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Puheenjohtajan palsta
vutuksena tuli 8 mitalia, joista 3 kultaa. Tämän jälkeen seurasivat SM-kisat Mikkelissä,
Vetelissä, Raahessa ja Ylitorniolla. Näissä
kaikissa Epilän Ellit hallitsivat ja saalistivat
yhteensä 17 henkilökohtaista SM-mitalia,
joista peräti 14 SM-kultaa - olikohan seuran
ennätys? Lisäksi SM-viesteistä Mikkelissä ja
Raahessa tuli 3 mitalia lisää. Epäonneakin oli
kauden mittaan, erityisesti Hounin Mikolla,
tuloksena 4.sija MM-kisoissa ja kaksi 4.sijaa
SM-kisoista. Parempaa onnea Mikolle ensi
talven hisu-kisoihin.

K

olmatta vuotta peräkkäin talvikausi oli lyhyt ja vähäluminen, joten hiihtokilometrit jäivät monella
vähäisiksi. Mutta juoksu- ja suunnistuskelit
olivat hyvät läpi talven ja kaikki seuramme
kolme talvirastikertaa saatiin onnistuneesti
järjestettyä. Kävijämäärät talvirasteilla nousivat viime kaudesta ja jokaisessa EE:n tapahtumassa ylitettiin reilusti 100 suunnistajan raja.
Onneksi kaikki helmi-maaliskuulle ajoitetut hiihtosuunnistuksen arvokisat saatiin
pidettyä kalenterin mukaan. Ja hisussa tämä
talvikausi olikin Epilän Esalle aivan huikea.
Heti helmikuun alussa järjestettiin veteraanien MM-kotikisat Imatralla ja sieltä saa-

Iltarastikausikin ehti jo ennen tämän lehden ilmestymistä pyörähtää käyntiin. Kahdet
korttelirastit on jo pidetty, Pyrinnön toimesta Nekalassa ja meidän seuran järjestämät
Mustavuoressa. Kiitokset Lusan Pertille ja
Mikkolan Kyöstille sekä muille talkoolaisille hienosti sujuneesta tapahtumasta. EE:n
uusi rastivaunu oli käytössä kartanmyynnin
ja tulospalvelun tukikohtana. Myös seuralle
hankittu uusi aggregaatti osoitti toimivuutensa ja syötti sähköä rastivaunun tarpeisiin.
Seuran jäsenluetteloa ei enää julkaista Puskasiassa tietosuojamääräysten vuoksi. Jäsenrekisteriä ylläpidetään internetissä suojatun
yhteyden takana Sporttisaitin tietokannassa.
Tunnuksia jäsensivuille voi pyytää osoitteesta petri.salmela(at)kolumbus.fi. Muistathan
päivittää yhteystietosi niiden muuttuessa
suoraan jäsensivuille tai ilmoittamalla siitä
ylläpitäjälle Salmelan Petrille.
Toukokuun alussa 6.5. pidetään ”Pormestarin siivoustalkoot” Epilän kerholla yhdessä
Epilä-seuran kanssa. Heitetään silloin vanhat
roinat pois, pyyhitään pölyt ja tehdään kerhotilastamme viihtyisä kokoontumispaikka!
Petri Hirvonen

Sisältö
Seuran iltarastiryhmät
ja ohjeet järjestäjille
sivut 3-7

Talvirastien yhteenveto
sivu 7

WMSOC 2017 Imatra
ja hisun SM-kisat
sivut 8-10

Epilän Esoja
Reppu-Pirkassa
sivu 11

Siivoustalkoot
sivu 12

EE:n seura-asut
sivu 12

Kannen kuva:
Mikko Houni on saapunut maaliin
hisun SM-keskimatkalta Vetelissä

Epilän Esa kokoaa Joensuuhun Jukolan viestiin
2 miesjoukkuetta ja Venlojen viestiin 4 naisjoukkuetta.
Puolijoukkueteltta varattu majoitusta varten ja
bussikuljetusta suunnitellaan yhdessä Nouskin ja KyRan kanssa.
Jos haluat mukaan Jukolan tunnelmaan, ilmoittaudu:
Kalle Heino 040-8699673 k.k.heino@gmail.com (miehet)
Merja Toivonen 040-7338943 merja.toivonen@tevella.fi (naiset)
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Seuran
iltarastiryhmät

2017

Huom!
Ajantasainen lista talkooryhmistä ja ohjeet
emit-rastileimasimien kierrätyksestä löytyy
seuran nettisivuilta.

Mustavuori 27.3.

Pikku-Ahvenisto 31.7.

Vastuuhenkilö Pertti Lusa
Ratamestari Kyösti Mikkola

Vastuuhenkilö Mikko Numminen
Ratamestari Aki Koiranen

Muut: Ryhmä 1
Emit: A

Muut: Ryhmä 1
Emit: A

Horha 24.4.

Julkujärvi 21.8.

Muut: Ryhmä 2
Emit: B

Muut: Ryhmä 2
Emit: B

Äkönmaa 31.5.

Soppeenharju 28.8.

Muut: Ryhmä 3
Emit: A

Muut: Ryhmä 3
Emit: A

Kilpijoki 5.6.

Horha 21.10.

Muut: Ryhmä 1
Emit: B

Muut: Ryhmät 1, 2, 3
Emit: B

Hakkari 6.7.

Ryhmäjaot:

Vastuuhenkilö Petri Salmela
Ratamestari Petri Saksala

Vastuuhenkilö Jukka Savolainen
Ratamestari Petri Hirvonen

Vastuuhenkilö Jussi Sulander
Ratamestari Ari Niittylahti

Vastuuhenkilö Veli Syrjälä
Ratamestari Ari Ovaska
Muut: Ryhmä 2
Emit: A

Viisajärvi 10.7.

