
 

TOIMITSIJOIDEN MAJOITUS JA MUONITUS MM-PERHO 2021 

(Lisätiedot Ilkka Pirinen puh. 040-7048906 tai Petter Nissén puh. 0500-440923. Tiedustelut 

majoituskohteen palveluista kysy suoraan majoituskohteesta.) 

 

Majoituskohteet ja huomioitavaa majoittujille 

Ajakan Taika www.ajakantaika.fi 

-Osoite: Tikkuniementie 2, 93850 Kuusamo. Puh. 0400-324 841. 

-Majoittujat kohteessa: Timo Pulli, Sami Kähäri, Joonas Koskela, Jermu Pöllänen, Janne Heikkilä, Johannes 

Bulfin, Jouni Salo, Jyrki Koivisto, Gary Glen-Young, Jorma Mikkonen, Markus Heikkinen , Joonas Pöllänen, 

Leevi Voutilainen, Marianne Valkama, Tiina Kirssi, Erica Grahn, Maria Lehtonen, Kari Hautala, Pyry 

Vartiovaara. 

-Huoneissa on suihku, wc, pieni keittiö, jääkaappi, mikro, kahvinkeitin, vedenkeitin. Ulkona tulipaikka ja 

kaasugrilli. 

-Omat lakanat (tai makuupussi) ja pyyhkeet mukaan. 

-Majoituspakettiin kuuluva sauna on lämmin perjantaina ja lauantaina. Jos haluaa saunoa to tai su niin 

saunavuoro maksaa 20 € per huone, joka maksetaan itse. 

-Ajakassa majoituspakettiin kuuluvat iltapalat (klo 20.00) torstai, perjantai ja lauantai, sekä aamupalat (klo 

7.00) perjantai, lauantai ja sunnuntai.  

-Lounas-eväspussit tuodaan Päähkänän parkkialueelle ja jaetaan perjantaina ja lauantaina kilpailijoiden 

autokyydin saapuessa. Lounaspussit sisältävät juoman (vesi), patonki (meetvursti-kananmuna), banaani, 

sekä eri päivinä (pe-la) vaihdellen vakuumi savukirjolohi tai savumuikut,  mustikka- tai appelsiinityrnikeitto, 

mansikka- tai metsämarjasmoothie, Tupla tai Fazer Sininen.  Jos haluaa paistaa nuotiomakkaraa omat 

mukaan. Lounaspusseissa ei ole lämmintä juomaa, jonka jokainen halutessaan tekee majapaikassa omaan 

termospulloonsa tai keittää itse jokivarressa (laavupaikoilla). Sunnuntaina ei ole jaossa lounaspusseja, koska 

kilpailussa on vain aamupäivän jakso, joka päättyy klo 12. Sunnuntaina lounasruoka on tarjolla aamupäivän 

jakson jälkeen Ajakassa. Sunnuntaina tarvittaessa mukaan ”omat retkieväät ja juomat poolille” esim. leivät 

aamupalapöydästä. 

Kuusingin leirintäalue www.kuusinki.com  

-Osoite Paljakantie 75, 93999 Kuusamo. Puh. 040-739 2411, 0400-903 367. 

-Majoittujat kohteessa: Jari Jamalainen, Tero Lindström, Aki Saartia, Elmeri Saarinen, Petri Prokkola, 

Markku Räisänen, Erkki Veittikoski, Veli-Pekka Hintikka, Helvi Hamari, Antti Väätäinen. Omassa 

asuntovaunussa Sauli Hartikainen. Omassa retkiautossa Ari Hannus. 

-Mökeissä jääkaappi, kahvinkeitin, keittolevy, ruokailuvälineet. Ulkona tulipaikka. 

-Omat lakanat (tai makuupussi) ja pyyhkeet mukaan. 

-Majoituspakettiin kuuluva sauna (2 tuntia) on lämmin perjantaina ja lauantaina. Jos haluaa saunoa to tai su 

http://www.ajakantaika.fi/
http://www.kuusinki.com/


niin saunavuoro maksetaan itse/porukalla. 

-Kuusingin leirintäalueella majoituspakettiin kuuluvat iltapalat (klo 20.00) torstai, perjantai ja lauantai, sekä 

aamupalat (klo 7.00) perjantai, lauantai ja sunnuntai.  

