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Puheenjohtajan palsta

Vilkas ja kiireinen suunnistuk-
sen kesäkausi on takana. Hyvät 
juoksukelit kuitenkin jatkuvat, 

joten talvirasteillekin on riittänyt osan-
ottajia. Viidet talvirastit on jo pidetty, 
Epilän Esan järjestettävänä ensimmäi-
set ovat lauantaina 30.11. Vuorentaustan 
koululla.

Kesä oli lähes yhtä lämmin kuin vuo-
si sitten ja kelit suosivat suunnistus-
ta. Jukolassa Kangasalla saavutettiin 
kaikkien aikojen osanottajaennätys, yli 
20000 suunnistajaa. Myös iltarasteil-
la palattiin parin vuoden notkahduksen 
jälkeen lähelle parhaita kävijämääriä. 
Taloudellisesti iltarastien tulos oli kaik-
kien aikojen paras.

Tärkeä ponnistus koko seuralle oli 
AM-keskimatkan kisojen järjestäminen 
11.6. Hepo-ojalla. Talkooväkeä tarvittiin 
paljon kisojen onnistumiseksi, vaikka 
osa tehtävistä olikin ulkoistettu. Aikatau-
lu oli tiukka, koska kisat järjestettiin ns. 
iltapikana muutaman tunnin sisällä. Sää 
suosi ja kaikki sujui hienosti, iso kiitos 
kaikille mukana olleille!

SM-kilpailuissa ei tänä vuonna kovin 
monilla mitaleilla juhlittu, tosin kultaa 
tuli useampikin. Rantalan Heikki nap-
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Sisältö
pasi H80-sarjan voiton SM-sprintissä ja 
Ruususen Marja-Liisa D75-sarjan prons-
sia SM-pitkällä. Pyöräsuunnistuksessa 
Kuislan Raimo polki H80-sarjan voit-
toon SM-keskimatkalla ja pariviestissä-
kin tuli H120-sarjassa SM-kultaa Ovas-
kan Pertille ja Mannilan Tapiolle.

Myös veteraanien MM-kisoissa heinä-
kuussa Latvian Riikassa oli Epilän Esalla 
peräti 5 hengen osallistujajoukko. Sprint-
ti siellä kilpailtiin Riikan vanhassa kau-
pungissa ja maastomatkat Itämeren ran-
nan dyynimaisemissa.

Syksyllä sain kuulla vielä yhden hie-
non asian, seuramme pitkäaikainen jä-
sen Timo Latvala kirjoitti ylioppilaaksi 
74-vuotiaana. Yle Uutiset teki tästä kat-
tavan jutun nettisivuillensa 14.11.2019 
ja Timoa haastateltiin myös radiossa. 
Artikkeli on luettavissa osoitteessa:
https://yle.fi/uutiset/3-11069005

Petri Hirvonen

Epilän Esa kokoaa Napapiiri Jukolaan Rovaniemelle 
1 miesjoukkueen ja Venlojen viestiin 2 naisjoukkuetta. 

Bussikuljetusta suunnitellaan yhdessä naapuriseurojen kanssa. 
Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 31.12.2019 mennessä. 

Jos haluat mukaan Jukolan tunnelmaan, ilmoittaudu:
Kalle Heino 040-8699673 k.k.heino(at)gmail.com

Kannen kuva: 
”Yhteistyöllä kaikki sujuu”, 
AM-kisojen talkoissa kesäkuussa.

Jäsenmaksu
muistutus

Jäsenmaksujen tarkistuksessa huomattiin, 
että varsin monelta seuramme jäseneltä on 
vielä tämän vuoden jäsenmaksu maksamatta. 
Muista maksaa puuttuva jäsenmaksu mah-
dollisimman pian. Tärkeää on myös eritellä 
maksun tieto-osioon, että maksu liittyy vuo-
den 2019 jäsenmaksuun. Tieto-osiossa on 
myös listattava kaikkien henkilöiden etu- ja 
sukunimet, joiden jäsenmaksu suoritetaan 
yhdellä maksusuorituksella. Maksamalla tä-
män vuoden jäsenmaksun varmistat, että py-
syt Epilän Esan jäsenrekisterissä, IRMA-pal-
velussa EE:n jäsenenä ja saat jatkossakin 
Puskasika-lehden ajallaan.

