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Kirittäret tarttuivat pesä-
pallomailojen ja -räpylöi-
den sijaan Amazing Race 
Keski-Suomi -kilpailun elä-
myksellisiin tehtäviin. Saari-
järvellä joukkueiden tie kulki 
Pyhä-Häkistä Ruustinnan 
kautta Hukanmäen tilalle. 
Isäntä Timo Svan oli luo-
nut toiminnalliset rastitehtä-
vät, joissa hän halusi esitellä 
maaseudun elämää, termejä 
ja ruokaketjua.  

  – Kilpailu lisää maaseu-
dun ja ruokaketjun tun-
nettavuutta. Se jakaa tietoa 
siitä, mistä ruoka on peräi-
sin, Svan kertoi.

PERJANTAINA iltapäivällä 
ensimmäisenä viidestä jouk-
kueesta pyyhälsi Amazing 
Reppuli. Kati Tanhua, Fanni 
Käyrä ja Iida Pajunen aloit-
tivat vastaamisen tutkimalla, 
mitkä alkuperämerkinnät ja 
väittämät esimerkiksi suo-
malaisesta tuotannosta tai 
luomusta kuuluivat yhteen. 

Samaan aikaan joukku-
eesta Emma Körkkö nousi 
traktorin koppiin. Siellä Jan-
ne Löytöjärvi antoi hänelle 
ensin teho-opastuksen trak-
torin vempaimista.  Tehtävä-
nä oli nostaa paalipihdeillä 
paali kärryn kyytiin. Pert-
tu Takanen kellotti ajaksi 
59 sekuntia.

  – Se oli hauskaa ja yllättä-
vän helppoa. Mielikuvissani 
istun vaahtosammuttimen 
kokoisena vaarin sylissä trak-
torissa, Körkkö muisteli. 

TEHTÄVISSÄ piti muun 
muassa tunnistaa viljoja ja 
työkoneita. 

  – Moni vastaus meni arva-
ukseksi, Körkkö tunnusti. 

Seuraavaksi saapuneet 
Kisaturistit miettivät eri 
vaihtoehtoja.

  – Vastaukset eivät ole 
tulleet ihan lonkalta, mut-
ta yritimme. Päivä on tuo-
nut paljon uutta ja on ollut 
mukava tehdä porukalla 
jotain muuta kuin normaa-
listi, jutteli Kirittärien luk-
kari Mari Mantsinen.

Hänen mielestään kilpailu 
oli hyvä startti ensi kauteen. 

 – Mestaruus oli tavoittee-
na, siksi hopea oli pettymys, 
mutta antaa uutta motivaa-
tiota harjoitteluun. 

LAUANTAINA selvisi, että 
voiton nappasi Muikkupar-
vi. Sen jälkeen sijoittuivat 
Amazing Reppulit, Kisatu-
ristit, Mattiaksen enkelit ja 
viimeiseksi jäi haastejouk-
kue Tankkaajat.

Kilpailun johtaja Lee-
na Pölkki Jamkista totesi, 
että Amazing Race Keski-
Suomen tarkoitus oli tuoda 
näkyväksi keskisuomalaista 
maaseutua, ruokaa ja mat-
kailua Kirittärien ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa. 

Katsojat pääsivät seuraa-
maan joukkueiden etene-
mistä ja tehtävien suoritusta 
sosiaalisessa mediassa Ama-
zing Keski-Suomen kana-
vissa.

Perttu Takanen toimii 
Keski-Suomen MTK maa-
seutunuorten valiokunnan 
puheenjohtajana.

   – Suomalaisia eläintiloja 
arvostellaan tehotuotannos-
ta, vaikka ne ovat pääosin 
perhetiloja.  Oli ilo päästä 
järjestämään tätä tapahtu-
maa, jossa ryhmät saivat edes 
pintakosketuksen maatalo-
udesta.  

SVANIN mukaan viljelijät 
eivät halua vastakkainaset-
telua, vaan tuottaa edelleen 
laadukasta ruokaa. 

  – Ylämaankarja voi lai-
duntaa ympäri vuoden ja sen 
kasvattaminen on eettistä. 
Minulla on halua jatkaa ja 
laajentaa tuotantoa, mutta 
ennen ratkaisuja odotan tie-
toa uusista tukiehdoista. Ne 
sanelevat paljon yrittämisen 
edellytykset, sanoi Svan.

Tuotantokustannukset 
nousevat.

 – Vyön kiristys on jo tehty. 
Lisää tuloja voisi tulla lihan 
jatkojalostuksella ja markki-
noinnin tehostamisella.

Takanen uskoo maidon-
tuotannon tulevaisuuteen.  

  – Jään keväällä kotitilalle 
töihin ja neljän-viiden vuo-
den kuluttua on tarkoitus 
tehdä sukupolvenvaihdos. 

Kirittäret Paavon seudulla
Kilpailu: Amazing 
Racen osallistujat 
vierailivat Hukanmäen 
tilalla ja tutustuivat 
maaseudun elämään. 

”Mielikuvis-
sani istun 

vaahtosammut-
timen kokoisena 
vaarin sylissä 
traktorissa.
Emma Körkkö

Timo Svan Hukanmäen tilalta seuraa, kuinka Amazing Race -kisaan osallistuneet Kati Tanhua, Emma Körkkö, Iida 
Pajunen ja Fanni Käyrä Reppulit-joukkueesta onnistuivat ratkomaan tehtäviä. 

Ronja Salmela, Mari Mantsinen, Viivi Partanen ja Tinja 
Töyrylä yrittävät ratkaista rehupaalin painoa. 

Highland Cattle -sonni Remu suhtautui rauhallisesti, 
vaikka Amazing Reppulit arvioivat sen painoa.
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