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Kannen kuva: 
Siinä ne ovat, Marja-Liisa Ruususen 
yli 100 SM-mitalia. Saalista ihaile-
massa myös Simo Ruusunen.

Katsokaapa tuota kuvaa. Ainakin mi-
nä tulen hyvälle tuulelle, kun näen 
nuo iloiset naiset. Kuva on otettu 

Hyvinkäällä keskimatkan SM-kisoissa. 
Erityisen iloinen olen kuvan oikeassa reu-
nassa olevan Ruisahon Eilan puolesta. Kun 
suru jäi taakse, Eila päätti palata suunnis-
tuksen pariin. Otti muuten paluukisassaan 
heti SM-pronssia!

Eilan välitön ja herttainen luonne saa ke-
net tahansa hyvälle tuulelle. Hänen kaltai-
siaan ihmisiä me kaipaamme piristämään 
eloamme näinä epävarmoina aikoina.

Lisätään tähän vielä toinen kesän piris-
täjä. Hän on Kaisa Vallin. Kaisan hymy on 
kasvanut samaa tahtia kuin hänen menes-
tyksensä. Haparoivan alun jälkeen hänesä
  o kehittynyt parin vuoden aikana sarjansa 
kestomenestyjä. Sinnikäs suunnistuksen 
opettelu näkyy nyt tarkkana rastinottona. 
Ja tarkkaa päätä vievät eteenpäin sangen 
nopsat jalat.

Jottei tämä menisi ihan naisten kehu-
miseksi, niin on ihan pakko mainita myös 
kolme miestä: Tommi Granholm, Hannu 
Vehmaa ja Kari Haakana. He ovat tänä 
vuonna seuraan tulleita pihkaniskoja. Ei-
vätkä nämä äijät ole H60, -65 ja -70-sarjo-
jen tuloslistojen häntäpäätä vaan parhaim-
millaan hätyyttelevät sarjojensa kärkeä.

Tommi ja Hannu tulivat Kooveestä, Kari 
vähän kauempaa. Tervetuloa joukkoom-
me!

Tänä vuonna Epilän Esan historiaan ei 
kirjoiteta mitään ikimuistoista. Saatiin me 
sentään seuran säännöt uudistettua. Kyse 
oli lähinnä sääntöjen nykyaikaistamisesta. 
Jäsenille näkyvin uudistus lienee se, että 
tilikausi noudattaa nyt normaalia vuosi-
kiertoa. Eli suomeksi sanottuna seuran 
vuosikokous järjestetään vastaisuudessa 
alkuvuodesta eikä joulukuussa kuten tähän 
mennessä. Muistakaapa sitten taas tulla 
sankoin joukoin tekemään tärkeitä päätök-
siä, kun kutsu käy.

Ensi vuonna säpinää on juhannuksen 
jälkeen, kun EE yhdessä Kooveen, Pyrin-
nön ja Kangasala SK:n kanssa järjestää 
Fin5-rastiviikon ja Euroopan veteraani-
suunnistajien mestaruuskilpailut (EMG). 
Osakilpailumme keskuksena on Teivon 
ravirata ja kisa-alueena Horha. 

Merkatkaa jo nyt kalentereihinne keski-
viikko 28. kesäkuuta. Silloin tarvitaan ko-
ko seuran jäsenistö talkoohommiin. Kisan 
johtajana on Sulanderin Jussi ja ratamesta-
reina Maijalan Kari ja Ovaskan Ari.

Jari Toivonen

Iloiset naiset SM-keskimatkan kisoissa Hyvinkäällä ovat Marja-Liisa Ruusunen (vas.), 
Merja Toivonen ja Eila Ruisaho. Eila on juuri saapunut maaliin.
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Epilän Esan
vuosikokous

 
Keskiviikkona 08.03.2023 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.2022

 6.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

 7.  Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

 8.  Tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2023

 9.  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen määrät vuodelle 2023

 10.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2023

 11.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosille 2023-2024 
                                                                        
 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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Epilän Esa sai valtakunnallista nä-
kyvyyttä, kun Venlojen viestin 
aloitusosuudella, K-pisteellä otet-

tiin Erika Pälviranta TV-haastatteluun. 
Hän esitti rauhallisesti ja mainiosti, että 
harrastajatason suunnistajakin voi tulla 
mukaan viestiin. Tämä voi olla hyvä roh-
kaisu sellaiselle, jonka tekisi mieli tulla 
mukaan, mutta ei uskalla.

