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LASTEN LUMIPÄIVÄT
Lasten Lumipäivät on Suomen Hiihtoliiton, Suomen Ampumahiihtoliiton ja suomalaisten lumilajiseurojen
järjestämä tapahtumakiertue. Kiertue tarjoaa alakouluille koulupäivien aikana innostavaa lumiliikuntaa, ja
iltatapahtumassa lumilajien maailmaan pääsee tutustumaan koko perheen voimin. Kiertue innostaa liikkumaan
lumella monipuolisesti suksia käyttäen.
Aikaisemmin Lasten Lumipäivät tunnettiin nimellä Lasten Mäkiviikot, joka sai vuonna 2014 FIS:n Snow Kidz-palkinnon
(3.sija). Kaudella 2015-2016 Lasten Lumipäivät liikutti yli 6000 lasta, ja kesällä 2016 Lasten Lumipäivät saivat 1.sijan FIS
Snow Kidz Award-kilpailussa Lumilajit Liikuttavat-hankekokonaisuudella. Vuonna 2017 FIS Snow Kidz Award palkitsi
Lumilajit Liikuttavat -hankeen toistamiseen maailman parhaaksi lasten ja nuorten lumella liikuttajaksi – kiitos tästä
kuuluu suomalaisille lumilajiseuroille!
Lukuja kaudelta 2017-2018:
•
•
•
•
•
•

yli 25 paikkakuntaa
yli 40 tapahtumapäivää kouluille
yli 20 iltatapahtumaa perheille
Lapin kiertue hiihtolomien aikaan paikallisille ja lomalaisille
Kauden aikana lumella liikutettiin n. 12 000
Kaudella 2018-2019 tavoitteena on liikuttaa 15 000 lasta lumella

Lasten Lumipäivät järjestetään paikkakunnilla yhteistyössä paikallisten lumilajiseurojen kanssa.
Tapahtuma tarjoaa lapsille mahdollisuuden liikkua ja kokeilla lumilajeja monipuolisesti, turvallisesti ja innostavasti. Tapahtuma-alue koostuu neljästä
rastipisteestä: 1. mäenlasku/mäkihyppy, 2. suksitaituruusrata 3. lumipelit, 4. tarkkuuspiste ampumahiihdon hengessä.
Rastipisteiden lisäksi päivätapahtumassa tarjotaan koululaisille kisamakkarat yhteistyökumppanin toimesta.
Kiertue on paikkakunnalla sopimuksen mukaan 2-3 päivää, ja jokaisena päivänä koululaistapahtuma on n. klo 8:30-14:30. Koululaispäivä on jaettu aamupäivän ja
iltapäivän osioihin, joiden välissä on talkoolaisten lounastauko. Lasten Lumipäiville ilmoittaudutaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta, johon opettajat ilmoittavat
luokkansa tiedot ohjeiden mukaan.
Yhtenä iltana järjestetään iltaperhetapahtuma, jossa toimivat samat rastipisteet kuin päivällä. Iltatapahtuma toimii open hour -periaatteella, eli perheet saavat
vapaasti kiertää ohjattuja rastipisteitä ja samalla tutustua seurojen toimintaan. Iltatapahtuman toiminta aika on n. 2-3h (klo 17-20). Iltatapahtumaan toivotaan
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omia maastohiihtovälineitä. Iltatapahtumaan seurat voivat vapaasti ideoida oheistoimintaa, kuten ekoaseammuntaa, suksivoiteluopastusta, sekä pyytää paikalle
paikallisia lumiurheilijoita.
Seura / seurat toimivat vastuullisena Lasten Lumipäivien vetäjänä. Jokaisella paikkakunnalla tulee olla seuralta oma tapahtumavastaava, joka huolehtii
organisoinnista, työtehtävien jaosta, talkoolaisista ja yhteistyöstä paikkakunnan eri tahojen kanssa. Kyseinen henkilö toimii myös yhteyshenkilönä Lumilajit
Liikuttavat -projekti- ja kiertuekoordinaattoriin.
Lasten Lumipäivät on oivallinen paikka esitellä paikkakunnan lumilajiseura / -seurat asukkaille. Tapahtumavastaavan kannattaa huolehtia siitä, että seura on
tapahtumassa hyvin ja vetovoimaisesti esillä. Iltatapahtumassa on hyvä markkinoida seuran hiihtokouluja ja tapahtumia, sekä ottaa mahdollisia ilmoittautumisia
vastaan mm. Tuiskun lumilajikouluihin. Lasten Lumipäivät on seurojen rekrytointitapahtuma, joten tapahtumakokonaisuus kannattaa hyödyntää mahdollisimman
hyvin.
Kiertueen aikana ison kiertueen paikkakunnille ajaa kiertuekoordinaattori Suomen Hiihtoliiton toimesta, jonka tehtävä on avustaa kokonaisuudessa ja tarvittaessa
ratkaista ongelmatilanteita. Kiertuekoordinaattori organisoi Lasten Lumipäivät -kiertueen kokonaisuudessaan liittojen taholta ja on lähin linkki seuroille
ennakkojärjestelyissä. Koska kiertue on kansallinen konsepti, pyrimme pitämään paikallistason näkyvyysaspektit selkein ohjeistuksin hallittavissa, mutta silti
paikkakuntakohtaisuus huomioon ottaen.
Pienellä kiertueella paikkakunnat järjestävät tapahtuman itsenäisesti ilman kiertueautoa (tällä mahdollistamme useiden tapahtumien järjestämisen samaan
aikaan). Näille paikkakunnille lähetetään painomateriaalipaketti sis. liivit, winderit, viirit, banderollit ja heittolelut. Muut varusteet paikkakunnan tulee hankkia itse
esim. grilliteltta, grilli yms.
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Koululaispäivän aikataulu
Jokaisen paikkakunnan kanssa sovitaan erikseen paikkakuntakohtainen aikataulu.
7:00
7:00-8:30
8:30

