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Aiheet:

• klo 19.00 – 19.20 
Snow Safe
Kati Lehtonen / Hiihtoliiton Snow Safe -yhteyshenkilö

• Klo 19.20 - 19.50  
Valmennuslinjaus: katsaus jokaisen ikäryhmän valmennuksen 
pääpointteihin
Jussi Simula / VRUA

• Klo 19.50 – 20.30
Lasten Lumipäivien Etälumipäivät -konseptin 
esittely ja muut Hiihtoliiton ajankohtaiset asiat
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ETÄLUMIPÄIVÄT

• Korona on tähän mennessä peruuttanut 11 Lasten Lumipäivät 
-tapahtumaa

• Kun peruutuksia alkoi alkutalvesta tulemaan, oli 
mietintämyssyt pakko heittää päähän

• Tuotoksena syntyi Etälumipäivät



ETÄLUMIPÄIVÄT
• Etälumipäivät oli alun perin suunnattu niille kouluille (ja seuroille), jotka 

eivät peruuntumisen vuoksi voineetkaan osallistua tapahtumaan

• Myöhemmin oli selvää, että konsepti halutaan jalkauttaa niin laajalle 
Suomen maahan, kuin vain mahdollista 

• Kuka: opettajat ja liikutettavat oppilaat 
 seurat paikallisten koulujen tsemppareina

• Mitä: video ja opas, jotka neuvovat opettajia järjestämään oman 
lumiriehan ja/tai innostavan lumiliikuntatunnin

• Miten: materiaalin saa maksutta käyttöönsä Lumilajit Liikuttavat 
–nettisivulta. Opettajan tulee täyttää omat tietonsa sekä ilmoittaa 
arvio liikutettavien lasten määrästä





ETÄLUMIPÄIVÄT

Hyödynnättehän kontaktinne 
paikallisiin kouluihin!



Hiihtoliiton ajankohtaisia

Korona kilpailutoiminnassa

• Lisenssiurheilua ilman suurempaa yleisöä saa edelleen järjestää

• Seurat yhteydessä omaan sairaanhoitopiiriin - tilanteet saattavat muuttua 
nopeastikin – viimeisin tieto löytyy sieltä

• Yhden AVI:n kanta ei ole sama kuin toisen

• Ottakaa AVI suunnitteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa – sitoutetaan 
viranomaiset yhteistyöhön

• Muistetaan puhua lisenssikilpailusta - ei tapahtumasta

• Marika Paananen (koronakoordinaattori) auttaa seuroja: 
044 525 2444 



Hiihtoliiton ajankohtaisia

Korona kilpailutoiminnassa

• ”Yleisötilaisuuksia eivät ole lajiliittojen alaiset viralliset ottelut ja kilpailut, joihin 
osallistuminen edellyttää lähtökohtaisesti urheilijalisenssiä. Edellytyksenä on 
myös, ettei paikalla ole yleisöä. Harjoitusottelut eivät myöskään ole 
yleisötilaisuuksia, jos niissä ei ole yleisöä.”

- https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta



Kauden viimeinen webinaari järjestetään 
13.4.2021 klo 19

ILMOITTAUDUTHAN MUKAAN!


