Tunnelmia kansallisen kisan lasten lähdöstä

KAUSI 2012
Eletään jo syyskuun loppua ja alkaa kuluva
suunnistuskausikin olla loppusuoraa vailla
valmis. Samalla itselläni ensimmäinen kausi
johtokunnassa ja puheenjohtajana on takana.
Omaa suoritusta, kun arvioi, olen antamassa
kiitettävän. Nimittäin sen verran isossa roolissa
on ollut edellinen puheenjohtaja Teppo tämän
kauden koitoksissa. Johon on riittänyt virtaa
ilmeisesti, kun joku muu otti puheenjohtajan
tehtävän ;)
Kauteen lähdettiin hiukan uusin suunnitelmin
ASK, kansalliset, ei omaa lasten
suunnistuskoulua jne. Nyt tarkasteltuna
voidaan todeta, että viimeisenkin osalta saatiin jotain uutta aikaiseksi. ASK:sta ja Kansallisista
on enemmän juttua toisaalla, mutta iso kiitos koko jäsenistölle ja hiukan muillekin! Molemmat
saavat jatkoa ensikin vuonna. Samalla varsinkin kansalliset olivat taloudellemme iso merkitys.
Junnupuolella entisestään tiivistynyt joukko saatiin lopulta hyvässä yhteistyössä Hissin
organisoimiin harjoituksiin, joissa mukana säännöllisesti myös Sisun vanhempia junioreita
sekä satunnaisesti hiukan kauempaakin vieraita. Tältä osin seurayhteistyö nytkähti selvästi
parempaan suuntaan. Tosin silläkin saralla kehitettävää toki on, varsinkin aivan aloittelevien
suunnistuskoululaisten osalta. Samalla oli ilo
huomata, että edellisen vuoden Tarmon
suunnistuskoululaisia oli jatkamassa
harrastustaan kilpailevien junnujen lisäksi.
Hiukan uusien kuvioiden lisäksi kauteen on
kuulunut 6 kappaletta iltarasteja, joista vielä
yksi meidän järjestämä on edessä 4.10.
Ahvenistolla. Yksittäisissä kisoissa ei päästy
yli 300, mutta tasaisen paljon on
kuntosuunnistajia kuitenkin riittänyt.
Toimitsijoita on näissäkin hienosti ollut ja
tehtäviä on saatu kierrätettyä.
Näiden lisäksi olemme järjestäneet Hissin ja
Sisun kanssa kortteli- ja yö-kuppi
suunnistuksia, joista juuri 19.9. järjestetty
kilpailu avasi tämän syksyisen yö-kuppi
kauden. Näissä on osanottajia ollut noin
puolen sataa, ja samalla suunnistuskaudesta
on tullut alueella entistä ympärivuotisempaa.

Kilpasuunnistuksellisesti ei tänä vuonna ihan
viimevuotiseen klooriaan (2 MM-kultaa) päästy, mutta
Jari, Kirsti, Teppo ja Tuija sentään ovat viestimiesten
(Kaaleppi, Pekka ja Risto) lisäksi edustaneet Tarmoa
SM-mittelöissä. Saaliina tällä tietoa ainakin kaksi 15.
sijaa! Kisoissakin ranki-ikäisiä on ollut viime vuotisen
verran eli noin 20.
Vielä on kuitenkin kesää jäljellä. Yö-suunnistajat ovat
pääsemässä vasta vauhtiin ja AM- ja SM-karkelot
ovat heillä juuri tuloillaan. Samoin muutamat
kansalliset ja sitten yhdessä Sisun kanssa
osallistumme jälleen kahdella joukkueella 25Manna
viestiin Ruotsissa.
Loka-marraskuussa on edessä sitten vielä kauden
päätös- ja palkitsemistilaisuus, jossa on edellisinä
vuosina ollut vielä kerran mahdollisuus osallistua
tasoitusluonteiseen mailisuunnistukseen. Tästä lisää
seuran sivuilla ja sähköpostitse kunhan ajankohta on
selvillä.

