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Hyvä Ilmoittaja

Esitän Espoon Hiihtoseuran puolesta parhaat kiitokset kaikille 
ilmoittajillemme. Käytämme kertyneet varat nuorisotoimintaan ja 
lupaavien hiihtäjänuorten leiritys- ja valmennustoimintaan.

Seuramme toiminnan tukijana panoksenne on erittäin tärkeä. 

Toivotan kaikille tukijoillemme menestyksellistä vuotta 2014!

Patrik Ehrnrooth



HIIHTO ON HYVÄ HARRASTUS 
KAIKENIKÄISILLE

Loppuvuosi oli ennätyksellisen lämmin ja lauha sää sulatti joulupyhinä
pääkaupunkiseudun kaikki ladut. Lämmin sää on sekoittanut  kilpailukalenterin lisäksi
valmennustoimintaa ja hiihtokoulua. Pakkaset tulivat viikon liian myöhään ja näin
meidän järjestämät AM sprintit jouduttiin siirtämään. 

Kausi 2012 - 2013 oli jälleen menestyksekäs ja EHS nousi nyt ensimmäistä kertaa
seuraluokittelussa mitalisijoille! Saavutettu kolmas sija on osoitus seuran laajasta ja
laadukkaasta toiminnasta. Kiitos kuuluu niin hiihtäjille, heidän tukijoukoille kuin myös
seuran jäsenille jotka aktiivisesti osallistuvat talkootoimintaan. Tyytyväisyydestä alkaa
kuitenkin alamäki joten jatkamme pitkäjänteistä seuran kehittämistä. Tulevana talvena
uutta on nuorisotoiminnan kehittämisestä vastaavan Timo Itkosen palkkaaminen sekä
edustusjoukkue ”Team EHS”.

Seura saavutti SM-tasolla kautta aikain parhaimman sijoituksensa miesten 4X10 km
viestissä sijoituksen ollessa 10. Nuorten sarjoissa laaja taso nähtiin taas hyvinä
sijoituksina joita kruunasi M20 joukkueen hopea. HS kisoissa EHS oli laajalla
joukkueella mukana ja menestyskin oli hyvä. 10 ryhmän hiihtäjät taas puhdistivat
palkintopöydän aluemestaruuksissa.

Seuran kaikki suunnitellut hiihtokilpailut saatiin vietyä läpi erinomaisissa olosuhteissa.

Lastenhiihtoja järjestettiin seitsemän ja niiden suosio oli jälleen taattu. Osanottajia
oli lähes 350 ja hiihtosuorituksia kirjattiin yli 900. Hyvillä olosuhteilla oli varmasti
merkityksensä suosion säilyttämisessä, mutta lisääntynyt tiedotus ja markkinointi ovat
myös auttaneet asiaa. Kaikkiin lastenhiihtotapahtumiin oli saatu paikallinen tukija.

Helmikuun alussa hiihdettiin jokavuotiset kansalliset Marjon hiihdot jotka olivat hyvä
kenraaliharjoitus loppukuun aluemestaruuksille. Osanottajamärät olivat hyvät ja
kisaorganisaatio suoriutui tehtävässä erinomaisesti. Turvataksemme kilpailijoiden ja
harrastehiihtäjien turvallisuuden tulemme tulevan talven kisoissa aiemmasta poiketen
sulkemaan ladut ulkopuolisilta.

Espoon liikuntatoimi ja sen työntekijät ansaitsevat kiitokset toiminnastaan pitäessään
Espoon laajaa latuverkostoa erinomaisessa kunnossa koko talven. Talvi 2012 - 2013
olikin ennätyspitkä sillä ladulle päästiin jo marraskuussa ja viimeiset lenkit hiihdettiin
vappuna Oittaalla! Leppävaaraan saatu lumetusjärjestelmä takaa myös jatkossa
Leppävaaraan hyvät olosuhteet. Sääli vaan että joulukuu 2013 on ollut niin lämmin että
tykkejä ei itsenäisyyspäivän jälkeen ole voitu käyttää.



Helsingin kaupungin ostama Kivikkohalli palveli meidän hiihtäjiä syksyllä ja voi olla
että vielä tammikuussakin lumituntumaa joudutaan hakemaan hallista.

 Tällä kaudella panostamme kolmen eri projektin merkeissä myös aikuisten
liikuttamiseen.

Kohti kuntoa – on Espoon kaupungin liikuntatoimen johtama projekti, jossa annetaan
tietoa eri liikuntalajeista ja opetetaan perustekniikkaa. Meidän osuutemme on
luonnollisesti hiihto. Tietoa löytyy tästä kalenterista toisaalla.

Finlandia-ryhmä jäsenet tähtäävät oman hiihtokuntonsa kasvattamiseen ja ainakin
osa myös jonkun pitkän matkan hiihtosuorituksen tekemiseen. Tästäkin lisää toisaalla
kalenterissa.

Työyhteisöille tarjoamme hiihdon ja hiihtotekniikan harjoitusta ja samalla työkunnon 
parantamista. Lisätietoa toisaalla tässä kalenterissa.

Koululaiset käyttivät erittäin hyvin murtsikkakirjaston palveluja ja voitelupalvelulla 
olisi enemmän kysyntää kuin voimavaramme riittävät. Talveksi 2014 uudistamme 
kalustoa kiitokset sekä valtiolle, Espoon kaupungille ja Lionseille hankintojen 
mahdollistamisesta. 

Kausi 2013 - 2014 on jo alkanut ja tilanne näyttää lupaavalta. Mitalimahdollisuuksia 
on kaikissa ikäluokissa ehkä yleistä sarjaa lukuun ottamatta. Team EHS:n panostus 
tuottanee meille kuitenkin lähivuosina menestystä myös yleisen sarjan kisoissa.

