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Jari Koskinen on ollut
merkittävä liikuntavaikuttaja

K

Vipuvoimaa
liikunnalle

antahämäläiset menettävät vahvan valtakunnan
tason liikuntavaikuttajan, kun hämeenlinnalainen kansanedustaja Jari Koskinen luopuu elokuun lopussa
luottamustoimistaan siirtyessään
Lontooseen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan jäseneksi.
- Pankin säännökset edellyttävät, ettei minulla ole johtokunnan
jäsenenä minkäänlaisia luottamustoimia, Koskinen sanoo.
Yli kolmetoista vuotta kestäneestä kansanedustakaudestaan
Koskinen on toiminut neljä vuotta
valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.
Veikkaus Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajana hän on ollut vuoden.

Kesäisin Jari
Koskinen pitää
huolta kunnostaan juoksemalla ja pelaamalla
golfia. Golfkierroksia kertyy
kauden aikana
30-40.

Rahaa liikuntapaikkojen
rakentamiseen
Liikuntaneuvostossa Koskinen on
päässyt suoraan vaikuttamaan liikunnan rahanjakoon sekä edistämään sen myötä kantahämäläistä
liikuntapaikkarakentamista, mutta
hän on auttanut eteenpäin lukuisia liikuntapaikkahankkeita vuonna 2002 päättyneen liikuntaneuvoston pestin jälkeenkin.
- Kanta-Hämeeseen on tullut
moneen kohteeseen valtion liikuntapaikkarakentamisen rahaa.
Pidän hyvänä sitä, että täällä on
ollut monia hakkeita, joita valtio
on voinut tukea.
Koskisen kansanedustajuuden aikana valtion rahaa on herunut Hämeenlinnan palloiluhallin
ja jääliikuntakeskuksen rakentamiseen sekä uimahallin saneeraamiseen. Valtio on myös tukenut Parolan tekonurmen, Iittalan
liikuntahallin, Hauhon liikunta-

salin ja Lammin liikuntakeskuksen rakentamista sekä Ahveniston
maauimalan saneeraamista. Tosin
maauimalan saneeraaminen lykkääntyi, kun Hämeenlinnan kaupunki päätti vetäytyä hankkeesta.
- Osa tukipäätöksistä on syntynyt, kun olen ollut liikuntaneuvostossa ja osa sen jälkeen.

Veikkausvoittovarat
kokonaan edunsaajille
Erityisen ilahtunut Koskinen on
siitä, että eduskunta kykeni hallituksen esityksen mukaisesti säätämään lain veikkausvoittovarojen jakamisesta. Lakia tarvittiin,
koska valtio oli viime laman aikana päätynyt tukemaan veikkausvoittovaroilla kirjastojen toimintaa.
- Ensi vuoden alusta pääsem-

me vihdoinkin takaisin tilanteeseen, jossa kaikki veikkausvoittovarat menevät edunsaajille. Edunsaajat ovat tyytyväisiä,
kun ne saavat toimintaansa riittävän rahoituksen. SLU (Suomen
liikunta ja urheilu ry) kiitti viime kesänä tämän vuoden budjettia liikunnan kannalta hyväksi.
Yleensä kaikki moittivat budjettia
riittämättömäksi.
Liikunnan osuus veikkausvoittovaroista on 25 prosenttia.
Jakosuhdelain lisäksi liikuntaväen sekä muidenkin edunsaajien
tyytyväisyyttä on lisännyt se, että
Veikkaus Oy on pystynyt kasvattamaan tulouttamaansa summaa
euromääräisesti.
- Veikkaus Oy on hyvässä kunnossa oleva yhtiö, ja se on tuottanut viime vuosina hyvin.

FIN5-TANSSIT
ma 13.7. klo 1901
PEKKANISKAN POJAT
VESA TOIVONEN & UNION

A-oikeudet

liput 10 

KAPAKANMÄELLÄ TAPAHTUU:

LAVATANSSIT PERJANTAISIN
 LA 1.8. YÖ  LA 15.8. Jorma Kääriäinen & Riku Niemi ork.
 LA 3.10. LAURI TÄHKÄ & ELONKERJUU

Lisätietoja: www.kapakanmaki.Þ
Kari puh. 040 7422 547
kari@kapakanmaki.Þ
K A PA K A N M Ä K I 3 0 V U O T TA

TUULOKSEN 30 v.
KAPAKANMÄKI
www.kapakanmaki.fi

Aseita

Koskinen on osallistunut vuosi sitten valmistuneen kansallisen
liikuntaohjelman tekemiseen. Ohjelmasta hän poimii merkittävimpänä uutuutena suoran seuratuen kokeilun.
- Seurat voivat hakea valtiolta
rahaa, jotta ne voivat palkata päätoimisia työntekijöitä. Odotan tuloksia mielenkiinnolla. Niistä näemme, kuinka suuri vipuvaikutus
sillä on, että kohtuullisen pienellä rahalla saamme autettua päätoimisten henkilöiden palkkaamista, jotka taas voivat järjestää
toimintaa.
Koskinen on halunnut parantaa
liikunnan toimintaedellytyksiä,
koska hän pitää liikuntaa tärkeänä asiana sekä henkilökohtaisesti
että suomalaisen hyvinvoinnin ja
jaksamisen kannalta.
- Oma liikuntaharrastukseni
on kausittaista. Kiireisimpinä aikoina liikkumiseni on vähäisempää. Pidän huolta liikkumisestani
säännöllisillä jääkiekko- ja sählyvuorolla, joita on kummassakin
lajissa viikoittain kaksi. Liikkuminen jäisi helposti, ellei kalenterissani olisi näitä vakiovuoroja.
Koskinen sanoo tykänneensä
suunnistamisesta, mutta laji harrastajaa hänestä ei tullut muiden
harrastustensa vuoksi.
- Varusmiespalvelukseni aina voitin panssarilinjan reserviupseerikurssin yösuunnistuskilpailun. Se taitaa olla viimeisin
merkittävin kokemukseni suunnistuksesta, kansanedustaja Jari
Koskinen muistelee.
Teksti ja kuva:
Keijo Suomalainen

Ampumatarvikkeita

Seppo Kastepohja Ky
Kaurialankatu 21
13130 Hämeenlinna

•
•
•
•

Puhelin
Fax

(03) 652 3421
(03) 652 3422

Kaikki asekorjaukset
Ilma-aseitten huollot ja korjaukset
Kalaverkot, Weke-katiskat, syöttiaineet
Koira-gpslaitteet, koiratutkat

Järjestelyissä on useita sektoreita

F

in5-viikon kokoluokan tapahtuman järjestelyt vaativat valtavasti työtä.
Järjestelytoimikunnan puheenjohtajalla Tapani Koskelalla on eri sektoreiden vastaaville
tarjottavana melkoinen palapeli.
Kaikkien osasten on osuttava kisapäivinä kohdalleen.
- Kolmisen vuotta on tehty varsinaista järjestelyihin liittyvää
työtä. Sitä ennen oli selvitettävä seurakentän ja kaupungin tuki asialle sekä hoidettava hakuprosessi Suunnistusliiton kanssa,
Koskela muistelee.
Järjestelytoimikunta muotoutui
aika nopeasti sen jälkeen. Omasta
mielestään ”hommaansa jotenkin
ajautunut” Koskela haki jokaiseen sektoriin itsenäisiä ratkaisuja tehtävässään tekemään pystyviä henkilöitä.
Kartoitus oli luonnollisesti ensimmäisenä aloitettavia tehtäviä. Sen hoitivat ammattimiehet.
Hauholla oli oma kisamaastonsa. Hämeenlinnan Suunnistajat
oli suunnitellut Rehakan - Asemin maastolle arvokilpailua jo aiemmin. Nyt se vapautettiin tähän
käyttöön.

