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HOV 2014 – KAUDEN SUURIN YHTEINEN PONNISTUS (KUVA: JOHANNA SALMIA)  TÄSSÄ NUMEROSSA MM. 

Puheenjohtaja menee syyskokouksessa 
vaihtoon. Seuratoiminnan kannalta on 
hienoa, että olemme yhdessä työstäneet 
Seuran 2014-18 strategian, joka ohjaa 
toimintaa jatkossakin yhdessä sovittujen 
linjausten suuntaan. 
 

AIKUISTEN SEURANMESTARUUS-
TULOKSET 
 

H18 1) Matias Ijäs 

H21 1)Lauri Tolkki 

 2)Aleksi Lehti 

 3) Jorma Karvonen 

H45 1) Jari Välimaa 

H50 1) Vesa Ijäs 

H60 1) Reijo Rasmus 

D21 1) Terhi Virevesi-Risku 

 2) Kirsi Välimaa 

D35 1) Anne Eilola 

Tule ja vaikuta Syyskokouksessa! 

 
Hienoja elämyksiä toivottaen, 

Tarmo 

 

KAUDEN PARHAAT 

 

A-pokaali Lauri Tolkki 

B-pokaali Antti-Jussi Oksa 

SM-pytty Olli Savikko 

AM-lautanen Antti-Jussi Oksa 

Rankipytty Tessa Salmia 

Paras Poika Antti-Jussi Oksa 

Paras Tyttö Tessa Salmia 

Oravapolku Emma-Riikka Laamanen 

Toimija Teppo Salmia 

 

Suunnistus on parasta seikkailua! 
Reilut 37 vuotta olen harrastanut suunnistusta. Joskus 
hieman pitempiä... 

Sivu 2 

Liikuntasaliharjoitukset 
Seuran liikuntasaliharjoitukset tukevat talven 
peruskuntoharjoittelua ja sopivat kaiken ikäisille … 

Sivu 2 

Minäkö mukaan seuratoimintaan?? 
Siskoni harrasti nuorempana pikaluistelua 
kilpailumielessä Muistan vielä hyvin ne... 

Sivu 3 

 

TARPIAN SUUNTA RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

Aika: 26.11.2014, klo 18:00-20:00 
Paikka: Lempoisten Uimala 

 Nokkatie 3 
 Lempäälä 

 
 Sääntömääräiset asiat 
 Kahvitarjoilu 
 Aikuisten seuranmestaruuskilpai-

lujen palkintojenjako sekä kauden 
parhaiden palkitseminen 
syyskokouksen yhteydessä 

TERVETULOA, 

JOHTOKUNTA 

Puheenjohtajan Tervehdys 
Tarmo Kokko 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=325753&y=6803468&srs=EPSG:3067&text=Lempoisten+Uimala&scale=8000&action=link&mode=&lang=fi
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Reilut 37 vuotta olen harrastanut 
suunnistusta. Joskus hieman pitempiä 
taukoja pitäen. 

Kun muistelee mistä kipinä ja innostus lajiin 
syntyi ja kasvoi, niin mieleen tulee 
ensimmäisenä kelta-sininen Jukola-lippis, 
jonka sain sukulaismies Ramilta. Ala-asteella 
myötävaikutti suuresti kannustava 
suunnistajaopettaja Erkki. 

Suunnistuksen vuoksi olen ollut myös jälki-
istunnossa. Naapurin pojan kanssa olimme 
nopeimpia Pannuvuoren suunnistusradalla, 
joten opettaja käski, että keräätte pojat 
lopuilta kompassit pois. Teimme työtä 
käskettyä ja viimeisetkin vetkuttelijat 
odotimme maastosta tunnollisesti. Ja sitten 
eikun englannin tunnille, josta tietysti 
myöhästyimme ja saimme kovat nuhtelut. 
Purematta ei tätä tietysti nielty. 
Neuvotteluiden jälkeen saimme kevennettyä 
jälkkäriä, joka suoritettiin englanninluokan 
nurkassa seisomalla, kyllä otti pattiin. 

