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SUUNNISTAJAN POLKU HELMIKUUSSA 2014 (KUVA: TEPPO SALMIA)  TÄSSÄ NUMEROSSA MM. 

Missä lie menneen talven lumet?  Ikkunasta 
näkyy vihertävää ohrapeltoa. Tarpian 
Suunnan hiihtosuunnistuksen ykköstykit 
löysivät Virosta lunta ja rastitkin löytyivät. 
Antti Virtaselle jälleen maailmamestaruus ja 
Olli Savikolle loistava neljäs sija. Onnittelut! 

Hämeen oravapolkuviestin (HOV) 
valmisteluja on aloiteltu lyhyen talven aikana 
ja pienen tauon jälkeen päästään taas 
verestämään kisakoneistoa. Paljon on 
lupautunut mukaan myös uutta porukkaa, 
joka on aina hyvä merkki seuratoiminnassa. 

T-rastit vaihtavat nimeä kuluvan kauden 
aikana. Iltarastit kulkevat jatkossa 
Torstairastit nimellä. Nimeä haluttiin 
selkeyttää ja brändätä. Muutoksen takana on 
myös yhteistyön syventäminen Pirkkalan 
Hiihtäjien ja Tampereen Yrityksen kanssa. 
Molempien seurojen kanssa on 
aikaisemminkin tehty yhteistyötä 
suunnistuksen merkeissä, joten 
rastikalenterin yhdistäminen ei tuo suuria 
muutoksia tullessaan. 

Seura- ja lajiyhteistyötähän meidän 
kannattaa suosia myös muissa yhteyksissä, 
jotta harjoittelumahdollisuuksia saadaan 
lisää ja monipuolisuus pitää mielen ja kropan 
virkeänä. Toivottavasti näissä merkeissä 
voidaan järjestää spesiaaliharjoituksia tai 

tapahtumia kauden aikana perusohjelman 
lisäksi. 

Tätä kirjoittaessa on suunnistuskoulujen 
suunnittelu kovassa vauhdissa, seura-
asuasiat tulilla, johtokunta pukannut 
tilinpäätöstä toiminnantarkastajille, on käyty 
koulutuksissa ja paljon muuta hyvää pöhinää. 
Myös rastikautta ollaan avaamassa etuajassa 
(katso tarkemmin Torstairastikalenterista). 

Hei, enää reilut 80 luukkua avaamatta 
mäkijumppaan. Rytökylän Kusikallio 
odottaa. Jaa mikä? Jukola!!! 

Muutoksia vuodelle 2014 
Sähköpostiosoitteemme vaihtuu ja uusi 
osoite on tarpian.suunta@gmail.com 

Vanha osoite pidetään vielä jonkin aikaa 
käytössä. 

Jäsenmaksuasioissa suurin muutos on 
Oravapolkukoulumaksun sisällössä, johon 
kuuluu uutena vakuutus, lisenssi ja seuran 
jäsenyys. 

 

 

 

Varainhankinta 
Oletko markkinointi-ihminen tai onko sinulla hyviä 
kontakteja. Seuralla on suuria tarpeita, joita pitäisi... 

Sivu 2 

Aikuisten suunnistuskoulu 
Tarpian Suunta järjestää jälleen suunnistuskoulun 
aikuisille huhti -toukokuussa 2014. Suunnistuskoulun … 

Sivu 4 

Maksut ja Kuntosuunnistajan 
vakuutus 

Sivu 5 

Torstairastikalenteri 

Sivu 6 

TARPIAN SUUNTA RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

Aika: 31.3.2014, klo 18:00 
Paikka: Innilän maja, 

 Sotavallantie 119, 
 Lempäälä 

 
 Sääntömääräiset asiat 
 Kahvitarjoilu 

TERVETULOA, 

JOHTOKUNTA 

Hyvää pöhinää! 
Tarmo Kokko 
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Oletko markkinointi-ihminen tai onko sinulla 
hyviä kontakteja? Seuralla on suuria 
hankintatarpeita, joita pitäisi saada 
toteutettua. Suurimmat tarpeet koostuvat 
kalusto- ja ohjelmistohankinnoista. Näitten 
hankintojen takana on tarve helpottaa 
seuratoimijoiden taakkaa. 

