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Tiedottajan palsta 

 

On jälleen aika kaivaa tossut kaapin perältä ja valmistautua tulevaan suunnistuskesään. Talven 

aikana innokkaimmat suunnistajat ovat saaneet nauttia lähes lumettomasta talvesta ja kirmailla 

metsässä. Hiihdon ystävät ovat joutuneet hakemaan lumia lähipaikkakuntien putkista tai Lapin 

lumilta. Kevään ensimmäiset suunnistukset ainakin allekirjoittaneen osalta tuli koettua niin kun 

vasikka olisi päästetty ensi kertaa kesälaitumelle. Suunnistuksen riemua ja säntäilyä metsässä ei 

kyllä voita mikään. 

Kesän teemaksi on nostettu lasten- ja nuorten opastaminen ja innostaminen lajin pariin. Meitä 

vanhoja konkareita ja aikuisia onkin vastuutettu tässä tavoitteessa toimimaan. Emmin aloittama 

suunnistuskoulun vetäminen oli avausaskel tähän toimintaan, vaikka Emmi ei suinkaan ole sieltä 

iäkkäämmästä päästä. Oli ilahduttavaa havaita, että ensimmäisellä kerralla suunnistuskoulussa oli 

paljon uusia lapsia ja myös innokkaita vanhempia. Vastuullisia vetäjiä oli myös lupautunut 

kiitettävä määrä paikalle. Mielestäni jokainen meistä voi laittaa korteansa kekoon tämän asian 

puolesta. Ilman erillistä nimeämistä tai ”titteliä” voi ideoida esimerkiksi jonkun kivan harjoitteen, 

pelin tai leikin suunnistusharjoitusten lomaan. Yhteisvastuullisuus nuorisotyössä on voimaa ja tuo 

piristystä meidän ”kalkkiksienkin” suunnistukseen. 

Jos kevään aikana kuljeskelet kameran kanssa kilpailuissa, suunnistuharkoissa tai maastossa ja saat 

napatuksi kivoja tilannekuvia niin laitahan tulemaan osoitteeseen maritasaari1@gmail.com. Kuvia 

voidaan hyödyntää tiedotteissa tai lehtijutuissa. Näkyvyyden parantamiseksi myös paikalliseen 

lehteen voi tarjota kiinnostavia juttuja, joiden avulla saatetaan saada myös lisää uusia suunnistajia 

joukkoomme. 

 

Terveisin: Marita kalkkiksien kastista 

 

mailto:maritasaari1@gmail.com


 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Johtokunnan tiedotteet 

Seuran kevätkokous pidettiin 21.3.2014 kello 18.00 SuSen kokoustiloissa Kiikassa. 

Osanottomaksujen maksaminen vuoden 2014 kilpailuihin 

Korvataan 21-sarjan (E ja A) ja nuorempien kaikki osanottomaksut, muiden sarjojen osalta 

korvataan SM- ja AM-kisat sekä viestit toimintasuunnitelman tai johtokunnan päätöksen 

mukaisesti, lisäksi korvataan muita osallistumismaksuja 200 euron arvosta. 

16-21-sarjalaisten edellytetään pyydettäessä osallistumaan harjoitusten laatimiseen (1/kausi). 

Jos kilpailija ilman pätevää syytä jättää osallistumatta ilmoitettuun kilpailuun, on hän velvollinen 

maksamaan osanottomaksun seuralle takaisin. Tämä koskee kaikkia sarjoja. Jälki-ilmoittautumiset 

osanottaja maksaa itse. 

Matkakorvausten maksaminen 2014 

21-sarjan ja nuorempien matkakustannuksia korvataan seuran maksamiin viestikilpailuihin, 

korvausten määrä on 3,5 senttiä/km/hlö. 

Toistuvista talkoomatkoista maksetaan 14 senttiä/km. 

Matkalaskut on esitettävä kahden kuukauden kuluessa ko. tapahtumasta. 

Majoituskorvausten maksaminen vuoden 2014 kilpailuihin 

 

Korvaus maksetaan 21-sarjalaisille ja nuoremmille seuran maksamien viestikilpailujen 

majoituksista. Korvausta voidaan maksaa myös välttämättömille huoltajille ja kuljettajille. 

Korvauksen perusteena käytetään kilpailun järjestäjän tarjoaman yhteismajoituksen hintaa. 

Majoituslaskut on esitettävä kahden kuukauden kuluessa kilpailusta. 

