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Puheenjohtajan palsta
Useimmat muistavat kunniajäsen Eero Ollilan, joka 
johti Esaa ansiokkaasti monella tavalla. Puheenjoh-
tajana Eero jätti jatkon Juha Ketolalle 1991. Heikki 
Aholan kausi alkoi -92 ja kesti vuoden -96 loppuun. 
Siirryttiin naiskauteen Sari Salomaa-Niemen johdolla 
-97 ja -01 alkoi lyhyt Aija Nuoliojan kausi. 2002 Aija 
muutti Pohjanmaalle ja allekirjoittanut otti vastuun.

Taloprojekti keskeytti pj:n tehtäväni -04 ja Heik-
ki Rantala pelasti tilanteen, toimien aina vuoden -06 
loppuun puheenjohtajana. Vuodesta -07 lähtien olen 
taas toiminut hallituksen johdossa ja kaudelle 2014 
astuu toimeen Petri Hirvonen.

Nimet siis vaihtuvat mutta toiminta jat-
kuu. Hienoa on ollut se että vastuunkantajia on 
löytynyt. Suunnistuskoulun vetotehtävä ei 
ole ollut helppo, mutta neljän naisen tiimi jo-
pa yllätti minut keväällä ryhtyessään toimeen! 
Kiitokset siitä !!

Aktiivisia ja nöyriä talkoolaisia on aina ollut saa-
tavilla. Siitä olen ylpeä ja kiitän kuluneista vuosista 
SINUA JOKAISTA ESALAISTA. Yhdessä tekemi-
nen on ollut se voima, joka on tehnyt meistä suun-
nistusperheen.

2015 meitä kaikkia taas tarvitaan, kun järjes-
tämme SM-sprintin Kaarilan koululla. Sitä ennen 
pidämme railakkaat 80 v. juhlat ensi vuonna. Joten 
jaksamisiin!

Pj. Kalle Heino

Ja lopuksi:
Tulkaa ihmeessä MYÖS UUDET JÄ-
SENET seuran vuosikokoukseen KEHITTÄ-
MÄÄN toimintaa ja nauttimaan kakkukahvista! 
Suunnitellaan samalla Jukolan porukoita.

Suuri kiitos Kallelle pitkästä ja ansiokkaasta seuran 
puheenjohtajuudesta! Olen itse melko tuore kasvo 
Epilän Esan riveissä, joten pieni esittely varmaan 
paikallaan.

 Tulin seuraan mukaan noin 5 vuotta sitten, jol-
loin poikani Julius aloitti EE:n oravissa opettelemaan 
suunnistusta. Myös tyttäreni Julia tuli mukaan suun-
nistuskouluun pari vuotta myöhemmin ja oli siellä 
tänäkin kesänä.

Kilpailutaustaa itselläni ei nuoruusvuosilta ole, 
mutta useita lajeja on tullut harrastettua ja kokeiltua. 
Iltarasteilla tuli käytyä Kauhavalla jo lukiovuosina 
ja opiskelun jälkeen 2000-luvun taitteessa innos-
tuin lajista uudelleen. Kaveriporukalla osallistuttiin  
Siuntio-Jukolaan 1998 ja samalla ”Sepontalon Von-
kaus”-joukkueella olemme olleet sen jälkeen Juko-
lassa joka vuosi.

Kun ikää tuli sen verran, että pääsin mukaan ikä-
miessarjoihin, alkoi myös kilpaileminen kiinnostaa. 
Iltarastimaastot alkoivat käydä jo tutuiksi ja kaipasi 
vaihtelua, haastetta ja uusia karttoja. Ensi vuonna 
nappaan kartat jo H45-korista ja matkat taas vähän 
lyhenevät!

Lasten hiihtoharrastuksen kautta perheemme on 
mukana myös Ylöjärven Urheilijoiden hiihtojaos-

ton toiminnassa. Ilokseni kuulinkin vähän aikaa sit-
ten, että YlöjU:n harvalukuiset suunnistajat päättivät 
siirtyä Epilän Esan riveihin. Tervetuloa mukaan ja 
samalla kannustaisin seurojamme muuhunkin yh-
teistyöhön.