Parhaat junnuajat tulevat tietysti mieleen Itä-
Päijänteen Rastin riveissä. Ensimmäinen 
kansallisten voitto reittiviivalla oli iso juttu 
itselle, varsinkin kun sain sähkönsinisen ison 
taskulampun palkinnoksi. Oli meinaan 
Puistotien tehokkain lamppu tuikkusta 
leikkiessä. 

Jännää oli kyttäillä kisoissa "pyykkinarua", 
johon tulokset ilmestyivät kiduttavan hitaasti 
tuloslaskennasta. Varmaan on ollut haastavia 
hetkiä tulospalvelussa tutkia reittiviivalla 
neulalla pisteltyjä reikiä kartasta, jossa usein 
sormesta tirskautetut veret suttasivat jälkeä. 

Tulospalvelun hitaudessa oli myös hyvät 
puolensa. Tuloksia odotellessa sai kuunnella 

ukkojen parranpärinät 
oman suunnistuksen 
kiemuroista radalla, 
oli aikaa analysoida! 

Luppoaika oli usein 
myös hyvällä tavalla 
seikkailua kisakeskuksen liepeillä. 
Kisamatkat matkustettiin usein Repen 
punaisella paholaisella ja varsinkin viestit 
olivat hienoja kokemuksia. Johtuiskohan 
siitä, että niistä tuli itselle ne parhaimmat 
sijoitukset (HiSu SM 6. ja piirinmestaruus -
84). Temisevän Jaskan kanssa usein 
aloitettiin ja Puttosen Jake runttas sitten 
lopussa muista ohi. 

Sunnistuksen toisen ison aallon sain 
työmaaporukan puuhastellessa Jämi-
Jukolaan lähtöä 2004. Huikkasin ohimennen, 
että jos homma on yhdestä miehestä kiinni, 
niin voin lähteä mukaan. Alle otin muutamat 
iltarastit. 

Ensimmäinen kosketus Tarpian Suuntaan 
olivat iltarastit Anttilanvuoressa.Siellä tuli 
korkattua EMIT-kortin käyttökin. Ja kyllä 
siinä jonkinlainen kynnys tuli ylitettyä, että 
sain aikaiseksi raahautua iltarasteille. 

Paljon oli systeemit muuttuneet. Seura-
aktiiviksi minut houkuttelivat Pirkko ja Esko 
Eskola, jotka pitivät Pyhällönvuorella 
iltarasteja. Esko ja Pirkko ehdottivat 
Toivosen Esalle, että ottaisin palloa 
Pyhällönvuoren iltarasteista. No tämän 
jälkeen onkin käyty miltei kaikki seuran 
postit läpi. 

Muistaakseni aloitin koulutusvastaavana 
hallitusurallani. Nuorisovastaavan hommiin 
hypätessä aloitin kehityspolun kohti 
sinettiseurakriteerejä. Alkuanalyysin jälkeen 
tuli tietysti mieleen, että tästä tulee pitkä tie, 
mutta kannattaa pinnistellä, pala kerrallaan. 

Ensimmäinen iso askel oli Nuorisuunta 
koulutus ja sen myötä suunnitelmalliset 
ohjatut harjoitukset. Viime vuonna saatiin jo 
Sinettiseurahaku strategiatasolle, joten 
pikkuhiljaa hyvä tulee, kunhan saadaan 
hiukan lisättyä vastuuvetäjien määrää, niin 
pystytään lisäämään harjoitusten määrää ja 
laatua. 

5v strategia oli myös hieno ponnistus meiltä 
kaikilta.Oli hienoa huomata, että tahtotila 
samaan suuntaan löytyi kivuttomasti. 