Muutamiin suorituksiin kiinnitin erityistä 
huomiota:
• Marja-Liisa Ruusunen oli varmaaan-

kin eräs iäkkäimmistä osallitujista 
Venlojen Viestissä! 

• Merja Toivonen piti hurjaa vauhtia: 
alle 10 min/km keskinopeutena on 
erinomainen! 

• Kaisa Vallin on kuntoihme: Ensin 
Venlojen viestin ankkuriosuus 9,0 km 
ja muutaman tunnin jälkeen Jukolan 
viestin aloitusosuus 13,9 km. Usko-
maton suoritus! 

• Jukolan viestin ensikertalaisena 
17-vuotias Sakari Syrjälä selviytyi 
omasta osuudestaan mainiosti. 

• Ola Ritala teki ankkuriosuudella 
huippusuorituksen: lähes 17 km:n ra-
ta keskinopeudella alle 9 min/km on 
erinomainen, kun otetaan huomioon, 
että Ola on jo H70-sarjalainen. 

• Suunnistajapankista mukaan otettu 
Teemu Haapala (1. joukkue, 2. os.) 
oli tyytyväinen suoritukseensa ja kiit-
teli, että sai olla mukana joukkueessa, 
joka menestyi hyvin.

Kaikki muutkin osallistujat olivat ilmei-
sen tyytyväisiä omiin suorituksiinsa. Oli 
mukava seurata iloisia ilmeitä! Petty-
myksiä ei tainnut tulla kenellekään Epi-
läläiselle. 

Kallelle vielä erityiskiitokset joukkueiden 
kokoamisesta.

Kesäterveisin, Jukolan varamies
Mikko N.

Lukkari-Jukola Mynämäessä

Epilän Venloja tyytyväisinä suorituksiinsa: Erika, Mirja-Liisa, Marja-Liisa, Elina ja Merja.

Lukkari-Jukola onnistui Epilän Esalta mainiosti,
kaikki joukkueet selviytyivät radastaan hyväksytysti!

Ilmari ja Sirpa Aikkinen seurasivat Venlojen viestiä Kaija ja Kalle Heinon sekä Petri Kuuselan kanssa.

SARI HONKASALO

Epilän Esan sijoitukset

Naiset 1. joukkue 310.
 2. joukkue 572.
 3. joukkue 1088.

Miehet 1. joukkue 917.
 2. joukkue 983.
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Epilän Esan Venlojen 1. joukkue Epilän Esan Venlojen 2. joukkue

Epilän Esan Venlojen 3. joukkueVENLOJEN VIESTIN alkumetreillä urheilukeskukseen oli-
vat saapuneet mynämäkeläiset Ilmari ja Sirpa Aikkinen ylöjär-
veläisten ystäviensä Kaija ja Kalle Heinon sekä Petri Kuuselan 
kanssa.

Aikkiset toteavat tunnelman hienoksi ja isoksi asiaksi sen, että 
Jukola on Mynämäkeen saatu.

Tamperelaisella Epilän Esalla oli mukana naisissa kolme jouk-
kuetta ja miehissä kaksi. Kalle Heino on juossut Jukolassa 30 ker-
taa, viimeksi neljä vuotta sitten, ja oli nyt mukana varamiehenä.

Heino kehuu Mynämäen kilpailukeskusta ja maastoa.
- Ainoa miinuspuoli täällä on peltoparkit. Olen aikanaan suun-

nistanut täällä, ja maasto on mitä parhain. Hyvän siitä tekee vaihte-
levuus ja avokallioalueet. On helppokulkuinen, mutta vaikeita ras-
teja, hän arvioi.

Kuusela lisää väliin, että erityisesti hämäläiset tykkää:
- Hämäläiset talousmetsät ovat sellaisia, ettei siellä voi juosta. 