ILTARASTIT 2012
Tarmo on järjestänyt neljät torstairastit ja yhdet tiistairastit kuluvana kesänä.Yhdet torstairastit
ovat vielä luvassa 4.10. Ahveniston maastoissa (Vuorentaan hautausmaan p-alueelta)
Säät ja maastot ovat suosineet ja niin on väki löytänyt kiitettävästi rasteille. Talkooväkeäkin
on aina löytynyt, vaikka loma- ja rastiviikot meinasikin aiheuttaa hieman ongelmia.
To 10.5. Hätilä
To 20.6. Moreeni
Ti 3.7. Mantereenlinna
To 12.7. Aulangonjärvi
To 9.8. Marttaristi
To 4.10 Ahvenisto

Hannu/Kaaleppi
Mika/Tapio
Hannu/Kaaleppi
Teppo
Matti/Ossi
Jari

297 suunnistajaa
244 suunnistajaa
243 suunnistajaa
271 suunnistajaa
278 suunnistajaa

Yhteensä 1333 suunnistajaa, keskiarvona 267 suunnistajaa/iltarastit.
Kuntorastivastaava kiittää talkooväkeä, ja 4.10 mennään vielä porukalla Jaria jelppimään!
-Hannu

JUKOLA JA VENLAT 2012
Jukolan viestiin osallistuimme tänä vuonna kahdella joukkueella ja Venlojen viestiin kolmella
joukkueella. Itse Jukolan viesti keskeisen sijaintinsa (Sipoo/Vantaa) ansiosta rikkoi taas
osanottajamäärissä ennätyksiä. Miesten puolella joukkueidemme kokoaminen oli jopa hiukan
haasteellista, ja toisessa joukkueessa taisi useampi käydä metsässä jopa pariinkin otteeseen.
Molemmat joukkueet saatiin kuitenkin hyväksytysti maaliin. Ykkösjoukkue Jukolassa oli
kokonaissijoituksissa hienosti 396! Viime vuoden Tasusta luntattu tavoite, alle 400, toteutui
siis komeasti! Niin sanottu oma joukkueemme sijoittui hiukan takerrelleesta aloituksesta
huolimatta sijalle 941. Tässä suunnistivat Tapio, Jari, Teppo, Matti, Ilpo, Esa ja Erkki. Laihon
Ilpolle tämä olikin jo 40. Jukolan viesti, jossa oli mukana!
Venlojen viestin kolme joukkuetta sijoittuivat seuraavasti:
Tarmo I ( 425 ) : Reija, Neija, Tuija J, Henna
- sijoitus 405
Tarmo II ( 557 ) : Kirsti, Heidi, Johanna, Tuija S - sijoitus 717
Tarmo III ( 1060 ) : Lotta, Nina, Irja, Tuula
- sijoitus 1128
Lisäksi tarmolaisia suunnisti joukkueissa "Ei ihan suju", Enni Peltola (15v.) aloitusosuuden ja
Metsähallituksen joukkueessa Outi Mäenpää ankkuroi. ASK eli aikuisten
suunnistuskoululaisista Eija Ala-Savikota juoksi Venloissa heti Ennin perään 2. osuuden ja
Jenni Walinen aloitti Venloissa JYY JOPA joukkueessa ja Jukolassa 6. osuuden EXME
joukkueessa. Harri Saastamoinen osallistui Laakkosen tehdasjoukkueessa.

ASK 2012
Aikuisten Suunnistuskoulu, jotain, josta oli jo vuosia puhuttu. Vaan ei toteutettu.
Hämeenlinnassa ei sellaisia juuri ole ollutkaan muuten kuin maanpuolustuskoulutusten
pitäminä - siellähän Hanski on näitä usein jo pitänyt.
No nyt tartuttiin Tarmossa tähän haasteeseen. Kovin isosti ei koulua markkinoitu, mutta
innokkaita koululaisia saatiin varsin mukavasti mukaan, kaikkiaan 28.
Koulun ohjelma oli jaettu kuuden kerran
mittaiseen settiin. Neljällä kerralla oli
mukana enemmän tai vähemmän teoriaa ja
opetusta, kahdella viimeisellä kerralla
keskityttiin kuntorasteilla käymiseen
enemmän tai vähemmän opastettuna.
Erilaisen materiaalin jakoa oli alun
tapaamisilla "kassillinen" kompassista ja
karttamerkeistä eettisiin sääntöihin ja
kaikkea siltä välitä. Lopun "todistuksena"
koululaiset saivat kesällä monesti
kuntorasteilla nähdyn ASK-paidan.
Samanlaisen siis kun seurapaita on, ASK
vain lisätekstinä selässä.