Kuvaustuokio Hämeenlinnan kaupunginpuistossa
sai Tapani Koskelan pohtimaan, millaisiin paikkoihin
MM-katsastuksen
sprinttikilpailun ratamestariryhmä sijoittaa rastit.

Kumppaneillekin
riittää töitä
- Ruokahuolto oli oma lukunsa.
Kaupunkiin tuli uudet kuviot monellekin sektorille kuntaliitoksen
johdosta. Nyt Linnan Ateria hoitaa valmistuksen ja ProAgria Häme jakelutoiminnot kisapaikoilla,
Koskela selvittää.
Jätehuolto on Asko Lautamäen vastuulla. WC-koppeja paikalle tuodaan vajaa neljäkymmentä.
Lopullinen määrä tarkentuu Hauhon ensimmäisen kisapäivän jälkeen. Omat koppinsa tarvitaan
muun muassa katsastussarjojen
lähtökynnyksille. Kaatopaikkajäte viedään luonnollisesti Karanojalle. Pahvi ja pullot pyritään
keräämään omiin pisteisiinsä.
Vessojen tyhjennykset hoidetaan
renkolaisvoimin.
Sähköpuolen kuvioita vetää
Risto Vesterinen. Kaikkien sähköllä toimivien välineiden käyttövoimaksi tarvitaan melkoisesti tehoa.
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Tietotekniikka
auttaa tulospalvelussa
Tulospalvelun päällikkö on hauholainen Pertti Salonen. Lasse
Lepistön vastuulla oleva tulosohjelma on sama kuin viime vuonna
Saarijärvellä. Tarvittavat koneet
on hankittu hyvissä ajoin.
- Kyllä meillä vastaavat värkit
on kuin Saarijärvelläkin. Tietokoneita on parikymmentä. Internetseuranta on myös käytössä, siis
monipuolinen ja nykytason palvelu, Lepistö selvittää.
Linnan alueella ja kaupunginpuistossa käytävää irrallista kisaa
sprinttikatsastusta tulospuolella
isännöi Kokkens.
Pysäköintialueista on maanomistajien kanssa sovittu jo vuosia sitten heti hakemusprosessin
käynnistyttyä. Mahdolliset sateet
tulevat vaikeuttamaan tätä sektoria jopa pahastikin.
Kaiken kaikkiaan hommat ovat
Koskelan mielestä sujuneet asiallisesti.
Teksti:
Pentti Talikainen
Kuva:
Keijo Suomalainen
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Nykytekniikka
helpottaa
kartoitusta

R

ehakan kartan Fin5-suunnistusviikolle on tehnyt
hattulalainen Esko Savonen Hämeenlinnan Suunnistajista. Hän on kartoittajana
varsin kokenut. Ensimmäinen työ
oli vuonna 1979 Parolannummen
ja Parolanharjun kartta, jota mies
päivittää parhaillaankin.
- Sen jälkeen on tullut keskimäärin kartta vuodessa. Kolmentoista neliökilometrin laajuisesta
Rehakan maastosta painetaan rastiviikolle useita karttoja. Niiden
lisäksi tämän vuoden urakkaan
kuuluu muutamia muita suunnistus- ja sprinttikarttoja sekä muun
muassa koulukartat kaikille Hattulan kouluille, Savonen selvittää.
Alkuaikoina hommaa tehtiin
peruskarttojen pohjalta. 80-luvulla yleistyivät stereopohjat. Tämän
päivän tekniikka on mahdollistanut gps:n hyväksi käytön, jossa
Hämeenlinnan Suunnistajissa on
edetty pisimmälle valmistamalla
karttoja tietokoneella maastossa.

Kartoittajan näkemys maastosta
ei katoa kartoilta,
vaikka kartoittajat
laittavat Esko Savosen tavoin pipoonsa gps-paikantimen
sekä ottavat tietokoneen mukaansa
maastoon.

Stereopohja tai esimerkiksi vanha suunnistuskartta on näytöllä
maastossa liikuttaessa. Laserkeilauksesta valmistettava laserpohja on suunnistuskarttojen valmistuksessa käytössä mm. Norjassa,
Tanskassa ja Sveitsissä. Laser- ja
gps-tekniikan yhdistämisessä Savonen näkeekin uusia mahdollisuuksia.
- Minulla on maastotietokone,
joka on iskun- ja vedenkestävä.
Periaatteessa kartoittajan sijainti
näytetään hänelle ”taivaalta”, Savonen naurahtaa.
Vaikka perinteinen tussipiirtäminen on taaksejäänyttä aikaa ja
tekniikka on muuttanut kartanvalmistusmenetelmiä, ei suunnistuskartta itsestään synny. Tekeminen on kuitenkin mielekkäämpää,
vaikka muutama kilo ylimääräistä kannettavaa onkin. Samaa pitkäjänteisyyttä, sitkeyttä ja huolellisuutta tarvitaan edelleen.
Suunnistuskartan teko on myös
liikuntapaikkarakentamista. Val-

mistuneet kartat palvelevat kilpailijoiden lisäksi niin kuntosuunnistajia kuin muitakin maastossa liikkujia.
Sen vuoksi suunnistusväki toivoo ja odottaa yhteiskunnalta suurempaa taloudellista tukea

karttojen valmistukseen. Eihän pitäisi olla niin, että pelkästään rakkaudesta lajiin seurassa
tehdään lähes talkooperusteista erikoisosaamista vaativaa työtä toisten liikuntaharrastusten tukemiseksi.