Tiedotelehden kokoavat vuonna 2014 Marita Saari ja Tauno Saari. 
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Jäsenmaksut 

Suunta-Seppojen jäsenyys kannattaa. Jäsenenä pääset vaikuttamaan seuran toimintaan ja siten 

syvemmälle mukaan suunnistuksen kiehtovaan maailmaan. Jäsenyys kannattaa myös rahallisesti, 

sillä Suunta-Sepot maksaa lähes kaikki jäsentensä kilpailumaksut. Kilpaileminen edellyttää 

voimassa olevaa kilpailulisenssiä ja suunnistusseuran jäsenyyttä. Jälki-ilmoittautumisen kilpailija 

maksaa kokonaan itse. 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun seuran tilille FI 8456602340010962 Suunta-Sepot 

viitenumerolla 1234561. Tämän jälkeen maksaja toimittaa maksamistaan henkilöistä tiedot (nimet, 

syntymäajat,osoitteet ja sähköpostit) taloudenhoitaja Anja Siukolle; sähköposti 

anja.siuko@kopteri.net tai puhelimella 040-7651474. Nämä tiedot pitää toimittaa kaikista 

maksetuista jäsenistä (perhejäsenmaksussa koko perheestä). 

Jäsenmaksut vuonna 2014 ovat seuraavat: 

Perhejäsenmaksu 28,50 euroa (kattaa samassa ruokakunnassa vakituisesti asuvat) 

Aikuisten jäsenmaksu 14 euroa 

Alle 16-vuotiaan jäsenmaksu 6,50 euroa 

Kannattajajäsenmaksu on neljä kertaa perhejäsenmaksun suuruinen eli 114 euroa. Maksamalla 

kannattajajäsenmaksun yrityksellä on mahdollisuus saada logonsa näkyviin seuran internetsivulle 

http://www.suse.kopteri.net/. 

Vanhat jäsenet voivat maksaa jäsenmaksunsa edellä olevan ohjeen mukaan. Jos tiedot on ilmoitettu 

taloudenhoitajalle jo aiemmin, ei niitä tarvitse enää ilmoittaa. 

 

Hippo-suunnistuskoulussa oli aikaa myös tutustua alueen leikkipaikkoihin. 
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IRMA-ilmoittautumiset 

 
 

Suunnistusliitossa muutaman vuoden työn alla ollut suururakka, uusi tietohallintajärjestelmä IRMA, 

toi valmistuessaan melkoisia muutoksia esimerkiksi kilpailuihin ilmoittautumisiin. Lyhenne IRMA 

tulee sanoista ilmoittautuminen, ranki ja maksupalvelut. 

 

Palvelu helpottaa niin suunnistajien, seurojen kuin liitonkin rutiininomaisia tietojen kirjauksia ja 

kilpailuilmoittautumisia. Samalla suunnistajat joutuvat ottamaan enemmän vastuuta omien 

tietojensa hoitamisesta. 

 

IRMA otettiin käyttöön kahdessa osassa vuoden 2011 aikana. Keväällä käyttöön otetun 

ensimmäisen vaiheen myötä suunnistajien henkilökohtaisten tietojen muutokset hoidettiin 

internetissä IRMAn kautta. Seuratasolla näkyvin asia oli viime keväänä tapahtunut kilpailuhaku, 

joka hoidettiin myös netin kautta ilman papereiden täyttämistä. 

 

Lisenssimaksut hoidetaan IRMAn kautta 

 

IRMAn käyttöönotto vaikuttaa suunnistajien käytäntöihin todenteolla tämän vuoden alusta alkaen. 

Esimerkiksi lisenssimaksuista ei enää lähetetä laskua suunnistajille, vaan ne on hoidettava 

omatoimisesti internetissä IRMAn kautta. Tämä asia kannattaa muistaa, sillä kun myös 

ilmoittautumiset tapahtuvat IRMAn kautta, järjestelmä ei hyväksy kilpailuun ilmoittautumista, ellei 

kilpailijan lisenssiä ole maksettu. 

 

Ne, joilla ei ole mahdollista käyttää internetiä, tulee hoitaa esimerkiksi lisenssimaksunsa 

jonkun muun henkilön avustuksella. Samoin kilpailuilmoittautumiset voi tehdä kilpailijan 

puolesta joku toinen henkilö. Ellei lähipiirissä ole ketään joka hoitaisi nämä asiat, ota yhteyttä 

Hannu Siukoon tai Pekka Seppään. Asia kyllä järjestyy. 

 

Näin pääset tutustumaan IRMAan 

 

Nyt onkin viimeistään aika jokaisen suunnistajan tutustua IRMAan ja käydä katsomassa ja 

tarvittaessa korjaamassa omat tietonsa. IRMAan löytyy linkki esimerkiksi Suunta-Seppojen 

kotisivun vasemman reunan valikosta. Linkistä avautuu ikkuna kilpailukalenteriin. Klikkaamalla 

ikkunan oikean yläreunan kirjaudu IRMAan linkkiä pääset kirjautumaan järjestelmään. 

 

HUOM! Älä rekisteröi itseäsi uutena käyttäjänä, jos sinulla on jo lisenssinumero. (Se voi hyvin olla, 

vaikket lisenssiä olisi maksanutkaan.) Voit tarkistaa lisenssinumerosi IRMAn kirjautumiskohdassa 

painamalla Tarkista lisenssinumero. Rekisteröi itse uudelleen vain, jos sinulla ei ole ollenkaan 

lisenssinumeroa. 
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Näppäile lisenssinumerosi pyydettyyn kohtaan. (Jätä mahdolliset ylimääräiset nollat numeron 

edestä pois). Salasanana ensimmäisellä kerralla on henkilötunnuksesi loppuosa (neljä merkkiä). 

