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Puheenjohtajan palsta

Syksy on jälleen koittanut ja talvikausi 
alkamassa. Säiden suhteen kesä oli 
melko sateinen, mikä rokotti myös 

iltarastien osallistujamääriä. Hienojakin 
kelejä kyllä oli, syksyn pitkä kuiva jakso 
ja sen lämpimät päivät toivat mukavat olo-
suhteet moniin kisoihin.

Nuorten MM-kisat (JWOC) ja Fin5-viik-
ko järjestettiin tänä vuonna Tampereella. 
Epilän Esasta oli Finillä mukana peräti 
20 kilpailijaa. Myös järjestelypuolella oli 
edustusta, kun Maijalan Kari työskenteli 
kuuluttamossa. Maastokisat käytiin Vii-
tapohjassa ja Särkänperällä, sprintti Pis-
palassa Rosendahlin ja Suomen Trikoon 
ympäristössä. Parhaat Epiläläisten sijoi-

Kannen kuva: 
Seuranmestaruuskisojen lähtö 
Lamminpäässä 21.10.2017

Vuosikokouskutsu
sivu 3

Joensuu-Jukola Enossa
sivut 4-6

Iltarastikausi 2017
sivu 7

Epilälle 10 SM-mitalia 
sivut 8-9

Toimintakertomus 2017
sivut 10

Toimintasuunnitelma 2018
sivut 11

Seuranmestaruuskisat
sivu 12 

Talvirastit
sivu 12

Sisältö
tukset kokonaiskilpailussa olivat D75-sar-
jan voitto (Marja-Liisa Ruusunen) ja 3.si-
ja (Marjatta Vauhkonen) sekä H80-sarjan 
2.sija (Mikko Houni).

Myös kesän SM-kilpailuissa Marja-Liisa, 
Marjatta ja Mikko vastasivat Epilän mi-
taliputken jatkumisesta 8 SM-mitalilla. 
Lisäksi pyöräsuunnistuksen SM-pitkältä 
saatiin H55-sarjan hopeaa (Pertti Ovaska) 
ja pronssia (Tapio Mannila).

Kartoituspuolella on juuri valmistunut  
Pikku-Ahveniston kartan laajennus etelään 
päin Leppiojan alueelle. Kartta ulottuu nyt 
moottoritien alikululle asti, näin saadaan 
iltarasteille lisää kartta-aluetta ja vaihtelua 
ratoihin. Tämän alueen kartoitusta laa-
jennetaan vielä lisää ensi vuoden aikana. 
Lisäksi on suunnitteilla paljon muitakin 
kartoitusprojekteja.

Talvirastitkin ovat jo alkaneet ja Epilän 
Esan osalta ensimmäiset ovat lauantaina 
25.11. Julkujärvellä. Lisätietoa talviras-
teista löytyy netistä: http://www.kisasivut.
fi/kisasivut/talvirastit/

Loka-marraskuun vaihteen runsas ensilu-
mi mahdollisti jo muutaman hiihtolenkin 
Soppeenharjulla. Sitä iloa kesti viikon, 
kunnes lämmin sää sulatti lumet. Toivotta-
vasti talvesta tulee silti vielä runsasluminen 
hiihtosuunnistusta ajatellen.

Petri Hirvonen

Kyrös-Rastilaiset pystyttävät tuulisuojaa Fin5:llä, mutta Epilän miehiä ei pieni sade haittaa.
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Epilän Esan
vuosikokous

 
Maanantaina 11.12.2017 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 toiminnantarkastajien lausunto v.2017

 6.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

 7.  Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

 8.  Tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2018

 9.  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen määrät vuodelle 2018

 10.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2018

 11.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosille 2018-2019 
                                                                        
 12.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

 13.  Valitaan seuran edustajat SVUL:n, HLU:n ja Hämeen suunnistuksen kokouksiin

 14.  Käsitellään muut asiat

 15.  Kokouksen päättäminen

 
 Kokouksen jälkeen ruokailu ravintola Patarouvassa kerhotilan yläkerrassa.

