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#VASKI #ORDFÖRANDE #PUHEENJOHTAJA

Ordförandes 
sommarhälsning
En bra säsong har åter kommit till sin 
ända. Säsongen 2020–2021 var spe-
ciell på många sätt. Vi hade åter igen 
fina framgångar i pisterna runtom i 
vårt avlånga land och även utanför 
Finlands gränser. 

I år kom vi igång med utförsåkandet 
på hemmaplan på Öberget, i mitten 
av januari.  När vi väl kom igång visa-
de det sig bli en riktigt bra säsong. Vi 
hade bra med skiddagar på Öjberget. 
Den nya barnbacken med den magis-
ka mattan togs i bruk. Den planerade 
invigningen och firandet av Vasa Ski-
dklubbs 90-årsdag var vi tvungna att 
inhibera på grund av coronan. 

Knatteslalom samlade många pig-
ga, glada och jätteivriga små alpinis-
ter flera kvällar i veckan till lek, skratt 
och träning. Det är nog här som frö-
et skall sås och grunden läggas för 
framtidens storfräsare i Vasa Ski-
dklubbs färger. 

Våra övriga grupper tränade och 
tävlade flitigt. Grundträningen inled-
des på sommaren och fortsatte med 
träningsläger på hösten till de backar 
som redan öppnat. 

Vår internationella åkare Samu 

Torsti visade god form runtom på 
arenorna vilket förhoppningsvis ger 
de ungdomar som är på gång råg i 
ryggen att satsa vidare. Åtminstone 
vet vi idag att det är möjligt att nå den 
internationella toppen med en start 
på den alpina karriären från Öjberget. 
Samu Torsti representerade Finland 
och Vasa Skidklubb på de alpina Vär-
ldsmästerskapen i Italien. Tack och 
gratulationer Samu till de fina åken!  

Våra juniorer tog medaljer och fina 
placeringar i de Finländska mästers-
kapen och i de nationella cupperna. 
Våra storfräsares ”juttun” och tränar-
nas kan ni läsa mera om längre fram. 

Utan våra duktiga tränare och ak-
tiva talkoarbetande föräldrar skulle 
vi inte ha den fina verksamhet vi har 
idag. STORT TACK TILL ER ALLA! 

Sköt sommarträningen bra och 
bygg en stadig och bra grund att åka 
på. 

Skön sommar !

Mikael Nylund
VSK ordförande



Viisi vanhempaa Hiihtoklubilaista 15.5.2021 Pallakella Taivaskeron huipulla, missä 
olympiatuli sytytettiin 1952. Vaskin puheenjohtaja Mikael Nylund oikealla alhaalla.



#VASKIALPPI #ALPPIJAOSTO #PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtajan 
katsaus ja kiitokset
Kausi 2020–2021 käynnistyi normaa-
listi perinteisillä Rukan-leirityksillä. 
Sää oli varsin leuto, jopa Rukalla oli 
pulaa lumesta. Kuitenkin syksyn leirit 
saatiin vietyä läpi säilölumen turvin 

suunnitelmien mukaan.  Lähestyt-
täessä loppuvuotta koronarajoitukset 
alkoivat uudelleen ja yllemme laski 
taas epävarmuus tulevasta.

Uudenvuoden jälkeen talvi alkoi 



toden teolla, ja lumetus Öjbergetillä 
käynnistyi hyvissä talvipakkasissa. 
Rinteet aukesivat 19.1. Myös uusi tai-
kamatto avattiin ja se osoittautuikin 
kauden mittaan varsin tarpeelliseksi 
investoinniksi kaupungilta. Kiitos siitä 
kaikille asiaa ajaneille!

Taikamatto totuttaa ja tuo lajin 
pariin uusia harrastajia, ja on hyvin 
ilahduttavaa nähdä runsaat määrät 
perheitä ulkoilemassa perheen pie-
nimpien kanssa Öjbergetillä.

