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Pitkäaikainen esa-
lainen Esko Mäki 
kuoli 21. elokuu-
ta 84-vuotiaana 
vaikean sairauden 
murtamana.

Esko tuli kolmisen-
kymmentä vuotta 
kestäneen seuran 
jäsenyyden aikana 
tunnetuksi tunnollisena ja pyyteettömänä 
talkoisiin osallistujana. Esko oli aina val-
miina lähtemään rastipukkien tekoon, il-
tarastitoimitsijaksi, ratamestarihommiin tai 
mihin tahansa, mihin joku huomasi pyytää. 
Hän ei laskenut talkootunteja tai tehnyt nu-
meroa omasta toiminnastaan, tärkeintä oli 
seuran etu.

Viime vuosiinsa asti Esko myös osallistui 
suunnistuksen kilpailutoimintaan. Kruunuk-
si kilpailu-urasta jäi vuonna 2009 saavu-
tettu Suomen mestaruus SM-erikoispitkil-
lä 80-vuotiaiden sarjassa. Lapsuudesta asti 
jatkunut liikuntaharrastus jatkui läpi elä-
män, suosikkilajeina hiihto ja suunnistus. 
Yleisesti ottaen kaikki luonnossa ja ulkona 
liikkuminen antoi Eskolle sisältöä elämään. 
Eniten harmia aiheutti viime vuosina taudin 
kalvaessa se, että mahdollisuudet liikuntaan 
heikkenivät. 

Kuitenkin Eskolle tärkeimpiä asioita olivat 
aina lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset. 
Näiden lisäksi häntä jäivät kaipaamaan muut 
sukulaiset, ystävät, kilpailu- ja seuratoverit. 

Esko Mäki on poissa

Epilän Esa kokoaa Paimioon Jukolan viestiin 
2 miesjoukkuetta ja Venlojen viestiin 3 naisjoukkuetta. 

Jos haluat mukaan unohtumattomaan Jukolan 
tunnelmaan, ilmoittaudu Heinon Kallelle. 

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

Puheenjohtajan palsta
Kesän suunnistuskausi on saatu pakettiin 
ja on yhteenvedon aika. Tällä kaudella 
oli monia hienoja tapahtumia ja kilpailu-
ja. Alkukesän sateiden jälkeen myös kelit 
paranivat ja heinäkuussa saatiin nauttia 
helteistä.

Tämän lehden sivuilta voitte lukea raport-
teja Kuopio-Jukolasta Vehmersalmelta, 
Fin5-rastiviikolta Kuusamosta, SM-kisois-
ta sekä Veteraanien MM-kisoista Brasilias-
ta. Myös lasten suunnistuskoulun toiminta 
pyöri jälleen runsaan osanoton merkeissä, 
siitäkin juttua lehdessä.

Iltarastikausikin on analysoitu yhdes-
sä muiden seurojen kanssa. Tänä vuonna 
osanottajia oli yhteensä reilu tuhat vähem-
män kuin viime vuonna, mutta sateisilla ja 
koleilla ilmoilla oli merkityksensä. Käy-
tössä oli lisäksi uusia maastoja etäänpä-
nä Tampereen keskustasta, jolloin myös 
sijainti verotti osanottoa. Mutta tästä huo-
limatta tilitykset seuroille pysyivät lähes 
samana ja edelleen iltarastien järjestäminen 
on Epilän Esan tärkein tulonlähde.

Epilän Esan 80v-historiikin kirjoittaja 
vaihtui, mutta nyt aineisto on kasassa An-
na Niinisen ja Johanna Lammin toimesta. 
Historiikin taitto tehdään loppuvuoden ai-
kana ja sitten se on valmis painettavaksi.