Jäsenmaksu 2019
aikuiset 20€, alle 18-vuotiaat 10€

Huom! Epilän Esan pankkiyhteystiedot 
muuttuivat 1.4.2019 alkaen, tarkista uusi 
tilinumero keväällä tulleesta jäsenmak-
sulapusta. Voit pyytää tilinumeron myös 
osoitteesta petri.salmela(at)kolumbus.fi.

Yön usvaisia hetkiä teltta-alueella Kangasalan Jukolassa... 
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Epilän Esan
vuosikokous

 
Maanantaina 12.12.2019 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.2019

 6.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

 7.  Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

 8.  Tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2020

 9.  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen määrät vuodelle 2020

 10.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020

 11.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosille 2020-2021 
                                                                        
 12.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

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

 14.  Käsitellään muut asiat, huomionosoitukset ja nimitykset

 15.  Kokouksen päättäminen

 
 Kokouksen jälkeen ruokailu ravintola Patarouvassa kerhotilan yläkerrassa.

Tervetuloa!
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Naapuriseura Kangasala SK järjes-
ti hienon Jukolan Viestin. Hepo-
niemen pelloille kokoontui valtava 

määrä suunnistajia, huoltojoukkoja ja ylei-
söä. Osanottajaennätykseksi kirjattiin 20592 
suunnistajaa. Venlojen viestissä mukana oli 
1718 ja Jukolan viestissä 1960 joukkuetta. 
Osallistujia oli tullut paikalle kaikkiaan 23 
eri maasta.

Hämäläinen korpimaasto oli jopa yllättävän 
hyväkulkuista ennakko-odotuksiin verrattu-
na. Vaikka polkuja oli vähän, niin onnistu-
neella ratamestarityöllä pahimmat pusikot 
oli onnistuttu välttämään. Radat tarjosivat 
eri reitinvalintoja ja mahdollistivat siten no-
peankin etenemisen.

Epilän Esalla oli Venlojen viestissä mukana 
kolme joukkuetta, joista ykkösjoukkue 
saavutti sijan 666. Kakkosjoukkue oli 
sijalla 837 ja kolmosjoukkueen sijoitus oli 
1573. Parasta vauhtia piti kakkosjoukkueen 
ankkuri Kaisa Vallin (334).

Jukolan viestissä seuraltamme oli mukana 
kaksi joukkuetta, joista ykkösjoukkue saa-
vutti sijan 797 ja kakkosjoukkue oli sijalla 
989. Kovinta vauhtia pitivät ykkösjoukkueen 
1.osuuden Aleksi Ylinen (393) ja 7.osuuden 
Aki Koiranen (425).

Kangasalan Jukolassa
yli 20000 suunnistajaa

Valmistautumista viestiin Epilän Esan seurateltalla ilta-auringon vielä paistaessa. 

Ensikertalaiset Paavo Kärki ja Lotta Lause.

Epilän Esan 
seura-asuja 
on saatavilla

Viime keväänä tehdyn seura-asu-
tilauksen yhteydessä otimme 
varastoon ylimääräisiä kesä-

suunnistuspaitoja, sekä lyhyt- että pit-
kähihaista mallia. Myös buffi-huiveja 
tilattiin ja lisäksi seuran varastosta löytyy 
vielä muutamia ylimääräisiä otsapantoja. 
Lyhythihaista suunnistuspaitaa on jäljel-
lä kokoja XS, S, M ja XL, pitkähihaista 
vain kokoja XS ja S.

Asuja voi tiedustella ja varata säh-
köpostilla osoitteesta petri.hirvonen(at)
pispala.net. Muista myös, että kaikkia 
perusmallisia mustia suunnistus- ja hiih-
tohousuja sekä sukkia voi ostaa suoraan 
Noname Storelta Tampereelta Klingen-
dahlista Epilän Esan alennettuun seura-
hintaan.

pitkähihainen
paita 48€

(- seuratuki 20€)

lyhythihainen
paita 45€

(- seuratuki 20€)

otsapanta
18€

buffi-huivi
14€
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Epilän Esan Venlojen 1. joukkue

Epilän Esan Venlojen 3. joukkue

Epilän Esan Venlojen 2. joukkue

Elina iloisena menossa kohti Venlojen starttia.

