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SEURAN JOUKKUE OSALLISTUI TAAS LEMPÄÄLÄN 24 H -HIIHTOON

(KUVA: ARTO LAAMANEN)

Puheenjohtajan Tervehdys
Tuija Haavisto
Johtokunta on uudistunut eli uusia henkilöitä
tullut mukaan yhdistystoimintaan.
Toivottavasti tuomme uusia ajatuksia ja
toimintatapoja, jotta seuran toiminta pysyy
laadukkaana ja palvelee lajin kaikenikäisiä
harrastajia. Vanhojen konkareiden
mukanaolo on kuitenkin tuiki tärkeää ja
kantava voimavara.

(Kuva: Jorma Karvonen)

Seuran puheenjohtaja vaihtui viime vuoden
lopulla ja sain mahdollisuuden luotsata
Tarpian Suuntaa eteenpäin seuraavat kaksi
vuotta.
Vähän kyllä hirvitti, että mitä taas on tullut
luvattua. Seuran toiminta on minulle ollut
tuttua vain t-rasteille ja muutaman
viestikisaan osallistumisen kautta 6-8 vuoden
ajan. Pikkuhiljaa on selvinnyt, että seuran
toiminta on hyvin laajaa ja moniulotteista.
Tiedostan omat voimavarani ja puutteeni ja
niillä mennään nyt eteenpäin. Se tehdään
mihin pystytään, enempää ei luvata.
Tällä puheenjohtajakaudella korostuu
johtokunnan ja muiden aktiivien rooli.

Seuran ydintoiminta on
suunnistusharrastuksessa ja
–kilpailutoiminnassa. Oravapolku eli lasten ja
nuorten ohjattu suunnistuskoulu/harrastustoiminta on hyvin suunniteltua,
toimivaa, vireää ja vetäjät ovat asiaansa
perehtyneitä. Aikuisten suunnistuskoulu on
ollut ohjelmassa muutaman vuoden ajan ja
tätä kautta on saatu lisää aikuisharrastajia
innostumaan suunnistamisesta. Torstairastitoiminta toteutetaan yhteisvoimin
Pirkkalan Hiihtäjien ja Tampereen Yrityksen
kanssa monipuolisena ja toimivana. Tarpian
Suunnalla on hyvin menestyviä kilpailijoita
piiri- ja SM-tasolla niin nuorissa kuin
aikuisissakin. Toivotaan, että toiminta pysyy
vähintäänkin yhtä vireänä.
Vapaaehtoisten rooli on merkittävä.
Toiminta ei pyöri ilman innokkaita ja
motivoituneita vetäjiä. Seurassamme
tarvitaan yllättävän paljon eri asioiden
(jatkuu s. 2)
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9.4.2015, klo 18:00
Innilän maja
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Lempäälä

Sääntömääräiset asiat

TERVETULOA,
JOHTOKUNTA
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osaajia. On kartoittajia, harrastepuolen
vetäjiä (t-rastit), kouluttajia niin nuorille kuin
aikuisillekin, ratamestareita, jotka
suunnittelevat ja toteuttavat harraste- ja
kilpailuratoja, tilastojen ylläpitäjiä. Tärkeä
rooli on myös niillä, jotka vastaavat
tiedottamisesta monimuotoisesti useampaa
tiedotuskanavaa käyttäen. Lisäksi on
huolehdittava kalustosta ja tarpeistosta,
asusteiden hankinnasta, kilpailutoiminnasta,
valmennuksesta, koulutuksesta ja
leirityksistä, tilastoista, talouden hoidosta ja
raha-asioista. Osa jäsenistöstä on myös
mukana piiritason toiminnassa.

tervetulleita toimintaan mukaan. Jokaisen
panos on tärkeä. Omasta mielestä vähäiseltä
tuntuva tehtävä voi olla tuiki tärkeä seuran
kannalta.

Toiminnassa mukana olevien joukko on
merkittävä, mutta koskaan meitä toimijoita
ei ole liikaa. Kaikki yhdistystoiminnasta ja
suunnistuksesta kiinnostuneet ovat

Hyvää alkavaa suunnistuskautta!

Suunnistuskausi on kohta jo alkamassa.
Kausi on pidentynyt noin puolen vuoden
mittaiseksi talvien käytyä lyhyemmiksi.
Innolla odotan minäkin, että pääsee jälleen
mittamaan taitojaan metsään ja välillä
kaduille ja kortteleillekin. Tärkeintä ei ole
perille pääsy vaan matkalla olo. Nautitaan
luonnossa liikkumisesta, rastien etsimisestä
ja löytämisen riemusta!