Ensi syksyn Epilän SM-sprintin järjestelyt 
ovat täydessä vauhdissa. Kilpailun johto-
ryhmä (Maijala, Heino, Hirvonen) kävi 
marraskuun alussa Suunnistusliiton kou-
lutuksessa Helsingissä. Nyt on saatu oppia 
ja kokemusta myös Hollolan SM-sprin-
tistä, jotta vältetään siellä eteen tulleet 
ongelmakohdat. Kisat järjestetään yhteis-
työssä KooVeen kanssa ja heiltä saadaan 
apua mm. tulospalvelussa ja kuulutuk-
sessa. Mutta toki tarvitsemme paljon tal-
koolaisia omastakin seurastamme, joten 
voitte jo merkitä kalenteriin päivämäärän 
19.9.2015.

Viime vuoden tapaan toivon, että nähdään 
ladulla ja hisu-rasteilla talven mittaan. Tul-
koon tästä talvesta runsasluminen!

Petri Hirvonen
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Epilän Esan
vuosikokous

 

Torstaina 11.12.2014 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.2014

 6.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

 7.  Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

 8.  Tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2015

 9.  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen määrät vuodelle 2015

 10.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2015

 11.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosille 2014-2015 
                                                                        
 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 + PULLAKAHVIT

Tervetuloa!
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Suunnistusintoa rasteilta

Parinsenkymmentä nuorta suunnista-
jaa on säännöllisesti käynyt viikottain 
keväällä ja syksyllä Epilän Esan suun-

nistuskoulussa. Myös innokkaita vanhempia 
on ollut mukana suunnistusharjoituksissa 
yhdessä lasten kanssa. Monelle perheelle 
suunnistus onkin ollut lapsen ja vanhemman 
yhteinen juttu, mikä tekeekin lajistamme eri 
ikäpolvia yhdistävän harrastuksen.

Suunnistuskoulu sai lähtölaukauksen huhti-
kuun lopulla Raholan koululta, missä aluksi 
tutkimme karttaa ja karttamerkkejä. Ulkona 

menimme piha- ja  muistisuunnistusta sekä 
leikimme karttamerkkileikkiä värikoodein.

Tesomajärven maastossa oli  kartanlukuha-
joitus ja  maastoon  oli viety myös paljon  hä-
myrasteja. Tarkkaan piti karttaa lukea, jotta 
osasi leimata oikealla rastilla.
Viitenä iltarastikertana pääsimme harjoitte-
lemaan RR- ja tukireittiratoja sekä lyhyem-
piä oikean suunnistuksen ratoja. Näin myös 
emit-leimasimet tulivat tutuiksi ja samalla 
moni vanhempi pääsi myös itse suunnista-
maan oman suorituksen iltarasteilla.

Julkujärven majalla oli viuhkasuunnistus-
ta. Lapset tekivät harjoituksen pareittain ja 
muutama aikuinen yritti myös pysyä lasten 
perässä. Aikuisethan ne suurimman hien 
saivat pintaan. Lapset halusivat ottaa aina 
uuden kartan ja hakea kaikki viuhkarasti-
vaihtoehdot.

Kesäkuun 13. päivä pidimme päiväleirin Va-
ralassa, jossa vietimme kokonaisen päivän 
urheillen ja yhdessä puuhastellen. Aamu-
päivällä suunnistimme luontopolulla, jossa 
rasteilla oli suunnistukseen ja luontoon liitty-

Viime kesän suunnistuskoulussa jälleen paljon nuoria mukana,
ohjelmassa myös leiripäivä Varalan urheiluopistolla

Päättäjäisissä Lamminpäässä oli myös todistustenjako. Toukokuussa Tesomalla oli oikeiden rastien lisäksi hämyrasteja.

Syyskauden päättäjäisissä oli ohjelmassa leikkimielistä kisailua.

Karttoihin tutustumista ennen maastoon lähtöä Äkönmaalla.
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viä kysymyksiä. Päivällä söimme maittavan 
lounaan urheiluopistolla ja meillä oli Varalan 
tiloissa Parkouria, jossa harjoiteltiin kehon 
hallintaa ja suunnistajalle tärkeää ketteryyttä. 
Jumppasalissa pelasimme myös kaupunkiso-
taa, josta kaikki lapset varmasti tykkäsivät. 
Leiripäivä oli oikein onnistunut ja siitä jäi 
kaikille mukava muisto.

