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Epilän Esa kokoaa joukkueita Lappeenrantaan 
Jukolan viestiin ja Venlojen viestiin. 

Jos haluat mukaan unohtumattomaan Jukolan 
tunnelmaan, ilmoittaudu Heinon Kallelle. 

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

Puheenjohtajan palsta

Kiireinen ja tapahtumarikas suun-
nistuskausi on lopuillaan. Mutta ei 
nastareita vielä tarvitse varastoon 

laittaa, sillä uusi talvirastikausi alkoi juuri. 
Myös Epilän Esa on nyt mukana Tampe-
reen Talvirastien järjestelyissä. Soppeen-
harjun koululla 21.11. järjestettävät rastit 
ovat jo hoidossa. Mutta Kaarilan koululla 
30.1. pidettäviin talvirasteihin etsitään vie-
lä ratamestaria, tapahtumavastaavaa ja tal-
koolaisia. Lisätietoja voi käydä katsomassa 
netistä osoitteesta: http://www.kisasivut.fi/
kisasivut/talvirastit/

Kauden varmasti tärkein ja työteliäin pon-
nistus oli SM-sprinttikilpailujen järjestä-
minen 19.9. Epilässä. Talkooväkeä saatiin 
riittävästi kaikkiin tehtäviin ja muutamia 
ongelmakohtia lukuunottamassa kisojen 
järjestelyt sujuivat hienosti. Suuri kiitos 
kaikille talkoolaisille käyttämästänne va-
paa-ajasta kisojen onnistumiseksi. Ja kii-
tokset myös Kooveelle, jonka vastuulla 
olivat maalitoiminnot, areenatuotanto ja 
pääsihteeripalvelut.

Pitkään hauduteltu Epilän Esan 80v-histo-
riikki valmistui juuri SM-kisojen alla. Pai-
nosmäärä oli 400 kpl, joten sitä riittää vielä 
kaikille seuran jäsenille ja myös ulkopuoli-
sille. Historiikki on 40-sivuinen ja siinä on 
runsaasti valokuvia vuosien varrelta. Oman 
kappaleen voi lunastaa omakustannehin-
taan 5 eur / kpl esim. vuosikokouksen yh-
teydessä tai muulloinkin ottamalla yhteyttä 
allekirjoittaneeseen.

Uusien kesäsuunnistusasujen vanavedessä 
päätettiin uudistaa myös seuramme hiih-
tosuunnistusasut. Niiden tilausaika on juuri 
nyt meneillään. Tarjolla on lämmittelytak-
ki ja -housut, lämmittelyliivi, kilpailuasu 
(paita+housut) sekä pipo, panta ja buffi-
huivi. Nyt on siis hyvä hetki päivittää myös 
talvikauden asut uusiksi, 25.11. mennessä 
sen ehtii vielä tehdä. Lehden takakannes-
ta löytyy lisätietoa, asujen mallit ja hinnat 
sekä tilausohjeet.

Petri Hirvonen
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”Näinkin voi käydä SM-sprintissä” 
Koistinen, Tranchand ja Boström 
itkumuurilla aamun karsinnassa.
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Epilän Esan
vuosikokous

 
Torstaina 10.12.2015 klo 18

kerholla, Pispalanvaltatie 120
 Esityslista
 
 1.  Kokouksen avaus

 2.  Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan valinta, sihteerin valinta,
       pöytäkirjantarkastajien valinta (2), ääntenlaskijoiden valinta (2)

 3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 4.  Esityslistan hyväksyminen

 5.  Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto v.2015

 6.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

 7.  Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

 8.  Tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2016

 9.  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen määrät vuodelle 2016

 10.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2016

 11.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosille 2015-2016 
                                                                        
 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

 
 Kokouksen jälkeen ruokailu ravintola Patarouvassa kerhotilan yläkerrassa.
 Vp. ruokailuun osallistumisesta 7.12. mennessä Petri Hirvoselle p. 040-5512096 

Tervetuloa!
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SM-sprintti 2015 Epilässä

2015

SM-sprintti
Tampere - Epilä

Yksi Epilän Esan kilpailujen järjestä-
mishistorian suurimmista tapahtu-
mista hoidettiin kunnialla syyskuun 

19. päivänä. Kilpailukeskus oli Epilässä 
Kaarilan koululla, kilpailualueena karsinnas-
sa oli Winterin mutkan alue Harjun koululta. 
Finaali juostiin Haapalinnankylästä lähtien. 
Kisaan ilmoittautui 1979 suunnistajaa, sen 
ollessa molempien ikäryhmien, R1 ja R2, 
yhteinen kilpailu. Nuorimmat juoksijat olivat 
14 vuotiaita ja vanhimmat yli 85 vuotiaita, 
finaalisarjoja oli 36 kappaletta.

