
HIIHTOKOULUN SYYSTIEDOTE  

Syyskuu 2022 

 

 

HIIHTOKOULU starttaa to 1.9.2022 klo 18.00 Haukkavuoressa. Tervetuloa koko perheen kesken, 

alle 6-vuotiaille mukaan oma aikuinen. Syksyn harjoitusohjelman löydät verkkosivuilta ja tämän 

tiedotteen ohesta.  

 

VÄLINEHUOLTOON avataan piakkoin ajanvaraus, linkki ajanvaraukseen välitetään erikseen. 

Edellisen kauden välineitä voi palauttaa hiihtokouluun tullessa tai kun tulee vuokraamaan kalustoa 

ensi kaudeksi. Välineet vuokrataan nopeat syövät hitaat periaatteella, joten olethan ajoissa 

vuokraamassa omasi. 

WHATSAPP-TIEDOTUSLISTA hiihtokoulun tiedotusta ja viestintää varten on luotu 

vanhemmille Whatsapp-lista, jonka kautta ilmoitetaan viimehetken muutoksista, talkootilaisuuksista 

ja muista tapahtumista. Liittyäksesi mukaan ryhmään laita viestiä Marikalle (040-7530376) 

URHEILIJAN POLKU: Lapsi/nuori voi edetä hiihtokoulussa kahdella tapaa; harrastaa ja nauttia 

lumiliikunnasta ilman kilpailemista (hiihtokoululainen) tai tähdätä tavoitteellisesti harjoittelemaan 

ja kilpailemaan maastohiihdossa (Ski Teamiläinen). Hiihtokoululainen voi hakea milloin tahansa 

Ski Team ryhmään tai vaihtoehtoisesti siirtyä Ski Team ryhmästä hiihtokoululaiseksi. Ski Team 

ryhmällä on oma Whatsapp-ryhmä (jossa mm. kisoihin liittyvää keskustelua), mikäli haluat mukaan 

ryhmään laita Marikalle viestiä (040-7530376). Lisää tietoa urheilijanpolusta löydät 

nettisivuiltamme ja lisää voi myös kysellä Jyrkiltä (050-3424619) 

ENSILUMENLEIRI Ylläksen Äkäslompolossa järjestetään 2.-10.12.21. Ilmoittaudu Vello-linkin 

avulla mukaan (tulossa). Leirin hintaan sisältyy täyshoito: Bussikuljetus (matkustus, yöaikaan 

molempiin suuntiin), tunnelmallinen mökkimajoitus (YlläsVillas), ruokailut (aamiainen, retkieväät, 

lounas, päivällinen), välinehuolto, hiihtovalmennus ryhmittäin ja mukavaa ohjelmaa! COVID-19-

rajoitukset huomioidaan ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan välittömästi. Mikäli sairastut, 

jääthän kotiin. Varmista matkavakuutuksesi, joka tarpeen tullen korvaa peruuntuneen matkan. 

Lisätietoa Veikolta (0405278847). Lämpimästi tervetuloa!  

 

HINNAT 

Hiihtokoululainen alle 7v. 155€ 

Hiihtokoululainen alle 14v. 245€ 

Hiihtokoululainen yli 14v 325€ 

Aikuinen 730€ 

Ps. Apuvetäjiä ja ohjaajia tarvitaan mukaan toimintaan! Apuvetäjä 485€  

 

HIPPOKISAT: 7.9.2022 Riihikosken Urheilukentällä klo 18.00. Tule mukaan kilpailemaan tai 

talkoisiin! 



VELLO – ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ: Olemme ottaneet käyttöön uuden sähköisen 

järjestelmän, Vellon. Järjestelmää on testattu mm. Haukkavuoren Haaste – tapahtumassa 

onnistuneesti. Jatkossa järjestelmän kautta on näppärä jokaisen ilmoittautua (hiihtokoulu, kisat, 

leirit, tapahtumat, välinehuolto ym.) Velloon tulee avautumaan mm. hiihtokoulun ilmoittautuminen, 

Ensilumenleiri ja välinevuokraus. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä ja lisätietoa järjestelmästä 

saa Hermannilta (040-8669498). 

 

TALKOOT mahdollistavat toimintamme ja niitä on laidasta laitaan. Useat talkoista sopivat myös 

lapsille ja nuorille. Talkoista käytössä nimenhuuto, johon voi näppärästi ilmoittaa, onko mukana vai 

ei. Lisätietoa nimenhuudosta Suvilta (044-9881427). Myös Whatsapp-viestejä kannattaa seurata 

talkoiden varalta. Seuraavaksi talkoillaan Pöytyän HIPPO-kisojen merkeissä keskiviikkona 7.9. 

 

Syksyn aikana pyritään järjestämään viikonloppuleiri Haukkavuoressa sekä useampi päiväreissu 

Uudenkaupungin hiihtoputkeen. Mikäli lähtijöitä on, osallistumme yhdessä myös Huovinretken 

patikkaan. Näistä ilmoittelemme lisää lähempänä. 

 

 

 

Syysterveisin PöU Hiihtojaoston väki!  

 
 


