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Villasukkajuoksun SM-kilpailut järjestetään nyt kolmatta kertaa Oriveden 
Paltanmäen maastossa. Kisa on hauska koko perheen tapahtumana, jossa on 
eri juoksumatkoja ja sarjoja kaikenikäisille.

Kuten tiedetään, villasukka sopii Suomen talveen, koska villalangan sisällä ole-
va ilma on hyvä lämmöneriste. Villa itsessään sitoo myös painoonsa nähden 
hyvin kosteutta, eikä villasukka tunnu kosteanakaan kylmältä, joten juoksu 
lumessa sujuu villasukilla erinomaisesti!

Pikkukaupungiksi Orivedellä on kattavat palvelut ja erittäin hienot harrastus-
mahdollisuudet. Orivedeltä on kätevä 24 minuutin junamatka Tampereelle ja 
hyvät mahdollisuudet etätöihin. 

Orivesi pääsi kolmen finalistin joukkoon Suomen liikkuvin kunta 2022 -kilpai-
lussa ja oli näkyvästi esillä valtakunnallisessa Urheilugaalassa Helsingin Jäähal-
lissa tammikuussa 2023. Orivesi sai marraskuussa 2022 
myös THL:n valtakunnallisen kunniamaininnan erityi-
sen ansiokkaasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämis-
työstä. Olemme siis hyvää vauhtia luomassa Orivedestä 
poikkeuksellisen viihtyisää, hyvinvoivaa ja liikkuvaa 
kaupunkia. Haluamme olla jatkossakin asukkaiden 
hyvinvointia esimerkillisesti edistävä kunta.

Orivesi on myös Suomen Villasukkapääkaupunki ja 
kaupunki pääsi tällä teemalla kuntamarkkinoinnin 
SM-kisoissa 10 parhaan joukkoon.

Villasukkajuoksun SM-kilpailujen järjestämisestä vas-
taavat tänä vuonna Eräjärven kehittämisyhdistys ry ja 
Hirsilän seudun kylät ry. Oriveden kaupunki on muka-
na pääyhteistyökumppanina.

Lämpimästi tervetuloa Orivedelle - Suomen Villasuk-
kapääkaupunkiin ja yhteen Suomen liikkuvimmista 
kunnista!

Juha Kuusisto
Oriveden kaupunginjohtaja

Tervetuloa Suomen Villasukkapääkaupunkiin!
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Eräjärven Kehittämisyhdistys ja Hirsilän seudun kylät toivottavat kaiken kansan 
tervetulleeksi kolmansiin Villasukkajuoksun SM-kisoihin. Kyläyhdistykset ovat 
innostuneesti toteuttamassa tätä vuoden hauskinta koko perheen talvitapahtu-
maa. Kylät kiittävät kisajärjestelyjen pääyhteistyökumppani Oriveden kaupunkia. 
Sen panos on ollut hyvin merkittävä. Ja suurkiitos isolle talkoolaisporukalle.
 
Eräjärvi ja Hirsilä ovat aktiivisia Oriveden kyliä. Eräjärven Kehittämisyhdistys  
(EKY) on toiminut yli 30 vuotta kylän palveluiden turvaajana ja kehittämistyön 
tekijänä. Eräjärvellä toimii oma vesiosuuskunta, joka toimittaa vettä koko entisen 
Eräjärven kunnan alueella. Kylä kutsuukin uusia asukkaita rakentamaan omat 
talot kylän keskustassa oleville kyläkaavan tonteille tai Oriveden rantaosayleis-
kaavan mukaisille rantatonteille.

Vesihuollon lisäksi Eräjärvellä on EKYn palveluina mm. kyläapteekki, vapaa net-
tipiste, asiamiesposti ja joka viikko joka kotiin jaettava kylälehti Purkiainen sekä 
kirjanpito- ja taloushallintopalveluja ja paikallisia tuotteita. Eräjärvellä on SALE ja 
rauta/maatalouskauppa, päiväkoti-kyläkoulu-kirjasto, palokunta ja paljon muita 
eri alojen palveluja. Rönnin Kesäteatteri, Eräjärven Tupateatteri, Nuorten Tupis ja 
JunnuTupis antavat eväitä kulttuurin nälkään. Rönnin lavalla on tanssittu jo yli 70 
vuotta. Ja nyt olemme saaneet kyläämme myös valokuidun.  Käy tutustumassa 
kylään ja sen toimintoihin osoitteessa www.erajarvi.net ja/tai facebookissa.
  