(Kuva: Teppo Salmia)

Kaikki kesäsuunnistajat eivät
hisuile
Jorma Karvonen
Syksyllä 2014 toisen kerran Tarpian Suunnan
B-pokaalin, ensimmäisen kerran AMlautasen ja neljännen kerran Paras poikapalkinnon vastaanottanut Antti-Jussi Oksa
kilpailee ahkerasti myös
hiihtosuunnistuksessa H14-sarjassa ja tänä
talvena jopa parisuunnistuksessa H16sarjassa. Tarpialaisen toimittaja kyselee
Antti-Jussilta (tyhmiä) kysymyksiä hisuaiheisessa pikahaastattelussa:

varten. Se laitetaan (yleensä vasempaan)
reiteen.
K: Miten reitinvalinta eroaa kesäisestä?
V: Harkittava, mikä reitti on nopein ja sujuvin.
Oma kunto vs. ladun kunto. Yritettävä välttää
180 asteen käännöksiä rastillla, koska silloin
vauhti pysähtyy.

K: Millä tavalla suunnistaminen sukset
jalasta eroaa kesäisestä suunnistamisesta?

K: Käyttävätkö hiihtosuunnistajat vain
valmiita uria, vai tuleeko välillä hiihdettyä
umpihangessa?

V: Sukset jalassa tapahtumat tulevat
nopeammin.

V: Useimmiten reittiä (uria, latuja) pitkin.
Keväisin saatan oikaista hankikannolla.

K: Minkälaista vaatetusta ja varustusta
hiihtosuunnistuksessa käytetään?

K: Miten pakkasella pärjää? Jäätyykö
sormet, nenä tai muu keho?

V: Kilpahiihtoasu, monot, hanskat, pipo,
karttateline, emittag (nykyisin yleisin
leimaustapa hiihtosuunnistuskisoissa
Suomessa), 2-3 paria erijäykkyisiä esivoideltuja
luistelusuksia, voiteita, roto[-pulveriharja],
harjoja, voiteluteline, kaksi paria hisusauvoja
(isompi sompa kuin tavallisissa
kilpasauvoissa), nestettä juotavaksi ja
palautusjuoma.

V: Ei yleensä. Liikkeestä lämpö.

Jos isä on mukana [kilpailuissa], hän hoitaa
voitelun viimeistelyn kisapaikalla. Jos äiti vie,
se tehdään jo kotona. Hakaneulat numeroa

Joulukuun alussa olen yleensä Levillä Viialan
Virin hiihtojaoston leirillä ja ensilumenrasteilla
ja -leirillä Ylläksellä yhteensä pari viikkoa.

K: Miten harjoittelet
hiihtosuunnistukseen?
V: Kesäkauden jälkeen parin viikon lepo /
kevyen harjoittelun jakso. Katsotaan tulevan
kauden pääkisat. Sitten alkaa noin 12 viikon
harjoittelujakso, jossa rankimpaan aikaan 8
harjoitusta viikossa ja 1-2 lepopäivää.

Ensilumen rastit on kauden avauskisa, mutta
siihen ei tehdä mitään kummempaan
valmentautumista. Siellä on aina myös
pohjoisen poikia, jotka ovat siinä vaiheessa
harjoitelleet jo lumiurilla.
Kilpailukaudella harjoitellaan 2-3 kertaa
viikossa + kisat. Viimeisen kisan jälkeen taas
pari viikkoa taukoa ja sitten sama homma
kohti kesää ... :)
Karttaharjoituksia teen kotona vanhoilla
kartoilla ja suunnistussimulaattorilla.
Käyn säännöllisesti lihashuollossa
fysioterapeutilla.
K: Kartan käsittely on varmaan erilaista,
samoin ehkä kompassin käyttö?
V: En käytä kompassia. Kartta on telineessä,
jota voi pyörittää.
K: Huudetaanko hiihtosuunnistuksessakin
ohitettaessa "Latua!" vaikka ei olla laduilla
vaan hiihtourilla?
V: Huudetaan latua. Venäläiset huutaa "ryska,
ryska"
K: Ovatko kaikki vastustajat tuttuja
kesäisiltä rastiradoilta?
V: Pääasiassa on, mutta toki löytyy myös
hiihtosuunnistajia (hiihtäjiä). Kaikki
kesäsuunnistajat ei hisuile.
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24h-hiihto ensikertalaisen silmin
Arto Laamanen
Olin mukana ensimmäistä kertaa LeKin
kuntojaoston 24h hiihtotapahtumassa. Aimo
lähestyi asiassa noin viikkoa aikaisemmin
lähettämällä sähköpostia seuran jäsenille.
Laitoin vastauksen, että lupaan harkita asiaa,
koska hiihtokilometrejä on tosi vähän tälle
talvelle. Tosin samaan viestiin laitoin
mahdolliset aikaikkunat, jolloin voisin ehkä
ehtiä hiihtobaanalle. Yksi näistä ajoista oli 56 lauantaiaamuna ja ennen kuin olin edes
lopullisesti vahvistanut asiaa Aimolle, löysin
oman nimeni TarpSun nettisivuilta
hiihtojoukkueen lähtölistasta (klo 5-6).