Ellei se tunnu toimivan, kokeile salasanaksi syntymäaikaasi muodossa ppkkvv. 

 

Kun pääset kirjautumaan, valitse avautuvan ikkunan vasemmasta reunasta kohta käyttäjän tiedot. 

Tarkasta tietosi ja lisää esimerkiksi Emit-korttisi numero. Valitse sitten ikkunan alareunasta valikko 

vaihda salasana. Toimi ohjeen mukaan ja vaihda salasanaksesi joku mieleinen sana. 

 

Ellet pääse kirjautumaan järjestelmään tai unohdat salasanasi, ota yhteyttä minuun (Pekka Seppä, 

puh. 0500-928815 tai sähköposti pekka.seppa@kopteri.net). Pystyn pääkäyttäjänä tekemään 

salasanan, jolla pääsee järjestelmään. 

 

Kilpailuihin ilmoittautuminen 

 

Kun olet päässyt sisään IRMAan, tutustu sen toimintoihin. Järjestelmän käytöstä, esimerkiksi 

kilpailuihin ilmoittautumisista, löytyvät hyvin yksityiskohtaiset ohjeet Suomen Suunnistusliiton 

kotisivulta. 

 

Ilmoittautuessasi kilpailuun kannattaa varmistaa, että ruutu Seura maksaa on valittuna. Muuten 

joudut maksamaan ilmoittautumisen pankkitunnuksilla välittömästi. Kun seura maksaa toiminto on 

valittuna, ei ilmoittautumisesi näy kilpailujärjestäjän listalla ennen kuin ilmoittautumisaika on 

loppunut. Jos ilmoittautumisen maksaa itse, nimi näkyy heti maksun jälkeen järjestäjän listalla. 

Kilpailun ilmoittautumissivulla voit klikata kohtaa oman seuran käsittelyssä olevat 

ilmoittautumiset. Täältä näet kaikki kilpailuun ilmoittautuneet SuSen kilpailijat. Myös oma nimesi 

löytyy listalta jos olet ilmoittautunut. 

 

Huomaa myös, että nyt olet entistä tiukemmin itse vastuussa siitä, että ilmoittaudut oikeaan sarjaan. 

IRMA helpottaa asiaa siinä mielessä, että se ehdottaa ilmoittautuessa vain niitä sarjoja, joihin 

ilmoittautuja on oikeutettu osallistumaan. (Sarjalista voi silti olla pitkä, sillä esim. H60 -sarjalainen 

saa osallistua sarjoihin H21 – H60.) 

 

Voit myös ilmoittaa useita kilpailijoita valitsemalla heidät seuran listalta. IRMAn käyttöönotto 

tuntuu sujuneen melko hyvin. Järjestelmä on toiminnoiltaan selkeä, tosin erilainen kuin esimerkiksi 

verkkovihko ja vaatii siksi totuttelua. Hyvissä ajoin ennen kesäkauden alkua kannattaakin tutustua 

järjestelmään. Mahdollisten ongelmien selvittämiseen on paremmin aikaa. Jos ongelmia ilmenee, 

ota rohkeasti yhteyttä minuun. Asiat kyllä selviävät. 

 

 

Pekka Seppä, puh. 0500-928815 

 

*** 

 

 

mailto:pekka.seppa@kopteri.net
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Johtokunta ja jaostot 2014 
 

JOHTOKUNTA 

Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja 
Tatu Saari    Kauko Vainiomäki 

Tyrväänkyläntie 119   Tyrväänkatu 16 

38200 SASTAMALA   38200 SASTAMALA 

050-3579998    050-5944710 

tatu.saari@gmail.com   kauko.vainiomaki@sastamala.fi 
 

Taloudenhoitaja   Sihteeri  

Anja Siuko     Jussi Seppä 

Moskurintie 7   Tekniikankatu 16 A 15 

38300 SASTAMALA   33720 TAMPERE 

040-7651474    050-4100706 

anja.siuko@kopteri.net   jussi.seppa@gmail.com 
 

Roope Kuusisto   Tauno Saari 

Tanhuantie 11   Tyrväänkyläntie 121 

38210 SASTAMALA   38250 SASTAMALA 

040-7355727    050-5522913 

roope.trekking.kuusisto@gmail.com  taunosaari1@gmail.com 
 

Jarmo Lylynperä (varajäsen)  Jarmo Mauriala (varajäsen) 