Rehakka alkuun
vuonna 2006
Savonen aloitti Rehakan kartan projektin jo vuonna 2006 perinteisellä tavalla. Viime vuoden
työstä tehtiin jo noin puolet gps-

systeemillä.
- Uuden tekemisen lisäksi olen
tarkistanut uudella systeemillä
perinteisesti tehtyä osaa ja päivittänyt viime vuoden töitä. Viimeiset tarkistukset tehdään vielä kesäkuussa, Savonen mainitsee.
Kartat menevät painoon yhdessä Hauhon karttojen kanssa kesäkuun viimeisellä viikolla.
Mitään suurempia normaalista poikkeavia ongelmia Rehakan
kartan teossa ei ole ollut.
- Jokaisen kartan teossa on aina omat pikku pulmansa. Rehakan maaston hienoimmalla
alueella, Lukkojenmaan männikkösupikoissa ilmakuvista tulkittu
stereopohja oli valitettavan huono, jonka vuoksi alueen kartoittaminen oli erityisen haastavaa.
Siellä gps:stä oli ratkaiseva apu
sijaintia määritettäessä.
- Myös vanhan kartan siirto
uuteen systeemiin vaati ”jippoja”.
Karttaa piti skaalata vajaa puoli
prosenttia, sillä stereopohja osoittautui noin kolmen kilometrin
matkalla neljätoista metriä liian
leveäksi, Savonen tarkentaa.
Hauhon kartan on tehnyt eräs
alan huipuista Suomessa, joensuulainen Jussi Silvennoinen.
Hän on kokeillut tulossa olevaa
laserkeilausta ja tulee kouluttamaan muita sen hienouksissa kesän aikana.
Teksti:
Pentti Talikainen
Kuva:
Keijo Suomalainen

Hauhontie 17 B 2, 14700 Hauho
P. (03) 654 9189, 0400 611 624
Fax (03) 654 9179
hauhon.tilitoimisto@pp.armas.fi

������������������

Ratojen laatiminen on iso urakka
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in5-suunnistusviikolla
on sarjoja enemmän kuin
useimmissa muissa kilpailuissa, peräti 82. Lisäksi
tulevat kuntosuunnistuksen radat.
Tästä seuraa ratamestareille lisäystä muutenkin mittavaan urakkaan. Tietysti osan sarjoista voi
laittaa samallekin radalle, mutta
tämä keino on rajallinen. Oma lukunsa ovat lasten radat, joille molemmissa kilpailumaastoissa onkin omat henkilönsä.
Hauhon osakilpailujen pääratamestari on Mikko Lepistö. Nuoresta iästään huolimatta miehellä
on melkoisesti kokemusta ratamestarityöskentelystä. Kokenut
on myös lasten ratojen ratamestari Ari Hiiri.
- Kun ratojen määrä luonnollisesti kerrotaan kahdella niin minun urakakseni tuli lähes sata rataa. Ensimmäiset silmäykset sillä
silmällä tein maastoon parisen
vuotta sitten hieman ennen sen
vuoden Jukolaa eräällä pitkällä
lenkillä. Alkuaan suunnistusviikkoa suunniteltiin Poutunkankaalle
vajaan kymmenen kilometrin päähän nykyisestä kisamaastosta, Lepistö tarkentaa aloitustaan.
Pohjana olivat Sisun kartat
Hankalan ja Kenkivuoren maastoista. Ensimmäinen työ oli siis
liittää kartat yhteen.
- Eka homma oli etsiä sopivat
lähtöpaikat. Niidenkin suunnittelussa ja lopullisessa toteutuksessa
varsin kapeisiin maastoihin joutui
tekemään kompromisseja. Lähtöpaikoille piti etsiä tilavat paikat,
joissa ne eivät ole liiaksi ratojen
tiellä. MM-katsastusradat toivat
sitten oman lisätyönsä. Kaiken

maan todellista mittaustietoa viimetalvisen harvennushakkuun hidastavasta vaikutuksesta.

Rengon maasto
on erilaista
Hauhon ja Rengon maastot poikkeavat jonkin verran toisistaan.
Molemmista löytyy suppia ja harjuja, mutta muuten esimerkiksi avokalliot tuovat myös eroja.
Suurimman työn rataurakassa teki Kalevi Heiskanen. Valiosarjojen radat suunnitteli Mikko Pirilä ja lasten radoista vastaa Mika
Ternola. Heiskanen teki sitten yhteenvedon.
Lepistön tavoin Heiskasen ja

kumppaneiden työ on kestänyt
reilut kaksi vuotta. Oman lisänsä
kolmelle viimeiselle kisapäivälle
toivat täälläkin katsastusradat.
- Lisätöitähän se tiesi. Muun
muassa rastipukkeja piti jokusia rakentaa lisää. Liiton puolesta
Jarmo Puttonen on käynyt maastossa. Hänen kanssaan olemme
sitten tarkastelleet muutoksia ja
muita asioita sähköpostin välityksellä, Heiskanen selvittää.
Tietotekniikka on Heiskasenkin mukaan korvaamaton apu.
Ratavalvojana toimii riihimäkeläinen Markku Pessi, jonka kanssa yhteistyö on Heiskasen
mukaan sujunut hyvin. Yhteistyötä on ollut myös oman seuran

kartoittajan Esko Savosen kanssa.
Kolmentoista neliökilometrin
kokonaisalueesta tehdään kisakäyttöön neljä eri karttaa. Ratoja
Heiskanen joutui miettimään reilusti yli 150. Maastoon on sijoitettu 210 rastia.
- Pääosin kovapohjaiseen
maastoon ei isoja polkuja synny.
Radat kulkevat paljolti ristiin, joten tuloksena on vain apuja sienestäjille maan pinnan hieman
rikkoontuessa, Heiskanen.
Teksti:
Pentti Talikainen
Kuva:
Keijo Suomalainen

Raatihuoneenkatu 10 Hämeenlinna

Fin5-suunnistusviikon maastojen keskeisillä alueilla on Kalevi Heiskasen mukaan tiheä rastiverkosto.
kaikkiaan muutoksia tuli prosessin aikana melkoisesti.
- Suurimman haasteen toi tuottoisa metsätalous. Maanomistajilta saatiin hyvissä ajoin kirjalliset
suostumukset, mutta eivät hekään
olleet kaikkia hakkuitaan ja harvennuksiaan tietenkään kyenneet
ennakoimaan vielä niitä tehtäessä, Lepistö selvittää suurimpia
haasteita ratojen laadinnassa.

Lepistö painottaa tekniikan
tuomaa todella suurta apua. Muutokset on koneella todella paljon
helpompia tehdä kuin paperille.
Karttanippu olisikin tosi iso. Onhan se nytkin, mutta koostuu onneksi vain valmiista radoista.
- Toinen suuri tekninen apu
on gps. Se on ollut mukana melkein jokaisella maastokäynnillä.
Sen avulla pystyi esimerkiksi saa-

Ajanvaraus:
ma-to klo 8.00-16.00
pe klo 8.00-15.00
puh (03) 625 751
Viikonlopun yleislääkäripäivystys
ilman ajanvarausta klo 10-13 puh. (03) 625 7557