otin melko rauhallisesti ja tavoitematkani oli
tasan kuusi kierrosta tunnissa. Melko hyvin
siinä onnistuinkin, sillä vain muutamilla
kymmenillä sekunneilla arvio meni pitkäksi.
Illan ankkuriosuuteen valmistuin nukkumalla
iltapäivällä samaan aikaan kun nuorin
lapsemme oli päiväunilla. Illansuussa lähdin
taas hyvissä ajoin Hakkariin, jotta näkisin
edeltäjäni ennen kuin hän lähtee viimeiselle
kierrokselle ja pystyisin hiukan arvioimaan,
että milloin oma osuuteni alkaa. Nyt ei ollut
edes mitään tietoa siitä, että minkä
näköiseltä kaverilta saan ”viestikapulan” eli
numerolapun.

Himmailu kostautui lopussa, sillä kun tulin
kuudennelta kierrokselta maalialueelle, tuli
kuulutus jossa kerrottiin hiihtoajan
umpeutuvan 10 sekunnin päästä. Hiihdin
loppusuoran niin kovaa kuin pääsin ja kun
neulansilmästä olin lähdössä seitsemännelle
kierrokselle, tuli kuulutus, että hiihtoaika on
päättynyt. Joku ystävällinen täti tuli heti
ottamaan numerolappua pois ja lohdutti,
että eikö se ollut ihan hyvä, että tämä loppui
jo nyt. Siinä tilanteessa ei paljon lohduttanut.
Mutta olipahan TarpSu ainakin
ensimmäisenä maalissa! Monissa kilpailuissa
se on kova juttu, mutta kuten palkintojen
jaossa LeKin kuntojaoston vetäjä totesi, niin

Tällaisessa tilanteessa ei kantti enää anna
periksi perua, joten pitipä heti seuraavana
päivänä lähteä kokeilemaan, että kuinka
pitkälle tunnissa ehtii hiihtämään
nykykunnolla. Kauden ekalla omavauhtisella
hiihtolenkillä (lasten kanssa hiihtäessä
keskinopeus < 8 km/h) kertyi mittaa noin 14
km yhdessä tunnissa. Keskiviikkona kävin
vielä toisen kerran ”harjoittelemassa” sekä
herkistelemässä hiihtokuntoa, ja siihen
valmistautuminen sitten jäikin.
Ja kun olin ”mainostanut” (= manaillut
huonoa kuntoani) SportsTrackertilastojen
kautta facebook-sivullani, niin sieltähän
Aimo oli bongannut kyseiset päivitykset ja
samalla päättänyt, että minähän hiihdän
myös TarpSun ankkuriosuuden. Enpä
osannut siitäkään oikein kieltäytyä, mutta
yritin ehdotella, että kyseinen kunnia kyllä
kuuluisi seuran puheenjohtajalle,
viestijoukkueen organisoijalle (=Aimolle) tai
muuten vaan seuran kovakuntoisimmalle
kaverille. Itseä huoletti etenkin oma kunto eli
riittääkö se mihinkään vai kiitävätkö
metrinmittaiset junnut ohi oikealta ja
vasemmalta.
Lauantaiaamuna kello herätti hiukan neljän
jälkeen. Nopeasti söin hyvin kevyen
aamupalan ja sitten kohti Hakkaria. Olin
paikalla jo hyvissä ajoin ja näin edellisen
hiihtäjän (=Aimon) lähtevän viimeiselle
kierrokselleen. Vesisade oli onneksi loppunut
ja ilman lämpötila oli kai nollan kieppeillä.
Osa laduista oli erittäin liukkaita, mutta
paikka paikoin liika kosteus oli tehnyt ne
aavistuksen tahmeiksi. Aamun osuuteni

