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Puheenjohtajan palsta

S

uunnistuksen kesäkausi saatiin pakettiin ja hyvinhän se jälleen meni niin
iltarastien järjestämisen kuin kisamenestyksenkin osalta. 10 kertaa iltarastit taas
pidettiin ja vaikka kävijäennätykseen ei yllettykään, niin taloudellisesti iltarastikausi
oli historian paras. SM-kilpailuissa Epilän
naiset olivat taas kovassa iskussa saalistaen
peräti 8 SM-mitalia, joista puolet kultaisia.
Lisäksi pyöräsuunnistuksen puolelta saatiin vielä yksi miesten SM-mitali.
Kartoituspuolella valmistui Äkönmaan
kartan laajennus länteen päin ja Pikku-Ahveniston kartan päivitys Mustalammin ympäristöstä. Näin saadaan ensi kesän iltarasteilla vaihtelua Äkönmaalle ja lisää tarkkuutta Pikku-Ahvenistolle. Myös karttojen
raportointi SSL:n karttarekisteriin on aloitettu ja saatetaan loppuun vuodenvaihteeseen mennessä. Sitten EE:n kartta-alueet
ovat virallisestikin rekisteröity. Seuran uutena karttavastaavana aloitti nyt syksyllä
Petri ”Petu” Saksala.
Nyt on sitten aika suunnata kompassit
kohti talvea. Kolmet talvirastit on jo pidettykin, mutta Epilän Esan osalta ensimmäiset ovat 26.11. Tesoman jäähallilla.
Siellä saamme uudestaan käyttöön pitkään
poissa olleen maaston. Kartoituksen Tesoma-Lamminpään alueesta teki aikoinaan
Untamo Eerola vuonna 1998. Nyt karttaan
on tehty tärkeimmät asuinalueiden päivitykset talvirasteja varten ja ajantasaistusta
jatketaan ensi kevään ja kesän aikana.

Tammikuussa on sitten vuorossa jo viime kauden talvirasteilta tuttu Soppeenharju ja maaliskuussa vielä Epilä ennen
kesäkauden iltarastien alkua. Tampereen
Talvirastien tarjontaan on siis laajennettu
täksi kaudeksi niin, että lähes joka viikko
pääsee lauantaisin suunnistamaan. Vain
joulun aikaan on taukoa, mutta silloinkin
voi osallistua Pyrinnön järjestämälle Keski-Tampereen Sprinttiviikolle! Lisätietoa
talvirasteista löytyy netistä: http://www.
kisasivut.fi/kisasivut/talvirastit/
Nyt on oiva mahdollisuus varustautua ensi kauteen myös hankkimalla Epilän Esan
seura-asuja. Meneillään on lisätilaus kaikista uusista asumalleista kesä-, hisu- ja
pyöräsuunnistuksen puolelta. Katso lisätiedot lehden takakannesta.
Hiihtokausikin tuli muuten jo avattua
Koukkujärven säilölumiladulla, jota oli
tähän mennessä valmiina 850m. Myös
Kaupissa ja Lempäälässä pääsee jo hiihtämään. Eikä mene kauaa, kun Ylöjärven
Räikän tykkilumilatukin avataan. Luonnonluntakin on mukavasti jo sadellut näin
marraskuussa, toivottavasti sääennusteen
lupaama lämpimämpi sääjakso ei kaikkea
sitä sulata. Ajatuksissa kun monella meistä
jo on runsasluminen hisu-kausi.
Petri Hirvonen