Vastuuhenkilö Kari Mattila
Ratamestari Pertti Ovaska
Muut: Ryhmä 3
Emit: B

Vastuuhenkilö Jari Toivonen
Ratamestari Kalle Heino

Vastuuhenkilö Päivi Koli
Ratamestari Ola Ritala

Vastuuhenkilö Jere Katvala
Ratamestari Kari Maijala

Ryhmä 1: Mia Harju, Marja Kaukonen, Erkki Korkeavuori, Kati
Leppänen, Elina Lusa-Järvinen, Juhani Peltonen, Heikki Rantala,
Outi Ruusunen, Anu Seppälä, Eeva Teuho, Jenni Torvinen
Ryhmä 2: Heli Anttila, Mikko Houni, Mikko Koppelomäki, Timo
Latvala, Veli-Pekka Liuhtonen, Gitte Määttä, Erika Pälviranta-Nääjärvi, Johanna Olli, Soile Pellinen, Anu Saksala, Jukka Viitanen
Ryhmä 3: Rauno Hakala, Julius Hirvonen, Tanja Ilomäki, Jutta Kukkurainen, Juhani Niemistö, Marja-Liisa Ruusunen, Simo Ruusunen,
Heikki Simola, Heikki Sulander, Merja Toivonen, Tiina Vikström
Emit-ryhmä A: koodit 31-70
Emit-ryhmä B: koodit 71-150
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Iltarastien ratamestarin ohjeet
Maanantain iltarastiradat
2 km helppo rata lapsille ja aloittelijoille. Selkeät, omat rastipisteet, älä mielellään
käytä pidempien ratojen rastipisteitä. Reittivaihtoehtona tulee olla kiertävä polkureitti
tai vastaava. Kartta voi olla kokoa A6 tai A5.
3 km helppo rata. Selvät ja suuret rastipisteet (tai ainakin sellaisten lähellä), liput
hyvin näkyvillä. Tarkoitettu aloittelijoille.
Reittivaihtoehtona tulee olla kiertävä polkureitti tai vastaava. Kartta voi olla A5.
4 km vaativa suunnistusrata. Vaikeudeltaan 7 kilometrin rataa vastaava. Selkeät,
mutta 3 ja 5 kilometrin ratoja vaativammat
rastipisteet.
5 km helpohko rata. Selvät ja suuret rastipisteet (tai ainakin sellaisten lähellä), liput
hyvin näkyvillä.
7 km vaativa suunnistusrata. Selkeät, mutta 3 ja 5 kilometrin ratoja vaativammat rastipisteet.
3 ja 5 kilometrin radat voivat peruslin
jaukseltaan noudatella toisiaan, samoin 4 ja
7 kilometrin radat. 4 ja 7 kilometrin radoilla
tulisi olla omia, muita ratoja vaativampia
rastipisteitä.
Keskiviikon iltarastiradat
2,5 km helppo, polkuvoittoinen rata. Selkeät rastipisteet. Tarkoitettu lapsille ja aloittelijoille.
4,5 km hyvä, normaali suunnistusrata.
7 km vaativa suunnistusrata. Tarkoitettu
myös aktiivisuunnistajille harjoitusradaksi.
Keskiviikkotapahtumille on määritetty taitoteema. Varmistu teemasta ja laadi 7 km rata
teeman mukaiseksi.
Ratasuunnittelu
Maastotiedustelu, kartan täydentäminen:
Aloita suunnittelu käymällä maastossa hyvissä ajoin. Täydennä karttaan uudet hakkuut, polut, ajourat ym.
Lähtö ja maali:
Sovi tapahtumavastaavan ja tulospalveluvastaavan kanssa lähtö- ja maalipaikat.
Suunnittele maali siten, että kaikki tulevat siihen samasta suunnasta. Varmista, että maalileimauksen ja tulospalvelupisteen
välissä on riittävästi tilaa, jotta jono pysyy
järjestyksessä ruuhka-aikanakin.
Tutustu samalla kartalla aiemmin järjestettyjen tapahtumien ratoihin ja pyri mahdollisuuksien mukaan tekemään erilaiset.
Tutustu kartan alueella oleviin suojeltaviin
luontokohteisiin. Tiedot kohteista on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskukselta ja saat ne
käyttöösi seurasi iltarastivastaavalta.
Huomioi kielletyt alueet jo ratasuunnittelussa: suunnistajille ei missään tilanteessa
saa tulla kiusausta oikaista kielletyn alueen
läpi. Merkitse kielletyt alueet karttaan.
Käytä kartan parhaat alueet ja pyri suunnittelemaan radat siten, että syntyisi mahdollisimman vähän jonojuoksua.
Vältä tilanteita, joissa eri radat juoksevat
saman rastivälin eri suuntiin. Tapahtumissa

on paljon eritasoisia suunnistajia ja vastakkaisiin suuntiin juokseminen aiheuttaa vaaratilanteita.
Suunnittele radat siten, että ne sopivat A4arkille. Huomioi erityisesti rastiympyrän tarvitsema tila kartan reunoilla.
Missään tapauksessa rata ei saa olla pidemmän radan ”oikaisu” siten, että pidemmän radan juossut on suorittanut hyväksytysti myös lyhyemmän radan.
Tuloslaskennan toiminnan varmistamiseksi kaikilla radoilla pitäisi olla oma ykkösrasti.
Ratojen on erottava toisistaan viimeistään
kakkosrastilla.
Vaativammille radoille pitää mahdollisuuksien mukaan käyttää omia rastipisteitä. Helpoille radoille liput hyvin näkyville
(myös oletetusta tulosuunnasta), vaativammille radoille liput voi asettaa siten, etteivät
näy kovin kauaksi oletettuun tulosuuntaan.
Kartat:
Varmista seurasi iltarastien kartta-asioista
vastaavalta, että käytössäsi on uusin versio
karttapohjasta. Tee ratasuunnitelmat digitaalisessa muodossa (OCAD). Seuran iltarastien
kartta-asioista vastaava auttaa tarvittaessa.
Karttojen valmistaminen seuraavasti:
1. Ratamestari pyytää seuran iltarastien
kartta-asioista vastaavalta karttapohjan uusimman version.
2. Ratamestari tekee karttapohjaan tarvittavat päivitykset
• Jos käytössä on OCADin ratasuunnitteluversio (OCAD CS), niin silloin päivitykset on tehtävä ratasuunnittelupuolella,
esim käyttäen viivoituksia ja asiaa selittäviä tekstejä. Ota tarvittaessa yhteys Pekka
Ala-Mäyryyn ja sovi toimintatapa.
• Tallennus siten, että versio käy ilmi tiedoston nimestä (korkeintaan OCAD 11).
• Päivitetty pohja tulee toimittaa sähköpostilla sekä karttavastaavalle että Pekka
Ala-Mäyrylle.
3. Ratamestari tekee ratasuunnitelmat digitaalisessa muodossa. Seuran iltarastien
kartta-asioista vastaava auttaa tarvittaessa.
• Huomaa, että A4-arkin kaikkiin reunoihin
tulee jäädä parin sentin marginaali, jolla
ei ole rastipisteitä. Tällöin rastimääritteet ja karttaan lisättävät tunnistetiedot ja
mainokset sekä tulostusmarginaalit eivät
aiheuta myöhemmin ongelmia.
• Varmista, että kartan mittakaava ja symbolien koot ovat oikein, kun aloitat ratasuunnitelmien piirtämisen. Tarvittaessa
voit etukäteen varmistaa Pekalta, että
asetukset ovat oikein.
4. Ratamestari tekee rastimääritteet digitaalisessa muodossa.
• Rastimääritteet kuvallisina
• Rastikoodit seurojen rastikalustokoodien
mukaan ja niillä koodeilla, jotka viedään
myös maastoon. Katso tapahtumassasi
käytettävät emit-rastikoodit sivulta 3.
5. Ratamestari toimittaa valmiit ratasuunnitelmat ja täydelliset rastimääritteet sekä