(Kuva: Arto Laamanen)

Ankkuriosuudelle pääsin virallisen kisakellon
mukaan vasta joitakin minuutteja viiden
jälkeen, joten hiukan arvelutti, että
ehtisinköhän sittenkään seitsemännelle
kierrokselle, joka oli ankkuriosuuteni ainut
tavoite. Ankkurisosuudella ladut olivat
edelleen liukkaassa kunnossa ja muutaman
kierroksen jälkeen olin saanut kirittyä itseni
lähes takaisin suunniteltuun ”aikatauluun”.
Kovan (tarkemmin sanottuna siis itselle
kovan) alun jälkeen kolmannella kierroksella
alkoi kuitenkin hiukan epäilyttää, että
jaksanko varmasti koko tunnin samalla
vauhdilla, joten hiukan tuli tahtia
hidastettua. Ei olisi ehkä kannattanut, sillä 5.
ja 6. kierros menivät oikein hyvin.

24h-hiihto ei ole mikään kilpailu vaan
kuntoilutapahtuma. Tämä kommentti sai
yleisön joukossa hymynkaretta monen
suunpieleen. Vaikka kyseessä ei ollut kilpailu,
niin nyt kun numerolapun sai rintaan todella
pitkän ajan jälkeen, niin kyllähän sitä ladulle
lähti kilpailemaan. Ei muita vastaan vaan
voittaakseen itsensä. Kiitokset Aimolle tästä
mahdollisuudesta.
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LOUNA-JUKOLA 2015
Jukolan viesti suunnistetaan 13.–14.6. 2015 Turun
kupeessa Paimiossa. Kilpailu käydään nopeassa ja
haastavassa varsinaissuomalaisessa
avokalliomaastossa.
Merkkaa kalenteriisi, ilmoittaudu joukkueisiin ja
koe suunnistuksen suurtapahtuma!
LISÄTIETOJA
Kilpailuvastaava, sekä

www.jukola.com/2015/

(Kuva: Jorma Karvonen)

Tarpian Suunta huolehtii nuorista
Jorma Karvonen
(Artikkeli julkaistu Valkeakosken Sanomissa 21.1.2015. Puuttuneet Olli Savikon meriitit lisätty)

Suunnistus: Päälinjat edelleen
harrastus- ja nuorisotoiminnassa
Akaassa, Lempäälässä ja Vesilahdella toimiva
suunnistuksen erikoisseura Tarpian Suunta
keskittyy edelleen harrastus- ja
nuorisosuunnistukseen. Puheenjohtajaa
vaihtanut seura jatkaa yhteistyötä Pirkkalan
Hiihtäjien ja Tampereen Yrityksen kanssa.
Puhetta johtaa nyt Tuija Haavisto.
Vuonna 2015 seura panostaa
harrastesuunnistuksessa iltarastitapahtumiin
ja lasten Oravapolkutoimintaan. Jatkossakin
Tarpian Suunta tähtää laadukkaiden
iltarastikarttojen ja hyvien
harrastussuunnistusratojen tuottamiseen.
Iltarastiyhteistyö Pirkkalan Hiihtäjien kanssa
jatkuu edelleen. Aiemmin tarpialaiset
järjestivät iltarastisuunnistusta T-rastien
nimellä, mutta vuosi 2014 oli ensimmäinen
pirkkalalaisten kanssa yhteisellä kalenterilla
Torstairastit-nimen alla.
Tarpian Suunta järjesti viime vuoden
heinäkuun lopussa Hämeen
Oravapolkuviestin. Kansallisen tason
suunnistuskilpailuja tarpialaiset järjestivät
viimeksi vuonna 2011 AM- ja
oravapolkukilpailuiden yhteydessä.