Venlojen 3.joukkueen Elina, Tiina ja Marja-Liisa.
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Epilän Esan Jukolan 1. joukkue Epilän Esan Jukolan 2. joukkue
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Iltarastien kävijämäärässä 
reilua kasvua tänä vuonna

Tampereen iltarastien kävimäärä kas-
voi tänä vuonna reilusti parin vuoden 
notkahduksen jälkeen. Säät suosivat 

ja Kangasala-Jukolan läheisyys innosti var-
maan uusi harrastajia suunnistuksen pariin. 
Tuloksia kirjattiin yht. 14616, kun viime 
vuonna saavutettiin 12865 tulosta.

Kiitos jälleen kaikille Epilän Esan talkoolaisil-
le ja myös suunnistajina mukana olleille.Tänä 
vuonna järjestimme peräti kaksi keskiviikon 
taitotapahtumaa ja meidän järjestettävänä oli 
myös firmaliigan viesti. Iltarastien järjestämi-
nen on edelleen seuramme tärkein tulonlähde. 

Firmaliigassa oli mukana 12 joukkuetta. Lo-
pulliset tulokset ovat vielä vahvistamatta, 
mutta kärkisijoista kamppailivat tänä vuonna 
Sandvik, TA-VA, Elomatic, ARK United, Fas-
tems ja John Deere.

Kävijämäärä:
 
yht. 14616 (maaliin tulleet), 
kasvua viime vuodesta 13,7%,
keskimäärin 365 kävijää / kerta.

Suurimmat kävijämäärät:
 
13.5.  Kauppi, WOD   773   
3.6. Nirva  673 
29.4. Kyötikkälä  670 
6.5. Horha  645
10.6. Puuvuori  606

Epilän Esa on mukana järjestämässä 
Tampereen Talvirasteja Pyrinnön, Koo-
veen, Kangasala SK:n ja Rasti-Nokian 
kanssa. Talvirastit pidetään lauantaisin, 
lähdöt klo 10-11.15. Lisätietoja löytyy 
nettisivulta www.talvirastit.fi.

30.11. 2019
Vuorentaustan koulu
Ratamestari Petri Salmela
Vastuuhenkilö Petri Hirvonen 
Tulospalvelu Harri Kuusela 

18.01.2020
Harjun koulu, Epilä
Ratamestari Kyösti Mikkola
Vastuuhenkilö Petri Hirvonen
Tulospalvelu Harri Kuusela

08.03.2020
Lamminpään koulu
Ratamestari Jari Toivonen
Vastuuhenkilö Merja Toivonen
Tulospalvelu Harri Kuusela

Talvirastit
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WMOC Latvia 2019

Hieno viikko Riikassa. Ilmat suosi, eivätkä ajoittaiset sateet 
haitanneet kisoja. Metsämaasto poikkesi ”hämäläisestä ta-
lousmetsästä” melkoisesti. Kartoilta ei etsimälläkään löy-

tynyt kiviä, kallioita eikä jyrkänteitä. Kulkukelpoisuus ja näkyvyys 
mainio ja hienoa juosta. Sen sijaan maasto oli täynnä harjunpätkiä, 
notkoja ja kumpareita niin taajaan, että 2,5 metrin käyrästö sai ”dyy-
nimaaston” näyttämään lähinnä kashmir-kuvioiselta kankaalta. Kun 
lisäksi vielä maastossa oli runsaasti merkittyjä ja merkkaamatto-
mia polkuja, niin ei ihme, ettei meidän epiläläisten sen kummemmin 
kuin muidenkaan ”härmäläisten” suunnistus mennyt ihan putkeen. 
Allekirjoittaneen keskimatka toi sentään 10. sijan (M80-kymppisiä 
mukana sentään 135).