Esko Hatavara on poissa
Pitkäaikainen esalainen Esko Hatavara kuoli 2. kesäkuuta
70-vuotiaana pitkään
sairastettuaan.
Rakennusinsinöörinä uransa tehnyt Esko
harrasti urheilua monipuolisesti, ja palkintokaapista löytyy
läjäpäin vaikkapa Pirkan kierroksen ja Kalevan kierroksen mitaleita. Suunnistus oli
lajeista erityisen mieluinen. Siinä Esko pääsi
yhdistämään rakkautensa luonnossa liikkumiseen sekä taitonsa tarkkaan suunnitteluun
ja kokonaisuuksien moniulotteiseen hahmottamiseen. Hänen tyttärenään sain isältä
kärsivällistä opetusta niin kompassin käytössä, reitin suunnittelussa kuin maaston havainnoinnissakin. Taitava suunnistaja jaksoi
olla mukana myös lippusiiman avustamissa
suunnistusharjoituksissa.
Kilpailuihin erityisesti osana joukkuetta
Esko suhtautui samalla tarmolla ja päättäväisyydellä kuin elämään yleensä. Kuvaava esimerkki on hänen paluunsa yhdeltä Jukolan
viesti -matkalta mukanaan joukkuetoverien
leikkimielinen kunniakirja: Esko oli yhden
joukkueen jäsenen sairastettua juossut oman
osuutensa lisäksi toisenkin, joka vielä sattui
olemaan viestin pisin.
Esko oli ahkerasti mukana myös Esan talkootoiminnassa. Muistan, että olen teini-ikäisenä muun muassa auttanut häntä karttojen
painamisessa kotitalomme kodinhoitohuoneessa. Rasteja merkitsevät ympyrät kiinnitettiin puulevyyn, kastettiin musteeseen
ja painettiin kartoille yksi lehti kerrallaan.
Paitsi loogisena myös luovana ajattelijana isä
nautti suuresti myös reittien suunnittelusta ja
muista ratamestarin tehtävistä. Epilän Esa oli
isälle tärkeä yhteisö. Suunnistuskaverin vierailut olivat viimeisinäkin vuosina päivien
kohokohtia, ja Puskasian tilaus jatkui elämän
loppuun saakka. Koko perheen puolesta kiitän kaikkia isää muistaneita.
			
Kirjoittaja on Eskon tytär Mari Hatavara
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Epilän Esan
vuosikokous
Maanantaina 12.12.2016 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.2016
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
8. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen vuodelle 2017
9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen määrät vuodelle 2017
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2017
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle vuosille 2017-2018
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
13. Valitaan seuran edustajat SVUL:n, HLU:n ja Hämeen suunnistuksen kokouksiin
14. Käsitellään muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen ruokailu ravintola Patarouvassa kerhotilan yläkerrassa.

Tervetuloa!
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Myrsky riehui Raipossa
Lappee-Jukolassa
Lappeenrannan Jukolassa sää oli katastrofaalinen,
jatkuva sade ja tuuli piiskasivat kilpailualuetta,
puita kaatui ja teltat meinasivat lähteä lentoon

L

appee-Jukolan kisakeskus oli rakennettu Helsinki-Pietari junaradan varteen Raippoon. Oltiin siis varsin lähellä Venäjän rajaa, matkaa Vainikkalan raja-asemalle oli vain 15km.
Maasto oli sekoitus tiheikköä, mäkiä, suota,
rapakivialueita ja talousmetsää. Erikoisuutena oli nyt ensimmäistä kertaa kisakeskuksen
läpijuoksu muutamilla osuuksilla, joka toi
kilpailijat hetkeksi yleisön eteen.
Epilän Esalla oli Venlojen viestissä mukana
peräti neljä joukkuetta, joista ykkösjoukkue
saavutti sijan 437. Parasta vauhtia siinä
piti tuttuun tapaan ankkuriosuuden Tanja
Ilomäki (271.). Myös 4.joukkueen ankkuri
Kaisa Vanhakylä juoksi hyvin (354.)

Sunnuntaina kisakeskuksesta poistuttaessa säätila alkoi jo hieman parantua.

Anu Saksala ja Heli Anttila.

Jukolan viestissä seuraltamme oli mukana kaksi joukkuetta, joista ykkösjoukkue
saavutti sijan 520. Siinä kovinta kyytiä piti
3.osuuden Otto Ruusunen (249.).