Kisan valmistelut aloitettiin jo vuonna 2013. 
Pääosan kisaan vaatimista perusasioista hoiti 
kuntoon jälleen kerran Kalle Heino ja Epi-
län vahvat miehet. Tällaisen kaupunkisprin-
tin tärkein asia on saada maanomistajilta ja 
-haltijoilta lupa käyttää tonttialueita kilpai-
lusuoritukseen. Asia saatiin kuntoon hyvissä 
ajoin, käytännössä kaikki luvat olivat kun-
nossa helmikuussa kuluvaa vuotta. Kisaor-
ganisaatio aloitti säännöllisen työskentelynsä 
lokakuussa 2014, jolloin kisan rakennetta ja 
aikataulutusta sekä sen vaatimia järjestelyjä 
suunniteltiin.

Alusta asti oli tiedossa, että seuramme kaik-
ki resurssit joudutaan sitomaan kisaan. Eikä 
nämä riitäkään. Avuksi saimme Epilä-seu-
ran aktiiveja, jotka esimerkiksi hoitivat py-
säköinnin Lusan Pertin johdolla Teivossa. 
Samalla todettiin, että kisalta puuttuu edel-
leen erikoisosaamista. Apuun saimme Koo-
veen areenatuotannon ja tulospalvelun osaa-
jat, myös ammattitaitoiset järjestysmiehet 
ja osan liikenteenohjaajista saimme sieltä. 
Samoin ratamestari Annilan Petri edusti pa-
rasta osaamista sprinttiasioissa Suomessa. 
Yhteistoiminta toimi hyvin.
 
Epilän Esan henkilöstöstä on sanottava, että 
kaikki olivat mukana järjestelyissä heti pyyn-

nöstämme lähtien. Muun muassa rastivahteja 
tarvittiin yli 50 kappaletta. Arit Niittymäki 
ja Ovaska sekä Sulanderin Jussi kouluttivat 
ja järjestivät rastivahtiasiat siten, että Koo-
veeläiset sanoivat ottavansa mallia orga-
nisoinnistamme. Järjestelmä meni tietoon 
myös kisaa seuranneelle Vaasan Suunnis-
tajien delegaatiolle. VaaSu on vuoden 2016 
kisan järjestäjä.

Tampereen kaupunki ja erityisesti sen liikun-
tatoimi olivat alusta asti mukana tukemassa 
kisan järjestelyjä. Vieraillessamme kiinteis-
töpalvelussa hakemassa perusteita alueiden 
käyttölupahakemuksille oli vastaanotto suo-
rastaan avulias. Pääsimme välittömästi kes-
kustelemaan niiden virkamiesten kanssa, 
jotka lupapäätöksen tekevät. Tekemämme 
esittely oli ilmeisen kattava, koska kesällä 
Kalle ilmoitti, että kaupungin lupa tuli kah-
dessa päivässä hakemuksesta. Kevennykse-
nä, yhteydenottojen ja lupahakemuksen jäl-
keen poliisi tarvitsi oikeastaan lisää rahaa, ja 
pelastuslaitos hukkasi turvallisuussuunnitel-
man kertaalleen. Ja vessoja tilattiin lisää 32 
kappaletta, eivätkä ne riittäneet sittenkään.
 
Yksi merkittävä ja muistettava asia ovat 
alueen koulut ja niiden rehtorit. Esitettäessä 
kaikki kävi. Harjun, Hyhkyn ja erityisesti 
Kaarilan rehtorit helpottivat omalla toimin-
nallaan kisan järjestämisen tuskaa. Kaarilan 
teknisen työn opettaja hoiti henkilökohtaises-
ti pienet puusepän työt, jotta virta kisatelttaan 
kulki esteettä. Kaupungin kautta sähköä yri-
tettiin saada viikkotolkulla, rahalla olisi sit-
ten saatu jotain. Kaarilan koulu opettajineen 
pelasti meidät.

Saksalan Petri apunaan Ovaskan Pertti hoi-
tivat lähdöt mallikkaasti. Lähdöt ovat kriit-
tinen osa kilpailun onnistumista. Olimme 
kyllä muutamassa asiassa veitsen terällä. Pet-
ri ja Pertti hoitivat asiat jämäkästi loppuun. 
Eräs huomioitava henkilö on Salmelan Pet-
ri. Hänen ansiostaan kisasivut pysyivät jär-
jestyksessä. Hän availi tiedostoja pyyntöjen 
perusteella. Ja oli aktiivinen, kun asiat eivät 
muistuneet itselle mieleen. 

Epilän voima tuli jälleen kerran esiin. Pieni 
porukka, mutta valtavan hyvä yhteishenki. 
Ilman pyyteettömästi toimineita eläkeläisiä 
ja talkoolaisia, moni asia olisi vieläkin kes-
ken. Mielestäni on välttämätöntä, että järjes-
telyissä pyörii mukana selvästi ajattelevia ja 

jalat maassa olevia ihmisiä. Joskus tahtoo 
nimittäin lähteä homma lapasesta. Yksi voi-
manlähde oli Rantalan Heikki. Heikki hoiti 
palkinnot ja talouden moitteetta.

Epilän voima auttoi myös kisan purkua. 
Purkutyöt aloitettiin noin klo 17. Kenttä oli 
tyhjä 19.30 jälkeen! Ällistyttävä suoritus. Ja 
Hounin Mikko tasasi tekemämme kaapeli- 
ja vesi-urat. Ei roskan roskaa tai muutakaan 
koko kentällä.