Sprinttien finaalit juostiin Riikan Vanhassa kaupungissa. Sieltä 
taas ei kiveä puuttunut. Epätasaisia ja kapeita mukulakivikatuja ja 
kiviseiniä riitti niin, että piti oikein tosissaan varoa kaatumista. Mut-
ta hieno ympäristö. Ratoja moitittiin yleisesti helpoiksi ja kielletty-
jä alueita oli vähän, eikä myöskään ”katkottuja” katuja. Erittäin ikä-
vä moka järjestäjiltä aiheutti sen, että 40 sarjaa hylättiin, eikä mita-
leita jaettu kuin 14:ssä ja lähinnä vanhimmissa sarjoissa. Meistä epi-
läläisistä puheenollen vain me Paavola Sepon kanssa osuimme hy-
väksyttyyn ryhmään ja menestyimme - kun oikein positiivisesti aja-
tellaan - hyvin. Olemme nimittäin 80:sissä kaksi maailman parasta 
B-luokan sprintteriä!

Heikki Rantala

Veteraanien MM-kisat kilpailtiin viime
heinäkuussa Latvian Riikassa

Heikin ”kashmir-kuvioinen” kartta keskimatkan finaalissa.

Heikin kisatervehdys Riikasta.

W50   Johanna Perkkalainen
M60   Mikko Numminen
M75   Vesa Paavola
M80   Seppo Paavola
M80   Heikki Rantala

Epilän Esalaiset MM-kisoissa
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Raimo polkee SM-keskimatkalla.

Tapsa maaliintulon jälkeen pyöräsuunnistuksen SM-sprinttiviestissä Seinäjoella.

PySun SM-kultaa
Pertsalle ja Tapsalle sprinttiviestin SM-kultaa ja
Raimolle keskimatkan SM-kultaa Seinäjoella

Seinäjoen pysu SM-kisat käytiin 
kesäisissä olosuhteissa, vaikka 
olikin vasta toukokuun puoliväli.

Ensin oli vuorossa parisprinttiviestit 
Törnävän puistoalueella. Mannilan Ta-
pion kanssa osallistuttiin H120-sarjaan 
ja joukkueita oli yhteensä 13 kappalet-
ta. Kisa oli tiukka loppuun asti ja haas-
tavuutta toi myös kiellettyjen alueiden 
välttely – kuusi joukkuetta hylättiin. Ta-
pio lähti ankkurina lähes samaan aikaan 
Kankaanpään joukkueen kanssa – jän-
nittyneenä odottelimme maalissa kumpi 
tulee ensin. No Tapiohan sieltä kurvaili 
noin minuutin erolla voittoon ja pysu pa-
risprinttimitali oli meille molemmille en-
simmäinen.

Sunnuntaina olivat vuorossa keski-
matkan kisat helteisessä kelissä. Kuis-
lan Raimo otti H80 sarjan voiton ja pe-
lasti näin EE:n mitaliputken Seinäjoelta. 
Tapiolla ja minulla suunnistus ei sujunut 
lauantain malliin haastavilla radoilla ja 
mitalit luisuivat kilpakumppaneille.

Pertti Ovaska

Epilän Esan SM-mitalistit 
pyöräsuunnistuksessa
SM-sprinttiviesti / Seinäjoki 18.5.2019
1. Epilän Esa H120
(Pertti Ovaska, Tapio Mannila)

SM-keskimatka / Seinäjoki 19.5.2019
1. Raimo Kuisla H80

Epilän Esan SM-mitalistit 
suunnistuksessa

SM-pitkä / Fiskars 8.9.2019
3. Marja-Liisa Ruusunen D75

SM-sprintti / Forssa 22.9.2019
1. Heikki Rantala H80

SM-kisat
kesällä

Heikki korkeimmalla korokkeella Forssassa.

Menestystä saatiin odotella syys-
kuulle asti. Historiallisessa Fis-
karsin ympäristössä järjestetyis-

sä SM-pitkän matkan kisoissa Ruususen 
Marja-Liisa saavutti pronssia D75-sarjassa.

Forssan SM-sprintissä oli Rantalan Hei-
killä iskun paikka ollessaan ensimmäis-
tä vuottaan H80-sarjassa. Ja voittohan siel-
tä tuli ja selvällä lähes puolentoista minuutin 
erollakin vielä!