Paluumatkalla bussissa käytiin läpi reitinvalintoja Nouskilaisten ja Kyrös-Rastilaisten kanssa.
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Epilän Esan Venlojen 1. joukkue

Epilän Esan Venlojen 3. joukkue

Epilän Esan Venlojen 2. joukkue

Epilän Esan Venlojen 4. joukkue

Kumisaappaat olivat tarpeen mutavellissä tarpoessa.
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Epilän Esan Jukolan 1. joukkue

Epilän Esan Jukolan 2. joukkue
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Iltarasteilla jälleen
yli 14000 kävijää

Tampereen Talvirastit
Epilän Esa on viime vuodesta asti ollut
järjestämässä myös Tampereen Talvirasteja. Iltarastikumppanien Pyrinnön,
Kooveen ja Kangasala SK:n lisäksi
Talvirastien järjestelyissä on mukana
myös Rasti-Nokia.
Talvirastit pidetään aina lauantaisin ja suunnistamaan pääsee tällä kaudella lähes joka viikonloppu. Lumisena aikana radat ovat kortteli- ja polkupainotteisia, mutta sulan maan aikana
pääosin normaalia metsäsuunnistusta.

T

ampereen iltarastien kävijämäärässä ei
tänä vuonna ylletty aivan uuteen ennätykseen, mutta silti kävijöitä oli todella
runsaasti. Tuloksia oli yht. 14347, kun viime
vuonna saavutettu ennätys oli 14930 kävijää.
Kiitos jälleen kaikille Epilän Esan talkoolaisille
ja myös suunnistajina mukana olleille. Iltarastien järjestäminen on vuosi vuoden jälkeen seuramme tärkein tulonlähde. Ja kun tänä vuonna
karttamaksua hieman korotettiin, niin tuloutus
seuroille oli viime vuottakin suurempi.
Firmaliigan joukkuemäärä hieman laski edellisvuoteen verrattuna, mutta mukana oli silti 19
joukkuetta. Kärkisijat menivät täsmälleen samoille joukkueille kuin viime vuonnakin:
1. Paha Rasti 4946 p.
2. ARK United 4646 p.
3. Solita
4500 p.

Kävijämäärä:
Epilän Esan talvirastit 2016-2017:

yht. 14347 (maaliin tulleet),
vähennystä viime vuodesta 3,9 %,
keskimäärin 359 kävijää / kerta.

26.11. 2016
		
21.01.2017
		
04.03.2017
		

Suurimmat kävijämäärät:

2.5.
9.5.
30.5.
23.5.

Hepolammi
Kauppi
Suolijärvi
Topintupa

742
711
618
603

Tesoman jäähalli
(rtm Saksala, vast. Hirvonen)
Vuorentaustan koulu
(rtm Salmela, vast. Hirvonen)
Harjun koulu, Epilä
(rtm Mikkola, vast. Hirvonen)

Tampereen Iltarastit
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Epilän naisille 8 SM-mitalia
Marja-Liisan, Marjatan ja Mirja-Liisan ansiosta Epilän Esa
sai juhlia mitalia kaikissa kesäkauden SM-kisoissa

H

aastattelussa Ruususen Marja-Liisa kertoi, että nyt tuli huippuvuosi, kun sai olla ensimmäistä vuotta
D75-sarjassa. Oli siis ”iskun paikka”.
Marja-Liisa aloitti suunnistuksen vasta
aikuisena D35-sarjassa. Aviomies Simo oli
jo suunnistanut aiemmin ja houkutteli mukaan. Hiihtosuunnistuksen aloitus tuli vielä myöhemmin, mutta myös siinä on Marja-Liisa saavuttanut lukuisia SM-mitaleja.
Hiihto on mieluisa harjoittelumuoto talvisin, kilometrejä Marja-Liisalle kertyy talvesta riippuen jopa 2000km vuodessa. Viime talven huonoillakin keleillä tuli yli
1000km. Syksyllä käydään Jämin hiihtotunnelista ja keväällä usein Lapin lumilla Äkäslompolossa. ”Mieluiten hiihdän liukkailla
suksilla, mutta hyvällä kelillä myös perinteellistä”, kertoo Marja-Liisa tyylistään.
Marja-Liisalla ei ole ajokorttia, joten
puolison apu autokuskina on ollut merkittävä. Koskaan ei Simo ole sanonut, etteikö
lähtisi kuskaamaan kisoihin tai iltarasteille.
Kartan kanssa liikkuminen ja rastien etsintä kiehtoo eniten, ilman karttaa on paljon
tylsempää. ”Polvissa on ollut vaivoja, mutta niin on muillakin. Kun koko ajan menee,
niin pysyy kunnossa”, päättää Marja-Liisa.