Mesimarjakuja 4   Murtoonmaantie 172 

38200 SASTAMALA   38270 SASTAMALA 

0500-830885    040-7187003 

jarmo.lylynpera@kopteri.net  jarmo.mauriala@kopteri.net 
 

Ville Jokela  

Suuniityntie 172 

38280 SASTAMALA 

040-0265332 

v.jokela94@gmail.com 
 

KARTTAJAOSTO 

Puheenjohtaja  
Taisto Haapamäki   Juhani Ketamo 

Pekka Putaja    Antti Rantala 

Pekka Seppä 
 

TIEDOTUSJAOSTO 

Puheenjohtaja   
Pekka Seppä    Juhani Ketamo 

Marita Saari    Jarmo Mauriala 
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VALMENNUSJAOSTO 

Puheenjohtaja 
Roope Kuusisto   Ville Jokela 

Tuomas Asikainen   Emmi Jokela 

Ville Mäkelä    Tatu Saari 

Jussi Seppä 
 

RAVINTOLAJAOSTO 

Jaana Eskola    Kati Kulo 

Oivi Mäkelä    Satu Ranta 

Anja Siuko   
 

NUORISOJAOSTO 

Emmi Jokela    Petteri Jokela  

Ville Jokela    Mika Suppula 
 

KUNTOSUUNNNNISTUSJAOSTO 

Puheenjohtaja 

Keijo Lakkinen   Pertti Ahometsä 

Kari Liuksiala   Harri Mäkelä 

Tauno K. Mäkelä   Pekka Putaja 

Erkki Ullvén    Kauko Vainiomäki 
 

TALOUS- JA TALKOOJAOSTO 

Puheenjohtaja 

Tauno Saari    Tuomo Koskinen 

Markku Luukkanen   Pekka Palomäki 
 

Kilpailuun ilmoittautumiset hoitaa  Hannu Siuko 
 

KARTTAVASTAAVA 

Taisto Haapamäki 
 

WC-VAUNUN HOITAJA 

Erkki Ullvén 
 

TILINTARKASTAJAT 

Juhani Ketamo   Markku Sianoja 
 

VARATILINTARKASTAJAT 

Vesa Kulmala   Toivo Paunuvuori 
 

 

*** 
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Tyrvisrastit 
 

TYRVISRASTIEN JÄRJESTÄJILLE v. 2014 

Yhteistyö Tyrvään Sanomien kanssa jatkuu, lehden henkilöstömuutoksista huolimatta. Rasteja 

järjestetään torstaisin, huhtikuulta syyskuulle. Listat tapahtumista ja järjestäjistä toisaalla. Vähäisiä 

muutoksia ryhmiin sijoitteluun on tehty. Tarkistakaa, keiden joukoissa seisotte ja ketä joukkoihinne 

kuuluu. Ryhmien jäsenten on syytä kuitenkin itse pitää yhteyttä vetäjiin. Vastuuhenkilöillä on 

muutakin tekemistä kuin kysellä kavereita. 

Jokaisella ryhmällä on kolme järjestelyvuoroa ja vuorojen vastuuhenkilöt vaihtuvat. Vastuuhenkilöt 

ovat toistensa varamiehiä. 

 Kunkin vuoron vastuuhenkilö on kuitenkin eri. Ryhmissä on reserviä, mutta niitä ei kuitenkaan ole 

tarkoitettu automaattisesti jaettaviksi.  

 

Kolmeen tapahtumaan on sovitettu rastireitti- ja tukireittiradat. Lisätyö ja vaatimus 

erityisosaamisesta ainakin pyrittiin huomioimaan työryhmiä nimettäessä. Toivottavasti kenenkään 

kuormitus ei muodostu liian suureksi.  

 

Eri syistä periaate on se, että järjestelyvuoroja voi pakottavista syistä vaihdella, mutta paikkoja ei. 

Tapahtumista tiedottaminen on järjestäjien vastuulla. Tyrvään Sanomien pyritään sopimaan siitä, 

että ilmoitusten perustiedot tehdään valmiiksi etukäteen. Vastuuhenkilön tehtäväksi jää ilmoituksen 

sisällön tarkistaminen ja mahdollisten tapahtumakohtaisten lisätietojen ja/tai muutosten tekeminen. 

Muutokset esim. sähköpostilla osoitteeseen ilmoitukset.tyrvaansanomat@almamedia.fi tai 

puhelimitse numeroihin 010 665 5789 tai 010 665 5790. Aineisto löytyy kärrystä. Järjestäjä 

pitäköön sen esillä seuraavan viikon osalta ”ilmoitustaululla”. Helpotuksen vastineeksi edellytetään 

ilmoituksia Alueviestin seurapalstalle. Tämä on pääosin toiminut hyvin. Siitä kiitokset. Ilmoitukset 

hoidetaan lehden omien ohjeiden mukaisesti. 

 

Viime kauden osallistujamäärä oli kaikkiaan 1755, mutta vielä mahtuu mukaan uutta väkeä. 