Muita SM-mitaleita ei tänä vuonna tullut, 
mutta 4. sijoja useitakin. SM-viestissä My-
nämäellä Sari Maijala, Merja Toivonen ja 
Anu Seppälä olivat neljänsiä alle 3 minuutin 
päässä mitalista. 4. sijoja saavuttivat myös 
Seppo Paavola, Marja-Liisa Ruusunen ja 
Heikki Rantala.
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EE:n toimintakertomus 2019
Suunnistustoiminta 
Epilän Esa järjesti perinteisen koululais-
suunnistuksen Tampereen koululaisil-
le syys-lokakuussa. EE teki radat Epi-
länharjun, Horhan, Lamminpään, Musta-
vuoren ja Tesoman kartoille. Rastit olivat 
metsässä 3 viikkoa. Lisäksi Epilän kar-
talla oli TrailO-tapahtuma, jossa kävi lä-
hes 200 suunnistajaa. Koululaissuunnis-
tukseen painettiin 4300 karttaa. Talkoolai-
sia oli 14 ja yhteensä tehtiin arviolta 120 
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.

Suuruudeltaan nämä vastaavat kansal-
lisia kilpailuja, sillä keskimäärin joka ta-
pahtumassa oli 365 osallistujaa. Parhaiten 
EE:n järjestämillä iltarasteilla oli kävijöi-
tä Horhassa, jossa oli toukokuussa peräti 
645 osallistujaa.

Jokaisessa tapahtumassa oli ratamesta-
ri, tapahtumavastaava ja tulospalveluvas-
taava, sekä noin 8-10 talkoolaista. Näin 
kokonaismäärä järjestäjinä oli reilusti yli 
100 henkilöä.

Tarkkuussuunnistus 
Kauden toiminta oli edellisten vuosien 
tapaan aktiivinen. Normaalin harjoittelu- 
ja kilpailutoiminnan lisäksi Epilän Esan 
edustajat toimivat tarkkuussuunnistuksen 
kansallisessa toiminnassa ja siihen liitty-
vissä luottamustehtävissä. 

MM-kilpailut kilpailtiin kesäkuus-
sa Portugalissa. Hanski toimi kilpailuis-
sa Suomen joukkueen johtajana. Suomen 
joukkueen mitalisaalis oli Pinja Mäkisen 
PreO kulta, Antti Rusasen TempO pronssi 
sekä viestijoukkueen avoimen sarjan kul-
ta.

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

Toukokuussa Porvoossa ja Tampereel-
la järjestetyissä WRE-kilpailuissa Hanski 
toimi valvojana.

Heinäkuussa Kuopiossa Tahkolla jär-
jestetyissä FIN5-kilpailuissa oli ensim-
mäistä kertaa mukana tarkkuussuunnistus, 
jossa oli viisi osakilpailua. Hanski toimi 
viidennen osakilpailun ratamestarina se-
kä Maikun kanssa osallistui myös muiden 
osakilpailujen järjestelyihin.

Syksyn koululaissuunnistusviikoilla lo-
kakuun alussa tarjosimme viime vuoti-
seen tapaan koululaisille tarkkuussuun-

nistusmahdollisuuden. Maikun ja Hanskin 
tekemän radan Vaakon maastossa kiersi 
yhden päivän aikana yhteensä noin 200 
koululaista Hyhkyn, Kaarilan ja Raholan 
kouluista. Paikan päällä koululaisia opas-
tivat lajin saloihin Hanski sekä Varpu ja 
Pentti Niemi.

Hanski on toiminut Heikki Liimataisen 
kanssa Suomen maajoukkueen valitsijoina 
kuten aiempinakin vuosina.

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 15 
eri kohteesta. Kolme aluetta sijaitsee 
Länsi-Tampereella ja loput Ylöjärven 
kaupungissa. Uusin kartoista on Hepo-oja 
Kuruntien varressa, jota käytettiin viime 
kesäkuussa seuran järjestämissä AM-kes-
kimatkan kisoissa.

Tänä vuonna tehtiin myös päivitystä 
Leppiojan karttaan Pikku-Ahveniston ete-
läpuolella. Epilän sprinttikartta muutettiin 
ISOM2017-kuvaukselle ja sitä käytetään 
sekä iltarasteilla että talvirasteilla.