Kiitän kaikkia seuran jäseniä aktiivisesta toiminnastanne seuran hyväksi. 

Tervetuloa Espoon Hiihtoseuran tapahtumiin.

Patrik
Ehrnrooth
Espoon Hiihtoseuran puheenjohtaja



Huolehditko riittävästi työntekijöidesi hyvinvoinnista?

TYKY-hiihto
Fyysisesti hyväkuntoinen työyhteisö on tutkitusti myös tuottava. Miten olet tukenut oman
työyhteisösi liikuntaharrastuksia?

Espoon hiihtoseura on vuosien aikana liikuttanut pääkaupunkiseudun nuoria hiihtäjiä mm.
hiihtokoulujen ja lastenhiihtojen avulla. Viime vuosina aikuishiihdon alueella on ollut kasvava
kysyntä, johon EHS nyt vastaa TyKy hiihtopaketeilla. Espoon Hiihtoseura tarjoaa tulevana
talvena tiimillesi, johtoryhmällesi tai vaikkapa asiakkaillesi hiihtoaamun tai -iltapäivän, jonka
aikana ammattivalmentajan avulla läpikäydään perinteisen- tai luisteluhiihdon tekniikkaa.

Ryhmäkoko on 10 henkilöä ja paketti sisältää 2 tunnin tekniikkaharjoituksen valitulla
hiihtotyylillä. Voitte aloittaa työpäivän hiihdolla heti kello 8 jälkeen, tai ajoittaa harjoituksen
iltapäivään niin, että harjoitus päättyy viimeistään kello 17.

Peruspaketin hinta on 400 euroa.   Jos
haluatte 2 x 2 h, hinta on 600 euroa.
Hiihtäjillä on omat varusteet.

High end paketissa harjoitus on
samanlainen, mutta pakettiin kuuluvat
ammattilaisen jokaiselle osallistujalle käsin
valitsemat sukset, sauvat ja monot. Tämän
paketin h in ta r i i ppuu varusteiden
hintakategoriasta.

Laadimme mielellämme myös yksilöllisten
tarpeiden mukaisia yrityspaketteja. Ota
yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä teille
sopiva ratkaisu.

Tiedustelut:

Timo Itkonen, puh. 040
80 97 111



Espoon hiihtoseura on Espoon ja Kauniaisten alueella 
toimiva maastohiihdon erikoisseura, joka on perustettu 
vuonna 1980. Seurassa on jäseniä lähes 500 ja toimintaa
ympäri vuoden.

Seuran tarkoituksena on edistää maastohiihdon harrastusta 
toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen 
harrastaisi kunto- ja kilpaurheilua edellytystensä ja tarpeidensa 
mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

Lapsille: lasten hiihtokouluja sekä Hiihtokilpailuja.

Nuorille ja aikuisille: harjoitus- ja valmennustoimintaa, joka 
tähtää kilpailumenestykseen sekä 
hiihtokilpailuja.

Harrastehiihtäjille: välinevuokrausta, voitelupalvelua, välinepörssin 
kotisivuilla, aikuisten hiihtokouluja sekä seuran toimintaan 
osallistumista.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään seuramme jäseneksi tai saamaan lisätietoa 
seuramme toiminnasta, ota meihin yhteyttä kotisivujemme 
ww  w  .espoonhiihtoseura.fi   kautta tai seuraaviin henkilöihin:
Puheenjohtaja  Patrik Ehrnrooth 050 5060732 patrik.ehrnrooth@gmail.com

Kilpailutoiminta, Matti Heikkilä 040 590 9345 mattij.heikkila@kolumbus.fi   

V  almennustoimin  
ta Teemu 
Pasanen Juha 
Salmelin

040 830 1166
050 522 3508

teemu.pasanen@esportwise.co
m     juha.salmelin@nsn.com  

Lasten     hiihtokoulut ja lastenhiihdot  
Timo Itkonen                                   040 80 97 

111
timo.itkonen@hotmail.com

Aikuisten     kuntohiihto  
Patrik Ehrnrooth 050 506 0732 patrik.ehrnrooth@gmail.com

Hiihtopalvelut ja varainhankinta, 
Vesa Aaltonen
Lauri Lammivaara

045 137 5355 

044  033 0498

vesku@iki.fi

lauri@lammivaara.com

http://www.espoonhiihtoseura.fi/
mailto:vesku@iki.fi
mailto:patrik.ehrnrooth@gmail.com
mailto:juha.salmelin@nsn.com
mailto:teemu.pasanen@esportwise.com
mailto:teemu.pasanen@esportwise.com
mailto:mattij.heikkila@kolumbus.fi
mailto:patrik.ehrnrooth@gmail.com


T  alous     ja     naistoimikunta  
Jenny Peipinen

    
040 530 3062 jenn  y  .peipinen@gmail.com  

ESPOON HIIHTOSEURA RY:N JÄSENMAKSUT 2014

Liittymällä Espoon Hiihtoseuraan voit laajentaa hiihdon harrastusmahdollisuuksiasi. 

Jäseneksi voi ilmoittautua taloudenhoitaja Jenny Peipiselle.

Ilmoita Jennylle nimesi, yhteystietosi ja syntymäaikasi.

Jenny Peipinen
Rajontie 80
02520 Lapinkylä
040 530 3062 
jenn  y  .peipinen@gmail.com  

Seuran jäsenmaksut 2012
• Perhe: 100 €.
• Aikuiset: 40 €.
• Lapset: 20 €.
• Vapaaehtoinen kannatusmaksu: 100 €.