Mikä sitten olisi voinut mennä paremmin? 
Vessoja enemmän, aikataulu väljemmäksi 
sekä ruokalan ja kahvion pito uudelleen har-
kittavalla tavalla. Itse pelkäsin pysäköinnin 
kuljetuksia. Toimivat aivan loistavasti. Jär-
jestelyt oli tehty sadesää-valmiiksi. Onneksi 
ei satanut ja aurinko paistoi.

Olemme saaneet seurana kiitosta hyvistä ki-
sajärjestelyistä. Välitän tätä kautta nämä saa-
mamme kiitokset kaikille kisan järjestelyissä 
mukana olleille.

Lisään samalla oman nöyrän kiitokseni koko 
Epilän Esan väelle. Ilman teidän panostanne, 
hommasta ei olisi tullut yhtään mitään.
Nauttikaa kisasta oheisella kuvasarjalla.

Kari Maijala, kilpailunjohtaja

Epilogi
Lupasin lähteä 20.9. SM-R2-viestiin kuljet-
tajaksi. Matka oli äärimmäisen terapeuttinen, 
vaikka yöunet jäivät lyhyiksi. Kahlatessani 
viestin kilpailukeskuksessa nilkkaa myöten 
liejussa ajattelin itsekseni: ”Taidettiin pitää 
eilen ihan hyvät kisat”. 

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen toi tervehdyksen.
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Kyösti ”Paavali” Mikkola, paikallistuntemusta. Rastivahdit Emmi Hilden ja Ari Niittylahti. Jussi Peltonen, ”Epilän grand old man”.

H21-sarjan SM-kultaa: Tuomo Mäkelä, Angelniemen Ankkuri. D21-sarjan SM-kultaa: Sofia Haajanen, SK Pohjantähti.

Kilpailukeskuksessa Kaarilan koululla kilpailijat viihtyivät hyvin piha-alueilla sään ollessa poikkeuksellisen aurinkoinen ja lämmin.
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Suunnistuskoulun terveiset
Suunnistuskoulu polkaistiin käyntiin 

huhtikuussa ja mukana oli sekä uusia 
että vanhoja tuttuja suunnistuskoulu-

laisia. Ensimmäisellä kerralla tutustuimme 
yhdessä karttaan ja karttamerkkeihin,  suun-
nistimme Lamminpään koulun pihakartan 
sekä myös valokuvien avulla. 

Suunnistuskertoja kevät- ja syyskaudelle ker-
tyi toistakymmentä. Keväällä Mustavuoren 
kartalla suunnistimme valaistua pitkin ja aina 
välillä poikkesimme metsään etsimään raste-
ja. Rasteilla oli erilaisia karttamerkkejä, jotka 
lapsen piti tunnistaa.  Vuoreksessa kävimme 
Kooveen järjestämässä yhteisharjoituksessa, 
jossa oli hyvät RR- ja TR-radat sekä leimaus-
harjoitusrata. Miakin joutui toteamaan jälki-
kasvun olevan jo äitiä nopeampi. 

Useampi nuori rohkaistui käymään sekä 
keväällä että syksyllä kilpailuissakin ja me-
nestystäkin tuli hienosti. Särkänniemisuun-
nistukseen lähti ensimmäistä kertaa useampi 
lapsi. Myös harjoituksissa lapset löysivät ka-
vereita ja uskaltautuivat kaverin kanssa suun-
nistamaan yhdessä. Iltarastikerroilla oli hie-
noa olla myös osa isoa suunnistajaperhettä ja 
nähdä, kuinka valtavan suosion suunnistus ja 
iltarastit ovat saaneet. Monelle oli ykkösjuttu 
päästä leimaamaan emit- leimasimella ja lo-
pussa nähdä paperilta oma loppuaika.

Valtavan hienoa on ollut myös nähdä se, että 

suunnistus on perheiden yhteinen harrastus 
ja usein lapset halusivatkin  suunnistaa yh-
dessä vanhemman tai isovanhemman kanssa 
tai pienemmissä yhteisporukoissa. Nykyään 
kun puhutaan liian vakavasta harrastamisesta 
ja sen aiheuttamista ongelmista, niin täytyy 
todeta, että edullisena harrastuksena sekä 
koko perhettä yhdistävänä harrastuksena, 
ei voi olla parempaa lajia kuin suunnistus. 
Yhdessäoloa, metsässä liikkumista kävellen 
tai juosten sekä kartan lukemista ja rastien 
löytämisen iloa! 

Kesäkuussa järjestimme Varalassa leiripäi-
vän. Siellä meille oli Esan tuttu kasvo Laura 
tehnyt hienon leimausradan, jota lapset halu-
sivat juosta monta kertaa parantaen aikaansa. 
Varalassa myös seikkailimme luonnossa ja 
teimme erilaisia yhteistoiminnallisia tehtä-
viä. Temppuhallissa menimme parkour-rataa 
ja  teimme mm. ihmispyramideja. Leiri hui-
pentui kaikkien suosikkileikkiin kaupunkiso-
taan. Tietysti nautimme myös urheiluopiston 
loistavasta ruuasta.