Iltarastikarttojen ajantasaistus-
ta on tehty myös ratamestarien toimes-
ta. Seura on ylläpitänyt kiintorastikart-
taa Horhan alueella ja toimittanut päi-

vitettyjä karttoja sekä Länsi-Tampereen 
että Ylöjärven kouluille vastikkeetta. Ylö-
järven kaupungin pyynnöstä toimitettiin 
juuri laaja 10 uuden kartan paketti kou-
lujen käyttöön.

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. Suurim-
mat menoerät olivat kilpailumaksut.

AM-keskimatkan järjestämisestä saim-
me myös lisätuloa tänä vuonna.

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 1 ja vanho-
ja jäi pois 18. Seuran jäsenmäärä on täl-
lä hetkellä 158.

Kilpailutoiminta 
Seuran jäsenet osallistuivat jälleen aktii-
visesti kilpailuihin saavuttaen hiihtosuun-
nistuksen MM-kisoissa Ruotsissa 6 mita-
lia sekä SM-kisoissa 9 henkilökohtaista ja 
4 viestimitalia. Kesäkaudella suunnistuk-
sessa saavutettiin 2 SM-mitalia ja pyörä-
suunnistuksen SM-kisoissa 1 henkilökoh-
tainen ja 1 viestimitali.

Lapsia lähdössä innolla yösuunnistamaan Lamminpään iltarasteilla 23.9.2019.
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Puskasika: Epilän Esan jäsenlehti. Vastaava toimittaja: Petri Hirvonen. Paino: Grano Oy, Tampere 2019

EE:n toimintasuunnitelma 2020

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. Tutkitaan mahdollisuutta järjestää vuonna 
2020 suunnistuskoulu tai -kurssi aloittelijoille.

 
2) Kilpailujen järjestäminen

Suunnitellaan kansallisten suunnistuskilpailujen järjestä-
mistä lähivuosille. Etsitään sopivia paikkoja kilpailuille 
ja kartoitetaan tarvittaessa lisäalueita.

 
3) Tarkkuussuunnistuksen (trail-o) toiminta

Ks. Hannu Niemen erillinen katsaus.
 
4) Kiintorastien ylläpito

Kiintorastikarttojen ylläpitoa jatketaan Horhan-Soppeen-
mäen alueella, vuonna 2020 kunnostetaan kiintorastipis-
teiden rastipaalut. Lisäksi toimitetaan päivitettyjä kartto-
ja Länsi-Tampereen ja Ylöjärven kouluille vastikkeetta.

5) Koululaissuunnistusten järjestäminen
Seuramme hoitaa jälleen perinteisen koululaissuunnistus-
tapahtuman Tampereen koululaisille syys-lokakuussa. Ra-
dat tehdään Epilänharjun, Horhan, Lamminpään, Musta-
vuoren ja Tesoman kartoille. Lisäksi koululaisille järjeste-
tään TrailO-tapahtuma. Karttoja painetaan yli 4000 kpl ja 
talkoolaisiksi tarvitaan noin 15 henkeä. Koululaissuunnis-
tuksen vastuuhenkilönä toimii Elina Lusa-Järvinen.

6) Karttojen tuottaminen ja ajantasaistus
Kartoittaja Kimmo Viertolan kanssa on tehty sopimus 
Lamminpää-Julkujärvi emokartan päivityksestä vuosille 
2020-2021. Vuonna 2020 päivitetään Lamminpää-moot-
toritie välinen alue ja vuonna 2021 moottoritie-Julkujärvi 
välinen alue. Lisäksi etsitään uusia kartoitettavia alueita.

7) Kilpailuihin osallistuminen
Kannustetaan seuran jäsenten osallistumista kaiken tasoi-
siin suunnistuskilpailuihin. Epilän Esa maksaa osallistu-
mismaksut vuosittain 500 euroon asti / kilpailija kaikkiin 
kotimaassa järjestettäviin suunnistuskilpailuihin.

8) Iltarastien järjestäminen
Epilän Esan järjestettävänä vuonna 2020 on 10 iltarastien 
osatapahtumaa. Kullakin kerralla on omat ratamestarit, ta-
pahtumavastaavat ja tulospalveluhenkilöt, joille järjeste-
tään koulutusta talven aikana. Lisäksi on talkooryhmät, 
joihin kerätään yhteensä 30-40 talkoolaista.

