
Worldloppet Skiers Finland ryn ensimmäinen jäsenkirje: tammikuu 2022 

Viime lokakuun30. päivänä  Sotkamon jäsentapaamisen yhteydessä pidetyssä 

vuosikokouksessa yksimielisesti päätetty nimemme muutos on nyt virallisesti rekisteröity 

28.12.2021. Tätä muutostahan hallitus perusteli vuosikokouksessa seuraavasti: 

• Hiihtäjien kansainvälinen yhdistys on nimeltään “International Association of Worldloppet 

Skiers. 

• Master arvon myöntää WL-hiihtojen kansainvälinen järjestö Worldloppet, ei siis meidän 

yhdistys. 

• Nykyisten sääntöjenkin mukaan yhdistykseen hyväksytään jäseniksi sääntöjen 2. pykälän perusteella myös muita kuin 

Mastereita. 

• Edelleen hallitus ajattelee, että yhdistyksen tulee olla kaikkien WL-hiihtoja hiihtävien yhdistys. 

 

** Yhdistyksemme kotisivujen osoite säilyy perustellusti entisenä www.wlmasters.fi , seiltä löydät tämän jäsenkirjeen 

ja monet asiat laajemmin – kannattaa käydä katsomassa. 

 

Hallitus kokoontui ma 24.1.2022 

 

Maanantaina yhdistyksemme hallitus piti vuoden 2021 ensimmäisen kokouksensa ajatuksella, että vuosikokous 

pidettäisiin suunnitelmien mukaisesti Finlandia-hiihdon aattona perjantaina 11.2. Tosin jo ennen kokousta oli tiedossa, 

että Finlandia-hiihto oli pe 21.1. päättänyt siirtää hiihdon hiihdettäväksi kilpailuna vain perinteisellä su 20.2. Hallitus 

teki seuraavat päätökset: 

 

- Vuosikokous päätettiin siirtää viime syksyn tapaan pidettäväksi loka-marraskuussa 2022 pidettävän 

syystapaamisen yhteydessä. Tapaamisen tarkka ajankohta ja paikka voitaneen päättää syyskuussa. 

- Hallitus jatkaa tällä kokoonpanolla syksyyn. Uusi hallitus valitaan tuossa kokouksessa. 

- Hallitus hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen, löytyvät kohtapuoleen kotisivuiltamme 

- Vuoden 2022 jäsenmaksuksi päätettiin entinen eli 20€ ja se pannaan maksuun tänä keväänä. 

 

Vuoden 2022 suunnitellut tapahtumat: 

- Finlandia-hiihto 20.2. ja Virtual Finland 12.-19.2022, näistä lisää jäsenkirjeen lopussa ja kotisivuillamme 

- Vasaloppet-viikko ja Stafettvasan 28.2.-5.3. on toteutumassa,  meiltä lähdössä kaksi joukkuetta, ainakin 

yhdelle hiihtäjälle olisi vielä paikka  - ota yhteys Pekka Anttoseen 4.2. mennessä puh.050 550 1650 

- syystapaaminen ja vuosikokous loka-marraskuu 

- ensilumen leiri 11.12. hiihdettävän Kiilopäähiihdon yhteydessä, alustavat majoitusvaraukset on tehty, 

tarkemmin kohtapuoleen kotisivuillamme 

FINLANDIA-HIIHDON 2022 MUUTOKSET ! 

Finlandia-hiihto tiedotti perjantaina 21.tammikuuta, että "Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen Finlandia-hiihtoa ei 

voida järjestää suunnitellusti 12.-13.2.2022." "Finlandia-hiihto tullaan järjestämään kilpailuna sunnuntaina 20.2. ja 

hiihdettävään kilpailuun voi osallistua vähintään Skipassi-tasoisella kansallisella lisenssillä tai FIS-lisenssillä." 

Jokaisella yhdistyksemme jäsenellä on kuitenkin mahdollisuus osallistua Finlandia-hiihtoon 20.2. hankkimalla 

Hiihtoliitosta 21 € hintaisen ns. Try Out lisenssin, joka on voimassa 7 vrk.   

Tämä 20.2. Finlandia-hiihto on WL-hiihto ja hiihdon hiihtäneet saavat leiman passiin. 

Virtuaalisesti Finlandia-hiihdon voi hiihtää 12.-19.2. välisenä aikana - tämä hiihto ei oikeuta leimaa passiin, mutta 

jokainen osanottaja saa Virtual Finlandia-hiihdon diplomin. 

Tarkemmat tiedot Finlandia-hiihdosta ja Virtuaal Finlandiasta: https://www.finlandiahiihto.fi/ 

Try Out lisenssistä: https://hiihtoliitto.fi/kilpailutoiminta 

Vuoden 2023 Finlandia-hiihto 25-26.2.2023 

Terveisin Worldloppet Skiers Finlandin kestohallitus ! 

http://www.wlmasters.fi/
https://www.finlandiahiihto.fi/
https://hiihtoliitto.fi/kilpailutoiminta

