
Luhike jutt 

Soo. Joo. Soida. Koik hinnas.

Sihtkoht: Himos, Soome 

Kuupaevad: 26-30.12.2021 

Tegevus: maesuusa, lumelaua ja h 

Majutus: 2 magimajakest, kahesed toad 

Grupi suurus: max 13 + instruktorid ja kokk 

Transport: minibussid 

Instruktorid: Joel Parle ja Vidrik-Jaan Korp 

Kokk: Erko Lill 

Hind: 900€ 

HIND SISALDAB

  • Kaks vaikebussi (9-kohalised) inimeste ja varustuse vedamiseks
  • Laevapiletid 
  • Majutus kahes suures ja lahedas mökkis kahestes tubades 
  • Voodilinad ja kateratikud 
  • Maepiletid 5 paevaks 
  • Suusa- ja lumelauaõpe iga paev 
  • Hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid 
  • Viisakal hulgal kaaritatud, pruulitud ja destilleeritud jooke 

HIND EI SISALDA

• Kindlustus
• Suusa- ja lumelauavarustus
• Kavavalised lisategevused ja isiklik transport nendeks

Registreerimisvormi leiad siit: bit.ly/3oig16J



Pikem jutt 

Soo. Joo. Soida. Koik hinnas.

Oled sa kunagi kainud reisil, kus sinu eest kõik ette-taha ara

tehti, kõht tais söödeti ja kõige tipuks ka lumelauatama või

suusatama õpetati? Kui oled, siis tead, mida oodata ja võid kohe

reisi ara broneerida. Kui ei ole, siis nuud on sul selleks

suureparane võimalus. Loe edasi.

Jõulujargne reis Himosele on age ja eriline mitmel põhjusel. 

Esiteks on see suureparane võimalus taitsa hooaja alguses kiirelt 

sõitma õppida või oma olemasolevat sõidutaset vaga korralikult 

tõsta. 

Joel ja Vidrik suudavad vaart õpetussõnu jagada igal tasemel

sõitjale ning nende jaoks pole vahet, kas tahad õppida sahka

sõitma või saltosid tegema. Usna kindlalt võib vaita, et kui reisi

alguses tundub maest alla sõitmine nagu hiina keel, siis reisi

lõpuks sõidad juba kantidel ja jatad igati asjaliku lumesõbra

mulje.

Meie instruktorid Joel ja Vidrik vaarivad kindlasti eraldi 

tutvustamist: 

Joel on sundinud ja kasvanud Lõuna-Eesti maenõlvadel ja lisaks 

võistlustasemel lumelauatamisele on ta suusatajaid ning 

lumelaudureid koolitanud juba 20 aastat. Vidrik on samuti aktiivne

snowbum, kellel on 15 aastat maesuusa ja lumelauakoolituste 

kogemust. Mõlemad instruktorid on rahvusvaheliselt litsenseeritud 

ning Eesti lumespordikoolituste suunamudijad - Joel juhtis Otepaa 

ning Vidrik Kiviõli suusakooli. 

Valisime reisi sihtpunktiks Himose mitmel põhjusel. Ta asub 

Helsingist vaid 220km kaugusel ning seega ei pea sinna sõiduks 

kulutama vaartuslikku aega. Teiseks on ta nõlvad algajasõbralikud 

ning kompaktselt koos, seega on suusa-ja lumelauatundide 

labiviimine võimalikult õpilasesõbralik. Loomulikult ei pea 

kartma, et osavamatel sõitjatel igav hakkaks - Himosel on ka 



jarsemaid nõlvasid ning vinge lumepark, kus saab vaga mõnusalt 

trikitada. 

Teiseks ei pea sa söögi parast muretsema, sest grupiga on kaasas 

kokk Erko, kes sul hommikul, lõunal ja õhtul kõhu tais söödab. 

Erko on heatujuline, hooliv ja enese suhtes vaga nõudlik tuup, 

keda peetakse omal alal Eesti uheks parimaks. Tema menuu teeb 

kõikidele Himose restoranidele pika puuga ara. Lisaks pakume 

õhtusöökide juurde pruulitud, villitud ja destilleeritud 

keelekastet ning loomulikult ka alkoholivaba kraami. 

Toitlustust pakume alates esimese paeva õhtusöögist kuni viimase

reisipaeva hommikusöögini. Laevasõitude ja transfeeride ajal me

suua ei paku, kuid kindlasti teeme vajadusel puhkepause, et

varusid taiendada ja jalgu sirutada.

Kolmandaks ei pea sa ise muretsema ei maepiletite ega transpordi 

parast. Korjame su Tallinna sadamast peale, sõidutame laevale ja 

Himosele jõudes toome piletikassast ka maepileti ara. 

Natuke reisi programmist.

26. detsembril kohtume kell 9:30 Tallinna sadama D terminalis ning

sõidame Helsingisse kell 10:30 valjuva laevaga. Himosele jõudes

laheme esimese asjana maele ning sõidame jala soojaks. Seejarel

kolime mökkidesse sisse, sööme kõhu tais ning saame uksteisega

paremini tuttavaks.

Jargneval kolmel paeval sõidame, sööme ja lõõgastume ning vaatame

paeval filmitud videosid. Suusa-ja lumelauaõppe juurde kaib

igapaevaselt ka filmimine, seega saame õhtuti oma sõidule

kriitilise pilguga otsa vaadata ning tehtut analuusida.

Suusa-ja lumelauatunnid toimuvad hommiku-ja lõunasöögi vahel ning

ka kohe parast lõunasööki. Ohtune aeg on mõeldud omal kael

sõitmiseks.

Oppegrupid jagame vastavalt sõidutasemele. Kindel on see, et iga



soovija saab vahemalt poolteist tundi paevas kvaliteetset

sõiduõpet. Lihtsalt infoks, et poolteist tundi grupiõpet Himose

suusakoolis maksab alates 250€ grupi kohta.

30. detsembril kolime kella uheteistkumneks majadest valja ning

veedame paeva ei mujal kui Himose nõlvadel. Parast maepaeva

sõidame tagasi Helsingi poole ning hilisõhtul jõuame Tallinnasse

tagasi.

Oöbime kahes lahedas mökkis kahestest tubades. Majades on saun,

pesupesemise võimalus ning loomulikult taisvarustusega köök.

Voodipesu ja kateratikud on hinna sees.

Reisi hind on 900€ ning reisi maksumus tuleb tasuda esimesel 

võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10. detsembril. Alla 16-aastased

saavad grupiga liituda vaid koos taiskasvanud kaaslasega. 

Reisi hind ei sisalda suusa-ja lumelauavarustuse renti. Kuna 

Eestist on odavam rentida kui Soomest ning bussides ruumi jagub, 

siis soovitame vajalikud asjad juba siit kaasa võtta. Varustuse 

rendiks soovitame Rendikeskust (www.rendikeskus.ee), kus rent 

viieks paevaks koos kiivriga maksab 65€. Kohapealt võttes maksab 

sama komplekt alates 152€. 

NB! Oppetundide ajal on kiivri kandmine kohustuslik! Loomulikult 

soovitame kiivrit kanda alati, kui mael oled. 

Kuna Soome nõuab riiki sisenejatelt lopetatud vaktsiinikuuri, siis

seda nõuame ka meie. Tapsemate Soome Vabariiki sisenemise 

tingimustega saad tutvuda siin: https://reisitargalt.vm.ee/riigid/

soome/. 

Registreerimisvormi leiad siit: bit.ly/3oig16J


