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Meillä on maan ainoa Saunakylä, 
Himokselta löytyvät Etelä-
Suomen parhaat rinteet, 
vehreimmät viheriöt ja 
kovimmat festarit. Lisäksi 
voit pyöräillä tasaisella, 
alamäkeen sekä pumptrack-
radalla ja liikkua luonnossa tai 
vesillä nauttien laadukkaista 
matkailupalveluista. 
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Jämsän kaupunki, Matkailu, markkinointi ja 
viestintä Suunnittelu ja toteutus: Kids Marketing 
Agency Valokuvat: Anne Kalliola, Timo Marjala, 
Kimmo Rampanen,  muut kuvat Jämsän 
kaupungin kuvapankki ja yritysten kuva-aineisto  
Haastattelut: Johanna Suominen 
Paino: Savion Kirjapaino Oy • Painosmäärä: 
Suomi 8 000, Englanti 4 000 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Jämsän 
kaupunki ei vastaa kolmansien osapuolien 
antamista tiedoista.

Monipuolinen ja eloisa Himos-Jämsän seutu sijaitsee 
keskellä Suomea – siis sopivan lähellä kaikkea sitä, mitä 
lomallasi tarvitset. Ajomatka Helsingistä kestää vain 2,5 
tuntia. Perillä Himos-Jämsässä sinua odottaa runsas 
matkailutarjonta.

HIMOS-JÄMSÄ 
JÄÄ SYDÄMEEN 

Miksi menisit 
muualle, 

kun voit tulla 
Himos-Jämsään?

VUODEN 
MATKAILUALUE

TOP 2
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TERVETULOA HIMOS-JÄMSÄÄN!



Himos-Jämsän vaihtelevissa maastoissa 
kulkee osittain valaistu, noin 100 kilomet-
rin laajuinen latuverkosto. Pykälän majalla 
ja Maalaishotelli Morvassa voi poiketa 
latukahvilaan hiihtoretken aikana. Himoksen 
valaistu 3,4 km mittainen ensilumenlatu 
lähtee Länsi-Himoksen juurelta. 

Useat ulkojääkentät sekä kolme jäähallia 
mahdollistavat eri jääpelien harrastami-
sen. Curling on satoja vuosia vanha peli, 
joka ei ole menettänyt suosiotaan ajan 
kuluessa. Längelmäkihalliin voi varata  
jääaikaa curlingin pelaamiseen. Himoksen 
Patalahden retkiluisteluradalla voi luistella 
sään salliessa omatoimisesti tai oppaan 
ohjauksessa.

 

Lumikengillä pääsee nauttimaan luonnon 
hiljaisuudesta ja näkemään sen monimuotoi-
suuden. Lumikengät jalassa on mahdollista 
kokeilla myös mäkihyppyä tai telemarkia. 
Pirteänä pakkaspäivänä McAhon Safarit 
ja Kievari Rantapirtin koiravaljakkosafarit 
ovat kokemus, joka tekee lomastasi ikimuis- 
toisen elämyksen! 

 
Pakkaspäivinä voi polskia Uimahalli Koski-
karan altaissa ja lämmitellä vaikkapa höyry-
saunassa.

VAUHTIA MONELLA TAVALLA

Himos-Jämsän seutu on Keski-Suomen talviparatiisi,  
joka tarjoaa paljon vauhdikkaita aktiviteetteja.
Tule viihtymään yksin tai porukalla!

LIIKKUMISEN ILOA HANKIEN HOHTEESSA

TALVEN TOP 10

Laskettelu ja after ski
Hiihto- ja lumikenkäretket
Koiravaljakkoajelut
Avantoseikkailu
Moottorikelkkailu
Retkiluistelu
Pilkkiminen
Alppicurling ja curling
Uimahalli Koskikara
Elämyspelit

Eräopaspalvelu Talvi McAhon Safarit

Jä
m

sän latukartta
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TALVEN RIEMUJA



Jo majoittuminen sinänsä voi siis 
olla Rantapirtillä todellinen 
elämysmatka.

RANTAPIRTTI LUMOAA 
MONIPUOLISUUDELLAAN

Upeissa maisemissa, Salosveden rannalla 
Jämsän Koskenpäällä, sijaitseva Kievari Rantapirtti 
on todellinen monitoimikeskus. Se tarjoaa paitsi 
ravintolapalveluita, juhlatiloja ja majoitusta, myös 
paljon muuta. Elämyspalveluihin kuuluu muun 
muassa melontaa, moottorikelkka- ja mönkijä- 
safareja, frisbeegolfia, ralliautoilua, koiravaljakko-
ajelua, erilaisia saunakokemuksia ja jääkartingia.

– Viime talvena ensimmäistä kertaa ajettiin 
yhteistyössä ERM Eventsin kanssa kartingautoilla 
jääradalla, ja sehän oli mukavaa touhua. Tänä tal-
vena jatketaan, kertoo Rantapirtin isäntä Timo 
Niinimäki. 

AKTIVITEETTEJA KOKO PÄIVÄKSI

Himos Safarien viikko-ohjelmassa on 
paljon tekemistä avantoseikkailuista yösafa- 
reihin moottorikelkalla. Voit vuokrata mönkijän 
tai kelkan ja tutustua Himoksen jylhiin maise- 
miin omatoimisesti tai osallistua safarille 
oppaan johdolla. Lapsille on tarjolla mm. oma 
moottorikelkkakoulu. Himos Safarien palvelut 
räätälöidään aina jokaiselle porukalle 
sopivaksi.
Himos on loistava paikka tyky-päivien viet-
toon. Varaa majoitus, ruokailu ja kokoustilat 
sekä erilaisia aktiviteetteja ryhmällesi.

Simulaattorimaailmassa koet toden-
tuntuista kilpa-ajoa racingsimulaattoreissa.
Fiilistele oikeassa ralliminissä, kun konepelti 
pamahtaa kesken ajon silmille. Rentoa vaih-
telua racing-kisailuun tuovat virtuaalipelit, 

konsolipelit, urheilusimulaattori, ampuma- 
simulaattori sekä karaoke. Simulaattori-
maailma täyttää tänä vuonna 15 vuotta 
ja uutuutena tulee rallisimulaattori, joka  
heittää katon kautta ympäri. Tiesitkö, että  
Simulaattorimaailma vie sinut myös oikean 
ralliauton kyytiin pikataipaleelle?