n. 9:30

11:00
11:00-12:00
12:00

14:00
14:30
14:30 ->

Vapaaehtoiset kokoontuvat tapahtumapaikalla
Tapahtuman rakentaminen aamulla
• Elementit paikalleen ja päivän ohjeistus
Aamupäivän luokat saapuvat
• Tervetulosanat, jonka jälkeen siirtyminen rastipisteille (n. 20min/piste + siirtymä)
• Mäkihyppy/mäenlasku + telemark-liukukisa + telemark-asento
• Suksicrossrata/taituruus
Kisamakkarat
• Lumipelit mm. lumifutis norsupallolla, ultimatea pallolla, 7-heittoa
• Ampumahiihdon tarkkuus
Aamupäivä päättyy
• Koululaiset opettajan johdolla takaisin koululle
TALKOOLAISTEN LOUNASTAUKO (eväät omalla vastuulla)
Iltapäivän luokat saapuvat
• Tervetulosanat, jonka jälkeen siirtyminen rastipisteille (n. 20min/piste + siirtymä)
• Mäkihyppy/mäenlasku + telemark-liukukisa + telemark-asento
• Suksicrossrata, taituruus
• Lumipelit mm. lumifutis norsupallolla, ultimatea pallolla, 7-heittoa yms.
• Ampumahiihdon tarkkuus
Kisamakkarat
Iltapäivä päättyy
• Koululaiset opettajan johdolla takaisin koululle
Tapahtuman purku
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Päivän kulku
7:00-8:30

Tapahtuman rakentaminen

8:30-11:00

Aamupäivän luokat

11:00-12:00

Lounastauko

12:00-14:30

Iltapäivän luokat

14:30 ->

Tapahtuman purku

16:00

Iltatapahtumaan valmistautuminen (yhtenä iltana)

17:00-20:00

Iltaperhetapahtuma 2h (yhtenä iltana)

7

Järjestäjä:

Kumppanit:

Tuotanto:

Viestintä:

Viestintäkanavat:
www.lumilajitliikuttavat.fi
@Lumilajit

Lumilajit Liikuttavat

@lumilajitliikuttavat

#lumilajitliikuttavat #lastenlumipäivät #tuiskuseikkailee #atria #audi #powfinland
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KUMPPANUUSOHJE / YHTEISTYÖKUMPPANI NÄKYVYYDET
Valtakunnalliset kumppanit
Lasten Lumipäivien kiertueen valtakunnallisia kumppaneita ovat Atria ja Audi. Näillä kumppaneilla on yksinoikeus omilla toimialoilla kauden 2018/2019 Lasten
Lumipäivien sekä valtakunnalliseen että paikallistason yhteistyöhön.
Näiden kumppanien toimialat ovat:
•
•

kaupan ala: elintarvikkeet (Atria)
autoala: automerkki (Audi)

Näiden toimialojen Atria ja Audi kilpailijat eivät saa esiintyä millään tavalla Lasten Lumipäivät- tapahtumissa, markkinoinnissa tai viestinnässä valtakunnallisesti tai
paikallisesti.
Valtakunnallisten kumppanien näkyvyyselementit:
Valtakunnallisilla kiertuekumppaneilla on ennakkoon sovittu näkyvyys kaikilla tapahtumapaikoilla. Näkyvyyselementtien sijoittelusta vastaa kiertuekoordinaattorit.
Näkyvyyselementit ovat seuraavat:
•
•
•

pääportti
winderit / banderollit
grilliteltta

Lisäksi valtakunnalliset kumppanit näkyvät painetuissa ja sähköisissä kiertuemateriaaleissa:
• roll-upit
• kiertuejulisteet
• flyerit
• nettisivut
• nettisivubannerit (myös järjestävien seurojen nettisivuilla)
• kiertuemateriaaleissa (liivit, banderollit, diplomit)
Kaupallisten kumppanien lisäksi kiertueella on yhteisökumppani Protect our winters (POW), joka on näkyvillä sähköisissä materiaaleissa.
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Paikalliset kumppanit
Järjestävällä seuralla on mahdollisuus tuoda rajoitettu määrä omia yhteistyökumppaneita oman paikkakunnan Lasten Lumipäivät -tapahtumaan
kiertuekoordinaattorin luvalla. Seuran tulee hyväksyttää kaikki mahdolliset tapahtumiin tulevat yhteistyökumppanit kiertuekoordinaattorilla kirjallisesti etukäteen
vähintään yksi (1) viikko ennen kyseistä tapahtumaa. Seuran yhteistyökumppaneille (toimialarajoitukset huomioiden) on mahdollista saada näkyvyyttä tapahtumiin
liittyen seuraavasti:
•
•
•

omat nettisivut, sosiaalinen media
oma painattamat / tulostetut flyerit ja julisteet paperisena ja sähköisenä
tapahtuma-alueella pääportin ”ulkopuolella” ns. reitillä, josta tapahtuma-alueelle tullaan