Pirkkalan Hiihtäjät järjestävät vuosittain
Helasuunnistus-kilpailun ja tarpialaiset
auttavat järjestämällä ennen kilpailua useita
Torstairasteja peräkkäin, jotta pirkkalalaiset
pääsevät keskittymään omaan
kilpailutapahtumaan.
Torstairastien kävijämäärä oli 2370 (vuonna
2013: 1608) ja tarpialaistapahtumien osuus
siitä oli 1688 kävijää (vuonna 2013: 1179).
Yhteistyö kartanvaihdon merkeissä jatkuu
Tampereen Iltarastien kanssa. Viime vuonna
Tampereen Iltarastit järjesti Hämeen
iltarastiviikkoon liittyvän tapahtuman Tarpian
Suunnan kartalla Lempäälän Hakkarissa.
Sama toistunee myös tänä vuonna heinäkuun
alussa. Myös karttavaihto on mahdollinen
kuten Vuoreksessa vuonna 2013.
Tarpian Suunnan järjestämät Torstairastit
tulevat todennäköisesti keräämään aiempaa
enemmän kaikkein nuorimpia
Oravapolkusuunnistajia.
Monet suuret suunnistusseurat ovat
luopuneet aloittelevien suunnistajien RRratojen siimareista eli maastoon reitin
varteen vedetyistä opastenauhoista.
Tarpian Suunta jatkaa siimareiden käyttöä
Torstairasteilla, joten ne keräävät
tulevaisuudessa aiempaa enemmän
suunnistajia myös naapurikunnista.

Uusina suunnistajina aikuisten
suunnistuskoulussa oli viime vuonna 22
osallistujaa. Tarpian Suunnalla oli D16sarjasta ylöspäin kaikkiaan 26
lisenssisuunnistajaa, jotka osallistuivat viime
vuonna kansallisen tason kilpailuihin. Seuran
vanhin lisenssisuunnistaja Arvo Mikkonen
kilpaili sarjassa H80.
Tarpian Suunnan nimekkäimmät suunnistajat
löytyivät oravapolku-, pyörä- ja
hiihtosuunnistuksesta. Tessa Salmia oli D12sarjassa kärkisuunnistajia koko Suomessa ja
Antti-Jussi Oksa H13-sarjassa.
Pyöräsuunnistuksessa Olli Savikko voitti MMkultaa pitkältä matkalta, SM-mestaruuden
H50-sarjassa pitkällä matkalla sekä
keskimatkalla ja sprintissä hopeaa. Olli voitti
myös pariviestikultaa toisen tarpialaisen
Hannu Ojalan kanssa.
Hiihtosuunnistuksessa Antti Virtanen voitti
H45-sarjan maailmanmestaruuden ja Olli
Savikko oli H50-sarjassa 4.
Lisäksi Antti keräsi hiihtosuunnistuksen SMkisoissa kaikki kolme mitalia (kulta, hopea,
pronssi) H45-sarjan eri matkoilla.
Olli Savikko voitti kesällä myös
Tunturisuunnistuksen H95-sarjan yhdessä
Ylöjärven Urheilijoiden Tapio Anttilan kanssa.
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Tarpian Suunnan uutena puheenjohtaja
aloitti Tuija Haavisto. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Arto Hokkanen, sihteerinä jatkaa
Heikki Konsala, taloudenhoitajana Pirkko
Saarinen, nuorisovastaavana Aimo Kuoppala,
valmennusvastaavana Tarmo Kokko,
karttavastaavana Esa Toivonen,
asustevastaavana Kirsi Välimaa ja webbisivun
pääkäyttäjänä on Jari Välimaa, joka vastaa
myös jäsenrekisteristä. Kilpailu- ja IRMAvastaavana toimii Jukka Rajala, Petri
Laukkanen vastaa kalustosta ja Arto
Laamanen tilastoista. Koulutus- ja
harrastussuunnistusvastaavana on Riikka
Mattsson, ratamestarivastaavana Arto
Hokkanen ja viestintävastaavana Jorma
Karvonen.
Tarpian Suunta osallistuu usealla joukkueella
Louna-Jukolaan ja ilmoittautuminen
joukkueisiin on jo käynnissä.

AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU 2015
Tarpian Suunta järjestää jälleen suunnistuskoulun aikuisille huhtikuussa 2015
Koulun 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.
AJANKOHDAT:
 Ti 21.4.
klo 17:30 - 20:00


To 23.4.

klo 17:30 - 20:00



Ti 28.4.

klo 17:30 - 20:00



To 30.4.

klo 17:30 - 20:00

HINTA:

Moision koulu: teoriaa + karttaharjoitus
kävellen
Innilän maja: teoriaa + helppo suunnistusrata
ryhmissä
Hakkarin liikuntahalli: lyhyt kertaus + ohjattu
harjoitus maastossa
Torstairastit ohjaajien kanssa, helppo rata

Aika:
Paikka:

8.4.2015, klo 17:00 – 20:30
Rantalan sauna
Ruodasjärventie 50,
Lempäälä

Kyseessä on teoriakoulutus liiton
seuraratamestarikurssin dia-sarjan pohjalta
keskittyen kilpailujen ratamestarityön
sijaan iltarastiratamestarityöhön. Lisäksi
mukaan tulee TarpS:n
torstairastijärjestelyihin liittyviä
tarkennuksia ja ominaispiirteitä.

75,-

HINTAAN SISÄLTYY:
 Neljä ohjattua kurssi-iltaa, kahvitarjoilu kahdella ensimmäisellä kerralla
 Kurssimateriaalit, sis. neljän harjoitusradan kartat
 Kuuden kerran sarjalippu Torstairasteille, voimassa kauden 2015 ajan
ILMOITTAUTUMISET:

Kirsi Välimaa
kirsi.valimaa(at)yahoo.com
TIEDUSTELUT HARRASTUSSUUNNISTUKSEEN LIITTYEN:

Riikka Mattsson
050 3821763

SEURARATAMESTARIKURSSI

Osallistujat pääsevät käytännön
harjoituksiin jo tulevalla iltarastikaudella
kokeneiden ratamestarien avustuksella.
Osalle on jo määriteltykin tapahtuma ja
ohjaaja-rtm. Lopuille katsotaan tapahtuma
ja ohjaaja kurssin aikana/jälkeen.
Osallistujia on tähän mennessä
ilmoittautunut viisi, joten lisääkin vielä
mahtuu.
ILMOITTAUTUMISET:
Arto Hokkanen
artsi(at)artsi.eu
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Oravapolkukalenteri 2015

(Kuva: Teppo Salmia)

Nro

Pvm

Paikka / Opastus

Kartta

Muuta

22.4.

ORAVAPOLKUINFO klo 18.00
Moision koulu, Vanattarantie 1

1

30.4.

Lempäälä, Hakkari / Urheilukatu 1

Hakkari

RR/TR (Ohjattu harjoitus: RR-ryhmä Karttakävely)

2

7.5.

Pirkkala, Toivion koulu / Toiviontie

Toivio

RR/TR (Ohjattu harjoitus: RR-ryhmä Rastien Bongaus)

3

14.5.

Vesilahti, Kirkonkylä / Koulutie 1

Tuonenoja

RR/TR (Ohjattu harjoitus: RR-ryhmä Viuhkasuunnistus)

4

21.5.

Lempäälä, Paarentie / Tie 3003 ja
Paarentien risteys

Kangasjärvi

RR/TR (Ohjattu harjoitus: RR-ryhmä "Etsi kivi" karttamerkkiharjoitus)

5

28.5.

Akaa, Kylmäkoski / Riuttamäentie 1

Riuttamäki

RR/TR (Ohjattu harjoitus: RR-ryhmä Pistesuunnistus)

6

4.6.

Lempäälä, Sääksjärvi / Sääksjärventie 1

Isonkivenmaa

RR/TR (Ohjattu harjoitus: RR-ryhmä Lyhyet rastivälit)

Informaatiota oraville/vanhemmille.
RR-rata piha-alueella.

ORAVAPOLKUHARJOITUSTEN KESÄTAUKO
7

13.8.

Lempäälä, Kuokkalan koulu / Pirkkalantie 1

Kettuvuori

RR/TR (Kunnanmestaruuskilpailu + Lasten
seuranmestaruuskilpailu, kilpailuohjausta)

8

20.8.

Akaa, Sallinkulma / Suorakatu 2

Sallinkulma

RR/TR (Ohjattu harjoitus RR-ryhmä Reittiviivasuunnistus)

9

27.8.

Lempäälä, Säijä / Pirkkalantie 887

Säijä

RR/TR (Ohjattu harjoitus RR-ryhmä Reitinvalinta)

10

3.9.

Akaa, Junkkari / Toijalantie 1

Junkkari

RR/TR (Ohjattu harjoitus RR-ryhmä Käyräharjoitus
hiekkakuopalla)

11

10.9.