Himos Safarit Timo Niinimäki

VAUHTIA JA RAUHAA. Vauhdin hurma ei 
ole Rantapirtillä uusi asia, sillä rallikuvioissa 
ollaan oltu mukana alusta, eli 1960-luvulta 
asti. Yhteistyötä on tehty lukuisten kuskien 
kanssa vuosien saatossa. Myös asiakkailla on 
ollut 1980-luvulta saakka mahdollisuus päästä 
kokemaan, millaista on meno ralliauton kyydissä. 
Mutta aina ei suinkaan tarvita moottorivoimia. 

– Joskus asiakkaiden kanssa lähdetään 
pilkille, retkiluistellaan tai potkukelkkaillaan, 
laitetaan tulet ja syödään sekä kerrotaan 
tarinoita. 

KOIRIEN MATKASSA. Myös koiravaljakko-
ajelut ovat suosittu talven aktiviteetti. Rantapir-
tillä on noin 30 siperianhuskyä, jotka kaikki ovat 
omia persooniaan. Ajelu suunnitellaan aina 
asiakkaan mukaan, jotta kokemuksesta tulisi 
mahdollisimman yksilöllinen.

– Panostamme tunnelman luomiseen, 
ja siitä olemmekin saaneet paljon kiitosta. 

TUNNELMOINTIA. Ainutlaatuisia koke-
muksia on tarjolla myös majoittujille. Viime 
kesänä Rantapirtille hankittiin maailmalla suu-
reen suosioon noussut glamping-teltta, joka 
mahdollistaa luksusluokan telttailun kera 
komean maiseman. Ensi kesänä teltta jälleen 
pystytetään Rantapirtin maille. 

Talviaikaan sen sijaan voi hyödyntää toista 
kesällä hankittua majoituspaikkaa, AuroraHutia 
eli järvessä kelluvaa igluvenettä. 

– Se on käytössä ympäri vuoden, igluveneen 
voi myös siirtää toiveiden mukaan. Talvella se 
nostetaan jäälle, Niinimäki selventää. 
Jo majoittuminen sinänsä voi siis olla Ranta- 
pirtillä todellinen elämysmatka.

Simulaattorimaailma
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Himos

Rinteet ja parkit
• 26 rinnettä
• MD Snow Park
• MD Rail Park 
• Murrin Streettis
• Suurin korkeusero 151 m
• Pisin rinne 1200 m

Hissit
• 16 kpl, joista kaksi tuolihissiä ja 

kaksi mattohissiä
• Kapasiteetti 20.290 hlö/h

Rinnepalvelut
• Välinevuokraamo ja  -huolto
• Himos Ski Shop
• Hiihtokoulu
• Rinneravintolat
• Laavut ja nuotiopaikat

Talviaktiviteetit
• 4,5 km valaistu latu huipulla + 

15 km latua Himoksen alueella + 
Jämsän latuverkosto yht. noin 
100 km

• Ensilumenlatu, lähtöpaikka 
Länsirinteillä

• After Ski
• Retkiluistelurata + väline- 

vuokraus
• Moottorikelkkareitistö +  

-vuokraus
• Vaihtuvat viikko-ohjelmat
• HimosLumila talviaktiviteetit

Ravintolat (A-oikeuksin)

Länsirinteet
• HimosBistro (burgeriateriat, 

pienet suolaiset ja kahvila- 
tuotteet)

• HimosBuffet (lounasbuffet)
• Ravintola Rinne (bistro, buffet)

Pohjoisrinteet
• HimosCafé (keittobuffet,  

hodarit, kahvilatuotteet)
• Vuorikahvio

Himos Park/ravintolat
• Tupa kitchen & bar  

(aamupala, á la carte)
• Mono Pub & Karaoke
• Himos Areena
• Tilausravintola Liiteri
• Tilausravintola Luola

Himoksen läheisyydessä
• Ravintola Patapirtti 3 km  

(á la carte, viinitila)
• Patalahti liikenneasema 3 km 

(24/7, lounasbuffet, Subway)
• Ravintola Hirvikartano 10 km 

(á la carte)
• Jämsän ravintolat 6–9 km

Majoitus
• Mökit ja huvilat n. 450 kpl
• Hotelli- ja motellihuoneet  

n. 100 kpl

• Asuntovaunupaikat 150 kpl  
rinteiden juurella (talvella)

• Festivaalivieraille caravan- 
paikkoja ja leirintäalue

Kokouspalvelut
• Kokouskeskus Koulu (10-90 hlö)
• Himos Areena (100-300 hlö)
• Himos Park-festivaalikeskus
• Rinne-kabinetti (12-60 hlö)
• Luksushuviloiden kokoustilat

Kesäaktiviteetit
• 18 väyläinen golfkenttä +  

välinevuokraamo
• 2 ulkopadel-kenttää
• Himoksen patikointireitit
• Retkipyöräreitit

Muut ohjelmapalvelut
• Mönkijäsafarit + vuokraamo
• efatbike-safarit ja vuokraus
• Soutuvene-, kanootti- ja  

SUPlauta -vuokraus
• Retkeilyvälinevuokraus
• Ohjatut retket ja viikko-ohjelmat
• Kalastus- ja eräretket
• Saunapiha (Rantasauna +  

poreamme, savusauna +  
poreamme, tynnyrisauna,  
maisemasauna ja palju)

• Rinne-sauna + poreamme

HIMOS PÄHKINÄNKUORESSA

RINTEITÄ JOKA LÄHTÖÖN 
Etelä- ja Keski-Suomen suurin ja monipuolisin hiihtokeskus palvelee 
rinnekansaa Himoksella. Laskettelukausi starttaa yleensä joulukuun 
puolessa välissä ja jatkuu aina vappuun saakka. 