Edessämme oli varsin haastava 
kausi niin kilpailujen kuin harjoittelun 
suhteen jatkuvasti muuttuvien ko-
ronarajoituksien ja peruuntuneiden 
kilpailujen takia. Siltikin väittäisin, 
että kausi vedettiin hienosti! Kilpailu-
ja oli runsaasti, vaikkakin vähemmän 
kuin normaalisti. Omat kisat jouduim-
me perumaan johtuen kaupungissa 
vallitsevasta tilanteesta. Suuret kii-
tokset valmentajille, että jaksoitte 
sopeutua ja suunnitella turvalliset 
harjoitukset läpi kauden!

Erityisiä haasteita oli myös kahvi-
latoiminnan pyörittämisessä, ja koro-
na verotti jonkin verran myyntiä. Itse 
laskettelukeskuksessa oli kuitenkin 
väkeä enemmän kuin koskaan, ja kau-
punki teki kautta aikain parhaan tu-
loksen hissilipunmyynnistä. Meidän 
osuutemme tässä saavutuksessa on 
merkittävä. Kiirettä piti varsinkin en-
simmäisillä viikoilla äärirajoille asti. 

Lisäksi jouduimme tilanteeseen, 
jossa valita ravintolan sulkeminen 
tai sopeutuminen. Kioskimyynti aloi-

tettiin heti hiihtoloman jälkeen ja 
se jatkui aina sulkemiseen 11.4. asti. 
Kahvilan tulos oli erinomainen. Kau-
den aikana myytiin kaikkiaan noin 1 
600 annosta ranskalaisia, 3 500 pul-
loa limsaa ja tuhansia karkkipusseja. 
Näin ollen ilokseni voin todeta, että 
pystyimme jatkamaan perinteistä ur-
heilijoiden tukemista ja saimme kor-
jattua katastrofaalisen edelliskauden 
alijäämän.

Tammikuun lopussa seuran vuo-
sikokouksessa aloitin uutena alppi-
jaoston puheenjohtajana. Haluan kiit-
tää edeltäjääni Jan Ekmania monista 
hienosti hoidetuista vuosista ja tues-
ta, jonka olen häneltä saanut. Asiat 
tulevat pikkuhiljaa tutuiksi. 

Intoa toiminnan kehittämiseen tu-
levaisuuden laskijoiden hyväksi on 
rutkasti. Vaasan kaupungin kanssa 
on käynnissä useita kehitysneuvot-
teluita, joilla pyrimme varmistamaan 
toiminnallisen laskettelukeskuksen 
edellytykset ja seuran tulevaisuuden. 
Oman toimintamme tehostaminen 
ja kehittäminen niin taloudellises-
sa kuin urheilullisessa mielessä on 
myös asialistalla. 

Näin lopuksi kiitän urheilijoita, val-
mentajia ja kaikkia toiminnan mah-
dollistajia menneestä kaudesta sekä 
toivotan uudet perheet mukaan koko 
perheen yhteiseen harrastukseen.

Johan Forth
Alppijaoston puheenjohtaja

Kiitos vuosista Jan Ekman ja  
onnea uusi puheenjohtajamme Johan Forth!



Samun kausi 2020–2021
Vuosi kun mennään kalenterissa ta-
kaperin, kaikki muistavat missä oltiin. 
KOTONA. Kun miettii, mitä alppihiihto 
sai aikaiseksi tuon tilanteen jälkeen, 
täytyy olla ylpeä kaikista. Saatiin vie-
tyä läpi täysi maailmancup-kausi, 
MM-kisat, maan mestaruuskisat ja 
kaikki harjoitukset.

Viime vuoden toukokuussa tilanne 
minun osaltani ei ollut todellakaan 
samanlainen. Ei ollut joukkuetta, suk-
sia taikka tietoa tulevasta. Mutta se 
tärkein, jonka ehkä siinä kohtaa vasta 
konkreettisesti opin, minulla kuiten-
kin löytyi. Palo ja taito. Tajusin, että 
ihan sama mitä tapahtuu, kukaan ei 
vie minulta pois näitä kahta ominai-
suutta. Mentiin pitkälle heinäkuuta, 

kun varmistus näistä kaikista puut-
tuvista palasista loksahti kohdalleen. 
Sain liittyä Ruotsin maajoukkueen 
mukaan ja Head olisi uusi suksimerk-
kini. Vähän olis ollut vaikea vetää kau-
si ilman näitä kahta.  