On risukkoa, kivikkoa, hakkuita ja soita.
Hyvänä he pitävät myös Lukkari-Jukolan kilpailukeskuksen 

paikkaa.
- Milloin on oltu viimeksi näin asutuksen keskellä? Yleensä ol-

laan ihan erämaassa metsien keskellä. Täällä on kaupat, ravintolat, 
kioskit ja apteekit 500 metrin päässä, Kuusela kiittelee.

He jo pohdiskelivat, että vastaavan voisi järjestää Tampereen 
keskustassakin niin, että Kaupin urheilupuistossa olisi kilpailukes-
kus, joka rajoittuisi Teiskontien ja Näsijärven väliin.

- Siinä on samankokoinen pieni kaistale, joka on täynnä polku-
verkostoja mutta suunnistusmaastona äärimmäisen vaikea. Sinne 
saa hyvin piilotettua rasteja niin kuin tännekin.

Lainaus Vakka-Suomen Sanomien lehtijutusta 21.06.2022.
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Epilän Esan Jukolan 1. joukkue Epilän Esan Jukolan 2. joukkue
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Marja-Liisa Ruususella on yli sata suunnistuksen SM-mitalia

”Tavoitteena on osallistua niin 
moneen kisaan kuin mahdollista”

Kevään alussa matkalla suunnistuskisoihin muutama esalai-
nen pohti tavoitteitaan tulevalle kaudelle. Pari muuta naista 
sanoi jotain epämääräistä, mutta kun Marja-Liisa Ruusunen 

pääsi vastausvuoroon, hän sanoi selkeästi ja ytimekkäästi: 
”Tavoite on osallistua niin moneen kisaan kuin mahdollista.” Sii-

nä se. Ei enempää eikä vähempää. Ei puheita mitaleista tai kauden 
pääkilpailuista. 

Yli sata SM-mitalia urallaan voittaneen Marja-Liisan intohimo on 
suunnistus. Kesällä ja talvella. 

Marja-Liisa on tuttu näky suomalaisten suunnistuskisojen palkin-
topalleilla. Joskus toki kouraan jää hylsy, mutta se ei paljon vuosi-
kymmeniä metsiä kiertänyttä nokialaista sureta. Tai ainakaan hän ei 
näytä sitä ulospäin. 

Sotavuosina Huittisissa syntyneen Marja-Liisan luonnetta voisi 
kuvailla yhdellä sanalla: vaatimaton.  

Hän ei tee numeroa itsestään, vähättelee aina suorituksiaan ja ve-
täytyy mieluummin syrjään kuin joukon keskipisteeseen. 

Mutta häneltä löytyy myös huumorintajua, sellaista jotain sata-
kuntalaisen ja hämäläisen tyylin välimaastosta. 

Kotona huoltojoukoissa päivystää Simo. Kun Marja-Liisa kiertää 
kisoja, Simo käy kalassa, marjassa ja poimii sieniä. Jos Marja-Lii-
sa ei saa muilta kyytiä, Simo tarttuu rattiin. Tämän kesän keikkana 
oli Kainuun rastiviikko, yli tuhannen kilometrin ajo on 88-vuotiaal-
le kelpo suoritus.

Marja-Liisa on käynyt Kainuun rastiviikolla huikeat 45 kertaa. 
Miettikääpä tätä: 600 kilometriä yhteen suuntaan, paluumatka siihen 
päälle on 1 200 kilometriä. Se 45 kertaa tekee yhteensä 54 000 kilo-
metriä. Huh, huh!

Marja-Liisalle ovat tutuksi tulleet Suomen suunnistusmaastot, 
mutta ulkomaat ovat koluamatta. ”Ruotsissa olen käynyt viestiki-
soissa. Se oli joskus 80-luvulla”, hän muistelee. 

Miksi eivät esimerkiksi veteraanien MM-kisat kiinnosta? ”Ei 
siellä osaisi, kun en puhu muita kieliä.” 