Paikallisten kumppanien näkyvyyselementtien sijoittelu
Näkyvyyselementtien sijoittelun paikkakuntakohtaisesti päättää kiertuekoordinaattorit. Kiertuekoordinaattorille tulee etukäteen informoida, mitä
mainoselementtejä alueelle pystytetään. Paikkakuntakohtaiset näkyvyyselementit pystytetään siististi, yhteen paikkaan kiertuekoordinaattorin ohjeiden mukaisesti.
Tapahtuma-alueen yleisilmeen tulee säilyä siistinä, yhtenäisenä ja Lasten Lumipäivät-brändin mukaisena. Kiertuekoordinaattorilla on oikeus tarvittaessa poistaa
sopimaton, epäsiisti tai muuten epäasiallinen mainonta tai tämän ohjeistuksen vastaiset mainoselementit tapahtuma-alueelta.
Suomen Hiihtoliitto pidättää itsellään oikeuden neuvotella kaikkien toimialojen yritysten kanssa Lasten Lumipäivien kumppanuuksista. Tähän ohjeistukseen voi tulla
täydennyksiä ja tarkennuksia kauden aikana. Mikäli paikallistason kumppanitoiminnassa ilmenee kysymyksiä, otattehan ensisijaisesti yhteyttä
kiertuekoordinaattoriin.
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SEUROJEN VASTUULLA OLEVAT VALMISTELUT, TOIMINTA TAPAHTUMAPÄIVINÄ JA JÄLKEEN
Tiedonhankinta ja vastuuryhmän kokoaminen sekä roolitus
1)
2)
3)
4)

Ennakkomateriaaliin tutustuminen, epäselvien asioiden listaus ja kysyminen sekä tiedon jakaminen kaikille paikkakunnan osallisille.
Paikkakuntakohtaisen tapahtumavastaavan valinta, seurasta / seuroista, joka toimii yhteyshenkilönä kiertuekoordinaattorin kanssa.
Tarvittavan ohjaajamäärän varmistaminen (n. 10-15 henkilöä / päivä), talkooporukan perehdyttäminen, apuna mm. tämä opas.
Tehtävien jakaminen osallistuvalle järjestäjäporukalle, tapahtumavastaava, viestintävastaava, rastipistevastaavat ja apuohjaajat, muonitusvastaava
grillipisteellä + apurit sekä diplomien jakaja.

Viestintä ja markkinointi

5) Sähköisen materiaalin jako: jokainen paikkakunta voi tehdä oman sähköisen tiedotteen heille lähetetylle Word-pohjalle, jota tulee jakaa ajoissa
kaikkialle ja laittaa esille someen.
6) Viestintäyhteistyö hankkeen kanssa:
Kansallinen viestintä tapahtuu nettisivulla https://www.lumilajitliikuttavat.fi/ sekä Lumilajit Liikuttavat alaisilla some-kanavilla (Facebook, Instagram,
Twitter) ja kumppaniemme sivuilla. Näiltä sivuilta tiedotteita, videoita yms. materiaaleja kannattaa jakaa edelleen sähköisesti mm. seuran omilla somekanavilla.
7) Seuratason sähköinen viestintä: Toimitamme myös seuroille oman nettibannerin, joka tulee lisätä seuran sivuille. (linkitys:
https://www.lumilajitliikuttavat.fi/). Lisäksi olisi hyvä pyrkiä saamaan paikallismediat kiinnostumaan kiertueesta; aluekohtainen tiedote lähtee e-pressin
kautta aina edellisviikolla kaikille alueen medioille, jonka jälkeen yhteydenotto heihin seuralta päin. Tiedotteita tulee jakaa myös seuran omilla
nettisivuilla, some-kanavilla ja sidosryhmien sivuilla.
8) Julisteiden jako keskeisille paikoille kaupunkia ja tapahtumapaikkaa: Seurat saavat valmiin juliste / flyeri pohjan, johon voivat muokata tapahtuman
tarkempia tietoja itsenäisesti.

