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Puheenjohtajan palsta
Tarmo Kokko
Uusi vuosi ja uudet kujeet.
Viime syksyn ja kuluneet talven aikana on
punnerrettu ja pähkäilty seuran kehittämistä
ja tavoitteita. SSL:n tuottamaa Seuraanalyysiä purettiin mukavan kokoisella
porukalla helmikuussa. Seuran
toimintasuunnitelmasta ja seurapäivästä
lisää erillisosioissa. Lue läpi ja mieti miten
voisit tukea toimintaa omalta osaltasi. Tämä
on joukkuepeliä ja yhdessä tekeminen on
luovaa ja antoisaa. Mottona voidaan pitää,
sanoista teoiksi.
Suunnistuskautta odotellaan jo kovasti niin
harrastus, kuin kilpailumielessä.
Ensimmäinen juhla on tietysti Jukola. JämsäJukolan joutuisaa maastoa on osa käynytkin
jo harjoittelemassa. Omia isompia kisoja
joudutaan vielä odottelemaan ja tässä
kartoituspuoli on avainasemassa. Myös uusia
iltarastimaastoja ja kartoituksia
hahmotellaan.
Uutena asiana järjestetään oravapolkulaisten
vanhemmille pelisääntökeskustelu, jossa
voidaan keskustella millaista on hyvä lasten
urheilu, millaista ryhmien toiminta on ja mitä
vanhemmilta odotetaan.

Ohjaajakoulutusta on tarjolla Nokialla 6. -7.4.
Seura maksaa osallistumismaksun. Koulutus
pureutuu lasten arvostamiin
luontokokemuksiin, haasteisiin,
kaveriporukkaan ja elämyksiin. Siis paljon
muutakin kivaa kuin pelkkä rastivälin
tekninen suoritus.
Kauden aikana kannattaa varsinkin lasten
antaa palautetta siitä, mikä on kivaa ja
millaista toimintaa haluttaisiin jatkossa.
Liikuntasaliharjoituksissa on saatu
palautetta, että välillä jotain muuta kuin
suunnistusta ja tällainenkin palaute on
tärkeää, jotta voidaan harrastaa ja kehittyä
monipuolisesti.
Penkkiurheiluakin on kesällä tiedossa.
Suunnistusta tulee tänä vuonna televisiosta
ennätyksellinen määrä yleisradion
tuottamana, ja homma huipentuu tietysti
Vuokatin MM-kisoihin. Myös Maikkari
kunnostautuu ja tullee kuvaamaan
Särkänniemisuunnistusta.

Aikuisten suunnistuskoulu 2013
Tarpian Suunta järjestää jälleen suunnistuskoulun
aikuisille huhtikuussa 2013. Tavoitteena on oppia
suunnistustaidot, joilla voi osallistua itsenäisesti...

Sivu 2

Oravapolkukoulu 2013
Ulos katsoessa on vaikea uskoa, että Tarpian Suunnan
oravapolkutoiminta pyörähtää taas käyntiin reilun
kuukauden kuluttua. Toistaiseksi olosuhteet suosivat...

Sivu 2
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Lapset ja nuoret
joukolla suunnistamaan!
Teppo Salmia
Ulos katsoessa on vaikea uskoa, että Tarpian
Suunnan oravapolkutoiminta pyörähtää taas
käyntiin reilun kuukauden kuluttua.
Toistaiseksi olosuhteet suosivat
ennemminkin hiihtosuunnistusta, kuin
suunnistuksen kesämuotoja, mutta onhan
lumi aina ennenkin keväällä sulanut...
Aikaisemmilta vuosilta tuttuun tapaan
järjestämme huhtikuun puolenvälin jälkeen
info- ja aloitustilaisuuden. Info-osuudessa
esitellään suunnistusta lasten ja nuorten
harrastuksena ja kerrotaan kauden 2013
suunnitelmista. Noin 45 minuutin infon
jälkeen pääsevät kaikki halukkaat lapset ja
vanhemmat kokeilemaan suunnistusta
käytännössä. Tervetuloa kaikki aikaisemmin
mukana olleet ja uudet oravapolkulaiset.
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TarpSun
oravapolkukoululaisia
Vuoreksen
T-rastien jälkitunnelmissa
elokuussa 2012