Hirsilän seudun kylät ry osti kaupungilta toimintansa lopettaneen Hirsilän 
koulun joulukuussa -22. Toiminta Hirsilän kylätalossa käynnistyy isommin kuluva-
na vuonna, kun tarvittavat remontit ja sisustus ynnä muut hienosäädöt on saatu 
valmiiksi. Toiveita, ideoita, uusia jäseniä ja vuokralaisia otetaan ilosylin vastaan 
vaikkapa sähköpostilla hirsilankylatalo@gmail.com.

Suunnitelmissa on toteuttaa talossa toimintaa laajalla skaalalla lasten- ja nuor-
ten toiminnasta ikäihmisten palveluihin ja kaikkea siltä väliltä. Tällä hetkellä ta-
lossa on nuokkaritilat, puu- sekä tekstiilikäsityöluokka kangaspuineen ja hioma-
penkkeineen, hoitohuone, kokous-/ luontoluokka, liikunta-/juhlasali, keittiö sekä 
ruokailutilat. Tilat ovat hyvin muunneltavissa monenlaiseen vuokraustarpeeseen. 

Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on saada valmiiksi jo aloitettu bändikämp-
pä sekä pieni kuntosali tapahtumatuotantoa unohtamatta. Kun kaikki tilat ovat 
valmiina, on kylätalolla mahdollisuus järjestää mahtavia palvelukokonaisuuksia 
monien toiveiden mukaisiin tyhypäiviin, kokouksiin, tapahtumiin, leireihin sekä 
erilaisiin juhliin. Vain taivas on rajana. 

Kylätalon toiminnan etenemistä voit seurata facessa ja instassa nimellä Hirsilän 
kylätalo. 

Lämpimästi tervetuloa!



Saapuminen: Tervetuloa kisapaikalle; Ilmoittautuminen osoitteessa Opintie 1, 
Orivesi. Kisa-areena on osoitteessa Opintie 2. Tulethan vain terveenä.
 
Ilmoittatuminen: Autolla tulevat voivat ajaa autonsa yhteiskoulun/lukion pysä-
köintipaikoille. Pysäköintipaikkoja on kuitenkin rajallisesti, lisää pysäköintitilaa on 
vajaan kilometrin etäisyydellä Oriveden keskustassa. 

Ensimmäinen tehtäväsi on ilmoittautua Oriveden lukion tiloissa (jäähallin 
vieressä, seuraa opasteita).  Ilmoittautuminen otetaan vastaan sarjoittain. Ota 
mukaasi Tiketin lähettämä viesti osallistumismaksun maksamisesta.

Ilmoittautuessasi saat kisanumerosi ja kisakassin. Kisakassissa on mm. ruoka- ja 
uimahallilippu. Tapahtumapäivänä on mahdollista vielä ilmoittautua. Osallistu-
mismaksu maksetaan mielellään pankkikortilla.
 
Pukuhuoneet ja varustesäilytys: Juoksijoille on varattu jäähallin pukuhuoneet. 
Toivomme kuitenkin, että vaatteet vaihdetaan jo ennakkoon. Pukuhuoneiden si-
säänkäynti on hallin kisakentän puoleiselta sivulta. Jäähallilla ei ole lukittavia tilo-
ja, joten varusteet toivotaan säilytettävän esimerkiksi autoissa pysäköintialueella.

Järjestäjä tarjoaa 3,6, ja 12km juoksijoille pääsylipun Oriveden uimahalliin ja sau-
naan. Lippu on kisakassissa. Uimahallin osoite on Koulutie 3. Uimahalli on avoinna 
klo 16 saakka.
 
WC-tilat: Jäähallin pukuhuoneiden tiloissa ja ilmoittautumispisteen luona lukiolla 
on juoksijoiden käytössä WC-tilat. Yleisö voi käyttää jäähallin muita kuin puku-
huoneiden vessoja.
 
Kisavarustus: Ota vaatetuksessasi huomioon kisa-aikainen sää ja lämpötila; 
suojaa kylmältä erityisesti pää, kaula, kädet ja varpaat. Pue jalkaasi useammat  
villasukat päällekkäin ja halutessasi villasukkien alle juoksusukat. 

