
1.3.2022 

 

HYVÄ KILPISJÄRVELLE LÄHTIJÄ 

 
Kilpisjärven hiihtoviikkomme alkaa pikkuhiljaa lähestyä. Tässä viikon tärkeimmät 

muistettavat asiat: 

 

HINTAAN SISÄLTYY 
Kuljetus Helsinki- Lahti- Jämsä- Jyväskylä- Kilpisjärvi- Lahti- Helsinki.  

Majoitus 2 hengen huoneissa, joissa wc ja suihku, ja vastaavasti 2–4 hengen mökeissä, 

joissa wc, suihku ja minikeittiö. Kaikissa huoneissa on TV, vedenkeitin ja minijääkaappi. 

Lisäksi liinavaatteet, aamiainen, retkieväät, päivällinen, sauna ja Retkeilykeskuksen 
tarjoama opastus hiihtoretkillä.  

 

LÄHTÖ 
Helsingistä Kiasman edestä turistipysäkiltä perjantaina 8.4.2022 klo 19:45.  

Lahdesta matkakeskuksen turistipysäkiltä klo 21:30.  

Jyväskylän matkakeskuksesta noin klo 23:45 

Saavuthan ajoissa lähtöpaikalle tavaroiden pakkaamista varten. 

Perillä Kilpisjärvellä olemme 9.4. noin klo 13:30. 

 

PALUU 
Lähdemme Kilpisjärveltä 16.4.2022 heti aamiaisen jälkeen klo 8 mennessä. Lahteen 

saavumme ennen puolta yötä ja Helsinkiin noin 1,5 tuntia myöhemmin. 

 

KULJETUS 
Matkustamme Seppo-Juhani Oy:n linja-autolla. Taukoja pidämme muutaman tunnin välein. 

Kolarissa pidämme aamiaistauon ja Muoniossa on mahdollisuus pikaiseen kaupassa ja 

pankkiautomaatilla käyntiin.  

 

Kilpisjärvellä ei ole pankkiautomaattia.  Kylän kauppaan on majapaikastamme 5 km ja se on 

auki ma-la klo 10-19, ja su klo 10-18. Kaupasta voi nostaa pieniä summia rahaa. 

 

PERUUTUSEHDOT (Kilpisjärven Retkeilykeskus) 
- ennakkomaksun erääntymisen jälkeen, mutta ennen loppumaksun erääntymistä, 

ennakkomaksua ei palauteta. 

- loppulaskun erääntymisen jälkeen, veloitamme 100 % varauksen hinnasta. 

 

FORCE MAJEURE 

Ylivoimaisen esteen (force majeure) ollessa kyseessä voi Kilpisjärven Retkeilykeskus 

Oy peruuttaa varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksut 

takaisin kokonaisuudessaan. 

  

VAKUUTUKSET 

Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -

tapauksia varten. Hotellilla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman 

peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella. 

 

Retkeilykeskuksen vastaanoton yhteydessä on myymälä, jonka valikoimassa on karttoja, 

matkamuistoja, tekstiilejä, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. 

 

Retkeilykeskuksessa on anniskeluoikeudet ja mahdollisesti iltaohjelmaa joinain iltoina.  



 

Saunat ovat lämpimänä joka päivä, tarkemman ajan kuulemme infotilaisuudessa. 

 

Viikon aluksi sunnuntaiaamuna klo 10 Retkeilykeskuksen opas järjestää infotilaisuuden. 

 

Päivän ohjelma alkaa aamiaisella, joka tarjoillaan klo 8-10. Tässä yhteydessä teemme 

päivän retkieväät, joten termospullo  ja muu juomapullo on syytä varata mukaan. 

(Lähtöpäivän eväät eivät sisälly hiihtoviikon hintaan.) 

Päivällinen tarjoillaan klo 17–20 (salaattipöytä, keitto, 2-3 lämmintä ruokaa, jälkiruoka, 

kahvi).  

 

Oppaan johtamille hiihtoretkille lähdetään klo 10. Sitä ennen omatoiminen suksien voitelu, 

jota varten on lämmin voitelutila. Hiihtoretket päättyvät yleensä noin klo 15–16. Sen jälkeen 

on sauna, päivällinen ja mahdollisesti iltaohjelmaa, esim. ohjattu venyttelyjumppa. Muusta 

mahdollisesta iltaohjelmasta kuulemme infotilaisuudessa. Korona saattaa vielä vaikuttaa 

ohjelmiin.  

 

Paikalliset yrittäjät järjestävät kelkkaretkiä esim. Haltille. Niiden hinnat ja ajankohdat 

selviävät paikan päällä eteisen ilmoitustaululta. 

 

Kilpisjärvellä on karu luonto, joka on muistettava huomioida varusteita pakatessa. Vaikka 

päivät saattavat olla jo hyvinkin lämpimiä, voi silti aamuisin olla kipakka pakkanen, tai 

lumipyry yllättää kesken päivän. Tässä muutama varustevinkki tiedoksi ensikertalaisille ja 

muistin virkistykseksi kokeneille tunturin kävijöille: 

Päiväreppu, termospullo, juomapullo, tuulenpitävä hupullinen hiihtoasu, istuinalusta 

(evästauot ovat usein maastossa). Reppuun kannattaa varata vaihtopipo ja -käsineet. Myös 

taukotakki tai vastaava lämmittävä vaate on hyvä olla. Alusasuksi urheilukerrasto (ei 

puuvillaa). 

Hyvät aurinkolasit on ehdottomasti oltava aina mukana. Lumi häikäisee myös pilvisellä 

säällä. Jos silmäsi ovat arat, varaa myös silmätippoja mukaan.  
Auringonsuojavoiteessa on syytä olla ensimmäisinä päivinä reilusti kertoimia, loppuviikolla 

voi pärjätä jo miedommallakin voiteella. 

Tavallisilla suksilla pärjää, mutta pitopohjat tai normaalisuksea leveämmät tunturisukset 

ovat hyvä vaihtoehto. Jos sauvoissa on valinnanvaraa, niin isosompaiset ovat paremmat. 

Tiirismaan Latu voi tarvittaessa vuokrata (10 €/viikko) muutamat isosompaiset sauvat, joita 

on eri pituisia. Kerro varatessa oma pituutesi. 

Retkeilykeskuksesta on mahdollista vuokrata tunturisuksia ja isosompaisia sauvoja ym. 

Omille reiteille lähtiessä kartta ja kompassi ehdottomasti mukaan.  

 

Mikäli haluat käydä avannossa, muista myös uima-asu.  

 

Varusteisiin kannattaa laittaa nimi ja/tai puhelinnumero, tai muu tuntomerkki sekaannusten 

välttämiseksi. Suksivarastolla tulee olemaan monta samanlaista suksi- ja sauvaparia ja 

kuivaushuoneessa monet samanlaiset vaatteet jne. 

 

Jos tarvitset erikoisruokavalion, ilmoitathan siitä hyvissä ajoin.  
 

Epäselvissä asioissa vastaan mielelläni puhelimitse tai sähköpostilla. Viime hetken 

tiedustelut vain puhelimella. 

 

Mukavaa kevään ja hiihtoviikon odotusta kaikille! 

 

Matkan vetäjä Terhi Koivisto,  0400-939 690    terhi.k.koivisto(at)gmail.com 