-Lounas-eväspussit tuodaan Kuusinkijoen ja Koverrusjärven p-alueille ja jaetaan perjantaina ja lauantaina 

kilpailijoiden autokyydin saapuessa. Lounaspussit sisältävät juoman (vesi), patonki (meetvursti-

kananmuna), banaani, sekä eri päivinä (pe-la) vaihdellen vakuumi savukirjolohi tai savumuikut,  mustikka- 

tai appelsiinityrnikeitto, mansikka- tai metsämarjasmoothie, Tupla tai Fazer Sininen.  Jos haluaa paistaa 

nuotiomakkaraa omat mukaan. Lounaspusseissa ei ole lämmintä juomaa, jonka jokainen halutessaan tekee 

majapaikassa omaan termospulloonsa tai keittää itse jokivarressa (laavupaikoilla). Sunnuntaina ei ole jaossa 

eväspusseja, koska kilpailussa on vain aamupäivän jakso, joka päättyy klo 12. Sunnuntaina lounasruoka on 

tarjolla aamupäivän jakson jälkeen Pohjolan Pirtillä (Vuotunki, Saarenkyläntie 1B, 93800 Kuusamo. 

www.pohjolanpirtti.fi). Sunnuntaina tarvittaessa mukaan ”omat retkieväät ja juomat poolille” esim. leivät 

aamupalapöydästä. 

Riekon Kutsu   www.riekonkutsu.fi  

 

-Osoite Sallantie 140, 93850 Kuusamo. Pauli Korva puh. 0400 511 806 laittaa avaimen laatikkoon. Vuokraaja 

on Ale Virolainen puh. 0400 680318.  

-Majoittujat kohteessa: Seppo Salminen, Pirjo Salminen, Mikko Korkka, Ari Pirinen, Seppo Muttilainen, 

Jukka Brusila, Vesa Vaarama. 

-Talossa hyvä vuokratalon varustus. 

-Omat lakanat (tai makuupussi) ja pyyhkeet mukaan. 

-Saunan voi lämmittää itse tarpeen mukaan. 

-Riekon Kutsussa majoittuville majoituspakettiin kuuluvat iltapalat (klo 20.00) torstai, perjantai ja lauantai, 

sekä aamupalat (klo 6.30) perjantai, lauantai ja sunnuntai. Aamu- ja iltapala ovat tarjolla Käylän 

Korpihovissa osoitteessa Sallantie 53, 93850 Kuusamo.  

-Lounas-eväspussit tuodaan Päähkänän parkkialueelle ja jaetaan perjantaina ja lauantaina kilpailijoiden 

autokyydin saapuessa. Lounaspussit sisältävät juoman (vesi), patonki (meetvursti-kananmuna), banaani, 

sekä eri päivinä (pe-la) vaihdellen vakuumi savukirjolohi tai savumuikut,  mustikka- tai appelsiinityrnikeitto, 

mansikka- tai metsämarjasmoothie, Tupla tai Fazer Sininen.  Jos haluaa paistaa nuotiomakkaraa omat 

mukaan. Lounaspusseissa ei ole lämmintä juomaa, jonka jokainen halutessaan tekee majapaikassa omaan 

termospulloonsa tai keittää itse jokivarressa (laavupaikoilla). Sunnuntaina ei ole jaossa eväspusseja, koska 

kilpailussa on vain aamupäivän jakso, joka päättyy klo 12. Sunnuntaina lounasruoka on tarjolla aamupäivän 

jakson jälkeen Käylän Korpihovissa. Sunnuntaina tarvittaessa mukaan ”omat retkieväät ja juomat poolille” 

esim. leivät aamupalapöydästä. 

Virkkulantie 213 

 

-Osoite: Virkkulantie 213, 93940 Kuusamo 

-Majoittujat kohteessa: Petri Virolainen, Kanerva Kilpelä, Jouni Stenberg, Merja Haipus. 

-Virkkulantiellä majoittuville majoituspakettiin kuuluvat iltapalat (klo 20.00) torstai, perjantai ja lauantai, 

sekä aamupalat (klo 6.30) perjantai, lauantai ja sunnuntai Pohjolan Pirtillä.  