kartan täydennykset sähköpostilla Pekka
Ala-Mäyrylle viimeistään 21 päivää ennen
tapahtumaa. Tarkista karttojen toimituspäivä
Iltarastien kalenterista. Myöhästymisestä peritään sakkomaksua 15€/päivä.
• Lähetä samalla myös tapahtumavastaavan
puhelinnumero.
6. Pekka Ala-Mäyry tuottaa kartan lopullisen ulkoasun
• radat ja rastimääritteet, rastimääritteet
painetaan karttoihin kuvallisina, 2 ja 3 km
ratoihin myös sanallisina.
• tapahtuman ja radan tunnistetiedot
• tapahtumavastaavan puhelinnumero
• mainokset
7. Pekka Ala-Mäyry lähettää sähköpostilla
valmiit kartat ratamestarille katselmoitavaksi
ennen niiden tulostamista.
8. Ratamestari varmistaa, että valmiit kartat vastaavat suunnitelmia ja hyväksyy kartat vastaamalla Pekan sähköpostiin. Katselmointi on suoritettava välittömästi, jotta
kartat ehditään tulostaa!
9. Pekka Ala-Mäyry toimittaa valmiit kartat tulostettavaksi
• sopiva määrä karttoja
Sovi tapahtuman vastuuhenkilön kanssa siitä, kuka noutaa valmiit kartat Gra
nosta (osoite: Viinikankatu 45, auki ma-pe
8-16.15) ja toimittaa tapahtumapaikalle. Kartat on noudettava viimeistään tapahtumaa
edeltävänä arkipäivänä, jotta mahdolliset
ongelmat ehditään selvittää.
Tehtävät tapahtumapaikalla
Rastien vienti:
Varmista, että tulostetut kartat vastaavat
tehtyjä suunnitelmia. Kaikilla rasteilla on
normaali kangaslippu ja emit-leimasin, jossa on rastikoodi. Leimasimen pitää riippua
tukevasta narusta. Yö-tapahtumiin heijastin
rastille (kerholla on heijastinkeppejä ja rastipukkeja).
Ratamestari hoitaa rastit metsään vasta
edellisenä tai samana päivänä. Hyvä olisi
suorittaa ainakin lähirastien tarkistus vielä
ennen tapahtuman alkua.
Varaudu viemään rasti puuttuvan tilalle,
vaikka kesken tapahtuman.
Viitoitukset: Viitoitukset lähtöön ja viimeiseltä rastilta maaliin hoitaa ratamestari,
ellei toisin sovita.
Karttojen numerointi: Numeroi radoittain joka kymmenes kartta, jotta myydyt
kartat on helpompi laskea. Tieto myytyjen
karttojen määristä ilmoitetaan raportointilomakkeella.
Rastien haku: Kerää rastit pois heti tapahtuman jälkeen ja toimita ne seuraavalle
ratamestarille tai seuran emit-laitteista huolehtivalle henkilölle mahdollisimman pian.
Yhteystiedot
Pekka Ala-Mäyry 050 301 8919
Timpurinkatu 3, 33720 Tampere
pam@iki.fi
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Tapahtumavastaavan ohjeet
1. ENNEN TAPAHTUMAA
Tapahtumapaikka: Tutustu keskuspaikkaan ja suunnittele paikat seuraaville toiminnoille: lähtö ja maali (yhdessä ratamestarin
kanssa), karttojen myynti, emit-vuokraus,
paikoitus (kysy tarvittaessa luvat), yhteistyökumppaneiden esittely- ja myyntipisteet.
Opasteet: Suunnittele opasteiden paikat
ja osoita opasteiden vieminen tehtäväksi talkooryhmään kuuluville henkilöille.
Tapahtumapaikan julkaiseminen: Lisää
heti edellisen tapahtuman jälkeen iltarastien
vieraskirjaan tapahtumapaikan täsmällinen
sijainti joko sanallisena kuvauksena tai karttalinkkinä, jotta pyöräilijöiden ei tarvitse
noudattaa autoille suunniteltuja opasteita.
Karttalinkin voit tehdä osoitteessa https://
www.google.fi/maps/
Maaston vaaranpaikat: Jos maastossa
on havaittu vaaranpaikkoja, joita ratasuunnittelulla ei voi välttää, niin merkitse ne
maastoon. Käytä esimerkiksi varoitusnauhoja tai selkeitä kylttejä, joilla suunnistajat
tunnistavat tällaiset paikat tarpeeksi etäältä. Tapahtumaa edeltävällä viikolla kirjoita
vaaranpaikoista vieraskirjaan selkeä tiedote,
jossa kuvaat paikat ja niiden läheisyyteen
tehdyt merkinnät. Tapahtumapäivänä tiedota
vaaranpaikoista myös mallikarttojen yhteydessä ja kartanmyynnissä.
Some-tiedottaminen: Pekka Ala-Mäyry
lisää Twitter-viestin kartanmyyntipisteen täsmällisestä sijainnista. Sijainti- ja markkinatieto toimitetaan Pekalle hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa.
Aamulehti: Kaikkien iltarastitapahtumien tiedot on toimitettu keväällä Aamulehteen. Jos tapahtuman tiedoissa on tapahtunut
muutoksia, toimita muutosilmoitus Pekka
Ala-Mäyrylle viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Pekka tekee muutosilmoituksen
Aamulehteen.
Sähkö: Ota selvää, mistä maalissa käytettäville tietokoneille saadaan sähköä.
Toimihenkilöt: Varmista, että toimitsijoiksi nimetyt henkilöt tulevat iltarastipaikalle tapahtumailtana riittävän ajoissa.
Tehtävät: Suunnittele tapahtuman tehtävänjako. Ohjeelliset toimitsijamäärät ovat
maanantaisin 10-14 henkilöä ja keskiviikkoisin 6-12 henkilöä.
Esimerkki maanantain tehtävänjaosta:
Vastuuhenkilö, ratamestarit 1-2, paikoitus 1-5, karttojen myynti 1-3, emit-korttien
vuokraaja, aloittelijoiden opastus 0-1, maalija tulospalvelu 1-3
Materiaali: Varmista, että saatavilla on
tarvittava materiaali.