luonnossa – joskus myös
kaupungissa...Suunnistuksen perustaidot karttakuvan ja maaston
yhdistämisen, oman
olinpaikan määrittämisen, reitinvalinnan
tekemisen sekä etenemisen maastossa
ennakoivasti suunnitelman mukaisesti oppii
kuka vain. Alkuun pääsee ilman suuria
investointeja. Hyvät kengät ja sään
mukainen vaatetus ovat kaikkein
tärkeimmät. Lapset eivät alussa tarvitse
kompassiakaan.
Elämykset, aivotyöskentely sekä
luonnonrauha ovat elementtejä, jotka
kuuluvat kiinteästi suunnistuksen
lajikuvaan.

ORAVAPOLKUKOULU 2013







Ohjatut harjoitukset T-rastien
yhteydessä
Jokaisella on mahdollisuus
suunnistaa omalla tasollaan
Ratakartat ja EMIT-kortin käyttö
T-rasteilla sisältyvät
oravapolkumaksuun
Seuran jäsenmaksun maksaneilla
mahdollisuus osallistua kilpailuihin
Hinta: Yhdeltä lapselta 20,- EUR,
sisaralennuksella 10,- EUR

LISÄTIETOJA:

Nuorisovastaava Teppo Salmia
040-553 4566 / teppo.salmia@ideal.fi

Laittakaa sana kiertämään kaveripiirissä.
Suunnistus tarjoaa haasteita ja seikkailua

tarpsu.sporttisaitti.com/nuorisotoiminta

Aikuisten suunnistuskoulu
huhtikuussa
Kirsi Välimaa
Suunnistustaidoista on
paljon hyötyä kaikille
metsässä liikkujille: marjaja sienimetsällä, retkillä ja
vaelluksilla.

AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU 2013

Aikuisten suunnistuskoulu alkaa

Tarpian Suunta järjestää jälleen
suunnistuskoulun aikuisille huhtikuussa 2013.
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.

by [Article Author]

Hinta: 40,tai
60,- sis. 6 kerran sarjalippu
T-rasteille






Ti 16.4. klo 17:30 - 20:00 Moision koulu:
teoriaa + karttaharjoitus kävelle
To 18.4. klo 17:30 - 20:30 Innilän hiihtomaja:
teoriaa + helppo suunnistusrata ryhmissä
Ti 23.4. klo 17:30 - 20:00 Hakkarin liikuntahalli:
kertausta + harjoitus maastossa
To 25.4. klo 17:00 - 19:00 Toijalan Nahkialanvuori:
T-rastien C-rata ohjaajien kanssa

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT:

Kirsi Välimaa
kirsi.valimaa@yahoo.com / 040-751 3961
TIEDUSTELUT HARRASTUSSUUNISTUKSEEN LIITTYEN:

Reijo Simonen
0400-831 094
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UUSIA PIHAKARTTOJA KOULUJEN
KÄYTTÖÖN
Loppuvuodesta 2012 valmistuivat seuran omien
juniorien Tuuli ja Tessa Salmian ‘kesätöinä’ tekemät
pihakartat KOULUKESKUS Vesilahti sekä
PEIPONPELTO Vesilahti. Molemmat kartat on tehty
SSL:n uusien pihakarttojen kuvausohjeiden mukaisesti.

Toimintasuunnitelma 2013
Tarmo Kokko
Tarpian Suunta hakee toimintaan
pitkäjänteisesti kehittäviä toimintamuotoja
Yhteinen suunta Hyvä Seura –hankkeen
avulla. Hankkeen tavoitteena on kehittää
seuran toimintakulttuuria, jossa suunta on
kaikille jäsenille yhteinen, helposti
lähestyttävä ja mielekäs.
SEURATOIMINTAKYSELYYN
VASTANNEIDEN IKÄJAKAUMA

41.7%
Aktiivisimmin seuratoimintakyselyyn vastasivat 41-50 –
vuotiaat

16.7%
Kyselyyn vastanneista alle 20-vuotiaita, 51-60 –vuotiaita
ja yli 60-vuotiaita oli yhtä suuri osuus.

8.3%
31-40 –vuotiaiden osuus vastanneista oli pienin. 21-30 –
vuotiaita vastaajia oli pyöreä nolla!