EE:n nuoret suunnistuskoululaiset voisivat hyvin 
pitää talvella kuntoa yllä käymällä YlöjU:n hiihto-
koulussa, jonne kyllä mukaan mahtuu. Harjoitukset 
ovat aina torstaisin klo 18:30 Maunussuolla Ylöjär-
vellä.

Kesäsuunnistuksen lisäksi aloitin pari vuotta sitten 
myös hiihto- ja pyöräsuunnistuksen, jonne myös lap-
siani olen ”raahannut” mukaan. Hienoa että Epilän 
Esassa voi harrastaa monipuolisesti kaikkia suunnis-
tuksen lajeja, tarkkuussuunnistustakaan unohtamatta. 
Moninkertaisia SM- ja MM-mitalistejakin seuras-
tamme löytyy esikuvaksi nuoremmille.

Toivottavasti saamme suunnistuskoulun kautta 
lisää lapsia ja perheitä mukaan Epilän Esaan harras-
tamaan ja kilpailemaan tässä hienossa lajissa!  

Nähdään ladulla ja hisu-rasteilla talven mittaan,
Tuleva Pj. Petri Hirvonen

Tervetuloa Petri

Kiitos Kalle
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Epilän Esan
vuosikokous

 

Keskiviikkona 11.12.2013 klo 18
kerholla, Pispalanvaltatie 120.

 Esityslista
 
 1.  Kokouksen avaus

 2.  Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan valinta, sihteerin valinta, pöytä-
      kirjantarkastajien valinta (2), ääntenlaskijoiden valinta (2)

 3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 4.  Esityslistan hyväksyminen

 5.  Esitetään tilinpäätös,toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto v.2013

 6.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

 7.  Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

 8.  Tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2014

 9.  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen määrät vuodelle 2014

 10.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2014

 11.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosille 2013-2014    
                                                                    
 12.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

 13.  Valitaan seuran edustajat SVUL:n ja HLU:n kokouksiin

 14.  Käsitellään muut asiat

 15.  Kokouksen päättäminen + KAKKUKAHVIT

Tervetuloa!
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Suunnistuskoulussa 
paljon osallistujia

Epilän Esan nuoret suunnistajat aloit-
tivat suunnistuskoulun huhtikuun 25. 
päivä.  Paikalla oli 40 innokasta suun-

nistajaa ja paljon vanhempia. Opettelimme 
suunnistuksen teoriaa, karttamerkkejä ja tu-
tustuimme karttaan Raholan koulun sisäti-
loissa, jonka jälkeen teimme leimausradan 
koulun pihalla.

Suunnistuskauden aikana kartta tuli tu-
tuksi monilla eri harjoitteilla. Lamminpään 
koulun kartalla harjoittelimme kartan suun-
taamista ja meillä oli korttelisuunnistusta. 
Kaupissa ja muutamilla iltarastikerroilla pie-
nemmät suunnistivat rastireittiä ja vanhem-
mat nuoret tukireittiä ja oikeaa suunnistusta. 
Lamminpään majalla kokeiltiin reittiviivaa 
ja hyvinhän sitä osattiin merkitä rastin paik-
ka karttaan.

Muita harjoituksia oli mm. viuhkasuun-
nistus, jossa lukuisat rastipisteet antoivat in-
toa, kun aina sai hakea lisää rasteja. Tesoma-

järvellä sadekuurot antoivat kunnon määrän 
vettä metsään, mutta hyvin päästiin suuntaa-
maan karttaa järveä kiertävän ulkoilupolun 
ollessa viitoittajana. 

Vietimme kevätkauden päättäjäiset 13.6. 
Pikku-Ahvenistolla, jossa bongasimme luon-
toon kuulumattomia esineitä, leikimme yh-
teistoiminnallisia ja leikkimielisiä kisoja. Ke-
pu ja Pekka auttoivat makkaran paistossa ja 
koko pikkuväki sai suunsa myös makeaksi.