Kesäloman jälkeen jatkoimme harjoituk-
sia koko syksyn. Maikku teki meille Mus-
taanvuoreen hyvän radan tarkkuussuunnis-
tuksesta ja pääsimme tutustumaan Trail`O 
suunnistukseen.Nokialla Penttilän Puistossa 
metsästimme afrikantähteä ja keräsimme ra-
haa rasteilta. Matkan varrella saattoi törmätä 
myös rosvoon ja menettää rahaa. Tuhat euroa 
kerättyään sai uuden kartan ja pääsi etsimään 
afrikantähteä ja koittamaan pelin voittoa. 
Tässä harjoituksessa tarvittiin suunnistustai-
don lisäksi matematiikkaa ja hyvää onnea. 
Myös pienin 4-vuotias suunnistaja ratkaisi  
rahalaskuja loistavasti.

Muutama nuori osallistui kauden aikana 
myös suunnistuskilpailuihin. Mm.Särkän-
niemisuunnistukseen, josta tuli myös me-
nestystä sekä TampereGamesiin. Munkki-
rasteilla kävimme suunnistamassa isommalla 
porukalla. Pientä kipinää  joku kenties sai 
myös kilpailutoimintaan, mutta sitä kipi-
nää voisimme tulevaisuudessa sytyttää vielä 
enemmän.

Kauden päättäjäiset pidimme Lamminpään 
majalla, jossa valokuvasuunnistimme, ”kil-
pasuunnistimme”, leikimme ja paistoimme 
makkaraa.

Kiitos innokkaille ja taitaville suunnistajille! 
Tästä on hyvä jatkaa ensi keväänä.

Terveisin Elina, Mia, Outi ja Päivi

Kuopio-Jukola
Jukolan viesti Soisalon
saaressa Vehmersalmella

Jukolan viestiin matkustettiin yhteis-
kuljetuksella Ikaalisten Nousevan 
Voiman kanssa. Bussikyytejä oli 

kaksi, jolloin Venlat ehtivät paikalle ai-
kaisemmalla vuorolla ja Jusseja varten 
oli myöhempi vuoro.

Kisamaasto sijaitsi Soisalon saaressa 
Kallaveden ympäröimänä. Kisakeskus 
oli rakennettu laajalle peltoalueelle, jo-
ka edellispäivien rankkasateiden vuoksi 
muuttui paikoin mutavelliksi. Maasto 
oli vaativaa ja hidaskulkuista, mäkiä oli 
paljon. Myös juurakoita ja kivikkoa riit-
ti juoksun hidasteeksi. Yö oli hyytävän 
viileä, joten kaikille reppuun pakatuille 
vaatteille tuli käyttöä teltassa nukkuessa.

Epilän Esalla oli Venlojen viestissä 
mukana kolme täyttä joukkuetta, joista 
ykkösjoukkue saavutti sijan 311. Parasta 
vauhtia siinä pitivät 3.osuuden Sari 
Maijala (224.) ja ankkuriosuuden Tanja 
Ilomäki (169.).

Jukolan viestissä seuraltamme oli mu-
kana myös kolme joukkuetta, joista yk-
si hylättiin leimausvirheen ja ankku-
rin puuttumisen vuoksi. Ykkösjoukkue 
saavutti sijan 601. ja siinä parhaiten 
juoksivat 1.osuuden Otto Ruusunen 
(392.) ja 3.osuuden Jussi Houttu (374.).
 

Kisa-alueen portilla oli kuhinaa kuin Kuopion torilla.

Hornet lähetti Jukolan viestin matkaan.

Kumisaappaat olivat tarpeen mutavellissä.
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Epilän Esan Venlojen 1. joukkue

Epilän Esan Venlojen 2. joukkue

Epilän Esan Venlojen 4. joukkue

Epilän Esan Venlojen 5. joukkue

Venlojen viestin 1., 2., 4. ja 5. joukkueen tulokset, 3. joukkuetta ei ollut.Paluumatkalla bussissa spekuloitiin reitinvalintoja.