VAPAALLA TYYLILLÄ. Laskettelun ja 
lautailun ystäville on talvella tarjolla parhaim- 
millaan 26 valaistua rinnettä ja 16 hissiä. 
Rinteitä löytyy monen tasoisia, jokai- 
selle taitojensa mukaan. HimosLumilan 
helpoilla rinteillä on aloittelijan hyvä harjoi-
tella. Kokeneille laskijoille löytyy useita mus-
tia rinteitä ja parkeissa viihtyville kaksi Snow 
Parkia. Pohjoisrinteiden Snow Park laajenee ja 
Länsirinteiden Murrin Streettis palvelee aloit-
televia kuin kokeneempiakin parkkilaskijoita. 
Hiihtokoulussa lajin pariin pääsevät turvalli-
sesti niin lapset kuin aikuisetkin, ja taitavan-
kin laskijan tekniikkaa hiotaan terävämmäksi. 

KOKO PERHEEN LUMIMAAILMA . 
HimosLumilassa riittää puuhaa koko päiväksi! 
Alueella on mm. kaksi mattohissiä ja luistavia 
laskumäkiä niin suksilla, pulkalla, rattikelkalla 
kuin tubing-renkaalla laskemiseen. Perheen 
pienimmille löytyy myös leikkipaikka leikki-
välineineen ja omia retkieväitä voi Lumilassa 
nauttia kolmella tunnelmallisella laavulla. 
Pääsymaksuun sisältyy pulkkien, rattikelkko-
jen, liukumattojen ja tuubien vapaa käyttö. 

Talven koordinaatit löydät:
himos.fi
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Hirvikartano Himos Safarit

Liikennepuisto

Kesä-Jämsä on täynnä tekemistä ja kokemista. Upea, monipuolinen luonto  
sekä lukuisat kesäaktiviteetit tekevät päivistäsi puuhakkaita. Maauimalan 
liikuntapuiston ulkoliikuntalaitteet, Pumptrack-rata ja Bukk Off Ice 
-taitopelipuisto houkuttelevat kesäpäivän viettoon koko perheen voimin.

KESÄN TOP 10

Wanhan Witosen melontaretket
Pyöräily
Golf ja frisbeegolf
Lasten liikennepuisto 
Maauimalan liikuntapuisto
Mönkijäsafarit
Luontoretkeily ja polkujuoksu
Paintball ja airsoftpelit
Saunakylä
Kesäteatterit ja tapahtumat 

KESÄPÄIVIEN KIVOIMMAT OMATOIMISTA JA OHJATTUA TOIMINTAA
Lasten liikennepuisto on ollut lasten 

kesäsuosikki jo vuosikymmeniä. Liikenne-
puistossa alle 140 cm lapset pääsevät harjoit-
telemaan liikennesääntöjä polkuauton ratissa. 

Himos Safarit järjestävät mielenkiintoisia 
aktiviteetteja ja monipuolista toimintaa kaik-
kina vuodenaikoina. Vaihtoehtoja on mönkijä- 
safareista jousiammuntaan. Himoksella on 
vuokrattavissa sähköavusteisia fatbikeja,  
joilla pääsee ajelemaan merkittyjä kulkureit-
tejä muutaman kilometrin pätkistä pitemmille 
reiteille. Kauniit lomamaisemat pyörän selässä 
voit halutessasi ikuistaa esimerkiksi Himoksen 
huipulla. 

Hirvikartanon hirvitarhassa on mahdollisuus 
tavata hirvet, täpläkauriit ja porot silmästä 
silmään, ja päästä jopa taputtamaan tai 
kenties pussaamaan niitä! Eläimet ovat esillä 
omassa ympäristössään.

Suomen suurin Paintball-pelialue Jämsässä 
on käytössä ympärivuotisesti. Jämsän 
Paintballin loppukesä huipentuu kansain- 
väliseen suurpeliin, jossa ei väriammuksia 
säästellä. Himoksen läheltä löytyy Jämsän 
Airsoft Gamesin -kenttä, jonka juoksuhau-
dat tuovat lajiin uutta haastetta.
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VAUHTIA KESÄPÄIVIIN



Himoksen täysimittainen golfkenttä on 
yksi Suomen harvoja resort-tyylisiä kenttiä, 
joka tarjoaa pelaamisen ohella myös majoi-
tusta ja monipuolista viihtymistä. Kenttä sopii 
kaiken tasoisille pelaajille. Kuuden kilometrin 
kenttä kiertää 118 hehtaarin alueella tarjoten 
mainiot olosuhteet golfaamiseen hienoissa 
luontomaisemissa.

Pelaamiseen riittää jonkin golfseuran 
voimassa oleva jäsen- tai tasoituskortti. Väli-
neitä voit vuokrata paikan päältä, ja golfkurs-
sejakin löytyy eritasoisille pelaajille.

FRISBEEGOLF SOPII JOKAISELLE. Jämsästä 
löytyy useita ilmaisia frisbeegolfratoja. 
Frisbeegolfin parhaita puolia on matala aloitus- 
kynnys. Radalle tarvitset mukaan vain kiekon 
ja annoksen reipasta mieltä. Seudun 7 rataa 
ovat yleisesti puistomaisia ja helppokulkuisia. 
Metsäinen Myllymäen rata sopii harrastus- 
ja kilpakäyttöön.

LIIKUNTAPUISTO KESKELLÄ KAUPUNKIA
Jämsän keskustassa Maauimalan liikun-

tapuisto tarjoaa monipuoliset urheilu- ja 
virkistäytymismahdollisuudet lähiliikuntaan.  

Kesähelteillä voit pulahtaa uimaan ja viettää 
aikaa puiston aurinkoterassilla tai keinuissa 
aurinkoa ottaen ja eväitä nauttien. 

Maauimalassa voit harrastaa mm. koripal-
loa ja rantalentopalloa tai petankkia. Aidatulla 
monitoimiareenalla pääsee pelaamaan jouk-
kuepelejä, kuten jalkapalloa tai sählyä. Liikunta- 
puistossa on myös uusi skeittiparkki.