Tervetuloa!
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Joensuun Enossa oli hyvät puitteet Juko-
lan järjestämiselle. Kilpailukeskus sijait-
si Enon koulukeskuksessa ja lähtö tapah-

tui kylän raitilta kirkon vierestä. Läheinen 
Harpatinvaaran mäkialue oli sekä fyysisesti 
että suunnistuksellisesti vaativa.

Sää oli suosiollinen, Venlojen viestissä jopa 
helteinen. Kuivaa keliä jatkui läpi yön, joten 
telttailukin onnistui hyvin.

Epilän Esalla oli Venlojen viestissä mukana 
jälleen neljä joukkuetta, joista ykkösjoukkue 
saavutti sijan 387. Parasta vauhtia siinä piti 
totuttuun tapaan ankkuriosuuden Tanja 
Ilomäki (124.). Myös 2.joukkueen ankkuri 
Kaisa Vallin juoksi hienosti (275.)

Jukolan viestissä seuraltamme oli mukana 
kaksi joukkuetta, joista kakkosjoukkue  oli 
tällä kertaa hieman parempi sijoituksella 
1020. Ykkösjoukkue ei ollut tosin kaukana, 
vain noin 5 minuutin päässä sijalla 1033. Yk-
kösjoukkueen aloittaja Otto Ruusunen piti 
jälleen kovinta vauhtia (451.).

Jukolan viesti kilpailtiin 
Joensuun Enossa
Nastarit ropisivat asfaltilla, kun valtaisa joukko 
suunnistajia säntäsi matkaan Sarvingintiellä 
Enon keskustassa ja kiersi kirkon ohi metsään

Epilän naiset valmistautumassa Venlojen viestiin tuulisuojateltalla.

Jukolan lähtöä kirkon edustalla olivat seuraamassa myös presidentti Niinistö ja rouva Haukio.

Tanja Hirvonen ensi kertaa Venlojen viestissä.



5

Epilän Esan Venlojen 1. joukkue Epilän Esan Venlojen 3. joukkue

Epilän Esan Venlojen 2. joukkue

Epilän Esan Venlojen 4. joukkue

Paluumatkalla ainakin Viitasen Jukalla oli vielä virkeyttä jäljellä.
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Epilän Esan Jukolan 1. joukkue Epilän Esan Jukolan 2. joukkue



7

Sateinen sää verotti 
iltarastikävijöitä

Sateinen ja kolea kesäsää verotti Tampe-
reen iltarastien kävijämäärää tänä vuonna 
noin 1500 osallistujan verran. Tuloksia 

kirjattiin yht. 12862, kun viime vuonna saavu-
tettiin 14347 tulosta.

Kiitos jälleen kaikille Epilän Esan talkoolai-
sille ja myös suunnistajina mukana olleille. 
Tänä vuonna meidän järjestettävänä oli myös 
firmaliigan viesti ja kauden päätöstapahtuma. 
Iltarastien järjestäminen on edelleen seuramme 
tärkein tulonlähde. 

Firmaliigan joukkuemääräkin laski edellisvuo-
teen verrattuna, mukana oli 15 joukkuetta. Kär-
kisijat menivät tänä seuraaville joukkueille:

1. Sandvik  5872 p.
2. ARK United  5621 p.
3. Tays 5014 p.

Kävijämäärä:
 
yht. 12862 (maaliin tulleet), 
vähennystä viime vuodesta 10,4 %,
keskimäärin 322 kävijää / kerta.

Suurimmat kävijämäärät:
 
15.5.  Mannerheiminkallio  603   
29.5. Lukonmäki  603  
8.5. Kauppi I  584 
14.8. Kauppi II  528
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Tampereen Iltarastit

Aina iloiset kartanmyyjämme
Merja ja Marja-Liisa.
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Tuuria oli heti kesäkauden ensim-
mäisissä SM-kisoissa toukokuussa 
Alavuden Tuurissa, josta epiläläi-

set saivat kolme mitalia. Marja-Liisa ja Mar-
jatta ottivat kaksoisvoiton D75-sarjassa ja 
Hounin Mikko voitti H80-sarjan.