Epilän Esan SM-mitalistit
suunnistuksessa
SM-keskimatka / Janakkala 5.6.2016
1. Marja-Liisa Ruusunen D75
SM-pitkä / Velaatta-Tampere 4.9.2016
1. Marja-Liisa Ruusunen D75
2. Marjatta Vauhkonen D75
3. Mirja-Liisa Sulander D70
SM-sprintti / Vaasa 17.9.2016
2. Mirja-Liisa Sulander D70
SM-yö / Vaajakoski 24.9.2016
1. Marja-Liisa Ruusunen D75
SM-erikoispitkä / Pinsiö 15.10.2016
1. Marjatta Vauhkonen D75
3. Marja-Liisa Ruusunen D75

Epilän Esan SM-mitalistit
pyöräsuunnistuksessa
SM-pitkä / Asikkala 11.9.2016
3. Ovaska Pertti H55
Marja-Liisa kultamitali kaulassa SM-pitkällä.

V

uonna 1986 suunnistin ensimmäisissä SM- kilpailuissa. Nyt vaihtaessani sarjaan D70 tuli ensimmäiset henkilökohtaiset SM-mitalit kesäkisoissa, vuosia meni opetellessa.
Vaasan sprintissä oli tiukka kisa, tuli jaettu 2.sija HOPEA. Teiskon pitkältä matkalta
3.sija PRONSSI. Lisäksi 2 kultamitalia sain
hiihtosuunnistuksessa talviseurassani.
Myös kansallisista tuli voittoja ja hyviä
sijoituksia. MM-kisoissa ei tullut voittoa,
mutta hyvä sijoitus.
Vuosi on ollut kohdallani tosi huikea kaikkiaan yli 40 kisaa ja niistä yht. 7
SM-mitalia.
Mirja-Liisa Sulander

Mirja-Liisa jaetulla SM-sprintin hopeakorokkeella yhdessä Marja-Terttu Koskisen (VaHa) kanssa.
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WMOC Viro 2016
Veteraanien MM-kisat kilpailtiin viime elokuussa
Suomenlahden eteläpuolella Virossa

V

eteraanien MM-mitalit jaettiin vain
kahdella matkalla, sprintissä ja pitkällä matkalla. Mutta lisäksi ohjelmassa oli sprintin karsinta ja kaksi pitkän
matkan karsintaa.
Sprintit suunnistettiin Tallinnassa, karsinta Kadriorgin puistossa ja finaali hienossa vanhassa kaupungissa. Metsämatkojen

kilpailut käytiin 50-70 km Tallinnasta itään,
pitkän matkan karsinnat Körvemaalla ja finaali Pikasaaressa.
Epilän Esasta mukana oli kymmenen kilpailijaa (5 naista ja 5 miestä), mutta mitaleille ei tällä kertaa päästy. Samaan aikaan käydyn Tallinnan rastiviikon sprintteihin osallistui lisäksi puheenjohtaja perheineen :)