Lasten ja nuorten
suunnistuskoulutus ja
valmennus
Nuorisotoiminnassa
painopiste on edelleen
Oravapolkukoulussa. Alle
12-vuotiaille järjestetään
tasoryhmittäin
suunnistuskoulutusta. 12 14-vuotiaiden
ikäryhmälle
järjestetään
haasteellisempaa
suunnistuskoulutusta,
jossa mahdollisuus opetella
harjoittelemaan yksilöllisesti ja
tavoitteellisesti. Toimintaa
ylläpidetään ympärivuotisena.

Uusien karttojen tekeminen
Kartoituksen avulla pyritään tuottamaan
uusia kilpailukarttoja ja uusia
iltarastikarttoja.
Kilpailukarttojen osalta pyritään siihen, että
kartoitus tuottaa aineistoa myös reserviin,
jota ei kuluteta esim. iltarastikäytössä.

Suunnistuspalveluiden
kehittäminen
Palveluiden kehittäminen koskee kaikkia
Tarpian Suunnan toimintaryhmiä,
painopisteenä uusien jäsenten hankkiminen
ja vanhojen jäsenten aktivointi seuran
toimintaan. Kilpailumahdollisuuksien lisäksi
tarjotaan palveluita myös harrastajille, jolloin
kaikki voivat suunnistaa oman mieltymyksen
ja taitotason mukaan. Yhteistyötä muiden
seurojen kanssa jatketaan ja kehitetään.

TARPIAN SUUNTA RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS



Aika:
26.3. klo 18:00
Paikka: Innilän maja,
Sotavallantie 119,
Lempäälä




Käsitellään sääntömääräiset asiat
Kahvitarjoilu

TERVETULOA,
JOHTOKUNTA
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Etsi kartoista viisi eroavaisuutta. Oikeat
vastaukset julkaistaan seuran nettisivuilla
aprillipäivänä!

Seurapäivän saldoa
Tarmo Kokko
Seurapäivää vietettiin 17.2. Lempäälän
Mattilan koululla. Seuraamme olivat
sparraamassa suunnistusliiton
huippukouluttajat: harrastepäällikkö Heikki
Liimatainen, nuorisotoiminnan
kehityspäällikkö Katri Lilja ja karttahemmo
Eero-Antti Lonka.
Joulukuussa 2012 toteutettiin Yhteinen
suunta Hyvä Seura –hankkeen puitteissa
seuratoimintakysely, jonka tuloksia
jalostettiin eteenpäin ryhmätöinä
seurapäivässä.



Ryhmätöiden aiheet


Ryhmätyö 1: Miettikää työryhmässä
millaisen seuran haluatte Tarpian
ESIMERKKEJÄ TULOKSISTA




Ryhmätyö 1 tuloksena pyritään
luomaan syyskokoukseen mennessä
seuran 5v strategia
Ryhmätyö 4: Yksi helppo toteutus
näkyvyyden parantamiseksi on
neulottavien rintamerkkien
käyttäminen (”tunnusta väriä”)

Seura-analyysi ja kooste seurapäivän tuloksista
löytyvät kokonaisuudessaan TarpSun nettisivuilta
tarpsu.sporttisaitti.com







Näkyvyyttä
helpolla
tavalla

Suunnan olevan
vuonna 2018. Mitä
välitavoitteita, keinoja
ja resursseja tähän
tavoitteeseen
pääseminen
edellyttää?
Valmistautukaa
kommentoimaan myös
ryhmätyötä 2.
Ryhmätyö 2:
Tutustukaa seurakyselyn pohjalta
laadittuun 6-kenttäanalyysin
luonnokseen. Miettikää vastaako se
seuran nykytilannetta ja tehkää siihen
omat lisäykset ja muutosesitykset.
Valmistautukaa kommentoimaan myös
ryhmätyötä 1.
Ryhmätyö 3: Kuinka kehitämme lasten
ja nuorten toimintaa seurassa? Kuinka
saamme nuoret jatkamaan lajin parissa?
Ryhmätyö 4: Kuinka parannamme
seuran näkyvyyttä ja tiedotustoimintaa?
Mitä keinoja seuran näkyvyyteen ja
tiedottamiseen (sisäinen ja ulkoinen)
kannattaa käyttää? Millä resursseilla
työtä on tarkoituksenmukaista tehdä?
Ryhmätyö 5: Miettikää mitä koulutusta
seuran toimihenkilöt tarvitsevat
tulevaisuudessa ja miten koulutus

