
 

Rinteestä offareille Pyhällä 3.-7.4.! 
 

 

 
 

 
365 Klubi ottaa jälleen huhtikuussa sukset ja laudat kainaloon ja lähtee Pyhätunturin 

takamaastoihin laskemaan offareita. Klubilaisten Rinteestä offareille -viikko 
järjestetään 3-7.4.2019. 

 
Oletko kyllästynyt laskemaan pelkkiä merkattuja rinteitä, muttet ole ehkä uskaltanut siirtyä itseksesi 
takamaastojen puuterintäyteisillle offareille? 365 Klubi ja Pyhä järjestävät Teemu Suomisen johdolla 
siihen nyt mahdollisuuden! Pyhän alueen maastolaskureitit ovat Suomen parhaimmistoa ja 
huhtikuussa tarjolla onkin laskemisen riemua, koskematonta puuteria, lumiturvallisuusoppia ja hyvää 
seuraa Lapin keväthangilla hienon harrastuksen äärellä.  
 
365 Klubi järjestää ansiantuntevien oppaiden kanssa mahdollisuuden lähteä kokeilemaan randoilun ja 
skinnailun saloja turvallisesti. Rinteestä offareille -viikko sisältää luentoja ja käytännön opetusta 
lumiturvallisuudesta, tietoa ja apua varusteisiin sekä viitenä päivänä laskemista niin mäessä kuin 
takamaastossakin. Viikon aikana teemme kolme eripituista skinnailuretkipäivää Pyhä-Luoston 
kansallispuistoalueella sijaitseville vapaalaskureiteille. 
 
Osallistujien tulee omata hyvät perustaidot laskemiseen rinteissä. Ei ole väliä onko jaloissa sukset, 
telemarkit tai lumilauta, mutta laskuvarmuutta tulisi olla jo takataskussa. Ihan aloittelijan ei siis 
kannata vielä takamaastoihin lähteä. Omat varusteet eivät kuitenkaan ole välttämättömät, tarvittavaa 
kalustoa voi vuokrata paikan päältä.  
 
Myös kokeneemmat vapaalaskijat ovat tervetulleita keväthangille mukaan nauttimaan Pyhän 
hienoista maisemista, hyvästä laskusta ja mukavasta seurasta!  
 
 
 



Viisipäivänen offari-viikkomme alkaa Hotelli Pyhätunturilta, missä kokoonnumme keskiviikkona 3.4. 
iltapäivään mennessä. Pyhä sijaitsee Pelkosenniemen kunnassa noin 40 kilometriä Kemijärveltä 
pohjoiseen. Matkaa Rovaniemeltä Pyhälle on noin 120 kilometriä. Jos ei omalla autolla halua lähteä 
liikkeelle, bussi kuljettaa matkailijoita mm. Kemijärven juna-asemalta päivittäin ja myös Rovaniemen 
lentokentältä on helppo yhteys Pyhälle. 
 
Lisätietoa Pyhälle saapumisesta löydät osoitteesta https://pyha.fi/pyhatunturi/saapuminen  
 
Tapaamispaikkamme osoite on Kultakeronkatu 21, 98530 Pyhätunturi ja se on merkattu alla olevaan 
karttaan.  
 
Autamme mielellämme mahdollisten kimppakyytien järjestelyissä kunhan osallistujalista on kasassa.  
 
Pyhällä majoitumme hyvin varustelluissa PyhäSuites -huoneistoissa, joihin mahtuu yhteensä 
kolmetoista laskijaa. Jos kimppamajoitus ei houkuttele, luonnollisesti myös oman majoituksen voi 
halutessaan varata Pyhältä omatoimisesti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pyha.fi/pyhatunturi/saapuminen