Miesten ykkösjoukkueen Jere Katvala ja Hannu Saari.

Noora Moisio saa ohjeita Kalle Heinolta. Otto Ruusunen.
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Epilän Esan Jukolan 1. joukkue Epilän Esan Jukolan 2. joukkue

Epilän Esan Jukolan 3. joukkue

Jukolan viestin 1., 2. ja 3. joukkueen tulokset.Ensikertalaiset Jukolassa, Julius Hirvonen16v. ja Akseli Kauppi 15v.
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WMOC Brasilia 2014

Koukkupolvet kävivät marraskuussa mittele-
mässä maailman mestaruuksista Brasiliassa 
asti. Pitkän matkan takia paikalle pääsi vain 
pienehkö joukko innokkaita asian harrastajia.
Epilän Esaa kisoissa edustivat Heikki Ran-
tala 75-vuotiaissa sekä Toivosen pariskunta 
Merja ja Jari 50-vuotisissa.
Osanottajia oli 38 maasta, yhteensä 1800 
pihkaniskaa. Suomesta heitä oli noin 200, 
Norjasta saman verran ja Ruotsista rei-
lut 400. Isäntämaa Brasilia sai jalkeille yli 
200-päisen suunnistajakatraan.
Toisin kuin voisi luulla, rasteja ei etsitty 
anakondien asuttamasta Amazonin sade-
metsästä. Eteläisen Brasilian maasto oli ha-
vumetsineen välillä jopa kotoisen tuntuista. 
Osa radoista kiersi tiheitäkin paikkoja, missä 
kulkua hidastivat liaaniköydet ja piikikkäät 
pensaat.
Varsinaisen yllätyksen tarjosi sprintin finaa-
limaasto. MM-kisoja kiertäneet ovat tottu-
neet sokkeloisten pikkukaupunkien katu-
juoksuihin, mutta brassitpa veivät finalistit 
kauniiseen luonnonpuistoon, missä radat 
risteilivät välillä lähes läpipääsemättömässä 
tiheikössä.
Edes sprintin karsintaa ei päästy juoksemaan 
kaduilla, vaan se oli miljoonakaupunki Porto 
Alegren puistossa. Tasamaalle oli rakennettu 
paljon keinotekoisia aitoja, jotka enemmän 
helpottivat kuin vaikeuttivat suunnistusta.

Pitkän matkan maastot olivat enimmäkseen 
helppoja, mutta toisen karsinnan ja finaa-
lin korkeuserot ja tiheiköt hidastivat rastien 
hakua.
Ensimmäisestä karsintakisasta jäi mieleen 
pinjamäntyjen neulasten pehmittämä maas-
to. Kuin olisi paksun vaahtomuovipatjan 
päällä juossut.
Anakondia ei siis ollut, mutta eteläisen Bra-
silian metsissä lymyää erilaisia, jopa metrin 
mittaisia liskoja. Niitä ei ollut syytä pelätä, 
koska arat pitkähännät luikkivat pakoon en-
nen kuin niitä ehtii nähdä. Otusten pesäko-
loja näkyi toki useita.
Sää vaihteli 38 asteen helteestä piiskaavaan, 
kylmään sateeseen. Sprintin karsintakisaa 
edeltävinä päivinä Porto Alegressa oli liki 
neljänkymmenen asteen kuumuus, mutta jo 
kisassa lämpöinen sade kasteli perusteellises-
ti koko porukan.
Kylmimmillään lämpömittari painui lähelle 
kymmentä astetta. Liekö kosteuden ja iso-
jen lämmön vaihteluiden syytä se, että moni 
matkusti kotiin ärhäkän flunssan kourissa.
Kisajärjestelyistä huomasi, että suunnistus ei 
ole maan ykköslaji. Välillä olo oli kuin ky-
läkilpailuissa, mutta brassien ystävällisyys, 
avuliaisuus ja huoleton elämäntapa auttoi 
unohtamaan pikku puutteet.
Brasiliastakin löytyy suunnistukseen vaka-
vasti suhtautuvia harrastajia. Yksi heistä on 