Elokuussa syyskausi jatkui. Harjoitte-
limme lisää kartan suuntausta ja muutamilla 
kerroilla kompassin käyttöä. Soppeenharjun 
kartalla rasteilta löytyi suunnistus- ja luonto-
aiheisia kysymyksiä, joihin maalissa löytyi 
oikeat vastaukset. Nuorilla oli luontotieto 
hyvin hallussa. Esalaisia nuoria osallistui 
kauden aikana myös Särkänniemi-suunnis-
tukseen sekä Mikonpäivän suunnistukseen, 
joten myös kisatuntumaa saatiin hieman. 

Suunnistuskausi päätettiin 12.9. Lammin-

pään majalla, jossa valokuvasuunnistettiin ja 
rasteilla herkuteltiin terveellisesti.

Vielä lokakuussa parisenkymmentä lasta 
osallistui Marttojen järjestämälle terveellisen 
välipalan kurssille, jossa nuoret kokinalut 
kokkailivat herkulliset välipalat. Iltapalaa ei 
enää kotona tarvittu ja uni maistui. 

Nuoria innokkaita suunnistajia kävi har-
joituksissa erittäin hyvin. Koko kauden har-
joituksissa oli 20-50  innokasta lasta joka 
kerta, keskimäärin lapsia oli  noin 27 per har-
joitus. Suuri Kiitos kaikille kokeneille esa-
laisille suunnistajille, jotka olitte apuna eri 
harjoituskerroilla. Erittäin hienoa, että monet 
vanhemmat olivat myös mukana suunnistus-
harjoituksissa, koska haastavan lajin opette-
lussa tarvitaan varsinkin alkumetreillä usein 
aikuisten opastusta ja tukea.

Oli hieno huomata, kuinka lasten rohkeus 
ja taidot kasvoivat ja jo syksyllä monet ha-
lusivat mennä yksin, ilman aikuista metsään. 

Mikä karttamerkki? Peukku siihen, missä olet.
Miten ajattelit mennä? Miten menit tuon rastivälin?

Näin moni suunnistuskoululainen ilmoitti jatkavansa myös ensi kesänä.
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Suunnistuskoululaiset toukokuun lopun lämpimässä säässä Julkujärvellä.

Kesäkuussa kokoonnuttiin kevätkauden päättäjäisiin Pikku-Ahvenistolle ja paistettiin makkaraa.

Syyskauden päättäjäisissä Lamminpäässä riitti vauhtia leikkimielisten kisojen muodossa.

Toinen käveli hitaasti ja halusi mennä tarkas-
ti. Toinen juoksi minkä kintuistaan pääsi ja 
kartta taskussa. Kaikilla oli kuitenkin haus-
kaa ja jokainen sai suunnistaa omien edelly-
tysten ja halujen mukaan. Uusia kavereita ja 
tuttavuuksia saatiin.

Ensi vuonna harjoitellaan lisää, osallistu-
taan kenties useampiin kilpailuihin ja ehkäpä 
järjestetään myös jonkinlainen suunnistus-
leiri. Ohjaajat kävivät keväällä ja syksyllä 
Nuoren Suomen ohjaajakoulutuksessa, josta 
saivat intoa ja uusia ideoita.

Kiitokset myös kaikille suunnistuskoululai-
sille ja ensi keväänä jatketaan!!

Suunnistusterveisin
Mia, Elina, Outi ja Päivi
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Jämsä-Jukolassa oli tunnelmaa

Kati Leppänen ja tytär Nea Leppänen sekä Eeva Teuho totesivat viestin olevan ”sikakivaa”.

Henna Mustikkamäki, Jenni Torvinen, Jutta Kukkurainen ja Eeva Teuho juhlivat viestiä kakkukesteillä.

Naisten ykkösen ankkuri Tanja Ilomäki.