1. Iltarastimateriaali: Sovi edellisen tapahtuman vastuuhenkilön kanssa, koska saat
Iltarastikansion ja Iltarastien omat, vuokrattavat emit-kortit (50 kpl), telttakatoksen sekä ensiapulaukun. Yleensä telttakatos tulee
tapahtumapaikalle ja lähtee sieltä Suunnistuskaupan myyntiauton mukana. Varmista
asia etukäteen.
2. Muut tarvikkeet:
Kartat. Sovi ratamestarin kanssa, kuka tuo
kartat Granosta tapahtumapaikalle. Pöytiä
ja mahdollisen sateen varalle katoksia, rastivaunu, karttamuoveja, kännykkä, kuulakärkikyniä, iltarastihenkilöstön liivit, liikenteenohjauslätkät, mallikarttatelineet.
Turvallisuus: Tutustu iltarastien pelastussuunnitelmaan ja laita allekirjoittamasi kappale iltarastikansioon.
2. TAPAHTUMAPÄIVÄNÄ
Opasteet: Hoida opasteet ja viitat viimeistään klo 16.00 mennessä paikoilleen. Käytä
lisäksi rastilippuja. Ohje opasteiden sijoittelusta löytyy iltarastikansiosta ja nettisivuilta.
Tehtävät: Jaa tehtävät keskuspaikalla toimitsijoille.
Tunnisteliivit: Jaa toimitsijoille iltarastiliivit, jotta osallistujat tunnistavat järjestäjät.
Lähtö ja maali: Valvo, että lähtö- ja maalivaatteet pystytetään karttaan merkittyihin
paikkoihin. Maalileimauksen jälkeen on sijoitettava ohjekyltti (A-teline), joka opastaa
toimimaan oikein leimantarkastuksessa.
Kartanmyynti: Pystytä iltarastimateriaalin mukana oleva telttakatos kartanmyyntiä
varten (tai sen välittömään läheisyyteen,
jos kartanmyynti tapahtuu rastivaunusta).
Varmista, että kartanmyynti tuntee hinnat ja
maksutavat.
Mallikartat: Sijoita mallikarttatelineet
kartanmyynnin välittömään läheisyyteen ja
aseta niihin jokaisen radan kartta nähtäville.
Vettä: Tuo kilpailupaikalle puhdasta vettä
sopivaksi katsomassasi astiassa (ensiapu).
Turvallisuus: Laita pelastussuunnitelma
esille mallikarttatelineeseen, jotta suunnistajat saavat hätätilanteessa yhteyden tapahtumapaikalle. Varmistu, että kaikki suunnistajat ovat tulleet metsästä ennen kuin
toimitsijat poistuvat. Hätätapauksessa kutsu
apuvoimia paikalle.
Myytyjen karttojen määrä: Varmista,
että kartanmyynti pitää kirjaa myytyjen karttojen määrästä. Helpoiten tämä onnistuu
numeroimalla esim. joka kymmenes kartta
ennen tapahtuman alkua.
Firmaliigan lähtö: Firmaliigan lähtijöitä
ei enää kirjata paperille, vaan käytössä on

nettisivujen kautta tapahtuva ennakkoilmoittautuminen.
Viikon pihkaniska: Varmista, että maanantaitapahtumassa otetaan digikuva Viikon
pihkaniskasta. Pihkaniskoja kuvassa voi olla
useampikin kuin yksi. Kuvausväline kannattaa varmistaa ennalta. Aamulehti ei julkaise
tuloksia Moro-lehdessä ilman hyvälaatuista
kuvaa. Varsinkaan hämärän aikaan kuvaa ei
kannata ottaa peruskännykällä.
Tulospalvelu: Varmista, että tulospalvelu
on lukenut ohjeet ja osaa toimittaa tulokset
iltarastien nettisivuille. Varmista myös, että
tulospalvelu lähettää Moro-lehteen koosteen
tuloksista, lyhyen selosteen tapahtumasta ja
viikon pihkaniskakuvan.
Partiolaisten vihko: Iltarastimateriaaliin kuuluu vihko, jota partiolaiset käyttävät
suunnistussuorituksiensa kirjaamiseen. Laita
vihko esille siten, että partiolaiset voivat tehdä kirjauksensa itsenäisesti.
Kuvagalleria: Varmista, että suunnistajista ja tapahtumapaikasta otetaan muutama
kuva iltarastien nettisivuilta löytyvään kuvagalleriaan. Kuvien lisääminen:
www.iltarastit.com -> Järjestäjille. Tarvittavan salasanan saat seurasi iltarastiyhteyshenkilöltä.
EMIT-vuokrauslista: Anna tapahtuman
päätteeksi EMIT-vuokrauslista tulospalvelulle. On mahdollista, että vuokrakortin haltija ei muista sanoa nimeään EMIT-kortin
luennan yhteydessä. Kun suunnistaja ottaa
yhteyttä tapahtuman jälkeen puuttuvan tuloksensa takia, niin hänet saadaan tuloslistalle EMITvuokrauslistan avulla.
3. TAPAHTUMAN JÄLKEEN
Rahat: Jätä iltarastimateriaalin mukana
kulkevaan vaihtokassaan 100 euron arvosta
maksuvälineitä (1 €, 2 € ja 5 €). Tilitä loput
rahat.
Laita setelit yhteen ja kolikot toiseen pankin muovipussiin.
Täytä rahaerittelylomake kummankin pussin osalta erikseen ja laita lomakkeen kaksi
päällimmäistä kappaletta pussiin rahojen
seuraksi.
Kirjoita muovipussin päälle kohtaan lähettäjä ”Tampereen Pyrintö ry. Iltarastit” ja kohtaan vastaanottaja ”TSOP Laskenta” (malli
Iltarastimapissa kohta 10).
Vie rahat mihin tahansa Osuuspankin
konttoriin (ei paikallisosuuspankki). Tili:
”Tampereen Pyrintö ry. Iltarastit” IBAN
FI52 5730 0820 2450 88. Voit myös viedä
rahat omalle tilille ja siirtää sieltä Osuuspankkiin Iltarastien tilille.
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Täytä Iltarastien raporttilomake ja liitä rahaerittelylomakkeen alimmainen osa siihen.
Liikunta- ja kulttuuriseteleitä ei enää lähetetä postitse hävikin välttämiseksi. Ne
toimitetaan kirjekuoressa Jari Kymäläisen
postilaatikkoon, osoite on kohdassa 6.
Hävitä käytetyt sarjaliput.
Materiaali: Toimita tarvittu materiaali takaisin paikoilleen.
Ensiapulaukun täydennykset: Varmista,
että mukana kiertävä ensiapulaukku sisältää
inventaarion mukaiset tarvikkeet. Ilmoita
täydennystarpeista Keijo Viilolle
Iltarastimateriaali: Toimita Iltarastikansio ja vuokrattavat emit-kilpailukortit (noin
50 kpl) seuraavien Iltarastien tapahtumavastaavalle heti seuraavana päivänä tai sopimananne ajankohtana.
4. HINNASTO JA MAKSUVÄLINEET
Hinnat:
- karttamaksu, aikuiset 7 €
- karttamaksu, alle 18-vuotiaat 3 €
- sarjalippu (5 kertaa) 30 €
- Emit-vuokra 3 €
Maksuvälineet:
- käteinen raha (yli 50 € seteleitä ei hyväksytä!)
- Smartum Oy:n Liikuntaseteli (4 €) ja
Kulttuuriseteli (5 €)
- RJ-Kuntoiluseteli Oy:n TYKY-Kuntoseteli
(2€ ja 4€) ja TYKY-Kuntoseteli+ (2€ ja 4€)
- Luottokunnan Virikeseteli (5 €)