Marja-Liisan hyvä ystävä Eila Ruisaho innostaa tätä lähtemään 
myös ulkomaille. Meneehän siellä Sole Nieminenkin, yli 90-vuoti-
aana. Ehkä Marja-Liisa käy haistelemassa kansainvälistä suunnis-
tusta kahden vuoden kuluttua, kun veteraanisarjat kilpailevat Turun 
seudulla WMOC:ssa. 

Välillä Marja-Liisa vakavoituu, koska hän huomaa, että kilpasis-
kot omasta sarjasta vähenevät vuosi vuodelta. Ei ole enää monta, ke-
nen kanssa verrata rastivälejä. 

Mutta tähänkin epäkohtaan hän on löytänyt ratkaisun. Nykyään 
Marja-Liisan huvina on verrata kisasuorituksiaan H85-sarjan mie-
hiin. Heillä kun sattuu olemaan usein sama rata kuin D80:ssä. 

Varokaa siis äijät, Ruusunen tulee ja näyttää miten nopeasti rasti-
välit kierretään! 

 
Teksti ja kuvat
Jari Toivonen

Tänä vuonna taas kerran Jukolassa. Lieneekö ollut Venlojen viestin 
vanhin osanottaja?  (kuva: Merja Toivonen)

40 kertaa Kainuussa kisailleelle annettiin tällainen muisto.
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Suunnistuksessa kuusi SM-mitalia ja pyöräsuunnistuksessa yksi SM-mitali

Usealle eri suunnistajalle
kesäkauden SM-mitaleita

Kesäkauden SM-kisoissa Epilän 
Esa saavutti mukavasti mitaleita. 
Kestomenestyjä Ruususen Mar-

ja-Liisa nappasi jälleen kolme SM-mitalia 
D80-sarjassa. Sprintissä ja erikoispitkällä 
Marja-Liisa sai kultaa ja lisäksi pitkällä mat-
kalla hopeaa. Myös Rantalan Heikki oli pit-
källä matkalla SM-hopealla. Ruisahon Eila 
palasi kilpailuihin tauon jälkeen ja saavutti 
heti SM-pronssia. Lisäksi yösuunnistuksen 
SM-kisoissa tuli hopeaa Sulanderin Mir-
ja-Liisalle.

Pyöräsuunnistuksessa mitalit olivat tiu-
kassa. Ovaskan Pertti ja Mannilan Tapio oli-
vat kesän kisoissa sijoilla 4.-7. Mutta onnek-
si lokakuussa Kuortaneella kauden viimei-
sessä erikoispitkän SM-kisassa Pertti Ovas-
ka sai nousta hopeakorokkeelle. Matka oli 
H60-sarjassakin pitkä, peräti 60,5 km.

Heikki Rantala SM-pitkän matkan hopeakorokkeella Ylämaalla.

Eila Ruisaho Mirja-Liisa Sulander Mikko Koppelomäki

SM-keskimatkalla Hyvinkäällä (kuvat: Teemu Kantelinen)
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Epilän Esan SM-mitalistit 
pyöräsuunnistuksessa

SM-erikoispitkä / Kuortane 2.10.2022
2. Pertti Ovaska H60

Epilän Esan SM-mitalistit 
suunnistuksessa

SM-sprintti / Jyväskylä 15.5.2022
1. Marja-Liisa Ruusunen D80

SM-pitkä matka / Ylämaa 4.9.2022
2. Heikki Rantala H80
2. Marja-Liisa Ruusunen D80

SM-keskimatka / Hyvinkää 10.9.2022
3. Eila Ruisaho D80

SM-yö / Anttola 24.9.2022
2. Mirja-Liisa Sulander D75

SM-erikoispitkä / Jämsä 15.10.2022
1. Marja-Liisa Ruusunen D80

Pertti Ovaska ja Petri Hirvonen pyöräsuunnistuksen SM-keskimatkalla Lehtimäellä.

