
 
 

 
 

 Jo 72. juhannushiihto! 



Kilpisjärven 72. juhannuskutsu! 
 

Enontekiön Kilpisjärven seutu tarjoaa maassamme ainutlaatuiset liikun-
taolosuhteet ja -elämykset. Suomen jylhimmissä maisemissa, on taas 
juhannukseksi tarjolla hikisenlystikäs + tervehenkinen liikuntajuhannus! 
Kilpisjärven legendaarisin liikuntatapahtuma on vuodesta  1946  alkaen 
katkeamatta järjestetty juhannushiihto.  Nyt on vuorossa 72. hiihtokisa! 
 

Liikuntajuhannus  23.-25.6.2017 
 

Perjantaina 23.6. klo 17.00: Juhannushiihto 
Hiihtomatka yleensä 250 m. Sarjoja sopivasti. Välineitä lainataan. 

Palkintoja paljon. Ilmoittautuminen Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa klo 
15-16 välillä, josta alkaa n. tunnin nousu kisapaikalle Saanan taakse 

tunturiin. Osallistumismaksu: 5 €. 
 

Yöttömän juhannusyön Saanan valloitus klo 24.00! 
Suomen 100-vuotisuuden kunniaksi yhteinen yöttömän yön 

polkuretki Saanan huipulle (1029 mmpyp). Lähdöt pe klo 22 alkaen. 

Kohtaamiset tunturin huipulla tasan keskiyöllä. Ei osallistumismaksua.   
(Valloittajien lunastettavissa Saana-rintamerkki + -kunniakirja, yht. 5 €.) 
 

       Lauantaina 24.6. klo 12.00: Kilpis-pisterastit/rogaining 
Suunnistusaikarajat: a) 1 tai b) 3 tuntia. Sarjat a) joukkueet ja 

yksittäissarjoja b) naiset, c) miehet ja d) nuorille ilmoittautumisten 

perusteella. Kartat jaetaan tuntia ennen lähtöä eli klo 11.00 lähtöpaikalla, 
joka ilmoitetaan Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa aamulla klo 10.00.  

Emit-leimaus (vuokraemit 5 €). Kartta 1:15000. Ilm. ja tiedustelut ma 

19.6. mennessä (antti.honkonen@hotmail.fi): a) joukkueen nimi, b) osal-

listujamäärä, c) ilmoittajan tiedot, d) kännykkänumero ja e) emit. 

Yksittäissarjoissa c) - e)-tiedot. Osallistumismaksu: 12 €/henkilö. HUOM! 

Mikäli mukaan mahtuu, jälki-ilmoittautumiset edellisiltana klo 20 men-
nessä Kilpisjärven retkeilykeskuksessa. Jälki-ilmoittautuminen. 20 €/hlö. 
 

Sunnuntaina 25.6. klo 11.00: Saanan vuorijuoksu 
Polkujuoksukisa alhaalta Saanan huipulle (4 km + noususumma 500 m). 

Sarjoja sopivasti. Ilmoit. Kilpisjärven retkeilykeskuksessa klo 10.30 

mennessä. Osallistumismaksu: 5 €. 
Vuorijuoksua ennen klo 10.30 alkaen heitetään Saanan saapassankari 

–kisa. Saappaanheittoa ilman vauhtia. Tuloksissa ikäkerroin (50 cm/v) 
Sarjat: a) Miehet, b) Naiset, c) Nuoret. Ilmoittautuminen ja heitot 

vuorijuoksun lähtöpaikalla. Osallistumismaksu 1 €/heitto. 
 

  HUOM 1: Jokainen osallistuu kisoihin omalla vastuullaan! 

  HUOM 2: Operaatio ”Saanan valtaus” koko kesäkauden! 
 

Tiedustelut: sp; antti.honkonen@hotmail.fi, p. 040 529 5283. Netistä mm. 
www.ehyt.fi www.tosilappi.fi www.kunnonelama.fi, www.luontoon.fi 
 

 

Järjestäjät: Kilpisjärven Saana-Veikot ry ja Kunnon Elämä ry, apureina Enontekiön liikunta- 
ja vapaa-aikatoimi ja Lahden Taimi ry. Tukija sekä yhteistyökumppanit: Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry sekä Metsähallitus, TosiLappi/Enontekiö ja Suomi 100-vuotta-kampanja. 
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