- Smartum-verkkomaksu tosite (7 €)
- ePassi-verkkomaksu tosite (7 €)
- Tyky-online tosite (7 €)
Liikunta-, kulttuuri-, kuntoilu- ja kuntosetelien käytössä on huomioitava:
Liikunta- tai kulttuuriseteli ei yksin riitä
aikuisen osanottomaksuksi. Ylijäävän osan
voi maksaa joko rahalla tai toisella setelillä.
Liikunta-, kulttuuri-, kuntoilu- ja kuntoseteleistä ei palauteta vaihtorahaa!
Liikunta- ja kulttuuriseteleihin on kirjattu
viimeinen voimassaolopäivä. Varmista, ettei maksuksi saatu Smartum-verkkomaksu,
ePassi-verkkomaksu, Tyky-Online tosite,
liikunta- tai kulttuuriseteli ole vanhentunut!
Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat henkilökohtaisia, joten niissä on paikka käyttäjän
nimelle. Muista, että näillä seteleillä ei voi
ostaa sarjalippuja. Tarkista, että käyttäjä on
kirjoittanut nimensä liikunta- ja kulttuuriseteleihin ja sähköisen verkkomaksun tositteeseen.
Tarkista, että Tampereen Iltarastit on merkitty palveluntuottajaksi Smartum-verkkomaksun tositteeseen, ePassi-verkkomaksun
tositteeseen ja Tyky-online tositteeseen.
Merkitse vastaanottamasi liikunta- ja kulttuurisetelit käytetyiksi ruksaamalla yli vasemman yläkulman euromäärä.
Sarjalippujen väri on muutettu viime kaudella punaiseksi. Vuosina 2014-2015 myydyt vihreät sarjaliput ovat voimassa vielä
kauden 2017.

5. ERIKOISTAPAHTUMAT
Iltarastiviikko: Iltarastiviikolla tarjotaan
normaalit radat. Yhteistuloksia ei lasketa.
Yö: 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10. ja
16.10. osallistujille tarjotaan mahdollisuus
kokeilla yösuunnistusta.
Yösuunnistusta varten ei tehdä erillisiä
ratoja, vaan yösuunnistus tapahtuu normaaleilla iltarastiradoilla.
Yösuunnistusta varten rasteille viedään
rastilippujen lisäksi heijastimet (kerholla on
heijastinnauhaa ja heijastinkeppejä). Suunnistamaan saa lähteä kello 20.00 asti ja maali
sulkeutuu klo 21.00.
Päivä- ja yölähtöjen välillä ei pidetä taukoa. Radan valoisassa ja pimeässä kiertäneet erotellaan tuloksissa omiin sarjoihinsa.
Tulospalvelun kannalta tämä käy helpoiten
tekemällä ratamäärityksistä kaksi versiota.
Kauden päätöstapahtuma: Kauden päätöstapahtumassa järjestetään yhteislähdöllä
neljä rataa (4 km, 8 km ja 16 km), joista pidemmät juostaan perhoslenkein.
6. YHTEYSTIEDOT
Jari Kymäläinen, Terrierinkuja 4,
33580 Tampere, 040 527 1010
Keijo Viilo, 040-727 0166,
keijo.viilo@kolumbus.fi

Huom! Tapahtumavastaavan on huomioitava myös Epilän Esan uuden rastivaunun kuljetus
iltarastipaikalle. Rastivaunu on Juhani Niemistön pihassa, osoitteessa Vanha Kuruntie 366.
Uutta säilytyspaikkaa vaunulle etsitään ja siitä tiedotetaan tarvittaessa myöhemmin erikseen.

Seuramme uusi rastivaunu oli jo käytössä Huurretiellä Julkujärvellä viime
elokuun puolivälissä iltarasteilla.

Kari Maijala, Pertti Lusa, Juhani Niemistö ja Kyösti Mikkola testasivat tänä
keväänä rastivaunuun hankittua uutta aggregaattia.

Huom! Ratamestarien ja tapahtumavastaavien ohjeet on juuri päivitetty.
Katso päivitetyt ohjeet iltarastien nettisivuilta www.iltarastit.com
Puskasika: Epilän Esan jäsenlehti. Vastaava toimittaja: Petri Hirvonen. Paino: Grano Oy, Tampere 2017
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Iltarastit 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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37
38
39
40

ma 20.3.
ma 27.3.
ma 3.4.
ma 10.4.
ti
18.4.
ma 24.4.
ti
2.5.
ma 8.5.
ma 15.5.
ke 17.5.
ma 22.5.
ke 24.5.
ma 29.5.
ke 31.5.
ma
5.6.
ke
7.6.
ma 12.6.
ke 14.6.
ma 19.6.
ma 26.6.
ma 3.7.
ti
4.7.
ke
5.7.
to
6.7.
ma 10.7.
ma 17.7.
ma 24.7.
ma 31.7.
ma 7.8.
ma 14.8.
ma 21.8.
ma 28.8.
ma 4.9.
ma 11.9.
ma 18.9.
ma 25.9.
ma 2.10.
ma 9.10.
ma 16.10.
la 21.10.