Antonio Alves De Campos Filho, 60-sarjassa 
kilpaileva, Rio De Janeirossa asuva pitkän 
huiskea mies. Hän kertoi käyneensä useasti 
Euroopassa suunnistamassa kolmikymmen-
vuotisen uransa aikana, myös Suomessa ja 
Tampereella.
Antonio sanoi ihailevansa Suomea, koska 
meillä käytännössä koko maa on yhtä suur-
ta suunnistuskarttaa. Toisin on Brasiliassa. 
Rion alueella ei juuri maastoja löydy, mutta 
MM-kisojen alueelta on runsaasti hyviä kart-
toja. Suunnistajat vain puuttuvat.
Antonio kertoi, että mitään iltarasteihin ver-
rattavaa toimintaa Brasiliassa, ainakaan Rion 
alueella ei ole. Hänen harjoituskisojaan ovat 
maanosan, maan ja oman osavaltion mesta-
ruuskilpailut.
Ai niin, ne tulokset! Rantalan Heikki oli esa-
laisista paras. Tuore sprintin Suomen mestari 
taituroi MM-sprintin H75-sarjan A-finaalissa 
yhdeksänneksi. Hän oli sarjan paras suoma-
lainen. Pitkän matkan A-finaalissa Heikki oli 
14:s, toiseksi paras suomalainen.
Toivosen Merja suunnisti sprintin A-finaa-
lissa sijalle 41 ja pitkän matkan A-finaalissa 
hän oli 37:s. Jari oli sprintin A-finaalissa si-
jalla 54 ja pitkän matkan A-finaalissa 37:s.
Lisää kisatietoa löytyy järjestäjien sivuilta 
osoitteesta www.wmoc2014.org.br

Jari Toivonen

Liaaniköysiä, liskoja ja neulasten pehmittämää maastoa MM-kisoissa.

H50-sarjan A-finaalin kartta, sprintin rata kiersi luontopolkuja, mutta käväisi myös tiheikössä. Sprintin finaali kulki komean putouksen vierestä.
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Heikille SM-kultaa

Epilän Esan SM-mitalistit 
pyöräsuunnistuksessa

SM-pitkä / Salo 26.7.2014
3. Kuisla Raimo H75

Epilän Esan SM-mitalistit 
suunnistuksessa

SM-sprintti / Hollola 20.9.2014
1. Rantala Heikki H75
3. Paavola Seppo H75
2. Ruusunen Marja-Liisa D70

Heikki Rantala ei voinut pidä-
tellä tyytyväisyyttään voitok-
kaan SM-sprinttikisan jälkeen 

kotimatkalla Tampereelle. ”Nyt meni 
kaikki kohdalleen”, hän sanoi.

Heikki siis voitti H75-sarjan sprin-
tin kultaa Hollolan keskustassa käydys-
sä SM-kisassa. Seppo Paavola ja Mar-
ja-Liisa Ruusunen täydensivät EE:n ko-
mean päivän ottamalla mitalit. Seppo oli 
H75:ssä kolmas ja Marja-Liisa D70:ssä 
toinen.

Heikin kulta tuli ylivoimaisen esityk-
sen jälkeen. Hän voitti ensin karsinta-
sarjansa ja jätti finaalissa toiseksi tulleen 
Olavi Kittilän melkein kahden minuutin 
päähän.

”Nyt meni kaikki kohdalleen”

Heikki vastaanottamassa voittohalausta Minna Kaupilta, Seppo odottelee vuoroaan.

Heikki Rantala otti rennosti ennen sprintin 
finaalin alkua. 

Märkä keli kysyi kärsivällisyyttä.
Tässä Toivosten viritelmä vaatteiden
kuivatukseen hotellihuoneessa.