Koululaisten aiemmat tiedot olivat kovin kirjavat. Mukana oli niin kartasta aikaisemmin
tietämättömiä kuin itsekin suunnistusta koulussa opettavia. Osa oli kuntorasteillakin käynyt jo
vuosia, olipa joku Venlojen Viestissäkin jo juossut. Mutta tämähän tekee hommasta vain
mausteisemman, tosin opetukselle luo kovan haasteen. Mitä opettaa perusasioista niin että
kaikille olisi edes jotain saatavissa ja toisaalta niin ettei kaikki asiat menisi yli hilseen...
Jälkeenpäin asioita katsellen ja kyselyjä tehden tuntui osuneen kohdalleen, ei pettymyksen
ääniä juuri kuulunut koululaisten joukosta.
Tarmolainen suunnistuskouluhistoria ylettyy varmaan yhä kauas kuin jaosto, yli 60 vuotta,
mutta ainakin viimeiset 20 vuotta on ollut aktiivista ja vuosittaista toimintaa lasten ja nuorten
kanssa. Tämä pitkä kokemus on tuonut tietenkin rutiinia ohjaajille, mutta kun oppilaat
muuttuivatkin 10-60 vuotta vanhemmiksi niin ohjaajatkin olivat uuden haasteen edessä. Nyt
kysymykset olivatkin tiukkoja suunnistusaiheisia lasten "saako tätä syödä" ja "kannaksä mun
kartan kun en ite jaksa" -tyyppisistä kysymyksistä suoraan karttaan, suunnistukseen ja
reitinvalintaan koskeviin täsmäkysymyksiin, jossa useimmiten saikin oppaat ryhmilleen
selittää koko tietämyksellään. Hyvä niin, silloin asiasta on jopa kahdenpuoleista hyötyä, kun
oppaat saivat haastaa omaa osaamistaan syvällisemmin ajatuksin.
Kesäkuussa ASK-koululaisia nähtiin jo Jukolassa ja Venlojen Viestissä, joku jopa
molemmissa. Kuntorasteilla, kaikilla joilla itse olen käynyt, on aina näkynyt ainakin joku
koululaisista. Homma tuntui hyvältä niin vetäjistä kuin koululaisista, joten keväällä jatketaan
aikuislinjalla, mahdollisesti niin että aloitteleville ja jo osaavammille on omat "koulunsa"...
-Teppo
Suunnistuskoululaisen näkemys aikuisten suunnistuskoulusta:
Aikuisille tarkoitetun, kuusi opetuskertaa sisältävän koulun tavoitteena oli, että metsään meno
tuntuisi mukavalta, ymmärtäisi kartasta jotain ja innostuisi käymään kuntorasteilla tai voisi
lähteä mukaan jopa Jukolan/Venlojen viestiin. Päävetäjinä toimivat Hannu Lähteenmäki ja
Teppo Valtonen. Heidän lisäkseen ohjaajina oli useita Tarmon suunnistuksen taitajia.
Varustukseksi koululaiselle riitti säänmukainen vaatetus ja utelias, iloinen mieli. Lisäksi hän
sai koulusta tarvittavan opetusmateriaalin ja kompassin.
Viikoittain harjoiteltiin suunnanottoa, kompassin käyttöä, kartanlukua sekä reitinvalintojen
tekoa. Suunnistusharjoituksia tehtiin aluksi helpossa maastossa helpolla radalla, sitten
vaativammalla. Taidot harjaantuivat mukavasti koulun edetessä, kun näitä käytännössä joka
kerta harjoiteltiin. Tärkeää on karttuvien taitojen lisäksi pitää mielessä se, että suunnistajat
käyttäytyvät luonnossa hienosti - ei roskata, ei tuhota, ei melskata, vaan ollaan osa luontoa.
Aluksi suunnistuskoulussa liikuttiin ohjaajien kanssa pienryhmissä. Sitten pareittain, ohjaajan
kanssa tai itsenäisesti. Ohjaajat antoivat yksin suunnistaville neuvoja ennen maastoon lähtöä
ja palautekeskustelu käytiin maalissa. Ohjaaja-apua sai halutessaan koko reitille maastoon,
vaikka joka opetuskerralla. Koulujakson jälkeen ’bonuksena’ oli koululaisten käytävissä kesän
Tarmon kuntorastit vapaasti sekä muut kuntorastit omakustanteisesti. Tulipa rasteilla käytyä –
koulun herättämän innostuksen ansiosta.
Aikuisten suunnistuskoululaisten puolesta, kiitos teille tarmolaiset suunnistajat !
-Johanna M.