Huolehdi villasukkien pysyminen tiiviisti jalassa; kiinnitä sukanvarret esimerkiksi 
hiuslenkillä tai vahvalla teipillä

Huopatossujen, lisäpohjallisten, uimakenkien, barefoot-jalkineiden ja vastaavi-
en käyttö on kiellettyä; hyväksyttyjä ovat vain villasukiksi luettavat sukat, 
juoksijoiden sukat ja niiden kiinnitykset tarkistetaan lähtöalueella
 
Ajanotto ja tulosluettelo:
Ajanotosta vastaa Oriveden Ponnistus. Kilpailijoille annetaan kisasuoritukseen 
lähdettäessä kilpailunumeroa vastaava tagi, jonka kilpailijat omatoimisesti lei-
maavat maalissa. Tagi ja kilpailunumero tulee palauttaa heti maaliin tulon jälkeen 
mehupisteelle.
 

Kilpailijoiden juoksuajat menevät reaaliaikaisesti internettiin osoitteeseen 
villasukkajuoksunsm.fi

SM-kisaajien info



 

Eräjärven Tupateatterissa Kani Kani 18.3.-1.4.23 
Coline Serreau-Milonoff Satu ja Pekka, dramatisointi ja ohjaus Kirsi Liimatainen 

 

Rönnin Kesäteatterissa Jäniksen vuosi 17.6.-11.8.23 
Arto Paasilinna, ohjaus Anne Helminen 

 

Liput enn. Eky Eräjärvi, Taitokeskus Orivesi, erajarventeatterit.eventiolive.fi 
Ryhmäliput: Eky Eräjärvi 040 350 1253. eky@erajarvi.net 

 

erajarventeatterit.fi 050 436 8466                     ETN– Osko Orivesi 

WWW.GREENGOKAUPPA.FI

Neuletie 3, 35300 Orivesi Finland
Puh. 0207 589900  fax 0207 589909

e-mail: orneule@orneule.fi
www.orneule.fi



Kisapäivän ohjelma
8.00 Kisatorin myyntipaikkojen näyttö
9.00 Ilmoittautumispiste Oriveden lukiolla avautuu
9.15 Kisatapahtuman avaus kisatorilla, 

  Suomen Urheilugaalan pääsihteeri Miia Martinoja
9.30 Lähtö 12 km juoksuun
10.00 Lähtö 6 km juoksuun

klo 10.45 12 km palkintojen jako
11.00 Lähtö 3 km juoksuun

klo 11.45 6 km palkintojen jako
12.00 Lasten sarjat alkavat

klo 13.00 3 km palkintojen jako
13.30 Joukkuekisa (viesti)

klo 14.30 Lastensarjat ja Joukkueet palkintojen jako
15.00 Kisareitin kävely -fysioterapeutti Pia Rauhalahden opastus
  Kisatori sulkeutuu

Saavuthan ilmoittautumispisteelle viimeistään 30 minuuttia ennen oman sarjan 
lähtöä (ennakkoon kisamaksun maksaneet).
Mikäli maksat kisamaksun vasta kisapaikalla, tulee sinun olla ilmoittautumispaikalla 
viimeistään 45 minuuttia ennen oman sarjan lähtöä.

3-12 km:n juoksijat saavat kilpailunumeron mukaisen 
ajanoton Tagin lähtöalueella.



ASUNTOLAINAN KILPAILUTUS
KANNATTAA.
Koetko asuntolainan kilpailutuksen yhtä
haastavaksi kuin villasukkien teon?

Säästöpankissa se on helppoa ja nopeaa.
Meillä talouden puikot pysyvät näpeissä ja 
huomioimme tilanteesi kokonaisuutena.

Varaa aika neuvotteluun osoitteessa
saastopankki.fi/ajanvaraus

Säästöpankki Sinetti | saastopankki.fi/sinetti | @spsinetti

3  nämmene % 0
O  3202 annouv aiskunob-P
 
P  annouv alliskunob-PO ällisiäräämily atiakkaisa-ajatsimo neikknapsuuso emmestikla
2  nejra atsutopleh tavout aj ajuluk isitnioisa tävätnehäv teskunob tesiäräämilY .320
r  aiskunnela aj ajute atium aisiukul söym taas anaakkaisa-ajatsimO .nihioisa-aha
p  .atsiulevlapsutuukav aj -ikkna
 
L  ääsil eu o  sunob/fi.p
 
 
O  netrav isäämäle – suukkaisa-ajatsimo niknapsuus



Tervetuloa asumaan ja vierailemaan

Virkeä ja aktiivinen kyläyhteisö Pirkanmaan 
sydämessä

 

 
Eräjärven sanansaattajana toimii:

Eräjärven Kehittämisyhdistys ry
Taloudenhoitopalvelut | Posti | Kyläapteekki | Tulostuspalvelu

Aito maaseudun idylli ja yhteisöllisyys

 Eräjärvelle



Meiltä noudat 
lääkkeesi vaikka 
villasukat jalassa!