Tuttuun tapaan kausi alkoi elokuus-
sa. Mikään muu ei ollut sitten kui-
tenkaan tuttua, kun työkieli vaihtui, 
välineet vaihtuivat ja kaikki ihmiset 
ympärillä vaihtuivat. Noin kuukauden 
päivät siinä meni, kun peruskoulussa 
opitut ruotsin kielen taidot olivat jo 
täysin hanskassa ja ajattelu tapahtui 
ruotsiksi.  Kun ensimmäisenä iltana 
valmentajat pyysivät minut palave-
riin heidän kanssaan ja esittivät ky-
symyksen ”Kuka on Samu Torsti?”, 

MM-kisat olivat  
kokonaisuudessaan  
huippuonnistuminen!
”

”



tajusin, että tässä ollaan hienossa 
ympäristössä. Myös heidän tapansa 
lähestyä lajia ja arkea sen ympärillä 
tekivät suuren vaikutuksen. Yhtäkkiä 
joka päivä piti dokumentoida kahdek-
san eri asiaa omasta fiiliksestä aina 
kehon lämpötilaan saakkaa. Tämä on 
huippu-urheilua minulle, kun ei tehdä 
asioita summamutikassa vaan suun-
nitellusti.

Koronatestit olivat myös uusi tu-
lokas menneellä kaudella. Niiden 
määrää on enää tässä kohtaa vaikea 
sanoa, mutta joulukuun alkupuolella 
oltiin tehty 20 ja siitä se rumba vasta 
alkoi. Voin kertoa, että aika hienosti se 
tikku oikeaan sieraimeen tällä hetkel-
lä uppoaa.

Urheilullisesti kausi oli myös mi-
nun mittareillani uran paras. Jo heti 
ensimmäisestä kisasta lähtien pe-
rusvauhti tuntui nousseen, ja läpi 
koko kauden tuntui, että se oli kilpai-
lukykyinen maailman huippuihin ver-
rattuna. Vaikka tulostaulu ei rullan-
nut ihan sillä tapaa, kuin itse odotin, 
muutamaa kisaa lukuun ottamatta 
analyysien jälkeen pystyi olemaan 
tyytyväinen.

Onneksi sekaan mahtui myös ilon 
kiljahduksia. Santa Caterinassa jou-
lukuun alussa olin maailmancupissa 
25., ja tässä kisassa esitin hyvää las-
kemista erittäin haastavissa olosuh-
teissa. Yksi iso virhe toisella laskulla 
erotti minut huippusijoituksista.

MM-kisat olivat kokonaisuudes-
saan huippuonnistuminen. Laskin 

kilpailuissa yhteensä kuusi laskua, 
joista neljä laskua olivat huippuja ja 
kaksi vähän vähemmän. Sija 12 tuli 
parisuurpujoittelussa, joka oli en-
simmäistä kertaa lajina arvokisissa. 
Suurpujoittelussa sijoitus oli 15., ja 
tässä kisassa ensimmäinen lasku oli 
hyvä ja toinen vähän vähemmän. Sija 
9 joukkuekisassa, onnistuttiin parem-
min kuin osasin odottaa ja kärsittiin 
5 sadasosan tappio kisojen isäntä-
maalle Italialle.

Keväällä oli vielä edessä paljon 
harjoittelua ja muutamat kilpailut. 
Puolustin onnistuneesti SM-kul-
taa suurpujoittelussa ja kylkeen tuli 
myös kultaa ruotsinmestaruuskisois-
sa. Kaiken kaikkiaan kausi oli, niinkuin 
aikaisemmin mainitsin, urani paras. 
Katseet on suunnattu jo kohti tulevaa 
kautta ja olympialaisia. Tehdään siitä 
entistä parempi.

Hyvää kevättä ja kesää kaikille!

Samu Torsti

Yhtäkkiä joka päivä piti dokumentoida 
kahdeksan eri asiaa omasta fiiliksestä 
aina kehon lämpötilaan saakkaa. ” ”



#VASKIKNATTEGROUP

Vi hade roligt och såg 
stora framsteg i backen
Knattesäsongen i år fick spänna inte 
bara när vi skulle få snö till backen 
och Öjbergets säsong öppnad, utan 
också hur COVID skulle påverka vår 
verksamhet denna säsong. Som tur, 
så blev det inga märkvärdiga hinder 
av varma vintrarna eller restriktioner, 
och vi lyckades köra igång 2021-knat-
tesäsongen redan 19.1, samma dag 
som Öjberget öppnade backarna. 

