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Marjastuksen MM-kisat on iloinen koko perheen tapahtuma, jossa mitellään
leikkimielisesti maailman parhaan marjastajan tittelistä. Kisaan voi osallistua yksin
tai yhdessä, sopiva kilpailusarja löytyy kaikille. Lapsille ja nuorille on oma sarjansa.
Marjaa voi kerätä käsin, poimurilla tai haravalla.
Tule tutustumaan uusiin marjakavereihin!
Jos innostuit, mutta sinulla ei ole kolmihenkistä joukkuetta, ilmoittaudu marjakaveriksi. Järjestämme sinulle iloisen kisajoukkueen! Marjastushan on aina
mukavampaa kivojen kavereiden kanssa. Ilmoittautua voi joko käsinpoiminta- tai
poimuripoimintasarjaan. Rohkeasti mukaan!

Maa- ja metsätalousministeriö tukee Marjastuksen MM-kisojen toteuttamista
Luonnontuotteiden vientiedellytysten ja matkailukytkennän tehostaminen III 2018 - 2019-hankkeessa.

Monipuolista ohjelmaa koko päiväksi!
Luvassa on mukavaa yhdessäoloa, ulkoilua ja
viihdyttävää toriohjelmaa koko päivän. Viettäkää
ikimuistoinen virkistyspäivä vaikka työporukalla tai
perheen kesken. Hauskuutta voitte korostaa yhteisellä
näyttävällä pukuteemalla – parhaat kisa-asut palkitaan!
Maastossa on Rajasotilaskotisisaret myymässä kahvia ja pullaa, joten varaa pikkurahaa mukaan.
Marjastajien ahertaessa metsässä kannustusjoukoille on viihdyttävää ohjelmaa
Ämmänsaaren kisatorilla: Teuvo Oinas, tanssiryhmä Fortaleza Kajaanista,
tanssi- ja lauluryhmä Karjalasta sekä Tiger plays Hurriganes -bändi Iisalmesta.
Tori on täynnä markkinakojuja, ja tavara-arpajaisissa onni suosii useita!
Toriyleisö voi osallistua ToritietoVisaan koko päivän ajan. ToritietoVisa on leikkimielinen tietokilpailu, jossa tehdään tunnetuksi torikauppiaita ja heidän tuotteitaan. Osallistujien kesken arvotaan tuotepalkintoja.
Päivän päätteeksi julistetaan MM-kisan sarjojen voittajat ja jaetaan palkinnot.
Kisapäivän iltana on vielä kisatanssit Suomussalmen Nuorisoseurantalolla.
Jalalla voi pistää koreasti Teuvo Oinas ja Kiintotähti-orkesterin tahtiin.

Tervetuloa viettämään iloista
ulkoilupäivää Suomussalmelle!

Marjastuksen MM-kisat

Säännöt 2019

Järjestäjät:
Arktiset Aromit ry ja Suomussalmen kunta
Kauppakatu 20 D, 89600 Suomussalmi, (08) 6155 5590, info@arktisetaromit.fi
Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudun kisaan 10.9.2019 mennessä osoitteessa www.arktisetaromit.fi tai
puhelimitse (08) 6155 5590.
Kilpailuun osallistuminen on maksutonta.
HUOM! Muutos aikaisempiin vuosiin!
Jotta kisat onnistuisivat sujuvasti ja järjestävät pystyvät varautumaan oikeaan
kilpailijamäärään, emme ota jälki-ilmoittautumisia vastaan kisapäivänä.
Joukkuesarjat, joissa voi olla kolme henkilöä:
– Poimurilla poiminnan joukkuesarja
– Käsin poiminnan joukkuesarja
– Nuorten (13–17-vuotiaat) joukkuesarja
– Lasten (12-vuotiaat tai nuoremmat) joukkuesarja
Henkilökohtaiset sarjat:
– Miesten haravasarja
– Naisten haravasarja
Palkinnot:
Palkitsemme kolme parasta joukkuetta ja yksilösarjan osallistujaa perinteisillä
pokaaleilla ja kunniakirjoilla.
Perinteestä poiketen emme jaa enää rahapalkintoja. Uudesta tulorekisterikäytännöstä johtuen joudumme luopumaan rahapalkintojen jakamisesta.

Poimittava marja:
Poimittava marja on puolukka tai mustikka.
Kilpailuaika ja -paikka:
Maastoon lähtö on Ämmänsaaren torilta
kello 11.30 järjestäjien busseilla.
Ilmoittautumispiste on Arktiset Aromit ry:n infopisteessä, joka on auki klo 9.00
alkaen.
Kilpailualue paljastuu vasta maastossa. Alue on merkitty nauhoilla ja teipeillä.
Busseissa kaikille osallistujille jaetaan kartat alueesta.
Poiminta-aika on yksi tunti.
Kilpailuvälineet:
Poimurilla poiminnan joukkuesarjassa hyväksytään poimintavälineeksi varreton
poimuri. Poimijat tuovat omat poimurit mukanaan. Käsin poiminnan sarjassa ei
sallita apuvälineitä. Joukkuesarjoissa poiminta on sallittu vain järjestäjien antamiin
marjasankoihin.
Yksilösarjoissa kilpailijat käyttävät omia haravapoimureita ja saaveja.
Kerätyt marjat:
Marjat voi myydä marjanostajalle tai pitää itsellään. Marjoja ei tarvitse puhdistaa,
mutta marjanostaja voi kieltäytyä ostamasta kovin hiekkaisia ja likaisia marjoja.

Toriohjelma

Ämmänsaaren kisatorilla
Päivän juontaa kaikille tuttu Hepokönkään Höppänä
9.00

Info auki
Kisojen osallistujien vastaanotto alkaa

10.00

Avauspuhe, kansanedustaja Merja Kyllönen

10.15

Kilpailuasujen esittely

10.30

Tanssiryhmä Kalevalasta, Suomussalmen ystävyyskunnasta

11.00

Tanssiryhmä Fortaleza Kajaanista

11.20

Alkuverryttelyt

11.30

Lähtö torilta poimintapaikalle

11.40

Tanssiryhmä Kalevalasta, Suomussalmen ystävyyskunnasta

12.00

Tanssiryhmä Fortaleza Kajaanista

12.40

Tigers plays Hurriganes Iisalmesta

13.40

ToritietoVisan palkintojen jako

14.30

Teuvo Oinas ja Kiintotähti-orkesteri

15.30

MM-tulosten julkaiseminen ja palkintojen jako

20.00– Kisatanssit Suomussalmen Nuorisoseurantalolla
00.45 Teuvo Oinas ja Kiintotähti-orkesteri

Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.
Päivitämme mahdolliset muutokset ja lisätiedot www-sivuillemme.