Syyskaudella suunnistimme mm. Tesomajär-
vellä mielenkiintoisen harjoituksen. Järven 
ympärillä olevat kävelytiet mahdollistivat 
harjoituksen, jossa karttaan oli piirretty vain 
reittiviiva. Meidän piti suunnistaa karttaan 
merkittyä reittiä pitkin ja näin törmäsim-
me aina rasteihin, jotka sitten piti itse piir-
tää karttaan. Ja hienostihan se sujui, kun 

vauhti oli oikea. Penttilänpuistossa Nokialla 
oli myös samantapainen harjoitus. Ilma oli 
silloin kesäisen aurinkoinen ja peikonpesä-
leikki oli hauska yhteisleikki ja verryttely 
ennen suunnistusta. Mukavaa oli myös se, 
että lähes joka kerta joku kysyi, että mitä 
me leikitään? Lapset odottivat puulitta- ja 
peikkoleikkejä sekä polttopalloa. Leikit in-
nostavat kaikenikäisiä lapsia. Syyskaudella 
pääsimme tutustumaan myös TrailO:n saloi-
hin, kun Hanski ja Maikku opastivat meitä 
Mustavuoren kartalla.

Munkkirasteilla Hervannassa juostiin lujaa 
ja lenkin jälkeen jokainen lapsi sai munkin 
ja mehua. Mikä sen mukavampaa keskellä 
viileneviä syysiltoja kuin suunnistaa syksyi-
sessä metsässä ja nauttia  päälle tuore munk-
ki ja lasi mehua. 

Syyskauden päätös oli Lamminpään majal-
la, jossa leikimme yhdessä  ja suunnistimme 
yksin sekä pareittain. Lopuksi grillasimme 
makkaraa ja joimme pillarit. Kaikilla oli 
mukavaa, vaikka taivaalta jo vähän tihutte-
likin vettä.

Kiitos kaikille innokkaille suunnistajille ja 
mukavaa syksyä!

Toivottavat Mia, Ellu, Outi ja Päivi

Hanski ja Maikku opastavat suunnistuskoululaisia TrailO:n saloihin 10.9. Mustavuoressa.
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Syyskauden päättäjäisissä grillasimme lopuksi makkaraa.

Mia antaa ohjeita suunnistuskoululaisille harjoitusta varten Lamminpään majan pihalla.

Yhteiskuva suunnistuskoulun päättäjäisissä Lamminpäässä 24.9. Karttamuovi oli sadekelillä tarpeen.

Into on suuri jo päästä metsään.
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Paimion Louna-Jukolassa rikkoi taas 
kerran osallistujaennätyksen, kun il-
moittautuneita suunnistajia oli yli 18 

000. Edellinen, vuoden 2012 Valio-Jukolan 
ennätys lyötiin lähes 1500 juoksijan voimin. 
Suurin kasvu tuli tälläkin kertaa suomalaisis-
ta kuntojoukkueista.

Kilpailualue sijoittui Turku-Helsinki-moot-
toritien eteläpuolella, samalle alueelle kuin 
43 vuotta sitten. Maasto oli nopeakulkuista 
varsinaissuomalaista avokalliomaastoa, jossa 
korkeuserot olivat varsin maltilliset. Erikoi-
suutena kilpailualueella oli myös metsitty-
nyt vanha hiekkakuoppa-alue siihen kuu-

vine lampineen. Hajontarasteja oli ovelasti 
sijoitettu lampien eri puolille ja jopa eräät 
huippujoukkueiden suunnistajat juoksivat 
letkassa väärälle rastille.

Epilän Esalla oli Venlojen viestissä mukana 
kolme täyttä joukkuetta, joista ykkösjoukkue 
saavutti sijan 349. Parasta vauhtia siinä piti 
ankkuriosuuden Tanja Ilomäki (237.).

Jukolan viestissä seuraltamme oli mukana 
kaksi joukkuetta, joista ykkösjoukkue saa-
vutti sijan 671. Siinä parhaiten juoksivat 
5.osuuden Samuli Saarinen (459.) ja 6.osuu-
den Jere Katvala (419.).

Louna-Jukola Paimiossa
Jukolan viesti oli Paimiossa nyt kolmatta kertaa,
edelliset kerrat olivat vuosina 1972 ja 1993

Epilän Esan tuulisuojateltta oli taas ahkerasti käytössä kilpailukeskuksen tuntumassa.

Jukolan viestin tunnelmaa, kilpailun etenemistä seurattiin tiiviisti video-screeneiltä läpi yön. Otsalamput vilkkuivat sillan ylityksessä.

Pysäköintialueen lähellä oli maalaistunnelmaa.
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Epilän Esan Venlojen 1. joukkue Epilän Esan Venlojen 2. joukkue

Epilän Esan Venlojen 3. joukkue

Ykkösjoukkueen ankkuri Tanja Ilomäki iloisena hyvän juoksun jälkeen.
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Epilän Esan Jukolan 1. joukkue Epilän Esan Jukolan 2. joukkue
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Iltarastien kävijämäärässä
jälleen uusi ennätys
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Tampereen Iltarastit

Tampereen iltarastien kävijämäärä oli tä-
nä vuonna kautta aikain suurin. Tuloksia 
oli yht. 14930, edellinen ennätys 14646 

kävijää oli vuodelta 2013.