-Lounas-eväspussit tuodaan Kuusinkijoen ja Koverrusjärven p-alueille ja jaetaan perjantaina ja lauantaina 

kilpailijoiden autokyydin saapuessa. Lounaspussit sisältävät juoman (vesi), patonki (meetvursti-

kananmuna), banaani, sekä eri päivinä (pe-la) vaihdellen vakuumi savukirjolohi tai savumuikut,  mustikka- 

tai appelsiinityrnikeitto, mansikka- tai metsämarjasmoothie, Tupla tai Fazer Sininen.  Jos haluaa paistaa 

nuotiomakkaraa omat mukaan. Lounaspusseissa ei ole lämmintä juomaa, jonka jokainen halutessaan tekee 

majapaikassa omaan termospulloonsa tai keittää itse jokivarressa (laavupaikoilla). Sunnuntaina ei ole jaossa 

eväspusseja, koska kilpailussa on vain aamupäivän jakso, joka päättyy klo 12. Sunnuntaina lounasruoka on 

http://www.riekonkutsu.fi/


tarjolla aamupäivän jakson jälkeen klo 13.00 Pohjolan Pirtillä (Vuotunki, Saarenkyläntie 1B, 93800 

Kuusamo. www.pohjolanpirtti.fi). Sunnuntaina tarvittaessa mukaan ”omat retkieväät ja juomat poolille”. 

Kylmäluoman Retkeilykeskus www.hossa-kylmaluoma.fi 

-Osoite Pajuluomantie 20, 93540 Tyrövaara (Taivalkoski). Puh. 040-500 3476. 

-Majoittujat kohteessa: Harri Mäläskä, Katariina Mäläskä, Ohto Mäläskä, Sakari Belghiti, Janne Mäkinen, 

Esko Kangastalo, Alexis Schalck, Ari Yliollitervo, Jani Kontio, Seppo Salo, Pertti Kuusisto, Pertti Seppänen. 

-Mökeissä keittomahdollisuus, jääkaappi, mikro, kahvinkeitin, vedenkeitin, astiastot. 

-Omat lakanat (tai makuupussi) ja pyyhkeet mukaan. 

-Majoituspakettiin kuuluu sauna klo 19.00-22.00 ja riippuen mökeistä osassa oma sauna. 

-Kylmäluoman Retkeilykeskuksella majoituspakettiin kuuluvat iltapalat (klo 20.00) torstai, perjantai ja 

lauantai, sekä aamupalat (klo 7.00) perjantai, lauantai ja sunnuntai.  

-Lounas-eväspussit tuodaan Kylmäluomanjärven p-alueelle (huom! kisajärvelle, ei retkeilykeskukselle) ja 

jaetaan perjantaina ja lauantaina kilpailijoiden autokyydin saapuessa. Lounaspussit sisältävät juoman 

(vesi), patonki (meetvursti-kananmuna), banaani, sekä eri päivinä (pe-la) vaihdellen vakuumi savukirjolohi 

tai savumuikut,  mustikka- tai appelsiinityrnikeitto, mansikka- tai metsämarjasmoothie, Tupla tai Fazer 

Sininen.  Jos haluaa paistaa nuotiomakkaraa omat mukaan. Lounaspusseissa ei ole lämmintä juomaa, jonka 

jokainen halutessaan tekee majapaikassa omaan termospulloonsa tai keittää itse tulipaikalla. Sunnuntaina 

ei ole jaossa eväspusseja, koska kilpailussa on vain aamupäivän jakso, joka päättyy klo 12. Sunnuntaina 

lounasruoka on tarjolla aamupäivän jakson jälkeen Kylmäluoman Retkeilykeskuksella. Sunnuntaina 

tarvittaessa mukaan ”omat retkieväät ja juomat poolille” esim. leivät aamupalapöydästä. 

Hotelli Scandic Rukahovi www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/ruka-kuusamo/scandic-rukahovi 

-Osoite Rukankyläntie 15, 93830 Kuusamo (Ruka). Puh. 08 2374 8948. 

-Majoittujat kohteessa: Ilkka Pirinen, Peerit Tähtinen, Toini Tanner, Petter Nissén, Juha Ojaharju, Janne 

Rautanen, Juha Viista, Maria Tuominen, Kai Kallio, Mika Helenius, Ville Niemi, Tomi Niemi, Janne Heikkinen, 

Maija Koistinen, Kari Kaarnavuori, Turo Murtovaara. 

-Majoitus hotellihuoneissa. 

-Sauna hotellin sauna-aikataulujen mukaan 17.00-22.00. 

