
OHJEET Reppuhiihto 2020 

Lähtö ja ilmoittautuminen 

Lähtö tapahtuu Niinisalon varuskunnasta joustavasti klo 6-8. Reppu-Pirkkaan voit ilmoittautua 

mukaan Niinisalossa klo 6-8 hintaan 55 €. (Emme valitettavasti ota vastaan ilmoittautumisia 

viitenumerolla, puhelimitse tai sähköpostitse, ilmoittautuminen verkkokaupassa päättyy 4.3.) Jos 

olit jo ilmoittautunut Pirkan Hiihtoon, voit käyttää osanotto-oikeutesi Reppu-Pirkassa. Tässä 

tapauksessa sinulle löytyy valmiina nimelläsi varustettu hiihtokortti, jonka voit noutaa kansliasta. 

Saat samasta paikasta mukaasi myös rintanumeron ja varustesäilytysnauhan. Varusteet kuljetetaan 

lähtöalueelta maaliin (Jämi Areenalle). 

Kuljetukset 

Linja-autokuljetukset lähtevät Jämiltä Niinisaloon la 7.3. klo 5.30 ja n. 6.30. Suosittelemme 

saapumaan Jämille omalla autolla, jolloin pääset myös maaliin saavuttuasi omassa tahdissasi kotiin. 

Tampereelta, vanhan kirkon edestä pääsee Niinisaloon lauantaiaamuna klo 4.45. lähtevällä bussilla. 

Bussi ottaa hiihtäjiä kyytiin myös Teivosta n. klo 5.00. 

Hiihdon jälkeen linja-autot kuljettavat Tampereelle reittiä Jämi - Teivo - Tampereen Keskustori, 

vanha kirkko. Lähdöt Jämiltä klo 13.30. ja n. 16.30. Maalista ei ole järjestetty kuljetusta 

Niinisaloon. 

Kuljetuksen hinta on 10 € (Tampereelta ja Teivosta Niinisaloon) ja ilmainen (Jämiltä Niinisaloon). 

Maksu käteisellä bussissa!  

Huoltopisteet ja maksulliset kahvilapalvelut 

Matkan varrella ei ole huoltopisteitä. Jämillä on tarjolla maksulliset kahvilapalvelut; lomahotelli 

Jämin ravintolassa. 

Maalissa Maali sijaitsee Jämi Areenalla, jossa myös pukuhuoneet ja suihkut. Maalissa saa mitalin 

ja mehua.  

Tärkeät puhelinnumerot matkan varrelle (Puhelinnumerolappuja saa Niinisalon kansliasta 

mukaan hiihdolle)  

Niinisalon kanslia klo 6-8, Jouni Välisalo 045-638 5101 

Yleisinfoa matkan varrella, Tapio Syrjänen 050-5885 332 

Reitti:  

Reppuhiihto päästään hiihtämään reitin alkupäässä. Lähtöpaikkana toimii Niinisalo. Sieltä 
päästään hiihtämään melkein Varppeen huoltopisteelle saakka Koirikuonoon, josta 
käännytään takaisin Jämin maastoon. Jämillä tehtävän lisälenkin avulla pituutta saadaan noin 
60 kilometriä. Jämillä on myös 65. Pirkan Hiihdon maali. 

Muu info:  

Pirkan Hiihtoon (1.3.) ilmoittautuneet, jotka haluavat siirtää ilmoittautumisensa reppuhiihtoon 

(välisummaa ei hyvitetä) voivat aamulla vain tulla lähtöpaikalle, josta he saavat ”lähtökortin” ja 

numerolapun.  

http://www.pirkankierros.fi/pages/images/ohjeet_Reppu-Pirkka_PirkanHiihto-2017.pdf


Pirkan Kierroksen suorittamiseen vuonna 2020 riittää kolme osatapahtumaa, eli reppuhiihtoa ei ole 

pakko hiihtää saadakseen Pirkan Kierros merkinnän, mutta 60 km hiihdosta saa itselleen hiihtokerta 

merkinnän.  

 


