Lasten Finlandia 10.3.2020
Aamupäivän hiihtoreitti 1. ja 2.
luokkalaisille. Alle 1 km.

Ensiapu
Hiihtoreitti ja suunta
Kulku lähtöön
Kulku pois stadionilta

• Suosittelemme ottamaan
mahdollisimman vähän varusteita
mukaan.
• Paikanpäällä oloaika n. 1 tunti / koulu.
• Bussit pysähtyvät Urheilukeskuksen
etupihalle.
Karpalon
hyppyrimäet

• Busseista siirrytään Urheilukeskuksen
katsomoon. Katsomoon voi jättää
ylimääräiset tavarat, alueet katsomossa
on merkitty kouluittain.

Suurhalli

• Katsomosta saa rintanumerot.
Toivomme, että myös aikuiset käyttävät
näitä, jotta voimme erottaa teidät
sivullisista.

Lähtö

• Katsomosta siirrytään Lähtöalueelle,
joka on Siiri Rantasen patsaan vieressä.
• Lähtöalueella toimitaan kuulutuksen ja
henkilöstön ohjeiden mukaisesti.

Linja-autojen pysäköinti

• Vaikka reitti on alkuperäistä
suunnitelmaa lyhyempi, mäkiä on
kuitenkin jonkin verran. Henkilöstö
auttaa mäissä liikkumista.

Kat
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• Maali on stadionin kentällä, mitalit
jaetaan maaliin tullessa.

o, v

aru

ste

ö

Urh

eilu

Maali

• Maalin jälkeen tarjolla on mehua
ja suksirastit, jossa voi käyttää
ylimääräistä aikaa.
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• Stadionilta poistutaan varovasti
rappusia pitkin. Rappusissa kulku vain
poispäin stadionilta. Stadionille voi
kävellä videotaulun takaa, tunnelin
kautta.
• Tavarat voi noutaa ja mukana tuodut
eväät voi syödä katsomossa.
• Poistuessa kaikki saavat vielä muiston
yhteistyökumppaneilta.
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Iltapäivän hiihtoreitti 3. ja 4.
luokkalaisille. Alle 2 km.

Ensiapu
Hiihtoreitti ja suunta
Kulku lähtöön
Kulku pois stadionilta

• Suosittelemme ottamaan
mahdollisimman vähän varusteita
mukaan.
• Paikanpäällä oloaika n. 1 tunti / koulu.
• Bussit pysähtyvät Urheilukeskuksen
etupihalle.
Karpalon
hyppyrimäet

• Busseista siirrytään Urheilukeskuksen
katsomoon. Katsomoon voi jättää
ylimääräiset tavarat, alueet katsomossa
on merkitty kouluittain.

Suurhalli

• Katsomosta saa rintanumerot.
Toivomme, että myös aikuiset käyttävät
näitä, jotta voimme erottaa teidät
sivullisista.

Lähtö

• Katsomosta siirrytään Lähtöalueelle,
joka on Siiri Rantasen patsaan vieressä.
• Lähtöalueella toimitaan kuulutuksen ja
henkilöstön ohjeiden mukaisesti.

Linja-autojen pysäköinti

• Vaikka reitti on alkuperäistä
suunnitelmaa lyhyempi, mäkiä on
kuitenkin jonkin verran. Henkilöstö
auttaa mäissä liikkumista.

Kat
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• Maali on stadionin kentällä, mitalit
jaetaan maaliin tullessa.
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Maali

• Maalin jälkeen tarjolla on mehua
ja suksirastit, jossa voi käyttää
ylimääräistä aikaa.
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• Stadionilta poistutaan varovasti
rappusia pitkin. Rappusissa kulku vain
poispäin stadionilta. Stadionille voi
kävellä videotaulun takaa, tunnelin
kautta.
• Tavarat voi noutaa ja mukana tuodut
eväät voi syödä katsomossa.
• Poistuessa kaikki saavat vielä muiston
yhteistyökumppaneilta.
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