
JYVÄSKIEPIN PALAUTEKYSELY OSA I  

Jyväskiepin rataluistelu 2017 

 

 

Mikä (muu) matka olisi sopivampi? 15 km (1 ehdotus) 

 

 

Vapaa palaute pikaluistelusta: 

• Hyvä kun toinen mahdollisuus järjestettiin tässä ensimmäisessä lajissa, jotta saadaan enemmän 

osallistujia mukaan!  

• Mahdollisuus väliin jääneen kisan korvaamiseen ilta-aikaan oli kiva yllätys. Selkiä oli niukasti, mutta 

minulle sopivat löytyi. 

• Joissain tapauksissa osallistuminen iltakilpailuun kuin viikonloppuna käytävään kisaan on itselle 

varmempaa. 

• Kisaa pitäisi markkinoida enemmän, jotta liikkeelle saadaan kieppiläisiä heti alusta lähtien. 

• Pidempiä (kansallisia) pikaluistelukisoja on niin vähän, että lauantai olisi parempi ajankohta, jotta 

saadaan muualtakin luistelijoita mukaan. En kuitenkaan ole pahoillani, jos jatkossa luistelu 

päätetään järjestää pienimuotoisena iltakisana - ehkä se laskisi joidenkin kynnystä osallistua myös 

tähän lajiin. 

 

  

Aivan liian lyhyt Hieman liian lyhyt Juuri sopiva

Series1 1 1 13

0
2
4
6
8

10
12
14

Rataluistelun matka 1o km

Molemmat toimii!
Tiistaina klo 19

jälkeen
Lauantaina

aamupäivästä

Series1 6 3 3
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Jyväskiepin hiihto 2017 

 

Mikä (muu) matka olisi sopivampi? 15 km, 20 km, 20-30 km, 30 km 

 

 

4. Missä olisi sinusta sopiva reitti? 

• Ladun maja oli mainio paikka. 

• Tämä oli juurikin sopiva. 

• Huhtasuo / Vaajakoski 

• Huhtasuo, Vaajakoski, Hiihtomaasta 

• Laajavuoren lenkki tai Touruvuoren 5 km 

• Palokan touruvuori 2. Laajarin vuoren lenkki 

Aivan liian
lyhyt

Hieman lyhyt Juuri sopiva

Series1 1 4 10
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Hiihdon matkan pituus

Aivan liian tasainen ja
helppo

Juuri sopiva

Series1 5 9
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Hiihdon  reitin profiili



 

 

Vapaa palaute hiihdosta 

• Hyvät järjestelyt! 

• Hieno kisa, jolla saadaan kuntoilijoita osallistumaan. 

• Reitti ei saa olla liian vaativa normi kuntoilijalle. 

• Nykyinen reitti ja ajankohta oli mukavaa vaihtelua, vaikka reitti olikin melko tasainen.  

• Iltakilpailuun on ehkä helpompi osallistua, kuin viikonloppuna järjestettävään. 

• Lyhyempi iltahiihtokisa oli piristävää vaihtelua ja uuden Jyväskiepin henkeen sopiva. Toki reitti 

oli helppo, eikä eroja juuri tullut, mutta tuollaiseen kisaan uskaltaa varmasti paremmin lähteä 

mukaan vähemmälläkin kokemuksella ja harjoittelulla. 

• Tämä oli juurikin sopiva setti. Ei vaadi ihan älytöntä treeniä, että voi osallistua. Eikä kestonsa 

puolesta myöskään vie iloa muilta urheiluharrasteilta. Iltaisin keli lienee varmemmin pakkasen 

puolella kuin aamuisin - siis tavallisilla välineillä ja voiteilla pärjää. 

• Oli ihan mukavan sähäkkä matka (½ - 1 h ) iltakisana sopivassa maastossa. 

• Sopivan rento tähän yhteyteen! 

• Ok muuten, mutta lisää mittaa 

viikolla iltakisana
viikonloppuna
aamupäivällä

Series1 11 4
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