Paljon on tehty porukalla ja paljon löytyy 
innokkaille tekemistä jatkossakin.Osa 
asioista kestää joskus  

pitkäänkin ja vaatii sisua pitää niitä tapetilla. 
Osaamistahan meillä kaikilla riittää vaikka 
mihin, mutta vapaaehtoistoimintaa kun 
tehdään, niin kaikkeen ei saa konetta heti 
kääntymään. Omalta osaltani tuli mieleen 
lehteä lukiessa (Ideapark Ouluun), että 
vuonna 2008 ehdotin sisäsuunnistuskisoja 
pidettäväksi Ideaparkkiin. Taitaa SK 

Pohjantähti keritä ensin  

Osallistu ja vaikuta, näistä on kipinät ja 
säpinät tehty!!! 

  

LIIKUNTASALIHARJOITUKSET 

Seuran liikuntasaliharjoitukset tukevat 
talven peruskuntoharjoittelua ja sopivat 
kaiken ikäisille. 
 
Paikka: Hirvialhon koulu Akaan Viiala 
Aika: Torstaisin klo 19.30-20.30 
 
Jokaiseen harjoitukseen on tehty 
valmentajan toimesta ohjelma. Jos sinulla 
on ideoita harjoitusten suhteen, otamme 
ne huomioon ja seuraavassa 
harjoituksessa saattaa olla mukana 
toivomasi peli, leikki tms. teema. 
 

LISÄTIETOJA 

Tarmo Kokko, 050 374 3046, 
tarmo.kokko@elisanet.fi 

tarpsu.sporttisaitti.com/valmennus/liikuntasali
harjoitukset/ 

Suunnistus on parasta 

seikkailua! 
Tarmo Kokko 

 (Kuva: Johanna Salmia) 

 (Kuva: Teppo Salmia) 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=325541&y=6790712&srs=EPSG:3067&text=Hirvialhon+koulu&scale=16000&action=link&mode=&lang=fi
file:///C:/Users/teppos/Documents/Personal/Orienteering/TarpS/Tarpialainen/2014-2/tarpsu.sporttisaitti.com/valmennus/liikuntasaliharjoitukset/
file:///C:/Users/teppos/Documents/Personal/Orienteering/TarpS/Tarpialainen/2014-2/tarpsu.sporttisaitti.com/valmennus/liikuntasaliharjoitukset/
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LEIMAUS 2015 

 

Leimausleiri pidetään vuonna 2015 
Tanhuvaaran Urheiluopistolla, Savonlinnassa 
2.-5.6. 

Leimaus-leiri on Suomen Suunnistusliiton lajitapahtuma 
8-18-vuotiaille. 

Leirin kesto on 4 päivää (3 vrk). Leirin ohjelma koostuu 
monipuolisista ja eritasoisia suunnistusharjoituksista ja 
oheisohjelmista. Tulopäivänä on yksi 
suunnistusharjoitus, seuraavina päivinä kaksi 
suunnistusharjoitusta. Leiri päättyy leirikisaan, johon 
kaikki leiriläiset osallistuvat. 

 

LISÄTIETOJA  
Nuorisovastaava 
leimaus2015.fi 

LOUNA-JUKOLA 2015  
 

Jukolan viesti suunnistetaan 13.–14.6. 2015 Turun 
kupeessa Paimiossa. Kilpailu käydään nopeassa ja 
haastavassa varsinaissuomalaisessa 
avokalliomaastossa. 

Merkkaa kalenteriisi ja koe suunnistuksen 
suurtapahtuma!  

LISÄTIETOJA  
www.jukola.com/2015/ 

Siskoni harrasti nuorempana pikaluistelua 
kilpailumielessä Muistan vielä hyvin ne 
syystalvien illat ja yöt, jotka isämme 
muutamien muiden aktiivisten talkoolaisten 
kanssa vietti jäädyttämässä pikaluistelurataa 
silloisen kotipaikkakuntamme 
urheilukentälle. Samoin ne kerrat, kun isä 
ollessaan paikallisen urheiluseuran 
luistelujaoston puheenjohtajana illalla 
valmisteli jaoston budjettia, tai laati edellisen 
vuoden toimintakertomusta. Ilman isämme ja 
muiden aktiivien seuratoimintaan uhraamia 
tunteja siskoni kilpailu-ura tuskin olisi 
jatkunut maajoukkuetasolle saakka. 