Muut ennakkovalmistelut ja suunnittelu

9) Turvallisuussuunnitelma lähetetään täytettynä kiertuekoordinaattorille ennen tapahtumaa (pohja tulee valmiina). Paikalla tapahtumassa tulee olla mm.
ensiaputaitoinen ihminen.
10) Seuran vastuulla olevien tarvikkeiden ja materiaalien hankinta (listaus erikseen).
11) Iltaperhetapahtuman suunnittelu, järjestävätaho suunnittelee: mitä muuta rastipisteiden ohella iltaperhetapahtumassa on? Esim. Ilmoittautumispöytä
Tuiskun Lumilajikouluun, oheistoimintaa (suksivoitelua vanhemmille, seurainfoa, Ekoaseammuntaa, muita lisäpisteitä?).
12) Tapahtuma-alueen lumirakentaminen / suunnittelu ajoissa valmiiksi. Lumirakentamisessa tärkeimmät asiat mm. hyppyripaikan rakentaminen ja joillain
paikoilla lumikasojen rakentaminen ja tasoitus, suksicross-radan paikoitus (sis. tasamaan kumpareet tms.). Suunnittelussa oman alueen hahmottaminen
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ja pisteiden sijoittaminen kartalle. Kiertuekoordinaattori tulee paikalle tapahtumaa edeltävänä iltana, joten paikkakuntakohtaisesti olkaa yhteydessä
häneen hyvissä ajoin paikkasuunnittelussa. Ensimmäisenä aamuna paikat rakennetaan tehokkaasti pystyyn suunnitelman ja aamun tilanteen mukaan.
13) Seura-koulu -välinen yhteistyö: Seuran vastuuhenkilö on tapahtuman lähestyessä yhteydessä kouluihin ja opettajiin, ja varmistaa mm. aikatauluja.
Jokaisen paikkakunnan vastuuhenkilö saa tiedon osallistujista sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Kun opettaja ilmoittaa koulunsa tai yksittäisen
luokkansa Lumipäiville, vahvistus osallistumisesta saapuu opettajalle itselleen, paikkakunnan tapahtumavastaavalle sekä kiertuekoordinaattorille. Näin
yhteystiedot ovat alusta asti kaikkien tahojen tiedossa.

Tapahtumapäivänä

14) Tapahtuma-aamuna: Auton purku sekä rastipisteiden rakentaminen yhdessä kiertuekoordinaattorin kanssa.
15) Päiväkohtaisten ruokien + ruokailuvälineiden haku: Mielellään tapahtuma-aamun aikana, kun paikka on rakennettu ja koululaiset saapuvat, voi grillin
vastuuhenkilöt lähteä kiertueautolla hakemaan ruokia. Paikka ja aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.
16) Koulutapahtumapäivien ohjaaminen: Lasten vastaanottaminen luokittain / kouluittain pääportin alta, liivien jako, suksien jalkaan laitto, rastipisteille
ohjaaminen ja toiminnan käyntiin saattaminen.
17) Iltaperhetapahtuman ohjaaminen: Open hourina rastipisteillä ohjaaminen ja yleinen tapahtumanhallinta, kun vanhemmat kiertävät lasten kanssa

rastipisteillä tutustumassa. Lisänä illan aikana seuran järjestämää muuta toimintaa!

Tapahtuman jälkeen

18) Seura-koulu -välinen yhteistyö: Suosittelemme panostamaan tapahtuman jälkeisiin toimiin kouluille päin. Paras olisi, kun kouluissa kävisi pikaisesti
(ennakkoon suunnittelulla aikataululla) ja esim. liikuntasaliin kokoaisi kaikkien osallistuneiden luokkien oppilaat. Jälkikäteen voisi katsoa kuvia
tapahtumasta (Facebookiin tulee paikkakuntakohtainen albumi kuvista, joita kiertuekoordinaattori ottaa) sekä keskustella tapahtumasta, kysellä lajiinnostuksesta ja kertoa lumilajien jatkoharrastusmahdollisuuksista paikkakunnalla teidän seuroissanne. Lisäksi lapsille voi vasta tässä tilanteessa jakaa
diplomit Lasten Lumipäivistä ja antaa seuratiedote mukaan kotiin.
19) Lisäksi POW on tehnyt videon, jonka voi näyttää ko. tapahtumassa.
Tätä koulukäyntimallia tulee jokaisen paikkakunnan omien resurssiensa mukaan pohtia, mutta vähintäänkin yhteydenotto kouluille ja kiitoksen
kirjoittaminen osallistumisesta seuroiltakin päin on erittäin tärkeä.
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Seurojen tehtävä hankkia paikalle
-