Liikuntapuistosta löytyy myös useita 
ulkokuntoiluvälineitä, lasten leikkipuisto 
sekä maailman ensimmäinen Bukk Off Ice  
-taitopelipuisto. Taitopelipuistossa voit har-
joitella mm. jääkiekon, kaukalopallon ja saliban-
dyn pelaamiseen sopivia mailankäsittelytaitoja 
eri taitoradoilla. Vauhdikkaampaa menoa kai-
paaville suosittelemme pumptrack-rataa 
pyörillä ja potkulaudoilla ajoon.

GOLFIA JA FRISBEEGOLFIA

Himos Golf Maauimalan liikuntapuisto

Pumptrack

Jä
m

sä

n frisbeegolfradat
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Himos-Jämsä sijaitsee keskellä ihaninta Järvi-Suomea.  
Nauti lämpimästä kesäpäivästä uimarannalla tai kokeile  
erilaisia vesiaktiviteetteja. 

Uimareille ja auringonottajille on kaupungin 
keskustassa Maauimala, ja muutaman kilomet-
rin päässä Särkijärven uimaranta. Jämsän- 
koskella Uimahalli Koskikaran rannassa on 
lapsille liukumäki ja hallin vieressä on hyppy-
torni. Varpaisniemen upea hiekkaranta on 
lapsiperheiden suosiossa. 

Himoksella lomailevat voivat virkistäytyä 
tai kokeilla kalaonnea ongella Patalahden 
vesissä. Uistelua voi harrastaa Jämsän- 
joella aivan keskustan tuntumassa. Kosken-
päällä Survosenkosken ja Virtalanvirran 
kalastusvesillä pääsee narraamaan lohia. 
Pahalammella on useita heittolaitureita, 
joista yhdelle on esteetön pääsy.

Ohjattuja kalaretkiä Päijänteelle järjes-
tää Lucky Fish ja KJM Sporfishing. Jämsän 
keskustan tuntumassa sijaitsevasta Aawee 
Ammunta & Erä – kaupasta saat kätevästi 
kalastusluvat ja -välineet. 

Päijännematkat Koskisen Tuulikki-laivat 
vievät sinut risteilylle jokimaiseman kautta 
Päijänteelle. Tilausristeilyt lähtevät Jämsän 
keskustan satamasta. Myös Himos Laketours 
vie tilauksesta yksityisille veneretkille pitkin 
kaunista Päijännettä. 

MELONTAA WANHAN WITOSEN MAISEMISSA
Wanhan Witosen 75 km pituinen melon-

tareitti kulkee Petäjävedeltä Koskenpäälle ja 
sieltä Jämsänkosken sekä Jämsän keskustan 
kautta Päijänteelle. Melontareitillä on myös 
lyhyempiä osuuksia päiväretkiä varten.

Merkityn reitin varrella on pieniä koskia, 
virtapaikkoja, järviä ja jokiosuuksia. Kosket 
on mahdollista kiertää myös maitse, minkä 
ansiosta reitti sopii kaiken tasoisille melojille. 
Päijänteeltä kokeneet melojat voivat jatkaa 
reittiä Arvajalle tai Himokselle saakka.

Wanhan Witosen levähdyspaikoilla voit 
nauttia omia eväitä. Majoituspaikkojen ja 
ravintoloiden lisäksi voit tutustua reitin varrella 
eri nähtävyyksiin, kuten Unescon maailman-
perintökohteeseen Petäjäveden Vanhaan 
kirkkoon, Aarresaaren kotiseutumuseoon, 
Rasuanniemen luonnonsuojelualueeseen ja 
Pälämäen kotiseutumuseoon. 

Kievari Rantapirtti, Eräopaspalvelu Talvi 
ja Marjakki Oy tarjoavat melontaretkiä, kalus-
ton vuokrausta ja kuljetusta melontapaikoille. 
Lisätietoa palveluista ja tarkemmat Wanhan 
Witosen reittiohjeet löytyvät vedenkestävästä 
reittikartasta, jonka voit ostaa mm. Jämsän 
kaupungin matkailuinfosta.

VESISTÖJEN VARRELLA

Eräopaspalvelu Talvi

Varpaisniemi Marjakki Oy

himosjamsa.fi   1514  #HimosJämsä  #HullunaHimokseen

NAUTI VEDEN ÄÄRELLÄ



JÄMSÄ KUTSUU 
LUONTOON 

Muinaisella harjualueella, Rasuanniemellä, 
risteilevät polut ovat yksi niistä lukuisista 
kiehtovista reiteistä, joita Jämsä on tulvillaan. 
Se, kuten moni muukin paikka, on tarkoitus 
tuoda entistä paremmin esille niin kuntalaisten 
kuin matkailijoiden iloksi. Asiaa puuhaa Jämsän 
kaupungin koordinoima ja Keski-Suomen liiton 
rahoittama matkailuhanke, jossa reitistöjen 
kehittäminen on osa kokonaisuutta. 

– Tavoitteena on tarjota monipuolisia, 
laadukkaita reittivaihtoehtoja kaikenlaiseen 
liikuntaan, retkeilyyn, vaeltamiseen ja maas-
topyöräilyyn. Ja samalla edistää matkailua sekä 
auttaa myös paikallisia löytämään helpommin 
luontoliikunnan pariin, reitistöasiantuntija 
Antti Mäkinen kertoo.

LUONTO KUTSUU LIIKKUMAAN
Jääkauden muovaamat luontokohteet ja arvokkaat luonnonsuojelualueet 
odottavat seikkailijoita. 

Isojärven kansallispuisto on erinomai-
nen retkikohde, jossa on yli 30 kilometriä eri-
pituisia merkittyjä polkuja. Reitin varrella on 
laavuja ja levähdyspaikkoja. Kansallispuistoon 
kuuluu myös yli 20 saarta, joita voi ihastella 
meloen tai soudellen.

Keski-Suomen suurin, lähes seitsemän met-
riä korkea vesiputous Juveninkoski löytyy 
aivan Partalantien varrelta, huopatehtaiden 
läheltä. Muita hyviä retkeilykohteita ovat mm. 
Himoksen patikkareitit, Pukinvuoren kunto-
polku ja -portaat, Ruuhivuoren Rotkojärvi, 

Vororotti sekä Rasuanniemen natura-alue. 
Synninlukko on esteetön retkeilykohde. 
Sorvajärven maastopyörä- ja liikunta- 
polku on hyvin opastettu ja sen varrelta 
löytyy laavu ja nuotiopaikka. Nauti Himos- 
vuoren maisemista ja vaihtelevasta maas-
tosta myös pyöräillen.

