Kirittlret kisaavat
erilaisessa rastikUpailussa

Amazing Keski-Suomi: Haastejoukkueen kapteenina on
Kirittarien puheenjohtaja, meppl Henna Vlrkkunen.,
�la
Tuula Puranen
Historian toinen Amazing
Keski-Suomi -kilpailu jarjestetaan marraskuun toi
sena viikonloppuna.
Amazing Keski-Suomi on.
Amazing Race -tyyppinen
rastikilpailu, jossa viisi neljan
hengen joukkuetta kilpailee
. toisiaan vastaan 24 tunnin.
ajan suorittaen elamyksel
lisia tehtavia ympari Keski
Suomen.
Tana vuonna kilpailun
joukkueet muodostuvat
Kirittarien pelaajista. Viides
joukkue toimii haastejoukku
eena. Senkapteeninanahdaan
Kirittarien puheenjohtaja
Henna Virkkunen. Katsojat
paasevatseuraamaan joukku
eiden etenemista ja tehtavien
suoritusta sosiaalisessa medi
assaAmazing Keski-Suomen
kanavissa @amazingkeski
suomi seka aihetunnisteella
#amazingkeskisuomi.
Kilpailu jarjestetaan Jyvas
kylan ammattikorkeakou
lun, Keski-Suomen liiton,
MTK Keski-Suomen, ProAg
riaKeski-Suomen ja useiden
keskisuomalaisten yritysten,
oppilaitosten ja muiden toi-

Koskenlasku oli yhtena suorituksena Kirittarien Amazing
Keski-Suomi -kesakisassa, mutta mita lienee edessa
marraskul(ssa?
mijoiden yhteistyona. Tavoit
teena on nostaa Keski-Suomi
maailmankartalle, tiedot
teessa kerrotaan. Edellisen
kerran kisa jarjestettiin 2018.
Kilpailupaivien reitti ja
tehtavarastit rakentuvat kes
kisuomalaisten ruoka-, mat
kailu- ja elamystuotteiden
ymparille. Rastien toteutuk
sestavastaavat keskisuomalai
set maaseudunja ruokaketjun
yrittajat, yhdistykset ja jarjes
tot, oppilaitokset seka muut
alan kehittamisen parissa

tyoskentelevat organisaatiot.
Rastipaikat ja-tehtavat ovat
hyvin erilaisia, jotta jokainen
matkaaja tai paikallinen asu
kas voi loytaa niista jotain
kiinnostavaa. Tapahtuman
tarkoituksena onkin, etta
katsoja paasee nakemaan ja
tutustumaan elamyksiin, joita
Keski-Suomessa on oikeas
ti tarjolla.
Rastien siJalnti ja tehtavat

ovat salaisia niiden toteu
tukseen asti. Kirittaret saivat

kuitenkin jo esimakua siita,
mita kilpailussa on luvas
sa kesakuussa jarjestetys
sa Amazing Keski-Suomi
-kesakisassa.
Nyt marraskuussa Kiritta
rienkovakuntoiset joukkueet
ja heita haastava kutsujouk
kue paasevat tutustumaan
kohteisiin, joista eivat ehka
ole aikaisemmin kuulleet
kaan
-Kesakisa tarjosi monelle
pelaajalle sellaisia kokemuk
sia, joista he eivat aikaisem
min tienneet mitaan. Muun
muassa koskenlasku jaruoan
valmistaminen hampus
ta olivat lahes kaikille tay
sin uusia elamyksia. Nain
pelinjohtajan nakokulmas
ta on hienoa, kun voi tarjota
pelaajille unohtumattomia
elamyksia ja samalla tuo
da Keski-Suomen mahdol
lisuuksia esille suurellekin
yleisolle, Kirittarien pelin
johtaja Nalle Viljanen sum
maa tiedotteessa.
Amazing Keski-Suomi
-kilpailu kaynnistyy Aane
koskelta varhain aamulla
perjantaina 12. marraskuuta
ja paattyy Jyvaskylaan puo
len paivan aikaan lauantaina
13. marraskuuta.

