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Puheenjohtajan palsta

Varsin erilainen oli tämän vuoden 
suunnistuskausi aiempiin ver-
rattuna. Korona-pandemia on 

vaikuttanut monella tavalla. Monia kil-
pailuja jouduttiin perumaan ja SM-kisat 
siirtyivät syksylle. Rovaniemen Jukola 
oli pakko siirtää ensi kesälle ja kansain-
välisiä kisoja ei voitu järjestää ollenkaan. 
Toisaalta epidemian ohjaamana keksit-
tiin iltarastien omatoimirastit, jotka ovat 
tulleet jäädäkseen. Niin paljon hyvää pa-
lautetta on omatoimisuudesta tullut, että 
on päätetty järjestää vastaavia myös ensi 
kaudella. Elokuun alussa päästiin lopulta 
järjestämään myös iltarastien normaaleja 
tapahtumia maanantaisin.

Talvirastikausikin on jo alkanut ja läm-
pimien kelien johdosta osanottajia on 
ollut mukavasti. Epilän Esan ensimmäi-
set talvirastit ovat lauantaina 28.11. Vuo-
rentaustan koululla. Mahdollisuuksien 
mukaan myös talvirasteilla on tarjolla 
omatoimirastit loppuviikon ajan. Tämä 
onnistuu metsämaastossa, mutta kort-
teleissa rastit eivät pysyisi paikoillaan.

Sisältö
SM-kilpailuissa ei tänä vuonna ”jal-
kasuunnistuksen” puolella saavutettu yh-
tään mitalia. Mutta pyöräsuunnistuksessa 
onneksi tuli pari mitalia. Ovaskan Pertti 
saavutti SM-kultaa pitkällä matkalla ja 
pariviestissä SM-pronssia yhdessä Man-
nilan Tapion kanssa.

Seuralle on juuri hankittu oma halliosake 
Pinotieltä rastivaunun säilytystä varten. 
Hallia tullaan käyttämään myös rastitar-
vikkeiden varastona, jolloin kerhohuo-
neelta voidaan siirtää rastipukit, kepit, 
liput ym. tilaa vievät tavarat pois. Hallille 
tulee myös parvi, jossa voi tarvittaessa 
pitää pieniä palavereitakin. 

Toivotaan, että talveksi tulee lunta ja 
hyviä hiihtokelejä. Olisi hienoa, jos Hä-
meessäkin pystyttäisiin järjestämään taas 
hiihtosuunnistuskisoja.

Petri Hirvonen

Epilän Esa kokoaa Napapiiri Jukolaan Rovaniemelle 2021 
1 miesjoukkueen ja Venlojen viestiin 2 naisjoukkuetta. 

Bussikuljetusta suunnitellaan yhdessä naapuriseurojen kanssa. 
Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 31.12.2020 mennessä. 

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

Kannen kuva: 
”Kilpailun jälkeiset analysoinnit”, 
Anu Seppälä ja Merja Toivonen 
AM-pitkällä Kuohenmaalla.
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Väsyneenä ja märkänä AM-pitkällä Kangasalan Kuohenmaalla.  (kuva VaHan nettisivuilta)



3

 

Epilän Esan
vuosikokous

 
Keskiviikkona 9.12.2020 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.2020

 6.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

 7.  Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 8.  Tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2021

 9.  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen määrät vuodelle 2021

 10.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2021

 11.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosille 2021-2022 
                                                                        
 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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Pyöräsuunnistuksesta SM-mitaleita
Pertsalle SM-kultaa henkilökohtaisella pitkällä matkalla Tampereella
ja pariviestin SM-pronssia Pertsalle ja Tapsalle Hyvinkäällä

Koronakesä oli pyöräsuunnistusten 
osalta lähes normaali. Mm. neljä 
SM kisaa + viestit saatiin kisattua. 

Ainoa takapakki oli veteraanien MM-kiso-
jen peruuntuminen, mutta pikajärjestelyil-
lä sinnekin saatiin tilalle ylipitkien matkojen 
SM kisat. Epilän Esan kisaedustus oli Hir-
vosen Petrin, Mannilan Tapion sekä allekir-
joittaneen varassa. Melkoisesti jäi jossitelta-
vaa, kuten suunnistuksen luonteeseen kuu-
luu - virheet lasketaan aikaan ja hylsy vie lo-
putkin sijoitukset.