Tulevaisuudessa Jämsän upeat 
luontokohteet ovat siis entistä 
paremmin saavutettavissa ihan 
kaikille.

VANHOILLA POLUILLA. Ideana on muodos- 
taa jo olemassa olevista polkuverkostoista 
kokonaisuuksia. Uusia polkuja tehdään mahdol- 
lisimman vähän, ja vanhoja kohennetaan 
niiltä osin kuin on tarpeen. Tähän mennessä 
on uusittu kohteiden kylttejä, kunnostettu 
Himokselle Paljakan patikointireitti ja työstetty 
ulkoilureittisuunnitelmaa. Varsinainen reitis-
tön toteuttaminen aloitetaan vaiheittain 2023. 
Polut kulkevat kaupungin sekä yksityisten 
mailla, ja Mäkinen korostaakin, että kaikista 
toimenpiteistä sovitaan maanomistajien 
kanssa. 

YHTEISTYÖTÄ. Alueen kartoitus on ollut 
mittava työ. – Suuri kiitos kuuluu seura- 
aktiiveille ja muille, ketkä ovat vinkanneet koh-
teista, monenlaista ulkoilua itsekin harrastava 
Mäkinen sanoo. Muun muassa pyöräilyseura 
CC Ilveksen toimesta tehty Sorvajärven luonto- 
liikuntapolku tulee yhdistymään reitistöön. 

– Monet mielenkiintoiset reitit ovat tulleet 
tutuiksi, on tässä yhteensä noin 400 kilometriä 
niitä kuljettu, mies hymyilee.

ESTEETÖN SYNNINLUKKO. Jämsän kaupunki 
on tekemässä Aluehallintoviraston avustus- 
rahan tukemana rotkolaakso Synninlukosta 
 esteetöntä luontokohdetta.

– Tekeillä on kulku parkkipaikalta luonnon-
suojelualueen rajalle saakka, sekä ulkohuussi ja 
näköalatasanne esteettömyyttä noudattaen. 
Valmista saadaan kevään aikana. Tulevaisuu-
dessa Jämsän upeat luontokohteet ovat siis 
entistä paremmin saavutettavissa ihan kaikille.
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Maan parhaat savusaunat ja alkuperäiset tynnyrisaunat ovat kotoisin  
Jämsästä. Himos-Jämsän alueella voit rentoutua ja tehdä täydellisen  
irtioton arjesta. Kaikista alueen vuokramökeistä löytyy oma sauna. Lisäksi 
vuokrattavana on erilaisia upeita saunoja. Useista Himoksen vuokramökistä 
löytyy palju tai poreallas.

HIMOSLOMIEN SAUNAPIHASSA voit 
kierrellä löylyttelemässä isolla porukalla 
perinteisessä puu-, sähkö- ja savusaunassa 
tai eksoottisemmin tynnyrisaunassa. Lämmi-
tetyissä altaissa on mukava rentoutua talvi-
sen tähtitaivaan tuikkeessa. Saunapihassa on 
myös isot terassialueet ja takkahuoneet, sekä 
grillikatos makkaranpaistoon.

Maailman ensimmäinen TYNNYRISAUNA
löytyy Kievari Rantapirtiltä Koskenpäältä. 
Aikanaan 1950-60 -luvun taitteessa Rantapir-
tin vanha isäntä keksi tehdä saunan vanhoista 

SAUNASSA SIELU LEPÄÄ 

tervatehtaan tynnyreistä. Rantapirtiltä löytyy 
myös kotasauna ja muutama savusauna.

SAUNALAUTTA risteilee Himoksen 
edustalla, Jämsän Patalahdella. Puusaunan 
lauteille mahtuu kerralla jopa 10 henkeä. 
Risteilyn lomassa voi pulahtaa löylyjen välissä 
uimaan tai grillata ja nauttia virvokkeita.

FERRARISAUNASSA kuullaan parhaat 
selitykset tiukkojen kisailujen jälkeen, hiki 
virtaa ja vauhti kiihtyy iltaa kohti.

Vanhimmat savusaunat kertovat oman 
tarinansa suomalaisen saunan historiasta 
ja eri alueiden rakentamisen perinteestä. 
Saunakulttuuria pääsee Saunakylässä myös 
itse kokemaan. Kesäaikaan yleisissä lauantai-
saunavuoroissa voi saunoa eri puolilta Suomea 
kotoisin olevissa savusaunoissa. Lisäksi voit 
varata yksityisen saunavuoron.  

Grillauspaikat ovat vapaasti käytettävissä, 
ja piknikille voi tulla milloin vain. Saunakylässä 
järjestetään vuosittain myös erilaisia tapah-
tumia ja teemapäiviä. Ennakkovarauksesta 
on tarjolla opastuksia suomalaisen saunan 
historiaan suomeksi ja englanniksi. Saunakylä 
tarjoaa erinomaiset puitteet tapahtumien tai 
vaikkapa virkistyspäivän viettoon. Kylään 
voi käydä tutustumassa myös omatoimisesti 
saunavuorojen ulkopuolella.

SAUNAKYLÄ Jämsän Juokslahdella, 
Päijänteen rantamaisemissa on matka 
suomalaisen saunan historiaan ja aitoon 
saunaelämykseen. Siellä pääset tutustumaan 
maailman laajimpaan suomalaisten savu- 
saunojen kokoelmaan. Yli 20 historiallisesta 
savusaunasta vanhimmat ovat peräisin 
1700-luvulta, nuorimmat edustavat 1940- 
luvun savusaunarakentamista.

