Vaasan Hiihtoklubi — Vaski
Vasa Skidklubb-Vaasan Hiihtoklubi rf on vuonna 1930
perustettu kaksikielinen alppihiihtoseura. Jo 90 vuotta
”Vaski” on tarjonnut harrastus- ja kilpalaskijoille mahdollisuuden iloita, oppia ja haastaa itseään hyvässä
seurassa.
Suotuisina talvina toiminnassamme on mukana lähes
sata laskijaa nappuloista olympialaskijoihin. Seuramme haluaa tarjota mahdollisimman monelle lapselle
mahdollisuuden harrastukseen, joka on hyväksi fysiikalle ja jaksamiselle sekä kasvattaa niin yksilönä kuin
joukkuepelaajana. Kannustamme laskijoita myös osallistumaan kilpailuihin, mutta se ei ole pakollista.
Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat kavereiden huomioiminen ja kannustaminen, hyvä käytös, rehellinen
kilpailu, vastuun ottaminen ja liikunnan ilo.

Tie auki aina maailman huipulle
Seuramme laskijat osallistuvat paikallisiin, alueellisiin,
kansallisiin ja kansianvälisiin kilpailuihin. Menestystä
tulee vuosittain eri kilpailutasoilla.
Kansainväliselle huipulle nousseita vaskilaisia ovat
olympialaskijat Samu Torsti ja hiljattain uransa päättänyt Andreas Romar.
Smile- ja Audi-ryhmien juniorilaskijat voittivat kaudella 2018–2019 Keskisen Suomen HEAD Cup -kokonaiskilpailun suurimmalla koskaan saavutetulla yhteispistemäärällä. Se kertoo aktiivisesta osallistumisesta.
Vaskin vuosittain järjestämä paikallinen Keski-Suomen Cup-osakilpailu kerää paljon osallistujia Itä-Suomea myöten, ja tapahtuman järjestelyt saavat ylistystä.
Kilparyhmien lisäksi Vaskissa toimii harrasteryhmiä,
joista voi halutessaan ponnistaa kilparyhmiin.

Punanutut näkyvät laajasti
Alppihiihtoa harrastavat perheet kulkevat aktiivisesti

Suomen hiihtokeskuksissa Pohjanmaalta Joensuuhun
ja Vihdistä Ylläkselle.
RukaPyhä on vaskilaisille tärkeä paikka. Leireilemme
siellä pitkiä viikonloppuja syyslomasta joulukuuhun.
Meidät tunnistaa maailmalla punaisista seuravaatteista ja kaksikielisestä toiminnasta. Uusimme seuravaatteet kolmen vuoden välein ja tarjoamme kumppaneillemme näkyvyyttä niihin jälleen syksyllä 2021.

Vahvaa sitoutumista ja yhteishenkeä
Vaskin valmentajat ja perheet ovat vahvasti sitoutuneita toimintaan. He tekevät merkittävää ja pyyteetöntä työtä lasten harrastamisen hyväksi. Talkoohenki on
erinomainen.
Toisista huolehtiminen ja auttaminen esimerkiksi kuljetuksissa kuuluvat seuran periaatteisiin ja toteutuvat
hienosti käytännössä.

Vaasa kehittää Öjbergetistä ympärivuotista liikuntakeskusta
Kotirinteemme on Öjberget. Siellä sijaitsevat klubihuoneemme ja kahvila, jonka toimintaa pyöritämme talkoovoimin.

Öjberget on toimiva ja turvallinen ympäristö alppihiihdon aloittamiseen ja harjoitteluun pitkälle nuoruuteen. Toisto on tärkeää tekniikan oppimisen kannalta, ja
Öjberget antaa siihen oivan mahdollisuuden.
Vaasan kaupunki on ottanut Öjbergetin alueen kehityskohteeksi ja budjetoi vuosittain parannuksiin.
Kuntoportaat ovat saavuttaneet huiman suosion eri
ikäisten ja tasoisten liikkujien keskuudessa taaperoista
kilpaurheilijoihin. Portaidenkäyttö on vilkasta koko pitkän lumettoman kauden.
Syksyllä 2020 avataan laskettelua aloitteleville uusi
taikamatto, joka sopii perheen pienimmille. Uskomme,
että taikamatto tuo Öjbergetille lisää lapsiperheitä ja
myös seuraamme uusia harrastajia.

Ryhdy Vaasan Hiihtoklubin tukijaksi!
Portaat | 2. välitasanne
12.1 1600 x 510 mm

750 € /1 v., 2000 €/3 v.

Portaat | 1. välitasanne
12.2 1600 x 510 mm
750 € /1 v., 2000 €/3 v.

3.1
3.2

8

Klubirakennuksen seinä
parkkipaikalle ja taikamattoon päin
1200 x 600 mm
400 € /1 v., 1000 €/3 v.
2400 x 600 mm
600 € /1 v., 1500 €/3 v.

Ajanottotorni rinteeseen päin
2400 x 1200 mm
750 €/1 v., 2000 €/3 v.

Klubirakennuksen seinä rinteeseen päin
9.1 2400 x 600 mm
600 €/1 v., 1500 €/3 v.
1200 x 600 mm
9.2
400 €/1 v., 1000 €/3 v.
10

Logo Vaasan Hiihtoklubin verkkosivuilla
100 €/logo

Ajanottotorni parkkipaikalle päin
4 1200 x 600 mm
650 €/1 v., 1300 €/3 v.

1
GOLD PARTNER
- kyltti 2400 x 1200 mm toiveiden
mukaisessa paikassa
- logo verkkosivuilla
- # viestinnässä
- Näkyvyys Vaasan Nordica Cup
-osakilpailussa 20.—21.2.2021
1200 €/1 v., 3000 €/3 v.

Portaat | alaosan kaide
12.3 1550 x 500 mm
750 € /1 v., 2000 €/3 v.
Latusilta parkkipaikalle päin
5.1 3780 x 700 mm 600 €/1 v., 1500 € /3 v.
Latusilta rinteeseen päin
5.2 3730 x 700 mm 600 €/1 v., 1500 € /3 v.

SILVER PARTNER 2
- kyltti 2400 x 1200 mm
toiveiden mukaisessa paikassa
- logo verkkosivuilla
- # viestinnässä
750 € /1 v., 2000 €/3 v.

Lisätiedot:
Riikka Autio riikka.autio@viuleva.fi 050 573 2468
Päivi Elina Alasjärvi paivi.alasjarvi@netikka.fi 040 740 3230
Dennis Nylund dennis@duell.fi 040 913 4769

Klubirakennuksen seinä
sisääntulotielle päin
6 2400 x 1200 mm
750 €/1 v., 2000 €/3 v.
Hissiväylä
2600 x 1350 mm
7
750 € /1 v., 2000 €/3 v.

11 Valmiiden kumppanuuspakettien lisäksi
tarjolla myös räätälöityjä kokonaisuuksia.
Hinnat alv. 0 %. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Myyntikampanjan järjestäjä:
Vasa Skidklubb/Vaasan Hiihtoklubi rf
www.vaski.org

