
Tervetuloa
HIPPO–suunnistuskouluun

ja Tähtitiimiin!



Hippo-suunnistuskoulu ja Tähtitiimi

 Suunnistusharjoitukset kerran viikossa huhtikuusta syyskuuhun, 
heinäkuussa tauko, Tähtitiimillä keskiviikkoisin taitoharjoitus

 Harjoitukset klo 18-19.30
 Harjoitukset eri puolilla Hämeenlinnaa sekä 

naapurikunnissa Janakkalassa ja Hattulassa
 Suunnistuskoulaisten päiväleiri la 2.7.2022, TähtiTiimin leiri alkaa jo pe 

1.7.2022 ja päättyy 2.7.2022, paikkana Kiipula
 Tarkemmat harjoituspaikat myClubista: 

https://hameenlinnansuunnistajat.myclub.fi/login
 Hinta 60 €/vuosi (sis. seuran jäsenmaksun), mutta ei vakuutusta

https://hameenlinnansuunnistajat.myclub.fi/login


Ryhmät

 Jänikset: noin 7-8 -vuotiaat

 Ilvekset: noin 9-10 -vuotiaat

 Tähtitiimi: noin 11-14 -vuotiaat

 Ryhmästä toiseen siirtyminen/kokeileminen kauden aikana 
mahdollista



Ohjaajat

Eija Niina L

Niina G



Mitä tarvitsen harjoituksiin?

 Säänmukainen ulkovaatetus 
maastoon sopivat jalkineet, pitkälahkeiset housut

 Kuivat sukat ja kengät
 Karttamuovi (saat sen ohjaajalta ensimmäisillä 

kerroilla)
 Vesipullo
 Reipasta ja iloista mieltä 



Mitä harjoituksissa tapahtuu?

 Paikallaolijoiden tarkistus

 Alkuveryttely: ryhmäytymistä, perusliikuntataitoja, 
leikkejä/pelejä

 Suunnistusharjoitus: erilaisia suunnistustehtäviä 
vaihtuvilla teemoilla

 Palaute

 Kotiinlähtö, kun ohjaaja on antanut luvan

 Toimitaan yhteisesti laadittujen pelisääntöjen mukaan



Kysymyksiä?



Vanhempien rooli

 Erittäin tärkeä!

 Kuljettaja, huoltaja, kannustaja, opastaja…

 Vanhemmat (tai muu aikuinen) ovat tervetulleita mukaan 
harjoituksiin

 Toivomuksena on, että 9-vuotiailla ja sitä nuoremmilla on 
oma aikuinen mukana karttaharjoituksissa

 Vaikka et osaisi suunnistaa voit silti olla avuksi 
harjoituksissa, tule rohkeasti mukaan!

 Apuvoimia tarvitaan etenkin kesäleirillä heinäkuussa ja 
päättäjäisissä syyskuussa



Kura- ja naarmuvaroitus 



Ohjelma

 Harjoituksiin ilmoittaudutaan mielellään etukäteen 
myClubissa

 Harjoituskisoja yhdessä lähialueen seurojen kanssa 

 Kilpailutoiminnasta tiedotetaan myClubin kautta

 Kilpailuihin oman innostuksen mukaan

 Suunnistuskoulumaksu ei sisällä kilpailulisenssiä

 Lisenssi hankitaan Suomisportista (hinta 10 €) 
https://www.suomisport.fi/

https://www.suomisport.fi/


 Alustava ohjelma huhti-heinäkuu

 Syyskausi alkaa ma 15.8.2022 ja päättyy ma 26.9.2022

Ma 4.4. Parolan koulu
Ma 11.4. Hämeen linna

Pääsiäinen
Ma 25.4. Tervaniemen uimaranta, Kolkanmäki
Ma 2.5. Ahvenisto, uimala

Ma 9.5. Kaupunginpuisto
Ma 16.5. Hattelmalanharju, Jukolan koulu
Ma 23.5. Lepaa
Ma 30.5. Konttila

Ma 6.6. Omatoiminen
Ma 13.6. Ahvenisto, Vuorentaan koulu

Ma 20.6. Aulanko, ulkoilumaja
Pe-la 1.-2.7. Kiipula



Kysymyksiä?



Harjoituskisasarja

 Matalan kynnyksen kisa

 Viisi osakilpailua Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla

 Järjestävinä seuroina Hämeenlinnan Suunnistajat, Riihimäen Suunnistajat, 
Lammin Säkiä, Hauhon Sisu ja Kalvolan Keihäs

 Ratoina rastireitti, tukireitti ja helppo suora rata

 Saa osallistua saattajan kanssa

 Emit-leimaus (kortin saa lainaksi)

 Ennakkoilmoittautuminen



RASTIREITTI



TUKIREITTI



SUORA RATA



Kysymyksiä?



myClub-tilin luominen 

1. myClub löytyy täältä: https://hameenlinnansuunnistajat.fi/ tai täältä: 
https://hameenlinnansuunnistajat.myclub.fi/login

2. Rekisteröi uusi jäsentili

3. Luo tili lapsen nimelle

4. Ilmoita lapsi harjoituksiin ja tapahtumiin myClubissa

5. Harjoituskalenteri päivittyy Myclubiin ja muutoksista tiedotetaan myös 
sähköpostitse

6. Harjoituskalenterissa karttalinkki harjoituspaikalle

https://hameenlinnansuunnistajat.fi/
https://hameenlinnansuunnistajat.myclub.fi/login


Koronaohjeistus

 Noudata viranomaisten ja ohjaajien ohjeita

 Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen

 Harjoitukseen ei osallistuta sairaana

 Turhia lähikontakteja vältetään ennen harjoituksia

 Muista turvavälit

 Juo vain omasta juomapullostasi

 Yski ja aivasta omaan hihaan

 Ilmoittaudu harjoituksiin myClubissa

 Harjoituksiin osallistuvat aikuiset näyttävät esimerkkiä em. ohjeisiin liittyen!




	Tervetuloa� HIPPO–suunnistuskouluun�ja Tähtitiimiin!
	Hippo-suunnistuskoulu ja Tähtitiimi
	Ryhmät
	Ohjaajat
	Mitä tarvitsen harjoituksiin?
	Mitä harjoituksissa tapahtuu?
	Kysymyksiä?
	Vanhempien rooli
	Kura- ja naarmuvaroitus 
	Ohjelma
	Dia numero 11
	Kysymyksiä?
	Harjoituskisasarja
	Dia numero 14
	Dia numero 15
	Dia numero 16
	Kysymyksiä?
	myClub-tilin luominen 
	Koronaohjeistus
	Dia numero 20