kannattaa toteuttaa. Mitkä tahot
tarjoavat tarvitsemaanne koulutusta?
Ryhmätöiden tuloksia jalkautetaan
käytännön tasolle toivottavasti
mahdollisimman paljon. Johtokunta on
ottanut kopin asioista ja pyrkii viemään
asioita eteenpäin käytettävissä olevilla
resursseilla.
Erityiskiitos jo työhön osallistuneille jäsenille.
Saimme arvokasta tietoa. Jos et päässyt
osallistumaan keskusteluun, kaikkia
kehitysideoita otetaan edelleen vastaan ja
varsinkin sellaisia kuunnellaan mielellään,
joissa pystyt itse ottamaan vastuuta
eteenpäinviemisessä. Pienikin apu otetaan
vastaan.
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Talven tulossatoa
Koonneet Vesa Ijäs, Tarmo Kokko ja Teppo Salmia

Hiihtosuunnistuksen MMkilpailut
Antti Virtanen otti Latviassa käydyissä MMkisoissa kultaa H45-sarjassa. Olli Savikko oli
samassa sarjassa 4.

Hiihtosuunnistuksen SMkilpailut
Jämillä käydyissä pitkän matkan SM-kisoissa
saatiin komea saalis mitaleita ja
pistesijoja.Henkilökohtaisen pitkänmatkan
SM-kullan sarjassa H45 nappasi Antti
Virtanen. Olli Savikko sijoittui samassa
sarjassa kuudenneksi. Jari Maunuksela otti
pronssia H50-sarjassa. Arvo Mikkonen
sijoittui sarjassa H75 kahdeksanneksi.
Kolmikko Antti Virtanen, Olli Savikko, Jari
Maunuksela ottivat vakuuttavasti SMviestikultaa H130-sarjassa.
Liperin Pärnävaaralla käydyssä SM-sprintissä
Antti Virtanen otti H45-sarjan mestaruuden.
Olli Savikko oli saman sarjan kahdeksas.
Parisprintissä Olli Savikko ja Antti Virtanen
nappasivat hopeaa sarjassa H80.

Hiihtosuunnistuksen AMkilpailut
Keskimatkan AM-kilpailuissa Tuuloksessa
Antti Virtanen suunnisti voittoon sarjassa
H45. Olli Savikko otti samassa sarjassa
pronssia. Sarjassa H75 Arvo Mikkonen
sijoittui neljänneksi. Antti-Jussi Oksa
nappasi kultaa sarjassa H12. Sarjassa D12
Tessa Salmia sijoittui pronssille. Tuuli
Salmia suunisti neljänneksi sarjassa D14.
Pälkäneellä käydyissä pitkän matkan AMkilpailuissa Antti Virtanen otti jälleen voiton
sarjassa H45. Jari Maunuksela puolestaan
suunnisti hopealle sarjassa H50. Vesa Ijäs oli
samassa sarjassa viides. Arvo Mikkonen otti
hopeaa sarjassa H75. Antti-Jussi Oksa
suunnisti sarjassa H12 pronssille ja Tuuli
Salmia sarjassa D14 aluemestaruuteen.
Tessa Salmia sijoittui viidenneksi sarjassa
D12.

Lehtimäellä käydyssä keskimatkan SMkilpailussa Antti Virtanen jatkoi
vakuuttavia suorituksiaan H45-sarjassa
ottaen jälleen kultaa. Olli Savikko sijoittui
samassa sarjassa seitsemänneksi.

HÄMEESSÄ KESÄLLÄ 2013 JÄRJESTETTÄVÄT MESTARUUSKILPAILUT









14.5. AM-sprintti, Koovee
5.6. AM-keskimatka + HOK,
Hämeenlinnan Tarmo
17.8. AM-pitkä matka,
Oriveden Ponnistus
18.8. AM-viesti, Oriveden Ponnistus
7.9. SM-pitkä matra R2, karsinta,
Rasti-Nokia
8.9. SM-pitkä matka R2, finaali,
Rasti-Nokia
24.9. AM-yö, Kangasala SK

Kaikki kesän kilpailut IRMAssa:
irma.suunnistusliitto.fi

Kilpailut
Vesa Ijäs ja Teppo Salmia
Suunnistuskausi on aloitettu
hiihtosuunnistuksilla, jotka vielä jatkuvat
maaliskuun loppuun. Tämän jälkeen
huhtikuussa alkavat
kesäsuunnistuskilpailut. Kilpailuja
järjestetään Hämeen alueella runsaasti.
Kaikki kesän kilpailut löytyvät
suunnistusliiton IRMA-järjestelmästä.

