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Jyty Espoon majat



Ivalon lentoasemalle on päivittäin lentovuoroja Helsingistä. 
Jokaiselta lentovuorolta on linja-autoyhteys Saariselälle. 
Taksin saa halutessaan tilattua ennakolta. 

Lähin rautatieasema sijaitsee 260 km etäisyydellä 
Rovaniemellä jonne on päivittäisiä junayhteyksiä Etelä-
Suomesta.  Rovaniemeltä on jokaiselta junavuorolta 
jatkoyhteydet linja-autolla Saariselälle. 

Päivittäin useita bussivuoroja Oulusta ja Rovaniemeltä 
ja Expressbusseilla Saariselälle eri puolilta Suomea 

Saariselälle pääsee esimerkiksi Rovaniemen suunnasta 
omalla autolla Valtatie 4:ää pitkin. Ajomatka Helsingistä 
on noin 1 070 km. 








Potkukelkalla kylille





JYTY ESPOON MAJAT KUTSUVAT

Viettämään rentoutta-
vaa lomaa Lapissa . . . 
Hipussa tai Hopussa
Viihtyisät majamme sijaitsevat Laanilassa, 
osoitteessa Wiskitie 13, rauhallisella alu-
eella polkujen ja latujen lähituntumassa. 
Majoiltamme on Saariselän keskustaan 
n. 2 km.

Voit samoilla syksyn ruskassa, hiihdellä 
ensilumilla kaamoksen hämärässä, kevään 
aurinkoisilla hangilla tai patikoida kesän 
yöttömässä yössä. Ulkoilupolut ja hiihtola-
dut ovat ihan lähituntumassa. Valaistu, jo 
aikaisin syksyllä lumetettava latu kulkee 
aivan majojen tuntumasta.

Matkaan…lentäen, 
junalla, bussilla... 
Majoille pääsee lentäen Ivaloon, josta bus-
silla Saariselän kautta Wiskitien ja majatien 
risteykseen saakka tai junalla Rovaniemelle 
ja sieltä bussilla Saariselälle. 

Lisätietoja Saariselän tarjonnasta löydät 
osoitteesta www.saariselka.fi.

Kaikki jäsenet voivat
varata majoja. 

Hakuajat ilmoitetaan 
Pinnassa ja netissä.
www.jyty-espoo.fi



viikot 8-18 390 €

viikot muut 290 €

vuorokausi 60 €

viikot 8-18 260 €

viikot muut 180 €

vuorokausi 40 €

Lapinmajat ovat hyvin varustettuja. Kum-
massakin on jääkaappi, mikroaaltouuni, 
kahvinkeitin, vedenkeitin, astiat, TV, digi-
boxi ja cd-kasettiradiosoitin sekä auton-
lämmityskaapelit. Varastosta löytyy myös 
pulkat, potkukelkat 2 kpl, polkupyörät 2 kpl 
sekä polkupyörän peräkärry. Isolla majalla 
on myös tiskikone ja lasten syöttötuoli.
Mukaan tarvitset vain lakanat, pyyheliinat 
ja wc-paperia. 

Hintaryhmät:

HIPPU, 34 m2 

Sopii 2 henkilölle, mahtuu 4 henkilöä. 
Tupakeittiö, pesuhuone, wc, puulämmittei-
nen sauna, takka ja kuisti. Tuvassa, pesu-
huoneessa ja eteisessä on lattialämmitys.

HOPPU, 69 m2

Sopiii 4–8 henkilölle. 2 makuuhuonetta, 
parvi, tupakeittiö, sähkösauna, pesu- ja 
pukuhuone, wc, takka ja kuisti. 

Hintaryhmät:



Alueen vesistöihin myydään Metsähallituk-
sen virkistyskalastuslupia. Voit myös met-
sästää, marjastaa ja sienestää, saunoa ja 
uida. Myös eri mittaisia pyöräilyreittejä löy-
tyy alueelta. Voit liikkua talvella myös lumi-
kengillä tai ajaa moottorikelkalla.

Saariselän matkailukeskuksessa on kaksi 
elintarvikekauppaa.

Hiihdä, pyöräile, 
vaella, tai löhöö... 
Saariselän korkeimmat tunturit ovat Kiilo-
pää (546 m), Kaunispää (437 m) ja Iisakki-
pää (454 m). Tunturihuipuilta tähytessä 
avautuu idässä ja etelässä Urho Kekkosen 
kansallispuiston tunturialue sekä Sompion 
luonnonpuiston Nattastunturit. Luoteen 
suunnalla voi ihailla Hammaskairaa, jota 
halkoo erämainen Ivalojoki. 

Muut nähtävyydet ovat
Kaunispään huippu - näköalapaikka tuntu-
rissa, Karvaselän kummituskämppä, Saari-
selän vanhin mänty, Prospektorin kaivos,
Moitakurun poroerotusaita, Piispankivi,
Laanilan Kultareitti, Pyhän Paavalin Kap-
peli, Magneettimäki, Museotie. 
Saariselän lähialueella on noin 200 km 
merkittyjä retkeilyreittejä ja luontopolkuja 
päiväretkeilyyn mutta alue soveltuu hyvin 
myös pitkien, yöpymistä vaativien vaellus-
ten aloituspaikaksi.
Hiihtää voi huolletulla laduilla kun alueella 
on noin 250 km latu-uria. 

Kannattaa täällä kiire heittää, ajan kanssa kahvit keittää.
Antaa ajatuksen hiljalleen asettua kohdalleen.
Anja Tapio



viikot 130 €

5 vrk 90 €

viikonloppu 60 €

päivä 30 €

Espoon keskuksesta alle 30 km.

Hintaryhmät:

Väransby -maja on lähelläsi...
Maja sijaitsee Kirkkonummella Väransbyn ulkoilualueella, metsän reunalla meren ran-
nalla. Ympäristö on ihanteellinen ulkoilu- ja marjamaasto.

Maja on pyöreähirsinen 70-luvulla rakennettu saunamökki, joka on suuruudeltaan 60 m2. 
Majassa on tupakeittiö, makuualkovi 5 henkilölle sekä sauna pesutiloineen. Käyttöveden 
saunaan saa lähikaivosta. 
Majassa on takka, liesi, sähkölämmitin, jääkaappi, kahvi- ja vedenkeitin, cd-radiosoitin, 
perusastiasto sekä vuodevaatteet. Jäsenten käytössä on myös soutuvene. Vesi noude-
taan yhteiskaivosta lähialueelta. Mukaan tarvitset liinavaatteet, saunavarusteet, wc-
paperia ja juomavesi.



.

Alueella voi harrastaa myös kalastusta, kalastuslupien on oltava 
kuitenkin kunnossa (katsokaa Kirkkonummen kunnan sivulta 
www.kirkkonummi.fi  > Palvelut > Kalastusalueet ja -luvat. 

Lähin kauppa on elintarvike kioski majasta noin 5 km Långvikiin 
päin, mutta lauantaisin tulee kauppa-auto noin kello 14.30 pääpuo-
min kääntöpaikalle. Suuremmat ostokset hoituvat Kirkkonummella, 
jonne on matkaa n. 17 km. 

Väransbyn majaa vuokrataan jäsenille ajalla 1.5. - 7.11. välisenä 
aikana.

Majaa vuokrataan myös päiväkäyttöön työyhteisöille hintaan 40 €/
arkipäivä (ei viikoilla 24-33).
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Majamme sopivat myös allergisille, 
sillä lemmikkieläinten pito majoilla on ehdottomasti kielletty. 

Majat ovat savuttomia.