Kiitos jälleen kaikille Epilän Esan talkoolaisille 
ja myös suunnistajina mukana olleille. Iltarastit 
on edelleen seuramme tärkein tulonlähde.

Firmaliigassakin oli mukana paljon joukkueita, 
peräti 25 kpl. Palkintosijat menivät seuraaville 
joukkueille:

1. Paha Rasti  4678 p.
2. ARK United  4502 p.
3. Solita  4424 p.

Kävijämäärä yht. 14930 (maaliin tulleet), li-
säystä viime vuodesta 2052 eli 15,9 %.

Suurimmat kävijämäärät:
11.5.  Kauppi  827   
8.6. Lentola 665   
25.5. Mustalammi 654 (EE) 
4.5. Hepolammi 603 

Taitorastien osanottajamäärä:
6.5. Herama 81 rastinotto
13.5. Hepolammi  65 rinnesuunnistus

20.5. Kauppi  167 käyräkartta
27.5. Viisajärvi 93 yhteislähtö
3.6. Äkönmaa 113 pitkät rastivälit
10.6. Tornivuori  137 rastinotto
 Yhteensä 656 (2014: 1039)

Iltarastiviikon osanottajamäärä:
29.6. Suolijärvi 492
30.6. Vehoniemi  169
1.7. Siitama  217
2.7. Pikku-Ahvenisto 227
 Yhteensä  1105 (2014: 1221)

Yösuunnistusten osanottajamäärä:
14.9.  Topintupa   387
21.9.  Haralanharju   306
28.9.  Mannerheiminkallio 431
5.10.  Julkujärvi   339
12.10. Kyötikkälä  356
 Yhteensä  1819 (2014: 1568)

Firmaliiga:
25 joukkuetta, 12 tapahtumaa + viesti
(2014: 27 joukkuetta)
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Epilän Esan SM-mitalistit 
pyöräsuunnistuksessa

SM-sprintti / Yyteri, Pori 12.9.2015
3. Ovaska Pertti H55
 

SM-pitkä / Yyteri, Pori 13.9.2015
1. Ovaska Pertti H55

Epilän Esan SM-mitalistit 
suunnistuksessa

SM-viesti / Kisko, Salo 20.9.2014
2. Epilän Esa 1 D70
    Vauhkonen Marjatta
    Ruusunen Marja-Liisa
    Sulander Mirja-Liisa

SM -pitkä oli kauden päätavoite ja siinä sitten kolahtikin 
kunnolla - nimittäin tuli ensimmäinen henkilökohtai-

nen SM-kulta (aiemmissa SM-kultamitaleissa on tarvittu kavereiden 
apua eli hisu-viesteissä sekä parisoudussa).
 
Alku lähti lupaavasti liikkeelle, kun yllättäin sain edellä lähteneen 
kovan polkijan kiinni kakkosrastilla. Siitä sitten mentiinkin yhtämat-
kaa loppuun asti - kaveri veti välillä tiepätkillä, mutta enimmäkseen 
tyytyi peesailemaan. 10 rastille tuli pieni pummi ja rastille 13 vähän 
isompi. Vaikeilla alueilla pudotin vauhtia melkoisesti, joka kannat-
ti, sillä pahimmat kilpailijat olivat sortuneet virheisiin. Selkeät pät-
kät tultiinkin sitten urku auki - ajoittain oli tosi upeita vauhtipolkuja.
 
Maalintulon jälkeen harmittelimme kaverin kanssa rastin 13 pum-
mia, mutta harmitus muuttuikin pian iloksi  - sijat 1. ja 2.
 
Hienolta tuntui kerrankin
onnistua SM kisoissa!

Pertti Ovaska

”siinä sitten kolahtikin kunnolla - 
 nimittäin tuli ensimmäinen henkilökohtainen SM-kulta”

Pertsalle SM-kultaa Yyterissä

Marjatta, Marja-Liisa ja Mirja-Liisa palkintopallilla SM-viesteissä Salon Kiskossa.

Pertsa ylimmällä palkintokorokkeella Yyterissä.
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Pitkän matkan kilpailukartan alkuosa, Pertsan reitti merkitty oranssilla.

Kosketusvapaa emiTag-leimaus rastilla.Pitkän matkan kilpailukartan loppuosa, Pertsan reitti merkitty oranssilla.
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EE:n toimintakertomus 2015
Suunnistustoiminta 
Epilän Esa hoiti perinteisen koululais-
suunnistustapahtuman Tampereen kou-
lulaisille. Koululaissuunnistukseen pai-
nettiin 3440 karttaa. Talkoolaisia oli 13. 
EE teki radat Epilän, Horhan, Lammin-
pään, Lahdesjärven ja Mustavuoren kar-
toille. Mustavuoren kartalla oli TrailO-ra-
ta. Tapahtumien vastaavana toimi seuram-
me sihteeri Elina Lusa-Järvinen.