KANSALLINEN KILPAILU HATTULASSA
Reilu vuosi sitten jaoston johtokunta päätti
hakea kevätkansallisia kisoja pienen tauon
jälkeen. ”Kevätkansalliset” suunnistettiin sitten
lopulta elokuun 4. päivänä. Kilpailu oli
pitkänmatkan kisa ja Mervenharjun –
Tenholan maasto ja kilpailukeskus Onnisen
kyljessä antoivat hyvät puitteet tapahtumalle.
Kilpailukalenterissa oli samana viikonloppuna
monia muita suunnistustapahtumia ja vähän
pelonsekaisin tuntein seurattiin miten

ilmoittautumisia kisaan saadaan. Kun jälkiilmoittaumiset mukaan lukien voitiin todeta,
että kisaan ilmoittautui noin 350 suunnistajaa,
voitiin huokaista helpoituksesta. Tosin
organisatio olisi mahdollistanut vaikka
tuplamäärän suunnistajia.
Kilpailu oli kaikin puolin onnistunut.
Järjestelyt onnistuivat kokeneen ja
sitoutuneen toimitsijajoukon ansiosta kaikilta
osa-alueilta hyvin. Myös taloudellisesti
saimme jaostolle hyvän tuloksen. Sitä
edesauttoivat hyvät yhteistyösopimukset ja
pienet kustannukset.Kilpailua seuraavana
torstaina kuntorasteille osallistui yli 300
suunnistajaa samoilla rasteilla. Tapahtumien
synergiaetu oli merkittävä niin toimintojen kannalta kuin taloudellisesti.
Parhaat kiitokset kaikille yli 50 talkoolaiselle, jotka mahdollistivat onnistun een kisan.
-Kilpailunjohtaja Matti G.

RATAMESTARIN KOMMENTIT KISASTA
Avasinpa suuni väärään aikaan... Tai oikeastaan oikeaan näin jälkeenpäin ajatellen, kun
halusin 2011 keväällä johtokunnassa ratamestariksi kansalliseen pitkän matkan kisaan.
Tulipa koettua sekin puoli kisan järjestelystä omin silmin, eikä ehkä jatkossa, joka pikkujutusta
manaa ratamestareita alimpaan kivenkoloon kisoja kolutessa. On siinä vaan niin paljon
puuhaa, ettei torstairasti tai harjoituskisapohjalta tulisi mieleenkään. Eka murhe tuli siinä, että
ratamestarin on oltava 1.lk rtm, oma 2.lk oli menossa vanhaksi vuodenvaihteessa. Siitä selvisi
parin päivän viikonloppuseminaarilla Vantaalla.
Kisamaastossa retkeily ja karttapuuhastelu koneella
alkoi jo syksyllä kisakartan ensiversion ilmestyttyä
putkelle Harrin työstämänä. Talven mittaan hiottiin
tiettyjä kantaratoja, joista sitten keväällä alkoi versiointi
eri sarjoille sopiviksi radoiksi. Kaikkiaan lähemmäs 30
rataa, torstairastien radat mukaanlukien, oli tehtävänä.
Keväällä radat olivat muka kunnossa, mutta sitten alkoi
mahdoton rastien vähennys. Rastiväleittäin kaikki radat
siivottiin ja optimoitiin sopivan vaativiksi tai
vaatimattomiksi sarjasta riippuen. Rastimäärä saatiin
pudotettua vain 70 kieppeille. Rataurakka on aika iso
savotta. Onneksi valvojaksi saatiin Sisun Mikko
Lepistö, jolta neuvoja ja ohjeita saatiin mahdottoman
paljon monelle muullekin osalle kuin ratoihin. Mika
"monitoimi-duracel" Laitamäki taas lastenratojen lisäksi
puuhasi tuloslaskennan kaiken mahdollisen yömyöhiin
asti, ja aamulla auringon noustessa oli jo rasteja
viemässä. Samoin jaksoi Hanski, Tapsa ja Pekka
rastipukkeja viritellä ja auttaa. Ja mikä hienoa, koejuoksuun tuli juoksijoita paikalle jopa
enemmän, kuin ratoja oli kisassa! Kiitos kovasti!
Kisan aatto, siis Jukolasta elokuuhun, oli käytännössä yhtä radanviritystä ja tsekkausta,
lopullinen kartta ja painokunto radoille syntyi vasta reilu viikko ennen kisaa. Kisapäivä oli
melko odottava tunnelmalta. Onko ne rastit oikein, onko emitit rasteilla kunnossa, onko koodit
on ja toimiiko tuloslaskenta oikeilla rastikoodeilla..? Kaikki oli oikein, loistava talkooporukka ja
erinomaiset tiimien vetäjät aikaansaivat kisan, josta pukkasi kiitosta joka suunnasta. Niin,
myös radat maittoivat kisaajille, joten ratamestarin mieli oli kovin tyytyväinen. Ja sitten
pääsikin purkamaan rasteja... Ensi kesänä uusiksi, tosin ratamestarina häärii silloin Hanski.
-Teppo