Jukolan viesti oli Epilälle uusien tuu-
lien (ja tulijoiden) aikaa, mikä luo 
myös ensi kesälle mukavia haastei-

ta. Ylöjärven Urheilijoiden miehistöä tu-
li riveihin Hannu Saaren johdolla ja myös 
muutama vahvistus on tulossa lisää, joten 
tulosennuste Kuopioon näyttää lupaaval-
ta. Jos Ojansivun Antin kalenteriin vie-
lä mahtuu Jukola, niin tullee avaamaan 
viestimme ykkösporukan. Tietänee siis jo-
pa pientä tungosta joukkueisiin, mutta se-
hän sopii.

Lähdemme luultavasti kolmella mies-
ryhmällä liikkeelle eli se kolmonen on ns. 
pappatiimi, joka nautiskelee savolaisista 
saaristomaisemista. Pontta pohkeisiin siis 
Ylöjärven Uimahallin kuntosalilla, jossa 
sunnuntaisin keräännytään yhteiseloa vah-
vistamaan puolelta päivin (koskee myös 
naisia).

Venloihin saimme virkistystä peräti kah-
den uuden joukkueen verran yhteispro-
jektissa Ylöjärven Uutisten kanssa. Hieno 
suksee mottona “sikahauskaa”! Jutta, Jo-
hanna ja kumppanit tulevat varmasti nou-
semaan Esan kärkijoukkoihin jo ensi ke-
sänä ja nostavat naisjoukkueiden määrän 
ainakin viiteen. Hienoa!

Erkki Knuuttilan kanssa on jo sovittu yh-
teiskuljetuksesta Kuopioon kahdella bus-
silla, jolloin aikatauluja voidaan sovitel-
la mennen tullen ja varataan kaksi puo-
lijoukkuetelttaa majoitukseen (tietenkin 
omalla autollakin voi liikkua, mutta yh-
teiskuljetuksen maksaa Esa isosta lomp-
sastaan).

Maukkaita treenikilometreja kaikille!
T: Kalle

Venlojen tulokset, sivu 7

Jukolan tulokset, sivu 8

Naisten ykkösen 3. osuuden Merja Toivonen.
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Epilän Esan Venlojen 1. joukkue Epilän Esan Venlojen 2. joukkue

Epilän Esan Venlojen 3. joukkue Epilän Esan Venlojen 4. joukkue

Ylöjärven Uutisten Venlojen 1. joukkue Ylöjärven Uutisten Venlojen 2. joukkue
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Epilän Esan Jukolan 1. joukkue Epilän Esan Jukolan 2. joukkue

Jukolan miesten viestin lähdössä oli jälleen tungosta myös katsojien puolella.

Miesten ykkösen pitkän yön juossut Jussi Houttu lataa akkua aamun lämmössä.
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Epilän Esa kokoaa joukkueita Kuopioon 
Jukolan viestiin ja Venlojen viestiin.

Bussikuljetusta ollaan järjestämässä yhdessä 
Ikaalisten Nousevan Voiman kanssa.  

Jos haluat mukaan unohtumattomaan Jukolan 
tunnelmaan, ilmoittaudu Heinon Kallelle. 

puh.nro 040-8699673, s-posti k.k.heino@gmail.fi

SM-kisoista useita mitaleita, 
vain Hounin Mikolle kultaa

Epilän Esan SM-mitalistit 
pyöräsuunnistuksessa

SM-pitkä / Hyvinkää 27.7.2013
2. Kuisla Raimo H75

SM-sprintti / Hyvinkää 28.7.2013
3. Kuisla Raimo H75
 
SM-keskimatka / Vierumäki 14.9.2013
3. Ovaska Pertti H50

Epilän Esan SM-mitalistit 
suunnistuksessa

SM-erikoispitkä / Anttola 19.6.2013
3. Houni Mikko H75
 
SM-pitkä / Nokia 8.9.2013
2. Houni Mikko H75
 
SM-keskimatka / Ii 21.9.2013
2. Ruusunen Marja-Liisa D70
2. Houni Mikko H75

SM-yö / Loimaa 28.9.2013
1. Houni Mikko H75
3. Marja-Liisa Ruusunen D70

Epilän Esa saavutti viime kesäkau-
den suunnistuksissa useita SM-mi-
taleita. Syksyn tullessa näytti jo sil-

tä, ettei kukaan tällä kaudella saavuta kultaa, 
mutta Hounin Mikko pelasti tilanteen vii-
meisessä mahdollisessa paikassa Loimaalla 
SM-yökisoissa.