Suurten lukujen suunnistusviikko
J
os runsaat kolmetuhatta ihmistä kokoontuu kilpailemaan jossain lajissa,
niin mukana on luonnollisesti myös erilaisia seuralaisia,
huoltajia ja jopa suunnistuksessakin ihan oikeasti mielenkiinnosta myös yleisöä – lajista riippumatta.
Suunnistuksessa yksi on ylitse
muiden – Jukolan Viesti. Hyvänä
kakkosena ovat lähes, jos ei nyt
ihan sulassa, niin ainakin sovussa
suomalaiset suunnistusviikot Kainuun Rastiviikko ja Fin5.-suunnistusviikko. Suunnistusviikko täyttää suurtapahtuman kaikki
tunnusmerkit.
Suunnistus tunnetaan lisäksi perhelajina, jossa yleensä useammat perheenjäsenet suunnistavat tai ovat sitten muuten mukana
seuraamassa jonkin perheenjäsenen kilpailemista.
Jo näistä ihmisistä koostuva määrä Fin5-suunnistusviikon
tapaiseen tapahtumaan on suuri luku. Siitä seuraa sitten automaattisesti lisää suuria lukuja.
Tapahtumassa järjestelyorganisaation on hoidettava mukana oli-

joiden muonitusta kisakeskuksessa ja myös kilpailukeskuksissa.
Tästä syntyy, luonnollisesti, mutta tavallaan valitettavasti, asukasluvultaan keskikokoisen taajaman tahi jopa pienen kaupungin
tuottama jätemäärä. Oman työnsä
vaatii todellakin tonnimääräisen
jätteen – toivottavasti hyvin vapaaehtoisvoimin eli paikalla olijoiden hoitama onnistunut - lajittelu. Luonnollisten tarpeiden
toimittamiseen tarvitaan aika paljon ”kioskeja”.
Tapahtumaan eri tavoilla kilpailijoiden lisäksi osallistuvien
maakuntaan tuoma euromäärä on
suuri. Vaikka Hämeenlinna keskeinen sijainti vähentääkin järjestäjiltä heidän palveluistaan tulevia tuloja niin kisatapahtumissa
liikkuu silti kohtalainen euromäärä käteistä tai kortilla maksettua rahaa.
Suurin suunnistusviikosta löytyvä luku lienee kilpailujalkineilla eri – monellakin eri - vauhdeilla liikuttu kilometrimäärä. Arvio
on varmasti enemmän kuin maapallon kierto päiväntasaajaa pitkin kahdesti.

tämässä vuodesta toiseen, mutta
kyllä uusiakin tarvitaan merkittävä määrä.
Rakentamiseen ja kisaviikon
eri toimintoihin liittyy myös tarvittava melkoinen sähköteho ja
sen rakentaminen. Erilaista ”piuhaa” tarvitaan melkoinen metrimäärä. Kilowattitarve on todella
uskomattoman suuri..
Kuljetukset ovat aina oma lukunsa. Ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi pyritään maksimoimaan kuljetukset kisakylästä
kilpailukeskuksiin. Matkaa Hauhon kaupunginosan tapahtumapaikalle on kolmisenkymmentä
kilometriä ja Rengon kaupunginosan tapahtumapaikalle hieman
vähemmän.

Informaatiotulva
Hauhon osakilpailujen johtaja
Rauno Lepistö
silmäilee karttaan piirrettyjen
kilpailukeskusrakennelmien sijaintia hauholaispellolla.

Talkootunnit
kunniassa
Mahtava luku syntyy siitä tuntimäärästä, joka muodostuu tänä vuonna kahden seuran tekemien talkootuntien summasta. Viime
vuonna järjestäjänä oli yksi seura,
tietenkin paikkakunnan muiden
erilaisten yhteistyöyhdistysten
kanssa yhteistyössä. Osalle heistä
jouduttiin myös maksamaan palveluista. Sama toteutuu luonnollisesti myös tänä vuonna Hämeenlinnassa.

Kuitenkin toteutuvan talkootyön tuntisumma on suuri viisinumeroinen tuntiluku, ei nyt ehkä
kuitenkaan ihan kuusinumeroinen. Kunnioitettavan suuri luku
kuitenkin, joka kertoo vastaansanomattomasti sen, että uskomukset talkootyön kuolema olisi
lähellä. Näin totuus ei siis todellakaan ole – ei voi olla, sillä muuten valtakunnasta loppuisivat erittäin monenkin eri lajin
– muunkin kuin urheilun - suuret
massatapahtumat.

Rakentamista
riittää
Tapahtuman monet erilaiset ra-
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kennelmat vaativat melkoiset
määrät puutavaraa. Toivottavasti alan liikkeet pystyvät toimittamaan, sillä varmaksi tiedetään,
että erilaisia puutavaroita ei muutamista liikkeistä pystytä toimittamaan. Arvatkaapa syy, henkilökunnan lomautukset. No eiköhän
puuta kuitenkin löytyne riittävästi.
Joka tapauksessa lautaa tarvitaan muutama kilometri, kakkosnelosta puolisen kilsaa ja kakskakkosta jonkin verran enemmän.
Muutakin tavallaan rakentamiseen liittyvää talkoista löytyy.
Opastekylttejä tarvitaan satoja,
pienempiä ja isompia. Osa tosin on jo viikon varastoissa kier-

Tietoa tietenkin tarvitaan, sekä
ennen ja jälkeen kisaviikon, mutta tulva lienee huipussaan viikon
aikana.
Erilaisia ATK-laitteita on monellakin eri tasolla käytössä kymmeniä. Suuri osa tarvitaan tietenkin tulospalvelun käyttöön, mutta
erittäin monia muitakin käyttöalueita on. Tarvetta on varsinkin
kilpailun valmisteluissa ja myös
jälkihoidossa.
Kilpailijat saavat kaikkein tärkeimmän informaationsa kartoissa, Niitä ensin valmistetaan
merkittävän suuren tuntimäärän
kautta melkoinen määrä. Painettavien karttojen määrä on sitten
huomattavasti suurempi sarjojen erilaisista matkapituuksista johtuen.

Majoitus
vähentynee
Viime vuoden Saarijärven majoituslukuihin ei tänä vuonna
varmasti päästä Hämeenlinnan
keskeisen sijainnin vuoksi. Saarijärven järjestelytoimikunta laski
majoitusvuorokausia alueella olleen peräti yli 30 000.
Hämeenlinnasta ovat päivittäisen ajomatkan päässä suuret asutuskeskukset esimerkiksi Tampere, Lahti, pääkaupunkiseutu ja
varmasti osittain myös Turun seutu sekä useat muutamat pienemmät ”taajamat”. Siltikin alueelle
majoittujista syntyy suuri luku.
Teksti:
Pentti Talikainen
Kuva:
Keijo Suomalainen

Hämeenlinnan Suunnistajat
panostaa nuoriin

Härkätien Puutavara Oy

V

uonna 1954 perustettu Hämeenlinnan Suunnistajat panostaa lähitulevaisuudessa vahvasti nuoriin.
Tehdyn pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan hyvin järjestetyn
nuorisokoulutuksen rinnalle tuodaan heille myös tavoiteasetantaa
tuleville vuosille.
Luodun perusvision mukaan
HlS on - takavuosien malliin mukana Nuorten Jukolan kärkikamppailussa, ja vuonna 2017 tavoitteena on jo voitto. Tähän on
mahdollisuuksia, sillä tähän mennessä paras sijoitus on toinen sija vuodelta 1990. Kymppikärkeen seura pääsi viimeksi vuonna
1994.
Oman koulutuksen lisäksi HlS
on mukana Suomen Suunnistusliiton Hyvä Seura-projektissa.
Toissa vuoden vaihteessa projektissa tehtiin jäsenkysely, jonka tulosten perusteella toimintaa on jo
ryhdytty kehittämään.
- Painopisteinä ovat nimenomaan nuorisotoiminnan ja valmennuksen järjestäminen. Yhtenä
tärkeänä välitavoitteena on Sinettiseura-kelpoisuuden saavuttaminen. Näitä kohti työ on jo aloitettu, seuran puheenjohtaja Kalle
Virtanen linjaa tulevaisuuden
haasteita.
Mainittujen toimintojen jäntevöittämisen myötä tavoitteiksi tulevat menestyminen sekä nuorten
että aikuisten suurviestien lisäksi
myös henkilökohtaisella tasolla.
- Karttapuoli on aika hyvällä mallilla. Tänä vuonna valmistuu kaikkiaan peräti kymmenisen
karttaa. Kuntosuunnistus onkin
tärkeä toiminnan kohde. Kuntoharrastajia pitää saada lisää, ei
pelkkiä kilpailijoita, Virtanen painottaa.
Karttoja seura on valmistanut