SUUNNITELMIA KAUTEEN 2013
Tulevaa kautta on jaoston johtokunnassa jo hiukan suunniteltu. Hyvän palautteen saanut
Aikuisten suunnistuskoulu saa ensi keväänä jatkoa. Samalla jatkamme
harrastesuunnistuksen tukemista, ja saamme toivon mukaan omana toimintaan myös uusia
kasvoja ja vähintäänkin lisää suunnistuksesta innostuvia ihmisiä.
Kilpailu puolella on anomus laitettu sisään, ja päätöstä odotetaan lähiaikoina. Tällä tietoa
järjestämme AM-keskimatkan ja Hämeen oravapolkukilpailun (HOK) keskiviikkona 5.6.2013
Hattulan Suontakana. Laittakaa kaikki kalentereihin ylös, jokaisen panos on vähintäänkin illan
aikana taas tärkeä. Kartoitusten osalta on suunnitelmissa, että saisimme jatkossa vuosittain
pidettyä yhdet isommat kilpailut.
Junioripuolella jatkamme tällä erää samaan tapaan kehittäen seurojen yhteistä toimintaa,
joissa Tarmon on omalta osaltaan järjestänyt muutamat harjoitukset ja harjoituskilpailun.
Samalla toivon mukaan saadaan Hämeenlinnan seurojen yhteistoimintaa näin askelkerrallaan
eteenpäin varsinaisen yhteistoiminnan kautta.
Ensi vuosi onkin harrastesuunnistajan näkövinkkelistä mielenkiintoinen. Itse olen jo Kainuun
rastiviikolle ilmoittautunut ja viikko käydään samaan aikaan kuin MM-kilpailut Vuokatissa. Eli
omina välipäivinä pääsee seuraamaan livenä maailman parhaiden suunnistajien
edesottamuksia.
-Tapsa

KARTTA-ASIOITA
Vuoden 2013 kartoituksen pääpaino on uuden Viralan ja Karanojan välisen alueen
ensikartoituksessa. Alueelta tullaan tekemään seuraavan kolmen vuoden aikana kartta
kolmessa eri osassa. Kartoitus alkaa lupien kysymisellä maanomistajilta, joka hoidetaan
tulevan talven aikana. Kartoitus tullaan aloittamaan Viralan suunnalta ja toiveena on, että sitä
päästäisiin käyttämään kilpailukarttana.
Muuta kartoitusta on Jumoinsuon kartan päivitys anottua am- kisaa varten ja mahdollisesti
mietitään vielä Moreenin kartan loppuosan päivitystä iltarastikäyttöä varten.
- Karttavastaava, Jari J.

AM-KESKIMATKA JA HÄMEEN ORAVAPOLKUKILPAILU 2013
Jaosto on päättänyt hakea ensi vuodeksi kansallisen keskimatkan kilpailun hyvin sujuneen
elokuisen kilpailun innoittamana. Alueeksi on kaavailtu Suontaan- Jumoinsuon aluetta
Hattulassa. Kilpailukeskuksen paikasta on jo käyty neuvotteluja Suontaan kartanon omistajan
kanssa ja heiltä on asiaan suhtauduttu erittäin myönteisesti. Luvassa on hieno kilpailukeskus.
Hämeen alueeseen on myös oltu yhteydessä ja heiltä tulikin ehdotus, että kilpailu voisi olla
keskimatkan aluemestaruuskilpailu lisättynä oravapolkumestaruuskilpailuna.
Kilpailua on haettu pidettäväksi 5.6.2013 iltakilpailuna.
Vastuutehtäviin on tässä hakuvaiheessa nimetty kilpailun johtajaksi Jari J., pääratamestariksi
Hannu L., lastenratoihin Tuija J. Valvojaksi on lupautunut Reijo Honkanen HlS:stä.
Tulospalvelu on Mika L.:n osaavissa käsissä.
Jaostolaisia odotetaan jälleen runsain joukoin talkoisiin kisojen onnistumiseksi.
Pitäkäähän päivämäärä jo alustavasti mielessä !