Hannu Vehmaa SM-yössä. (kuva: Markus Siivola)

Kaisa Vallin SM-yössä. (kuva: Markus Siivola)

Puheenjohtaja Jari Toivonen ruuhkassa leimaamassa SM-keskimatkalla. (kuva: Esa Aittokallio)

Tommi Granholm rastilla leimaamassa SM-keskimatkalla. (kuva: Esa Aittokallio)
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EE:n toimintakertomus 2022
Suunnistustoiminta 
Epilän Esa järjesti perinteisen koululais-
suunnistuksen Tampereen koululaisil-
le syys-lokakuussa. EE teki radat Epi-
länharjun, Lamminpään, Mustavuoren ja 
Tesomajärven kartoille. Rastit olivat met-
sässä 3-4 viikkoa. Lisäksi Epilän kartal-
la oli TrailO-tapahtuma, jossa kävi lähes 
200 suunnistajaa. Koululaissuunnistuk-
seen painettiin 6200 karttaa. Talkoolaisia 
oli 12 ja yhteensä tehtiin arviolta 120 tal-
kootuntia.

Iltarastien järjestämisessä palattiin nor-
maaleihin maanantaitapahtumiin, joissa 
oli ajanotto. Lisäksi radat olivat suunnis-
tettavissa loppuviikon ajan omatoimisina. 
Epilän Esa järjesti kaikkiaan yhdeksän ta-
pahtumaa.

Osallistujamäärät ovat laskeneet Ko-
ronaa edeltävästä ajasta, mutta varsinkin 
maanantaitapahtumat olivat jälleen suosit-
tuja. Kävijämäärät vaihtelivat paljon ajan-
kohdan ja säätilan mukaan, viikottain oli 
100-500 suunnistajaa.

Jokaisessa tapahtumassa oli ratames-
tari, tapahtumavastaava ja tulospalvelu-
vastaava, sekä noin 6-8 talkoolaista. Näin 
kokonaismäärä järjestäjinä oli lähes 100 
henkilöä.

Tarkkuussuunnistus 
Toiminta on seura-, kansallisella ja kan-
sainvälisellä tasolla jälleen käynnistynyt 
oltuaan lähes kokonaan kaksi vuotta py-
sähdyksissä Covid-19 pandemian vuoksi.

Toukokuun lopulla järjestettiin Espoos-
sa vuodelta 2020 siirretyt EM-kilpailut, 
joissa Maikku ja Hanski olivat talkoolai-
sina auttamassa järjestelyjen onnistumi-
sessa.  Kesältä 2021 siirretyt MM-kilpai-
lut järjestettiin heinäkuussa Puolan Jele-
nia Gorassa. Hanski toimi MM-kilpailuis-
sa Suomen joukkueen johtajana.

Epilän Esan edustajat ovat osallistu-
neet melko vaisusti Suomessa järjestettyi-
hin kilpailuihin. Hanski osallistui maail-
mancupin osakilpailuun heinäkuussa Puo-
lassa.

Pohjoismainen maaottelu järjestettiin 
lokakuussa Kaarinassa ja Suomen ykkös-
joukkue voitti maaottelun.

Syksyn koululaissuunnistusviikoilla 
syyskuun lopussa tarjosimme viime vuo-
tiseen tapaan koululaisille tarkkuussuun-
nistusmahdollisuuden. Maikun ja Hanskin 
tekemän radan Haapalinnankylän maas-
tossa kiersi yhden päivän aikana yhteen-

sä noin 200 koululaista Harjun, Hyhkyn 
ja Kaarilan kouluista. Paikan päällä kou-
lulaisia opastivat lajin saloihin Hanski se-
kä 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 120 kpl ja syksyllä 120 kpl, yh-
teensä 240 lehteä.

Karttatoiminta
Seuralla on ajantasaistettuja karttoja 16 
eri kohteesta. Kolme aluetta sijaitsee 
Länsi-Tampereella ja loput Ylöjärven kau-
pungissa. Tänä syksynä valmistui Lam-
minpää-Julkujärvi emokartan länsiosan 
päivitys moottoritien ja Julkujärven vä-
liseltä alueelta. Myös Tesoman-Tohlopin 
aluetta päivitettiin.