Iltarastikalusto esimerkiksi olisi hyvä saada 
vaunuun, jossa kaikki tarvikkeet kulkisivat 
mukana (esim. tulospalvelulaitteet, 
aggregaatti, opasteet). Toimitsijat voisivat 
samassa vaunussa myydä karttoja ja ottaa 
vastaan suunnistajia. Ohjelmistopuolella 
kalleinta hankintaa edustavat kartanpiirtoon 
tarkoitetut OCAD 11- ohjelmat, joista n. 500 
EUR arvoisella lisenssillä pystytään 
käsittelemään suurimmatkin kartat, ja 
näitähän tarvittaisiin enemmän kuin yksi 
kappale, ettei ainakaan työkalujen 
puutteesta jää meidän liikuntapaikat 
rakentamatta. Käyttökelpoisen 
iltarastivaunun saisi n. 3300 Eur hintaan ja 
tällaiseen vaunuun saisi helposti 
yhteistyökumppanien mainokset esille. Myös 
jäsenpalveluiden parantamiseen löytyisi 
käyttöä.

 

Tarjolla yhteistyökumppaneille on mm. 
Torstairasti-näkyvyyttä, kisanäkyvyyttä, 
nettimainontaa, sekä räätälöityjä palveluita 
yhteistyökumppaneille. 

 

 

 

Valmennuksesta puhuttaessa tarkoitetaan 
yleensä tavoitteellisen harjoittelun 
ohjelmoinnista henkilökohtaisella tasolla. 

Homma kuulostaa vakavalta, mutta sitähän 
se ei saa missään tapauksessa olla. Kipinä 
lajiin pitää säilyttää ja pääasiahan on, että 
harrastaa liikuntaa tarpeeksi, on se sitten 
mitä tahansa. 

Tarpian Suunnan valmennusresurssit ovat 
tällä hetkellä hyvin pitkälti sidottuna lasten 
harjoitusten tukemiseen. Pitemmällä 
aikavälillä pyritään räätälöimään 
harjoituksia, joissa myös aikuiset voisivat 
osallistua harjoitteluun paremmin ja niin, 
että harjoitus on eri päivänä kuin 
Torstairastit. 

 

 

 

 

 

 

Tämä mahdollistaisi sen, että harjoituksissa 
reenattuja taitoja voisi sitten iltarasteilla 
kokeilla ja hakea sitä omaa suoritusta. 

Joitakin kokeiluja yritetään pitää jo tämän 
kauden aikana. Pääsääntöisesti näissä 
harjoitteissa pyritään herättämään asioita 
siellä oman pään sisällä erilaisilla 
taitoharjoitteilla ja jokainen toteuttaa 
harjoitusta oman fysiikan sallimissa rajoissa, 
kisavauhdilla tai sitten kokeillen niitä rajoja. 
Suorituksen hallinta ja sujuvuus on näissä se 
ykkösjuttu. On myös mahdollista, että 
kilpailuun valmistavalla kaudella on joitain 
vetoharjoituksia. Näistä kaikista 
harjoituksista ilmoitellaan tapauskohtaisesti 
erikseen. Seuraa valmennussivuja ja 
seurauutisia.  

ORAVAPOLKUKOULU 

Lasten oravapolkukoulu starttaa 
aloitusinfolla viikolla 16. 
 
Tapahtumassa mm. infoa oravapolkukoulun 
ohjelmasta, niin aloittelijoille kuin 
jatkajillekin. Tarkempi paikka ja aikataulu 
ilmoitetaan seuran nuorisotoimintasivuilla. 
 
