ja käyttöön liittyviä asioita sekä leiriytymiseen 
ja tulentekoon liittyviä taitoja.

Hinta 95 €/135 €

KIILOPÄÄN RETKEILYKURSSIT

17.6–4.7.2015  Sokosti Challenge 
11.–18.7.2015  Kiilopään retkeilykurssi
25.7–1.8.2015  Kiilopään retkeilykurssi 
(+50 kohderyhmälle)

Opi retkeilemään Kiilopään retkeilykurssilla. Kurssilla 
saat valmiudet omatoimiseen retkeilyyn, opit retken 
suunnittelua ja varusteiden valintaa sekä saat käytän-
nön harjoitusta retkeilystä tunturimaisemassa. Valitse 
itsellesi parhaiten sopiva viikko ja lähde ammattitaitoi-
sen oppaamme matkassa oppimaan ja nauttimaan.

Hinta 450 € (Suomen Ladun jäsenille)

KERAVANJÄRVEN KIERROS

Vuoden 2015 Erävaelluksen SM-kilpailut pidetään Mäntsä-
lässä. Keravanjärven Kierros on kestoltaan lyhennetty kol-
meen päivään, mikä antaa yhä useammalle mahdollisuu-
den osallistua kilpailuihin. 

Etelä-Suomen maastossa on omat haasteensa. Parhai-
ten selviää harkittujen reittivalintojen avulla. Linnuntiereit-
ti ei ole välttämättä nopein, tai ainakaan helpoin vaihto-
ehto.

Keravanjärven kierros  järjestetään rinnan Reserviläis-
urheiluliiton syysjotoksen kanssa samalla organisaatiolla. 

Tehtäväryhmässä on varsin kokeneita vaelluskonkarei-
ta, joten on lupa odottaa vaativia tehtäviä. Retkisarjassa 
on luvassa tavalla tai toisella helpompia versioita tehtä-
vistä.

Tervetuloa kilpailemaan Mäntsälään HYMYSSÄ SUIN!


