
Hiihtojaoston syksyn toimintasuunnittelupalaveri Urtsulla 20.8.2008

Läsnä: Petri Mäkinen, Mari Inkinen, Päivi Leppämäki, Arto Rintanen, Harriet Collan-Majala, Jari 
Sinisalo, Sirkka Salmela, Jukka Raivio, Timo Lehtonen, Mika Leppämäki

Syksyn tapahtumakalenteri-tietoja lähetetään hiihtokilpailurenkaalle meilitse, laitetaan sporttisaittiin 
ja Ruovesi-lehden seurapalstalle.

1. Sauvarinneharjoitukset tiistaisin, alkaen 26.8 tiistaina. Tarkempi klo aika ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. Vetäjinä ainakin Heikki Pälvimaa, Raimo Pihlava, 1-2 Lehtosta + muita paikalla ole-
via vanhempia apuohjaajina

2. Patikkavaellukset. Järjestetään kolme patikointia. I Hyyrylän aarnimetsissä 7.9 sunnuntaina. II 
Helvetinkolun uudella reitillä 21.9 sunnuntaina. III Siikanevalla 5.10 sunnuntaina. Tarkempi lähtö-
aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

3. Jämin hiihtoputkireissut. Esitetään yhteistä kunnan ja hiihtojaoston Jämin putkireissua linja-au-
tolla aikaisempien vuosien järjestelyllä viikon 43 tai 44 viikonloppuna. Lauantai tai sunnuntai. 
Lisäksi jaosto tekee oman putkireissun omilla autoilla marraskuun aikana. Jaosto korvaa polttoaine-
kustannukset ja putkilipun hinnan. Korvauksen piirissä ovat hiihtokilpailuihin osallistuneet ja hei-
dän perheensä.

4. Syyskuun 1. eli maanantaina ja 4. eli torstaina MLL järjestää koulun isossa salissa Ruoveden har-
rastemahdollisuusesittelyä. Osallistutaan ainakin 4.9 esittelyyn, joka on suunnattu 6-13 vuotiaille. 
Mahdollisesti myös 1.9 13-18 vuotiaille suunnattuun iltaan. Eli hiihtojaoston toiminnan esittelyä 
varten tehdään kuvaesitys, joka näytettäisiin läppärillä ja siihen kytketyllä taulu-tv:llä. Positiivisesti 
ja hauskastikin hiihtojaoston erilaisia aktiviteettejä edustavia (vahingon) laukaisuja on jokaisen 
haettava arkistoistaan ja ne lähetetään meilitse pakkaamattomina Petri Mäkiselle, joka rakentaa ku-
vallisen shown. Sitten tarvitaan vielä sopivia mannekiineja ilta-esittelyyn mukaan. Kaikki vapaaeh-
toiset kelpaavat, muutoin määrätään. Ideoita hiihtoon innostavista esittelytavoista otetaan vastaan.

5. Lapin leiri Saariselällä. Päävastuullisen keittäjän järjestäminen on tänäkin vuonna yksi haasteelli-
simmista leirin rasteista. Jaana Tiura on lupautunut tähän tehtävään ottamalla sitä varten virka-va-
paata. Päivi Leppämäki osallistuu toisena keittäjänä. Lapin Häme on tällä hetkellä varattavissa vii-
koilla 49 ja 50. Linja-auto alustavasti järjestyy jommallekummalle viikolle. Viikko 50 on alustavasti 
ensisijainen leiriviikko. Päävastuulliselle keittäjälle suoritetaan kulukorvaus. Aktiivisesti jaoston 
talkoisiin osallistuvien perheiden hiihtäjänuorten osallistumismaksuun jaosto tulee vastaan. Muu-
toin leiri on entiseen tapaan omakustanteinen ja aiempien leirien periaatteilla mennään. Leiriä var-
ten anotaan kunnalta tukea matkakustannuksiin viime vuoden tapaan.

6. Jaosto täydentää voidepakkiaan. Timo Lehtonen sai luvan pakin täydennykseen järkeviksi katso-
millaan voidehankinnoilla tarkastettuaan ensin nykyisen pakin sisällön.
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