Tulevan kesän tavoite on pysyminen nousu-uralla. Aikuisten suunnistuskoulun osalta asiaan 

palataan myöhemmin. Tarvittaessa kiinnostuneille ryhmille koulutusta kyllä järjestyy. Myös kunkin 

järjestäjäryhmän on varauduttava siihen, että aloittelevia tulijoita opastetaan riittävästi. Toivotaan, 

että aiemmin aloittaneet harrastajat pysyvät mukana ja tuovat myös kaverinsa. Ratavaihtoehtoihin ei 

ole suunnitelmissa muutoksia. Lyhintä reittiä on kutsuttu Hipporadaksi, mikä on osoittautunut 

hyväksi nimeksi edelleen. Reittien suunnittelussa maaston vaikeus ja kulkukelpoisuus otetaan 

huomioon. Ratapituus on ohjeellinen. Myös muista ratasuunnitteluun liittyvistä asioista päättää 

viime kädessä ratamestari. Seuraavassa kertausta kartta-asioista: 

 

Kartat tulostetaan paperille vasta ratasuunnittelun valmistuttua. Kutakin rataa varten tulostetaan 

arvioitu määrä karttoja ratapainatuksineen sekä lisäksi varalle ”puhtaita” karttoja. Ratatilastoinnin 

yksi syy on tämä. Tulostin on Sepän Pekalla. Vinkin vapaa-aikakeskuksessa on Su-Se:n oma 

postilaatikko, jonka kautta karttoja voi tarpeen mukaan vaihdella suuntaan jos toiseenkin. 

Ratamestari ottaa Pekkaan yhteyttä viimeistään pari viikkoa ennen omaa H-hetkeä ja sopii 

menettelytavoista ja aikatauluista. Puhelinnumero on 0500 928815. Poikkeustilanteissa on 

mailto:ilmoitukset.tyrvaansanomat@almamedia.fi
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varauduttava myös siihen, että ratapainatuksia ei saada tehdyiksi ja suunnistajat piirtävät ratansa itse 

mallikartoista. 

 

Kaikista menettelytapojen muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa kotisivujen tiedotepalstalla. Muista 

myös tutustua Tyrvisvaunussa oleviin kansioihin heti kun saat aineiston tai mieluimmin jo 

etukäteen aikaisemmilla tapahtumapaikoilla. 

Muistakaa täyttää myös aineistossa mukana kulkevat tilastot. sitten tietysti rastit pois metsästä ja 

tavarat hyvään järjestykseen seuraavalle ryhmälle ensi tilassa. Taas kerran muistutetaan, että 

vaunussa kulkeva tavara ei pysy itsestään järjestyksessä. Älä jätä vaunuun sinne kuulumatonta 

roinaa. Taas kerran muistutetaan, että vaunussa kulkeva tavara ei pysy itsestään järjestyksessä. Älä 

jätä vaunuun sinne kuulumatonta roinaa. 

 

 

Seuraavassa muistilistaa: 

 

Suunnittelu: Aloita suunnittelu ajoissa. Varaa paikka kilpailukeskukselle ja hanki tarvittaessa luvat 

maanomistajalta, tiekunnilta ja erityisesti keskuspaikan haltijalta. (esim. Lantula talo 

tms.) Tällaisissa paikoissa voi olla muitakin tilaisuuksia. Selvitä karttatilanne. 

Tulostekartat valmistetaan vasta, kun ratasuunnittelu on valmis. Tulostus edellyttää, 

että kaikki radat sopivat enimmillään A4 koon arkille. Kysy jos et tiedä. Pekan 

numero on siis 0500 928815. 

 

Radat: Lopulliset ratavaihtoehdot päättää ratamestari mm. maaston yms. perusteella. 

 

Ilmoitukset: Tyrvään Sanomiin tiistain lehteen. Muista tarkistaa ilmoitukset ajoissa. 

Tiedot myös Alueviestin seuratoimintapalstalle.  

 

Muista: Tutustu ohjeisiin vielä kerran. Tutustu myös vaunun kansioihin. Lataa laitteiden akut 

ajoissa kunnolla ja tutustu tekniikoihin huolellisesti. Kysy neuvoja jos et tiedä.  

 

Maksut:        4 euroa kerta ja 10 kerran sarjalippuvihko 30 euroa ja kausikortti 45 €.  

Nuoret, sarjoihin H/D18 saakka ilmaiseksi. Emitin vuokra 1 euro. Smartum Oy:n 

liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät maksuvälineenä. Muita sopimuksia ei ole 

toistaiseksi tehty. Maksuvälineiden osalta tarkempi ohjeistus kulkee 

Tyrvisrastikärryssä. ”Setelien” osalta menetellään samoin, kuin sarjalippujen kanssa. 

Muista tarkistaa setelin ”nimellisarvo” ja voimassaolo.  

Muistutetaan erityisesti, että liikunta- ja tai kulttuurisetelit eivät ole rahaa. Setelillä 

maksetaan kertamaksuna. Ei vaihtorahaa. Niillä ei saa myöskään ostaa/myydä 

sarjalippuja. Käyttö muuhun, kuin kertasuoritukseen on ”laitonta” ja merkitsee myös 

seuralle rahallista menetystä. 