Ohjelma  
 
Viisipäivänen ohjelmamme sisältää ammattilaisten vetämät lumiturvallisuusluennon ja käytännön 
koulutuksen sekä laskettelua jokaisena päivänä. Aloitamme Pyhän keskuksen rinteistä, missä 
jokainen pääsee nauttimaan laskusta omaan tahtiinsa ja testaamaan mahdollisia vuokravarusteita. 
Seuraavina päivinä siirrymme rinteistä offarimaastoihin Pyhätunturin ympäristössä, ensin 
harjoittelemaan ja loppuviikosta tositoimiin. Viikko huipentuu lauantaina Pyhätunturin kolmen tunturin 
kierrokseen, jolloin skinnaamme kaikki alueen kolme isointa nousua ylös ja laskemme ne alas. 
Lisätietoa Pyhän vapaalaskumaastoista löytyy osoitteesta https://pyha.fi/hiihtokeskus/vapaalasku  
 
Mikään päivä ei ole osallistujille pakollinen ja vaihtoehtoisia helpompia laskureittejä on tunturi 
pullollaan, joten jokainen voi osallistua omien taitojensa sekä fiiliksensä mukaan päiväohjelmiin. 
Oppaamme auttavat mielellään kaikissa kysymyksissä niin ennen matkaa kuin sen aikanakin. 
Pyhätunturilla skinnaaminen ja vapaalasku ovat joka tapauksessa erinomainen tapa tutustua offarien 
maailmaan turvallisesti. 
 
Mukaan viikolle mahtuu 10 klubilaista, asiantuntevia Pyhän hiihtokoulun oppaita matkassa on 
vähintään yksi, apunaan matkanjohtaja, 365 Klubin vaellusopas Teemu Suominen. Opastuskielinä 
toimivat suomi sekä tarvittaessa englanti.  
 
Osallistujille jaetaan tarkka varustelista ja aikataulu hyvissä ajoin ennen matkaa. Järjestämme myös 
vapaaehtoisen ja -muotoisen tapaamisen ja ennakkoinfon osallistujien kesken Helsingin Yrjönkadun 
Partioaitassa ennen lähtöä.  
 
Osallistujilla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus.  
 
Viikon ohjelma ja kellonajat ovat suuntaa-antavia. Oppaat ja matkanjohtaja varaavat oikeuden 
muutoksiin. 
 
Keskiviikko 3.4. 
11:00 -16:00 Osallistujat saapuvat omien aikataulujensa mukaisesti Pyhälle. Asetumme taloksi 
PyhäSuitesin huoneistoihin, vuokraamme varusteet ja iltapäivän voi vapaamuotoisesti viettää 
rinteessä. Illalla syömme yhdessä. 
 
Torstai 4.4. 
10:00 Lumiturvallisuusluento Pyhän kokoustiloissa 
12:00 Lounas 
13:00 Ensimmäinen offarilaskusessio hissien läheisyydessä 
 
Perjantai 5.4. 
9:00 Lumiturvallisuuskoulutus ulkona 
12:00 lounas 
13:00 Toinen offarilaskusessio, ensikosketus takamaastoihin  
 
Lauantai 6.4. 
10:00 -17:00  Kolmas offarilaskusessio, kolmen tunturin kierros, lounas matkalla 
19:00 yhteinen päivällinen ravintola Coloradossa 
 
Sunnuntai 7.4. 
9:00 Mökin siivous ja luovutus 
11:00 Vapaaehtoinen ja -muotoinen laskupäivä rinteissä tai takamaastossa 

https://pyha.fi/hiihtokeskus/vapaalasku


Majoitus  
 
Majoitumme yhteismajoituksessa PyhäSuites -huoneistoissa. Huoneistohotellista löytyy yhteensä 10 
sänkypaikkaa ja kolme sohvapaikkaa. Mökit ovat hyvin varustettuja keittiöillä, saunoilla ja muilla 
mukavuuksilla ja ne sijaitsevat aivan tunturin keskuksessa lyhyen kävelymatkan päässä hotelli 
Pyhätunturilta ja suksivuokraamolta. Myös hotellin sauna ja kuntosali sisältyvät hintaan.  
 
Jos tulette porukalla ja haluatte järjestää oman huoneiston omalle ryhmälle, olkaa yhteydessä 
matkanjohtaja Teemu Suomiseen. 
 
