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Hämeenlinnan Tarmo



Hämeenlinnan Tarmo on v. 1903 pe-
rustettu urheiluseura. Pitkäikäisen
seuran tämänhetkiset toimivat jaostot
ovat suunnistuksen lisäksi yleisurhei-
lu, pyöräily, keilailu, voimailu ja ve-
teraanijaostot. Aikanaan Tarmo oli
myös vahva jääkiekkoseura, kruunu-
na Suomen Mestaruudet vuosilta
1948 ja 1949 sekä tämän lisäksi 7
SM-hopeaa ja 2 SM-pronssia. Nais-
lentopallossa nykyisin HPK:na tun-
nettu joukkue aloitti
SM-mitalikeräyksen Tarmon joukku-
eena.

Suunnistuksessa Tarmo on järjestänyt
Jukolan viestin kaksi kertaa, 1952 ja
1973. Seura on Jukolan maratontilas-
tossa sijalla 32 oltuaan aikanaan 9
kertaa 15 joukossa. Jaosto on nykyi-
sin keskittynyt enimmäkseen aikuis-
ja kuntosuunnistukseen. Nuorten la-
jiopetuksen kaupungissa hoitaa pit-
kälti HlS. Tarmo on nyt neljättä
vuotta pitämässä Aikuisten suunnis-
tuskoulua, josta kuntorasteille ja ki-
soihin on saatu mukavasti uusia
harrastajia. Viimeaikojen menesty-
nein tarmolainen suunnistaja on Eero
Tuuteri, mahdollisesti täällä tänään-

kin paikalla. Veteraanien MM-mita-
leita Eerolla on 5kpl sarjoista M80 ja
M85 ja M90, kruununa H90 sarjan 2
maailmanmestaruutta kuumasta Un-
karista v. 2011 .

Kisamiljöö on varsin historiaa huo-
kuva; hotelli Aulanko on jo vuodesta
1938 palvellut asiakkaita ja vieressä
on Suomen toiseksi vanhin golfrata.
Kylpylä ja monitoimihalli valmistui-
vat v. 2006 lisäämään luontoarvojen
rinnalle harrastusmahdollisuuksia.

Tämä kisa on suunnistusjaoston isoin
ponnistus tälle vuodelle. Ratamestari
Jari Järvinen on kartantekijä Kimmo
Viertolan kanssa aloittanut kisaan
tähtäävän projektin jo yli vuosi sitten.
Nyt työn tulos on käsillä ja tarjolla
on hämäläisittäin varsin vauhdikas
kisa.

Toivotamme kaikille suunnistuksen
ystäville mukavia elämyksiä Aulan-
gon puistoalueilla ja Hämeenlinnassa
muutenkin.

Teppo Valtonen, kilpailun johtaja

Tervetuloa Hämeenlinnaan



Suunnistusmaajoukkueen naiset osal-
listuvat vahvalla edustuksella Aulan-
gon maisemissa suunnistettavaan
Sibelius-Sprinttiin. Aikuisten maa-
joukkueesta on mukana Sari Antto-
nen, Sofia Haajanen, Minna Kauppi
ja Venla Niemi. Miesten aikuismaa-
joukkueesta ei tällä kertaa mukaan
päässyt kukaan, valitettavasti kevät-
kiireet pakottivat jättämään väliin tä-
män Sibeliuksen sävelissä juostavan
sprintin. Mukana on sentään määrän
sijasta nuorta tulevaisuuden potenti-
aalia edustava alle 23-vuotiaiden
maajoukkueen Jesse Laukkarinen,
joka on miehissä lajin hallitseva Suo-
men Mestari. Tulevaisuuden naisni-
mistä viivalle asettuu Julia
Björkstrand, Jannina Gustafsson,
Henna-Riikka Haikonen, Johanna
Hulkkonen ja viime aikuisten MM-
kisoissa ensi kertaa startannut ja hie-
nosti 14. sijalle suunnistanut Anna
Närhi. Närhi on vielä toipumassa vii-
me vuoden tasolleen jalkavaivojen
sävyttämän syys-talviharjoittelun jäl-
keen, mutta antaa varmasti jo hyvän
vastuksen aikuismaajoukkueen kova-
kuntoisille naisille.

Parhaat kansainväliset meriitit ovat
Minna Kaupilla, joka suunnisti sprin-
tin MM-hopeaa 2007 Ukrainan Kie-
vissä ja 2008 Tsekin Olomoucissa.
Muilta matkoilta on Minnan kaulaan
ripustettu 9 kultamitalia. Tähän kau-
teen uudella ryminällä valmistautu-
neen Kaupin haastaa kisassa myös
viime kauden vaivoista toipunut
Venla Niemi, joka saavutti Vuokatin
MM-kisoissa 2013 sprintin pronssia
ja oli viime vuonnakin paras suoma-
lainen Venetsiassa 9. sijallaan. Sofia
Haajanen osoitti viime kaudella op-
pineensa sprintin niksit voittamalla
Suomen Mestaruuden.

Kisa on osa maajoukkueen sprintin
erikoisharjoitteluun kuuluvaa kevät-
kesän viikonloppuleiritystä. 1 -2 päi-
vän leirityksillä haetaan sprintissä
vaadittavaa terävyyttä ja kisarutiinia.
Kunto tähdätään kohti kauden maail-
man cupin kisoja ja elokuussa suun-
nistettaviin MM-kisoihin
Skotlannissa. Maajoukkueen sprint-
tereiden erikoistreeneissä pääval-
mentaja Juha Tainia ja Antti Harjua
avustavat Kalle Rantala ja Harri
Koski. Hämeenlinnassa maajoukkue
harjoittelee vielä kisan jälkeen lau-
antai-illan suussa Verkatehtaan ym-
päristössä.