Mikon saldo kesän ajalta oli peräti nel-
jä henkilökohtaista SM-mitalia. Ruususen 
Marja-Liisa pärjäsi myös hienosti saavutta-
en syksyn tullen SM-hopeaa ja -pronssia.

Pyöräsuunnistuksen puolella tuli myös 
useampi SM-mitali. Kuislan Raimo otti hei-
näkuussa Hyvinkäällä kaksi mitalia ja Ovas-
kan Pertti ylsi pronssille syyskuussa Vieru-
mäellä SM-keskimatkalla.

KRV ja WOC 2013 Vuokatti
Tänä vuonna Kainuun rastiviikko jär-

jestettiin Vuokatissa samaan aikaan 
suunnistuksen MM-kisojen kanssa. 

Väkeä oli paikalla runsaasti ja välillä koet-
tiin jopa ruuhkia kisapaikoille mennessä.

Epilän Esasta oli mukana 15 osallistu-
jaa. Parhaan sijoituksen saavutti Marja-Lii-
sa Ruusunen, joka oli D70-sarjan yhteistu-
loksissa toinen. Myös muutama kymmenen 
sakkiin sijoittuminen saavutettiin.

D70 Marja-Liisa Ruusunen
D70 Marjatta Vauhkonen
D70 Eila Ruisaho
D65 Mirja-Liisa Sulander
D50A Sari Maijala
D50A Erja Mäkinen
D50A Merja Toivonen
D45A Johanna Perkkalainen
D12 Julia Hirvonen

H60A Ari Ovaska
H60A Erkki Mäki
H55AL Mikko Numminen
H50A Jari Toivonen
H40B Petri Hirvonen
H16B Julius Hirvonen

Epilän Esan osallistujat Kainuun rastiviikolla
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EE:n toimintakertomus 2013
Suunnistustoiminta 
Epilän Esa hoiti perinteisen koululaissuun-
nistustapahtuman Tampereen koululaisille. 
Osallistujia oli yli 3500 ja järjestäjiä EE:sta 
15. Tapahtumien vastaavana toimi seuram-
me sihteeri, opettaja Elina Lusa-Järvinen. 
Iltarastitapahtumia oli Epilän Esalla kaik-
kiaan kymmenen, joista normaaleja maa-
nantaitapahtumia oli seitsemän ja kaksi 
taito/viikkotapahtumaa sekä lopuksi yli-
pitkä.

Suuruudeltaan nämä vastaavat kansal-
lisia kilpailuja, sillä keskimäärin joka ta-
pahtumassa oli yli 400 osallistujaa. Koko-
naismäärä kohosi siis lähes 4000 osallis-
tujaan seuramme osalta.

Jokaisessa tapahtumassa oli ratamesta-
ri ja tapahtumavastaava, sekä kahdeksan 
jäsentä. Näin kokonaismäärä järjestäjinä 
oli 90 henkilöä.

Keväällä järjestettiin suunnistuskoulun 
vanhemmille omia suunnistusopastuksia 
ja lisäksi joillekin työpaikoille  annettiin  
suunnistuskoulutusta. Lisäksi järjestettiin 
yhteistyössä Ylöjärven Uutisten kans-
sa vasta-alkajien koulutus Jukolan suun-
nistusta varten. Saatiin kaksi Venla-jouk-
kuetta, jotka molemmat selviytyivät mai-
niosti urakastaan.