9) Talvirastien järjestäminen
Epilän Esa osallistuu Tampereen talvirastien järjestämi-
seen. Talvikaudella 2019-2020 on seuran järjestettävänä 
3 talvirastien osatapahtumaa. Kullakin kerralla on omat 
ratamestarit ja tapahtumavastaavat sekä 2-3 talkoolaista.

10) Epilän Esan jäsenrekisteri
Seuran jäsenrekisteri on nykyään nettipohjainen ja sen 
kehittämistä jatketaan. Yhteystietoja pyritään täydentä-
mään rekisteriin, jotta sen kautta lähetetyt sähköpostitie-
dotteet tavoittaisivat mahdollisimman monen. Jäsenrekis-
terin 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 kehittämisessä sekä py-
ritään säilyttämään kansallisten kilpailuiden korkealaatuisuus.

Toteutetaan tarkkuussuunnistus opastettuna syksyn koululais-
suunnistuksissa. Pyritään laajentamaan palvelua eli Vaakon lisäk-
si oma tapahtumapäivä myös Tesomalle.

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

Hanski toimii Suomen joukkueen johtajana toukokuussa jär-
jestettävissä EM-kilpailuissa Suomessa, Espoossa/Lohjalla se-
kä mahdollisesti loppuvuonna MM-kilpailuissa Hong Kongissa. 
Osallistutaan myös kilpailijoina mahdollisimman moneen Eu-
rooppa Cupin ja WRE osakilpailuun sekä mahdollisimman ak-
tiivisesti Suomessa järjestettäviin kansallisiin kilpailuihin sekä 
kuntosuunnistustapahtumiin.

Vuoden 2020 tärkeimmät toiminta-alueet

Tarkkuussuunnistuksen toimintasuunnitelma 2020
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Seuramme hallitus päätti uudelleen kar-
toittaa vuonna 1996 kartoitetun He-
po-ojan alueen. Heinon Kalle teki suu-

ren työn ja hankki maanomistajien luvat 
alueen käytölle. Alueen ollessa kartoitetta-
vana taisi allekirjoittanut nostaa esille kartan 
hyödyntämisen suunnistuskilpailuissa. Ki-
sahakemus oli seikkailu, olimme myöhässä 
asetetusta aikataulusta ja muitakin hakijoita 
AM-kisalla oli. Kaikki myöhässä, joten em-
me olleet yksin. Ajankohdan esitimme vii-
kolle ennen Jukolaa ja alue hyväksyi hake-
muksen syksyllä 2018.

Kilpailukeskuksen paikkaa esitti Kalle. 
Haittapuolena nähtiin kaiken rakentaminen 
maasto-olosuhteisiin. Pysäköinnille ja kai-
kelle muulle oli kuitenkin hyvin tilaa ja alue 
kestäisi myös vesisateet.

Ovaskan Ari lupautui ratamestariksi, jo-
ka pelasti meidät suuresta pulasta, lisenssin 
omaavia ei seurassamme ole liikaa. Johtuen 
kiireistä, Kallen kanssa jaettiin valmistelun 
tehtäviä. Maasto-olosuhteista johtuen arve-
limme tarvittavan suojaavaa katostilaa, telt-
toja. Suunnistaja Kauppa lainasi meille tar-
vittavat teltat, tämä helpotti osaltaan järjeste-
lyjä ratkaisevalla tavalla. Samaa linjaa edus-
tivat bajamaja-vessat, jotka Kalle sai tingat-
tua hyvään hintaan. Kahvilapalvelut päätim-
me myös ulkoistaa. Mikkolan Kyösti puhui 
Kahvila Epilän johtajattarelle meistä posi-
tiiviseen sävyyn ja he päättivät ottaa riskin. 
Pirkkalan SPR hoiti ensiapupäivystyksen ja 
lääkärinä työskenteli Kari Mattila. 

Yksi erinomaisen suuri asia oli Kuuselan 
Harrin paneutuminen tulospalveluun. Harri 

kävi Kooveen Juha Villikan opissa Särkän-
niemi-suunnistuksessa ja sai sieltä tarvitta-
vat opit ja laitteet käyttöömme. Lisäksi pyy-
sin Kooveesta kaksi Pirilän ohjelman asian-
tuntijaa kisaan avuksemme, Pajarreen Eero 
ja hänen poikansa Markus tulivat paikalle ja 
olivat tukena meille.