V

iime kesän parhaana pidän Tallinnan WMOC -kisamatkaa, jossa oli
muitakin Esalaisia. Tuloksista sen
verran, että pitkän matkan toinen karsinta
meni hyvin, olin viides ja finaalissa kolmastoista (suomalaisista toinen).
Sprintit tuottivat vaikeuksia, kun juostiin
ihanilla näköalapaikoilla ohi ravintolaterassien, puistojen, presidentin linnan, museoiden ja oli kaikkea kaunista katseltavaa kuten
rastilippukin kyllä on. En osannutkaan keskittyä. Muutenkin menee vaihtelevasti, riippuen, onko off- vai on-nappi päällä.
SM-erikoispitkällä ”päivä paistoi risukasaan”, joten yllätyin itsekin. Toiseksi viimeisellä rastilla näkyi selkiä jo useampikin,
siinä sai vielä loppuvoimia. Suunnistusreissu on aina seikkailu. Siinä se viehätys onkin.
”Tänään sinä, huomenna minä”, ainakin voi
toivoa. Mennään niin kauan kuin Herra suo.
Marjatta Vauhkonen

Myös mallikartalla pääsi harjoittelemaan Tallinnan vanhaan kaupunkiin.

Epilän Esalaisia yhteiskuvassa WMOC-kisoissa.

Marjatalla ja D85-sarjan Sole Niemisellä (Jämsän Retki-Veikot) hymy herkässä Tallinnassa.
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EE:n toimintakertomus 2016
Suunnistustoiminta

Epilän Esa järjesti perinteisen koululaissuunnistuksen Tampereen koululaisille.
EE teki radat Epilänharjun, Horhan, Lamminpään ja Mustavuoren kartoille. Rastit
olivat maastossa 3-4 viikon ajan syys-lokakuussa. Lisäksi Epilän kartalla oli kaksipäiväinen TrailO-tapahtuma. Koululaissuunnistukseen painettiin 3550 karttaa.
Talkoolaisia oli 14 ja yhteensä tehtiin yli
120 talkootuntia. Vastuuhenkilönä toimi
Elina Lusa-Järvinen.
Iltarastitapahtumia oli Epilän Esalla
kaikkiaan kymmenen, joista normaaleja maanantaitapahtumia oli kahdeksan ja
kaksi taito-/viikkotapahtumaa.
Suuruudeltaan nämä vastaavat kansallisia kilpailuja, sillä keskimäärin joka tapahtumassa oli noin 360 osallistujaa. Parhaiten EE:n järjestämillä iltarasteilla oli
kävijöitä Horhassa, Mustalammilla, Kilpijoella ja Julkujärvellä, joissa kaikissa
oli noin 450 osallistujaa. Kokonaismäärä
kauden aikana kohosi 3200 osallistujaan
seuramme osalta.
Jokaisessa tapahtumassa oli ratamestari
ja tapahtumavastaava, sekä noin kahdeksan talkoolaista. Näin kokonaismäärä järjestäjinä oli noin 100 henkilöä.

Tarkkuussuunnistus

Kauden toiminta oli edellisten vuosien tapaan hyvin aktiivinen johtuen siitä, että
normaalin harjoittelu- ja kilpailutoiminnan lisäksi Epilän Esan edustajat toimivat tarkkuussuunnistuksen sekä kansallisessa että kansainvälisessä kehittämisessä ja niihin liittyvissä luottamustehtävissä.
Tänä vuonna Epilän Esalle tuli yksi
maajoukkue-edustus, kun Hanski (Hannu Niemi) oli toukokuussa kilpailluissa
EM-kilpailuissa (ETOC) Tsekissä Suomen maajoukkueessa. Menestys jäi tällä
kertaa vaatimattomaksi.
MM-kilpailut kilpailtiin elokuussa Ruotsissa. Hanski toimi kilpailuissa
Suomen joukkueen johtajana. Suomi sai
MM-kilpailuista kolme pronssia, joiden
saajat olivat Pinja Mäkinen TempO:ssa ja
sekä avoimen että paralympia-sarjan viestijoukkueet.
Epilän Esan edustajat ovat aktiivisesti ottaneet osaa Suomessa järjestettyihin
kilpailuihin.
Syyskuun koululaissuunnistusviikoilla
tarjosimme viime vuotiseen tapaan koululaisille tarkkuussuunnistusmahdollisuuden. Maikun ja Hanskin tekemän radan
Kaarilan koululta Vaakon maastossa kiersi kahden päivän aikana yhteensä noin
400 koululaista Harjun, Hyhkyn, Kaarilan, Kalkun ja Tesomanjärven kouluista.