Kaupin SM-pitkällä matkalla sentään tu-
li kesän huippuhetki, kun edellisen päivän 
huonosti menneestä SM-sprintistä sisuuntu-
neena onnistuin voittamaan.  Koska rata oli 
kiitettävän pitkä (kolme karttaa) panostin 
pitkien rastivälien huolelliseen reitinvalin-

taan sekä vauhdinpitoon näissä pääsääntöi-
sesti onnistuenkin. Vaativissa syheriköissä 
sitten pudotin vauhtia virheitä vältellen. Vir-
taa riittikin loppuun asti eikä isoja pumme-
ja tullut. Maaliintulon jälkeen odottelin jän-
nittyneenä vielä lopullista sijoitusta. Edelli-
sen päivän sprintin ylivoimainen voittaja Ju-
hani Jetsonen kurvasi kuitenkin maaliin liian 
aikaisin, joten hopea oli odottamassa. Hä-
neltäpä puuttuikin yksi leima, joten sijoi-
tus parani pykälällä. Mannilan Tapiolta lipe-
si myös lähes varma mitali hylsyyn. Erittäin 
onnellinen oli minun lisäksi myös pronssil-
le tullut Mikael Fogelholm (palkintojenja-
kokuvassa), sillä se oli hänen ensimmäinen 
SM-mitalinsa.

Toinen kisa, missä päästiin mitalin ma-
kuun oli parisprinttiviesti Hyvinkäällä. Ra-

dat olivat vaativat, sillä viiden tonnin kartta 
oli täynnä polkuja. Kisan erikoisuutena oli 
juosten suoritettu lähtö pyörien luokse. Mi-
nulla oli osuudet 1 ja 3 ja Tapiolla 2 ja 4. Ra-
toja oli kaksi ja meille molemmille sattui se 
hitaampi ensimmäiseksi. Näin ero kärkeen 
oli kahden osuuden jälkeen jo yli 9 minuut-
tia ja sijoitus neljäs. Vaikka loppuosuuksilla 
saimmekin kärkeä kiinni, olivat kirkkaam-
mat mitalit jo karanneet Itä-Päijänteelle ja 
Pyrinnölle. Pronssista tuli vielä nimellinen 
kamppailu Kankaanpään kanssa, mutta heil-
le sattunut hylkäys kolmososuudella nosti 
meidät mitalille.

Hi-Su kisoja odotellessa, 
Pertti Ovaska

Hyvinkään SM-pariviestin kartta, vaativampi/hitaampi hajonta.
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Epilän Esan SM-mitalistit 
pyöräsuunnistuksessa

SM-pitkä / Tampere 21.6.2020
1. Pertti Ovaska H60

SM-pariviesti / Hyvinkää 9.8.2020
3. Epilän Esa H120
(Pertti Ovaska, Tapio Mannila)

Hyvinkään SM-pariviestin palkintojenjako, Epilän miehet pronssilla. (kuva: Iida Heinäaro)

Pertsalle SM-kultaa Tampereella, vieressä Mikael Fogelholm. Tapsa vauhdissa Hyvinkään SM-pariviestissä. (kuva: Iida Heinäaro)

Pertsa polkemassa SM-pitkällä Tampereen Kaupissa.

Tunnelmia Rajamäen SM-keskimatkalta maaliintulon jälkeen.
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EE:n toimintakertomus 2020
Suunnistustoiminta 
Epilän Esa järjesti perinteisen koululais-
suunnistuksen Tampereen koululaisille 
syys-lokakuussa. EE teki radat Epilänhar-
jun, Horhan, Lamminpään, Mustavuoren 
ja Tohlopin kartoille. Rastit olivat metsäs-
sä 3-4 viikkoa. Lisäksi Epilän kartalla oli 
TrailO-tapahtuma, jossa kävi 140 suun-
nistajaa. Koululaissuunnistukseen painet-
tiin 5800 karttaa. Talkoolaisia oli 15 ja 
yhteensä tehtiin arviolta 120 talkootun-
tia. Vastuuhenkilönä toimi Elina Lusa-Jär-
vinen.

Iltarastitapahtumia oli Korona-pande-
miasta johtuen tänä vuonna normaalia vä-
hemmän, Epilän Esalla kaikkiaan seitse-
män. Omatoimisia alkukauden tapahtumia 
näistä oli neljä ja normaaleja maanantai-
tapahtumia elokuun alusta alkaen kolme. 
Myös syksyllä iltarastit jatkuivat loppu-
viikon ajan omatoimisina maanantain nor-
maalien iltarastien lisäksi.

Osallistujamäärät laskivat Koronas-
ta johtuen, mutta erityisesti omatoimiras-
tit saivat paljon kannatusta ja ovat tulleet 
varmasti jäädäkseen ainakin jossain muo-
dossa. Keskimäärin kävijöitä oli viikottain 
noin 300-500.