Efter att hela backen var stängt if-
jol, och därav hade vi ingen knatte-
verksamhet då, var det intressant att 
se hur många barn som skulle hitta 
till verksamheten i år. Intresset för 
knatteskolan var stort, och vi fick med 
hela 40 st ivriga åkare till backarna. 
Super! 

På tränarfronten körde vi med våra 
egna krafter, Vaski-åkare som inte 
numera är så aktiva själva på täv-
lingsfronten, men ville komma in i 
tränarverksamheten. Emilia Håkans, 
Aksu Puijola samt Jonas Håkans tog 
allihopa hand om två grupper under 
vintern, och den undertecknade var 
tränare i den sjunde gruppen. 

Grupperna var kompakta i år, 
främst att ta corona-läget i beaktan 
och minimera riskerna därifrån, men 
det var också effektivt med tanke på 
träningen, tränarna kunde fokusera 
sig ordentligt på barnen som individer 

och ha passliga övningar för allihopa 
enligt nivån. Och på samma gång, var 
koncentrationen hos barnen bra då 
gruppen runt om kring dem inte var 
för stor, så efter vinterns erfaren-
heter verkar det som ett fungerande 
koncept för kommande vintrar också.

Som vanligt i knatteskolan, även i år 
hann man se väldigt stora framsteg i 
barnens utveckling i backen, mycket 
fina skärande svängar och professio-
nella åkstil hittades mot våren. Be-
grepp som ytterskida, kantning, fram-
vikt, osv har blivit bekanta åt barnen 
under vintern. Regelbunden träning i 
backen ger nog färdigheter i kunska-
perna, och både tränarna samt bar-
nen hade väldigt roligt i backen under 
träningarna, så en lyckad säsong från 
den synvinkeln också. 

Knattesäsongen pågick ända till 
slutet av mars, med en veckas paus 
mitt i vintern (sportlovet), så vi fick en 
bra och lång säsong med ca 10 trä-
ningar för varje grupp. Mera såna här 
vintrar önskas!

Stort tack till alla barn, familjer 
samt tränare för denna säsong, vi tar 
tag i andra sporter och vilopaus under 
sommaren och syns i backarna igen 
nästa vinter.

Aleksi Peltola



#VASKISMILEGROUP

Tekniikkaa, vauhtia ja 
vitsejä Smile-ryhmässä
Smile-ryhmä pääsi nauttimaan rata-
laskun riemuista kaudella 2020-2021 
täysin palkein. Kausi sisälsi kuiva-
harjoittelujakson ja Ruka-leiritysten 
lisäksi paljon treenejä kotirinteessä 
Öjbergetillä hyvissä lumiolosuhteis-
sa. 

Palkintosade jäi tänä talvena hie-
man rajalliseksi, sillä monia perin-
teisiä kilpailuja jouduttiin perumaan, 
mutta kyllä pokaalejakin saatiin.

Elokuun lopusta alkaen syksymme 
meni kuivaharjoittelussa. Mukana oli 
reilu kymmenen urheilijaa ja neljä val-
mentajaa. Harjoittelu sisälsi maasto-
pyöräilyä Metsäkalliossa, rullaluis-

telua Duell Bike Centerin pihassa, 
porrastreeniä ja sauvakävelyä Öjber-
getillä sekä Jerpyynmäellä, koordi-
naatiotreenausta Sepänkylän koulun 
kentällä ja uutena juttuna temppura-
tailua Gerbyn koulun salissa. 

Urheilijat olivat innokkaina mukana, 
ja uusi Smile-valmennustiimi pääsi 
kokeilemaan rohkeasti eri treenimuo-
toja. Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan 
kauteen, jolloin pystymme edelleen 
kehittämään kuivatreenejä ratalaske-
misen kehitystä tukemaan.

