
 

 
24h-hiihtoinfo 2020 

 
 
Aika, paikka ja ohjelma: 
Perjantai 7.2 – lauantai 8.2 Kurkimäen urheilukentällä. 
Alkuverryttely pe klo 17.45, hiihdon lähtölaukaus perjantaina klo 18.00, maaliintulo lauantaina klo 12.00. 
Ohjelmassa mm. arpajaiset, perheen pienimmille perjantaina luistelua ja lauantaina karkkihiihdot, 
Kelokylässä LettuPaari, ym. katso tarkemmin Kurkimäen facebook. 
Muista käteistä mukaan. 
 
Mitä tehdä: 
Kokoa oma porukka esim. kotikadulta, töistä tai kaveripiiristä, kerää nimet puhelinnumeroineen ja 
hiihtovuoroineen ja palauta ilmoittautumislomake kurkimaenkyla@gmail.com viimeistään ke 
5.2.2020 mennessä. Ilmoittautumislomake löytyy www.kurkimaenkisa.com ja www.kuntoilijat.fi tai kysy 
kurkimaenkyla@gmail.com. Joukkueen koko on vähintään yksi henkilö, eikä ylä- tai 
vähimmäisikärajaa ole. Joukkueen yhteyshenkilö hoitaa joukkueensa tiedotuksen. 
 
Toimintaohje: 
Hiihtoaika on 18 tuntia, viestihiihdon tapaan eli joukkueesta on samanaikaisesti 
vähintään yksi hiihtäjä ladulla, seurana saa hiihtää. Hiihtoreitti valaistu pururata ja kenttä, 3km. 
Kelin salliessa kuutamoreitti lammen kautta. Hiihto ei ole kilpailu, vaan hyvän mielen tapahtuma.  
Joukkueiden numerolaput ja kaikki tapahtuman info löytyy huoltorakennuksesta. 
  
Hiihtäjä merkitsee itse hiihtämänsä kierrokset kentän huoltoalueella sijaitsevaan tauluun, oman 
joukkueensa kohdalle. Yövuoroille kannattaa ottaa otsalamppu mukaan. 
Maaliintulo järjestetään siten, että ankkurit kokoontuvat kentän laidalle n. 11.55 ja siitä 
tullaan maaliin yhdessä yleisön hurratessa. 
 
Huolto: 
Huoltoalueella tarjolla kuumaa mehua, huoltorakennuksessa tilat vaatteiden vaihtoon, lepoon sekä wc. 
 
Pysäköinti: 
Pysäköinti on sallittu Kurkimäen koulun ja päiväkodin pihassa. Opastus. 
 
Pakkasraja ja muutokset ohjelmaan: 
Hiihdon pakkasraja on -17 astetta lähtöhetkellä ottaen kuitenkin huomioon säätilassa odotettavissa olevat 
muutokset. Toimikunta tekee perumispäätöksen ja pidättää oikeuden muutoksiin. 
 
Osallistujia ei ole vakuutettu tapahtuman toimesta. 
 
Muuta: 
Tänä vuonna uutuutena mahdollisuus kävellä tai pyöräillä Kurkimäki Trail, aiheesta tulee lisäinfoa. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oheistapahtumat: 
 
LettuPaari  Partiolaiset päivystävät Kelokylällä, lettupannut kuumana.  
 
Karkkihiihto lauantaina klo 11.00, järjestäjänä Kurkimäen Kuntoilijat ry. 
 
Arpajaiset  loistavat palkinnot! 
 
Buffetti  perjantaina klo 17.30-21.00 ja lauantaina klo 10 alkaen.  
 
Lämäritutka  kokeile perjantaina kuinka kovaa kiekko lähtee lavasta, paras palkitaan. 
 
Suksihuoltoa  perjantaina paikalla suksihuolto APCSki ja tarvikemyyntiä. 
 
Karvakaverit  Karvakaverit paikalla lauantaina. 
 
Luistelua  perheluistelusta pipolätkään. 

 

 

Tervetuloa kaikki hiihtäjät, pyöräilijät, kävelijät ja kannustajat mukaan 24 H-hiihtotapahtumaan. 

Vietetään yhdessä mukava talvipäivä!  

Ota käteistä mukaan! 

 
 
 
Tapahtuman päävastuullinen järjestäjä Kurkimäen Kyläyhdistys ry 
Saara Mustakangas p. 044 3388 110, kurkimaenkyla@gmail.com. 
 
Järjestelyissä mukana myös Kurkimäen Kisa ry, Kurkimäen kuntoilijat ry, Vanhempainyhdistys Kurppis ry, 
Partiolippukunta Kuopion Kurjenmiekat. 
 

Tapahtuman osoite: 

Kurkimäen urheilukenttä 
Kentäntie 2 
71480 Kurkimäki 
 
Yleinen hätänumero 112. 


