
                            

 
suunnistuskouluun!

Hippo-suunnistuskoulu sopii hyvin 6 

tai jo lajia harrastaneille lapsille. Samaan aikaan myös aikuisten suunnistuskoulu!

Suunnistuskoulu kokoontuu 

jonka jälkeen viikkoharjoitukset jatkuvat läpi kesän.

Varaa suunnistuskouluun säänmukainen, ulkoliikuntaan

sopiva asu, juoksuun sopivat kengät ja juomista. 

Hippo

pvm                     

ti 2.5.   

ma 8.5.                  

ma 15.5.                 

ma 22.5.                 

ma 29.5.                 

Huomioittehan, että suunnistuskoulun aloituskerta on tiistai ja muut suunnistuskoulukerrat ovat maanantaisin!

Osallistumismaksu: Koko kesältä jymyläisiltä 30 euroa/lapsi ja muilta 40 euroa/lapsi. Perheen 
seuraavilta lapsilta vähennetään hin

kartat ja Hippo -suunnistusoppaan. Aikuisten suunnistuskoulun hinta on  40 euroa.

 

Ilmoittautumiset/Lisätietoja:
Ilmoita nimi, ikä, suunnistuskokemus (taitotaso) sekä huoltajan yhteystiedot.

                            Tervetuloa    

Sotkamon Jymyn 

 Hippo -
suunnistuskouluun! 

 

suunnistuskoulu sopii hyvin 6 - 12 –vuotiaille aloitteleville 

tai jo lajia harrastaneille lapsille. Samaan aikaan myös aikuisten suunnistuskoulu!

Suunnistuskoulu kokoontuu toukokuun aikana viisi kertaa, 

jonka jälkeen viikkoharjoitukset jatkuvat läpi kesän. 

Varaa suunnistuskouluun säänmukainen, ulkoliikuntaan 

sopiva asu, juoksuun sopivat kengät ja juomista.  

 

Hippo-suunnistuskoulun kalenteri 

 kellonaika                                       paikka                                           

 klo 18 – 19.00                                Tenetin koulu

 klo 18 – 19.00                                Salmelan koulu

ma 15.5.                  klo 18 – 19.00                                Urheiluopisto

ma 22.5.                  klo 18 – 19.00                                Leivolan koulu

ma 29.5.                  klo 18 – 19.00                                Hiukka 

Huomioittehan, että suunnistuskoulun aloituskerta on tiistai ja muut suunnistuskoulukerrat ovat maanantaisin!

: Koko kesältä jymyläisiltä 30 euroa/lapsi ja muilta 40 euroa/lapsi. Perheen 
seuraavilta lapsilta vähennetään hinnasta 5 euroa. Hinta sisältää kalenterin mukaiset ohjatut harjoitukset, 

suunnistusoppaan. Aikuisten suunnistuskoulun hinta on  40 euroa.

Ilmoittautumiset/Lisätietoja: ulla-maria.kankainen@sotkamo.fi 26.4. mennessä
Ilmoita nimi, ikä, suunnistuskokemus (taitotaso) sekä huoltajan yhteystiedot.

 

tai jo lajia harrastaneille lapsille. Samaan aikaan myös aikuisten suunnistuskoulu! 

                                            

19.00                                Tenetin koulu 

Salmelan koulu 

19.00                                Urheiluopisto 

19.00                                Leivolan koulu 

Huomioittehan, että suunnistuskoulun aloituskerta on tiistai ja muut suunnistuskoulukerrat ovat maanantaisin! 

: Koko kesältä jymyläisiltä 30 euroa/lapsi ja muilta 40 euroa/lapsi. Perheen 
nasta 5 euroa. Hinta sisältää kalenterin mukaiset ohjatut harjoitukset, 

suunnistusoppaan. Aikuisten suunnistuskoulun hinta on  40 euroa. 

26.4. mennessä. 
Ilmoita nimi, ikä, suunnistuskokemus (taitotaso) sekä huoltajan yhteystiedot. 



TERVETULOA MUKAVAN HARRASTUKSEN PARIIN!

   

TERVETULOA MUKAVAN HARRASTUKSEN PARIIN! 

     