Oravapolkukoulun rehtorina toimii Aimo 
Kuoppala ja apureina tuttuja hahmoja. 
 
Tarjolla on luontoa, kivoja haasteita, 
kavereita ja elämyksiä. Tule mukaan 
seikkailuun. 
 
Ennakkotehtävä oravapolkukoululaisille: 
Piirrä kartta kodistasi tai pihapiiristä, pyydä 
vanhempia ostamaan läjä pääsiäismunia. 
Vanhemmat piilottavat pääsiäismunat ja 
piirtävät sijainnit tai vihjeet piirtämääsi 
karttaan. Etsi ja herkuttele vaikka ystävien 
kanssa. Rasteilla voi olla tietysti 
porkkanoitakin. 

LISÄTIETOJA 

tarpsu.sporttisaitti.com/nuorisotoiminta/ 

Varainhankinta 
Tarmo Kokko 

Valmennus 
Tarmo Kokko 

Itsenäisyyttä juhlistamassa 
6.12.2013 Vesilahden Hailianmäessä. (Kuva: Teppo Salmia) 
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LEIMAUS 2014 

 

Leimausleiri pidetään tänä vuonna 
Ounasvaaralla 3. -6.6. 

Leimausleiri on tarkoitettu 8-18-vuotiaille suunnistuksen 
harrastajille sekä kokeneemmille kilpailijoille. 

Neljän päivän leirin aikana on tarjolla monipuolisia ja 
eritasoisia suunnistusharjoituksia omien seuraohjaajien 
ohjauksessa, oheisohjelmia sekä mahdollisuus pelailuun 
ja kisailuun kavereiden kanssa. 

Suunnistusmaasto tarjoaa hyviä mahdollisuuksia mm. 
käyrän lukuun ja olennaisen oivaltamiseen. Tarjolla 
esim. Joulupukkisprinttiä ja suunnistusta Joulupukin 
luolan katolla. Leirillä selviää myös, kuka on 
Ounasvaaran palkisen kovin jutaaja? 

LISÄTIETOJA  
Nuorisovastaava, sekä Teppo Salmia 
leimaus2014.fi 

 

 

 

HÄMEEN ALUEEN MESTARUUSKILPAILUT 
2014 
 

 10.05. AM-sprint LHR 

 20.05. AM-keskimatka VaHa 

 09.08. AM-pitkä KyRa 

 10.08. AM-viesti KyRa 

 23.09. AM-yö Koovee 

 04.10. AM-erikoispitkä IkNV 

LISÄTIETOJA  
hameensuunnistus.nettisivu.org/kilpailut/ 

 

KUOPIO-JUKOLA 2014 
 

Kuopio-Jukolassa 14.-15.6.2014 kilpaillaan 66. Jukolan 
viesti ja 37. Venlojen viesti. Kilpailun pitkä ja kunniakas 
historia saa jatkoa idyllisen kauniissa, vesistöjen 
ympäröimässä kilpailukeskuksessa ja maastossa. 

Kilpailukeskus sijaitsee vain parin kilometrin päässä 
Vehmersalmen keskustasta. Kilpailualue on noin 12 km2 
suuruinen ja valmistunut suunnistuskartta on sieltä 
ensimmäinen laatuaan. Kuopio-Jukola tulee 
sijaitsemaan Euroopan suurimmassa sisävesien 
saaressa, Soisalossa. Kilpailijat eivät pääse eksymään 
kovin pitkälle, jos eivät etene uimalla. 

LISÄTIETOJA  
www.jukola.com/2014/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnistuskausi on aloitettu 
hiihtosuunnistuksilla, vaikka tänä talvena on 
lunta pitänyt lähteä etsimään kauempaa. 
Lumipulan vuoksi on suurin osa hisu-kisoja 
jouduttu perumaan. Huhtikuussa taas 
alkavat kesäsuunnistuskilpailut. Kilpailuja 
järjestetään Hämeen alueella useita, nämä 
löytyvät mm. Irmasta 
(irma.suunnistusliitto.fi). 

HOV-järjestelyt 
Tarpian Suunta järjestää Hämeen 
oravapolkuviestin (HOV) Akaan Toijalassa 
Nahkialanvuorella 29.7. Viestikisan 
järjestämisessä tarvitsemme kaikkien seuran 
jäsenten talkoopanosta. 

 

Viestit 
Tänä vuonna osallistumme Venlojen ja 
Jukolan viesteihin Kuopion Vehmersalmella 
14.-15.6. Molempiin viesteihin saadaan 2-3 
joukkuetta. Kuopio-Jukolan viestiin voi 
ilmoittautua Vesalle, sähköpostilla 
vesa.ijas(at)saunalahti.fi, muista ilmoittaa 
myös osuustoiveet.  

AM-viesteihin 10.08. pyritään osallistumaan 
mahdollisimman monella joukkueella. 

Lisäksi syksyllä osallistumme Halikkoviestiin 
25.10. Mahdollisesti muihinkin viesteihin 
osallistutaan, mikäli innokkaita löytyy 
riittävästi. 

Kilpailulisenssi ja kilpailuihin 
ilmoittautuminen 
Kilpailulisenssin lunastaminen ja 
henkilökohtaisiin kilpailuihin 
ilmoittautuminen tehdään viime vuoden 
tapaan Irman kautta. 

Kilpailulisenssin lisäksi voi ottaa itselle 
vakuutuksen suunnistuksessa tapahtuvien 
tapaturmien varalle. Joka tapauksessa 
kannattaa tarkistaa, että on voimassa oleva 
vakuutus, joka korvaa myös kilpaurheilussa 
tapahtuneet tapaturmat. 

Tulossatoa 
Vuoden 2014 suunnistukset on aloitettu 
hienoilla hiihtosuunnistussuorituksilla. 
Parhaasta tuloksesta on vastannut Antti 
Virtanen H45 sarjassa, voittamalla 
veteraanien MM-kilpailut Viron Pölvassa. 

Veteraanien HiSu MM 

H45 Antti Virtanen 1. 
H50 Olli Savikko 4. 

  

Kilpailut 
Vesa Ijäs 

Leirikisatunnelmia 
Kisakeskuksessa Leimaus 2011 –leirillä 

(Kuva: Tarmo Kokko) 

Kilpailukeskus: 
Maalisuora ja vaihtoalue helmikuun loppupuolella 
(Kuva: Vesa Ijäs) 
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Tarpian Suunta järjestää jälleen 
suunnistuskoulun aikuisille huhti -
toukokuussa 2014. Suunnistuskoulun 
tavoitteena on oppia suunnistustaidot, joilla 
voi osallistua itsenäisesti iltarasteille ja jatkaa 
omatoimisesti lajin harjoittelua. 

Kurssilla käydään läpi lajin perusasiat, 
aiempaa suunnistuskokemusta ei tarvitse 
olla. 

Tule kokeilemaan reipasta, 
monipuolista ja 
luonnonläheistä lajia, jota voi 
harrastaa rennosti 
kuntoilumielessä, luonnosta 
nauttien - tai jopa kilpailuihin 
tähdäten.  

Suunnistustaidoista on paljon hyötyä kaikille 
metsässä liikkujille: marja- ja sienimetsällä, 
retkillä ja vaelluksilla. 

Suunnistus on myös hyödyllinen oheislaji 
muiden lajien urheilijoille, esim hiihtäjille ja 
juoksijoille. 