16.30-18
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
17-19
16.30-18
16.30-20.00
16.30-20.00
16.30-20.00
16.30-20.00
16.30-20.00
16.30-20.00
11.00

K, L
K, L
K, L
L
L
F, L
F, L
F, L
F, L
Taito, käytävä, tyhjä
F, L
Taito, rastinotto
F, L
Taito, pitkät rastivälit
F, L
Taito, käyräsuunnistus
F, L
Taito, rastinotto
F, L
L
IR-viikko, L
IR-viikko, L
IR-viikko, L
IR-viikko, L
L
L
F, L
F, L
F, L
F, L
F, V, L
F, L
L
L, YÖ
L, YÖ
L, YÖ
L, YÖ
L, YÖ
L, YÖ
Yhteislähtö 4,8 ja 16km hajonta

Nekala
Mustavuori
Pikkola
Pirkkahalli
Kyötikkälä
Horha
Hepolammi
Kauppi I
Mannerheiminkallio
Kauppi - Niihama
Pinsiö
Ponsa
Lukonmäki
Äkönmaa
Kilpijoki
Hervantajärvi
Vehoniemi pohjoinen
Terälahti
Lentola
Matkajärvi
Tenniskeskus
Kyötikkälä
Siitama
Hakkari
Viisajärvi
Hankavuori-Siitama
Haikanvuori
Pikku-Ahvenisto
Hankavuori
Kauppi II
Julkujärvi
Soppeenharju
Vuores
Topintupa
Haralanharju
Atalan koulu
Niihama
Vallittu
Suolijärvi
Horha

Nekalan koululla / Kuokkamaantieltä
Teerivuorenkadulla Raholassa / Tesoman valtatieltä
Pikkolan koululla / Kaarina Maununtyttärentieltä
Ilmailunkadulla, Tampereen Messukeskukselta
Kyötikkälän urheilukentällä / Kangasalantieltä
Lamminpään ulkoilumajalla / Kantatie 65:ltä, Teivon risteyksestä
Hervannan katsastusasema, Ahertajankatu
Kaupin vanhalla huoltorakennuksella / keskussairaalanristeyksestä
Linnainmaan koululla, Sammon Valtatieltä
Niihaman ulkoilumajalla / ratsastuskeskuksenristeys Teiskontieltä
Pinsiönkoululla / VT3 19km Tampeelta Vaasan suuntaan
Ponsassa / Ponsantieltä
Hervannan laskettelukeskuksella, Turtolankadulta
Äkönmaalla / VT3:lta 20 km Tampereelta Vaasan suuntaan
Ruduksen louhinta-alueella / Uudelta Kuruntieltä
Hervannan maankaatopaikka, Hervannantien ja ruskontien risteys
Vehoniemessä / Lahdentieltä
Terälahdessa / Ruovedentieltä nro 338 35km Tampereelta
Lentolassa / Vatialantieltä
Lintukalliontiellä, 9-Tieltä Tarastejärven liittymästä etelään
Toimelantiellä / Teiskontieltä Tenniskeskuksen risteyksestä
Kyötikkälän urheilukentällä / Kangasalantieltä
Siitaman kivilouhoksella / VT9 Siitama 29km Tampereelta Orivedelle
Lempäälän jäähallilla / Tampereentien ja Urheilukadun risteyksestä
Hietasmäessä / vanhalta Kuruntieltä
Siitamassa / Tampereentieltä (VT9)
Pyhäjärventieltä (E12) Kurikantien liittymästä. Opastus Kurikantieltä
Dynasetilla / Soppeentieltä
Siitamassa / Siitamantieltä
Kaupin uudella huoltorakennuksella / keskussairaalanristeyksestä
Huurretiellä / VT3:lta Shellin risteyksestä
Soppeenharjun koululla / Mastontieltä
Vuoreksen Puistokatu
Topintuvalla / VT3 19km Tampeelta Vaasan suuntaan
Haralanharjussa / Ruutanantieltä
Atalan Koululla, Aitolahdentieltä
Niihaman ulkoilumajalla / ratsastuskeskuksenristeys Teiskontieltä
Vallitussa / Ruutanantieltä
Suolijärven ulkoilumajalla, Ahvenisjärventieltä
Lamminpäässä / Vuorentaustantien ja Ylöjärventien risteyksestä

TP
EE
KSK
KOOVEE
KSK
EE
KOOVEE
TP
KOOVEE
TP
TP
KSK
KOOVEE
EE
EE
KOOVEE
KSK
TP
KSK
KOOVEE
TP
KSK
TP
EE
EE
KSK
KOOVEE
EE
KSK
TP
EE
EE
KOOVEE
TP
KSK
KOOVEE
TP
KSK
KOOVEE
EE

Mahdolliset muutokset ja tarkemmat ohjeet Aamulehden seurat-palstalla sunnuntaisin
Opaskartta ja tulokset Tampereen Iltarastien kotisivulla www.iltarastit.com
K= Korttelisuunnistus
F = Firmasuunnistus (Firmasuunnistuksen palkintojenjako 4.9. klo 16.30)
L = Äärimmäisen helppo 2 km:n rata aloittelijoille
V = Viesti
Taito = Radat 2,5 km, 4,5 km ja 7,0 km (31.5.2017 pitkä rata 8-9km)
YÖ= Lähteä voi klo 20.00 asti, samat radat kuin päivällä; maali sulkeutuu klo 21.00
Internet: http://www.iltarastit.com

Talvirastien kävijämäärät nousivat
Epilän Esa järjesti 3 tapahtumaa kuluneella talvikaudella, kävijämäärät nousivat viime
vuodesta ja lisää kokemusta saatiin kylmistä oloista sekä yllättävistä sattumuksista
26.11.2016 Tesoman jäähalli

21.01.2017 Vuorentaustan koulu

04.03.2017 Harjun koulu, Epilä

- karttoja myytiin 113 kpl
- tuloksia kirjattiin 107 kpl
- ratamestarina Petri Saksala
(radat 3km, 4km, 5km, 7km)

- karttoja myytiin 142 kpl
- tuloksia kirjattiin 100 kpl
- ratamestarina Petri Salmela
(radat 2km, 5km, 7km, 10km)

- karttoja myytiin 127 kpl
- tuloksia kirjattiin 115 kpl
- ratamestarina Kyösti Mikkola
(radat 2km, 3km, 5km)

huomioita:
Tesoman-Lamminpään kartta otettiin uudelleen käyttöön useiden vuosien jälkeen. Jäähallin piha-alue oli sopiva lähtöpaikka, johon
autotkin mahtuivat hyvin. Yksi rastileimasin
hukkui, kun ilmeisesti lähistön poikajoukko
kävi sen kähveltämässä.

huomioita:
Uutena lähtöpaikkana Vuorentaustan koulu
toimi hyvin ja oli lähempänä käytettävää
korttelialuetta ja metsämaastoa. Kahdelta
suunnistajalta hukkui auton avaimet, toiset
löytyi mutta toinen joutui lopulta rikkomaan
autonsa sivuikkunan.