Tarkkuussuunnistus 
Kauden toiminta oli edellisten vuosien ta-
paan hyvin aktiivinen johtuen siitä, että 
normaalin harjoittelu- ja kilpailutoimin-
nan lisäksi Epilän Esan edustajat toimivat 
tarkkuussuunnistuksen sekä kansallisessa 
että kansainvälisessä kehittämisessä ja nii-
hin liittyvissä luottamustehtävissä. 

Tänä vuonna ei Epilän Esalle tullut 
maajoukkue-edustuksia, mutta Hanski 
(Hannu Niemi) oli ensimmäistä kertaa jär-
jestetyssä tarkkuussuunnistuksen Euroop-
pa Cupissa parhaana suomalaisena 12. si-
jalla. Hanski osallistui kymmenestä osa-
kilpailusta kuuteen, jotka järjestettiin tou-
kokuussa Suomessa, kesäkuussa Italias-
sa ja lokakuussa Kroatiassa. Kroatiassa 
oli myös Maikku (Marja Kaukonen) kil-
pailemassa.

MM-kilpailut kilpailtiin Vuokatissa. 
Hanski toimi kilpailun kansallisena valvo-
jana. Myös Maikku, Veera Kaukonen ja 
Sari Salomaa-Niemi olivat koko kisavii-
kon mukana talkoolaisina. Suomi sai kul-
lan ja pronssin sekä normaalissa tarkkuus-
suunnistuksessa (PreO) että TempO:ssa. 
Menestys oli huikea sillä Suomen kaikki 
kolme kilpailijaa olivat kummassakin la-
jissa neljän parhaan joukossa.

Epilän Esan edustajat ovat aktiivises-
ti ottaneet osaa Suomessa järjestettyihin 
kilpailuihin.

Syyskuun koululaissuunnistusviikoilla 
tarjosimme viime vuotiseen tapaan kou-
lulaisille tarkkuussuunnistusmahdollisuu-
den. Maikun ja Hanskin tekemän radan 
Raholassa Mustavuoren maastossa kiersi 
kahden päivän aikana yhteensä 350 kou-
lulaista Harjun ja Raholan kouluista. Pai-
kan päällä koululaisia opastivat lajin sa-
loihin Hanski ja Sari. 

Hanski toimi Suomen maajoukkueen 
johtajana syyskuussa Sastamalassa järjes-
tetyssä Pohjoismaisessa maaottelussa.

Sari Salomaa-Niemi on toiminut vuo-
den 2009 alusta lähtien Kansainvälisen 
suunnistusliiton eli IOF:n TrailO komi-
tean puheenjohtajana, jonka kokoukseen 
Sari otti osaa tammikuussa Helsingissä 
sekä heinäkuussa Vuokatissa.

Hanski osallistui tammikuussa SSL:n 
edustajana tarkkuussuunnistuksen Poh-
joismaiseen Nord-kokoukseen Kööpenha-
minassa, Tanskassa.

Nuorisotoiminta
Elina Lusa-Järvinen, Päivi Koli, Outi 
Ruusunen ja Mia Harju vastasivat nuor-

Seuran päätulo on tullut iltarastitoiminnasta, tässä karttoja myymässä Marja-Liisa Ruusunen ja Eila Ruisaho Leivättömän suon iltarasteilla.
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Puskasika: Epilän Esan jäsenlehti. Vastaava toimittaja: Petri Hirvonen. Paino: Kopijyvä Oy, Tampere 2013

EE:n toimintasuunnitelma 2014

1)  Suunnistustoiminnan aktiivinen kehittäminen;
 - suunnistusliiton järjestämät koulutukset
 - alueen ja seuran oma koulutus
 
2) Nuorten suunnistuskoulun jatkaminen ja ryhmien eriyttämi-
nen taitotason mukaan

3) Tarkkuussuunnistuksen (trail-o) kansallinen ja kansainvälinen 
toiminta (Hannu Niemen erillinen katsaus)
 
4) Kiintorastien ylläpito Horha-Soppeenmäki alueella

5) Koululaissuunnistusten järjestäminen (Elina Lusa-Järvinen)