Jämsä-Jukola
Tänäkin vuonna osallistumme Venlojen ja
Jukolan viesteihin Jämsässä 15.-16.6.
Molempiin viesteihin saataneen 2-3

joukkuetta. Jämsä-Jukolan viestiin voi
ilmoittautua Vesalle, sähköpostilla
vesa.ijas(at)saunalahti.fi, muista ilmoittaa
myös osuustoiveet. Tarkempia tietoja JämsäJukolasta löytyy netistä
www.jukola.com/2013.

Muut viestit
AM-viesteihin (18.8.) pyritään osallistumaan
usealla joukkueella. Lisäksi syksyllä (19.10)
osallistumme Halikkoviestiin. Mahdollisesti
muihinkin viesteihin osallistutaan mikäli
innokkaita löytyy riittävästi.
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Kilpailulisenssi,
ilmoittautumiset
henkilökohtaisiin kilpailuihin
ja vakuutukset
Kilpailulisenssin lunastaminen ja
henkilökohtaisiin kilpailuihin
ilmoittautuminen tehdään viime vuoden
tapaan IRMAn kautta. Seura maksaa kilpailuja harjoitustoimintaan osallistuville 15-18 –
vuotiaille kilpailulisenssin ja vakuutuksellisen
Nuori Suunta -kortin alle 15 –vuotiaille.
Kilpailulisenssin maksamisen yhteydessä
aikuiset voivat ottaa itselleen vakuutuksen
suunnistuksessa tapahtuvien tapaturmien
varalle. Joka tapauksessa kannattaa
tarkistaa, että itsellä on voimassa oleva
vakuutus, joka korvaa myös kilpaurheilussa
tapahtuneet tapaturmat.
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Omakohtaiset kokemukseni viime vuoden
kilpailulisenssin yhteydessä ottamastani
vakuutuksesta olivat hyvät.
Polvileikkaukseen pääsin Koskiklinikalle
lähes heti tapaturman jälkeen, joten eipä
tarvinnut jonottaa julkisella puolella.

Lasten ja nuorten
kilpailutoiminta
Hämeen alueella lasten ja nuorten
kilpailutoiminta on erittäin vilkasta ja
kilpailuja löytyy kesäkaudella lähes joka
viikonlopulle. Hämeen alueen seurat
huomioivat lapset ja nuoret kilpailuissa
hyvin. Radat ovat lapsille turvallisia ja
pääosin hyvin suunniteltuja, joilla
aloittelijankin on hauskaa perehtyä
kilpailemisen saloihin. Monessa kilpailussa
on myös kaikkein pienimmille omat
saattajasarjansa, joissa voi oman
vanhemman tai vanhemman sisaruksen
kanssa aloittaa kilpailemisen turvallisesti.
Nuorin kilpailemista saattajasarjoissa
kokeillut TarpSun juniori on ollut 2,5
vuotias, ja hän innostui kovasti.
Viime vuonna saimme
Särkänniemisuunnistukseen liikkeelle
ennätyksellisen määrän junnuja.
Kaikkiaan 22 reipasta
suunnistajanalkua starttasi radoille.
Kaikki vaan rohkeasti tänäkin vuonna
mukaan. Eiköhän aseteta tavoitteeksi
taas uusi seuran osallistujaennätys!

KIITOS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

Särkänniemisuunnistuksesta tullaan tänä
vuonna näkemään myös TV-lähetys 8.6.
MTV3:n Junioriliiga-ohjelmasarjassa!
Nuorten Häme Cup käydään tänäkin vuonna.
Osakilpailuja on 12, joista kuuden parhaan
pisteet lasketaan kokonaispisteisiin. Uutta
on, että H/D10 sarjoissa kilpaillaan tänä
vuonna sekä RR-, että suorilla radoilla
(ainakin osassa osakilpailuista). Yhdessä
kilpailussa voi osallistua vain jompaan
kumpaan sarjaan. Pistelaskennassa
molemmista sarjoista kerätyt pisteet
yhdistetään.