Smile-ryhmän legendaariset Ru-
ka-leirit toteutettiin marras-jou-
lukuussa. Ensimmäinen  leiri    >>> 



Nordica Cup -kisojen peruuntuessa 
koronarajoitusten vuoksi. Mutta sit-
ten talvi ja ilo tulivat Vaasaan, ja pit-
kän pakkasjakson auttamana Öjber-
get avattiin jo tammikuun puolella. 

Parin vuoden tauon jälkeen pääsim-
me rauhassa ja intensiivisesti neljä 
kertaa viikossa treenaamaan kotirin-
teessämme. Harjoittelu sisälsi pujot-
telua, superpujottelua, paripujottelua 
ja suurpujottelua. Koronarajoitteet 
muokkasivat hiukan yhdessä teke-
mistä, mutta onneksi treenit saatiin 
vedettyä läpi. Muutamista yhdessä 
sovituista säännöistä pidettiin kiinni, 
ja sen ansiosta pysyivät kaikki laskijat 
terveinä ja rinne auki. Monesti treenit 
päätettiin vitseihin, ja ryhmästä löy-
tyikin muutama kelpo jutunkertoja.

Kilpailuihin pääsimme loppujen 
lopuksi osallistumaan Tahkolla, Sei-
näjoella, Kasurilassa, Levillä ja Hi-
moksella. Koronatilanne häiritsi ki-

syyslomalla peruttiin koronatilan-
teen vuoksi, mutta yhteensä kolme 
leiriä saatiin onnistuneesti pidettyä. 
Tällä kaudella myös Rukalla oli jo 
syksyllä talvinen sää, ja leirit pystyt-
tiin viemään läpi suhteellisen hyvissä 
olosuhteissa ja käännöksiä saatiin ai-
kaan paljon. Leireillä oli mukana mo-
nia jo useita vuosia lajia harrastanei-
ta ja vauhtia oli tekemisessä mukana 
alusta asti. Rukan Saarua-rinnettä 
voidaankin kutsua jo ryhmämme toi-
seksi kotirinteeksi. 

Erityisesti viimeisellä leirillä joulu-
kuun puolivälissä olosuhteet olivat 
erinomaiset, ja silloin saatiin tehtyä 
harjoituksia, joissa vauhtia voitiin to-
den teolla kehittää. Rukan auringon-
paisteessa laskeminen on ehdotto-
masti tämän lajin piriste. 

Talvikausi avattiin pienellä petty-
myksellä, kun perinteinen Joensuun 
matka loppiaisena jätettiin tekemättä 

Kuvia Smile-ryhmän kuivatreeniharjoituksista syksyllä 2020.



saamista, ja kilpailujen siirtämiset 
sekä rajoitteet tekivät tilanteen hiu-
kan vaikeaksi. Isolla osallistujajou-
kolla olimme lopulta mukana ainoas-
taan Seinäjoella. Paljon kuitenkin tuli 
taas tuntemuksia kilpailuissa sekä 
laskijoille että rinteessä seuraaville 
vanhemmille. Palkintoja, voittoja, ne-
lossijoja, ulosajoja, yllätyspyttyjä.... 
kaikkea, mikä tekee kilpailuista kou-
kuttavia! Toivotaan että ensi kaudella 
myös kilpailukalenteri stabiloituu ja 
pääsemme aina osallistumaan isolla 
Vaskin joukkueella.

Smile-ryhmän harrastajamäärä on 
tippunut kahden viime vuoden aika-
na reilun kymmenen urheilijan pin-
taan. Tänä vuonna Öjbergetillä nähtiin 
monta kovavauhtista laskijaa seuran 
Knatte-ryhmän mukana. Tilaisuu-

den tullen heille tarjottiin mahdolli-
suus kokeilla ratalaskua PreSmilessa. 
PreSmile-ryhmäläiset treenailivat 
osin itsekseen Emilia Håkansin joh-
dolla, mutta myös Smile-ryhmän 
mukana Öjbergetin A-rinteessä ra-
takeppejä kiertäen. Uudet laskijat 
ilahduttivat meitä useampia vuosia 
mukana olleita, ja toivomme kovasti, 
että he kaikki lähtisivät mukaan Smi-
le-ryhmän treeneihin kaudelle 2021–
2022 – tervetuloa!