Sahantie 5
14300 RENKO

Puheenjohtaja
Kalle Virtanen
on tyytyväinen,
että kaksi vuotta sitten aloitettu nuorisotoiminnan kehittäminen
on saanut jo yli
20 alle 15-vuotiasta nuorta osallistumaan kilpailuihin.
melkoisesti: nelisenkymmentä
kesäkarttaa, kymmenisen hiihtosuunnistuskarttaa ja lisäksi opetus- ja pihakarttoja. Retkeilijöille on tarjolla erinomainen kartta
Evon maastoista.
Kilpailutavoitteiksi voisi mainita Jukolan Viestin voiton uusi-

minen - se ensimmäinen tuli jo
vuonna 1954. Naisten paras menestys on Ruotsin viisiosuuksisen Tvåmilan voitto 90-luvun alkupuolella.
- Olen summannut seuran tavoitteet näin: Hämeenlinnan
Suunnistajien tavoitteena on olla

seura, johon on tunkua, Virtanen
tiivistää suunnitelmat.
Teksti:
Pentti Talikainen
Kuva:
Keijo Suomalainen

Hämeenlinnan

SUURKIRPPUTORI
Keksikatu 5, Kantola

MA-PE 10-18 LA-SU 10-16
www.hameeenlinnansuurkirpputori.fi

TALOUSHALLINNON AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI
Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen
TURENGIN TOIMISTO

HÄMEENLINNAN TOIMISTO

Puh. (03) 626 240
fax (03) 687 8619
Harvialantie 7
14200 TURENKI

Puh. (03) 626 240
fax (03) 626 2469
Raatihuoneenkatu 13
13100 HÄMEENLINNA

www.etela-hameentilikeskus.fi
eht@etela-hameentilikeskus.fi

Toteutamme myös mm.
- melumittaukset
- vesianalyysit
- maaperätutkimukset
- ilmanlaatumittaukset

Onko jätevesijärjestelmänne
lainmukainen?
Teemme jätevesiasetuksen mukaiset
suunnitelmat ja asennukset
ammattitaidolla, nopeasti ja edullisesti.
Maksuton kartoituskäynti
Kanta-Hämeen alueella asuville.
Soita ja sovi aika!

M

ari ja Ville Penttilä aloittivat suunnistuksen kahdeksan
vuotta sitten Hauhon Sisun
suunnistuskoulussa. Myöhemmin mukaan ovat tulleet pikkuveli
Eero ja -sisko Anne. Myös lasten äiti Satu Penttilä on innostunut lajista lastensa
mukana ja käy Hämeen Sanomien kuntorasteilla kiertämässä helppoja kahden kilometrin ratoja. Harrastus on vienyt perheen mennessään, eikä suunnistusvapaita
viikonloppuja kesän kalenterista enää
löydykään.
Perheen suunnistusharrastus sai alkunsa kahdeksan vuotta sitten, kun tokaluokkalainen Mari toi koulusta lapun,
jossa kerrottiin alkavasta Hauhon Sisun
suunnistuskoulusta. Mari innostui harrastuksesta heti ja halusi lähteä mukaan
kokeilemaan. Myös 7-vuotias Ville-veli
otettiin mukaan.
Ensimmäiset suunnistuskoulukerrat ovat jääneet hyvinä muistoina Marin
mieleen. Kun päästiin metsään suunnistamaan ja juoksemaan rastireittiä, innostuivat perheen lapset ja jäivät lopullisesti
lajin koukkuun.
Perheen nuorimmat lapset Eero ja Anne Penttilä tulivat harrastuksen pariin
isompien sisarusten perässä heti, kun itse
halusivat. Molemmat olivat aloittaessaan
vain 5-vuotiaita.

symään kauas lähtöpaikasta. Anne on
ainakin tykännyt mennä suoria ratoja
enemmän ja on myös oppinut oikomaan
kisoissa rastireitillä enemmän kuin aikaisemmin. Suunnistuskoulu on tuonut lisää
varmuutta lasten suunnistukseen ja kasvattanut heidän itseluottamustaan.
Sisaruksista Mari muistaa, että hänellä oli aikoinaan suuria ongelmia siirtymisessä rastireitiltä tukireitille ja vielä suurempi oli siirtyminen tukireitiltä
suorille radoille, kun ei ollut oikein itseluottamusta siihen, että osaa varmasti pois metsästä. Eerolla taas on ollut hieman päinvastainen ongelma, varsinkin
rasti- ja tukireitillä. Itseluottamusta riittäisi niin paljon, ettei aina malttaisi lukea
karttaa kunnolla ja pohtia mistä kohdasta
kannattaa oikaista.
Tänä vuonna Hauhon Sisu ja Hämeenlinnan Tarmo yhdistivät voimansa
ja päättivät ryhtyä järjestämään yhteisiä
junnuryhmän harjoituksissa, jotta nuorille ja vähän kokeneemmille suunnistajille saatiin riittävän vaativia harjoituksia.
Aikaisemmin samassa suunnistuskoulun harjoituksessa saattoi olla lapsia ikähaitarilla 6-16 vuotta, eikä kaikkia voitu
mitenkään huomioida harjoitusten rakenteessa.

Jukola huipentaa
kisakauden

Metsän
mustikkasuu
- Suunnistuksen parissa on kertynyt paljon hyviä muistoja, mutta mahtuu mukaan myös kommelluksia. Suunnistustaipaleen alkuvaiheissa en oikein vielä ollut
ymmärtänyt kisojen tarkoitusta, vaan sovin kaverin kanssa, että jäädään odottamaan toisiamme metsään keskelle rastireittirataa, Mari nauraa.
- Kun sitten kohdattiin, jatkettiin matkaa yhdessä. Välillä äiti sai odotella pitempäänkin ennen kuin maltettiin tulla pois metsästä. Syy viivytykseen löytyi
usein nopeasti, kun naamassa loistivat siniset mustikkajäljet. Tästä on kuitenkin
tullut vuotuinen perinne maistella marjoja aina kun metsästä löytyvät kesän ensimmäiset mustikat, nykyisin D16-sarjassa suunnistava Mari Penttilä kertoo.
Myös 12-vuotias Eero on jatkanut perheen perinteitä radalla viipymisessä, kun
pojat ovat välillä yhdessä keksineet jäädä hyppimään soihin ja ojiin kesken harjoituksien.
Jo lähes kymmenen vuoden mittaisen
suunnistusharrastuksen aikana perheessä ovat tulleet tutuiksi monenlaiset suunnistusleirit.
Pienempänä perinteeksi muodostuivat Hauhon Sisun omat kesäleirit, joista jokaiselta Marin mielessä on mukavia
muistoja. Milloin on porukalla otettu ohjaajat kiinni ja heitetty järveen ilman armoa. Onpa kerran tullut koettua ukkosmyrskykin metsän keskellä teltassa.
- Onneksi päästiin teltasta sisälle nukkumaan, kun vesi alkoi nousta maanpinnalla. Aamulla herätessä teltat olivatkin sitten melkeinpä puoliksi veden alla.

