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Hei! 
 

 
Lasten Finlandia tulee jälleen, nyt jo neljättä kertaa! Tapahtuma järjestetään tiistaina 13. 
helmikuuta 2018 ja se on suunnattu Lahden, Nastolan ja Hollolan ala-asteen luokille 1-4. 
Osallistujien määrä on rajattu tänä vuonna 1500:n koululaiseen. 

Sitova ilmoittautuminen on 31. tammikuuta mennessä. Ilmoittautua voi osoitteeseen 
lasten@finlandiahiihto.fi - ilmoittautuessa tarvitsee ilmoittaa koulu, koululaisten määrä 
luokkatasoittain sekä opettajien/valvojien määrä. Jos koulustanne on tulossa useita luokkia, 
pyydämme, että tarkistaisitte mahdolliset päällekkäiset ilmoittautumiset (me emme välttämättä 
tiedä täällä päässä, jos esim. kaksi oppilaitosta toimivat samassa rakennuksessa, mutta ovat 
kuitenkin eri organisaatiota) - toki mekin seuraamme, että näiltä vältyttäisiin. Ilmoittautuminen 
auttaa meitä varautumaan ja suunnittelemaan kuljetuksen mahdollisimman tehokkaasti. 
Koululaisten nimiä ei tarvitse meille ilmoittaa, mutta ryhmien vastaavien yhteystiedot olisi hyvä 
tietää (varsinkin sähköpostiosoite), jotta pystymme viestittämään mahdollisista muutoksista. 
Ilmoittautuminen saattaa sulkeutua aikaisemmin, mikäli tavoitemäärämme täyttyy. 

Toiveemme olisi, että voisitte jakaa tietoa koulussanne sisäisesti ja mikäli suinkin mahdollista myös 
muille kouluille alueella - Olisimme hyvin kiitollisia tästä avusta. Meiltä saa kysyä lisätietoja 
tapahtumasta, tiedusteluja voi tehdä puhelimitse numeroon 0400-491164 (Kari Koskinen, 
tapahtumapäällikkö) tai osoitteesta lasten@finlandiahiihto.fi. 
 
Kaikille oppilaille annetaan tapahtumaan osallistumisesta Lasten Finlandia -mitali sekä 
mahdollisesti yhteistyökumppaneiden lahjoittamia tavaroita. 
 
Järjestämme myös kuljetuksen oppilaille koululta tapahtumapaikalle ja takaisin, maksutta 
(mikäli etäisyys kouluun on yli 3km) ! 
 
Tämän hetkiset tiedot tapahtumasta löytyvät Finlandia-hiihdon sivuilta osoitteesta 
https://www.finlandiahiihto.fi/Lasten-Finlandia 

Viime vuoden palautteen perusteella vaikutitte hyvin tyytyväisiltä tapahtuman jälkeen. Olimme 
hyvin iloisia koulujen kiinnostuksesta tapahtumaa kohtaan ja päädyimmekin lopulta 
tavoitettamme 30% suurempaan kävijämäärään. Tällä kerralla olemme varautuneet hieman 
isompaan määrään koululaisia, sillä viime vuoden tavoite on nostettu 1000:sta 1500:taan. 
Palautteen perusteella pidensimme 3-4 luokkalaisten reittiä hieman, reitti tulee olemaan n. 3km 
pitkä. 1-2 luokkalaisille reitti pidetään edelleen samana 1,3km. 5-6 luokkalaisia emme vielä tällä 
kertaa valitettavasti ota mukaan, vaikka siitä kyseltiin. 

 1-2 luokkalaisten osalta tapahtuma järjestetään aamupäivän aikana, kouluilta lähdetään n. 
klo 9 ja palataan n. klo 12. 3-4 luokkalaisten osalta kouluilta lähdetään n. klo 12 ja palataan 
klo 14 jälkeen. Pyrimme näin huomioimaan kuljetusoppilaat. 

 Koulujen tulee järjestää ruokailu itsenäisesti. Suosittelemme eväiden ottamista mukaan 
koululta, jotka voidaan busseilla kuljettaa paikanpäälle (kuten edellisinä vuosina). 
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 Oppilaille luonnollisesti omat hiihtovarusteet mukaan, seuroilla ei valitettavasti ole tälläisiä 
määriä lainata varusteita. 

Kartan alueesta ja reiteistä voit ladata tästä linkistä 
https://finlandiahiihto.kuvat.fi/kuvat/2018/Lasten+Finlandia+2018/ . Huomioithan, että reittejä 
päivitetään lumitilanteen mukaan ainakin 3-4 luokkalaisten osalta. 

Hiihdon oheistoimintana mm. lumirasteja tullaan kehittämään ja lähtöalueelle on siirretty Lahden 
MM-kisoista tuttu Mielensä Pahoittajan laavu. Laavu tulee olemaan käytössä ja valvottu, sen 
piirissä voi syödä omia eväitä tai paistaa vaikka makkaraa. 

Viime vuoden tapahtumaa voi myös fiilistellä Youtubesta osoitteesta 
https://www.youtube.com/watch?v=2sC0HL6hoXg ja vuoden 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=tPYHPFBOOsw . Kuvia niinikään voi katsella Finlandia-hiihdon 
kuvapankista osoitteessa https://finlandiahiihto.kuvat.fi/kuvat/ 

Tapahtuman järjestämisessä avustaa tällä kertaa n. 30 Vierumäen Urheiluopiston opiskelijaa, jotka 
myös saavat tärkeää kokemusta tapahtumajärjestämisestä ja koulutustaan vastaavasta 
toiminnasta. Lisäksi mukana on kokemuksellaan auttamassa Worldloppet Finland ry:n jäseniä. 

Olemme kiitollisia kaikista vastauksista, niin myönteisistä kuin kielteisistä. 
Palaamme asiaan taas alkuvuonna. 

Tapahtuman järjestää Finlandia-hiihto yhteistyössä Suomen Urheiluopisto Vierumäen kanssa. 
Tapahtumaa tukemassa ovat Finlandia-hiihdon yhteistyökumppanit. Finlandia-hiihto on Lahden 
Hiihtoseura ry ja Hollolan Urheilijat -46 ry urheiluseurojen yhteisprojekti. 

 
Oikein hyvää alkanutta vuotta! 

Ystävällisin, 

Lasten Finlandia tiimi  

--  

 

Ystävällisin terveisin/Best Regards 

 

Finlandia-hiihto 

 

Sami Kulmala 

+358 (0)44 975 7713 

lasten@finlandiahiihto.fi 

Lasten Finlandia  

       

 

 

Urheilukeskus, 3krs 

15110 Lahti 

Finland  
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