Jäsenmaksun vastineeksi seura tarjoaa mahdollisuuden osallistua seuran valmennus- 
ja harrastetoimintaan, alennetun hiihtokoulumaksun, ilmaisen osanoton Seuran 
mestaruuskilpailuihin, SM- ja PM -kisoihin sekä Kannussillanmäen kuntosalivuoron.

Seura pyrkii lisäksi saamaan alennuksia varustehankinnoista. 

Menestyneille kilpahiihtäjille seura tarjoaa valmennustukea.

Tervetuloa Espoon Hiihtoseuraan!

mailto:.peipinen@gmail.com
mailto:jenny.peipinen@gmail.com
mailto:.peipinen@gmail.com
mailto:jenny.peipinen@gmail.com


VOITELUPALVELU JA MURTSIKKAKIRJASTO LEPPÄVAARASSA

Kaipaavatko suksesi luistoa, pitoa tai muuten vain huoltoa?
Tuo suksesi Espoon Hiihtoseuran voitelupalveluun Leppävaaran urheilupuistoon!

Voitelupalvelu pyritään pitämään avoinna tammi-maaliskuussa (lumi- ja säävarauksin)
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10 - 16.
Hinnasto on nähtävänä paikan päällä pukuhuone nro 1:ssä.

Murtsikkakirjasto:
EHS on hankkinut n. 30 settiä junioreiden suksia, sauvoja ja hiihtokenkiä lähinnä 
koululuokkien käyttöön, mutta välineitä on myös vuokrattavana Leppävaaran 
voitelupalvelussa viikonloppuisin.
Koulujen varaukset etukäteen ww  w  .espoonhiihtoseura.fi  .

Välinepörssi
Käytettyjen hiihtovarusteiden kauppapaikan löydät
ww  w  .espoonhiihtoseura.fi/välinepörssi  .
Sivuille on helppo jättää joko osto- tai myynti-ilmoitus.

Espoon hiihtoladut
Espoon hiihtolatureittejä ja niiden kunnon voi tarkistaa internetistä osoitteessa
ww  w  .espoo.fi/liikunta   valitsemalla ulkoilu -> hiihto ja linkin latukarttapalvelusta.

http://www.espoo.fi/liikunta
http://www.espoonhiihtoseura.fi/v
http://www.espoonhiihtoseura.fi/


UORISO

Seuran nuorisotoimintaa organisoi ja hoitaa erillinen nuorisojaosto. Nuorisojaostoa johtaa
seuran nuorisopäällikkö. Seuran nuorisotoiminnan tehtävänä on tarjota hiihtoa harrastaville
lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa lajia ohjatusti, oppia hiihtotaitoa sekä tarjota
hienoja hiihtoelämyksiä. Tätä varten seura järjestää Hiihtokoulua, Lastenhiihtokisoja sekä
harrasteryhmän 10 – 18 v. lapsille ja nuorille.

Tervetuloa Espoon Hiihtoseuran hiihtokouluun talvella 2014

Talven hiihtokouluryhmät kokoontuvat Leppävaarassa (lumiolosuhteet voivat aiheuttaa
muutoksia paikkaan). Pidämme hiihtokoulun 20.1.2014 lähtien aina Leppävaarassa, mikäli
emme pääse hiihtämään, niin teemme ns. kuivanmaan harjoittelua. Tähän on hyvä varata
lenkkikengät mukaan, kunnes lumi-olosuhteet ovat varmistuneet!

Leppävaaran urheilukeskuksessa hiihtokoulu järjestetään talvella 2014 maanantai- iltaisin
(tammikuu-maaliskuu). Kokoontuminen yleisurheilustadionin katsomon uimahallin
puoleiseen päätyyn.

Mukaan ovat tervetulleita kaikki 2002 - 2007 syntyneet hiihdosta kiinnostuneet lapset.

Hiihtokoulussa pääasiana on leikinomainen hiihtämisen opettelu. Samalla käydään läpi
perinteisen ja vapaan hiihtotekniikat. Opittavia asioita ovat mm: käännökset, alamäen ja
ylämäen tekniikat, tasatyöntö, yksipotkuinen tasatyöntö, vuorohiihto, vapaan hiihtotavan eri
tekniikat (kuokka, wasberg, mogren) jne. Hiihtokoululaiset jaetaan sopiviin ryhmiin iän ja
taitojen perusteella. Ryhmäjaot ovat: keltainen/ylä, keltainen/ala, vihreä sekä punainen.
Punaisen ryhmän hiihtäjät harjoittelevat vain perinteistä hiihtotekniikkaa, joten
luistelusuksien hankinta ei ole välttämätöntä. Suosittelemme 8v. ja vanhemmille
luisteluhiihtovälineiden hankintaa.



- perinteisen hiihtotekniikan kerroille pitovoidellut tai 
pitopohjaiset sukset

- vapaan tekniikan kerroille pitovoiteettomat sukset
- vaatetus sään mukaan. Muista että hiihtäessä tulee 

hiki!