Seuraavat SM-kisat olivatkin sitten vasta 
syykuussa, kun Alajärven Soinin Saunavuo-
ressa kisattiin SM-pitkä. Siellä ainoa mitali 
oli Marja-Liisan D75-sarjan kulta.

Mikon ja Marja-Liisan voittoputki jat-
kui SM-sprintissä Helsingin Kannelmäessä. 
Taisi olla Hounin Mikolle jopa ensimmäi-
nen kerta, kun hän osallistui SM-sprinttiin! 
Myös suunnistuksen SM-kisojen järjestämi-
nen pääkaupungissamme Helsingissä oli en-
simmäinen kerta historiassa.

SM-yösuunnistuksessa Laihialla Mar-
ja-Liisa oli jälleen ainoa seuramme mitalisti, 
tällä kertaa saavutuksena SM-hopeaa.

Viiden mitalin saaliinsa Marja-Liisa täy-
densi kauden viimeisissä SM-kisoissa eri-
koispitkällä matkalla Loimaalla, siellä tuli 
jälleen voitto.

Myös pyöräsuunnistuksessa oli aihetta 
riemuun, kun Pertti ja Tapio olivat yhtä ai-
kaa palkintokorokkeella Lohjan SM-pitkällä 
saavuttaen hopeaa ja pronssia H55-sarjassa. 

Kesäkauden SM-kilpailuista
Kuvia toukokuun SM-keskimatkalta Alavuden Tuurista

Anu Seppälä Sari Maijala

Kari Mattila Simo Ruusunen

Marjatta ja Marja-Liisa palkintojenjaossa Alavuden Tuurissa. Mikko voittajana korokkeella Alavuden Tuurissa.
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Marja-Liisa ja Mikko onnistuivat mainiosti myös SM-sprintissä Helsingissä, molemmille SM-kultaa.

Epilän Esan SM-mitalistit 
pyöräsuunnistuksessa

SM-pitkä / Lohja 10.9.2017
2. Ovaska Pertti H55
3. Tapio Mannila H55

Epilän Esan SM-mitalistit 
suunnistuksessa

SM-keskimatka / Alavus 21.5.2017
1. Mikko Houni H80
1. Marja-Liisa Ruusunen D75
2. Marjatta Vauhkonen D75

SM-pitkä / Alajärvi 3.9.2017
1. Marja-Liisa Ruusunen D75

SM-sprintti / Helsinki 17.9.2017
1. Mikko Houni H80
1. Marja-Liisa Ruusunen D75

SM-yö / Laihia 23.9.2017
2. Marja-Liisa Ruusunen D75

SM-erikoispitkä / Loimaa 14.10.2017 
1. Marja-Liisa Ruusunen D75

Pertti ja Tapio pääsivät molemmat palkintokorokkeelle pyöräsuunnistuksen SM-pitkällä Lohjalla.

10 mitalia Epilän Esalle
SM-sprintti 2017 oli ensimmäinen suunnistuksen SM-kilpailu Helsingissä

Myös Pj kävi Lohjalla SM-kisoissa, haastavaa oli !
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EE:n toimintakertomus 2017
Suunnistustoiminta 
Epilän Esa järjesti perinteisen koululais-
suunnistuksen Tampereen koululaisille 
syys-lokakuussa. EE teki radat Epilän-
harjun, Horhan, Lamminpään ja Musta-
vuoren kartoille. Rastit olivat metsässä 3 
viikkoa. Lisäksi Epilän kartalla oli kak-
sipäiväinen TrailO-tapahtuma, jossa kävi 
suunnistamassa yli 450 oppilasta. Koulu-
laissuunnistukseen painettiin 4320 kart-
taa. Talkoolaisia oli 14 ja yhteensä tehtiin 
arviolta 125 talkootuntia. Vastuuhenkilönä 
toimi Elina Lusa-Järvinen.

Iltarastitapahtumia oli Epilän Esalla 
kaikkiaan kymmenen, joista normaaleja 
maanantaitapahtumia oli kahdeksan. Tänä 
vuonna meidän järjestettävänä oli myös 
firmaliigan viesti ja kauden päätöstapah-
tuma yhteislähtönä.

