
Tervetuloa Talmaan!
V inkkejä  onn i stuneeseen  

 talv i l i i kuntapä i vään



Ulkoilupäivän varusteet

Reppuun on hyvä ottaa mukaan vaihtovaatetta,
ainakin hanskat ja sukat

Lämmin takki
Lämpimätulkoiluhousut

Pipo ja hanskat

(ei vi
llalapasia) Pitkät sukat

Ennen retkeä
säänmukainen vaatetus, suosi kerrospukeutumista



Muista myös pitkät sukat 
(ei villasukkia)

Välinevuokraajien tulee tietää oma

Kengänkoko

Pituus Paino

Ennen retkeä

Jos tuot omat välineet

Nimeä tai merkitse välineesi, jotta ne eivät sekottuisi
toisten välineiden kanssa.
Muistathan tuoda myös kypärän!



yhteiset aikataulut
bussin lähtöaika koululta ja paluulähtö Talmasta
ruoka-aika

yhteiset säännöt
käykää läpi rinnesäännöt ja muut tärkeät
käyttäytymissäännöt seuraavilta sivuilta
sopikaa mm. saatteko mennä rinteessä hyppyreihin

Sopikaa lisäksi yhdessä:
Ennen retkeä



Miten rinteessä toimitaan 
linkki ski.fi youtube opetusvideoon

Tärkeät käyttäytymissäännöt
Jotta kaikilla olisi mukava ja turvallinen liikuntapäivä

Ennen retkeä

ei ohittelua hissijonossa, älä
vedätä hissiä

ole kohtelias, reilu ja mukava
kaikille

noudata rinnesääntöjä ja henkilökunnan
ohjeita, pyydä apua tarvittaessa

takaa tuleva on väistämisvelvollinen
- muista myös pulkkamäessä pidetäänhauskaayhdessä!

https://youtu.be/bMHTYvaYUsI






älä istu laskuvälineessä hississä
älä vedä tubea perässäsi hississä, pidä se
edessäsi pystyssä

noudata mattohissin ohjeita:

werneri parkissa
paikalla on runsaasti pulkkia,
stigoja, snow tubeja, liukureita
yms. välineitä - omia ei tarvitse
tuoda

älä jätä välineitä rinteen alapäähän, tuo ne aina
mukanasi takaisin ylös

jätä riittävästi väliä toisiin laskijoihin - vältä
törmäyksiä mäessä!

tarkista kylteistä,

millä välineellä

kussakin mäessä saa
laskea!



Saapuminen Talmaan

Odottakaa bussin jättöpaikalla parkkipaikalla yhtenä
ryhmänä, kunnes Talman työntekijä tulee luoksenne.

1 opettaja/valvoja noutaa ryhmän liput ja jakaa ne
kaikille. Lippu on etäluettava ja se laitetaan
vetoketjulliseen taskuun vasemmalle puolelle. lippua
tarvitsee sekä hisseissä että werneri parkissa.

Saatte ohjeistuksen teille varatusta eväs- ja
tavarasäilytyspaikasta, vuokraamosta, vessoista yms.
tarvittavasta.



Saapuminen Talmaan
Kun kaikilla on liput, siirrytte opettajan johdolla
eväspaikalle, Talman henkilökunta kuljettaa eväät. 
reput ja omien välineiden kanssa tulevien kengät jätetään
eväspaikalle. 

Jos ryhmässä on mukana hiihtokoululaisia, he menevät
ensin vuokraamaan välineitä. 

Välineitä vuokraavat siirtyvät välinevuokraamoon
jonossa.

omien välineiden kanssa ja werneri parkiin menevät
voivatkin sitten siirtyä rinteisiin ja lumitouhuihin. 

Huom! Arvotavarat kannattaa jättää kotiin, talmassa ei ole lukollisia säilytyslokeroita. 



Aluekartta



Rinnekartta

 Werneri Park
 Werneri Park/harjoitusrinne
 Harjoitusrinne
 Harjoitusrinne
 Eturinne

1.
2.
3.
4.
5.

6.  Etu snow park
7.  Half pipe
8.  Takarinne 1
9.  Takarinne 2
10. Taka snow park

erittäin helppo

helppo

keskivaikea



Välinevuokraamossa
Vuokraamon työntekijä kysyy kengän
numeron, pituuden ja painon ja säätää
välineet sopiviksi. Omat kengät jätetään
vuokraamoon hyllylle.

päivän päätteeksi puhdista välineet
lumesta ja palauta samaan paikkaan.

Jos välineiden kanssa on jotain
ongelmaa tai kysyttävää päivän aikana,
vuokraamon henkilökunta auttaa
mielellään. 

ota ylös suksien/laudan numero, jotta
tunnistat omasi eivätkä ne mene sekaisin
kaverin välineiden kanssa.



Tarvitsetko apua?

Jos tarvitset apua, et löydä opettajaa/ryhmääsi tai
eväspaikkaa, lippusi ei toimi tai jos sattuu jotain,
Talman henkilökunta auttaa mielellään. 

Paikalla rinteissä on myös Ski Patrol vastaamassa
ensiavusta ja rinneturvallisuudesta.

Henkilökuntaa löytyy mm. hissien
lähtöpisteillä, Werneri Parkissa ja
vuokraamorakennuksessa. 

ski patrolin tunnistat tästä merkistä 

henkilökunnalla on ulkona mustat vaatteet, joissa talman logo



Eväiden syönti
Eväänne odottavat teille varatussa eväiden syönti paikassa. Käytössänne on myös
grilli, jos olette sen ennakkoon varanneet.

suosittelemme, että oppilaat tuovat mukanaan juomapullon, johon voivat täyttää
vettä. olemme huomanneet, että lumitouhuilussa tulee kova jano. 

Eväspaikalla on jätteiden lajitteluun varattuja astioita.
Käyttehän yhdessä läpi eväsroskien lajittelun.

kiitos yhteistyöstä! yhdessä toimimme
ympäristön hyväksi!

Vinkki! kaikille Helppo ja ympäristöystävällinen retkieväs: oppilaat tuovat kotoa
oman eväsrasian ja juomapullon ja pakkaavat eväät niihin jo koululla. Näin
eväät kulkevat jokaisella helposti mukana omassa repussa ilman
pakkausjätettä. osana talman hiilineutraalisuustoimintaa pyrimme vähentämään
sekajätteen määrää.



t. talman väki