Jos yhteismajoitus ei houkuttele, omaa majoitusta voi myös varailla osoitteesta https://pyha.fi/majoitu.  
 
PyhäSuitesin osoite on Kallunkuja 4, 98530 PYHÄTUNTURI. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://pyha.fi/majoitu


 

Varusteet  
 
Kukin pakkaa aina omalla tyylillään ja omiin tarpeisiinsa, eli alla oleva varustelista on enemmänkin 
suuntaa-antava suositus siitä, mitä kaikkea matkalla voi tarvita. Lasku- ja turvallisussuvarusteet ovat 
kuitenkin takamaastoon lähtijöille pakolliset. 
 
Koska operoimme pohjoisessa, tulee muistaa, että sää voi vaihdella rajustikin mukavasta 
kevätpäivästä talviseen myräkkään. Takamaastossa  on joka tapauksessa talvi. Varustuksen tulee 
siis olla sekä keväiseen että kylmään säähän sopivaa. Oppaamme käyvät läpi lähtijöiden varusteet 
pääpiirteittäin ennen maastopäivien aloitusta.  
 
Laskuvarusteet  
Sukset tai Splitboard-lumilauta ja niihin sopivat siteet Sauvat tai lumilautailijoille teleskooppisauvat 
Monot tai laskukengät 
Skinit, eli nousukarvat 
Laskureppu, johon saa tarvittaessa sukset / laudan kiinni 
Lumivyörypiippari ja sondi 
Kevyt, reppuun menevä lapio Otsalamppu ja varapatterit Aurinkolasit ja laskettelulasit 
Vesipullo ja termospullo 
Vessapaperirulla Huulirasva ja aurinkorasva  
 
Pyhän vuokraamo tarjoaa varusteita osoitteessa https://pyha.fi/hiihtokeskus/vuokraamot 
 
Muut vaatteet ja varusteet 
Laskuvaatteet, eli kuoritakki ja -housut tai vastaavat Lämpökerrasto, paita ja housut Paksummat 
villasukat 
Ohuet ja paksummat vedenpitävät laskuhanskat  
Ohut ja paksumpi pipo, lippis 
Kaulahuivi, Buffi tai vastaava Kevyt taukotakki / untuvatakki Fleece tms. välikerros T-paitoja, 
alusvaatteita, urheilusukkia oman tarpeen mukaan  
Vapaa-ajan vaatteet ja verkkarit mökkiin Henkilökohtaiset hygieniavälineet 
Varavirtalähde ja omat laturit puhelimeen jne. 
 
 
Muistathan, että oikeat varusteet ovat laskureissuillakin jo puoli matkaa. Hyvä perusajatus on se, että 
hyvillä varusteilla ei takaa hyvää reissua, mutta huonoilla varmistaa huonon. Suosittelemme myös 
testaamaan kaikki varusteet ennakkoon, ettei matkalla tule ikäviä yllätyksiä. Oppaamme vastaavat 
mielellään etukäteen kysymyksiin koskien reissuun sopivaa varustusta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ruokailut  
 
Asiakkaat hoitavat ruokailut matkalla omatoimisesti. Majoituksessamme on keittiö, missä ruokaa on 
helppo valmistaa ja paikan päällä voimme sopia yhteisruokien tekemisestä. Lisäksi retken hintaan 
sisältyy yksi ravintolaruokailu.  
 
Pyhän ravintolat palvelevat läpi koko viikon ja kukin voi halutessaan syödä ulkona vaikka päivittäin. 
 
Skinnauspäivinä lounaat hoidetaan maastossa. Matkan aikana pidetään päivittäin pidempi 
lounastauko, joka mahdollisuuksien mukaan vietetään laavuilla Pyhä-Luoston kansallispuiston 
maastossa. Eväät voi kaikki ostaa paikan päältä, mutta niitä voi halutessaan hankkia toki mukaan jo 
ennakkoon. Matkalle kannattaa myös pakata mukaan kevyitä välipaloja, energiapatukoita tai 
vastaavia, joista saa hiihtopäivinä virtaa aina seuraavaan ruokailuun asti.  
 