Iltarastitapahtumia oli Epilän Esalla 
kaikkiaan kymmenen, joista normaaleja 
maanantaitapahtumia oli seitsemän ja kol-
me taito-/viikkotapahtumaa.

Suuruudeltaan nämä vastaavat kansal-
lisia kilpailuja, sillä keskimäärin joka ta-
pahtumassa oli noin 350 osallistujaa. Par-
haimmillaan Mustalammin iltarasteilla 
toukokuun lopulla oli yli 650 osallistu-
jaa. Kokonaismäärä kauden aikana kohosi 
3550 osallistujaan seuramme osalta.

Jokaisessa tapahtumassa oli ratamestari 
ja tapahtumavastaava, sekä kahdeksan jä-
sentä. Näin kokonaismäärä järjestäjinä oli 
100 henkilöä.

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 toukokuussa kilpaillussa Poh-
joismaisessa maaottelussa Ruotsissa Suo-

men kakkosjoukkueessa. Menestys jäi täl-
lä kertaa vaatimattomaksi. Hanski toimi 
myös Suomen joukkueen johtajana.    

MM-kilpailut kilpailtiin kesäkuus-
sa Kroatiassa. Hanski toimi kilpailuissa 
Suomen joukkueen johtajana. Suomi sai 
MM-kilpailuista kullan, hopean ja prons-
sin. Antti Rusanen voitti TempO:n maail-
manmestaruuden ja PreO:ssa hän sai ho-
pean. Antti oli mukana myös pronssia 
voittaneessa Suomen joukkueessa, jossa 
muut kilpailijat olivat Jari Turto ja Pek-
ka Seppä.  

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

Sari Salomaa-Niemi on toiminut vuo-
den 2009 alusta lähtien Kansainvälisen 
suunnistusliiton eli IOF:n TrailO komi-
tean puheenjohtajana, jonka kokouk-
seen Sari otti osaa tammikuussa Helsin-
gissä sekä heinäkuussa Italiassa. Han-
ski on toiminut vuoden 2015 alusta läh-
tien Suomen Suunnistusliiton Tark-
kuussuunnistuksen oto-lajipäällikkönä. 

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-
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 Hirvonen 
on vastannut lehden sisällöstä yhdessä Ja-
ri Toivosen kanssa ja koonnut kiinnosta-
via artikkeleita seuran toiminnasta. Myös 
muilta seuran jäseniltä on saatu juttuja ja 
valokuvia lehteen. Painosmäärä oli 300 
lehteä/kerta, yhteensä 600.

Vuoden 2015 syksyllä valmistui myös 
Epilän Esan 80v-historiikki. Se kertoo 
seuran toiminnasta vuosina 1984-2014, 
edellinen 50v-historiikki tehtiin v.1984. 
Uuden historiikin kirjoittajina toimivat 
Johanna Lammi ja  Anna Niininen se-
kä Hannu Niemi (tarkkuussuunnistuksen 
osalta). Petri Hirvonen vastasi historiikin 

taitosta ja ulkoasusta. 80v-historiikki on 
värillinen 40-sivuinen kirjanen ja sen pai-
nosmäärä oli 400 kpl.

Karttatoiminta
Seuralla on ajantasaistettuja karttoja 14 
eri kohteesta. Kolme aluetta sijaitsee 
Länsi-Tampereella ja loput Ylöjärven kau-
pungissa. Uusimmat kartat ovat Mustavuo-
ri 2013 (korttelikartta) ja Äkönmaa 2014 
(normaali maastokartta) kolmostien var-
resta. Koopisteen Kimmo Viertola on toi-
minut kartoittajana. Iltarastikarttojen ajan-
tasaistusta on tehty ratamestarien toimesta. 
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 vuok-
ratulo omistamastamme huoneistosta. Jä-
senmaksut tuovat osan tuloista.

Suurimmat menoerät ovat jäsenten kil-
pailumaksut ja nuorten suunnistuskoulu.

SM-sprintin järjestäminen osoittau-
tui voitolliseksi toiminnaksi, joten siitä 
seuramme sai merkittävää lisätuloa tänä 
vuonna.

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 33, van-
hoja jäi pois 51, seuran jäsenmäärä  on 
nyt 303.

Kilpailutoiminta
Seura järjesti syyskuussa 2015 sprintti-
suunnistuksen SM-kilpailut Tampereen 
Epilässä. Osallistujamäärä kisoissa oli yli 
1900 suunnistajaa, jotka kaikki juoksivat 
aamulla karsinnan ja iltapäivällä finaalin. 
Järjestelyt yhteistyössä Kooveen kanssa 
sujuivat hienosti ja radat saivat kiitosta jo-
pa maajoukkuesuunnistajilta. SM-sprintis-
tä on laaja artikkeli tässä lehdessä. 

Seuran jäsenet myös osallistuivat aktii-
visesti kilpailuihin, saavuttaen hiihtosuun-
nistuksessa peräti 21 SM-mitalia, suunnis-
tuksessa 1 SM-viestimitalin ja pyöräsuun-
nistuksessa 2 SM-mitalia. Lisäksi saavu-
tettiin lukematon määrä AM-mitaleita.