Viime kesänä Anne Penttilä pääsi kokeilemaan viestisuunnistusta Hauholla järjestetyissä Hämeen Oravapolkuviesteissä.

Mari on jo kokenut kilpailija. Viime kesän SM-viestissä
Mari suunnisti aloitusosuuden Hauhon Sisun D16-sarjan joukkueessa Hyvinkäällä.

Mustikkasuita
ja suunnistajia
Koskaan ei ole kuitenkaan pelottanut
edes tällaisia ukkosta muuten pelkääviä
ihmisiä, kun aina tiesi, ettei yksin ei ainakaan varmasti jää, Mari muistelee.
Oman seuran leirien lisäksi Penttilän
lapset ovat osallistuneet valtakunnalliselle Leimaus-leirille Vuokatissa ja Ikaalisissa.
Mari on päässyt osallistumaan myös
hiihtosuunnistuksen ja kesäsuunnistuksen Vol-leireille, joille valitaan suunnistusliiton rankilta tietty määrä Suomen
parhaita 15-16-vuotiaita suunnistajia ympäri Suomen.

Itseluottamusta
suunnistuskoulusta
Suunnistuksen harjoittelussa leirien lisäksi Penttilät ovat käyttäneet hyödykseen Hauhon Sisun suunnistuskoulua,
jonka harjoituksia järjestetään joka kesä
kerran viikossa.
Siellä on käyty läpi erilaisia taitoharjoituksia ja opeteltu suunnistuksen perusteet hyvin. Suunnistuskoulua ohjaavat
vapaaehtoiset ohjaajat, joita on onneksi yleensä löytynyt tarpeeksi harjoitusten
läpi viemiseksi. Penttilöiden aloittaessa harrastusta suunnistuskoulussa juos-

tiin usein rastireittiratoja. Nykyään harjoituksissa mennään enemmän suoria ratoja, jotta lapset saataisiin heti sisäistämään suunnistusajatusta paremmin.
- Usein rastireitin juokseminen meni
siihen, että lähdössä laitettiin kartta taskuun ja juostiin vain täysillä siimaria pitkin maaliin, Mari nauraa.
- Suorien ratojen meneminen heti ensimmäisillä kerroilla saattaa kuitenkin
jännittää pienempiä suunnistuskoululaisia ja silloin saa kyllä turvautua kaveriin
ja mennä radan vaikka yhdessä läpi.
Radat on aina tietenkin suunniteltu,
niin etteivät pienemmätkään pääse ek-

Kilpailuissa käymisen lapset aloittivat
pari vuotta suunnistusta harrastettuaan,
kun suunnistuskoulun ohjaajat alkoivat
kysellä heitä mukaan.
- Heti lähdettiin innolla mukaan.
Aluksi käytiin vain parit kilpailut kesässä, mutta määrä on kuitenkin kasvanut vuosi vuodelta. Nykyään viikonloppu tuntuu tylsältä jos ei ole kisoja
tai muuta suunnistusmenoa ohjelmassa, Mari tuumii. Hän on päässyt jo kokeilemaan vauhtiansa SM-kisoissakin,
joiden lempimatkoihin lukeutuvat ainakin erikoispitkä ja viesti. Erikoispitkillä
suunnistettavaa matkaa kertyi tänä vuonna 18-sarjalaisille tytöille muhkeat 10 kilometriä.
Viesteissäkin on tullut käytyä melko
paljon. Kaikki Penttilän lapset ovat päässeet jo juoksemaan Hämeen Oravapolkuviestissä, joka on kiva kokemus varsinkin pienemmille suunnistajille, jotka
eivät muuten pääse vielä osallistumaan
viesteihin ja kannustamaan omaa joukkuettaan. Mari ja Ville ovat päässeet
suunnistamaan myös ulkomailla, Ruotsissa syksyisin järjestettävässä 25-manna
viestissä. Muiden kilpailujen rinnalla ehdoton kauden päätapahtuma on kuitenkin
Jukolan viesti. Mari on juossut Venloissa
jo kaksi kertaa ja Ville pääsi tänä vuonna
ensimmäistä kertaa edustamaan Hauhon
Sisua Jukolan viestiin.
Teksti:
Mari Penttilä
Terhi Sillanpää-Reitti
Kuvat:
Terhi Sillanpää-Reitti

Hauhon Sisu

Kun on
aihetta
juhlaan...

Hauholaisen liikunnan oma juttu

H

auhon Sisu on perustettu
yli 60 vuotta sitten vuoden 1945 keväällä. Seura
onkin toiminut Hauhon
lähes ainoana urheiluseurana siitä lähtien. Seura jatkoi urheilevia
nuoria yhdistävänä voimana siitä,
mihin ennen sotia muun muassa
suojeluskuntien urheilutoiminnassa ja kyläseuroissa oli päästy.
Yleisurheilu ja hiihto olivat seuran mahtilajit ensimmäiset vuosikymmenet ja Suojamäen
kentällä nähtiinkin monia kovia
yleisurheilukilpailuja. Erityisesti moniin mieliin ovat jääneet voimalajit kiekonheitto ja kuulantyöntö sekä juoksulajit. Sisu on
osallistunut myös piirin jalkapallo-, lentopallo- ja jääkiekkosarjoihin. 1960-luvun alussa seura hankki omistukseensa Hauhon
Seuratalon, jonka se talkoovoimin muutti Sisulaksi. Remontin
ja laajennuksen jälkeen Sisulassa järjestettiin tansseja, joissa
soittamassa ovat olleet 1960-luvun suuruudet Dannyn ja Johnnyn johdolla.
Parhaimmillaan 1960-luvulla
seuralla oli yli tuhat jäsentä eli joka neljäs hauholainen oli samalla
myös sisulainen

Suunnistajistaan
Sisu tunnetaan
Suunnistusliiton jäseneksi seura
liittyi vuonna 1947. Sisun suunnistustoiminta lähti todella todelliseen nousuunsa kuitenkin vasta 1960-luvun alkupuolella, kun
muualla suunnistuksessa mukana olleita henkilöitä lähti kehittämään hauholaista toimintaa; seura
osallistui ensimmäisen kerran Jukolan Viestiin ja järjesti kansallisia suunnistuskilpailuja. Suunnistajien rungon muodostivat talvisin
hiihtoa harrastaneet sisulaiset.
Suunnistustoiminnasta kehittyikin seuran näkyvin ja menestyvin urheilumuoto. Seuran suunnistustoiminnassa on jo pitkään
ollut mukana lähes 200 sisulaista.

