
 

 

KIILOPÄÄN JOULU JA UUSI VUOSI 2020 
 
 
MAANANTAI 21.12.   
 
10-12  Glögitarjoilu ja tulistelua. Turvekammi Maahinen.  

Tule kysymään oppailta joulun retkistä ja ohjelmista!  
Lumiveistosten tekoa Maahisen ympäristössä. 
 

16-17.30 Maastopyöräilyn viikkolenkki.  
Tule kokeilemaan maastopyöräilyä yhteislenkille. Ajamme lenkin Kiilopään 
lähiympäristössä vaihtelevilla mutta aloittelijaystävällisillä reiteillä. Lenkin on hinta 5 
euroa myös omalla pyörällä tulijoille. Vuokrapyörän lenkille voit varata helposti 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

 
 
TIISTAI 22.12. 
 
10-14 Tiistairetki tunturiin. Opastettu tunturihiihtoretki.  

Oppaan johdolla pääset nauttimaan tunturihiihdosta merkittyjen reittien 
ulkopuolella. Retken aikana tutustutaan lähiseudun kuruihin ja tunturiluontoon. 
Vuokraamossamme on hyvä valikoima tunturisuksia ja liukulumikenkiä. 

  
15-20  Savusauna ja purouinti. 10/13 € 
 
 
KESKIVIIKKO 23.12. aatonaatto 
 
13-15 Piparinleivontaa ravintolassa. 
 
16-17 Joulukirkko Kiilopään lumikirkossa.  
 
15-20  Savusauna ja purouinti. 10/13 € 
   
 
TORSTAI 24.12. jouluaatto 
 
8.30-9.30 Joulukuusen koristelu ravintolassa. 
 
10-13 Opastettu lumikenkäretki. 

Lumikenkäretki Kiilopään huipulle.  
Vuokraamostamme voit vuokrata lumikengät retken ajaksi. 

 
11-14 Joulupuuro ravintolassa 
 
15-20  Savusauna ja purouinti. 10/13 € 
                      



 

 

16-18 Jouluillallinen, 1. kattaus.  
 Joulupukki saapuu poron kyydillä. 
 
19-21 Jouluillallinen, 2. kattaus. 
 Joulupukki saapuu poron kyydillä. 
 
 
PERJANTAI 25.12. joulupäivä 
10-14 Tulisteluretki Latvakurun kodalle. Opastettu hiihtoretki. 

Hiihdämme Latvakurun kodalle paistamaan tikkupullia. Voit osallistua retkelle 
tunturisuksilla tai tavallisilla suksilla. Sopii myös perheille. 

 
15-20  Savusauna ja purouinti. 10/13 € 
 
 
LAUANTAI 26.12. 
16-17.30 Maastopyöräilyn viikkolenkki.  

Tule kokeilemaan maastopyöräilyä yhteislenkille. Ajamme lenkin Kiilopään 
lähiympäristössä vaihtelevilla mutta aloittelijaystävällisillä reiteillä. Lenkin on hinta 5 
euroa myös omalla pyörällä tulijoille. Vuokrapyörän lenkille voit varata helposti 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

 
 
SUNNUNTAI 27.12. 
20-21.30 Iltalumikenkäily. 

Tunnelmallinen lumikenkäretki otsalamppujen valossa. Pysähdymme oppaan kanssa 
tutkimaan tähtiä ja bongaamaan revontulia. Vuokraamostamme voit vuokrata 
lumikengät retken ajaksi.  

 
 
MAANANTAI 28.12. 
   
10-14 Helppo tunturihiihtoretki.   

Tule kokeilemaan tunturihiihtoa oppaan johdolla. Retken alussa on pieni perehdytys 
välineisiin ja tunturihiihdon tekniikkaan. Sen jälkeen hiihdämme muutaman 
kilometrin lenkin latujen ulkopuolella. Vuokraamossamme on hyvä valikoima 
tunturisuksia ja liukulumikenkiä. Sopii myös perheille.  

 
 
TIISTAI 29.12. 
 
10-14 Tiistairetki tunturiin. Opastettu tunturihiihtoretki.  

Oppaan johdolla pääset nauttimaan tunturihiihdosta merkittyjen reittien 
ulkopuolella. Retken aikana tutustutaan lähiseudun kuruihin ja tunturiluontoon. 
Vuokraamossamme on hyvä valikoima tunturisuksia ja liukulumikenkiä. 

  
15-20  Savusauna ja purouinti. 10/13 € 



 

 

 
 
 
KESKIVIIKKO 30.12. 
 
10-14 Opastettu lumikenkäretki.  

Tutustumme Kiilopään lähiseudun kuruihin ja metsiin. Tulistelutauko Latvakurun 
kodalla.  Vuokraamostamme voit vuokrata lumikengät retken ajaksi. 

  
15-20  Savusauna ja purouinti. 10/13 € 
 
 
TORSTAI 31.12. uudenvuodenaatto 
 
15-20  Savusauna ja purouinti. 10/13 € 
 
20-21.30 Iltalumikenkäily. 

Tunnelmallinen lumikenkäretki otsalamppujen valossa. Pysähdymme oppaan kanssa 
tutkimaan tähtiä ja bongaamaan revontulia. Vuokraamostamme voit vuokrata 
lumikengät retken ajaksi. 

 
PERJANTAI 1.1. 
 
10-14 Opastettu tunturihiihtoretki.  

Oppaan johdolla pääset nauttimaan tunturihiihdosta merkittyjen reittien 
ulkopuolella. Retken aikana tutustutaan lähiseudun kuruihin ja tunturiluontoon. 
Vuokraamossamme on hyvä valikoima tunturisuksia ja liukulumikenkiä. 

 
#kiilopaaguides 
 

• Retkille ilmoittaudutaan viimeistään edellisenä päivänä respan retkikansioon. 
Retkikansiosta löydät tarkemmat tiedot retkestä, varusteista ja varustautumisesta retkelle. 

• Opasparkki ma-pe klo 8.45-9.15 respan aulassa: retkeilyneuvontaa hiihtoon, 
talvipyöräilyyn, lumikenkäilyyn ja UK-puiston reitteihin liittyen.  

• Retket ovat maksuttomia ja avoimia kaikille, jos ei toisin mainita. Ruokailut ja saunat 
lisämaksusta. 

 
 
Kiilopää pidättää oikeudet muutoksiin. 