6) Karttojen tuottaminen ja ajantasaistus (Koopiste Viertola)

7) Valmennustoiminnan kehittäminen; omat vetäjät suunnistuks
elle,hiihtosuunnistukselle, pyöräsuunnistukselle ja tarkkuussuun-
nistukselle

8)  Iltarastien 9 osatapahtuman järjestelyt, (3 ryhmää, omat rata-
mestarit ja vastuuhenkilöt kullakin tapahtumalla, lisäksi kahdek-
san jäsentä joka ryhmässä)

9)  EE:n verkkosivujen ylläpito

10) Yhteistoiminta muiden seurojen ja yhdistysten kanssa,  
mm. Tampereen Pyrintö, KooVee, Kangasala SK iltarasteissa. 
Alueen partiolaisille annetaan kartta- ym. apua. Lisäksi toimi-
taan pelastustoiminnassa kadonneiden etsinnässä.

11)  Seuran kiinteistöjen ja omaisuuden ylläpito.

Toimitaan edelleen voimakkaasti lajin kansallisessa ja kansain-
välisessä kehittämisessä sekä pyritään säilyttämään kansallisten 
kilpailuiden ja varmistamaan lajin kansainvälisten kilpailuiden 
korkealaatuisuus.

Toteutetaan tarkkuussuunnistus opastettuna syksyn koululais-
suunnistuksissa. 

Järjestetään harjoituksia tai erilaisia tapahtumia  kevään ja ke-
sän aikana.

Hanski toimii Suomen joukkueen johtajana huhtikuussa järjes-
tettävissä EM-kilpailuissa Portugalissa ja heinäkuussa MM-kil-
pailuissa Italiassa. Osallistutaan syys-lokakuun vaihteessa tark-
kuussuunnistuksen Pohjoismaiseen maaotteluun Tanskassa ja 
mahdollisimman moneen Eurooppa Cupin osakilpailuun sekä 
mahdollisimman aktiivisesti Suomessa järjestettäviin kansallisiin 
kilpailuihin sekä kuntosuunnistustapahtumiin.

Vuoden 2014 tärkeimmät toiminta-alueet

Tarkkuussuunnistuksen toimintasuunnitelma 2014

ten 6-14 vuotiaiden suunnistajien koulu-
tuksesta ja ohjauksesta. Toiminta oli var-
sin aktiivista ja tuloksekasta ja sai nuo-
ria kiitettävästi viikottaisiin tapahtumiin. 
(kts. erillinen artikkeli tässä lehdessä).

Julkaisutoiminta
Seuran jäsenlehti PUSKASIKA ilmestyi 
kaksi kertaa. Päätoimittaja Petri Hirvonen 
on vastannut lehden korkeatasoisesta si-
sällöstä yhdessä Jari Toivosen kanssa ja 
koonnut kiinnostavia artikkeleita seuran 
toiminnasta. Painosmäärä oli 240 lehteä/
kerta, yhteensä 480.

Karttatoiminta
Seuralla on ajantasaistettuja karttoja 14 
eri kohteesta. Kolme aluetta sijaitsee 
Länsi-Tampereella ja loput Ylöjärven 
kaupungissa. Uusimmat kartat 2013 ovat 
Mustavuori (kaupunkikartta) ja Äkönmaa 

normaali maastokartta kolmostien varres-
ta. Kimmo Viertola on karttojen tekijä. 
Seura on myös ylläpitänyt kiintorastikart-
toja Horha-Ylöjärvi-alueella ja toimittanut 
päivitetyt kartat sekä Länsi-Tampereen 
että Ylöjärven kouluille vastikkeetta.

Taloudellinen toiminta
Tampereen kaupunki on avustanut toimin-
ta- ja karttarahoillaan seuraamme. Päätulo 
on tullut iltarastitoiminnasta. Sponsorina 
on toiminut edelleen Tevella.
Lisätulona on ollut myös pieni vuokratulo 
omistamastamme huoneistosta. Jäsenmak-
sut tuovat osan tuloista.
Suurimmat menoerät ovat jäsenten kilpai-
lumaksut ja nuorten suunnistuskoulutus.