Heikki Rantala tulossa sprintin maaliin.
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EE:n toimintakertomus 2014
Suunnistustoiminta 
Epilän Esa hoiti perinteisen koululais-
suunnistustapahtuman Tampereen koulu-
laisille. Koululaissuunnistukseen painet-
tiin 3600 karttaa. Talkoolaisia oli 13. EE 
teki radat Epilän, Horhan, Lamminpään, 
Lahdesjärven ja Mustavuoren kartoille. 
Mustavuoren kartalla oli myös Trail-O 
-rata. Tapahtumien vastaavana toimi seu-
ramme sihteeri, opettaja Elina Lusa-Jär-
vinen.

Iltarastitapahtumia oli Epilän Esal-
la kaikkiaan yhdeksän, joista normaale-
ja maanantaitapahtumia oli seitsemän ja 
kaksi taito-/viikkotapahtumaa.

Suuruudeltaan nämä vastaavat kansal-
lisia kilpailuja, sillä keskimäärin joka ta-
pahtumassa oli 400-500 osallistujaa. Ko-
konaismäärä kohosi siis noin 4000 osal-
listujaan 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.

Tarkkuussuunnistus 
Kauden toiminta oli edellisten vuosien ta-
paan hyvin aktiivinen johtuen siitä, että 
normaalin harjoittelu- ja kilpailutoimin-
nan lisäksi Epilän Esan edustajat toimi-
vat tarkkuussuunnistuksen sekä kansalli-
sessa että kansainvälisessä kehittämises-
sä ja niihin liittyvissä luottamustehtävissä. 

Tänä vuonna Epilän Esalle tuli yksi 
maajoukkue-edustus, kun Hanski (Hannu 
Niemi) oli syyskuussa kilpaillussa Poh-
joismaisessa maaottelussa Tanskassa Suo-
men ykkösjoukkueessa. Menestys jäi täl-
lä kertaa vaatimattomaksi. Hanski toimi 
myös Suomen joukkueen johtajana.    

MM-kilpailut kilpailtiin heinäkuus-
sa Italiassa ja EM-kilpailut jo huhtikuus-
sa Portugalissa. Hanski toimi molemmis-
sa kilpailuissa Suomen joukkueen johta-
jana. Suomi sai MM-kilpailuista vain yh-
den hopean. EM-kilpailuiden mitalilista 
sen sijaan muistutti lähinnä Suomi-Ruot-
si –maaottelulta, sillä kaikki mahdolliset 
mitalit jaettiin näille kahdelle. Suomi sai 
kaksoisvoiton normaalissa tarkkuussuun-
nistuksessa (PreO) avoimessa sarjassa ja 
pronssin paralympiasarjassa sekä voitti 
joukkuekullan. Suomen kakkosjoukkue-
kin oli kisassa kolmas, mutta kahta mi-

talia ei joukkuekisassa voi voittaa, joten 
pronssin sai Venäjä. Myös TempO:ssa 
Suomi sai kullan. Suomi voitti selkeästi 
tämän ”maaottelun”.

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 365 kou-
lulaista Kaarilan, Raholan ja Tesoman 
kouluista. Paikan päällä koululaisia opas-
tivat lajin saloihin Hanski ja Varpu Niemi. 

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 Italiassa.

Nuorisotoiminta
Elina Lusa-Järvinen, Päivi Koli, Outi 
Ruusunen ja Mia Harju vastasivat nuor-
ten 6-14 vuotiaiden suunnistajien koulu-
tuksesta ja ohjauksesta. Toiminta oli var-

Uusi Äkönmaan kartta houkutteli paljon suunnistajia iltarasteille 25. elokuuta sateisesta säästä huolimatta.
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Puskasika: Epilän Esan jäsenlehti. Vastaava toimittaja: Petri Hirvonen. Paino: Grano Oy, Tampere 2014

EE:n toimintasuunnitelma 2015

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 suunnis-
tukselle,hiihtosuunnistukselle, pyöräsuunnistukselle ja tarkkuus-
suunnistukselle

8)  Iltarastien 9 osatapahtuman järjestelyt, (3 ryhmää, omat ra-
tamestarit ja vastuuhenkilöt kullakin tapahtumalla, lisäksi kah-
deksan 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 kan-
sainvälisessä kehittämisessä sekä pyritään säilyttämään kansal-
listen kilpailuiden ja varmistamaan lajin kansainvälisten kilpai-
luiden korkealaatuisuus.