Iltarastikarttojen ajantasaistusta on 
tehty myös ratamestarien toimesta. Täl-
le kaudelle tehtiin myös uusi Mustavuo-
ren kiintorastikartta. Lisäksi on toimitet-

tu päivitettyjä karttoja Länsi-Tampereen 
ja Ylöjärven kouluille sekä partiolaisille 
vastikkeetta.

Taloudellinen toiminta
Tampereen kaupunki on avustanut toimin-
ta- ja karttarahoillaan seuraamme. Päätulo 
on tullut iltarastitoiminnasta.

Lisätuloa on tullut hieman rastivaunun 
vuokrauksesta. Jäsenmaksut tuovat osan 
tuloista. Suurimmat menoerät olivat kil-
pailumaksut.

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 2 ja vanho-
ja jäi pois 54. Seuran jäsenmäärä on täl-
lä hetkellä 102.

Kilpailutoiminta 
Seuran jäsenet osallistuivat jälleen aktii-
visesti kilpailuihin saavuttaen hiihtosuun-
nistuksen SM-kisoissa peräti 10 henkilö-
kohtaista ja 5 viestimitalia.

Kesäkaudella suunnistuksessa saavu-
tettiin 6 SM-mitalia ja pyöräsuunnistuk-
sessa 1 SM-mitali.

Maijalan Kari, Heinon Kalle ja Vehmaan Hannu 4.4.2022 iltarasteilla Vuorentaustan koululla.
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Puskasika: Epilän Esan jäsenlehti. Vastaava toimittaja: Petri Hirvonen. Paino: Grano Oy, Tampere 2022

EE:n toimintasuunnitelma 2023

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 Fin5- ja veteraanien EM-viikon osakilpailu 
Teivossa kesäkuun 2023 lopussa. Kisaviikon järjestelyis-
sä on mukana myös Pyrintö, Koovee ja Kangasala SK.

 
3) Tarkkuussuunnistuksen (trail-o) toiminta

Ks. Hannu Niemen erillinen katsaus.
 
4) Kiintorastien ylläpito

Kiintorastikarttojen ylläpitoa jatketaan Mustavuoren 
alueella. Lisäksi toimitetaan päivitettyjä karttoja Län-
si-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 päivittää Horhan kartan Fin5- 
ja EMG-kisoja varten. Tarvittaessa kartoitetaan lisäalueita 
ja päivitetään olemassa olevia karttoja.

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 Esa on mukana iltarastien järjestämisessä vuonna 
2023. Kullakin kerralla on omat ratamestarit, tapahtuma-
vastaavat ja tulospalveluhenkilöt. Lisäksi on talkooryh-
mät, joihin kerätään yhteensä noin 30 talkoolaista.

9) Talvirastien järjestäminen
Epilän Esa osallistuu Tampereen talvirastien järjestämi-
seen kaudella 2022-2023. Kullakin kerralla on omat ra-
tamestarit ja tapahtumavastaavat sekä 2-3 talkoolaista.

10) Epilän Esan jäsenrekisteri
Seuran jäsenrekisteri on nettipohjainen. Rekisterin tieto-
suoja-asiat tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään tietosuo-
jaseloste. Jäsenrekisterin vastaavana toimii Petri Salmela.

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

12) Seuran omaisuuden ylläpito
Osakehuoneistojen (kerhohuone, halliosake) ja sijoi-
tusomaisuuden ylläpidosta vastaa Kari Maijala.

Toteutetaan tarkkuussuunnistus opastettuna syksyn koululais-
suunnistuksissa. Pyritään laajentamaan palvelua eli Vaakon/Haa-
palinnankylän lisäksi oma tapahtumapäivä myös Tesomalle.

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

Hanski toimii todennäköisesti Suomen joukkueen johtajana 

heinäkuussa järjestettävissä MM-kilpailuissa Tsekissä. Osallistu-
taan myös kilpailijoina mahdollisimman moneen Eurooppa Cu-
pin ja WRE osakilpailuun sekä mahdollisimman aktiivisesti Suo-
messa järjestettäviin kansallisiin kilpailuihin sekä kuntosuunnis-
tustapahtumiin

Vuoden 2023 tärkeimmät toiminta-alueet
(lopullinen versio toimintasuunnitelmasta on esillä vuosikokouksessa maaliskuussa 2023)

Tarkkuussuunnistuksen toimintasuunnitelma 2023
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Epilän Esa on mukana järjestämäs-
sä Tampereen Talvirasteja Pyrinnön, Koo-
veen, Kangasala SK:n ja Rasti-Nokian kans-
sa. Talvirastit pidetään lauantaisin, lähdöt 
klo 10-11.30. Lisätietoja löytyy nettisivulta 
www.talvirastit.fi.