  

AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU 2014 

KURSSI-ILLAT: 
 
 Ke 23.4. klo 17:30- 20:00 Moision koulu: teoriaa + karttaharjoitus kävellen 
 Ti 29.4. klo 17:30 -20:30 Innilän hiihtomaja: teoriaa + helppo suunnistusrata ryhmissä 
 To 1.5. klo 17:30 -20:00 Hakkarin liikuntahalli: lyhyt kertaus + ohjattu harjoitus 

  maastossa, Torstairastien yhteydessä 
 To 8.5. klo 17- 19 Torstairastit ohjaajien kanssa (Vesilahti) C-rata 
 
HINTA: 65,- 
 
HINTAAN SISÄLTYY: 
 Neljä ohjattua kurssi-iltaa, kahvitarjoilu kahdella ensimmäisellä kerralla 
 Kurssimateriaalit, sis. neljän harjoitusradan kartta 
 Kuuden kerran sarjalippu Torstairasteille, voimassa kauden 2014 ajan 
 

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT: 

Kirsi Välimaa 
kirsi.valimaa(at)yahoo.com 
040 751 3961 

TIEDUSTELUT HARRASTUSSUUNNISTUKSEEN LIITTYEN: 

Reijo Simonen 
0400 831 094 

Aikuisten suunnistuskoulu – 
tule tutustumaan 
suunnistukseen 
Tarmo Kokko 

(Kuva: Teppo Salmia) 

(Kuva: Teppo Salmia) 
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Jäsenmaksut 2014 
Aikuset 30 €, 16-vuotiaat ja sitä nuoremmat 
15 €. Jos perheestä on seuran jäsenenä 
useampia lapsia, niin heistä maksetaan 
jäsenmaksua ensimmäisen osalta 15 € ja 
muista 10 € / lapsi. 

Huom. Oravapolkukoulumaksu sisältää 
jäsenyyden. 

Huom. Perhejäsenmaksu ei ole enää 
käytössä. 

Jäsenmaksulla saa hteistyökumppanien 
tarjoamat edut, viestien kilpailumaksut 
(Suomessa), talven liikuntasaliharjoitukset, 
osittaiset kilpailumaksut (ks. kilpailumaksut 
2014) ja 15-18 -vuotiaille seura maksaa 
kilpailulisenssin. 

Oravapolkukoulumaksu 2014 
 Oravapolkumaksu vuonna 2014 on perheen 
ensimmäiseltä oravalta 40 € ja perheen 
muilta oravapolkulaisilta 35 €. 

 Oravapolkukoulumaksu on tarkoitettu 14-
vuotiaille ja sitä nuoremmille (vuonna 2000 
tai myöhemmin syntyneet). 

Oravapolkumaksulla saa ohjelman 
mukaisen oravapolkutoiminnan, talven 
liikuntasaliharjoitukset, seuran omien 
tapahtumien karttamaksut, 
kannustinpalkinnot, kauden päättäjäiset, 
seuran jäsenyyden, kilpailumaksut suomessa 
ja NuoriSuunta -kortin (sis. lisenssin ja 
vakuutuksen). 

Kilpailumaksut 2014 
Aikuisille seuran jäsenmaksun maksaneille 
(19-vuotiaat ja sitä vanhemmat jäsenet) 
seura maksaa kilpailumaksuja 
henkilökohtaisiin kilpailuihin enintään 120 € 
/ henkilö / suunnistuslaji. 

Seura maksaa viestien osallistumismaksut 
Suomessa. 

Matkakorvauksia kilpailuihin maksetaan vain 
viestien yhteiskuljetuksiin, ei yksittäisiin 
henkilöautokyyteihin. Johtokunnan pitää 
tapauskohtaisesti hyväksyä matkakulut 
korvattaviksi. Matkakorvauksista pitää sopia 
ennen ko. kilpailua. 

