
XXVII PANDA ALA-ASTEVIESTIT 2023 Matti Harju 22.11.2022 

 
Keski-Suomen koulujen ala-asteiden Panda-viestit hiihdetään pohjoisella alueella 
Äänekoskella to 16.3.2023 ja eteläisellä alueella Keuruulla to 9.3.2023. Viestiin osallistuvat 
1-6. luokat. Keski-Suomen KLL:n aluevastaava on Samuli Pentinniemi Keski-Palokan koulu, 
040-763 7376, samuli.pentinniemi@jkl.fi. Järjestelyt on sovittu 21.11.2023. 
 
To 16.3.2023/Pohjoinen alue: Äänekoski  (2022 Pihtipudas) 
– KLL:n pohjoisen alueen kilpailu Äänekoskella. Paikka: Liikuntapuisto, Römminkatu 22.  
– kilpailujärjestäjäkoulu: Äänekoski 
- yhteyshenkilö: Äänekosken Huima, Veikko Tarvainen 040-5421672, veitarv@gmail.com. 
– TD Alpo Peltola, 0400-747278, alpo.peltola@pp.inet.fi. 
Pohjoinen alue (12): Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, 
Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski. 

 
To 9.3.2023/Eteläinen alue: Keuruu   (2022 Keuruulla peruttu) 
– KLL:n eteläisen alueen kilpailu Keuruulla. Paikka: Keurusselän liikuntapuisto 
– kilpailujärjestäjäkoulu: Keuruun vapaa-aikatoimi/Keuruun ala-aste   
- yhteyshenkilö: Heli Peltola, 040-827 2753, heli.peltola@keuruu.fi 
– seura: Keuruun Kisailijat, Veikko Ahonen 0400-874146, toimisto@keuruunkisailjat.fi 
-- TD Matti Harju 044-5553012, mattik.harju@hotmail.fi 
Eteläinen alue (10): Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Jyväskylä, Keuruu, Laukaa, Luhanka, 
Multia, Muurame, Toivakka. (Kuhmoinen siirtynyt Keski-Suomesta Pirkanmaalle). 
 
Ohjeita:  

– koulujen kilpailut voivat muuttaa päivämäärää. 
– aluekilpailun järjestäjät Äänekoski ja Keuruu (liikuntatoimi/koulu/yhdysopettaja) toimittavat 
kilpailukutsun alueensa kunnille/kuntien kouluille ennen hiihtoloman alkamista 7.vko:lla.  
Ilmoittautumisaika päättyy ma 13.3. klo 16/pohj. Äänekoski ja ma 6.3. klo 16 et. Keuruu.  
- TD:t ottavat yhteyden Äänekosken kaupungin ja Keuruun kaupungin 

liikuntatoimeen/järjestäjäseuraan sopien kilpailujärjestelyistä.  
- koulu nimeää ja ilmoittaa joukkueen järjestäjälle ja tuo joukkueen kilpailupaikalle. 
- OHESSA JOUKKUEEN ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
- järjestävä koulu ja seura sopivat yhdessä joukkueen huollosta. 
- joukkueessa on 6 tyttöä ja 6 poikaa, kaksi oppilasta kultakin luokalta. Nuorempi oppilas 

voi korvata vanhemman oppilaan. Hiihdetään luokkajärjestyksessä 1-6 lk. 
- pieni ala-aste (kaksi opettajaa) voi tehdä joukkueen toisen pienen ala-asteen kanssa. 
- hiihtomatka 1.-3. luokilla n. 1 km ja 4.-6. luokilla n. 2 km. (matka voi olla mieluummin 

hieman lyhempikin). Hiihtotapa on vapaa. Osuusaikoja ei oteta. 
- joukkuenumerointina voidaan käyttää ”kymppisarjoja” osuuksilla 1-12: 

esim. joukkue nro 1: 11,12,13,14,15,16,17,18,19, 10 ja uudelleen nro:t 11 ja 12. 
esim. joukkue nro 11: 111,112,113,114,115,116,117,118,119, 110 ja uudelleen 111,112. 

- Keski-Suomen Hiihto ry toimittaa Oy Panda Ab:n makeispalkinnot aluekilpailuihin 
osallistuville joukkueille (joukkuemäärä x 12/alue). 

- Keski-Suomen Hiihto ry toimittaa kustannuksellaan KLL:n mitalit aluekilpailujen (pohjoinen 
ja etelä) kolmelle parhaalle joukkueelle. Keuruulla on mitalit viime talvelta.. 

- Ella Tuovinen (050-4685863, ella.m.tuovinen@gmail.com) hoitaa Pandalta 
makeispalkinnot. (toimitus maaliskuun alussa sovitusti TD:lle Matti Harju ja Alpo Peltola) 

o palkintoja alueille 12 kpl x joukkuemäärä + varalle/alue) 
 
PANDA-alasteviesti on seura-koulu yhteistyötä. 
 
Suomen Hiihtoliiton ja Keski-Suomen Hiihdon tavoite: Jokaisella koululaisella 
pitäisi olla mahdollisuus tutustua hiihtämiseen! 
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