Ensiaputarvikepakkaus, sekä vähintään yksi ensiaputaitoinen henkilö(EA-vastaava)
Grilli, grillipihdit
Kaasupullot
Mehu, sinappi, ketsuppi
Vedenlämmityskattilat tms. välineistö MEHUUN, n. 50L / päivä ja n. 50L / iltatapahtuma
Apupöydät telttaan tarjoiluun
Äänentoistolaitteet, jos halua musiikin tai kuulutukset
Pora kovametalliterällä / rautakanki, jolla laitetaan winderit yms. maahan  kiertueella myös pora mukana
Lumirakennusvälineitä, kola, lapiot yms.
Eväät / lounas henkilöstölle, tai jokaisen talkoolaisen omalla vastuulla
LISÄKSI innokkaat ohjaajat, minimissään 15 kappaletta!
> Tapahtumavastaava (joka organisoi yksittäisen paikkakunnan kiertuepäivien järjestämisestä ennen, päivinä ja jälkeen)
> Rastipisteille 10 ohjaajaa, (minimi 2 ohjaajaa per piste)
> Tuisku -maskotiksi yksi henkilö, (suositus 165-175cm)
> Grillin ylläpitoon ja mehujen lämmitykseen ja tarjoiluun 2 ohjaajaa, jotta jako onnistuu hyvin > grillaajista toisella hygieniapassi
suoritettuna
> Yleiseen auttamiseen 1-2 ohjaaja
> Diplomien jakoon 1 ohjaaja.
> Kiertuekoordinaattori auttaa yleisesti ja ottaa valokuvia.
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TAPAHTUMA-ALUEEN KARTTAKUVA
Seura rakentaa tapahtuma-alueen hiihtomaahan tai vastaavaan, jossa on pieni mäki/rinteitä ja tasaista aluetta. Tapahtuma-alueen suunnittelu tulee
aloittaa hyvissä ajoin ja esitys tulee hyväksyttää kiertuekoordinaattorilla.
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ISON KIERTUEEN MATERIAALIT
-

Pääportti + banderollit 4kpl

- Pillejä 5kpl

-

Winderit 6kpl (4 rastipisteille + 2 yleis + POW)

- Tusseja

-

Viirit n. 50kpl

- Sekuntikello

-

Liivit

- Megafoni

-

Lasten liivit 5x30kpl, Ohjaajaliivit 20kpl

- Spraymaaleja

-

Diplomit

- Nippusiteitä

-

Atria –teltta (rakenteet + seinät)

- START -merkkausnauhaa

-

Esiliinat 2kpl

- Mattoveitsi

-

Minisukset n. 30 paria

- Sivuleikkurit

-

Värikkäät pallot Lumipeleihin 3kpl

- Ilmastointiteippiä

-

Norsupallo 1kpl

- Terassimattoa heittopaikoille

-

3kpl Tarkkuusheittopisteet (heittopaikka +taulut)

- 2kpl jatkojohtokela

-

Muoviset sammakot 9kpl

- Aurauskeppejä

-

Keltaiset maalitolpat 6kpl

- Lapio + harja
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PIENEN KIERTUEEN MATERIAALIT
- Liivit
- Lasten liivit 5x30kpl, Ohjaajaliivit 20kpl
- Winderit 6kpl (4 rastipisteille + 2 yleis)
- Viirit n. 50kpl
- Banderollit 4kpl
- Heittovälineitä, muovileluja 16kpl
- Diplomit
Mikäli paketti sisältää lisäksi jotakin muuta, ilmoitamme siitä erikseen. Paketti tulee lähettää aina välittömästi seuraavalle paikkakunnalle annettujen ohjeiden
mukaan.

KISAMAKKARAT
Kisamakkarat (liha ja kasvis) toimitetaan tapahtumavastaavan ilmoittamaan lähikauppaan edellisenä päivänä. Makkarataskut kuuluvat varusteisiin, mutta sinapit,
ketsupit ja mehu ovat seuran omalla vastuulla. Ruokailuun liittyvistä asioista sovitaan jokaisen paikkakunnan kanssa erikseen.
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RAKENTAMINEN
Pääportti
Pääportti mukana isolla kiertueella
- Pääportti
- 4 banderollia luomaan ulkoasua (portissa kiinni)
Pääportti täyttyy kompressorin avulla ja tarvitsee sähköä koko päivän ajan (kiertueautossa
jatkoroikkakela 40m)

Grillipiste

Teltta mukana isolla kiertueella.
- Metallirunko
- Katto
- 3 seinäkangasta (1kpl Atria-logolla, 2kpl läpinäkyviä)
- 8kpl 15kg painoja (2kpl/kulma = 30kg/kulma)
Teltan seinäkankaat ovat erikseen isossa kassissa. Kankaita voi kiinnitellä tarpeen mukaan yhden tai useamman. Seinäkankaat kannattaa kiinnittää tuulisella säällä
vielä nippusiteillä metallirunkoon kiinni. Kovan tuulen varalta olisi hyvä, että teltan saisi kiinnitettyä johonkin tukevaan esim. viereiseen rakennukseen.
Apupöytiä kannattaa varata 1-2kpl.
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Winderit
-

4 rastipistewinderiä (mäkihyppy, taituruus, tarkkuus, lumipelit)
2 yleis winderiä somisteeksi

Tulevat joka rastipisteelle maamerkeiksi, sekä yleis winderit alueen somistamiseksi.