-15%

Diasporal-
tuotteet 
helmikuun ajan 
tarjoushintaan

Kestävä perusta 
luodaan yhdessä
KVL-tekniikka on moniosaajista koostuva tulevaisuuden kaukolämpö- ja 
energiainfran rakentaja. Vaalimme asiakkaidemme arvokasta omaisuutta.

KVL-TEKNIIKKA.FI
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Koulutie 5
35300 ORIVESI

+358 400 517 998
hotelli.sointula@vallesmanni.fi

- viihtyisää, 
esteetöntä majoitusta 
Oriveden sydämessä



Heikki Uitti
Anttilantie 6, 35300 Orivesi

p. (03) 335 2314 • 0400 632 885
heikki.uitti@kolumbus.fi

Anttilantie 6, 35300 Orivesi   p. (03) 335 2314 • 0400 632 885

                              Jarski Liikkuu 
Valmennuspalveluita terveys edellä, jalkateristä liikkeelle lähtien 

                      www.jarskiliikkuu.com 

 

Kuten tiedetään, villasukka sopii Suomen talveen, koska villalangan sisällä oleva ilma 
on hyvä lämmöneriste. Villa itsessään sitoo myös painoonsa nähden hyvin kosteutta, 
eikä villasukka tunnu kosteanakaan kylmältä, joten juoksu lumessa sujuu villasukilla 
erinomaisesti! 
Pikkukaupungiksi Orivedellä on kattavat palvelut ja erittäin hienot harrastusmahdolli-
suudet. Orivedeltä on kätevä 24 minuutin junamatka Tampereelle ja hyvät mahdolli-
suudet etätöihin. 
 
Orivesi oli näkyvästi esillä valtakunnallisessa Urheilugaalassa Helsingin Jäähallissa 
12.1.2023. Orivesi pääsi kolmen finalistin joukkoon ehdolle Suomen liikkuvin kunta 
2022 -palkinnon saajaksi.  Orivesi sai marraskuussa myös THL:n valtakunnallisen 
kunniamaininnan erityisen ansiokkaasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä. 
Olemme siis hyvää vauhtia luomassa Orivedestä poikkeuksellisen viihtyisää, hyvin-
voivaa ja liikkuvaa kaupunkia. Haluamme olla jatkossakin asukkaiden hyvinvointia 
esimerkillisesti edistävä kunta. 
 
Orivesi on myös Suomen Villasukkapääkaupunki ja kaupunki pääsi tällä teemalla 
kuntamarkkinoinnin SM-kisoissa 10 parhaan joukkoon. 
Villasukkajuoksun SM-kilpailujen järjestämisestä vastaavat tänä vuonna Eräjärven 
kehittämisyhdistys ry. ja Hirsilän seudun kylät ry. ja Oriveden kaupunki on mukana 
pääyhteistyökumppanina. 
Lämpimästi tervetuloa Orivedelle - Suomen Villasukkapääkaupunkiin! 
 
 
Juha Kuusisto 
Oriveden kaupunginjohtaja 
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Keskustie 32, Orivesi • www.oridea.fi • p. 050 442 2229 • fb: @orideagraf

TÄMÄNKIN KÄSIOHJELMAN PAINOI ORIDEA
Maalaisjärkevä kumppani taitto- ja painotöihin

https://www.tiketti.fi/tapahtumat#q=orivesi

ILMOITTAUDU  KISAAN



Suomen liikkuvin 
kunta

-finalisti 2022

Oriveden kaupunki
palkittiin syksyllä 2022
erityisen ansiokkaasta

terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistyöstä!

Kisojen pääyhteistyökumppani Oriveden kaupunki

Muut yhteistyökumppanit:
JarX, OP Pohjois-Häme, Pirkanmaan Osuuskauppa, 
SP Sinetti, 

Kisajärjestestelyissä mukana / Lahjoituksia antaneet
Eräjärven Työväen Näyttämö ry
Hirsilän Pyrkivä ry
Oriveden Diabetesyhdistys
LC Ladyt
LC Orivesi
Oriveden Ponnistus
Oriveden Reumayhdistys
Oriveden Sydänyhdistys
Rauhalahti Pia
Sappeen hiihtokeskus
Eräjärven Urheilijat ry
Västilän Voima
Foxtel
Kalervo Juvonen
Siitaman Nuorisoseura