huomioita:
Viime vuodesta tuttu lähtöpaikka ja hyväksi
ja tarkaksi koettu SM-sprintin kartta toimivat mainiosti. Perhoslenkkien keskusrastina oli Winterin alueen ”vedenneito”-patsas.
Aurinkoinen talvisää suosi suunnistajia eikä
negatiivista kirjattavaa tullut.
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Hiihtosuunnistuksessa
valtaisa menestys
Epilän Elleille 3 MM-kultaa ja 14 SM-kultaa,
Johannalle ja Sirralle kultaa kaikista SM-kisoista

T

alven ensimmäinen arvokisa, joka
oli pitkänmatkan MM-kisa Imatralla, meni epiläläisiltä odotuksia
huonommin. Liekö syynä ollut harjoituskisojen vähyys vai aivotoiminnan häiriöt, mutta
tulokset eivät olleet totutulla tasolla. Vähäluminen suppamaasto oli sekä taidollisesti
että fyysisesti vaativa. Tuloksena silti kaksi
hopeaa ja yksi pronssi.
Keskimatkan MM-kisassa palattiin totutulle tulostasolle. MM-mitalit ratkottiin kahden
kisan yhteistuloksen perusteella ja saavutuksena oli kolme kultaa ja kaksi pronssia.
Kauden ensimmäinen SM-kisa käytiin
Mikkelissä, jossa oli jo onneksi lunta Imatraa
enemmän. Lauantaiaamuna sprintin karsinnassa ikäsarjojen osalta ratkottiin vain lähtöjärjestys, mutta osalle sekin aiheutti harmaita
hiuksia. EmitTagilla tapahtuvassa leimauk
sessa on syytä joka kerta tarkistaa valon vilk
kuminen ja paljon rasteja sisältävällä radalla
tulee olla tarkkana, jotta huomaa käydä jokaisella rastilla. Iltapäivän finaalista Epilän
Elleillä oli kotiin tuotavana hyvä kasa kultamitaleja, peräti 4 kpl.
Sunnuntain sprinttiviestin sarjavalinnan
ja joukkuevalintojen taktikointi onnistui
tänäkin vuonna, kun Johanna ja Sirra nappasivat voiton D80-sarjassa sekä Saija ja Anne
olivat pronssilla D100-sarjassa, jossa voiton
veivät entiset Epilän Ellit Aija Tilvis ja Arja
Nuolioja.

Vetelin SM-keskimatkan maastoon lunta saatiin hyvien kisojen pidon kannalta
vasta viime tingassa eli ilmoittautumisajan
päättymisen jälkeen. Viime vuonna lumen
puutteen takia perutut ja tälle vuodelle siirretyt kisat saatiin nyt vietyä riittävän hyvissä
ja SM-kisan arvoisissa olosuhteissa. Aurinkoisen päivän tuloksena kolme kultamitalia
Epilän naisille.
Raahen SM-kisat kruunasivat neljän viikonlopun arvokisaputken. Lauantain SMpitkämatka tarjosi haastavia reitinvalintoja
ja vaati keskittymistä loppuun asti. Tällä
kertaa myös Saija sai nousta henkilökohtaisen kisan palkintopallille, hän oli hopealla
D55-sarjassa. D75-sarjassa saivat Marjatta ja
Marja-Liisa upean kaksoisvoiton. SM-kultaa
tuli myös Sirralle D45-sarjassa ja Johannalle
D50-sarjassa.
Sunnuntai viestiin saatiin vain yksi joukkue, Saija ja Johanna ja Sirra D150-sarjaan.
Tuloksena jännittävien vaiheiden jälkeen
SM-kulta.
SM-kisat jatkuvat vielä maaliskuun lopulla
Ylitorniossa, kun Lapin Lumirastien yhteydessä kisaillaan erikoispitkien SM-mitalit.
Toivotaan porukan pysyneen parin viikon
tauosta huolimatta edellisten kisojen tasoisessa vireessä ja kasvattavan talven mitalisaldoa entisestään.
Johanna Perkkalainen

Hiihtosuunnistuksen
arvokilpailut
WMSOC
Long 9.2.2017
7.-12.2.2017
W45 11.2 km
4. Sirra Toivonen
Kilpailukutsu
W50 8.6 km
8. Johanna Perkkalainen

W55 6.9 km
3. Anne Pelto-Huikko
7. Saija Laurila
W75 6.5 km
2. Marja-Liisa Ruusunen
7. Marjatta Vauhkonen
M55 12.6 km
2. Tapio Mannila
M80 6.9 km
7. Mikko Houni
WMSOC Middle 11.-12.2.2017

W45 6.0 + 5.9 km
1. Sirra Toivonen
W50 5.6 + 5.1 km
1. Johanna Perkkalainen
W55 5.5 + 4.8 km
1. Anne Pelto-Huikko
9. Saija Laurila
W75 3.9 + 3.7 km
3. Marjatta Vauhkonen
7. Marja-Liisa Ruusunen
M55 6.7 + 6.0 km
3. Tapio Mannila
M75 4.4 + 4.4 km
DNF. Heikki Sulander
M80 4.2 + 4.2 km
4. Mikko Houni

Johanna ylimmällä korokkeella MM-keskimatkan palkintojenjaossa Imatralla.

Epilän Esan sijoitukset MM-hisuissa.
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Johannan kartta MM-hisun keskimatkan 1. osakilpailussa Imatran Ukonniemessä.
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SM-sprintin D45-sarjan voittaja Sirra Toivonen.

Marja-Liisa Ruusunen laskettelee kohti maalia SM-sprintissä Mikkelissä.

Sirralle SM-keskimatkan D45-sarjan voitto Vetelissä.

SM-viestin ylimmällä korokkeella Raahessa Saija, Johanna ja Sirra.

Johanna SM-keskimatkan D50-sarjan voittajana Vetelissä.