Himoslomat Saunapiha Saunakylä
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Himoksen tapahtumatarjontaa täydentä-
vät monet urheilu- ja kylätapahtumat, taide- 
näyttelyt ja kesäteatteriesitykset. Jämsän 
Äijän markkinat sekä Jämsänkosken kesä-
markkinat ovat monelle kesän kohokohta. 
Urheilukarnevaalit tuovat Paunun ja Oinaalan 
urheilukentille lajinsa huippu-urheilijoita. 
Akuliinan keikkakesä tarjoaa Suomen 
suosituimpien artistien keikkoja kaupungin 
sydämessä. Himos-Jämsä on Secto Rally 
Finlandin virallinen kumppani. Jämsässä 
ajetaan useita erikoiskokeita. Tule katsomaan 
MM-rallielämystä Himos-Jämsän katse-
luareenalle! Ravikansaa houkuttelee joka- 
vuotiset Jämsän ravit Kilpakorvessa. 
Elokuussa kisaillaan paintballin Suurpelin 

merkeissä. Tammikuussa juostaan Himos 
Winter Trail upeilla talvipoluilla ja Himoksen 
monipuoliset rinnetapahtumat sekä after ski 
tarjoavat vauhtia kaikenikäisille. 

Himos Park on tapahtumaympäristönä vertaansa vailla. Alueella on 
panostettu asiakkaiden viihtyvyyteen majoituksen, ruokailun, toimivuuden ja 
ohjelmatarjonnan osalta. Himoksella näet Suomen kovimmat artistit festareilla 
sekä Himos Areenan bileilloissa.

HIMOS ON FESTARIKANSAN SUOSIKKI

TAPAHTUMATARJONTAA 2023

27. – 28.1.   Himos Winter Trail  
10. – 12.6.    Namaste Himos
22. – 24.6.   Himos Juhannus 
29.6. – 1.7.   Iskelmä Festivaali
6. – 8.7.   Jysäri 
22.7.   Himos Truck Show
3. – 6.8. Secto Rally Finland
11. – 12.8.   Himos Metal Festival
18. – 19.8 Himos Epic MBT
25. – 26.8. Himos Trail

TAPAHTUMIA YMPÄRI VUODEN

Himos Trail

Secto Rally Finland
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INSPIROIDU TEATTERISTA. Teatteri-
harrastus elää vireänä Jämsässä. Paikalliset 
teatterit ovat erikoistuneet komedioihin ja 
jämsäläisiin tarinoihin. J+J Teatteri on ammat- 
tijohtoinen harrastajateatteri, jonka ohjel-
mistossa on vuosittain 3–4 ensi-iltaa aikui-
sille ja lapsille. Jämsän Kesäteatteri toimii 
Pietilän Sähkökoskella. Kuoreveden kesä-
teatteri esittää koko perheen komedioita 
katetussa katsomossa. Teatteri Tenho tuot-
taa mm. näytelmiä, lausuntaesityksiä ja 
huumoriohjelmia. Turkinkylän teatteri esit- 
tää talvikaudella hauskoja komedioita 
tunnelmallisella Turkinkylän seurantalolla. 
Kinottaren elokuvateatterissa pyörivät 
päivittäin Suomen suosituimmat elokuvat.  
 
 

      SUKELLA HISTORIAAN. Lähde ret-
kelle seudun kiehtoviin museoihin ja ihastu 
menneen ajan tuulahduksiin. Kesäaikaan 
avoinna olevat Kuoreveden, Längelmäen, 
Pälämäen ja Aarresaaren kotiseutu- 
museot esittelevät mennyttä maalais- 
elämää. Maamiehen museossa on laaja 
kokoelma maatalous- ja metsäkoneita, 
sekä naisten työntekoon liittyvä näyttely.  
Lelumuseo Helminauhassa on kattava, 
noin 10 000 esineen kokoelma  1900–luvulta 
alkaen. Hallinportti Ilmailumuseossa on 
esillä monipuolisesti ilmailun historiaa. 
Voit tutustua pienesineistöön, harvinaisiin 
lentokoneisiin ja kirjastoarkistoon. Veljekset 
Karhumäki Oy:n ilmavalokuvakokoelma 
esittelee Hallin taajaman perustamisen, sekä 
suomalaisen lentokoneteollisuuden synty- 
historian valokuvina vuodesta 1929 alkaen.

Vireä kulttuurielämä ja monipuolinen taidetarjonta johdattaa sinut 
Jämsän kulttuurielämän sydämeen.

RAKASTU TAITEESEEN. Vaihtuvia taide- 
näyttelyitä voit ihastella Galleria Kivi- 
pankissa ympäri vuoden. Myös Kansain- 
välinen huopanäyttely järjestetään kesäi-
sin Kivipankissa. Taidetila Värinä on paikka 
erilaisille taidekursseille ja -näyttelyille.  
Pässinmäessä on pysyvä taidenäyttely 
Kauko Sorjosen säätiön kokoelmista sekä 
vaihtelevia näyttelyjä. Vinnin kulttuuritilalla 
vietetään kesäisin erilaisia kulttuurita-
pahtumia, taideaitassa on esillä paikallis-
ten taiteilijoiden teoksia. Mäntän kuuluisa 
Serlachius–taidemuseo sijaitsee vain 40 
minuutin matkan päässä Jämsästä. 

 

TAIDETTA, TEATTERIA JA TUNNELMAA

Katso lisää

AarresaariKansainvälinen Huopanäyttely

Galleria Kivipankki

Jämsän kesäteatteri

himosjamsa.fi   2322  #HimosJämsä  #HullunaHimokseen

SUKELL A KULT TUURIIN



Himos-Jämsän sadoista majoitusvaihtoehdoista löytyy sopivia kohteita niin 
rinnepalveluja kuin festivaalihumua arvostaville, sekä luonnon rauhaa ja 
hiljaisuutta kaipaaville.

OMASSA RAUHASSA, LÄHELLÄ PALVE-
LUJA JA TAPAHTUMIA.

HimosLomien kautta löydät majoitus-
vaihtoehtoja perusmökeistä korkeatasoisiin 
lomahuoneistoihin. Himoksen alueen mökit 
ovat kävelymatkan päässä rinteistä ja palve-
luista, kauimmaisetkin vain viiden kilometrin 
päässä. Himoslomien kokoushuvilat toimivat 
8–23 hengen ryhmille edustavina ja viihtyisinä 
tiloina tiimipäivien, palaverien ja saunailtojen-
viettämiseen. Oheispalveluna saat varattua 
kokousvälineet, ruokailun sekä aktiviteetteja.