Seuran uusi rastivaunu kovassa käytössä, karttojen myyntiä Viisajärvellä 3.10. illan hämärtyessä.

Paikan päällä koululaisia opastivat lajin
saloihin Hanski, Varpu ja Pentti Niemi.
Olemme järjestäneet tarkkuussuunnistustapahtuman toukokuussa ja syyskuussa pienelle kuntoutusryhmälle Kaupissa.
Sari Salomaa-Niemi on toiminut vuoden 2009 alusta lähtien Kansainvälisen
suunnistusliiton eli IOF:n TrailO komitean puheenjohtajana, jonka kokoukseen
Sari otti osaa tammikuussa Ruotsissa.
Hanski on toiminut vuoden 2015 alusta lähtien Suomen Suunnistusliiton Tarkkuussuunnistuksen oto-lajipäällikkönä
syyskuuhun asti, jolloin pestin otti hoitaakseen Anna Jacobson.

Julkaisutoiminta

Seuran jäsenlehti PUSKASIKA ilmestyi kaksi kertaa. Päätoimittaja Petri Hirvonen on vastannut lehden sisällöstä ja
koonnut artikkeleita seuran toiminnasta.
Myös muilta seuran jäseniltä on saatu juttuja ja valokuvia lehteen. Painosmäärä oli
keväällä 270 kpl ja syksyllä 150 kpl, yhteensä 420 lehteä.

Karttatoiminta

Seuralla on ajantasaistettuja karttoja 14
eri kohteesta. Kolme aluetta sijaitsee
Länsi-Tampereella ja loput Ylöjärven
kaupungissa. Uusin kartoista on Epilän
SM-sprintin kisakartta 2015.
Tänä vuonna laajennettiin Äkönmaan
karttaa uusintakartoituksella kolmostien
varressa Hämeenkyrön Sasin suuntaan.
Lisäksi Pikku-Ahveniston kartalla tehtiin
ajantasaistus Mustalammen ympäristössä.
Koopisteen Kimmo Viertola on toiminut
kartoittajana.

Iltarastikarttojen ajantasaistusta on
tehty myös ratamestarien toimesta. Seura on ylläpitänyt kiintorastikarttoja Horha-Ylöjärvi-alueella ja toimittanut päivitetyt kartat sekä Länsi-Tampereen
että Ylöjärven kouluille vastikkeetta.

Taloudellinen toiminta

Tampereen kaupunki on avustanut toiminta- ja karttarahoillaan seuraamme. Päätulo
on tullut iltarastitoiminnasta. Sponsoreina
ovat toimineet edelleen Rotator ja Tevella.
Lisätulona on ollut myös pieni vuokratulo omistamastamme huoneistosta. Jäsenmaksut tuovat osan tuloista.
Suurimmat menoerät olivat kilpailumaksut sekä uuden rastivaunun hankinta.

Jäsentoiminta

Seuran toiminta keskittyy suunnistuksen,
hiihtosuunnistuksen, pyöräsuunnistuksen
ja tarkkuussuunnistuksen palvelujen tarjoamiseen sekä jäsenilleen että ulkopuolisille henkilöille, yhdistyksille ja firmoille.
Syksyn aikana seuran jäsenrekisteri on
käyty perusteellisesti läpi ja jäsenkannasta on siivottu pois seuraan kuulumattomat
jäsenet. Uusia jäseniä liittyi 5, seuran jäsenmäärä on nyt 157.