 

Tulokset: Tulosten toimittaminen lehteen ja seuran sivuille nettiin sähköisesti on nykyaikaa.  

Tyrvään Sanomien sähköpostiosoitehan on toimitus.tyrvaansanomat@almamedia.fi  

Älkää laittako ilman aikaa osallistuneiden, keskeyttäneiden tai hylkäämienne nimiä 

tuloksiin.  

Tulospalvelua varten materiaalin mukana kulkee ”läppäri” ja kaikkiin ryhmiin 

pyritään nimeämään sen tekniikan hallitsevia käyttäjiä. Netissä julkaistava aineisto 

mailto:toimitus.tyrvaansanomat@sps.fi
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Oivalle tai Pekalle sähköpostin liitteenä tms. osoitteella oiva.kaasalainen@kopteri.net. 

ja pekka.seppa@kopteri.net 

 

 

Arvonnat: Tyrvään Sanomien kanssa on sovittu, että järjestävä ryhmä arpoo kaikki 

arvontapalkinnot. Siis kaksi seuran hankkimaa ja lehden konttorista noudettavaa  sekä 

yhden Neon Sportin tuotepaketin, joka noudetaan liikkeestä. Arvonnan tulos 

toimitetaan lehteen samalla kerralla ja tavalla, kuin muutkin tulokset ja tekstiaineistot. 

Kaikki arvontaliput pitää tästä huolimatta toimittaa lehden konttoriin, sillä niistä 

arvotaan kauden päätyttyä yksi Tyrvään Sanomien kustantama pääpalkinto eli 100 

euron lahjakortti johonkin paikalliseen liikkeeseen. 

 

Muuta: Vielä osanottomaksut seuran tilille sekä käytetyt sarjaliput ja liikuntasetelit Siukon 

Anjalle. Seuran rahaliikennettä on keskitetty VSOP:iin. Rahat tilille 566023-410962. 

Maksettaessa käyttäkää viitenumeroa 2121. Näin säästyy palvelumaksuja. 

 

mailto:oiva.kaasalainen@kopteri.net
mailto:pekka.seppa@kopteri.net
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  Tyrvisryhmät 2014 

 
Ryhmä 1 

Tuomas Asikainen, Tuomo Koskinen, Toivo Paunuvuori, Veikko Mäkipää, Jarmo Ranta, Kari ja 

M-L Liuksiala. 

Ryhmä 2   

Kauko, Samuel ja Markus Vainiomäki, Pekka Putaja, Kalevi Saari, Palomäet. 

Ryhmä 3   

Juhani, Hanna ja Mirja Ketamo, Mauno Mikkola, Jaakko Apiainen, Reijo Kiiskinen.  

Ryhmä 4  

Jarmo Mauriala, Tauno I. Mäkelä, Antti Helminen, Kaasalaiset ja Luukkaset, Lari Hiirijoki.  

Ryhmä 5   

Ilkka ja Jenny Sariluoto, Ansa Heinonen, Riitta Jokinen, Jarmo ja Katri Lylynperä, Pasi 

Koivu, Pertti Ahometsä. 

Ryhmä  6   

Tauno, Marita ja Tatu Saari, Teija Houttu, Tauno K. Mäkelä, Juha Rantala, Erkki ja Päivi Turunen.  

Ryhmä 7   

Roope Kuusisto, Pekka Hujo, Esa ja Sirpa Tarkiainen, Jarmo Kallio, Ilkka Uotila,  Minna Koivisto, 

Maria Pietilä.  

Ryhmä 8   

Pentti ja Klaus Hiirijoki, Hannu ja Tuula Laine, Keijo Lakkinen, Mauri Ylikoski, Jouko Antila, 

Pekka Kulmala.                   

Ryhmä 9   

Pekka ja Jussi Seppä, Heli ja Mika Suppula,  Antti ja Jouko Rantala, Korvenperät, Pertti 

Linnainmaa. 

Ryhmä 10   

Pekka ja Heikki Rantala, Aarne ja Pasi Lahtinen, Erkki Ullvén, Veijo Huju, Kati ja Anna Kulo.  

Ryhmä 11   

Harri, Oivi, Ville ja Jaakko Mäkelä, Kari Kuusisto, Ville, Emmi, Petteri ja Outi Jokela.  

Ryhmä 12   

Taisto Haapamäki, Olavi Laaksonen, Hannu ja Anja Siuko, Juha Haapamäki, Salmit.                
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Hippo-suunnistuskoulu 2014  
 

 

Tänä vuonna meillä suunta-sepoilla oli aihetta iloon, koska suunnistuskoulun aloituksessa oli 

kolmisenkymmentä uutta aloittajaa. Uusista aloittajista saamme antaa kiitoksen Emmille, joka 

esikuvallaan ja lajiin sitoutuneena innosti nuoria lajin pariin. Aktiivisia ja innokkaita vanhempia oli 

myös mukana opastajien apuna. Kaikkein pienimmät mukanaolijat kulkivat vanhempien rinkassa tai 

vatsarepussa. Toivommekin että myös vanhemmat olisivat aktiivisia ja kiinnostuisivat lajista. 

