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HIIHTOLOMALEIRI MUONIOSSA VIIKOLLA 9/2023
Partiolippukunnat Jyväskylän Versot ry ja Lahden Versot ry järjestävät yhteisen hiihtolomaleirin
Muonion Jerisjärvellä Jerissuvannon mökissä hiihtolomaviikolla 9. Leirille pyritään löytämään
riittävän monta henkilöautoa kuljetuksiin, mutta mukaan pääsee myös yleisillä linja-autovuoroilla
(vaihto Rovaniemellä) samaan hintaan, jos kaikki halukkaat eivät mahdu henkilöautoihin.
MENOMATKA SU 26.2.2023 JA
PALUUMATKA SU 5.3.2023
Henkilöautokyydit lähtevät su 26.2.2023 Lahdesta
n. klo 06 ja Jyväskylästä n. klo 08 ja ovat perillä
Jerissuvannossa n. klo 20 . Paluumatkalle
lähdetään aikaisin aamulla su 5.3.2023 ja
Jyväskylässä ollaan n. 12 h myöhemmin ja
Lahdessa n. 14 h lähdön jälkeen.
PERILLÄ VOI PUUHATA MONENLAISTA
Murtomaahiihtoa varten kannattaa olla mukana omat sukset. Mukaan otetaan myös muutamat
lumikengät, jolloin voi kokeilla käydä lumikenkäillen läheisen Keimiötunturin huipulla tai rinteillä.
Alueella on hoidettuja murtomaalatuja ja läheiseltä Pallaksen luontokeskukselta voi hiihtää
useampaa kautta takaisin Jerissuvantoon (Mäntyrovan, Jeriksen kautta 16 km, Keimiöjärven kautta
21 km, Mäntyrovan, Torassiepin kautta 27 km). Lähellä on hotelli Jeris 2 km, josta voi ostaa
postikortteja ja jossa on latukahvila. Seuraavaksi lähin latukahvila on Tunturiporo-kaupassa 5 tai 8
km:n päässä. Myös Olokselta on latuyhteys Jerissuvantoon.
LASKETTELUMAHDOLLISUUKSISTA
Mutkamäkeen voidaan kuljettaa päiväksi Pallakselle (tai Olokselle) sekä ehkä Leville tai ehkä
Ylläkselle riippuen henkilöautojen määrästä. Superskipassi, joilla pääsee kaikkiin näihin
rinnekeskuksiin kolme kertaa neljän päivän aikana, maksaa 154€. Kuuden päivän vastaava lippu
maksaa 241€. Rinnelippuja ei saa ostaa ennen kuin tiedetään, mitkä ovat meidän
kuljetusmahdollisuutemme rinnekeskuksiin. Tällä hetkellä bussiyhteydet toimivat huonosti niihin ja
skibusseja ollaan vasta puuhaamassa alueelle.
MINIHIIHTOVAELLUS
Lähtijöillä on myös mahdollisuus osallistua kolmen päivän ja kahden yön hiihtoretkeen, jossa
yövytään Metsähallituksen varaustuvissa sekä saunotaan Hannukurun erämaasaunassa.
Lisämaksu retkestä on 43€ tai 53€ riippuen saunomiskertojen määrästä. Lisämaksu kattaa
varaustuvan petimaksun (16,50€/yö/hlö) ja saunamaksun 10€/hlö/kerta (Metsähallituksen hinnat).
Kämppien välillä on valmiit latupohjat, joten umpihankea ei tarvitse tarpoa, mutta joka paikassa ei
pääse hiihtämään vapaalla tyylillä ja jos on satanut lunta/tuullut, niin ei ollenkaan. Tunturihiihdossa
perinteinen hiihtotyyli on valttia.
OSANOTTOMAKSU 320€
Leirin osanottomaksu on 320€ kultakin vähintään vuonna 2023 12 vuotta täyttävältä lähtijältä.
Hintaan kuuluvat kuljetukset joko henkilöautoissa tai jäljempänä mainituilla bussiyhteyksillä,
majoitus Jerissuvannon päärakennuksen parvien sängyissä tai piha-aitan kerrossängyissä, sekä
ruoat (aamupala, teeseitse-retkieväät, päivällinen ja iltapala), joita tehdään yhdessä talkoilla.
