
Masterien jäsenkirje syyskuu 2019 

1. Hallituksen kokous 3.9.  

- Todettiin, että vuosikokouksessa 22.2. hyväksytty sääntömuutos 

jäsenyysehtojen laajentamisesta on nyt hyväksy Patentti- ja 

Rekisterihallituksessa. Samassa yhteydessä päivitettiin myös 

hallituksen tiedot rekisteriin. Säännöt luettavissa kotisivuiltamme 

kohdasta www.wlmasters.fi/YHDISTYKSEMME 

- Lisäksi käsiteltiin tämän jäsenkirjeet asiat 2-4. 

 

1. Jäsentapaaminen Jämillä 18.-20.10. – ilmoittautumisaikaa jatkettu 1.10. asti 

Olethan ilmoittautunut Masterien syystapaamiseen - mukaan Masterit, Master-arvoa tavoittelevat ja 

Masterien ystävät. 

Masterien yhteinen kahvi- ja palaveritilaisuus lauantaina 19.10. klo 15.30. Yhdistys tarjoaa kahvit 

jäsenilleen ja maksaa hiihdot. Tarkemmin ruokailu ja muut ajat selviävät paikan päällä. 

 

Ilmoittautuminen syystapaamiseen tapahtuu seuraavasti – ilmoittaudu ja varaa majoitus 1.10. 
mennessä.  

• ota yhteys Reima Country hotelliin puh. 040 573 6120 tai sposti  myynti@jamikeskus.fi 
• kerro, että olet Masteri, kerro päivät, jotka haluat majoittumiseen ja mainitse spostissa ja puhelimessa 

majoitustunnuksemme ”MV5”. 
• lähetä samalla tieto ilmoittautumisestasi hallituksemme jäsenelle Risto Ihamäelle spostiin 

riku49er@gmail.com tai soita hänelle puh. 040 535 5740 – jotta, tiedämme ketä on tulossa. 
• lisätietoja saat tarvittaessa Ristolta – kysy mielellään spostilla. 

 
*** Lisää jäsentapaamisesta kotisivuillamme: www.wlmasters.fi 
 
2. Ensi lumen leiri Kiilopäähiihdon 14.12. yhteydessä 

- Kiilopäähiihto hiihdetään tänä vuonna kahta viikkoa normaalia myöhemmin. Näin halutaan 
varmistua, että lunta riittää. 

- Perinteisestihän jokainen on huolehtinut omista majoitusvarauksia, mutta jo nyt kanttaan olla 
liikkeellä. Yhtenä majoituspaikkanahan on ollut Suomen Ladun Kiilopää. Soita numeroon +358 16 
6700 700 tai lähetä sähköposti osoitteeseen: kiilopaa@suomenlatu.fi ja kerro, että olet Masteri ja 
haluat majoitusvarauksen Kiilopäähiihdon yhteyteen. 

- Lisätietoja mm. hinnat kotisivuiltamme: www.wlmasters.fi 
- Suomen Latu Kiilopää/Fell Centre Kiilopää, Kiilopääntie 620,  99830 Saariselkä 
- Ilmoita samalla tulostasi puheenjohtajallemme Tero Kasalalle, tero.kasala@gmail.com, 

 
3. Masterin yhteinen hiihtomatka Deminoon 27.2.-2.3.2020 

 
Kokouksessaan 3.9. hallitus päätti hyväksyä kolmen matkantarjoojan joukosta Vetikko Travelin tarjoaman 
hiihtomatkan 27.2.-2.3.2020 Venäjän WL-hiihtoon Deminoon Rybiskiin. 
 
Alla Vetikon tarjous, seuraa myös kotisivujamme: 

WORLDLOPPET MASTERS FINLAND/Tero Kasala 12.7.2019 
MATKAOHJELMA DEMINO SKI MARATHON 2020 

TORSTAI 27.2. 
Juna-aikataulu 
Helsinki – Pietari 15.30 – 18.57 
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Aseman vaihto tilausajobussilla (sisältyy hintaan) 

Pietari – Rybinsk 21.42 – 09.39 +1 ( vahvistamaton aikataulu) 

 
PERJANTAI 28.2. 
Saapuminen junalla Rybinskiin, jossa opas odottaa. 
Siirtyminen 600 m päässä olevaan hotelliin, jonne voi jättää matkatavarat. Huoneet saa vasta iltapäivällä. 

 
Majoittuminen keskustan hotelliin: 
Lähtö stadionille noutamaan kisanumerot klo 17.00. Pasta hiihtäjille. (tarkat ajat kohteessa= 

 
LAUANTAI 29.2. 
Aamiainen hotellilla. Lähtö kisapaikalle. Hiihdon 50FT startti on klo 11.00 Hiihtäjät lähtevät 3 min välein 
ryhmissä numeroiden mukaan. 
Kun menette lähtökarsinaan, niin saatte chipin siinä ja se tulee laittaa jalkaan.  

 
SUNNUNTAI 1.3. 
Aamiainen hotellilla. Lähtö kisapaikalle. Hiihdon 25CT startti on klo 11.00 

Paluu Rybinskiin ja lähtö illalla junalla. Rybinsk – Pietari 22.10 – 08.53 ( vahvistamaton aikataulu) 
 
MAANANTAI 2.3. 
Saapuminen Pietariin klo 08.53. Aseman vaihto tilausajobussilla (sis. hintaan) Pietari – Helsinki 11.30 – 14.57 

 
Matkapaketin hinta + junamatka Helsinki – Pietari - Helsinki 
655€ / hlö / jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisella 
720€ / hlö / yhden hengen huoneessa aamiaisella 
Hinta sisältää ohjelman mukaiset kuljetukset Pietarista Rybinskiin meno-paluu sekä majoituksen 
aamiaisella ja kuljetukset Rybinskissä. 

 
Suomen junalippujen hinnat vahvistuvat n 3 kk ennen matkalle lähtöä. 
Tällä hetkellä junalipun hinta Helsinki – Pietari – Helsinki on noin 140 Eur / 2 lk 
Ennakkoon ostettuna junalipun saa edullisemmin. 

 
Viisumi 

Matkalle tarvitaan lisämaksullinen viisumi, joka edellyttää vakuutuksen ottamista. 

 
Kilpailuilmoittautuminen lisämaksusta. 

Palvelumaksu: Perimme 20€ palvelumaksun per laskutettu asiakas. 
 
Varaukset 
Hinnat perustuvat 05/2019 voimassa olleisiin hinnastoihin ja ovat sitoumuksetta sekä edellyttävät vähintään 20 
henkilön ryhmää. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hiihtoilmoittautuminen on 100 % sitova eikä siitä ole 
takaisinmaksua peruutustapauksen sattuessa. 

 
Vetikko Travel ei vastaa hiihtokilpailun peruuntumisesta, kilpailujärjestelyjen vaihtumisesta, ajankohdan- tai 
kilpailupaikan muutoksista, ei mahdollisista virheistä kisaohjelmassa eikä niiden mahdollisesti asiakkaille 
aiheuttamista kuluista tai ansiomenetyksistä. 

Ystävällisin 

terveisin Paula 

Vetikko Travel 
Asemakuja 3 

44300 Konnevesi 

Puh 010 235 1100 

E-Mail: paula@vetikkotravel.com 
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