Rastipisteet
Alkusanat oppilaille
Kiertueen KOORDINAATTORI ja / tai seuran TAPAHTUMAASTAAVA pitävät alkubriiffin
lapsille ja opettajille:
• Tervetuloa
• Tapaturman sattuessa toimintamalli lapsille ja keneltä apua. (Ohjaajat tunnistaa
ohjaajaliiveistä)
• Lasten Lumipäivät -liivit päälle (rastipistevetäjät avustavat)
• Jako ryhmiin (á 20-25 lasta/ryhmä) ja suunta rasteille
• Sukset jalkaan
• Viihtykää!
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1. piste: Mäen lasku/mäkihyppy
TARVIKKEET: spraymaalia, merkkiliput lähtöpuomille, matala hyppyri, laskualueelle latu, sinisellä maalilla ponnistusviiva.
Valinnaisena tuoli vauhtimäen lähtöpuomilla.
Rastipisteen kulku (tasoerot suuria, joten tärkeää huomioida jokaisen yksilöllinen taso)
1) Mäenlasku paikkoja voi rakentaa pari vierekkäin ja/tai yhden mäen ilman hyppyriä -> eritasoisten laskijoiden huomiointi!
2) Mäenlaskua, jossa painotetaan ja harjoitellaan jarruttamista (aurajarrutus, suksien kärjet kiinni ja jousto polvista.).
3) Laskuasenon ja kokonaissuorituksen kuivaharjoittelu sukset jalassa, tasaisella, ilman vauhtia (laskuasento, ponnistus ja
alastulo).
4) Hyppäämistä pienestä mäestä tai ilman hyppyriä (huom. pyllähdykset kuuluvat aloitusvaiheeseen ja harvoin näkee kunnon
ponnistuksia).
5) Haastetta voi lisätä hyppäämällä kovemmalla vauhdilla, siirtymällä isompaan mäkeen tai hakemalla tarkkuutta eri
suoritusvaiheiden tekniikkaan (esim. telemark-alastulo). Leikkimielistä kilvoittelua voidaan toteuttaa hyppyjen pituuksia tai
tyyliä arvioiden.
MÄKIHYPYN YDINKOHDAT:
Vauhtimäen laskuasento
- Mennään kyykkyyn siten, että rinta on lähellä polvia, selkä noin vaakatasossa ja sääri painautuu hieman eteenpäin
Ponnistus
- Ojennetaan polvet suoriksi ja jännitetään nilkat ylöspäin
Ilmalento
- Nilkoilla pidetään suksien kärjet ylhäällä, kädet tyylikkäästi vartalon vieressä
Telemark-alastulo
- Jalat erillään noin monon pituuden ja leveyden verran, jousto polvista ja vahvempi jalka taakse
- -Selkä suorana ja pystyssä, kädet suorana ja vaakatasossa vartalon sivulla
Videoita mäenlasku harjoitteista:
- Video 1, Laskuasento ja ponnistuksia tasamaalla
- Video 2, Mäenlaskua telemark -asennossa
- Video 3, Ryhmälasku
- Video 4, Laskemisviesti

”Isossa mäessä hyppääjä kulkee yhtä nopeaa kuin
moottoritiellä (yli 100 km/h), maailman pisin
hyppy on 251,5 m, lentomäessä hyppääjä voi olla
ilmassa lähes10 s., jonka aikana hyppääjä tippuu
suoraan alaspäin yli 80 m!”
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2. piste: Suksicross/taituruus
TARVIKKEET: lähtö ja maaliportit (kepeistä), aurauskeppejä n. 6kpl, joista saa alitusportteja 3kpl sekä
merkkausviirejä pujotteluun ja kahdeksikkoon, spraymaalia huomioväreiksi  näistä voi rakentaa alueen
mukaan omanlaisen radan. Tämä on vain esimerkki.
Muistaa, että osallistujat ovat eritasoisia. Mäkeä noustaan ylös haarakäynnillä, mäkihyppyyn vieressä
täytyy olla laskumahdollisuus ilman hyppyriä. Jokainen tekee oman vauhdin mukaan, lapsia voi lähettää
hiihtämään esim. 3-5 hiihtäjän ryhmissä ja seuraavan ryhmän kun edellinen rypäs päässyt tiettyyn
kohtaan. Vaikeutta voi keksiä nopeammille erilaisilla tehtävillä, esim. koskettamalla lumea mäkeä
liukuessa, 1-suksella mäenlaskua
Alkusi jokainen saa tutustua rataan rauhassa ja sen jälkeen taitavimmille voi lisätä haasteita.

Video taitoradan toteuttamisesta:
-

Video 1, suksicross

”Pienetkin asiat suksicrossissa ovat tärkeitä harjoitella, koska
pienistä asioista muodostuu suuri kokonaisuus ja sinusta tulee
todella taitava suksilla liikkuja kaikissa lumilajeissa - tai jopa
laudalla temppuilija!”
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3. piste: Lumipelit
TARVIKKEET: norsu-/jumppapallo x1, värikkäitä pienempiä palloja x4, sekuntikello, aurauskeppejä maalitolppiin x6, pelialueen
reunojen merkkaamiseen viirejä, spraymaalia huomioväriksi
PELIALUEELLA: voi ottaa pelejä lasten tason ja innokkuuden mukaan (ultimatea pallolla, lumifutista isolla norsupallolla,
koppipalloa) joukkuejaot voi tehdä esimerkiksi ottamalla puolelta porukkaa liivit pois.
Jos halua pitää lapset kunnolla liikkeessä ja on tilaa rakentaa, niin kannattaa tehdä kaksi pelikenttää, jolloin 20-25 oppilaan
ryhmästä tulee neljä 5 hengen joukkuetta  paljon enemmän liikkumista
Jos lapsilla on liian hyvät sukset itsellään, voi lumipelialueelle ottaa minisuksia mukaan  voidaan pelata esim. yksi suksi jalassa
tai molemmat sukset jalassa ilman sauvoja