Kuntosuunnistajan vakuutus 
Kuntosuunnistajan kannattaa hankkia 
edullinen Kuntosuunnistajan vakuutus 
tapaturmien varalle, sillä vapaa-
ajanvakuutukset korvaavat vaihtelevasti 
kuntosuunnistustapahtumissa sattuneita 
tapaturmia. Kuntosuunnistajan vakuutus on 
voimassa: 

 Suomen Suunnistusliitto ry:n kuuluvien 
seurojen järjestämissä kausiohjelman 
mukaisissa kuntosuunnistustapahtumis-
sa ja näiden yhteydessä järjestettävissä 
Firmaliiga- tai vastaavissa kilpailuissa 

 seurojen järjestämillä 
suunnistuskursseilla 

 kansallisten ja aluemestaruuskilpailujen 
yhteydessä järjestettävissä 
kuntosuunnistussarjoissa (ml. rastiviikot) 

 Jukolan ja Venlojen Viestissä 
 edellä mainittuihin tilaisuuksiin 

välittömästi liittyvillä meno- ja 
paluumatkoilla 

 alle 80-vuotiailla henkilöillä 

 vakuutus kattaa kaikki neljä Suomen 
Suunnistusliitto ry:n lajia, suunnistus, 
hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus ja 
tarkkuussuunnistus 

Vakuutus ei ole voimassa muissa kilpailuissa 
kuin yllä mainituissa, eikä harjoituksissa 
tapahtumien välillä. Vakuutuksen ottaja on 
Suomen Suunnistusliitto ry ja vakuutuksen 
antaja Pohjola Vakuutus Oy. 

Kuinka Kuntosuunnistajan vakuutus hankitaan 

Vakuutuksen voi ostaa Suomen 
Suunnistusliiton verkkokaupasta. Käytä 
ostaessasi Tarpian Suunnan kuntosuunnis-
tustapahtuman tunnusta 250, tuet samalla 
kuntorastitapahtumaa järjestävää seuraa. 

Kirjoita tunnus 250 ”Tilausta ja toimitusta 
koskevat huomautukset” -kenttään. 

Vakuutuksen hinta on 13 € ja se on voimassa 
ostohetkestä hankintavuoden loppuun. 
Ostotapahtuman jälkeen saat vahvistuksen 
ostosta sähköpostiisi. 

Vakuutuksen vuonna 2014 lunastaneille 
henkilöille lähetetään Suunnistaja-lehden 
näytenumero. 

  

MAKSUOHJEET 

NÄIN MAKSAT JÄSENMAKSUN 
 
Vastaanottaja: Tarpian Suunta ry 
Tili  Kantasäästöpankki, FI71 4252 0010 0840 25 
Viite  5144 
Eräpäivä  31.3.2014 
 
Toimita tieto keitä maksu koskee (jäsenten nimet, syntymävuodet, osoite ja sähköpostiosoite) 
sähköpostilla osoitteeseen tarpian.suunta@gmail.com tai postitse osoitteeseen: Tarpian 
Suunta ry, Riitiäläntie 448, 37500 Lempäälä.  HUOM. 15-18 -vuotiailta tarvitaan myös 
henkilötunnus vakuutusta varten. 
 
NÄIN MAKSAT ORAVAPOLKUKOULUMAKSUN 
 
Vastaanottaja: Tarpian Suunta ry 
Tili  Kantasäästöpankki, FI71 4252 0010 0840 25 
Viite  5160 
Eräpäivä  15.5.2014 
 
Toimita tieto keitä maksu koskee (jäsenten nimet, henkilötunnus*, osoite ja sähköpostiosoite) 
sähköpostilla osoitteeseen tarpian.suunta@gmail.com tai postitse osoitteeseen: Tarpian 
Suunta ry, Riitiäläntie 448, 37500 Lempäälä. 
 
*HUOM. Henkilötunnus tarvitaan Oravapolkuvakuutusta varten. 
 

LISÄTIETOJA 

Tarmo Kokko 

Maksut ja Kuntosuunnistajan 
vakuutus 
Tarmo Kokko 
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 KIITOS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE  

   

  
 

   

 
 

 
   

 

 

 