Aktiivisia kilpailijoita joukosta on
parhaimmillaan ollut satakunta.
Jukka-Pekka Rantio lienee yksi eniten suunnistuksen Suomen
mestaruuksia voittanut urheilija. Hänellä on voittoja hiihto- yö
ja päiväsuunnistuksessa, parhaimmillaan kultaisia mitaleja on tullut Juken kaappiin useita samana vuonna.
Hauhon Sisu on järjestänyt
suunnistuksen arvokilpailuja kolmesti: vuonna1980 yösuunnistus,
vuonna 1987 1. ryhmän normaalimatkat ja vuonna 2002 hiihtosuunnistuksen 1. ryhmän henkilökohtaiset ja 2. ryhmän viestit.
Hauhosta onkin muodostunut viimevuosina tuttu kilpailukenttä
hiihtosuunnistuksen harrastajille,
kun vuosittain järjestetyt kansalliset kilpailut ovat houkutelleet parhaimmillaan yli 800 osanottajaa.

enää avaudu automaattisesti kaikille, mutta on mukavaa huomata
miten runsaasti aktiivisia perheitä on mukana Sisun suunnistuskoulutoiminnassa tutustuttamassa
lapsia luonnon saloihin.
Näitä nuoria lapsiperheitä tarvitaankin mukaan jatkamaan Sisun perinteikästä toimintaa ja
kehittämään lasten liikuntamahdollisuuksia heidän lähiseuduillaan, ilman että vanhemmat joutuvat kuljettamaan heitä suurten
keskusten liikuntapalveluiden äärelle.
Teksti:
Rauno Lepistö
Hauhon Sisun puheenjohtaja

Meiltä herkulliset
tarjottavat ja osaava
palvelu haluamaanne
paikkaan tai
Tulinummeen.
Soita tai tutustu meihin
nettisivuillamme ja
katso tulevat
pitopöytämme.
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Harrastusta hiihdosta
painonnostoon
Hiihtojaosto on liikuttanut hauholaislapsia talvisin. Hiihto oli
seuran alkuperäinen talvinen valtalaji. Seuran paikallishiihdot keräsivät parhaimmillaan yli 100
hiihtäjää Vuorenharjun hienoon
hiihtomaastoon. Myöhemmin talviseksi päälajiksi erityisesti nuorison keskuudessa on tullut jääkiekko.
Seuran painonnostojaosto
aloitti toimintansa 1970-luvulla.
Erityisesti voimannosto eri muodoissaan on tuottanut seuralle menestystä SM-tasolla.

Tulevaisuuden
haasteita
Sisun toiminta on vuosikymmenet perustunut vapaaehtoiseen talkootyöhön, jonka tekijöinä ovat
olleet suuret ikäluokat.
Tämä voimavara on kuitenkin
ehtymässä ja uutta verta tarvitaan
mukaan seuratoiminnan kehittämiseen. Luonto ja sen tarjoamat
mahdollisuudet liikunnassa eivät

- Sähköasennukset
- Sähkösuunnittelu
- Sähkötarvikeiden myynti
Hämeenlinna, Kangasala
ja Hyvinkää
- IT -asennukset (tele- data- ja
tietoverkkoasennukset)
- Palo- ja murtohälytysjärjestelmät
- Turvavalaistukset
- Antenniasennukset
www.hsasennus.fi

Parolantie 10, 13130 Hämeenlinna, p. (03) 6121 913
Avoinna: ma-pe 10.30-22.00, la 11.00-22.00, su 12.00-22.00

Muotoillut Muodon Puu lauteet
- Kaikki osat erittäin helposti irrotettavissa
huuhtelua tai lattian pesua varten.
- Leveydet saunan mittojen mukaan
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Meiltä myös laatat ja lattiat

Tule ja tutustu!
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NORDTEKRA KY
myyntinäyttely
Myllärinkatu 9
HÄMEENLINNA
p. 0400 214650
Avoinna ark. 9.00-18.00
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(Ylijäämävaraston yhteydessä)
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Sunnuntailounaat
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Unelmana menestys
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M

iksi vuosi vuoden jälkeen, viikko viikon perään, päivästä toiseen
kelissä kuin kelissä jaksaa pukea treenivaatteet ylleen ja
lähteä lenkkipolulle, hiihtoladulle, kuntorasteille tai punttisalille?
Moni sitä kysyy ja aina vastauksen pukeminen sanoiksi on yhtä
vaikeaa. Taustalla kajastuu ehkä
ajatus unelmasta, jonka saavuttamiseksi pyrkii tekemään kaiken
mahdollisen.
Unelmat toteutuvat, murtuvat
ja muuttuvat. Silti niiden vuoksi laittaa itsensä sataprosenttisesti likoon, kun kisapäivänä lähtökello sanoo viimeisen kerran piip,
tai kun yhä uudestaan lähtee harjoittelemaan saavuttaakseen seuraavassa koitoksessa paremman
tuloksen.
Suurin syy sille että suunnistan, on unelma menestyksestä,
voitosta tai hyvästä suorituksesta. Suunnistus tarjoaa harrasta-

jilleen niin monenlaisia unelmia
ja haasteita, että jokaisella riittää
tavoittelemista omalla tasollaan.
Itselleni lajivalinta ei juniorina ollut itsestään selvyys, mutta
suunnistuksesta kasvoi vähitellen
oma juttuni kaiken muun liikunnan joukosta. Kiitos tästä kuuluu
sedälleni, joka jaksoi kuljettaa
minua ja veljeäni harjoituksiin ja

Nyt kannattaa suunnistaa Hämeenlinnan

YLIJÄÄMÄVARASTOON
Tosi halpoja tehdaseriä

Tuhansia ovia ja ikkunoita, keittöitä ja kaikkia kodin kalusteita.
Rekkakuormittain suihkukaappeja, altaita,
KÄY SIVUILLAMME www.ylijaama.fi