Ilmoittautumiset netissä  ww  w  .espoonhiihtoseura.fi     olevan ilmoittautumislomakkeen
kautta:
Hiihtokoulun vuosimaksu on 80 euroa sisältää Ski Passin (vakuutus) sekä seuran
jäsenmaksun. Maksun voit maksaa 31.1.2013 mennessä Espoon Hiihtoseuran tilille
Nordea: FI82 2290 1800 0412 31 

Lisätietoja hiihtokoulusta antaa:

Timo Itkonen 
timo.itkonen@hotmail.com  
puh. 040-80 97 111

Hiihtokoulun vaihe1 alkoi jo syyskuussa mutta lumijaksolle ehtii 

vielä mukaan! Talven 2014 ohjelma

Vk Pvm Klo Paikka Hiihtotapa Pääteema

2 12.1.2014 11.00 Kivikko Halli perinteinen taito olla suksilla, tasapaino 

2 20.1.2014 17.30 Leppävaara vapaa taito olla suksilla, tasapaino.
 Huom.3 27.1.2014 17.30 Leppävaara perinteinen perinteisen eri tekniikat

4 3.2.2014 17.30 Leppävaara vapaa vapaan eri tekniikat

5 10.2.2014 17.30 Leppävaara perinteinen hiihtomaa, pelit/leikit suksilla

6 HIIHTOLOMA

7 24.2.2014 17.30 Leppävaara vapaa ryhmässä hiihto/pitkä lenkki

8 3.3.2014 17.30 Leppävaara perinteinen hiihtomaa:pelit/leikit suksilla

9 10.3.2014 17.30 Leppävaara vapaa tekniikan kertaus/sprinttikisa

mailto:timo.itkonen@hotmail.com
file:///Users/teemup/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/07420DE2-7747-4F88-8D3C-3AA985F1CDBA/%5Ch


17.3.2014 17.30 Leppävaara perinteinen tekniikan kertaus/sprinttikisa

24.3.2014 17.30 Leppävaara vapaa hiihtomaa:pelit/leikit 
suksilla

31.3.2014 17.30 Leppävaara perinteinen ryhmässä hiihto/pitkä lenkki



LASTENHIIHDOT

Espoon Hiihtoseuran järjestämät lastenhiihdot ovat lapsille tarkoitetut leikkimieliset
hiihtokilpailut. Sarjoja on 6-14-vuotiaille, ilmoittautumiset kello 18 mennessä kilpailua
edeltävän iltana tällä sivulla kunkin kilpailun kohdalta löytyvän linkin
“Ilmoittautuminen” kautta. Huom. Valitse oikea kilpailu! Ilmoittautuminen (ei
suositeltava) onnistuu myös paikan päällä viimeistään 45 minuuttia ennen kisojen
alkamista.

Kunkin kilpailun ennakkoilmoittautuminen avautuu noin viikkoa ennen kyseistä kisaa. 
Ja sulkeutuu kisaa edeltävänä iltana klo 18.00.

Järjestelyjen helpottamiseksi toivomme mahdollisimman monen ilmoittautuvan
ennakkoon. Tule mukaan hiihtokilpailuihin, jossa kaikki ovat voittajia.
Lastenhiihdoissa kaikki palkitaan mitalilla! Mitali annetaan kaikille heti maaliintulon
jälkeen.

Tiedustelut: timo.itkonen@hotmail.com 
Timo Itkonen puh. 040 80 97 111

Kilpailuohjelma
2014:

   
Su 26.1 Leppävaara
Klo 14:00 Leppävaaran urheilupuisto
Hiihtotapa V

Su 9.2. Silkkiniitty, Tapiola
Klo: 14:00 Silkkiniitty, Tapiola
Hiihtotapa: P

Su 2.3. Leppävaara, Lions-hiihdot
Klo: 11:30 Leppävaaran urheilupuisto
Hiihtotapa: P+V (Nuoremmat P, vanhemmat vapaalla)

La 15.3. Puolarmaari
Klo: 14:00 Puolarmaari, niityllä
Hiihtotapa: P
  
La 29.3. Leppävaara
Klo: 14.00 Leppävaaran urheilupuisto
Hiihtotapa: V

mailto:timo.itkonen@hotmail.com%20


HARRASTERYHMÄ

Harrasteryhmän toiminta ja periaatteet

Kohderyhmä
• 12 - 18 -vuotiaat hiihtoa harrastusmielessä harrastavat lapset ja nuoret

Henkilöstö
• Harrastemanageri Riku Rantanen puh. 0400- 41 02 31
• 0-1 apuvetäjää

Toiminta
• Toimintaa syys-talvikaudella (marraskuu-huhtikuu)
• Yhteisharjoitukset: 1 krt. /viikko
• Tarkoitus on madaltaa hiihdon aloittamisen kynnystä hiihtokouluiän ohittaneille

eli noin 12 - 18 -vuotiaille
• Ryhmä antaa mahdollisuuden harrastaa hiihtoa “sivulajina”. Harjoitusten

aikatauluissa otetaan mahdollisimman pitkälle huomioon kaikkien ryhmäläisten
toiveet.

• Valmennuksen laadullisista tavoitteista ei tingitä ja kilpailuihin osallistumiseen
kannustetaan.

Valmennusmaksut

• Ryhmämaksu 80€. /kausi



VALMENNUS

Seuran valmennustoimintaa organisoi ja hoitaa erillinen valmennusjaosto.
Valmennusjaostoa johtaa seuran valmennuspäällikkö. Seuran valmennustoiminnan
tehtävänä on tarjota kilpahiihtoon panostaville nuorille ja aikuisille
mahdollisimman hyvät harjoitus- ja valmentautumismahdollisuudet. Tätä varten
seura tarjoaa erillisiä valmennusryhmiä eri ikäisille kilpahiihtäjille sekä järjestää
valmennusleirejä ja testejä.

LEIRIT

Seura järjestää kauden aikana useita valmennusleirejä 10-, HS-, 17-23-ryhmän ja
Team EHS:n hiihtäjille.