-Scandic Rukahovissa toimitsijoiden majoituspakettiin kuuluvat aamupalat (klo 5.30 alkaen) perjantai, 

lauantai ja sunnuntai. Iltapalat hotellilla torstai, perjantai ja lauantai. 

-Lounas-eväspussit tuodaan valvottavan sektorin p-alueelle ja jaetaan perjantaina ja lauantaina 

kilpailijoiden autokyydin saapuessa. Lounaspussit sisältävät juoman (vesi), patonki (meetvursti-

kananmuna), banaani, sekä eri päivinä (pe-la) vaihdellen vakuumi savukirjolohi tai savumuikut,  mustikka- 

tai appelsiinityrnikeitto, mansikka- tai metsämarjasmoothie, Tupla tai Fazer Sininen.  Jos haluaa paistaa 

nuotiomakkaraa omat mukaan. Lounaspusseissa ei ole lämmintä juomaa, jonka jokainen halutessaan tekee 

majapaikassa omaan termospulloonsa (vedenkeitin huoneessa tai pyytää ravintolahenkilökunnalta luvan 

aamiaispöydästä) tai keittää itse tulipaikalla. Sunnuntaina ei ole jaossa eväspusseja, koska kilpailussa on 

vain aamupäivän jakso, joka päättyy klo 12. Sunnuntaina lounasruoka on tarjolla aamupäivän jakson jälkeen 

Scandic Rukahovissa. Sunnuntaina tarvittaessa mukaan ”omat retkieväät ja juomat poolille”. 

Kotonaan tai muussa omassa majoituksessa yöpyvät 

-Omissa majoituksissaan yöpyvät: Jaakko Luukkonen, Anna-Maija Ahokas, Risto Lehtonen, Rauno 

Veteläinen, Raija Veteläinen, Eerik Lehto, Jaakko Hentilä, Martti Kurtti, Veikko Veijalainen, Esko Mustonen, 

Jouni Ronkainen, Mika Hiltunen, Mika Lappalainen, Satu Palosaari, Tapio Ojala, Pekka Kurtti. 

-Lounas-eväspussit tuodaan valvottavan sektorin p-alueelle ja jaetaan perjantaina ja lauantaina 

kilpailijoiden autokyydin saapuessa. Lounaspussit sisältävät juoman (vesi), patonki (meetvursti-

kananmuna), banaani, sekä eri päivinä (pe-la) vaihdellen vakuumi savukirjolohi tai savumuikut,  mustikka- 

http://www.hossa-kylmaluoma.fi/
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tai appelsiinityrnikeitto, mansikka- tai metsämarjasmoothie, Tupla tai Fazer Sininen.  Jos haluaa paistaa 

nuotiomakkaraa omat mukaan. Lounaspusseissa ei ole lämmintä juomaa, jonka jokainen halutessaan tekee 

majapaikassaan omaan termospulloonsa tai keittää itse tulipaikalla. Sunnuntaina ei ole jaossa eväspusseja, 

koska kilpailussa on vain aamupäivän jakso, joka päättyy klo 12. Jos tarvitset sunnuntaina mm-

organisaation järjestämää lounasruokaa ilmoita tarpeesta Petter Nissénille puh. 0500-440923 

petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi. Sunnuntaina tarvittaessa mukaan ”omat retkieväät ja juomat 

jokivarteen tai järvelle”. 

Huomioitavaa koskien kaikkia majoituskohteita ja toimitsijoita 

MM-perhon toimitsijoilla on mahdollisuus lähteä kotimatkalle sunnuntaina 15.8. noin klo 14.00-15.00. 

Halutessaan ulkopaikkakunnilta saapuvat voivat jäädä vielä yöksi eli maanantaihin 16.8. saakka tapahtuman 

organisaation kustantaessa majoituksen samassa kohteessa, johon on majoittunut tapahtuman aikana. 

Majoitukseen saapuessa jokaisen tulee ilmoittaa omaan majapaikkaansa onko lähdössä kotimatkalle 

sunnuntaina vai maanantaina. 

 

Sunnuntain illan ja maanantain aamun osalta jokainen kustantaa itse ruokailunsa ja mahdolliset ilta- ja 

aamupalat (poislukien hotellin aamupala maanantaina kuuluu hintaan hotellissa yöpyville). 

 

mailto:petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi

