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Lauantaina 22.10 HIIHTOJAOSTON OMA HIIHTOPUTKIREISSU Uuteenkaupunkiin. Lähtö 

klo 9.00 Haukkavuoresta. Lapset ja ohjaajat veloituksetta muuta aikuiset 10 € (käteismaksu). Hinta 

sisältää hiihtoputken, kuljetuksen ja välipalan (leipää ja hedelmää). Ohjelmassa vapaan 

hiihtoa/tekniikkaa. Sopii koko perheelle! Paluu Haukkavuoreen noin klo 15 

Ilmoittaudu mukaan oheisen linkin kautta: 

https://vello.fi/poytyanurheilijathiihto/viewevent/b6334993-9d11-4f7b-b273-98756e56e91b 

 

ILTAVAELLUS 22.10 klo 19.00 alkaen. Koko perheen kevyt vaellus pimenevässä syysillassa. 

Laskeudutaan yhdessä Halloweenin tunnelmaan ja kuljetaan Haukkavuoren maastoissa 

otsalamppujen valossa noin 1-1,5 tunnin lenkki, jonka jälkeen mahdollisuus tunnelmalliseen 

grillailuun nuotiopaikalla. Tarjolla voi olla myös pientä retkievästä osallistujille. Vaellus 

toteutetaan, jos ilmoittautuneita on 10. Ilmoittaudu 20.10 mennessä sähköpostitse 

ilmoittautuminen@poytyanurheilijat.fi ja kerro kuinka monta lähtijää perheestänne on. Vaellus on 

maksuton, mutta muista oma lamppu mukaan. 

 

VÄLINEHUOLTOON ja -VUOKRAUKSEEN on avattu ajanvaraus. Linkin löydät 

kotisivuiltamme. 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.  

V-S HIIHDON PIIRILEIRIPÄIVIÄ järjestetään säännöllisesti syksyn aikana. Piirileiripäivät on 

tarkoitettu 9–16 -vuotiaille ja ohjelmassa on hiihdon tekniikkaharjoituksia ym. oheistreeniä. 

Piirileiripäiviin osallistuminen on maksutonta hiihtokoululaisille. Seuraava piirileiripäivä on 12.11. 

 

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

avulla mukaan: https://vello.fi/poytyanurheilijathiihto/viewevent/b4789ffb-cbe4-4aa4-a492-

7ba1a140929b. 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€   
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ULLMAX-TUOTTEITA on jälleen kauttamme myynnissä! Jos tarvitset uusia aluskerrastoja, 

sukkia, pipoja tai mitä tahansa muuta ulkoiluun, hiihtoon tai oleskeluun soveltuvaa vaatetta kurkkaa 

Ullmaxin verkkokauppa oheisen linkin kautta https://ullmax.app/fi/fi/webshop/poytyan-urheilijat-

hiihtojaosto/marika. Klikkaa vain haluamasi tuotteet ostokoriin. Syksyn ensimmäinen tilaus lähtee 

18.10. Noin viikon kuluttua tilauksesta tuotteet ovat noudettavissa Haukkavuoresta. Laskun 

ostoksistasi saat mukaasi samalla, kun tuotteetkin.   

 

JOHANNAN FANIMATKA SLOVENIAAN, PLANICAN MM-HIIHTOIHIN  

20.2.-1.3.2023 

Planican MM-kisat ovat jo nurkan takana. Luvassa on jälleen sykähdyttäviä urheiluhetkiä ja 

taistelua talviurheilun kuninkuudesta. Tule mukaamme seuraamaan taistelua maastohiihdon 

mitaleista ja mikä tärkeintä kannustamaan #matintalomitaleille Planican MM-kisoissa! Varaa matka 

nyt ja varmista paikkasi ikimuistoiseen hiihtolomaan! 

Matka sisältää bussimatkan Pöytyältä Planicaan, laivamatkat Finnlines – laivoilla sisältäen 

ateriapaketit, hotelliyöpymiset 2h huoneissa aamiaisineen, kisaliput neljälle (4) kilpailupäivälle, 

kuljetuksen majapaikalta kisapaikalle (noin 30 km) sekä fanituotteen. Katso tarkempi ohjelma 

verkkosivuiltamme https://www.poytyanurheilijat.fi/hiihto/johanna-matintalo---fanimatka-planican-

mm-kisoihin 

 

Matkan hinta noin 1300 € / hlö. Matkan hintaan vaikuttaa lähtijöiden määrä sekä mahdolliset 

muutokset majoituksen huonetyyppeihin. Lähtökohtaisesti majoitus 2h hytissä/huoneessa. 

Ilmoittautuessa maksetaan 500 € ennakkomaksu. Matka tulee olla maksettuna ennen lähtöä. 

Ilmoittaudu mukaan: https://vello.fi/poytyanurheilijathiihto/viewevent/60412c58-47ae-42af-b9ab-

31a6e7cd7a72. 

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. 

 

 

Syysterveisin PöU Hiihtojaoston väki! 
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