Suuruudeltaan nämä vastaavat kansal-
lisia kilpailuja, sillä keskimäärin joka ta-
pahtumassa oli noin 320 osallistujaa. Par-
haiten EE:n järjestämillä iltarasteilla oli 
kävijöitä Horhassa, Julkujärvellä ja Sop-
peenharjulla, joissa kaikissa oli yli 400 
osallistujaa.

Jokaisessa tapahtumassa oli ratamestari 
ja tapahtumavastaava, sekä noin kahdek-
san talkoolaista. Näin kokonaismäärä jär-
jestäjinä oli noin 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. 

MM-kilpailut kilpailtiin heinäkuussa 
Liettuassa. Hanski toimi kilpailuissa Suo-
men joukkueen johtajana. 

Pohjoismainen maaottelu kilpailtiin 
syys-lokakuun vaihteessa Nokialla, jois-
sa Hanski toimi valvojana. Suomi voitti 
maaottelun muutaman vuoden tauon jäl-
keen. 

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 
Kaarilan koululta Vaakon maastossa kiersi 
kahden päivän aikana yhteensä noin 400 
koululaista Harjun, Kaarilan, Raholan ja 

Tesomanjärven kouluista. Paikan päällä 
koululaisia opastivat lajin saloihin Hans- 
ki, Varpu ja Pentti 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 heinäkuussa Liettuassa.

Hanski toimii ensi vuonna järjestettä-
vien Latvian MM-kisojen valvojana, jon-
ka johdosta sinne on tehty tarvittavat val-
vontamatkat. 

Julkaisutoiminta
Seuran jäsenlehti PUSKASIKA ilmes-
tyi kaksi kertaa. Päätoimittaja Petri Hir-
vonen on vastannut lehden sisällöstä ja 
koonnut artikkeleita seuran toiminnasta. 
Myös muilta seuran jäseniltä on saatu jut-
tuja ja valokuvia lehteen. Painosmäärä oli 
keväällä 150 kpl ja syksyllä 150 kpl, yh-
teensä 300 lehteä.

Karttatoiminta
Seuralla on ajantasaistettuja karttoja 14 
eri kohteesta. Kolme aluetta sijaitsee 
Länsi-Tampereella ja loput Ylöjärven 
kaupungissa. Uusin kartoista on edelleen 
Epilän SM-sprintin kisakartta 2015.

Viime vuonna laajennettiin Äkönmaan  
karttaa ja päivitettiin Pikku-Ahveniston 
karttaa Mustalammen ympäristössä. Tä-
nä vuonna on laajennettu uudella kartoi-
tuksella Pikku-Ahveniston karttaa etelän 
suuntaan Leppiojan alueelle. Lisäksi val-
misteilla on Tesoma-Lamminpää alueen 
korttelikartan päivitys ja yhdistäminen 

viereisiin seuramme kartta-alueisiin.
Iltarastikarttojen ajantasaistusta on 

tehty myös ratamestarien toimesta. Seu-
ra on ylläpitänyt kiintorastikarttoja Hor-
ha-Ylöjärvi-alueella ja toimittanut päi-
vitetyt 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 olivat kilpailu-
maksut sekä uuden aggregaatin hankinta.

Jäsentoiminta
Seuran toiminta keskittyy suunnistuksen, 
hiihtosuunnistuksen, pyöräsuunnistuksen 
ja tarkkuussuunnistuksen palvelujen tar-
joamiseen sekä jäsenilleen että ulkopuoli-
sille henkilöille, yhdistyksille ja firmoille.

Uusia jäseniä liittyi seuraan 3 ja van-
hoja jäi pois 4. Seuran jäsenmäärä on täl-
lä hetkellä 156.

Kilpailutoiminta 
Seuran jäsenet osallistuivat aktiivisesti 
kilpailuihin saavuttaen hiihtosuunnistuk-
sen MM-kisoissa Imatralla 8 mitalia sekä 
SM-kisoissa peräti 17 henkilökohtaista ja 
3 viestimitalia. Kesäkaudella suunnistuk-
sessa saavutettiin 8 SM-mitalia ja pyörä-
suunnistuksessa 2 SM-mitalia.