Ensi kauden ja tulevan talven suunni-
telmat ovat vielä osittain auki, joten hel-
mi-maaliskuun tapahtumien ajankohdat ja 
paikat saattavat vielä muuttua.

03.12. 2022
Lamminpään koulu
Ratamestari Jukka Savolainen
Vastuuhenkilö Petri Hirvonen 
Tulospalvelu Harri Kuusela 

11.02.2023
Harjun koulu, Epilä
Ratamestari (paikka avoinna)
Vastuuhenkilö Petri Hirvonen
Tulospalvelu Harri Kuusela

25.03.2023
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 2022 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 2022 aikuiset 20€, alle 18-vuo-
tiaat 10€

Epilän Esa isännöi ensi 
kesänä EM-kisoja
Hetken hiljaiselon jälkeen järjestämme taas kilpailun

Ensi kesänä juhannuksen jälkeen Tampereella on Fin5-viikko ja veteraanien EM-kil-
pailut. Esan osana on juoksuttaa suunnistajia Horhan maastossa keskiviikkona 28. 
kesäkuuta. Kisakeskuksena on Teivo.

EE:n kumppaneina kisajärjestäjinä ovat Pyrintö, Koovee ja Kangasala SK. Koovee 
pitää kaksi osakilpailua, muut yhden.

EMG eli Euroopan veteraanien kilpailut ovat paljon muutakin kuin suunnistusta. 
Tampereella saapuu tuhansia osanottajia eri puolilta maanosaamme kisaamaan melkein 
30:ssa eri lajissa.

Suunnistuksessa Euroopan veteraanit juoksevat samoja ratoja kuin Fin5-osanottajat. 
He eivät kuitenkaan osallistu kotimaan rastiviikkoon eivätkä Fin5-osallistujat voi samaan 
aikaan kisailla Euroopan mestaruuksista.

Horhan lisäksi suunnistajat juoksevat maanantaina Lamminrahkan maastossa, tiistai-
na sprintissä Tampereen keskustassa, perjantaina ja lauantaina Lukonmäen maastossa. 
Torstai on vapaapäivä.

Epilän kisan pomona häärii Sulanderin Jussi, ratoja piirtelevät Maijalan Kari ja Ovas-
kan Ari, lähtöpäällikkönä komentaa Saksalan Petri, maalialueesta huolehtii Hirvosen 
Petri, infossa neuvovat Lusan Elina ja Pälvirannan Erika, tulospalvelussa auttavat Kuu-
selan Harri sekä Salmelan Petri ja autot pysäköi parivaljakko Heinon Kalle ja Ritalan Ola.

Ratavalvojaksi on kutsuttu Kymäläisen Jari Pyrinnöstä.
Tässä siis kisan avainhenkilöt, mutta kuten kaikki ymmärtävät, tapahtumaan tarvitaan 

nyt kaikki seuran ihmiset. Lähtöjä on neljä kappaletta, pysäköintiin tarvitaan ”tikkari-ih-
misiä”, muksulakin on siellä. Rakennettavaa riittää, vaikka Teivon ravikeskus tarjoaa 
loistavan areenan kilpailulle. Silti tarvitaan paljon käsiä, jalkoja ja fiksuja päitä, jotta kisa 
onnistuu.

Voit pyytää myös lähialueen sukulaisia tai naapureitasi talkoisiin. Purisiko esimerkiksi 
houkutuslause: ”Haluaisitko ensi kesänä EM-kisojen toimitsijaksi?”

Kisajärjestelyistä lisää nettisivuillamme ja kevään Puskasiassa.

Jari Toivonen