Leirit
2013-2014

Vk Pvm Leiri Paikka Kohderyhmä

23 02.06.-13.06. Kesähiihtoleiri Sognefjellet, Norja TE

31 27.07.-04.08. Lapin kesäleiri Ylläs TE

35 24.08.-01.09. Rullahiihtoleiri Otepää TE,17-23

37 13.09.-15.09. Syysleiri Jämi HS, 10

41-42 06.10-17.10. Korkean paikan leiri Val Senales, Italia TE

42 13.10.-16.10. Hiihtoputkileiri Leppävirta 17-23,HS

45-47 02.11.-23.11. Lapin lumileiri Olos TE,17-23

49 01.12.-08.12. Lapin  lumileiri Saariselkä TE,17-23,HS,10

TE = Team EHS
17-23 = 17-23-ryhmä
HS = HS-ryhmä
10 = 10-ryhmä



TESTIT

Seura järjestää kauden aikana useita erilaisia testejä oman kunnon ja kehityksen
mittaamiseksi. Testit on pääasiassa tarkoitettu valmennusryhmissä (Team EHS, 17-
23- ja HS-ryhmä) oleville hiihtäjille, mutta myös kaikki muut seuran jäsenet ovat
tervetulleita testaamaan omaa kuntoaan.

Testijuoksut 
RH-testit 
Lihaskuntotestit 
Tasotestit

Testit 2013-14

Vk Pvm Klo Testi Paikka Kohderyhmä

19 ke 08.05. 18:00 Testijuoksu 1 Leppävaara TE,17-23,HS

21 ti 21.05. 18:00 Lihaskuntotestit Leppävaara TE,17-23,HS

22 ke 29.05. 18:00 RH-testi 1 Bemböle TE,17-23,(HS)

25 ke 19.06. 18:00 Testijuoksu 2 Leppävaara TE,17-23,HS

32 ke 07.08. 18:00 RH-testi 2 Bemböle TE,17-23,(HS)

34 ke 21.08. 18:00 Testijuoksu 3 Leppävaara TE,17-23,HS

39 ti 24.09. 18:00 Lihaskuntotestit Leppävaara TE,17-23,HS

40 ke 02.10. 18:00 RH-testi 3 Brobacka TE,17-23,(HS)

43 ke 23.10. 18:00 Testijuoksu 4 Leppävaara TE,17-23,HS

TE = Team EHS
17-23 = 17-23-ryhmä
HS = HS-ryhmä
Testijuoksut 
RH. -testit 
Lihaskuntotestit 
Tasotestit
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VALMENNUSRYHMÄT

Seurassa toimii useita valmennusryhmiä eri- ikäisille /-tasoisille kilpahiihtäjille. 
Valmennusryhmiä on aina 10-vuotiaista aikuishiihtäjiin saakka.

Seuran yli 10-vuotiaiden valmennusryhmissä on kaudella 2013 - 2014 yhteensä noin 
100 hiihtäjää.

1. Team EHS
18 – 35 -vuotiaat menestyneet ja huipulle tähtäävät hiihtäjät

2. Haastajaryhmä
Aikuisikäiset kilpahiihtäjät ja veteraanit

3. KS -ryhmä
16 - 20 -vuotiaat kilpahiihtäjät

4. HS-ryhmä
13 - 16 -vuotiaat kilpahiihtäjät

5. 10-ryhmä
9-12 -vuotiaat kilpahiihtäjät

Tutustu ryhmien hiihtäjiin ww  w  .espoonhiihtoseura.fi  .

RAKENNUSLIIKE 
FINANSSI KY

UUDIS- JA 
KORJAUSRAKENTAMINEN

http://www.espoonhiihtoseura.fi/


TEAM EHS

Team EHS:n toiminta ja periaatteet

Kohderyhmä
• Seuran 19-35 -vuotiaat huippuhiihtäjät
• Tähän ryhmään kuuluvat seuran 20-sarjan ja yleisen sarjan hyvin menestyneet 

kilpahiihtäjät,  jotka tähtäävät hiihdossa kansalliselle ja kansainväliselle huipulle.
Henkilöstö
• Päävalmentaja Teemu Pasanen, 040-830 1166
• Joukkueenjohtaja Juha Salmelin, 050-522 3508

Toiminta
• Toimintaa ympäri vuoden
• Ryhmän yhteisharjoituksia: 1-3 krt/vk (+ yhdessä 17-23 -ryhmän kanssa 2-3 
krt/vk, yht. 4-6 krt/vk)
• Pääpaino yksilöllisessä huipulle tähtäävässä harjoittelussa
• Ryhmälle järjestetään kauden aikana 6-8 leiriä (4 ryhmän omaa leiriä ja 3-4 leiriä

yhdessä 17-23 -ryhmän kanssa)
• Urheilijoille tarjotaan kattava testauspatteri kunnon kehittymisen seuraamiseksi
• Kilpailullisena tavoitteena SM-hiihdot, Suomi Cup sekä kansainväliset kilpailut
• Osa ryhmäläisistä on mukana myös seuran 17-23 -ryhmässä, ja ryhmät tekevätkin

tiivistä yhteistyötä
• Ryhmällä voi olla omia ryhmän taloudellissia tukijoita

Leirit
• Sognefjellet, Norja (10 vrk kesäkuussa)
• Ylläs (8 vrk heinäkuussa)
• Otepää, Viro (8 vrk elokuussa, yhdessä 17-23 -ryhmän kanssa)
• Vuokatti (6-7 vrk syyskuussa)
• Val Senales, Italia (11-12 vrk lokakuussa)
• Olos (10-21 vrk marraskuussa, osittain yhdessä 17-23 -ryhmän kanssa)
• Saariselkä (8 vrk joulukuussa, koko seuran yhteinen lumileiri)