Omatoimirastien järjestäminen sujui 
minimissään parilla talkoolaisella (rata-
mestari ja apulainen). Syksyn normaalita-
pahtumissa oli sitten taas perinteinen tal-
koomiehitys eli ratamestari, tapahtuma-
vastaava sekä tulospalvelu mukaan lukien 
noin 8-10 talkoolaista.

Tarkkuussuunnistus 
Kauden toiminta on seura-, kansallisella 
ja kansainvälisellä tasolla jouduttu siirtä-
mään tulevaisuuteen lähes kokonaan Co-
vid-19 pandemian vuoksi.

Loppuvuoteen 2020 ajoitetut MM-kil-
pailut Hong Kongissa on peruttu. Sa-
moin toukokuun Espoossa järjestettävät 
EM-kilpailut on siirretty järjestettäväksi 
toukokuussa 2021.

Epilän Esan edustajat ovat osallistuneet 
käytännössä kaikkiin Suomessa järjestet-
tyihin kilpailuihin. SM-kilpailut onneksi 
pystyttiin järjestämään tänä vuonna Sas-
tamalassa.

Syksyn koululaissuunnistusviikoilla 
syyskuun lopussa tarjosimme viime vuo-
tiseen tapaan koululaisille tarkkuussuun-
nistusmahdollisuuden. Maikun ja Hanskin 

tekemän radan Vaakon maastossa kiersi 
yhden päivän aikana yhteensä noin 140 
koululaista Kaarilan ja Pispalan kouluis-
ta. Paikan päällä koululaisia opastivat la-
jin saloihin Hanski sekä Varpu ja Pent-
ti Niemi.

Hanski on toiminut Heikki Liimataisen 
kanssa Suomen maajoukkueen valitsijoina 
kuten aiempinakin vuosina (vaikka valitut 
eivät päässeet kisaamaan).

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 kau-
pungissa. Tänä syksynä valmistui Lam-
minpää-Julkujärvi emokartan päivitys 
idästä moottoritielle asti. Siihen lisättiin 
myös päivitetty Tesoman-Tohlopin-Epi-
länharjun alue sekä uudet alueet Ikurista 
ja Haukiluomasta.

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

ja Ylöjärven kouluille sekä partiolaisille 
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 pienet vuok-
ratulot omistamastamme huoneistosta ja 
rastivaunun vuokrauksesta. Jäsenmaksut 
tuovat osan tuloista. Suurimmat menoerät 
olivat kilpailumaksut.

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 5 ja van-
hoja jäi pois 7. Seuran jäsenmäärä on täl-
lä hetkellä 156.

Kilpailutoiminta 
Seuran jäsenet osallistuivat jälleen aktii-
visesti kilpailuihin saavuttaen hiihtosuun-
nistuksen MM-kisoissa Itävallan Seefel-
dissä peräti 13 mitalia sekä SM-kisoissa 
2 henkilökohtaista ja 2 viestimitalia. Li-
säksi Seefeldistä tuomisina oli 6 henki-
lökohtaista MM-mitalia maastohiihdosta.

Kesäkaudella ei suunnistuksessa tullut 
SM-mitaleita, mutta pyöräsuunnistuksen 
SM-kisoissa saavutettiin 1 henkilökohtai-
nen ja 1 viestimitali.

Seuran uusi halliosake Pinotieltä rastivaunun säilytykseen, Kalle kuvassa mittakaavaa antamassa.
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Puskasika: Epilän Esan jäsenlehti. Vastaava toimittaja: Petri Hirvonen. Paino: Grano Oy, Tampere 2020

EE:n toimintasuunnitelma 2021

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) Kilpailujen järjestäminen

Järjestetään Tampereen koululaissuunnistuksen mesta-
ruuskisat syksyllä 2021. Lisäksi suunnitellaan SM-, AM- 
tai kansallisten suunnistuskilpailujen järjestämistä lähi-
vuosille. Etsitään sopivaa paikkaa kilpailulle ja kartoite-
taan tarvittaessa lisäalueita.

 
3) Tarkkuussuunnistuksen (trail-o) toiminta

Ks. Hannu Niemen erillinen katsaus.
 
4) Kiintorastien ylläpito

Kiintorastikarttojen ylläpitoa jatketaan Horhan-Soppeen-
mäen alueella, vuonna 2021 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 Tohlopin kartoille. Lisäksi koululaisille järjeste-
tään TrailO-tapahtuma. Karttoja painetaan yli 5000 kpl ja 
talkoolaisiksi tarvitaan noin 15 henkeä. Koululaissuunnis-
tuksen vastuuhenkilönä toimii Elina Lusa-Järvinen.