Kilpailutoiminta

Seuran jäsenet osallistuivat aktiivisesti kilpailuihin, saavuttaen hiihtosuunnistuksen SM-kisoissa peräti 19 henkilökohtaista ja 4 viestimitalia, suunnistuksessa 8 henkilökohtaista SM-mitalia ja pyöräsuunnistuksessa 1 SM-mitalin. Lisäksi saavutettiin lukuisia AM-mitaleita sekä rastiviikkojen palkintosijoja.
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EE:n toimintasuunnitelma 2017
Vuoden 2017 tärkeimmät toiminta-alueet
1) Suunnistustoiminnan aktiivinen kehittäminen

7) Kilpailuihin osallistuminen

2) Kilpailujen järjestäminen

8) Iltarastien järjestäminen

Kannustetaan seuran jäseniä osallistumaan Suunnistusliiton sekä Hämeen alueen ja oman seuran koulutuksiin.
Näitä ovat mm. ratamestarikoulutukset ja nuorten ohjaajakoulutukset. Suunnistuskouluun etsitään uusia vetäjiä.
Osallistutaan Tampereella FIN5 / JWOC 2017 järjestelyihin Kooveen kanssa, talkooväkeä 10 hlöä koko viikoksi
sekä 10 hlöä sprinttiin 12.7.2017 rastivahdeiksi.
Suunnitellaan AM-/ kansallisten suunnistuskilpailujen järjestämistä 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-Soppeenmäen alueella. Lisäksi toimitetaan päivitettyjä karttoja
Länsi-Tampereen ja Ylöjärven kouluille vastikkeetta.

5) Koululaissuunnistusten järjestäminen

Seuramme hoitaa jälleen perinteisen koululaissuunnistustapahtuman Tampereen koululaisille syys-lokakuussa. Radat tehdään Epilänharjun, Horhan, Lamminpään ja
Mustavuoren kartoille. Lisäksi koululaisille järjestetään
TrailO-tapahtuma. Karttoja painetaan yli 3000 kpl ja talkoolaisiksi tarvitaan yli 10 henkeä. Koululaissuunnistuksen vastuuhenkilönä toimii Elina Lusa-Järvinen.

6) Karttojen tuottaminen ja ajantasaistus

Suunnitelmissa on vanhan Tesoma-Lamminpään alueen
korttelikartan sekä Mastosvuoren maastokartan ajantasaistukset. Lisäksi iltarasteja varten tehdään karttoihin tarvittavat päivitykset.

Kannustetaan seuran jäsenten osallistumista kaiken tasoisiin suunnistuskilpailuihin. Epilän Esa maksaa osallistumismaksut vuosittain 400eur asti / kilpailija kaikkiin kotimaassa järjestettäviin suunnistuskilpailuihin.
Epilän Esan järjestettävänä vuonna 2017 on 10 iltarastien
osatapahtumaa. Kullakin kerralla on omat ratamestarit ja
tapahtumavastaavat. Lisäksi on 3 talkooryhmää, joista jokaiseen kerätään noin 12-15 talkoolaista.

9) Talvirastien järjestäminen

Epilän Esa osallistuu Tampereen talvirastien järjestämiseen. Talvikaudella 2016-2017 on seuran järjestettävänä
3 talvirastien osatapahtumaa. Kullakin kerralla on omat
ratamestarit ja tapahtumavastaavat sekä 2-3 talkoolaista.

10) Epilän Esan nettisivut

Vuonna 2014 avattujen seuran uusien nettisivujen toiminta tiedotuskanavana on vakiintunut. Ajankohtaiset seura-asiat löytyvät netistä ja jäsenrekisterin siirto nettipohjaiseksi on tehty. Sivuston kehittämistä ja käytön opastusta jatketaan. Nettisivujen 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 lisäksi Rasti-Nokian kanssa talvirastien osalta. Hiiltomiesten kanssa tehdään yhteistyötä pyöräsuunnistuksessa. Alueen partiolaisille annetaan kartta- ym. apua. Lisäksi toimitaan pelastustoiminnassa kadonneiden etsinnässä.