Yksi sivu malliksi 80v-historiikista.

EPILÄN ESA 1984-2014 31

Mitalirohmut Mikko Koppelomäki, Rauno Hakala ja Mikko Houni.

”Kallelta kuultua”

Sielunhoitoa saimme yövyttäessä lähellä 
Kärsämäkeä isä Riston luostarissa. Tosin 
K.Mikkola otti johdatuksesta vaarin vasta 
kolmannen latokierron jälkeen ja palasi 
sitten oikealle tielle metsän laitaan rastille!

”Kallelta kuultua”

Ellit olivat monesti Lapissa hiihtoleireillä.
Kustannuksia pyrittiin maksamaan bonuk-
silla. Erään kerran naiset lähettivät iloisina 
viestin että nyt heillä on oma sponsori mu-
kana. Asiaa udeltiin ja vastaus oli: ”Puutar-
huri Koppelomäki!”

2000-luvun alusta lähtien on Epilän Esan 
jäsenmäärä ollut sopivasti kasvusuuntai-
nen. Tähän on vaikuttanut muun muassa 
seuran aktiivinen Iltarasti-toiminta. Uusi-
en jäsenten lisäksi myös seuran nuoriso-
toiminta on tehdyn työn tuloksena noussut 
toivottuun asemaan. Tällä hetkellä tär-
keimmäksi tehtäväkseen Epilän Esa ni-
meääkin nuorisotyön, jonka tavoitteena on 
saada lahjakkaita ja lajista kiinnostuneita 
harrastajia Epilän Esan riveihin. 

Pyörä- ja hiihtosuunnistuksen hiljaisempi 
kausi on tarjonnut Epilän Esalle mahdol-
lisuuden osallistua aktiivisemmin tark-
kuussuunnistuksen kilpailujärjestelyihin 
kansainväliselläkin tasolla. Myös suun-
nistuksen uusin muoto sprintti (eli kau-
punkisuunnistus) tekee vahvasti tuloaan. 
Epilän Esa toimiikin järjestäjänä Länsi-
Tampereella vuonna 2015 pidettävissä 
SM-sprint-kilpailuissa. 

Seuran ainutlaatuisuudesta kertoo myös 
se, että Epilän Esa on poikkeuksellisesti 
jatkanut seuran jäsenten kilpailutoiminnan 
tukemista näihin päiviin saakka. Jäsenten 
kilpailukustannukset hoidetaan edelleen 
seuran taholta.
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Puskasika: Epilän Esan jäsenlehti. Vastaava toimittaja: Petri Hirvonen. Paino: Grano Oy, Tampere 2015

EE:n toimintasuunnitelma 2016

1) Suunnistustoiminnan aktiivinen kehittäminen
Kannustetaan seuran jäseniä osallistumaan Suunnistus-
liiton sekä Hämeen alueen ja oman seuran koulutuksiin. 
Näitä ovat mm. ratamestarikoulutukset ja nuorten ohjaa-
jakoulutukset.

 
2) Nuorten suunnistuskoulu

Suunnistuskoulun järjestämistä 6-14 vuotiaille nuorille 
jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Osallistujien ikäja-
kaumasta riippuen pyritään myös ryhmien eriyttämiseen 
taitotason mukaan. Suunnistuskouluun etsitään uusia ve-
täjiä, koska nykyiset vetäjät eivät jatka enää ensi vuonna.

3) Tarkkuussuunnistuksen (trail-o) toiminta
Ks. Hannu Niemen erillinen katsaus.

 
4) Kiintorastien ylläpito

Kiintorastikarttojen ylläpitoa jatketaan Horhan-Soppeen-
mäen alueella. Lisäksi toimitetaan päivitettyjä karttoja 
Länsi-Tampereen ja Ylöjärven kouluille vastikkeetta.

5) Koululaissuunnistusten järjestäminen
Seuramme hoitaa jälleen perinteisen koululaissuunnistus-
tapahtuman Tampereen koululaisille. Tapahtumat järjeste-
tään Epilän, Horhan, Lamminpään, Mustavuoren ja Kaa-
rilan kartoilla. Tätä varten painetaan yli 3000 karttaa ja 
talkoolaisiksi tarvitaan yli 10 henkilöä. Tapahtumavastaa-
vana toimii Elina Lusa-Järvinen.

6) Karttojen tuottaminen ja ajantasaistus
Epilän Esalla on karttoja 14 eri kohteesta. Uusimmat 
kartat ovat Mustavuori 2013, Äkönmaa 2014 sekä Epi-
län SM-kisakartta 2015. Suunnitelmissa on lisäalueiden 
kartoitukset Äkönmaalle ja Lamminpäähän (korttelikart-
ta). Lisäksi iltarasteja varten tehdään karttoihin tarvitta-
vat ajantasaistukset.

7) Kilpailuihin osallistuminen
Kannustetaan seuran jäsenten osallistumista kaiken tasoi-

siin suunnistuskilpailuihin. Epilän Esa maksaa osallistu-
mismaksut vuosittain 400eur asti / kilpailija kaikkiin ko-
timaassa järjestettäviin suunnistuskilpailuihin. Erityisesti 
viestijoukkueita tulisi saada lisää eri ikäluokkiin.