Loppujen lopuksi kisan järjestäminen oli 
palapelin palasten hankkimista ja asettele-
mista paikalleen. Tampereen kaupungin lii-
kuntapalvelut toimitti tarvittavaa kalustoa 
kontillisen ja Tampereen Vesi toimitti kuu-
tion juomavettä. Teltat talkoiltiin pystyyn 
edellisenä viikonloppuna, samalla tehtiin 
maaliviitoitukset ja muuta tarvittavaa raken-
netta. Ritalan Ola toimitti kisapäivänä tarvit-
tavat opasteet suurella taidolla, tehden tar-
vittavat korjaukset opastekyltteihin ennakol-
ta, joten niiden ulkonäkö oli ammattilaista-
soa.  Hirvosen Petri seuramme puheenjohta-
jana hankki mitalit ja muut kilpailun palkin-
not. Infolle, siis Elinalle ja Päiville kuuluvat 
kiitokset myös hyvin hoidetusta alueesta. 

Sähkön saanti oli hivenen monimutkais-
ta. Itsellämme on vain yksi generaattori, 
mutta sain Suunnistajan Kaupalta niitä kol-
me lisää lainaksi, joten yksi kone jäi vielä 
varalaitteeksi.

Onneksemme kisailtana ei ollut vesisa-
detta, eikä hirveätä hellettä. Ilma oli koh-
tuullinen ja esiintyvien hyönteisten määrä 
siedettävä. Talkoopäivän helle ja päivän tu-
hannet paarmat olivat kauhukuvana kisapäi-
vänäkin, onneksi toteutumatta.

Kisaan oleellisesti liittyy ratamestaritoi-
minta kaikkine yksityiskohtineen. Ari hoi-

ti tehtävänsä moitteetta. Epilän aktiivit aut-
toivat häntä tekemällä rastipukit ennakolta 
ennätysajassa ja muun muassa raivaamalla 
polku-uria auki sekä tekemällä siltoja lapsil-
le. Koko valmisteluporukan työ oli korvaa-
matonta kisan järjestämisen kannalta. Itsel-
leni oli helpotus, ettei ratamestarityöstä tar-
vinnut kantaa huolta. Lisäksi kilpailun val-
vojalla Matti Mäntyniemellä on loistava ru-
tiini ja näkemys kisa-asioista.  

Mielestäni saimme vedettyä kisat lä-
pi hyvin. Maasto ja olosuhteet saivat kii-
tosta osakseen. Oikeat tulokset tulivat aika-
naan. Jukka Westerlund lupautui Jukola-kii-
reestään huolimatta toimimaan kuuluttaja-
na, myös tämä asia oli mansikkana leivok-
sen päällä. haastattelin kahvilan pitäjää ki-
san jälkeen. Hän tietysti olisi toivonut lisää 
asiakkaita, näinhän aina on. Lettu oli kuiten-
kin todella hyvää, kuten kaikki muukin ra-
vintolassa, joten kiitos kuuluu myös Kahvila 
Epilälle ja Tarja Aholle.

Kisan päätyttyä ei aktiiveilla seuralaisil-
la mennyt kuin pari tuntia ja kaikki teltat ja 
muut rakenteet olivat purettuja ja kaupungin 
tavarat konttiin pakattuna. 

Kävin seuraavana päivänä katsomassa 
aluetta ja kaikki oli siistissä kunnossa.  

Vilpittömät kiitokseni kuuluvat teille kai-
kille seuralaisille. Ilman teitä olisi kisat jää-
nyt pitämättä. Järjestimme laadukkaat ki-
sat ja täytimme näin oman velvoitteemme 
alueemme suunnistajille.

Uutta suunnistuskautta odotellessa!

Kari Maijala

AM-keskimatka ja HOK
Keskimatkan aluemestaruuskilpailut ja Hämeen oravapolkukilpailu pidettiin 11.6.2019

Mukava määrä saatiin väkeä Hepo-ojalle, osallistujia oli yli 350. Savolaisen Jukka näyttää peukkua, tulospalvelu saatiin toimimaan.