Testit
• Juoksutesti 9km/12 km (2-3 krt/vuosi)
• Seuran yleinen juoksutesti 4 km (2-4 krt/vuosi)
• RH-testi TT 3x1,8km (3 krt/vuosi)
• Tasotestit laktaattimittauksin
• Lihaskuntotestit (2 krt/vuosi)

Valmennustuki
• Urheilijat voivat saada seuralta erityisiä saavutusstipendejä SM-

menestyksen mukaan.
• Urheilijat voivat saada seuran myöntämää urheilijan valmennustukea 

ryhmän leirikuluihin.
Valmennusmaksu
• Ryhmämaksu 500 eur/kausi



17-23-RYHMÄ

17-23-ryhmän toiminta ja periaatteet

Kohderyhmä
• 16-23 -vuotiaat kilpahiihtoa harrastavat nuoret (17-23 -sarjalaiset)

Henkilöstö
• Joukkueenjohtaja: Esa Kurkela, puh. 040-502 6231
• Vastuuvalmentaja: Teemu Pasanen, puh. 040-830 1166
• 1-2 apuvalmentajaa

Toiminta
• Toimintaa ympäri vuoden
• Ryhmän yhteisharjoituksia: 2-3 krt/vk
• Pääpaino monipuolisessa kestävyysharjoittelussa  ja lajinomaisen 

harjoittelun lisäämisessä
• Ryhmälle järjestetään kauden aikana 3-4 valmennusleiriä
• Urheilijoille tarjotaan kattava testauspatteri kunnon kehittymisen seuraamiseksi
• Kilpailullisena tavoitteena nuorten SM-hiihdot
• Mahdollisuus saada ryhmäharjoittelun lisäksi ohjeita ja opastusta 

itsenäiseen harjoitteluun
• Mahdollisuus saada oma henkilökohtainen valmentaja, joka tekee 

tarkat henkilökohtaiset harjoitusohjelmat ja seuraa harjoittelua 
käytännössä

• Harjoittelu tässä iässä alkaakin olla pääasiassa itsenäistä 
harjoittelua oman henkilökohtaisen valmentajan johdolla

Leirit
• Otepää, Viro (7-8 vrk elokuussa, yhdessä Team EHS:n kanssa)
• Hiihtoputkileiri lokakuussa (4 vrk Leppävirta)
• Olos (7-9 vrk marraskuussa, yhdess ä Team EHS:n kanssa)
• Lumileiri joulukuussa (5 vrk Vuokatti) Testit

Testit
• Juoksutesti 4 km (4 krt/vuosi)
• RH-testi TT 3x1,8km (3 krt/vuosi)
• Lihaskuntotestit (2 krt/vuosi)
• Tasotestit  laktaattimittauksin  (2 krt/vuosi)

Valmennustuki
• Urheilijat voivat saada seuralta erityisiä saavutusstipendejä SM-menestyksen 

mukaan.
• Erityisen lahjakkaat ja hyvin menestyneet hiiht äjät voivat päästä mukaan myös 

seuran eliittihiihtäjien Team EHS -ryhmään, ja saada seuran myöntämää 
urheilijan valmennustukea.

Valmennusmaksut
• Ryhmämaksu 300 eur/kausi
• Ryhmämaksu + henkilökohtainen valmennus 600 eur/kausi



HS-RYHMÄ

HS-ryhmän toiminta ja periaatteet

Kohderyhmä
• HS-ikäiset (13-16 -vuotiaat) kilpahiihtoa harrastavat nuoret
Henkilöstö
• Joukkueenjohtaja: Olavi Nummi, puh. 040-734 6104
• Vastuuvalmentaja: Maria Heikkilä, puh. 040-834 8575
• 3-5 apuvalmentajaa
Toiminta
• Toimintaa ympäri vuoden (toukokuusta-huhtikuulle, heinäkuussa noin 5-6 vk:n 

kesätauko)
• Yhteisharjoitukset: 2-3 krt/vk
• Pääpaino talvella erityisesti hiihtotekniikassa (perustekniikat)
• Pääpaino kesällä ja syksyllä on hiihtäjän eri harjoitusmuotojen ja erilaisten 

harjoitteiden opettelemisessa
• Kilpailullisena huipennuksena HS-loppukilpailut
• Ryhmäharjoittelun lisäksi annetaan kuukausikohtaiset ohjeet ja opastusta 

itsenäiseen harjoitteluun
Leirit
• Jämin syysleiri (3 vrk syyskuussa, yhdessä 10-ryhmän kanssa)
• Leppävirran hiihtoputkileiri (4 vrk lokakuussa, yhdessä 17-23 -ryhmän kanssa)
• Saariselän lumileiri (7-8 vrk joulukuussa, koko seuran yhtieinen lumileiri)
Testit
• Juoksutesti 4 km (4 krt/vuosi)
• Lihaskuntotestit (2 krt/vuosi)
• RH-testi TT 3x1,8km (3 krt/vuosi) (15-16 sarjalaiset)
• Tasotestit (2 krt/vuosi) (ilman laktaattimittauksia)
Valmennusmaksut
• Ryhmämaksu 300 eur/kausi (Taso 1)
• Ryhmämaksu 150 eur/kausi (Taso 2)



10-RYHMÄ

10-ryhmän toiminta ja periaatteet

Kohderyhmä
• 9-12 -vuotiaat kilpahiihtoa harrastavat lapset

Henkilöstö
• Joukkueenjohtaja: Pasi Raasakka, puh. 040-505 6487, pasi.raasakka@nsn.com
• Vastuuvalmentaja: Pasi Raasakka, puh. 040-505 6487, pasi.raasakka@nsn.com
• 3-5 apuvalmentajaa

Toiminnan yleiskuvaus
• EHS Kymppiryhmä on noin 9-12-vuotiaiden harjoitusryhmä, jolla on yhteisiä 

harjoituksia 1-2 kertaa viikossa ympäri vuoden.
• Toiminta on vielä leikkimielistä, ryhmäläisillä ei ole vielä henkilökohtaisia 

harjoitusohjelmia tms., mutta ryhmä on kuitenkin tarkoitettu lähinnä 
kilpahiihdosta kiinnostuneille ja siihen taipumuksia omaaville lapsille, luomaan 
pohjaa myöhemmälle harrastukselle.