Toteutetaan tarkkuussuunnistus opastettuna syksyn koululais-
suunnistuksissa. Järjestetään harjoituksia tai erilaisia tapahtumia
 kevään ja kesän aikana.

Hanski toimii vuoden alusta lähtien Suomen Suunnistusliitos-

sa Tarkkuussuunnistuksen oto-lajipäällikkönä sekä Suomen jouk-
kueen johtajana toukokuussa järjestettävässä Pohjoismaisessa 
maaottelussa Ruotsissa ja kesäkuussa MM-kilpailuissa Kroatias-
sa. Osallistutaan myös kilpailijoina tarkkuussuunnistuksen Poh-
joismaiseen maaotteluun Ruotsissa ja mahdollisimman moneen 
Eurooppa Cupin osakilpailuun sekä mahdollisimman aktiivisesti 
Suomessa järjestettäviin kansallisiin kilpailuihin sekä kuntosuun-
nistustapahtumiin.

Vuoden 2015 tärkeimmät toiminta-alueet

Tarkkuussuunnistuksen toimintasuunnitelma 2015

sin aktiivista ja tuloksekasta ja sai nuo-
ria kiitettävästi viikottaisiin tapahtumiin. 
(ks. erillinen artikkeli tässä lehdessä).

Julkaisutoiminta
Seuran jäsenlehti PUSKASIKA ilmestyi 
kaksi kertaa. Päätoimittaja Petri Hirvo-
nen on vastannut lehden sisällöstä yhdes-
sä Jari Toivosen kanssa ja koonnut kiin-
nostavia artikkeleita seuran toiminnasta. 
Painosmäärä oli 300 lehteä/kerta, yhteen-
sä 600.

Karttatoiminta
Seuralla on ajantasaistettuja karttoja 14 
eri kohteesta. Kolme aluetta sijaitsee 
Länsi-Tampereella ja loput Ylöjärven kau-
pungissa. Uusimmat kartat ovat Mustavuo-
ri 2013 (kaupunkikartta) ja Äkönmaa 2014 
(normaali maastokartta) kolmostien var-
resta. 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. Päätu-
lo on tullut iltarastitoiminnasta. Sponsori-
na 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 ulkopuoli-

sille henkilöille, yhdistyksille ja firmoille.
Palvelut on hoidettu aina omakustan-

nushinnoin. Uusia jäseniä liittyi 19, seu-
ran jäsenmäärä  on nyt 307.

Kilpailutoiminta
Seuran jäsenet osallistuivat aktiivises-
ti kilpailuihin, saavuttaen neljä SM-mita-
lia ja useita aluemestaruusmitaleja. Näis-
tä on yhteenveto erillisessä kappaleessa 
tässä lehdessä.

Seura on saanut järjestettäväkseen 
SM-sprinttikisan syksyllä 2015. Järjeste-
lyt ovat parhaillaan käynnissä Tampereen 
Epilässä pidettäviin kisoihin.



12

Sari Salomaa-Niemi 
seuraparlamenttiin

Fin5-viikko Rukalla

Tampereen kaupunki perusti tänä syksynä uuden seurapar-
lamentin, johon valittiin edustajat tamperelaisista liikunta- 
ja urheiluseuroista. Epilän Esan ehdokkaana oli Sari Salo-

maa-Niemi ja hänet valittiin varajäseneksi kaudelle 2014-2016.
Seuraparlamentin tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin väli-

sen yhteystyön tiivistäminen ja kehittäminen. Parlamentti on asian-
tuntijaelin, joka käsittelee liikuntaseuroja koskevia kysymyksiä. 
Seuraparlamentti voi ottaa kantaa esimerkiksi avustusperiaatteisiin 
ja liikuntaolosuhteisiin sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia. Seurapar-
lamentin kautta kaupunki tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa 
päätöksentekoon ja kuulla, mitä kaupunki suunnittelee ja näin myös 
osallistaa liikuntaseuroja suunnitteluun.