Himosmajoitus välittää noin 60 loma- 
mökkiä Himoksen rinteiden läheisyydessä. 
Majoitustarjonnasta löydät sopivan vaihto-
ehdon juuri sinun tarpeisiisi, olitpa lomaile- 
massa isolla tai pienellä porukalla.

MAJOITU MAHTAVAN MUKAVASTI

Mökkimajoituksen ohella yritys palve-
lee matkailijoita Ravintola Rinteen kolmessa 
ravintolassa Länsi-Himoksen juurella. Maitta- 
vien aterioiden lisäksi Rinteessä tunnelman 
nostaa talvella kattoon legendaarinen 
After Ski tanssikansan noustessa pöydille 
kisaamaan Dj Ticon tahdittamana. Pohjois- 
Himoksen rinteiden ollessa auki pääset 
Vuorikahvioon nauttimaan tuoreista pullista 
ja possumunkeista.

Ravintola Rinteen kokoustiloissa järjes-
tyy vaivattomasti palaverit aktiviteettien ja 
majoittumisen yhteydessä, sillä kätevät 
kokouspaketit sisältävät kokousvälineiden ja 
-tilojen lisäksi ruokailun. Kokouksen jälkeen 
voit rentoutua saunatilan ulkoporealtaassa 
nauttien rinnenäköalasta.

Rantapirtti AuroraHut

MAASEUDUN RAUHAA JA HUVILATUNNELMAA
Himos-Jämsässä on paljon majoitustar-

jontaa. Luksusta arvostava ilahtuu huvila- 
asumisesta vesistöjen äärellä. Maalaishotelli 
Morva ja Uusi-Yijälän viinitila ovat lämmin-
henkisiä kohteita majoittua, juhlia ja kokous-
taa maaseudulla. Myös  Ruotsulan Hovissa 
on huoneistomajoituksen lisäksi mainiot tilat 
juhlien ja kokousten järjestämiseen. Uniikkeja 
ja elegantteja huoneita etsivä löytää mielei-

sensä Hotelli Jämsästä, Villa Klubirannasta 
tai Hotel Hiisi Hillistä.

Jos kaipaat hiljaisuutta luonnon keskellä, 
mutta perinteinen telttailu ei houkuttele, 
Pirttijärvi Hidden House ja Palvia Glamping 
tarjoavat luksustelttailua kiehtovana vaihto-
ehtona. Kievari Rantapirtillä on erikoisuu-
tena glampingteltan lisäksi järvessä kelluva 
AuroraHut. Himos-Jämsässä on paljon hyvin 
varusteltuja ja tasokkaita lomamökkejä  
– valitse mieleisesi!

Katso lisää

Ravintola Rinne
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OMA LOMAMÖKKI HIMOKSELLE

HIMOS LAAJENEE JA KEHITTYY. 
Jämsän kaupunki myy tontteja Pohjois- 
Himoksen rinteiden vastarannalla sijaitsevassa 
Himoslehtelässä. Himoslehtelässä mökkei- 
levät saavat nauttia idyllisistä maalaismaise-
mista omassa luonnonrauhassa, silti Himok-
sen palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien 
lähellä. Himos laajentuu itään päin mentäessä 
Päijänteeseen, jonka rantamaisemiin on kaa-
voitettu vakituisen asumisen mahdollistava 
Päijänrannan satama- ja loma-asuntokylä. 
Alueelle houkuttelee Himoksen matkailu-
keskus, Jämsänniemen runsaat metsät ja 
Päijänteen vesistön harrastemahdollisuudet. 

Täysimittaisen golfkentän ja laadukkaiden 
rinnepalveluiden sekä isojen festivaalien 
myötä Himos on entistäkin viihtyisämpi 
matkailukeskus. Tampereen ja Jyväskylän 
välissä sijaitsevaan Himokseen on helppo 
tulla lomailemaan. Jämsäläiseen mökki- 
lomaan voi liittää päiväretken Suomen isoim-
piin kaupunkeihin ja silti saa illaksi aina palata 
maaseutuluonnon rauhaan.

Kiinnostuitko? Katso lisää:
investinjamsa.fi

Onko haaveissasi oma lomamökki Himokselta? Tutustu lomallasi 
Himoslehtelän kauniiseen lomatonttialueeseen.

Rappukäytävän seinät ovat upeat – ne ovat 
täynnä värejä ja viittauksia Jämsään, ne luo-
vat oman ainutlaatuisen ilmeen koko tilaan. Ne 
ovat Iikka Hackmanin käsialaa, joka tunnetaan 
myös nimellä Huonosti maalatut seinät. 

– Halusimme, että jämsäläisyys on läsnä 
maalausten aiheissa, kertoo Hotelli Jämsän 
operatiivinen johtaja Saara Jalkanen. 

HOTELLI JÄMSÄN UUSI 
TARINA 

Hotelli Jämsän juuret ulottuvat aina 1960-luvulle, 
kunnes vuonna 2018 se suljettiin. Uusi aika alkoi 
keväällä 2022 Margo Saxbergin tarttuessa ohjaksiin 
puolisonsa Marita Saxbergin kanssa. Heillä on ammat- 
timaista majoitustoimintaa myös Jyväskylässä. 
 Laajentaminen Jämsään alkoi kiinnostaa, kun ystävä 
vinkkasi Hotelli Jämsän tyhjillään olevista 
tiloista, jotka osoittautuivat hyväkuntoisiksi. 

ITSEPALVELUA. Kesäkuussa avautunut hotelli 
toimii itsepalveluperiaatteella. Eli henkilökuntaa ei 
tavallisesti ole paikalla, vaan huoneen numero sekä 
avainkoodi lähetetään puhelimeen. Huoneita on 53, 
ja petipaikkoja 120. 