Jäsentoiminta
Seuran toiminta keskittyy suunnistuksen, 
hiihtosuunnistuksen, pyöräsuunnistuksen 

ja tarkkuussuunnistuksen palvelujen tar-
joamiseen sekä jäsenilleen että ulkopuo-
lisille henkilöille, yhdistyksille ja firmoil-
le.

Palvelut on hoidettu aina omakustannus-
hinnoin. Uusia jäseniä liittyi 16 ja van-
hoja jäi pois 2. Jäsenmäärä  on nyt 246. 

Kilpailutoiminta
Seuran jäsenet osallistuivat aktiivisesti kil-
pailuihin, saavuttaen kymmenkunta SM-
mitalia ja useita aluemestaruusmitaleja. 
Näistä on yhteenveto erillisessä kappa-
leessa tässä lehdessä.

Seura on saanut järjestettäväkseen SM-
sprinttikisan vuonna 2015. Järjestelyt ovat 
jo alkaneet Tampereen Epilässä pidettä-
viin kisoihin.
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Iltarastien osallistujamäärät

Iltarastien kävijämäärässä
saavutettiin uusi ennätys
Tampereen iltarastien kävijämäärä oli 

tänä vuonna kautta aikain suurin. Osal-
listujia oli yhteensä 1466o4, edellinen 

ennätys 14296 kävijää oli vuodelta 2009.

Kiitos jälleen kerran kaikille Epilän Esan talkoo-
laisille ja myös kaikille suunnistajina mukana 
olleille. Iltarastit on edelleen seuramme tärkein 
tulonlähde.

Firmasuunnistuksessakin oli mukana paljon 
joukkueita, A-sarjassa peräti 20 kpl. Palkintosi-
jat menivät seuraaville joukkueille:
A-sarja: 1. Solita 221,0 p.
 2. Madrog 213,0 p.
 3. Maanmittauslaitos 198,5 p.
B-sarja: 1. Tieto 68,5 p.
 2. TaY 51,5 p.
 3. Saarioinen 47,5 p.

Kävijämäärä yht. 14664 (maaliin tulleet), 
18082 (myydyt kartat), lisäystä viime vuodesta 
1528 eli 11,6 %. (18,9 % mennyt maalin ohi.)

Kävijämäärät ja suurimmat
osallistujamäärät seuroittain:
TP  4142  6.5. Kauppi 811
Koovee  3622  19.8. Lukonmäki 723
Esa  3671  13.5. Soppeenharju 555
SK  3229  20.5. Vehoniemi 521

Alle 200 kävijää:
15.4.  Vehmainen 156
8.5.  Majaalahti 134
15.5.  Vattula 193
22.5.  Rusko 157

5.6.  Viisajärvi 167
12.6.  Kyötikkälä 182
19.10.  Horha 132

Taitorastien osanottajamäärä:
Majaalahti  134 reitinvalinta
Vattula   193 rastinotto
Rusko   157 pitkät rastivälit
Aitovuori   228 pitkä matka
Viisajärvi   167 reitinvalinta
Kyötikkälä  182 parisprinttiviesti
Yhteensä  1061
(v. 2012 1335 hlö, v. 2011 1319 hlö)

Iltarastiviikon osanottajamäärä:
Vehoniemi  424

Pinsiö   311
Horha   295
Hallila   339
Yhteensä   1369
(v. 2011 1257 hlö, v. 2011 1281 hlö)

Yösuunnistusten osanottajamäärä:
23.9.  Kauppi 107
30.9.  Julkujärvi 77
7.10.  Suolijärvi 120
14.10.  Kyötikkälä 96
Yhteensä 400 (v. 2012 403 hlö, v. 2011 246 hlö)

Firmasuunnistus:
A-sarja: 20 joukkuetta (2012 16 joukkuetta)
B-sarja: 6 joukkuetta (2012 9 joukkuetta)

Taulukko2
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