• Ryhmän toiminnassa tavoitteena on erityisesti kilpahiihdossa tarvittavien 
ominaisuuksien ja tekniikoiden kehittäminen mahdollisimman monipuolisilla 
harjoituksilla, ottaen huomioon lasten erilaiset kehitystasot.

• Hyvä ja reilu ryhmähenki, kaverit sekä riittävä leikkimieli ja leikinomaisuus 
harjoituksissa ja kilpailuissa ovat kymppiryhmässä tärkeitä.

• Tarvittaessa harjoituksissa ryhmä jaetaan pienempiin tasoryhmiin kunto- ja 
taitotason mukaan.

• Ryhmäläiset käyvät talvella seuran ulkopuolisissa hiihtokilpailuissa ja alueen/
piirin viestikisoissa oman kiinnostuksensa mukaan, ja lasten vanhempien tulee
silloin yleensä toimia lastensa huoltajina.

• Ryhmään osallistuminen ei edellytä seuran ulkopuolisiin hiihtokisoihin 
osallistumista, mutta erityisesti viestikilpailuihin osallistuminen on toivottavaa.

• Ryhmään kutsutaan mukaan lapsia ensisijaisesti EHS:n lastenhiihdoissa tai 
muissa hiihtokilpailuissa menestymisen perusteella. Jos olet kiinnostunut ryhmään 
osallistumisesta, ota yhteys Kymppiryhmän vastuuvalmentajaan.

Tarkoituksena on, että ryhmässä olisi vähintään kolme tyttöä ja kolme poikaa 
kustakin vuosi-ikäluokasta (kauden aloitusvuoden aikana 9 vuotta täyttävät, 
kauden aloitusvuoden aikana 10 vuotta täyttävät, kauden aloitusvuoden aikana 11
vuotta täyttävät).

• Näin pyritään varmistamaan se, että jokaisella ryhmässä on oman ikäistään ja 
tasoistaan seuraa. Samalla edesautetaan sitä, että jokaisesta vuosi-ikäluokasta 
saadaan innokkaita ja taitavia hiihtäjiä myös ylemmän tason valmennusryhmiin.

Leirit
• Syysleiri syyskuussa (2-3 vrk Jämi)
• Lumileiri joulukuussa (7-8 vrk Saariselkä)
Valmennusmaksut

• Ryhmämaksu 150 eur/kausi



AIKUISRYHMÄ

Aikuisryhmän toiminta ja periaatteet

Kohderyhmä
• Yleisen sarjan kilpahiihtäjät (24-35 vuotiaat)
• Tähän ryhmään kuuluvat kaikki ne seuran yleisen sarjan kilpahiihtäjät, 

jotka eivät kuulu Team EHS:ään tai 17-23 -ryhmään
Toiminta
• Valmennus on pääasiassa itsenäistä harjoittelua
• Mahdollisesti joskus yhteisharjoituksia
• Seuran yhteiset leirit (syysleiri Leppävirta ja lumileiri Saariselkä)
• Kilpailullisena tavoitteena SM-kilpailut, piirin kilpailut tai seuran kilpailut
Testit
• Juoksutesti 4 km (4 krt/vuosi)
• RH-testi TT 3x1,8km (3 krt/vuosi)
Valmennustuki
• Ryhmän urheilijat voivat vapaasti osallistua seuran järjestämiin juoksu- ja 

rh-testeihin ja ryhmän omiin yhteisharjoituksiin
Valmennusmaksut
• Ei valmennusmaksuja



KUNTOHIIHTO

Kohti Kuntoa - Opi hiihdon perustaidot! 

HIIHDON PERUSTAIDOT AIKUISILLE
EHS järjestää aikuisille suunnatut hiihdon tekniikan alkeiskurssit 
Leppävaaran urheilupuistossa

Perinteisen tekniikan alkeet
Maanantai 20.1 klo 18.00 - 19.30.

Maanatai 10.2  klo 18.00 - 19.30.

Vapaan tekniikan alkeet
Maanatai 27.1klo 18.00 - 19.30.

Maanatai 3.2. klo 18.00 - 19.30.

 Hinta 40 € per kurssi tai molemmat 60 €.

Välineet voi tarvittaessa vuokrata Espoon Hiihtoseuralta, hinta 20 € per kurssi.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
teemu.pasanen@espoonhiihtoseura.fi

Osallistumismaksut EHS:n tilille Nordea FI82 2290 1800 0412 31.

mailto:katri.hj.valimaki@gmail.com


Finlandia - Ryhmä

Suosittu Finlandia ryhmä jatkuu myös talvella 2013 - 2014.. Kohderyhmänä ovat 
kaikki aikuiset, jotka osaavat hiihdon perusteet, mutta haluavat saada enemmän irti
harrastuksestaan.
Jos tavoitteenasi on parantaa hiihtotekniikkaa, saada harjoitteluvinkkejä, tai
kenties osallistua esimerkiksi Finlandia-hiihtoon, tämä kurssi auttaa sinua varmasti 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Kurssi on monipuolinen ja sisältää opastusta niin hiihtotekniikkaan, harjoitteluun, kuin 
myös voiteluun ja suksien valintaan. Kurssi alkoi jo marraskuussa ja hiihtoa jatketaan 
niin kauan kun ladut on auki. 