Smile-ryhmässä mukana: Frans, 
Eerika, Arthur, Ingrid, Jonessa, Isabel-
le,  Jimi, Emmi, Ivar, Iisak, Luukas, Al-
var, Venny.

Valmentajat: Aleksi Peltola, And-
reas Berts, Dennis Nylund, Jussi Autio

Arthur sijoittui upeasti kakkoseksi  
Nordica Cup -kokonaiskilpailussa  
M10-sarjassa. 

Suurpujottelutreenitunnelmia  
lumiselta Öjbergetiltä talvella 2021.

Eerika nappasi kultaa Levillä Puuha Park -finaalin  
paripujottelussa N10-sarjasa.





#VASKIAUDIGROUP

Olipahan mahtava alppi-
hiihtokausi 2020–2021!
Olipahan mahtava alppihiihtokausi 
VASKilla! Olemme olleet onnekkaita 
ulkolajin harrastajia, koska olemme 
pystyneet näinä aikoina treenaamaan 
ja kilpailemaan melko normaalisti. 

Tästä kyllä pitää kiittää kilpailujen 
järjestäjiä (eli urheiluseuroja), urhei-
lijoita ja heidän huoltajiaan. Erityis-
kiitos kuuluu myös lumiselle talvelle 
sekä Vaasan kaupungille siitä, että 
saimme vihdoin nauttia kunnon tal-
vesta täällä Vaasassa ja Öjberget 
saatiin pyörimään paremmin kuin pit-
kään aikaan. 

Saimme mainiosti pyöritettyä ka-
fista ja ennen kaikkea saimme nuo-
ria lupaavia alppihiihtostaroja Knatte 
Slalomin kautta. Audi-valmentajien 
sydäntä lämmitti erityisesti se, että 
vanhat Audi-laskijat (Aksu ja Emilia) 
olivat valmentamassa näitä nuoria 
tulevaisuuden staroja! 

Audi-ryhmän kausihan alkoi jo noin 
vuosi sitten etätreeneillä, joiden jäl-
keen treenasimme läpi kesän. Syksyl-

lä treenasimme Rukalla pari leiriä ja 
Pyhällä yhden leirin joulukuussa. Siitä 
sitten kilpailuja tammikuussa ensim-
mäiset Pyhällä ja muutamat Tahkolla. 
Kilpailuja oli aikamoinen suma siir-
tojen takia huhtikuulla. Öjbergetillä 
treenit pyörivät varsin systemaatti-
sesti niin kauan kuin vain hissit pyö-
rivät. 

Moni Audi-ryhmän urheilija päät-
tää juuri peruskoulun opintojaan ja 
miettii, mitä tehdä tulevaisuudessa. 
Pitäkäähän mielessä, että Audi-tree-
neihin olette aina tervetulleita! Tree-
nithän meillä jatkuvat läpi vuoden, 
koska alppihiihtäjät tehdään kesällä. 

Tervetuloa myös uudet Audi-ikäiset 
urheilijat mukaan Audi-ryhmään! 

Hyvää kesää kaikille! 
 

Terkuin ja kiitoksin, 
valmentajat
Eki, Nette, Atte ja Teemu 



Palkinnot ja stipendit 
kaudella 2020–2021
VAUHTIPALKINTO

Perustelut: Juniorisarjan alppihiih-
täjä, joka on menestynyt parhaiten 
vauhtilajeissa eli SuperG:ssä, syök-
sylaskussa tai supersombissa. Paras 
menestys lasketaan SM-kilpailujen 
sijoitusten peruteella. Jos SM-kilpai-
lussa ei ole laskettu näitä lajeja, paras 
menestys lasketaan muun merkittä-
vän vauhtikilpailun tuloksen perus-
teella.

Vauhtipalkinnon saaja:
Lucas Nappari Puuha Park -finaali 
(SM) SG/ DH 7./8. sija, M12-sarja

STIPENDIT

Stipendit jaetaan seuraavien periaat-
teiden mukaan: SM-mitalisti 100 €, 
SM-kilpailuissa kymmenen parhaan 
joukossa 50 €, KIA Cupin yksittäisessä 
kilpailussa tai kokonaiscupissa kym-
menen parhaan joukossa 50 €, HEAD 
Cup -kokonaiskilpailussa kolmen par-
haan joukossa 50 € tai muu mainitta-
va hyvä suoritus 100 € (FIS-pisteet, 
MM-mitalit). 

