
Keravan Urheilijat, Hiihtojaosto

Näin toimit lasten hiihtokoulussa

Kohderyhmä
Lasten hiihtokoulu on tarkoitettu 5–10-vuotiaille lapsille, jotka haluavat oppia hiihtämään
ja nauttia suksilla olosta.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumislomake netissä seuramme verkkosivuilla
www.keravanurheilijat.fi/hiihto/hiihtokoulut avautuu marraskuussa.

Hiihtokoulun ajankohta
Hiihtokoulu alkaa loppiaisen jälkeisenä maanantaina lumiolosuhteiden salliessa.
Hiihtokoulu kokoontuu maanantaisin klo 18.00–19.00 Keinukalliolla, yhteensä 9 kertaa
(ei hiihtolomaviikolla). Hiihtokoulun osanottomaksu sisältää myös seuran järjestämien
iltakilpailujen eli Osuuspankki-cupin osallistumismaksun, jolla halutaan kannustaa lapsia
kokeilemaan myös kilpahiihtoa tutussa ympäristössä.

Kokoontuminen
Keinukallion kahviorakennuksen edessä olevalla stadionilla tasoryhmittäin.

Ryhmät
Lapset jaetaan ensimmäisten kertojen ja aikaisemman hiihtokokemuksen perusteella
tasoryhmiin. Tasoryhmiä on vasta-alkajista useamman talven hiihtäneisiin ja kilpailuissa
käyneisiin.

Pakkasraja
Lasten hiihtokoulussa pakkasraja on -15 °C.

Hiihtokoulukerran sisältö

Kokoontuminen
- aluksi nimenhuuto (kontrolloidaan kävijät)
- nopeat päivän kuulumiset
- hiihtokerran teeman esittely

Alkuverryttely (n. 10-15min)
- pieni hiihtolenkki omaan tahtiin (ohjaaja mukana)
- hippaa, pelailua ja kisailua

Tekniikkaosio (n. 30min)
- hiihtotavan ja ohjelman mukaisesti perinteinen ja luistelutyyli, hiihtomaa

Loppuverryttely, kertaus (n. 15min)
- hiihtoa kerraten opittua tekniikkaa
- kisailua (viestit, leikit)



Keravan Urheilijat, Hiihtojaosto

Sisällöt 5-6 v:
- leikkejä, pelejä, kisaamista,
- hiihdon perusvalmiuksien opettelu

• sukset ja sauvat jalkaan ja pois
• liukumisen ja tasapainon harjoittelu suksilla
• perinteisen hiihtotavan harjoittelua

Sisällöt 7-10 v.
- leikkejä, pelejä, kisaamista
- suksilla liikkuminen maaston mukaisesti
- liikunnallisten herkkyyskausien mukaista toimintaa
- suksitaituruus ja hiihtotaitoharjoitteet
- hiihtotekniikoiden harjoittelu (perinteinen ja luistelu)
- erilaisiin harjoitustapoihin tutustuminen
- nopeus, ketteryys, taito

Hiihtokoulun pelisäännöt

Pelisäännöt on kirjattu aikaisempien vuosien mukaan, jotka on luotu yhdessä huoltajien
ja vastuuohjaajan kanssa. Lasten pelisäännöt ovat luotu yhdessä lasten ja ohjaajien
kanssa. Pelisääntöjä päivitetään tarvittaessa vuosittain.

Huoltajat
- Tuo lapsesi ajoissa paikalle
- Ruokailu ennen hiihtokoulua, jotta lapsi jaksaa
- WC-käynti ennen hiihtokoulua
- Anna ohjaajille työrauha
- Kannustetaan kaikkia
- Ethän tuo sairasta lasta harjoituksiin
- Pue lapsesi sääolosuhteiden mukaisesti
- Huolehdi oikeat välineet lapsen mukaan
- Jaetaan tietoa vanhempien kesken
- Turvallisuus parkkipaikalla lasta tuodessa/hakiessa

Lapset
- Tule ajoissa paikalle
- Kannusta toisia
- Ole kaikkien kaveri
- Kuuntele ohjaajaa
- Ei saa töniä
- Syö ennen hiihtokoulua, jotta jaksat
- Käy WC:ssä ennen hiihtokoulua
- Noudata sääntöjä
- Anna toisille harjoittelurauha
- Älä huido sauvoilla