”Epilän leiri”  Sastamalassa Decens-iltapika kisoissa 28.6.2017.
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Puskasika: Epilän Esan jäsenlehti. Vastaava toimittaja: Petri Hirvonen. Paino: Grano Oy, Tampere 2017

EE:n toimintasuunnitelma 2018

1) Suunnistustoiminnan aktiivinen kehittäminen
Kannustetaan seuran jäseniä osallistumaan Suunnistus-
liiton sekä Hämeen alueen ja oman seuran koulutuksiin. 
Näitä ovat mm. ratamestarikoulutukset ja nuorten ohjaaja-
koulutukset. Suunnitelmissa järjestää keväällä 2018 suun-
nistukoulu ns. perheleirinä.

 
2) Kilpailujen järjestäminen

Suunnitellaan AM-/ kansallisen suunnistuskilpailun jär-
jestämistä vuodelle 2019. Etsitään sopivaa paikkaa kil-
pailulle ja uudelleenkartoitetaan vuoden 2018 aikana tä-
hän sopivaa kartta-aluetta.

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

 
4) Kiintorastien ylläpito

Kiintorastikarttojen ylläpitoa jatketaan Horhan-Soppeen-
mäen alueella, keväällä 2018 kunnostetaan kiintorastipis-
teiden rastipaalut. Lisäksi toimitetaan päivitettyjä kartto-
ja Länsi-Tampereen ja Ylöjärven kouluille vastikkeetta.

5) Koululaissuunnistusten järjestäminen
Seuramme hoitaa jälleen perinteisen koululaissuunnis-
tustapahtuman Tampereen koululaisille syys-lokakuus-
sa. Radat tehdään Epilänharjun, Horhan, Lamminpään ja 
Mustavuoren kartoille. Lisäksi koululaisille järjestetään 
TrailO-tapahtuma. Karttoja painetaan yli 4000 kpl ja tal-
koolaisiksi tarvitaan yli 10 henkeä. Koululaissuunnistuk-
sen vastuuhenkilönä toimii Elina Lusa-Järvinen.

6) Karttojen tuottaminen ja ajantasaistus
Suunnitelmissa on Tesoma-Lamminpään alueen kortteli-
kartan ajantasaistus sekä Leppiojan kartan toisen vaiheen 
uusi kartoitus. Lisäksi päivitetään vanha Hepo-ojan kart-
ta (Toivolan lava) sekä Epilänharjun kartta.

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.

8) Iltarastien järjestäminen
Epilän Esan järjestettävänä vuonna 2018 on 10 iltarastien 
osatapahtumaa. Kullakin kerralla on omat ratamestarit ja 
tapahtumavastaavat. Lisäksi on 3 talkooryhmää, joista jo-
kaiseen kerätään noin 10-12 talkoolaista.

9) Talvirastien järjestäminen
Epilän Esa osallistuu Tampereen talvirastien järjestämi-
seen. Talvikaudella 2017-2018 on seuran järjestettävänä 
3 talvirastien osatapahtumaa. Kullakin kerralla on omat 
ratamestarit ja tapahtumavastaavat sekä 2-3 talkoolaista.

10) Epilän Esan nettisivut
Vuonna 2014 avattujen seuran uusien nettisivujen toimin-
ta tiedotuskanavana on vakiintunut. Ajankohtaiset seu-
ra-asiat löytyvät netistä ja jäsenrekisteri on nettipohjainen. 
Sivustoa päivitetään ja käytön opastusta jatketaan. Netti-
sivujen vastaavana toimii Petri Salmela.

11) Yhteistoiminta muiden seurojen ja yhdistysten kanssa
Toiminta on aktiivista Tampereen Pyrinnön, Kooveen ja 
Kangasala SK:n kanssa iltarastien järjestämisessä sekä li-
säksi Rasti-Nokian kanssa talvirastien osalta. Alueen par-
tiolaisille annetaan kartta- ym. apua. Lisäksi toimitaan pe-
lastustoiminnassa kadonneiden etsinnässä.