Koska kysymyksessä on partiomatka, matkavakuutukset hoituvat kunkin oman partiojäsenmaksun
eli partiovakuutuksen kautta. Partiojäsenmaksunsa maksamattomat hoitavat vakuutusasiat itse.
Ilmoittautuminen tehdään siis viimeistään su 15.1.2023 klo 23.59
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HUOM! Jos ilmoittautuu la 10.12.2022 mennessä, alennettu osanottomaksu on silloin 290€
(earlybird-hinta). Samoin viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voi kysyä, vieläkö mahtuu ja silloin
osanottomaksu on 350€, jos sattuu vielä olemaan tilaa.
YHTEYDET JULKISILLÄ LIIKENNEVÄLINEILLÄ
Julkisilla liikennevälineillä tulevat hyppäävät Onnibussin kyytiin la 25.2. Helsingistä klo 23.59,
Lahdesta su 26.2. klo 01.20, Jyväskylästä su 26.2. klo 03.30 → saapuen Rovaniemen linjaautoasemalle klo 10.55. Eskelisen bussi Muonion ja Hetan suuntaan lähtee Rovaniemen linjaautoasemalta klo 11.40 ja se on Keimiölahden pysäkillä (300 m Jerissuvannosta) klo 14.24 .
Julkisilla liikennevälineillä takaisin matkaavat lähtevät lauantaina 4.3.2023 klo 14.16
Keimiölahden pysäkiltä saapuen Rovaniemen linja-autoasemalle klo 17.25 . (Onnibussi ei ole vielä
vahvistanut alkuvuoden 2023 aikataulujaan, voi olla, että klo 17.17 lähtee OnnisbussiFlex, joka on
Rovaniemen linja-autoasemalla klo 20.30) Tässä tulee reilut 3 h vaihtoaika, kun Onnibussi etelään
lähtee klo 20.50 ja saapuu su 5.3.2023 Jyväskylään klo 05.00, Lahteen klo 07.20 ja Helsinkiin klo
08.50 .
ILMOITTAUTUMINEN 15.1.2023 MENNESSÄ! (earlybird 10.12.2022 mennessä)
Retkelle ilmoittaudutaan retkenjohtajille:
• jyväskyläläiset ilmoittavat tulostaan Ari Kastepohjalle puh. 0404 166 777
/ari.kastepohja@gmail.com
• lahtelaiset ilmoittavat tulostaan Vesa Knuuttilalle puh. 0400 616 242 /
knuuttila.vesa@gmail.com
Ilmoittauduttaessa kerrotaan
• etunimi + sukunimi
• syntymävuosi (vuonna 2023 täytetään vähint. 12 vuotta) eli syntynyt 2011 tai aikaisemmin
(Tätä nuoremmilla pitää olla matkassa täysi-ikäinen henkilö, joka vastaa ali-ikäisestä.)
• postiosoite
• henk.koht.puhelinnumero
• sähköpostiosoite, jonne laitetaan leiri-infot
• Huoltajan/yhteyshenkilön yhteystiedot – nimi ja varsinkin puhelinnumero, joka toimii retken
aikana
• ruoka-ainerajoitukset
• terveydelliset seikat, jotka retken järjestäjän on hyvä tietää
• ottaako mukaan murtomaasukset
• ottaako mukaan laskettelusukset
• monenako päivänä haluaisi lasketella
• ottaako mukaan eräsukset
• ottaako mukaan lumikengät
• onko lähdössä minihiihtovaellukselle
Minihiihtovaellukselle lähtijöitä ohjeistetaan tarkemmin ja muutenkin lähempänä retkeä lähetetään
viitteellinen varusteluettelo sekä tarkempaa tietoa retken suunnitelmista. Jyväskyläläiset
minihiihtovaellukselle lähtijät osallistuvat ennen Lappiin lähtöä testihiihtoon, jossa hiihdetään niillä
suksilla ja se reppu/rinkka selässä, jotka aikoo ottaa mukaan Lappiin.