8) Iltarastien järjestäminen
Epilän Esan järjestettävänä vuonna 2016 on 10 iltarastien 
osatapahtumaa. Kullakin kerralla on omat ratamestarit ja 
tapahtumavastaavat. Lisäksi on 3 talkooryhmää, joista jo-
kaiseen on kerätty 15 talkoolaista. Alkukauden keskiviik-
kotapahtumia vähennetään ja syksyn yösuunnistustapah-
tumia lisätään.

8) Talvirastien järjestäminen
Epilän Esa osallistuu jatkossa myös Tampereen talviras-
tien järjestämiseen. Talvikaudella 2015-2016 on seuran 
järjestettävänä 2 talvirastien osatapahtumaa. Kullakin ker-
ralla on omat ratamestarit ja tapahtumavastaavat sekä 2-3 
talkoolaista.

10) Epilän Esan nettisivut
Vuonna 2014 avattujen seuran uusien nettisivujen toimin-
ta tiedotuskanavana on vakiintunut. SM-sprintin tiedotus 
hoidettiin lähes yksinomaan nettisivujen kautta. Myös 
muut ajankohtaiset seura-asiat löytyvät netistä ja jäsenre-
kisterin siirto nettipohjaiseksi on tehty. Sivuston kehittä-
mistä ja käytön opastusta jatketaan. Nettisivujen vastaa-
vana toimii Petri Salmela.

11) Yhteistoiminta muiden seurojen ja yhdistysten kanssa
Toiminta on aktiivista Tampereen Pyrinnön, Kooveen ja 
Kangasala SK:n kanssa iltarastien järjestämisessä sekä 
lisäksi Rasti-Nokian kanssa talvirastien järjestämisessä. 
Alueen partiolaisille annetaan kartta- ym. apua. Lisäk-
si toimitaan pelastustoiminnassa kadonneiden etsinnässä.

12) Seuran kiinteistöjen ja omaisuuden ylläpito
Seuran kiinteistöjen (kerhohuone ja asunto-osake) sekä si-
joitusomaisuuden ylläpidosta vastaa Heikki Rantala.

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 jatkaa Suomen Suunnistusliitossa Tarkkuussuunnis-
tuksen oto-lajipäällikkönä sekä toimii Suomen joukkueen johta-

jana toukokuussa järjestettävissä Euroopan mestaruuskilpailuis-
sa Tsekissä, elokuussa järjestettävissä MM-kilpailuissa Ruotsis-
sa sekä syyskuussa järjestettävässä Pohjoismaisessa maaottelus-
sa Norjassa.

Osallistutaan myös kilpailijoina tarkkuussuunnistuksen Poh-
joismaiseen maaotteluun Norjassa ja mahdollisimman moneen 
Eurooppa Cupin osakilpailuun sekä mahdollisimman aktiivisesti 
Suomessa järjestettäviin kansallisiin kilpailuihin sekä kuntosuun-
nistustapahtumiin.

Vuoden 2016 tärkeimmät toiminta-alueet

Tarkkuussuunnistuksen toimintasuunnitelma 2016
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Epilän Esan uusien
hisu-asujen tilaus

Uusien hisu-asujen mallisto ja hinnat:

Hiihtosuunnistuksen seura-asut päivittyvät tulevaksi talveksi. Saatavilla on läm-
mittelytakki ja -housut, lämmittelyliivi, kilpailuasu (paita+housut) sekä pipo, 
panta ja buffihuivi. Asujen layout-malleja (mm. logojen sijoittelua) voidaan vielä 

säätää, mutta pääpiirteissään mallit ovat valmiina.

Tilaukset tehdään Nonamen Club Shopin kautta osoitteessa http://club.nonameshop.
se/?lang=fi. Auenneelta sivulta valitset pudotusvalikosta seuraksi Epilän Esa hiihto ja 
alapuoliseen kenttään kirjoitat salasanan ”qvkbaz”.

Asujen mallikokoja voi käydä sovittamassa Noname Brand Storella (Satamakatu 26, 
Tampere). Siellä voi myös tehdä tilauksia. Liikkeen aukioloajat kannattaa tarkistaa etu-
käteen netistä tai puhelimitse.

Epilän Esa tukee seurapainatuksella ja -logolla varustettuja asuja 40eur / lämmittelytakki, 
lämmittelyliivi tai kilpailuasu (paita+housut). Päähineissä (pipo, panta ja buffihuivi) ei 
ole seuratukea. Seuratuki huomioidaan asujen laskutusvaiheessa.

Huom!
Tilausaikaa asuilla on marraskuun 25. päivään asti,
asujen toimitus on tammi-helmikuun vaihteessa.

69€ 105€ 18€ 13€ 25€ 80€ 67,5€67,5€

XC Racing
kilpailuasun paita

XC Racing
kilpailuasun housut

Elite Jacket Plus
lämmittelytakki

kilpailuasun
paita

lämmittely-
housut

kilpailuasun
housut

pantalämmittely-
takki

buffihuivi pipo lämmittely-
liivi