12) Seuran kiinteistöjen ja omaisuuden ylläpito

Seuran kiinteistöjen (kerhohuone ja asunto-osake) sekä sijoitusomaisuuden ylläpidosta vastaa Heikki Rantala.

Tarkkuussuunnistuksen toimintasuunnitelma 2017
Toimitaan edelleen lajin kansallisessa ja kansainvälisessä kehittämisessä sekä pyritään säilyttämään kansallisten kilpailuiden ja varmistamaan lajin kansainvälisten kilpailuiden korkealaatuisuus.
Toteutetaan tarkkuussuunnistus opastettuna syksyn koululaissuunnistuksissa. Järjestetään harjoituksia tai erilaisia tapahtumia
kevään ja kesän aikana.
Hanski toimii todennäköisesti Suomen joukkueen johtajana

heinäkuussa järjestettävissä MM-kilpailuissa Liettuassa. Pohjoismainen maaottelu järjestetään syyskuussa Nokialla, joiden järjestelyihin osallistumme tarpeen mukaan. Hanski toimii IOF:n
valvojana vuoden 2018 MM-kilpailuissa Latviassa, joka luonnollisesti työllistää jo etukäteen. Osallistutaan myös kilpailijoina mahdollisimman moneen Eurooppa Cupin osakilpailuun sekä
mahdollisimman aktiivisesti Suomessa järjestettäviin kansallisiin
kilpailuihin sekä kuntosuunnistustapahtumiin.

Puskasika: Epilän Esan jäsenlehti. Vastaava toimittaja: Petri Hirvonen. Paino: Grano Oy, Tampere 2016
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Epilän Esan uusien
seura-asujen lisätilaus

K

aikkia uusia 2015-2016 päivitettyjä seura-asuja voi nyt hankkia lisää. Tilattavissa
nyt siis samalla kertaa kesä-, hiihto- ja pyöräsuunnistusasujen kaikki mallit. Jos
jäit ilman uusia asuja viime tilauskierroksella, niin nyt on uusi mahdollisuus!

Tilaukset tehdään netissä EE:n jäsensivujen kautta, jonne on linkki seuran etusivulta.
Tunnukset jäsensivuille voi pyytää sähköpostilla osoitteesta petri.salmela(at)kolumbus.fi.
Jos jäsensivujen käyttö ei onnistu, niin tilauksen voi tehdä suoraan sähköpostilla myös
osoitteeseen petri.hirvonen(at)pispala.net.
Ainakin Caliber-suunnistuspaidasta on mallikokoja Noname Brand Storella (Satamakatu
26, Tampere), jossa niitä voi käydä sovittamassa. Siellä voi myös tehdä tilauksia. Liikkeen
aukioloajat kannattaa tarkistaa etukäteen netistä tai puhelimitse.
Minimitilausmäärä seurapainatustuotteissa on 10 kpl. Tilaus tehdään, kun tämä määrä
ylittyy. Perustuotteita voi tilata tai ostaa Noname Storelta seurahintaan myös yksittäin.

EE tukee seurapainatuksella ja
-logolla varustettuja asuja:
Kesäasut: 20eur / suunnistuspaita,
juoksutakki tai juoksuliivi
HiSu-asut: 40eur / lämmittelytakki, lämmittelyliivi tai kilpailuasu (paita+housut)
päähineissä (pipo, panta ja buffihuivi) ei
ole seuratukea
PySu-asut: 20eur / pyöräilypaita
Seuratuki huomioidaan laskutusvaiheessa.

Uusien kesäasujen mallisto ja hinnat:

80€

31€

35€

35€

42€

47€

70€

95€

16€ 33€

16€

55€

19€

31€

29€

55€
pyöräilypaita

Uusien hisu-asujen mallisto ja hinnat:

lämmittelyhousut
69€

lämmittelytakki
105€

panta
18€

kilpailuasun
housut
67,5€

buffihuivi

pipo

13€

25€

lämmittelyliivi
80€

kilpailuasun
paita
67,5€