Uutena ” mausteena ” Emmi oli suunnitellut kolmen kisan pistekisan suunnistuskoulun lopuksi. 

Kisa antaa lapsille kokemusta suunnistuskilpailusta ja toivottavasti rohkeutta osallistua alueemme 

kisoihin sekä kansallisiin kilpailuihin. Suunnistusliiton Irma-kalenterista löytyy kaikki kesän 

suunnistustapahtumat ja ohjeet. Olisi hienoa jos Suunta- Seppojen nuorisotyö kokisi taas menneiden 

vuosien nousun ja saisimme lajin pariin uusia pihkaniskoja. 

 

Nita vuoden nuori aloittaja 
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Tänä vuonnakin oli uusia nuoria innokkaita suunnistajia aloittamassa Hippokoulua. Yksi uusista 

aloittajista oravissa on D12TR sarjalainen Nita Lahtinen. Nita on harrastanut aikaisemmin temppu- 

ja sirkusjumppaa, taitoluistelua, kokkauskerhoa ja hänen intohimonaan ovat puput. Pupuaiheet 

koristavatkin Nitan huonetta, pipoa ja nallehyllyn paikalla on röykkiö pupuja. Kertomansa mukaan 

hän ei voisi elää ilman pupuja. Nitalla ei aiempaa kokemusta suunnistamisesta ole, joten 

seuraavassa muutamia ensikosketuksia ja kommentteja lajista, sekä muutama kysymys luonnosta, 

joihin Nita vastaa. 

 

 

 

1. Luettele kolme metsämarjaa?   

 ”Mustikka, puolukka, juolukka.”   

2. Mitä tarkoittaa kun puhutaan jokamiehen oikeuksista? 

 ”Jotain suunnistusta”. 

3. Monetko poikaset jänis synnyttää vuodessa? 

 ”4-10 poikuetta” 

4. Miksi jänis syö papanoitaan? 

”Koska ne on terveellisiä” 

5. Miltä harjoitukset ovat sinusta tuntuneet? 

” Helppoja ja lällyjä” 

6. Aiotko suunnistuskoulun jälkeen osallistua Tyrvisrasteille tai Orava Cup kisoihin? 

 ”Ehkä, jos äiti antaa luvan”.  

7. Mikä on kivointa suunnistuksessa?  

”Etsiä rasteja”. 

8. Mitä on Sinun tulevaisuuden haaveesi?  

” Se että tulen pupuhoitajaksi ja saan oikean  pupun”. haaveilen myös omasta eläintarhasta.”  

9. Mitä eläimiä Sinun tarhassasi olisi? 

 ” Pupuja, kissoja, koiria, hamstereita, marsuja, hiiriä, tiikereitä ja leopardeja. Plus kaikkia 

maailman eläimiä, mutta ei rumia, esim. virtahepoja ja sarvikuonoja.” 
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Olipa meillä sentään suunnistuskoulussa yksi reipas kettukin, joka ohjaajan mielestä oli jo varsin taitava. 

 

 

Vastaukset kysymyksiin: 

1. Mustikka, puolukka, juolukka, karpalo, ,lakka, variksenmarja, metsämansikka jne. 

2. Jokamiehenoikeudet löydät seuraavalta sivulta 

3. Jänikset poikivat yleensä 1-3 poikuetta, yleensä kolme, 2-4 poikasta kerralla. 

4. Jänikset syövät osan papanoistaan koska niiden mukana umpisuolesta erittyvät tärkeät 

ruuansulatusentsyymit kulkeutuvat takaisin mahalaukkuun. 
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Jokamiehenoikeudet 
 

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta 

käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Niistä 

nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä niistä tarvitse maksaa. 

Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. 

 

 

Saat  
 liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen 

käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset) 

 oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi 

telttailla riittävän etäällä asumuksista) 

 poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia 

 onkia ja pilkkiä 

 kulkea vesistössä ja jäällä 

 

 

Et saa  
 aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle 

 häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä 

 kaataa tai vahingoittaa puita 

 ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta 

 häiritä kotirauhaa 

 roskata 

 ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa 

 kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia 

 päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, 

kunnostetulle ladulle  tai urheilukentälle 

 pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella 

 pitää koiraa kytkemättömänä 1.3.-19.8 välisenä aikana edes omalla alueella 
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Haaveet, unelmat ja tavoitteet 
  

Ihmisillä on aina tulevaisuuteen liittyviä haaveita. Jotkin haaveista ovat vain unelmia, ikuisesti 

saavuttamattomia. Toiset taas muuttuvat tavoitteiksi ja siitä pikkuhiljaa toteutuviksi tapahtumiksi. 