Maajoukkuesuunnistaj ia Sibel ius Sprintissä

Vili Niemi vauhdissa Imatran maail-
mancupissa. Kuva: SSL





Nämä ohjeet ovat tiivistelmä
kilpailuohjeista. Tarkista lopulliset
ohjeet ilmoitustaululta.

KARTTA JA RASTIMÄÄRITTEET:
Kilpailukartta on IOF:n normien mukai-
nen tulostekartta, mittakaava 1 : 4 000,
käyräväli 2 m, kartta tulostettu. Kartan
koko on A4, H/D13 ja nuoremmat sarjat
A5. Kartat ovat muovikotelossa.

Irralliset rastimääritteet (omat kiinni-
tystarvikkeet). Rastimääritteitä EI
OLE painettu karttaan.

MAASTOKUVAUS: Maasto erittäin
nopeakulkuista puistoaluetta, josta
vain n. 10 % hitaampaa ruohik-
ko/metsäaluetta. Korkeuserot pieniä.
Osassa kilpailualuetta on isoja raken-
nuksia. Alueella on runsaasti rasteja.

NASTARIEN JA PIIKKAREIDEN
KÄYTTÖ ON KIELLETTY!

INFO: Vuokratut Emit-kortit noude-
taan kuittausta vastaan infosta. Kaikki
ilmoittautumisia, poisjääntejä, lähtö-
aikoja ja Emit -kortteja ym. koskevat
asiat hoidetaan infossa.

LÄHDÖT: Ensimmäinen lähtö klo
10.00. Lähtöja on kaksi, lähdöstä 2
lähtevät sarjat: H85, H80, H13, H12,
H10, HD10S, D85, D80, D75, D13,
D12, D10, muut sarjat lähdöstä1 .
Lähtö 1 : 700m. Lähtö 2: 100m.

KILPAILUNUMEROT: Kaikissa
sarjoissa käytetään rintanumeroita.
Numerot ovat tulostaulun luona. Kil-
pailunumerot kerätään pois. OMAT
HAKANEULAT!

MAALI: Viimeinen rasti on yhteinen
kaikilla sarjoilla. Kaikissa sarjoissa
kilpailusuoritus päättyy maalilei-
maukseen. Karttoja ei kerätä maalis-
sa. Itkumuuri on maali-/
tulostoimiston yhteydessä.

KIELLETYT ALUEET: Verryttely
sallittu vain lähtöviitoituksella ja P-
alueen viitoituksella. Kilpailukes-
kusta ympäröivä maasto on kiellettyä
aluetta muilta paitsi kilpailusuoritus-
taan toteuttavilta. Kielletyillä alueilla
tavattujen suunnistajien suoritus hy-
lätään. Alueella valvojia.

PALKINNOT: H21A ja D21A-sarjo-
jen sekä alle 14-sarjojen palkinnot
jaetaan kuulutettuna. Muiden kilpa-
sarjojen palkinnot ovat noudettavissa
kuulutuksen ohjeistuksen mukaan
kunkin kilpailusarjan tulosten selvit-
tyä.

ENSIAPU: Ensiapupaikka kilpailu-
keskuksessa.

KISARAVINTOLA: Kisaravintola
kylpylässä.

KUNTOSUUNNISTUS: Kuntosuun-
nistajat ilmoittautuvat ja maksavat
karttamaksun 8 € infoon. Matka 2
km. Ilmoittautuessa saa kilpailunu-
meron. Kartan saa kuntosuunnistuk-
sen lähdöstä, jonka jälkeen ei enää
saa poistua lähtöpaikalta. Lähtö 1 .
Lähdöt klo 11 .30 -12.00. HUOM!
Kuntosuunnistuksessa ei saa käyttää
sellaista Emit-korttia, jota on käytetty
aikaisemmin tässä kilpailussa tai
kuntosuunnistuksessa!

Kilpailuohjeet



Kilpailualueeksi on saatu kaunis Au-
langon seudun historiallinen puistoa-
lue, joka tarjoaa mahdollisuuden
vauhdikkaaseen ja mukavaan kisaan.
Suuret kiitokset tästä voi suunnistus-
väki antaa Aulangon kylpylähotellille
ja Aulangon leirintäalueen pitäjille,
sekä myös kiitokset myötämielisestä
suhtautumisesta kisaa kohtaan Aulan-
gon tennisseuralle ja golf- klubille.

Maastopohja lähes kauttaaltaan erin-
omaisesti juostavaa ja vauhti nousee
paikoin kovaksi.

Kilpailualueella on lähes 60 rastia,
joten koodin tarkistaminen on tärke-
ää. Samoin kannattaa panostaa mää-
ritteiden lukemiseen.

Lisäksi on muistettava, että kilpailu
juostaan ihmisten ja liikenteen seassa.
Muistakaa noudattaa varovaisuutta.

Nautinnollista kilpailua !

Jari Järvinen, ratamestari

Ratamestarin lausunto

"Aulangon erikoiset"

Maastossa oleva kiviaita/-muuri on
esitetty kartassa kiviaidan
symbolilla.

Mallirasti.

Tummanvihreät, heikosti havaittavat
kielletyt kasvillisuusalueet on mer-
kitty maastoon nauhalla. Maastossa
valvotaan sääntöjen noudattamista.

Tien ylitys sallittu ainoastaan polla-
reilla merkatusta välistä. Kohdissa
liikenteenpysäyttäjät