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

 Toimitaan edelleen lajin kansallisessa ja kansainvälisessä ke-
hittämisessä sekä pyritään säilyttämään kansallisten kilpailui-
den ja varmistamaan lajin kansainvälisten kilpailuiden korkea-
laatuisuus.

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

Hanski toimii Suomen joukkueen johtajana huhti-toukokuussa 
järjestettävissä EM-kilpailuissa Slovakiassa. Hanski toimii IOF:n 
valvojana elokuussa MM-kilpailuissa Latviassa, joka luonnolli-
sesti työllistää koko alkuvuoden. Osallistutaan myös kilpailijoi-
na mahdollisimman moneen Eurooppa Cupin osakilpailuun sekä 
mahdollisimman aktiivisesti Suomessa järjestettäviin kansallisiin 
kilpailuihin sekä kuntosuunnistustapahtumiin.

Vuoden 2018 tärkeimmät toiminta-alueet

Tarkkuussuunnistuksen toimintasuunnitelma 2018
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Seuranmestaruus
ratkottiin Horhassa
Lauantaina 21.10. Tampereen ilta-

rastien päätöstapahtuman palkin-
noista kilpaili lähes 200 suunnis-

tajan joukko, joka pinkaisi yhteislähdöstä 
maastoon poutasäässä. Vartin myöhemmin 
maastoon lähtivät Esalaiset Katvalan Jeren 
komennosta. Valmiita uria ja omia polkuja 
pitkin eteni 12 Esalaista tavoitellen seuran-
mestaruuksia 4km ja 8km radoilla.

Koukut radoille oli huolella suunnitellut 
Maijalan Kari. Kolea sää rokotti selvästi 
seuranmestaruuskisojen osallistujamäärää, 
ja vanhemman polven epiläläiset seura-
sivat kisoja ja nauttivat tunnelmasta kan-
nustusjoukoissa. Kisailijoille suorituksen 
päätteeksi oli tarjolla juotavaa, kisamakka-
ran käristystä grillikatoksessa ja tietenkin 
sauna Lamminpään majalla.

Epilän Esan mestaruuskisa
Tulokset 21.10.2017

4 km
   1. Ola Ritala                         35.00
   2. Veli Syrjälä                        38.54
   3. Anu Seppälä                    42.06
   4. Mikko Numminen         47.26
   5. Marja-Liisa Ruusunen    1.13.01

8 km
   1. Aki Koiranen                   1.01.17
   2. Jukka Viitanen                1.06.03
   3. Jukka Savolainen             1.06.22 
   4. Petri Saksala                    1.07.00 
   5. Petri Hirvonen                1.14.15
   6. Kaisa Vallin                    1.14.21

Iltarastien yhteislähdön odotusta, etualalla 16 km:n voittaja Jussi Suna (TuMe).

Epilän Esa on nyt kolmatta vuotta mu-
kana järjestämässä Tampereen Talvi-
rasteja. Iltarastikumppanien Pyrinnön, 
Kooveen ja Kangasala SK:n lisäksi Tal-
virastien järjestelyissä on mukana myös 
Rasti-Nokia.

Talvirastit pidetään aina lauantaisin 
klo 10-11.15 ja suunnistamaan pääsee 
lähes joka viikonloppu. Lumisena aika-
na radat ovat kortteli- ja polkupainottei-
sia, mutta sulan maan aikana  pääosin 
normaalia metsäsuunnistusta.

25.11. 2017
Julkujärven leirikeskus
Ratamestari Kari Maijala
Vastuuhenkilö Petri Hirvonen 

20.01.2018
Lamminpään koulu
Ratamestari Petri Salmela
Vastuuhenkilö Petri Hirvonen

04.03.2017
Kaarilan koulu, Epilä
Ratamestari Jukka Viitanen / Petri Saksala
Vastuuhenkilö Petri Hirvonen

Talvirastit

Pillin vihellyksestä suuri joukko suunnistajia kiihdytti kohti Horhan rinteitä.

12 rohkeaa Esalaista valmiina seuranmestaruuskisan lähtöön.


