
 

 

Avoin hiihtosuunnistuksen Suunta Huipulle -leiri Jämillä 6.-9.2.2022 
 

Valtakunnallista Suunta Huipulle -leiritystä tarjotaan tavoitteellisesti 
valmentautuville urheilijoille suunnistuksen eri lajeissa. Leirit sisältävät 
taitoharjoituksia, fyysistä harjoittelua sekä luentoja osaavien 
valmentajien johdolla.  

Hiihtosuunnistuksen valtakunnallinen Suunta Huipulle -leiri järjestetään 
Jämin urheilukeskuksessa 6.–9.2.2022. Leiri on avoin 15–18-vuotiaille 
(s.2004–2007) tavoitteellisesti harjoitteleville ja kilpaileville nuorille. 
Leirin tavoitteena on saada oppia ja innostusta hiihtosuunnistuksen ja 
kestävyysurheilun harjoitteluun sekä tutustua muihin oman lajin nuoriin 
urheilijoihin. Leirin päävalmentajana toimii maajoukkueurheilija Mirka 
Suutari. 

Olosuhteet 

Hiihto-olosuhteet ovat Jämillä vastaavaan aikaan yleensä erinomaiset.  
Leiriä edeltää 5.–6.2. Kyrös-Rastin Optiwax-cup sekä Sydäntalven rastit. Kilpailuiden hiihtosuunnistusurat 
ovat leiriläisten käytettävissä muun latuverkoston lisäksi. Leirin aikana tehdään useita 
hiihtosuunnistusharjoituksia sekä muita harjoituksia oheisen ohjelman mukaisesti. Mikäli lumitilanne 
heikkenee, ohjelmaa sovelletaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 

Majoitus 

Reima Country Center -hotellissa (Jämintie 650 38800 Jämi), joka sijaitsee Jämin ydinalueella. Hotellissa on 
16 kpl 2–3 hlö huoneita. Huoneissa on oma wc-suihkuhuone ja parveke. Lisäksi hotellin alakerroksessa on 
kokoustila, sauna- ja pesutilat. Ylimmässä kerroksessa on tilaa yhdessäoloon, kehonhuoltoharjoituksiin sekä 
luentojen ja analyysien pitoon. Hotellin kaikki tilat ovat ainoastaan Suunta Huipulle -leiriryhmän käytössä. 
Suksihuoltotilat löytyvät Jämikeskuksen palvelurakennuksen varastosta noin 100 metrin etäisyydellä RCC-
hotellista. 
 
Maksu 
Leirin hinta sunnuntain lounaasta keskiviikon päivälliseen on 380 € sisältäen leiriohjelman mukaiset 
harjoitukset, valmennuksen ja majoituksen täysihoidolla tulopäivän lounaasta lähtöpäivän päivälliseen 
(myös iltapalat).  

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen ja maksu suoritetaan Suomisportissa sunnuntaihin 16.1.2022 mennessä. Leirille otetaan 
maksimissaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiri toteutuu, mikäli osanottajia on vähintään 
20. Mikäli koronarajoitukset tai liian vähäinen osanottomäärä estävät leirin toteutumisen palautetaan 
maksut täysimääräisenä ilmoittautuneille. Sairastumistapauksessa osallistujalla on oikeus peruuttaa 
osallistuminen lääkärintodistuksella. 
 
Varustus 
Tarvitset mukaan keliin ja olosuhteisiin sopivat hiihto- ja hiihtosuunnistusvälineet sekä 
sisäliikuntavarusteet. Majoituksessa on lakanat ja pyyhkeet. 

https://jami.fi/aktiviteetit/hiihto/
http://www.kyros-rasti.fi/seura/105/sydantalven-rastit-ja-optiwax-cup
https://jami.fi/majoitus/hotellit/hotelli-reima-country-center/


 

 

Alustava ohjelma 

Leiri alkaa Jämin urheilukeskuksessa järjestettävien Kyrös-Rastin Sydäntalven rastien jälkeen. Kilpailuihin 
osallistuville suositellaan harkitsevan lauantaina pääsarjan Optiwax-sprinttiin ja takaa-ajoon osallistumista, 
mutta toki myös omaan sarjaan voi halutessaan osallistua. Kilpailuihin osallistuvat ilmoittautuvat ja 
maksavat osallistumismaksun itse.  

Sunnuntai 6.2. 
10:00 Sydänmaan rastit, keskimatka 
13:00 Lounas ja majoittuminen 
15:00 Leirin avaus ja tutustumista 
17:30 Päivällinen 
19:00 Peli, lihashuolto ja kisa-analyysi  
Iltapala 
Maanantai 7.2. 
8:00 Aamupala 
10:00 Hiihtosuunnistusharjoitus: Parisuunnistus pk (paljon rasteja parilliset toisen kartassa ja parittomat 
toisen kartassa) 
12:00 Lounas 
14:30 Luento: Suunnistustaito + keskittyminen 
16:00 Hiihtosuunnistusharjoitus: Suksiketteryys, urahiihto ja alamäet 
17:30 Päivällinen 
19:00 Lihashuolto 
Iltapala 
Tiistai 8.2. 
8:00 Aamuherättely 
8:15 Aamupala 
10:00 Hiihtosuunnistusharjoitus: 2 kertaa sama rata vk-mk 
12:00 Lounas 
14:00 Luento: Hiihtosuunnistajan harjoittelu 
15:00 Hiihtosuunnistusharjoitus: väyläsuunnistus pk 
17:30 Päivällinen 
19:00 Lihashuolto 
iltapala 
Keskiviikko 9.2. 
8:00 Aamuherättely 
8:15 Aamupala 
10:00 Hiihtosuunnistusharjoitus: Ryhmävedot vk, reitinvalinta 
12:00 Lounas ja pakkaus 
15:00 Hiihto P/V huoltava 
17:00 Päivällinen ja kotiinlähtö 
 
Tarkennettu ohjelma lähetetään ilmoittautuneille viimeistään viikkoa ennen leiriä. Tervetuloa mukaan 
huippuleirille! 

Tiedustelut  
Suunnistusliiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö  
Katri Lindeqvist katri.lindeqvist@suunnistusliitto.fi puh. 044 3236657 

mailto:katri.lindeqvist@suunnistusliitto.fi