Ei ollut kuitenkaan mitenkään itsestään 
selvää, että itse joskus ryhtyisin aktiiviseksi 
seuratoimijaksi. Päinvastoin. Jossain 
vaiheessa muistellessani isän tekemää 
talkoomäärää päätin, etten samaan loukkuun 
astuisi. Jotain noista ajoista oli aivojen 
perukoille varmaan kuitenkin jäänyt 
kytemään, sillä omien lasteni aloitettua 
suunnistusharrastuksen eivät aiemmin tehdyt 
päätökset enää pitäneetkään ja löysin itseni  

 
 

Reijon (Simonen) houkuttelemana ensin 
kisatalkoista ja pian myös järjestämästä  
T-rasteja. 

Lopulta Tarmo (Kokko) sai minut houkuteltua 
myös johtokuntaan ja seuraajakseen 
nuorisovastaavan pestiin. Täytettävät 
saappaat eivät olleet aivan pienet, joten 
hommaan ryhtyminen vähän arvelutti. 
Asioilla on kuitenkin taipumus järjestyä, ja 
niin järjestyivät nuorisovastaavan 
hommatkin. Paljon auttoi käymäni Nuori 
Suunta I -koulutus, ja vielä enemmän 
mahdollisuus kysyä kokeneemmilta aina, kun 
tarvetta oli. Useampi vuosi vierähti seuran 
nuorisotoimintaa pyörittäen, kunnes vuosi 
sitten päätin keskittyä enemmän nuorimman 
tyttäreni opastamiseen suunnistuksen jalossa 
taidossa. 

Nytkään eivät asiat menneet aivan 
suunnitellusti. Jo keväällä puolitoista vuotta 
sitten Tiina Linnainmaa oli ilmoittanut 
jättävänsä Hämeen Suunnistuksen 
nuorisovastaavan tehtävät, ja kehotti seuroja  

haeskelemaan seuraajaa. No, loppusyksyllä 
sitten Lammikko soitti minulle Hämeen 
Suunnistuksen syyskokouspäivänä ja pyysi 
minua asettumaan ehdolle. Pyrintö ja 
Kangasala SK olivat kuulemma valmiita 
tukemaan valintaani kokouksessa. Piti ottaa 
pieni tuumaustauko, mutta jotenkin ehdotus 
kyllä kiehtoi. Hetken mietittyäni, ilmoitin 
Lammikolle olevani käytettävissä. Vielä 
samana iltana tuli sitten Lammikolta 
tekstiviesti "Onnittelut valinnasta", ja taas 
mentiin... 

Näin siis minä, jonka ei pitänyt ryhtyä 
aktiiviseksi seuratoimijaksi, päädyin 
aktiiviseksi seuratoimijaksi. 

Olenko katunut? En, tai ehkä joskus 
hetkellisesti, kun on tuntunut siltä ettei aika 
riitä kaikkeen mitä pitäisi tehdä. En 
kuitenkaan oikeasti. Koko tämä aika, jonka 
olen seuratoiminnassa ollut aktiivisesti 
mukana on antanut paljon enemmän, kuin se 
on vaatinut. Näitä kokemuksia tuskin 
mitenkään muuten olisin saanut. 

  

Minäkö mukaan seuratoimintaan?? 
Teppo Salmia 

 (Kuvat: Johanna Salmia, Teppo Salmia) 

file:///C:/Users/teppos/Documents/Personal/Orienteering/TarpS/Tarpialainen/2014-2/leimaus2015.fi
file:///C:/Users/teppos/Documents/Personal/Orienteering/TarpS/Tarpialainen/2014-2/www.jukola.com/2015/
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 KIITOS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE  

   

  
 

   

 
 

 
   

  
 

 (Kuvat: Johanna Salmia, Teppo Salmia) 


