
 

Urheiluhallin hallivuorot tällä hetkellä. Muutokset päivitetään 

kotisivuille. Katso myös muu info: www.himanganurheilijat.fi 

Halliin saa tulla vain täysin terveenä noudattaen hygienia ohjeita, 

muistaen turvavälit! #pesekädet#käytäkäsidesiä#isosaliturvaväli# 

• ma. 09.30- 11.00   Sali: Eskarit/ varhaiskasvatus   

• ma. 16.30- 20.30  Kuntosali ja rata: Kaikille jaostoille ym. 

• ma. 16.30- 19.00   Sali: Yleisurheilu 

• ma. 16.30- 20.30  Rata: Yleisurheilu 

• ma. 19.00- 21.00   Sali: Harraste lentopalloilijat M/N 

 

• ti. 16.30- 20.30   Kuntosali: Kaikille jaostoille ym. 

• ti. 16.30- 17.30   Sali: Yleisurheilu 

• ti. 17.30- 19.00   Sali ja rata: Lentopallo tytöt 

• ti. 19.00- 20.30   Rata: Yleisurheilu 

• ti. 19.00- 21.00   Sali: Miesten lentopallojoukkue 
 

• ke. 16.30- 19.00   Kuntosali: Kaikille jaostoille ym. 

• ke. 16.30- 21.00   Sali, rata: Yleisurheilu/ Seivästalli 

 

• to. 09.30- 11.00   Sali: Eskarit/varhaiskasvatus 

• to. 11.00- 14.00   (parittomilla viikoilla): Eläkeliitto  

• to. 16.30- 20.30   Kuntosali: Kaikille jaostoille ym. 

• to. 17.30- 19.00   Sali: Hiihto, A-hiihto, suunn. ja pyöräily 

• to. 19.00- 21.00   Sali: Miesten lentopallojoukkue 

 

• pe. 10.00- 12.00   Sali: MLL- päiväpeuhut  

• pe. 16.30- 19.00   Kuntosali ja rata: Kaikille jaostoille ym.  

• pe. 16.30- 18.00   Sali: Hiihto, A-hiihto, suunn. ja pyöräily 

• pe. 18.00- 21.00   Sali: Yleisurheilu/ Seivästalli 
 

• la. 10.00- 11.30   Sali ja rata: Yleisurheilukoulu 

• la. 11.30- 15.30   Sali ja rata: KePy:n yleisurheilu 

• la. 15.30- 20.00   Sali: Miesten lentopallon kotiottelut 

Tässä tällä hetkellä sovitut vuorot. Ota yhteyttä 040 7722 232, jos on tarvetta muille 

harrastusvuoroille. Sovitellaan viikonpäiville tarvittaessa. Sunnuntai on vielä vapaa. 

Sinne on suunnitteilla tapahtumia, jotka ovat koronatilanteen vuoksi vasta 

suunnitteluasteella! Torstain iltavuorot muuttuvat, sitten kun Bingo käynnistyy!  

http://www.himanganurheilijat.fi/


HUOM!! YU- Kauden päättäjäiset pe. 6.11 klo 18.00 urheiluhallilla. Tervetuloa! 

Jäsenenä HU:ssa pääset harrastamaan kaikkia lajeja ilmaiseksi, sekä erillisisiä 

järjestettyjä lajikouluja pienellä osallistumismaksulla.  Ota yhteyttä jaostojen 

puheenjohtajiin, niin saat lisätietoa lajikohtaisesti. 

Kun tulet mukaan voit osallistua lajien harjoitusvuoroihin, mielellään huoltaja 

mukana, ja jos haluat kilpailla ja edustaa HU:ta esim. yleisurheilu- ja 

hiihtokilpailuissa, saat jaoston kustantamana kilpailulisenssin aina kaudeksi 

kerrallaan.  

Hiihtokoulu on tulossa. Siitä myöhemmin tarkempaa tietoa ajankohdasta. 

HU:n jaostojen puheenhohtajien yhteystiedot: 

o Ampumahiihtojaosto: olavi.pernu(at)kotinet.com ja puh.050 366 9740 

o Hiihtojaosto: heikki.torvi(at) kotinet.com ja puh. 040 560 7960 

o Lentopallojaosto: vernasjoo(at)gmail.com ja puh. 044 587 6350 

o Pyöräilyjaosto: makelajarkko74(at)gmail.com ja puh. 050 525 4613 

o Suunnistusjaosto: pasi.santapakka(at)gmail.com ja puh. 040 590 3351 

o Yleisurheilujaosto: maijaannikkiuusitalo(at)gmail.com ja puh.050 339 3398 
 

HU:n urheilutoimen kehittämisryhmä on perustettu kehittämään ja koordinoimaan 

urheilutoimintaa seurassa. Tarkoitus on kehittää toimintaa, kouluttaa lisää vetäjiä ja 

valmentajia harjoituksiin ja myös seuratoimintaan.  

Tarvitsemme lisää käsi- ja silmäpareja kaikkeen tähän toimintaan. Ota rohkeasti 

yhteyttä ryhmän vetäjään Jari Kaattariin tai jäseniin, niin saat lisäinfoa.  

Tähän ovat tervetulleita kaiken ikäiset, kouluikäisistä senioreihin.  Tarvitaan vain 

innostusta olla mukana lasten, nuorten sekä aikuisten liikuntamahdollisuuksia 

ideoimassa, kehittämässä, valvomassa ja toimia kilpailuorganisaatioissa, oman 

ajankäytön ja resurssien mukaan hyvin matalalla kynnyksellä.  

Yhteistä koulutusta tähän järjestetään seuran puolesta ja tuella. Ilmoittaudu 

mukaan, niin saat kutsun yhteiseen aloituspalaveriin, jossa kartoitetaan 

mahdollisuuksia jatkoon. 

ILMOITTAUDU ja ilmoita yhteystietosi 15. 11 mennessä kehittämisryhmän vetäjälle 

tai sirkka.joensuu(at)kotinet.com tai puh. 040 7722 232 

Urheilutoimen kehittämisryhmä: 

o jari.kaattari(at)kotinet.com ja puh. 050 526 1003 

o maaritluikku(at)hotmail.com ja puh. 041 525 0646 

o maijaannikkiuusitalo(at)gmail.com ja puh. 050 339 3398 

o makelajarkko74(at)gmail.com ja puh. 050 525 4613 

o miikka.ketonen(at)hotmail.com ja puh. 040 560 4722 

o heikki.oja(at)kotinet.com ja puh. 050 598 4778 

o pasi.santapakka(at)gmail.com ja puh. 040 590 3351 

o vernasjoo(at)gmail.com ja puh. 044 578 6350 

 

TULE MUKAAN # SINUA TARVITAAN # OTA YHTEYTTÄ# HU 