Videoita lumipelien toteuttamisesta:
-

Video 1, norsupallo
Video 2, koppipallo/ultimate
”Pelit kehittävät nopeutta, koordinaatiota ja tarkkuutta! Teet
huomaamattasi erittäin hyvän harjoitteet.”
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4. piste: Tarkkuus TAI Lumitemppuilu
Kaudella 2018-2019 seurat saavat valita neljännen rastipisteen toiminnan. Toiminta voi olla tarkkuusheittoa, mutta Eco-aseet, joiden käyttö ainakin
iltatapahtumassa on suositeltavaa, tulee hankkia itse paikalliselta ampumahiihtoseuralta tai Suomen Ampumahiihtoliitolta. Vaihtoehtoisesti ison kiertueen
paikkakunnat voivat pystyttää rastipisteeksi temppuilu pisteen, jonka rakentamisessa voi käyttää Hiihtoliiton Snow Kidz -palkintona saamia lumilautailu
elementtejä. Kyseisestä rastipisteestä sovitaan jokaisen paikkakunnan kanssa erikseen.
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TARVIKKEET: tarkkuusheittopisteet x3, värikkäitä sammakoita heitettäväksi, heittoviivalle matto, koska lumi tallaantuu päivän aikana.
TARKKUUS-pisteellä ammunta tapahtuu heittämällä esineitä maaleihin. Jokaisessa maalitaulussa on kolme reikää, joihin koitetaan osua. Heittäjällä on yhteensä 3
heittoa, joilla osua noihin kolmeen reikään. Jos osumia tulee kolme, voi urheilija jatkaa matkaa suoraan, mutta jos osumia tulee vähemmän, on seurauksena lyhyt
sakkokierros tai sakko”kyykyt” ampumapaikalla. Näistä tarkemmat ohjeet tulevat suorituspaikalla.
TOIMINTA: Ryhmä jaetaan kolmeen osaan, ja sijoitetaan viestijoukkueinaan lähtöpaikalle. Lyhyen ohjeistuksen jälkeen pyritään heti aloittamaan
tarkkuusheittoviesti. Kolme joukkuetta ryhmittyy ampupaikkojen taakse niin, että hiihdettävää matkaa tulee n. 50-100m. Hiihtäjät hiihtävät mahdollisimman
vauhdikkaasti heittopaikalle ja heittävät tavoitteenaan kolme osumaa. Jollei kuusi palloa tuota kolmea osumaa, niin seurauksena ovat sakot (sakkorinki esim.
hiihtomatkan puolessa välissä), joiden jälkeen hiihtäjä pyyhkäisee mahdollisimman nopeasti vaihtoon, josta seuraava viestinviejä pääsee liikkeelle. Viesti päättyy
siihen, että kaikki joukkueen jäsenet ovat kiertäneet oman osuutensa ja ovat palanneet takaisin jonoon. Viestiä voidaan vaikeuttaa tai muokata esim. vaihtamalla
hiihtotyylejä, pidentämällä heittomatkaa tai muokkaamalla sakkoa (sakkokyykyt yms.).
Video tarkkuusheittoviestin toteuttamisesta:
-

Video 1, tarkkuusheittoviesti
TUISKUN VINKKI PIENILLE: Kannattaa tähdätä aina keskimmäiseen tauluun, niin voi pikkaisen sivuunkin mennyt heitto
osua vielä reuna tauluun
TUISKU: ”Minä nykäisen sauvat siivistä jo juuri ennen heittomattoa, niin heittosiipi on jo valmiina, kun
pallot ovat edessä.”
Tarkkuutta tarvitaan talvilajeista etenkin ampumahiihdossa. Siinä urheilijoiden haasteena on osua
tauluihin, vaikka hiihtämisen aiheuttama hengästyminen vaikeuttaa tekemistä. Vauhdikkaan hiihdon ja
tarkan osumisen haaste onkin lajin harrastajille joka kerran yhtä mielenkiintoinen.
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ILTATAPAHTUMA PERHEILLE
Yhtenä iltana on tarkoitus järjestää iltaperhetapahtuma. Tuolloin tapahtuma-alue on avoinna kaikille ja
tapahtumaan on hyvä osallistua perheenä. Tapahtuma on avoinna n. klo 17/18-20 välisenä aikana.
Tapahtumavastaava ilmoittaa oman paikkakuntansa iltatapahtuma ajan hyvissä ajoin kiertuekoordinaattorille.
Iltatapahtumaa tulee markkinoida paljon seuran eri kanavissa sekä yleisesti paikkakunnalla!
Rastipisteet ovat ohjattuja ja ilta toimii open hour -periaatteella. Tapahtumaan saapuessaan perheet voivat osallistua haluamilleen pisteille. Iltatapahtumassa
ohjaajien tulee seurata tilanteita ja tarpeen tullen vaihtaa toimenkuvaansa ja ohjaamaansa toimintaa. Lisäksi seurat järjestävät omaa oheistoimintaa, kuten
ekoaseammunta, suksi voitelu, urheilijaesikuvat jakamassa nimmareita yms.
Jos paikkakunnallanne on mahdollisuus suksikirjastoon, kannattaa siitä infota paikallismarkkinoinnissa hyvin, näin tapahtumaan voivat osallistua myös sellaiset
perheet joilla ei ole omia suksia. Illan päätteeksi jokainen lapsi saa diplomin. Tusseja on hyvä olla teltalla. Illan tarjoiluista informoimme myöhemmin.
Iltatapahtumassa seuroilla on hyvä tilaisuus tuoda esille lumilajien harrastusmahdollisuudet, niistä kiinnostuneille perheille:
•
•
•
•
•