TEKNIIKKAPALKINTO

Perustelut: Juniorisarjan alppihiih-
täjä, joka on menestynyt parhaiten 
vauhtilajeissa eli pujottelussa, pari-
pujottelussa, SUP:issa, Ski Crossissa 
tai suurpujottelussa. Paras menestys 
lasketaan SM-kilpailujen sijoitusten 
peruteella. Jos SM-kilpailussa ei ole 
laskettu näitä lajeja, paras menestys 
lasketaan muiden kilpailujen yhteis-
menestyksen perusteella (Keskisen 
Suomen Cup).

Tekniikkapalkinnon saaja:
Eerika Autio Puuha Park -finaali (SM) 
PP, 1. sija, N10-sarja 

100 € stipendien saajat:
Samu Torsti SM SG+GS 1. sija FIS, Eeri-
ka Autio Puuha Park -finaali PP 1. sija 
N10

50 € stipendien saajat:
Arthur Berts Nordica Cup 2. sija M10, 
Ingrid Berts SM Puuha Park SL/GS 
8./10. sija N12, Lucas Nappari SM 
Puuha Park SG/DH 7./8. sija M12, Otto 
Österback Nordica Cup 1. sija M16, Iida 
Autio Nordica Cup 2. sija N16, Miko 
Niemi Kia Tour Tahko SG 3. sija M16, 
Casimir Forth Kia Tour Ruka PP 4. sija 
M16, Aleksi Sulkakoski Kia Tour Tahko 
PP 9. sija M16, Julia Håkans Kia Tour 
Ruka PP 10. sija N16



KANNUSTUSPALKINNOT

Smile-valmentajat jakavat kolme 
kannustuspalkintoa ja Audi-valmen-
tajat yhden kannustuspalkinnon. 
Kannustuspalkinto jaetaan laskijalle, 
joka harjoittelee ahkerasti, kannus-
taa muita ryhmässään, on edistynyt 
osaamisessaan kauden aikana sekä 
on hyvä ja reilu kaveri muille. Kannus-
tuspalkinnon saaja on eri henkilö kuin 
edellisellä kaudella palkinnon saanut 
henkilö. 

Kannustuspalkintojen saajat:
Smile-ryhmä: Iisak Peltola U8, Arthur 
Berts U10, Jimi Marttila U12
Audi-ryhmä: Julia Håkans N16

VUODEN VALMENTAJA

Alppijaosto jakaa vuodesta 2021 al-
kaen uutena tunnustuksena Vuoden 
valmentaja -palkinnon valmentajalle, 
joka kehittää toimintaa pitkäjäntei-
sesti ja seuran etua ajaen, osallistuu 
toimintaan aktiivisesti ja monipuoli-
sesti sekä toimii kilpailuissa joukku-
eenjohtajana.

Vuoden valmentaja 2021:
Jussi Autio

VUODEN VASKILAINEN

Vuoden vaskilainen valitaan äänestä-
mällä. Äänestys toteutetaan suljettu-
na lippuäänestyksenä päättäjäisissä. 
Monen saadessa saman äänimäärän 
voittaja ratkaistaan heidän kesken ar-
pomalla.



Kiitos kaudesta 2020–2021!
Tack för säsongen 2020–2021!

Vaasan Sähkö            Ekman Systems             Aktia

Wapice              Schneider Electric         Fennia             

KWH Logistics            Suomen asennus- ja teollisuuspalvelut             

Vaskiluodon Voima            EPV             Duell Bike Center

Leki             Cash-In Consulting             Tähtipyörä

Rinta-Joupin Autoliike            Pizzeria Ruka            SlipStop

Foto Airaksinen             Artistica            Herea

#vaski #vaskiaudigroup #vaskismilegroup  
#vaskiknattegroup #vaskimasters

Julkaisun taittoJulkaisun tulostus