 

Oma toteutumaton unelmani on olla taas terve, voida juosta, liikkua metsässä, tehdä normaaleja 

asioita niin kuin vielä reilut parikymmentä vuotta sitten. Tuo unelma ei voi mitenkään enää 

toteutua, mutta silti se pysyy unelmana. 

 

Loukkaantumiseni jälkeen haaveenani oli pitkään rakentaa oma hirsisauna. Reilut kymmenen vuotta 

sitten tuo haave muuttuikin tavoitteeksi ja saunan rakentaminen alkoi. Sen jälkeen haaveena ja 

samalla tavoitteena olikin pitkään saunan valmistuminen.  

 

Toinen pitkään kytenyt haave oli oppia kirjoittamaan paremmin. Jonakin päivänä kolmetoista vuotta 

sitten päätin toteuttaa tuon haaveen ja hain Oriveden Opiston kirjoittajalinjalle opiskelemaan luovaa 

kirjoittamista. Se oli parhaita tekemiäni päätöksiä. 

 

Kymmenkunta vuotta sitten tutustuin lajiin nimeltä tarkkuussuunnistus ja minua alkoi kiehtoa 

mahdollisuus harrastaa suunnistusta omien fyysisten rajoitteitteni puitteissa. Laji vei mennessään ja 

ennen kuin kunnolla tajusinkaan, olin MM-kisoissa Suomen edustajana.  

 

Viisikymmenvuotishaastattelussa uskalsin lausua ääneen Tyrvään Sanomien toimittajalle kolme 

haavetta, jotka aioin toteuttaa seuraavien viiden vuoden aikana. Ne olivat saunan rakentaminen 

valmiiksi, maailmanmestaruuden voittaminen tarkkuussuunnistuksessa ja kirjan kirjoittaminen. 

Melkoisia unelmia siis. Neliraajahalvaantuneelta keski-ikäiseltä mieheltä. 

 

Noista haaveista kaksi on täyttynyt, ainakin osapuilleen. Sauna valmistui viime syksynä 

löylyttelykuntoon, vaikka pientä viimeistelyä vielä vaatiikin. Tarkkuussuunnistuksessa olen 

voittanut kaksi maailmanmestaruutta, molemmat kylläkin joukkuekilpailussa. Kirjan kirjoittaminen 

sen sijaan elää vielä haaveissa. 

 

Noiden edellä mainittujen haaveiden lisäksi unelmoin salaa siitä, että olisin 

tarkkuussuunnistuksessa joskus niin hyvä, että minut palkittaisiin SSL:n juhlagaalassa vuoden 

parhaana. Vuonna 2012 tuokin sitten tapahtui. 

 

Miten sitten on mahdollista, että nuo melko utopistisetkin haaveet ja unelmat toteutuivat? 

Perimmäisenä syynä lienee ollut luottamus itseeni ja usko tekemisiini. Saunaa rakentaessani välillä 

pelotti, kun tuntui että jalat pettävät lopullisesti ennen kuin sauna on valmis. Kilpailu-uralla suurin 

haaste oli löytää tarpeeksi kova itseluottamus, etten tekisi tyhmiä ratkaisuja. Kun luottamus omiin 

kykyihin ja taitoihin löytyi, alkoi tulostakin syntyä. 

 

Kirjan kirjoittamisen suhteen on ollut pakko myöntää realiteetit. Seuratyö Suunta-Sepoissa ja 

saunan rakentaminen veivät niin paljon aikaa, että sitä ei enää jäänyt kirjoittamiseen. Nyt, kun nuo 

molemmat ovat vähäisemmässä asemassa, aion nostaa haaveen kirjoittamisesta uudelleen 

tavoitteeksi. 
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Mitä haaveita ja unelmia sinulla on? Olisiko aika nostaa ne tavoitteiksi ja toteuttaa ne. Ainakin 

yrittää. 

 

En listannut omia haaveitani, unelmiani ja tavoitteitani tuohon kehuakseni itseäni, vaan esimerkiksi 

sinulle. Ajattelepa mihin kaikkeen sinulla on mahdollisuuksia vaikka suunnistusurallasi. Mieti mitä 

voisit ja mitä haluaisit saavuttaa. Aseta nuo asiat sitten tavoitteiksi ja toteuta ne. Vaikka et täysin 

onnistuisikaan, et kuitenkaan häviä yhtään mitään. Päinvastoin, voit vanhana sitten hyvillä mielin 

muistella, että ainakin yritit.   

 

Pekka Seppä  

 

 

 
Toteutunut unelma.
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Kokous- ja varastotilat Kiikassa 
 

Suunta-Sepot on vuokrannut uudet kokous- ja varastotilat Kiikasta, osoitteesta Meijerinahde 1. 

Tiloissa on tilava varastohuone, kokoushuone, keittiö ja WC. Vinkissä ei ole enää tiloja SuSen 

käytössä. Uosson varasto on toistaiseksi entisellään, tarkoitus on siirtää sieltäkin tavarat Kiikkaan. 
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Urheiluun ja vapaa-aikaan 

 

 

 