Talvella latujen ollessa auki harjoituksia on kahtena iltana viikossa tiistaisin ja 
torstaisin. Harjoituksissa on aina päivän teema, mutta itse ladun kiertäminen tehdään 
omaa vauhtia hiihtäen. EHS:ltä on valmentaja paikalla,
joka antaa opastusta ladunvarrella. Viime talvena saatu palaute pyritään hyödyntämään
talven ohjelmaa rakennettaessa.

EHS tarjoaa harjoitusta edeltävänä iltana “päivän voiteluvinkin” ja ladun varteen 
tuodaan myös voiteet.

Kurssin hinta on 160 euroa sisältäen:
• Hiihtoharjoituksia 2 kertaa viikossa
• Voitelukoulutus ja suksen valinta
• Ohjeet pitkän matkan hiihtoa varten
• Päivän voiteluohje harjoituksiin
• Hyvää hiihtoseuraa

Pyrimme myös sopimaan alan hiihtoliikkeen kanssa ryhmälle mahdolliset kalusto- ja 
vaatehankinnat alennettuun hintaan.

Kurssilla on vielä paikkoja vapaa, eli vielä ehtii mukaan! 

Kyselyt: Patrik Ehrnrooth 050-5060732 (kello 18 jälkeen) 

Ilmoittautumiset: hiihtokoulut@espoonhiihtoseura.fi

mailto:hiihtokoulut@espoonhiihtoseura.fi


PALKITSEMISEN
ERIKOISLIIKE

Meiltä saat kaikki palkinnot;
pokaalit, mitalit, lajipatsaat,
tsempparit, pinssit, viirit ja

ruusukkeet.

Suunnittelemme ja
valmistamme myös

yksilöllisiä  palkintoja ja
lahja esineitä.

Kaiverruspalvelu.
Nopeat toimitukset.



ESPOON HIIHTOSEURAN JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT 2014

1.-2.2.2014   STL:n ja SKAL:n SM-hiihdot        P/V   Leppävaara
8.2.2014       Kans. Marjon hiihdot                    P       Leppävaara
12.2.2014     Eduskunnan hiihdot                     P/V    Leppävaara
25.2.2014     Seuran mestaruushiihdot             V       Leppävaara
27.2.2014     Espoon koulujen hiihdot               V       Leppävaara
23.3.2014     I-alueen aluemestaruus-sprintti    V      Leppävaara

Harkitsetko uuden
asunnon ostoa?
Soita Asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm)
ma–pe 8–20 ja kysy lisää asumisen palveluistamme.

Teemme sen mahdolliseksi

Nordea Espoo - 
Leppävaara 
Leppävaarankatu 7 
nordea.fi
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Hiihtäjä, urheilija, osaatko pukeutua oikein;)

Hanki nyt asut mukavaan kerrospukeutumiseen EHS:n kautta. Ullmax
-tuotevalikoimassamme on erilaisia mikrokuitusettejä alimmaksi kerrokseksi, 
merinovilla- ja villafroteesettejä lämmön eristäjiksi, sukkia niin talven 
pakkasiin kuin myös leudompiin keleihin sekä pooloja, pipoja ym. Kokoja 
löytyy varmasti kaikille alkaen pikkulapsista (100 - 130 cm), jatkuen junior- 
kokoihin (140 - 160 cm) ja päättyen aikuisten XS:stä aina XXL:ään.

Ullmax -tuotteet ovat korkealaatuisia, mutta silti hinnaltaan edullisia. Ullmax 
on seurojen tuotemerkki, joten tuotteita ei ole myynnissä vähittäiskaupoissa. 
Ostamalla Ullmax-tuotteita tuet samalla EHS:n toimintaa.

Seuramme sivuilta ww  w  .espoonhiihtoseura.fi   löydät tiedot 
yhteyshenkilöistämme jotka esittelevät mielellään sinulle lähemmin Ullmax
-tuotteita. Sivuilta löydät myös ohjeet tuotteiden tilaamiseen.

Näin pukeudut oikein
Oikea pukeutumistapa on ratkaisu jos haluat pysyä lämpimänä ja samalla 
kuivana. Kaikki Ullmax -tuotteet ovat yhteensopivia maksimaalisen 
mukavuuden saavuttamiseksi. Mikrokuitu kuljettaa kosteuden poispäin 
kehosta samalla kun villatuotteet pitävät sinut lämpimänä vaikka hikoilisitkin.

100 %:sta pehmeästä mikrokuidusta koostuva MICRO lähimmäksi kehoa, 
kerrospukeutumisessa alimmaiseksi siirtämään kosteutta pois iholta.

Tämä upea materiaali, Merino Super Soft on yhdistelmä mukautuvaa, 
mukavanoloista mikrokuitua lähinnä kehoa sekä pehmeintä mahdollista 
merinovillaa materiaalin ulkopuolella. Käytä joko yhdessä mikrokuitu- 
tuotteiden päällä lämmöneristäjänä tai yksin lähinnä kehoa.

VILLAFROTEE kylmiin olosuhteisiin pidettäväksi muiden Ullmax-tuotteiden 
päällä.

http://www.espoonhiihtoseura.fi/
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http://www.vermo.fi/


Vermo (09) 348 834
Ravintola Raviini (09) 3488  3370
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