
 

 

HIIHTOTUNNELI AVOINNA ALKAEN 26.9.2020 PÄIVITTÄIN 

KLO 9-20, LA KLO 9-18 JA SU KLO 10-16 

MUUNA AIKANA SISÄÄNPÄÄSY TÄGEILLÄ 
 

 

 

Syksyn hiihtokausi aloitetaan maksuttomilla etkoilla pe 25.9.2020 klo 17-21. 

Kahvi ja pullatarjoilu klo 17-20 
 

 

PALUU JUURILLE: 

Tulevalla kaudella Hiihtotunnelin sisäänkäynti palaa tunnelin huoltorakennukseen ja rakennuksen 
peseytymistilat ja WC:t ovat asiakkaiden käytössä. 

Lumikahvilassa on pienimuotoista kahvilapalvelua aukioloaikoina. 

KAUSIKORTTIKAMPANJA: 

Kausikorttikampanja ei ole vielä saavuttanut tavoitettaan. Siirrämme ilmoittautumisen 
määräaikaa 19.9.2020 saakka. Toivottavasti saavutamme tavoitteen, koska tarjous on tosi edullinen. 

Kampanjan sisältö lyhyesti: 

Kampanjoimme kausikorttia, 26.9.2020-28.2.2021, hintaan 199€! 

Mikäli saamme 500 asiakasta hankkimaan kortin, niin 199 €:n hinta toteutuu. Ilmoittautuminen 
kampanjahinnalla on sitova. 

Ilmoittautua voit alla olevasta osoitteesta: 

https://bit.ly/2ZlfnIb 
 

Jämin Hiihtotunnelin hinnasto 2020 - 2021:  

- Eläkeläinen arkipäivisin klo 12 saakka 10 €/kerta 
- Kertalippu 15 € 
- Päivälippu 20 € 
- Nuori alle 16 v. 10 €/päivälippu 
- Nuori alle 16 v. 9 € kertalippu  
- Lapsi alle 7 v. Ilmainen 
- Kuukausikortti 120 €  
- Kuukausikortti/nuori 80 € 
- Kymppikortti 140 € 
- Perhelippu 50 €/päivä 
 -Kausikortit: aik. 360€/ hlö 
                     alle 16v. 250€/ hlö 
 

https://bit.ly/2ZlfnIb
https://bit.ly/2ZlfnIb


Lumikahvila avoinna arkisin klo 9-20, la klo 9-18, su klo 10-16  sekä pukuhuone sekä saunatilat 
käytettävissä maksua vastaan. 
 
 
Jämin hiihtotunnelissa pääsee hiihtämään säästä riippumatta! Tunnelin kierroksesta tulee hiihtomatkaa 
yhteensä 1,25 kilometriä. Tunnelissa on korkeuseroa 11 metriä ja leveys 8 m. Tunnelissa on sekä vapaan 
että perinteisen hiihtourat. Tunnelin latuprofiili on ihanteellinen kaiken tasoisille hiihtäjille. Hiihtotunnelin 
toimintaa hoitaa Jämin Jänne ry, joka on muutenkin hiihdosta kuuluisa! 
 
Hiihtotunneli aukeaa 26.9.2020 ja on yleensä auki seuraavan vuoden ensimmäisiin kuukausiin asti 
kysynnän eli sään mukaan vaihdellen. Tunneliin pääsee hiihtämään parhaiten poletilla, joita on jo parilla 
tuhannella harrastajalla. Poletteja saa hiihtotunnelilta silloin kun siellä on henkilöpäivystys. Poleteilla 
pääsee hiihtämään aamuvarhaisesta iltamyöhään, vaikka tunnelilla ei järjestäjän henkilöpäivystystä 
olisikaan 
 

Lisätietoja: 

http://www.jami.fi/harrastajat/hiihtotunneli 

Mukavaa syksyn alkua ja hiihtokauden odotusta! 

 
 

Jämin Jänne ry / Asko Uurasjärvi 

044 372 8789 

asko.uurasjarvi@jaminjanne.fi 

 
Yhteystiedot: 
 
Sormelantie 77 
38800 JÄMIJÄRVI 
 

http://www.jami.fi/harrastajat/hiihtotunneli