HÄME CUP 2013














9.5.
11.5.
26.5.
2.6.
5.6.
8.6.
25.6.
30.6.
10.8.
17.8.
25.8.
14.9.

Helarastit, TY
Tampere Games , TP
Eräpirkat, Eräp
Väinänperän keskimatka, IkNV
HOK, HlT
Junnukisa, RaN
Iittala Lasimäkisprint, Keihäs
Tampere-suunnistus, Koovee
KyRan kansalliset, KyRa
AM-pitkä, OrPo
Rautia-rastit, VaHa
KangSK kansalliset, KangSK

LISÄTIEDOT LASTEN JA NUORTEN
KILPAILUTOIMINNASTA:

Nuorisovastaava Teppo Salmia
040-553 4566 / teppo.salmia@ideal.fi
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T-rastiohjelma 2013
Lähdöt:
Radat:
Maksut:

Tiedotus:

klo 17:00 – 18:30
A, B ja C sekä muut Muuta-sarakkeessa ilmoitetut radat
Aikuiset
5,00 EUR
Lapset
2,00 EUR
EMIT-vuokra 1,00 EUR
6 x sarjalippu 25,00 EUR
Aamulehti, Akaan Seutu ja Lempäälän-Vesilahden Sanomat
tarpsu.sporttisaitti.com
@TarpSu (Twitter)

Yhteyshenkilöt:
Reijo Simonen
Jouko Karppanen

0400-531 094 (TarpSu)
040-506 0858 (PirHi)

NRO

PVM

PAIKKA / OPASTUS

KARTTA

MUUTA

1

25.4.2013

Akaa, Toijala / 3-tien ABC, Satamatie

Nahkialanvuori

RR / TR

2

2.5.2013

Lempäälä / Liikuntakeskus, Urheilukatu 1

Hakkari

RR / TR

3

9.5.2013

Vesilahti, Kirkonkylä / Koulutie 1

Tuonenoja

RR / TR

4

16.5.2013

Pirkkala, Kokkovuori

Kokkovuori 2013

RR / TR

5

23.5.2013

Lempäälä / Sääksjärventie 1

Isokivenmaa

RR / TR ja Pitkä

6

30.5.2013

Kangasala / Kangasalantie, Nattari

Kisapirtti

RR / TR

7

6.6.2013

Akaa / Sallinkulma, Suorakatu 2

Mortti

7 yö

6.6.2013

Akaa / Sallinkulma, Suorakatu 2

Mortti

Yö-rata, Lähtö 23 – 24

8

27.6.2013

Vesilahti, Narvan koulu / Tie 301

Narva

Helppo D-rata

9

11.7.2013

Akaa, Kylmäkoski / Riisikkalantie 396

Korkeanlaenvuori

10

25.7.2013

Akaa, Kylmäkoski / Sontulantie 384

Sontula

11

1.8.2013

Lempäälä, Kelho / Valkeakoskentie 730

Kelho

Helppo D-rata

12

8.8.2013

Vesilahti, Punkalaitumentie 145

Ketunkellari

Myös vaativa rata

13

15.8.2013

Pirkkala, Toivion koulu / Toiviontie

Toivio

RR / TR (aik. seuranmest.)

14

22.8.2013

Lempäälä, Kuokkalan koulu, Pirkkalantie 1

Kettuvuori

RR / TR (Lempäälän kunnanm.)

15

29.8.2013

Kylmäkoski, Riuttamäentie 1

Riuttamäki

RR / TR

16

5.9.2013

Lempäälä / Parentie - tie 3003

Parikkavuori

RR / TR

17

12.9.2013

Lempäälä, Säijän koulu / Pirkkalantie 889

Säijä

RR / TR (lasten seuranm.)

18

19.9.2013

Lempäälä, Moision koulu / Vanattarantie 1

Hakkari / Moisio

RR/TR, D-rata (viim. klo 18.00)

19

26.9.2013

Akaa, Toijala / Toijalantie 1

Kuusikangas

D-rata (viim. klo 18.00)

20

5.10.2013

Kylmäkoski, Veikkojen maja / Savikoskentie
984

Lumivuori

Pokaalikisa, Lauantai