6) Karttojen tuottaminen ja ajantasaistus
Kartoittaja Kimmo Viertola jatkaa Lamminpää-Julkujärvi 
emokartan päivitystä vuonna 2021 moottoritie-Julkujärvi 
välisellä alueella. Lisäksi aloitetaan Mastosjärven kartan 
päivitys länsiosasta iltarastikäyttöä varten.

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 2021 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 2020-2021 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 ke-
hittämistä jatketaan. Jäsenrekisterin tietosuoja-asiat tarkis-
tetaan ja päivitetään tietosuojaseloste. Jäsenrekisterin vas-
taavana 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 omaisuuden ylläpito
Osakehuoneistojen (kerhohuone, asunto-osake, uusi hal-
liosake) sekä sijoitusomaisuuden ylläpidosta vastaa Ka-
ri Maijala.

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 MM-kilpailuissa Puolassa. Osallistutaan myös 
kilpailijoina mahdollisimman moneen Eurooppa Cupin ja WRE 
osakilpailuun sekä mahdollisimman aktiivisesti Suomessa jär-
jestettäviin kansallisiin kilpailuihin sekä kuntosuunnistustapah-
tumiin.

Vuoden 2021 tärkeimmät toiminta-alueet

Tarkkuussuunnistuksen toimintasuunnitelma 2021
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Epilän Esan seura-asut

Seuran varastosta löytyy vielä muutamia ylimääräisiä kesäsuunnistuspaitoja, 
sekä lyhyt- että pitkähihaista mallia. Myös buffi-huiveja ja otsapantoja Epilän 
Esan logolla on saatavilla. Lyhythihaista suunnistuspaitaa on jäljellä vain ko-

koja XS ja S, pitkähihaista kokoja XS, S ja XL.

Näin talven kynnyksellä on tilattavissa myös Nonamen kevytuntuvatakki. Takki on 
hupullinen, väriltään musta ja unisex-mallinen. Takkia on saatavilla seuratarjouksena 
hintaan 95 eur/kpl (ovh. 119 eur).

Asuja voi tiedustella ja tilata sähköpostilla osoitteesta petri.hirvonen(at)pispala.net. 
Kerätään takeista seuran yhteistilaus vuodenvaihteeseen mennessä. Koronan takia 
Noname Brand Store Klingendahlissa ei ole nyt avoinna eikä siellä ole mallikappa-
leita sovitettavana.

Kevytuntuvakin L-kokoinen mallikappale vuosikokouksessa 9.12.2020 ! 

pitkähihainen
paita 48€

(- seuratuki 20€)

lyhythihainen
paita 45€

(- seuratuki 20€)

otsapanta
18€

buffi-huivi
14€

Epilän Esa on mukana järjestämässä Tampe-
reen Talvirasteja Pyrinnön, Kooveen, Kan-
gasala SK:n ja Rasti-Nokian kanssa. Tal-
virastit pidetään lauantaisin, lähdöt klo 10-
11.30. Lisätietoja löytyy nettisivulta www.
talvirastit.fi.

28.11. 2020 (+ omatoimiset rastit)
Vuorentaustan koulu
Ratamestari Petri Salmela
Vastuuhenkilö Petri Hirvonen 
Tulospalvelu Harri Kuusela 

16.01.2021
Harjun koulu, Epilä
Ratamestari Kyösti Mikkola
Vastuuhenkilö Petri Hirvonen
Tulospalvelu Harri Kuusela

06.03.2021
Mediapolis, Tohlopinranta
Ratamestari Jari Toivonen
Vastuuhenkilö Merja Toivonen
Tulospalvelu Harri Kuusela

Talvirastit

Jäsenmaksu
muistutus

Muista maksaa puuttuva jäsenmaksu, jos 
olet sen unohtanut tältä vuodelta. Tärkeää 
on myös eritellä maksun tieto-osioon, että 
maksu liittyy vuoden 2020 jäsenmaksuun. 
Tieto-osiossa on myös listattava kaikkien 
henkilöiden etu- ja sukunimet, joiden jäsen-
maksu suoritetaan yhdellä maksusuorituksel-
la. Maksamalla tämän vuoden jäsenmaksun 
varmistat, että pysyt Epilän Esan jäsenrekis-
terissä, IRMA-palvelussa EE:n jäsenenä ja 
saat jatkossakin Puskasika-lehden ajallaan.

Jäsenmaksu 2020
aikuiset 20€, alle 18-vuotiaat 10€

Huom! Epilän Esan pankkiyhteystiedot 
muuttuivat viime vuonna, tarkista uusi 
tilinumero jäsenmaksulapusta.

Light Puffy Down Jacket
kevytuntuvatakki

95€

takki edestä

takki takaa