SM-pitkän kultaa Marjatalle ja hopeaa Marja-Liisalle.
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Epilän Esoja
Reppu-Pirkassa
Reppu-Pirkka hiihdettiin lyhennetyllä 60km reitillä

Epilän Esan SM-mitalistit
hiihtosuunnistuksessa
SM-sprintti / Mikkeli 18.2.2017
1. Sirra Toivonen D45
1. Johanna Perkkalainen D50
1. Anne Pelto-Huikko D55
1. Marja-Liisa Ruusunen D75

V

aikka varsinainen Pirkan Hiihto
peruttiin, niin Reppu-Pirkka saatiin kuitenkin hiihdettyä viikkoa
myöhemmin. Lunta satoi viikolla muutamaa
päivää ennen tapahtumaa, joten lyhennetty
reitti Niinisalon ja Jämin maastoissa saatiin
kuntoon. Aurinkoinen pakkassää oli suosiollinen ja täyden Pirkan suorituksen sekä mitalin sai tällä kertaa 60km hiihdolla.
Epilän Esasta oli Reppu-Pirkalla mukana
ainakin 4 hiihtäjää. Kokeneinta kaartia edusti
Lusan Pertti, jolle tämä Pirkka oli jo peräti
45.kerta. Kunnioitettava saavutus mainittiin

myös Aamulehden haastatteluissa.
Ovaskan Pertillekin tuli täyteen jo 34.kerta
ja Saksalan Petrille 15.kerta. Allekirjoittaneelle tämä oli ensimmäinen ”täysi” Pirkka,
kun 90km matkalle en ole vielä kertaakaan
uskaltanut lähteä. Nyt lyhennetty matka houkutteli mukaan ja hyvinhän se sujui, vaikka
vaimon perässä pysyinkin vain 30km.
Toivottavasti tulevat talvet ovat lumisempia, ettei Pirkan Hiihtoa tarvitsisi perua kuten
on nyt pariin kertaan jo jouduttu tekemään.

Kunniahiihtäjä numero 306 Pertti Lusa.

Paikoitellen lunta oli todella vähän.

Petri Hirvonen

SM-sprinttiviesti / Mikkeli 19.2.2017
1. Epilän Esa D80
(Johanna Perkkalainen, Sirra Toivonen)
3. Epilän Esa D100
(Saija Laurila, Anne Pelto-Huikko)
SM-keskimatka / Veteli 25.2.2017
1. Sirra Toivonen D45
1. Johanna Perkkalainen D50
1. Marja-Liisa Ruusunen D75
SM-pitkä / Raahe 4.3.2017
1. Sirra Toivonen D45
1. Johanna Perkkalainen D50
2. Saija Laurila D55
1. Marjatta Vauhkonen D75
2. Marja-Liisa Ruusunen D75
SM-viesti / Raahe 5.3.2017
1. Epilän Esa D150
(Laurila, Perkkalainen, Toivonen)
SM-erikoispitkä / Ylitornio 25.3.2017
1. Sirra Toivonen D45
1. Johanna Perkkalainen D50
1. Anne Pelto-Huikko D55
1. Marja-Liisa Ruusunen D75
2. Marjatta Vauhkonen D75
Varpeen huoltopiste toimi mallikkaasti pellolla mennen tullen.
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Siivoustalkoot
6.5.2017 kerholla

Muista jäsenmaksu

”Pormestarin siivoustalkoot” lauantaina 6.5.2017 klo 10-13

T

oukokuun ensimmäisenä lauantaina ympäri Tamperetta järjestetään
perinteiset ”Pormestarin siivoustalkoot”. Tapahtuma sai alkunsa pormestarin
aloitteesta vuosia sitten. Alussa jopa kilpailtiin siitä, mistä kaupunkialueesta tulee kaikkein siistein. Voittaja-alueen siistijät pääsivät
lounastamaan pormestarin kanssa. Voittajan
valitseminen oli kuitenkin niin vaikeaa, että
kilpailuasetelma jätettiin pois.

Epilä-seura on aktiivisesti ollut vuosittain
mukana näissä talkoissa ja kutsui nyt meitäkin esalaisiakin mukaan osallistumaan. Nyt
on siis hyvä tilaisuus siivota kerhohuoneelta
vanhat roinat pois, pelkästään vanhoja karttojakin kun lojuu hyllyissä kasapäin.
Tampereeen kaupunki tarjoaa osallistujille jätesäkit ja roskasäiliöt, jotka Pirkanmaan
jätehuolto toimittaa paikalle.

Tervetuloa mukaan tekemään kerhohuoneestamme
siistimpi ja viihtyisämpi paikka kokoontua !


Epilän Esan jäsenrekisteri ja Suunnistusliiton IRMA-palvelussa olevaa EE:n
jäsenkanta käytiin läpi viime vuoden
lopulla. Sieltä poistettiin henkilöt, jotka eivät ole enää seuran jäseniä. Muista
maksaa tämän Puskasian mukana tuleva
jäsenmaksu ajallaan. Tärkeää on myös
eritellä maksun tieto-osioon, että maksu liittyy vuoden 2017 jäsenmaksuun.
Tieto-osiossa on myös listattava kaikkien henkilöiden etu- ja sukunimet, joiden
jäsenmaksu suoritetaan yhdellä maksusuorituksella. Maksamalla tämän vuoden
jäsenmaksun varmistat, että pysyt Epilän
Esan jäsenrekisterissä, IRMA-palvelussa
EE:n jäsenenä ja saat syksyn Puskasikalehden ajallaan.
Jäsenmaksu 2017
aikuiset 20€
alle 16-vuotiaat 10€

EE:n seura-asujen lisätilaus on tehty

S

lyhythihainen
paita 44€
(- seuratuki 20€)

otsapanta
18€

eura-asujen lisätilaus on nyt tehty. Ainoastaan kesäsuunnistuspaitojen lyhyt- ja pitkähihaiset mallit ylittivät minimitilausmäärän. Muita tuotteita ei siis nyt tällä kertaa
tilattu. Paitojen toimitus niitä tilanneille on arviolta toukokuun
puolivälissä.
Otimme lisäksi seuralle varastoon muutamia ylimääräisiä kesäsuunnistuspaitoja, sekä lyhyt- että pitkähihaista mallia. Nämä
ylimääräiset paidat ovat kokoja M, L ja XL ja niitä voi halutessaan myös ennakkovarata kevään kuluessa. Jos esim. Jukolan tai

pitkähihainen
paita 48€
(- seuratuki 20€)
Venlojen viesti seuran joukkueessa kiinnostaa, niin vielä on siis
mahdollisuus ”edustuspaita” sinne saada. Paitoja voi tiedustella
ja varata sähköpostilla osoitteesta petri.hirvonen(at)pispala.net.
Myös muutamia ylimääräisiä otsapantoja löytyy vielä seuran
varastosta. Otsapanta sopii hyvin sekä talvi- että kesäkäyttöön.
Näitäkin voi tiedustella em. osoitteesta. Muista myös, että kaikkia perusmallisia mustia suunnistus- ja hiihtohousuja sekä sukkia voi ostaa suoraan Noname Storelta Tampereelta Epilän Esan
alennettuun seurahintaan.