SUOMEN YLIJÄÄMÄVARASTO
Myllärinkatu 9 13110 Hämeenlinna.
ma-pe 9-18 la sulj. 010 820 8800

kisoihin. Aika usein olen miettinyt mielessäni, miksi suunnistus
vei pisimmän korren harrastamieni lajien joukossa, vaikka ensimmäinen suunnistusmuisto on
epäonnistumisen myötä kyyneleitten värittämä. Ehkä tietty periksiantamattomuus, jota suunnistuksessakin tarvitaan, on saanut
jatkamaan vastoinkäymisten yli.
Periksi ei kannata koskaan antaa,
sen olen myöhemminkin huomannut. Vaikka kilpailun alussa tulee
virhe, ei saa luovuttaa, sillä lopun sujuvuus ja kanssakilpailijoiden virheet voivat nostaa oman
sijoituksen korkeallekin.
Jokainen haaste, vaikkapa yksittäisen vaikean rastin löytäminen ilman virheitä, on oma pieni unelma, jonka täyttyminen tuo
mielihyvän ja onnistumisen elämyksen. Toisaalta taas pummit
opettavat nöyräksi ja pakottavat
pohtimaan miksi niin tapahtui ja
mitä seuraavalla kerralla pitäisi

tehdä toisin.
Jokaisen urheilijan uralle osuu joskus myös aallonpohjia. Loukkaantumiset ja sairastelut tulevat aina väärään aikaan.
Vastoinkäymisten ei auta antaa
murskata unelmia, mutta realiteettien johdattaessa elämää,
muuttuvat unelmatkin matkan
varrella. Omat nuoruusvuosien unelmat maajoukkuepaikoista ovat vaihtuneet SM-plakettien
ja viestimenestyksen tavoitteluun.
Suunnistus antaa meille jokaiselle mahdollisuuden asettaa omia
haasteita ja unelmia. Minulle kilpasuunnistajana ne ovat mahdollisimman virheettömän suorituksen saavuttaminen ja sen myötä
kilpailullinen menestys.
Teksti:
Mikko Reitti

• Puutavaraa
• Rakennuslevyjä; muovia
• Eristeitä
Kauppamiehet • Salaoja- ja viemäriputkia
Aa ltone n O y • Harkkoja ym.

SOITA!

Hausjärventie 1161, 12380 Leppäkoski
p. 0400 511 242 f. (03) 6846 996
jouni.aaltonen@kauppamiehetaaltonen.fi
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Kuljetusliike
Koskelainen Oy
Merventie 19
13720 Parola

Tuulosen kauppiaat kokevat Fin5:n omakseen

V

iisivuotias kauppakeskus
Tuulonen Hämeenlinnan
”laitakaupungilla” Tuuloksessa toivottaa Fin5-suunnistusviikolle saapuvat rastikansan edustajat tervetulleiksi yli
kolmenkymmenen erikoismyymälän voimalla. Tarjolla tulee kisaviikolla olemaan etenkin suunnistajia silmällä pitäen runsaasti
erikoistarjouksia. Kauppakeskus rakennettiin vuonna 2004, ja
jo viime vuonna sitä laajennettiin
merkittävästi.
- Suunnistus on luonnonläheinen urheilulaji. Kun meillä ovat
jo ennestään tärkeänä asiakasryhmänä Evon mahtavassa luonnossa liikkuvat ihmiset, niin tämä on
luontevaa jatkoa sille, kauppakeskuksen kauppiasyhdistyksessä toimiva Voglian toimitusjohtaja
Markku Virtanen korostaa.
- Kone & Sport Tuulonen myy
Evon alueelle erittäin merkittävästi karttoja, kalastuslupia ja
myös erilaisia retkeilyvarusteita. Talvella asiakkaina ovat moottorikelkkailijat ja Niemisjärvellä kalastamassa käyvät, Virtanen
sanoo.
Fin5-suunnistusviikon tulo mukaan kuvioihin alkoi viime vuonna kauppakeskuksen tehdessä
tämän vuoden markkinointisuunnitelmiaan. Asiaan vaikuttavana
varsin aloitteellisena tekijänä olivat Virtasen mukaan myös Hauhon Sisun suunnistajat, jotka olivat erittäin aktiivisia.
- Koska ihan kaiken ei kuitenkaan tarvitse olla sataprosenttisesti kaupallista, niin tällainen
kuvio sopii hienosti tämänkokoisen ”maaseutukauppakeskuksen”
imagoon. Varmasti tästä tulee

melkoisesti myös valtakunnallista
näkyvyyttä, Virtanen arvioi.
Kahden ensimmäisen kilpailupäivän voittajien palkitseminen
tapahtuu maanantaina Tuulosessa.
Samana päivänä ovat myös Kapakanmäen kisatanssit kilometrin
päässä kauppakeskuksesta.
Kauppakeskuksesta myymälöistä löytyy päivittäistavaramyymälän lisäksi ravintoloita, kuten pikaruokaa ja pizzoja. Myös
polttonesteitä on tarjolla kahdella yhtiöllä.
Henkisen ravinnon puolelta kisaviikolla tarjotaan rastiväelle
kauppakeskuksessa taidepuistossa
Ludvig Munsterhjelmin eräaiheinen näyttely, joka on avoinna 1.
- 15. päivänä heinäkuuta. Munsterhjelm oli Tuuloksessa vuonna
1880 syntynyt tunnettu eräkirjailija ja luonnontutkija.
Teksti ja kuva:
Pentti Talikainen

Parisataametrinen
kauppakeskus Tuulonen valmistautuu
Markku Virtasen mukaan palvelemaan
suunnistusviikon vieraita monipuolisesti.

Fin5 -suunnistusviikon ohjelma
>> Sunnuntai 12.7.2009, Hauho
Klo 12.00
Avajaiset kilpailukeskuksessa
Klo 13.00
1. osakilpailu, keskimatka
H/D21E-sarjoilla MM-katsastus,
keskimatka
>> Maanantai 13.7.2009, Hauho
Klo 10.00
2. osakilpailu, lyhennetty
pitkä matka
H/D21E-sarjoilla välipäivä
Klo 19.00
Palkintojen jako, 1. ja 2.
osakilpailun voittajat
Kauppakeskus Tuulonen (Tuulos)
Klo 19.00-01.00 Kisatanssit, Kapakanmäen
tanssilava, Tuulos
>> Tiistai 14.7.2009, Hämeenlinna
Klo 9.00
Suunnistajien SM-golf,
Aulanko Golf, Eversti-kenttä,
Hämeenlinna
Klo 13.00
D21E, MM-katsastus,
Sprint (2. osakilpailu)
Klo 14.00
H21E, MM-katsastus,
Sprint (2. osakilpailu)
Muilla sarjoilla välipäivä

>> Keskiviikko 15.7.2009, Renko
Klo 10.00
3. osakilpailu, pitkä matka
H/D21E, MM-katsastus, sprint
Klo 18.00
Palkintojen jako, Hämeenlinnan
kauppatori
Klo 19.00
Iltatoritapahtuma torilla
>> Torstai 16.7.2009, Renko
Klo 10.00
4. osakilpailu, keskimatka
H/D21E, MM-katsastus,
pitkä matka
Klo 18.00
Palkintojen jako, Kävelykatu
Reska, Hämeenlinnan keskustassa
>> Perjantai 17.7.2009, Renko
Klo 9.00
5. osakilpailu, pitkä matka
H/D21E, keskimatka
Kaikki E-sarjat: takaa-ajolähtö
Klo 12.30Suunnistusviikon palkintojen
jako kilpailukeskuksessa
Turvallista matkaa kohti uusia uunnistusseikkailuja!
Tavataan Imatralla 2010.
Vuoden 2009 Fin5-suunnistusviikon järjestäjät
Hauhon Sisu ry - Hämeenlinnan Suunnistajat ry
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