Pirkkala, Tie 3003 Lennosto

Kokkovuori

RR/TR (Ohjattu harjoitus RR-ryhmä Kompassin käyttö)

12

17.9.

Lempäälä, Moision koulu / Vanattarantie 1

Hakkari/Moisio

RR/TR (Ohjattu harjoitus RR-ryhmä Karttamerkkibingo)

13

10.10.

Akaa, Kylmäkoski Savikoskentie 986

Lumivuori
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Nro

Pvm

Paikka / Opastus

Kartta

Muuta

1

16.4.2015

Pirkkala, Killo / Vt3 - Linnakorven liittymä

Killo

PirHi, Helppo 2 km

2

23.4.2015

Akaa, Kylmäkoski / Savikoskentie 986

Lumijoki

TarpS, Helppo 2 km

3

30.4.2015

Lempäälä, Liikuntakeskus / Urheilukatu 1

Hakkari

TarpS, RR/TR aloitus

4

7.5.2015

Pirkkala, Toivion koulu / Toiviontie

Toivio

TY, RR/TR

5

14.5.2015

Vesilahti, Kirkonkylä / Koulutie 1

Tuonenoja

TarpS, RR/TR

6

21.5.2015

Lempäälä, Paarentie / Tie 3003 Paarentien risteys

Kangasjärvi

PirHi, RR/TR

7

28.5.2015

Akaa, Kylmäkoski / Riuttamäentie 1

Riuttamäki

TarpS, RR/TR

8

4.6.2015

Lempäälä, Sääksjärvi / Sääksjärventie 1

Isonkivenmaa

TarpS, RR/TR

9

11.6.2015

Lempäälä, Innilän maja / Sotavallantie 119

Innilä

TarpS, Helppo 2 km

10

18.6.2015

Pirkkala, / Tie 308 - Turkkirata

Lastenojanvuori

PirHi, Lyhyet radat

11

25.6.2015

Kangasala, Liuttu / Kangasalantie - Liutuntie

Kisapirtti

TY, Helppo 2 km

12

2.7.2015

Vesilahti, Narva / Punkalaitumentie 145

Ketunkellari

TarpS, Vaativa maasto

13

9.7.2015

Akaa, Kylmäkoski / Riisikkalantie 396

Korkeanlaenvuori

TarpS, Helppo 2 km, Ampumarata

14

16.7.2015

Pirkkala, Toivion koulu / Toiviontie

Haikanvuori / Toivio

PirHi, Helppo 2 km

15

23.7.2015

Vesilahti, Narvan koulu

Narva

TarpS, Helppo 2 km

16

30.7.2015

Akaa, Toijala / 3-tien ABC, Satamatie

Nahkialanvuori

TarpS, Helppo 2 km

17

6.8.2015

Pirkkala, Vaitti / Tie 308 - Jasperintie

Kurikkakallio

TY, Helppo 2 km

18

13.8.2015

Lempäälä, Kuokkalan koulu / Pirkkalantie 22

Kettuvuori

TarpS, RR/TR

19

20.8.2015

Akaa, Viiala, Sallinkulma / Suorakatu 2

Sallinkulma

TarpS, RR/TR

20

27.8.2015

Lempäälä, Säijän koulu / Pirkkalantie 887

Säijä

TarpS, RR/TR

21

3.9.2015

Akaa, Toijala Junkkari / Toijalantie 1

Junkkari

TarpS, RR/TR

22

10.9.2015

Pirkkala / Tie 3003 Lennosto

Kokkovuori

PirHi, RR/TR

23

17.9.2015

Lempäälä, Moision koulu / Vanattarantie 1

Hakkari / Moisio

TarpS, RR/TR

24

24.9.2015

Akaa, Kylmäkoski / Sontulantie 384

Sontula

TarpS, Helppo 2 km

25

3.10.2015

Lempäälä, Sääksjärvi / Sääksjärventie 1

Isonkivenmaa

TarpS, Helppo 2 km

26

10.10.2015

Akaa, Kylmäkoski / Savikoskentie 986

Lumivuori

TarpS, Helppo 2 km

HAKKARIN KIINTORASTIT PÄIVITETÄÄN HUHTIKUUN AIKANA.
LISÄTIETOJA: http://tarpsu.sporttisaitti.com/torstairastit-kiintorastit/kiintorastikartat/

KIITOS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