Ruokia valitessa kannattaa kiinnittää huomiota aterioiden energiamääriin. Skinnatessa keho kuluttaa 
suuren määrän energiaa ja sen tarve tulee huomioida ruokaillessa. Runsaasti hiilihydraatteja 
sisältävät ruoka-aineet, kuten pasta ja riisi, ovat suositeltavia ja niiden tankkaamista suositellaan jo 
ennen matkaa.  
 
Ihmisten energiantarve ja -kulutus ovat yksilöllisiä. Energiankulutukseen vaikuttavat muun muassa 
ikä, sukupuoli, pituus, paino, fyysinen aktiivisuus ja myös kylmä sää. Skinnailupäivät kestävät useita 
tunteja, jolloin energian tarve on suuri. Päivän energiantarve voi olla jopa noin 5000 kcal/vrk. 
Energiatankkaus onkin syytä aloittaa jo kotona ennen matkaa. Suurin osa (50–60 %) tarvittavasta 
energiamäärästä tulee saada hiilihydraateista, kolmannes rasvasta ja loput proteiineista.  
 
Skinnailupäivinä kannattaa syödä mahdollisimman ravitseva aamiainen. Pidämme matkalla 
lyhyehköjä taukoja ja lounas nautitaan sopivassa kohdassa matkaa. Nousuihin kannattaa varata 
myös nopeita energioita, kuten energiapatukoita, suklaata tai pähkinöitä. Myös esimerkiksi kuivatut 
hedelmät ovat erittäin hyviä.  
 
Kannattaa myös varata mukaan urheilujuomia, jotka kulkevat helpoiten jauheen muodossa ja jotka 
sekoitetaan veteen. Elektrolyyttijuomat nesteyttävät, ehkäisevät kramppeja ja rauhoittavat kehoa 
iltaisin hiihtopäivän päätteeksi.  
 
 

 
 
 
 



Retken huolto ja vastuukysymykset  
 
Skinnailupäivinä ei ole erillistä huoltoa ja retkikunta huoltaa itse itsensä. Pyhätunturin keskuksessa 
iltaisin osallistujia palvelee Pyhän ravintolat ja kaupat, joista saa täydennystä koko viikon.  
 
Matkanjohtajana toimii 365 Klubin vaellusopas Teemu Suominen, joka vastaa retkestä ja siihen 
liittyvistä kysymyksistä. Suomisen yhteystiedot voi jättää läheisille ja perheenjäsenille kotona. 
Parhaiten yhteyden viikon aikana saa tekstiviestein. Mukana takamaastossa on päivittäin myös 1-2 
hiihtokoulun opasta. Hiihtokoululla on oma turvallisuussuunnitelma, jota noudatamme laskupäivinä. 
 
 
Yhteystiedot:  
 
Matkanjohtaja Teemu Suominen   
040-5733257   
teemu@metalheim.fi  
 
 
Retkestä vastaa ja sen järjestää yhteistyössä Partioaitan kanssa:  
Metalheim Oy  
Pietarinkatu 4 B 40, 00140 Helsinki  
Y-tunnus: 2239947-0  
 
 
Retken Hinta  
Retken hinta on 450 euroa ja se sisältää suomalaisten oppaiden palvelut ennen matkaa ja sen 
aikana, majoituksen PyhäSuites -yhteismajoituksessa, lumiturvallisuuskoulutuksen, hissilliput 
skinnailupäiville (to-pe-la) sekä päätösruokailun Pyhän Colorado-ravintolassa. Hinta ei sisällä matkoja 
eikä mahdollisia omia majoituksia. ylimääräisiä hissilippuja eikä varustevuokrausta.  
 
Maksu suoritetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen (100 €) maksetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä ja toinen noin kuukautta ennen lähtöä. Ilmoittautuminen on ostopäätös, eikä 
varausmaksua peruutustapauksessa yleensä palauteta. 
 
 
Yhteistyössä:  
 

 

 
 

 