D70 Marja-Liisa Ruusunen
D70 Marjatta Vauhkonen
D65 Mirja-Liisa Sulander
D50A Erja Mäkinen
D50A Merja Toivonen
D45A Johanna Perkkalainen
D13A Julia Hirvonen

H60A Erkki Mäki
H55B Veli Syrjälä
H50A Jari Toivonen
H50AL Harri Kuusela
H45AL Petri Hirvonen
H15-18B Lauri Haapasalmi
H15-18B Julius Hirvonen
H13-14B Esko Kuusela

Epilän Esan osallistujat Fin5-rastiviikolla

Seuraparlamentin kokoonpano, varaedustajat merkitty kursiivilla.

Kuusamon Fin5-viikolle osallistui 
heinäkuun alussa peräti yli 6000 
suunnistajaa. Kisakylä sijaitsi Ru-

kalla, jossa käytiin myös viikon kaksi vii-
meistä osakilpailua, 4. päivän sprintti ja 5. 
päivän ”tunturisuunnistus”. Alkuviikon 1. ja 
2. päivän kisat suunnistettiin Säkkilässä ja 3. 
päivän kisat Noivioharjulla, molemmat noin 
10 km:n päässä Rukalta.

Epilän Esasta Fin5-viikolla oli mukana 15 
osallistujaa. Kymmenen parhaan joukkoon 
kokonaiskilpailussa sijoittuivat:
H55B 4. Veli Syrjälä
D65 6. Mirja-Liisa Sulander
D70  7. Marja-Liisa Ruusunen
H15-18B  10. Julius Hirvonen

Merja Toivosen loppukiri Säkkilässä. Esko ja Harri Kuusela Rukan kisakeskuksessa.

Välipäivinä oli aikaa käydä katsomassa mm. riippusiltoja Pienen Karhunkierroksen varrella.

Seuraparlamentin jäsenet 2014‐2016
Valintakokouksen 28.8.2014 pohjalta

Kategoria 1= Alle 250 jäsenen seurat
Kategoria 2= 250‐699 jäsenen seurat
Kategoria 3 = Yli 700 jäsenen seurat
Varajäsenet kursiivilla

Sukunimi Etunimi Seura
Erovuoros‐
sa 2015

Kate‐
goria

Antikainen Juha Manse PP ry 1
Hietaniemi Jari Tampereen Taekwon‐do seura ry x 1
Kaitasuo Kari Tampereen palloilijat ry 1
Tuomola Mika  Pöytätennis 75 ry x 1
Heino Jukka Tampereen Judo ry x 2
Henttu Markku  Tanssiseura Hurmio ry x 2
Kantsila Minna  Voimistelu‐ ja urheiluseura Tampereen Vihuri ry x 2
Kauppinen Marja  Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry 2
Salomaa‐Niemi Sari  Epilän Esa ry 2
Aaltonen Kari Tappara ry x 3
Hakala Pauli  Näsijärven purjehdusseura ry 3
Koivisto Esa KOOVEE ry 3
Koivunen Joni Tampereen Sisu ry 3
Kosola Satu  Tampereen kisatoverit ry 3
Räikkönen Jari  Uinti Tampere ry x 3
Salonen Ville  Tampereen Pallo‐Veikot ry x 3

Huhtakallio Eero Tampereen urheilun edistämissäätiö
Rantanen  Ilpo Sivistys‐ ja elämänlaatupalvelujen lautakunta
Kilpinen Lilli Sivistys‐ ja elämänlaatupalvelujen lautakunta
Kovala Seppo Kulttuuri‐ ja vapaa‐aikapalvelujen johtokunta
Paavola Pekka Tampereen kaupunki, liikuntapalvelut
Savisaari Lauri Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä
Koivisto Outi Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Erityisliikunnan edustaja valitaan marraskuussa?