Ilmoittautuminen suoraan seurojen järjestämiin kouluihin, kuten Tuiskun Lumilajikouluihin
Seuran muiden toimintojen esittely esim. talven muut tapahtumat, massahiihdot yms.
Suoraan yhteystietojen keräys, jos vanhemmat haluavat infoa sähköpostitse seuran toiminnasta
Seuraflyereiden jako (seurat tekevät itse, näissä voisi olla esim. paikkakuntakohtaisesti mukana olevien seurojen yhteystiedot
yms. saa ja kannattaa käyttää Tuisku-hahmon logoja)
Muu oheissisältö seurojen pohdittavissa, esim. Ekoase-ammunta paikallisen ampumahiihtoseuran koordinoimana

24

HENKILÖSTÖ JA MUUTA HUOMIOITAVAA
KIERTUE:

•
•

SEURA:

HUOMIO!

VIESTINTÄ

Kiertuekoordinaattori, ajaa kiertueautoa ja ohjaa toimintaa paikallisesti paikkakuntakohtaisen tapahtumavastaavan kanssa ja on
samalla kuvaaja (kuvaa ja videoi kelin ja ajanhallinnan mukaan paikkakunnilla)
Kiertuekoordinaattori, koordinoi kokonaisuutta etäältä käsin ennakkoon, sekä sopii jokaisen paikkakunnan asiat yhdessä
paikkakunnan tapahtumavastaavan kanssa

•
•

paikkakuntakotainen tapahtumavastaava
vähintään 15 rastipistevetäjää / päivä  seuran edustajilla selkeästi seuran vaatteet yllä, osa viestintää ja seuran näkyvyyttä (toki
lisäksi ohjaajaliivit)
o sis. 2-3 grillaajaa (toisella grillaajista oltava hygieniapassi suoritettuna), ja rastipisteohjaajat auttavat ruuanjaossa.

•
•
•
•
•
•

Käykää aamutapaamisessa läpi koko päivä
Esitelkää ENSIAPUTAITOISET henkilöt, muutkin kuin EA-vastaava, tapahtuman järjestäjä ryhmälle
ENSIAPU-piste tai -laukun sijainti (tulee olla seuralta), kaikkien tiedossa
RASTIEN vetäjälle myös monot ja sukset jalkaan > demoaminen helpompaa
säänmukainen VAATETUS
EVÄÄT tai LOUNAS ruoka – miettikää paras toimintamalli omalla paikkakunnalla

1) Lumilajit Liikuttavat tukee seuroja viestinnässä ja suosittelee aktiivista viestintää erilaissa kanavissa:
• Valtakunnallinen tiedotus vastuu on Lumilajit Liikuttavat -kokonaisuudella, joka tarjoaa tapahtumajärjestäjille sähköisen työkalun mm.
• Paikallinen tiedotus vastuu on seuralla
o Tiedote jokaisesta tapahtumasta ennakkoon paikallisille medianedustajille, EDELLISELLÄ VIIKOLLA
o Juttu/artikkeli/kooste viikoittain tapahtumista liittojen sivulle ja/tai someen päiväkohtaista tiedottamista
o Media-aineistojen tuotanto (nettibannerit, julisteet, lehtimainosaineistot tarpeen mukaan, jos omia lehtijuttuja)
2) Seurojen ja paikkakuntakohtaisten yhteistyökumppaneiden toimenpiteitä:
• Etukäteen seurojen vastuulla huolehtia iltaperhetapahtuman mainostamisesta, koulupäivät täyttyvät varmasti
• Jälkikäteen aktiivinen raportointi esim. kirjoittaa liiton sivuille ”Kentällä tapahtuu”-osioon seurojen oma lyhyt raportti omista kokemuksista
järjestäjänä kuvineen
• Jälkiviestintä paikkakunnilla oman tyylin mukaisesti, jotta seurat saavat suurimman mahdollisen hyödyn tapahtumista (Lumilajit Liikuttavat tukee tässä)
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LUMILAJIT LIIKUTTAVAT -YHTEYSTIEDOT
Lasten Lumipäivät -kiertuekoordinaattori,
Ilmoitetaan lokakuun alussa ja aloittaa työnsä marraskuun alussa.
Lumilajit Liikuttavat -projektikoordinaattori,
Sandra Jutila
sandra.jutila@hiihtoliitto.fi
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