– Tarjoamme helppoa, laadukasta majoittumista. 
Palvelut ovat lähellä, tien toisella puolen on huolto-
asema auki ympäri vuorokauden, eikä keskustaan ole 
pitkä matka, Jalkanen tiivistää. 
Toiminta on käynnistynyt vireänä, ja etenkin tapah-
tumien, kuten Himoksen festareiden ja rallien aikana 
on ollut täyttä. Myös työmatkalaiset ovat löytäneet 
tiensä hotelliin. 

VASTUULLISESTI TOIMIEN. Vastuullisuus on 
tärkeä osa Hotelli Jämsän periaatteita, ja tämä näkyy 
muun muassa kierrättämisessä, mikä on pyritty teke-
mään asiakkaille mahdollisimman helpoksi. 

– Remontin yhteydessä oli selvää, että vanhaa 
säästetään aina kun se on mahdollista ja järkevää, 
esimerkiksi osa kalusteista on vanhoja tai kierrätet-
tyjä, kuten kiintokalusteet, valaisimet ja huoneissa 
olevat taulut.
Myös toinen jämsäläinen legendaarinen paikka, 
Ravintola Pikis avautui kesällä hotellin viereen.  
Hotelli on yhteistyössä Pikiksen kanssa, esimerkiksi 
kokoustilojen osalta. Hyvin sujunutta yhteistyötä  
tehdään myös monen muun jämsäläisen toimi-
jan kanssa, sillä kaikki päivittäiset palvelut, kuten  
siivous, pihanhoito ja turvallisuus hoidetaan paikal-
listen voimin.

Tarjoamme helppoa ja 
laadukasta majoittumista. 

Saara Jalkanen
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PUHTAITA MAKUNAUTINTOJA
Jämsän alueen monipuolinen tarjonta vie sinut matkalle  
perinneruokien, eksoottisten makujen ja herkullisten leivonnaisten maailmaan.

Ravintola Hirvikartanossa herkuttelet 
riistaruoalla ja tutustut tilan hirviin ja peuroihin. 
Vanha Mylly tarjoaa lähiruokaa idyllisessä 
miljöössä. 

Himoksella palvelevat monipuoliset Rinne-
ravintolat. Bistro-ja burgeraterioiden lisäksi 
nautit monipuolisen lounasbuffetin Ravin-
tola Rinteessä. Ravintola Tupa kitchen & bar 
tarjoaa runsaan aamiaisen ja à la carte 
annoksia. Himoksen läheisyydessä Ravintola 
Patapirtti tarjoaa herkullista ruokaa ja oman 
tilan viiniä. Ruotsulan Hovi valmistaa lounaan 
lisäksi ateriakokonaisuuksia parhaista raaka- 
aineista kaikkiin tilaisuuksiin.

Neste Jämsän Portti tarjoaa runsaan 
noutopöydän lisäksi Hesburgerin ja Kotipizzan 

herkkuja. Jämsän keskustassa Bistro&Pub 
Hilpeä Hirvessä viihdytään mutkattomasti 
yhdessä herkullisen ruoan äärellä. 

Elosen kahvilassa nautit lounaspöydästä 
sekä palkittujen kondiittorimestareiden 
leivonnaisia. Lounaskahvila Vehnäleivässä ja 
Witikkalan Kartanossa voit ruokailla tai 
kahvitella herkullisten leivonnaisten kera.  
Perinteikkäät tilausravintolat tarjoavat tunnel- 
mallisten puitteiden lisäksi herkkuja notkuvia 
pöytiä kaiken kokoisiin juhliin.

Kakut, keksit, pullat, leivät, leivonnaiset ja 
monenlaiset muut herkut ovat Elosen ydin-
aluetta. Elonen Oy:llä on pitkät perinteet, jotka 
juontuvat aina vuoteen 1966, ja siitä asti maku 
on ollut pääasia. 

Nykyään Elonen on noin 250 henkilöä työl-
listävä, Suomen kolmanneksi suurin leipomo- 
toimija. Sen koti on Jämsässä, mutta se toi-
mii myös kahdeksalla muulla paikkakunnalla, 
yhteensä 16 eri toimipisteellä.

UUSIA MAKUJA. Toimitusjohtaja Jari Elonen 
kertoo, että tuotekehitys on erityisen tärkeää. Uusia 
tuotteita ja makuyhdistelmiä kehitetään jatkuvasti.

– Uutuuksia tulee vuoden aikana noin 40-50. 
Kuuntelemme herkällä korvalla kuluttajien palau-
tetta, ja heiltä saadaan myös toiveita ja ideoita, 
jotka joskus päätyvät monivaiheisen testailun kautta 
toteutukseen saakka. 

Koeleivontaa tehdään paljon, jolloin maistiai-
sia kulkeutuu myös leipomon myymälään Jämsään. 
Tämä on myös yksi keino vähentää hävikkiä. 

AURINGOSTA ENERGIA A. Muutoinkin 
Elonen pyrkii vastuullisuuteen. Myös laatu ja kotimai-
suus ovat yrityksen perusarvoja. 

– Vastuullisuus on ollut meille tärkeää jo kauan, 
tämä näkyy muun muassa pakkausmateriaalien ja 
hävikin pienentämisen kohdalla. Mutta halusimme 
tehdä vielä konkreettisemman teon, joten kesällä 
2021 leipomoon asennettiin aurinkopaneelit. Samalla 
kannustamme muita samaan ratkaisuun.

Investointi osoittautui erinomaiseksi ja oikein ajoi-
tetuksi. – Olemme ratkaisuun erittäin tyytyväisiä.  
Nyt noin 20 prosenttia leipomon sähköstä on aurinko- 
energiaa. 

AR JEN HY VÄ. Jari Elonen on luotsannut perhe- 
yritystä 2000-luvun alusta, mutta työt alkoivat 
leivontahommista jo paljon aiemmin, 1980-luvulla. 

– Joskus toimin kiireapulaisena, enää ei vain tahdo 
aikaa muilta töiltä riittää. Mutta kivaa hommaa se on, 
tykkään leipoa ja laittaa ruokaa.

Elosen herkut maistuvat myös toimitusjohtajalle, 
jonka mielestä arkeenkin kuuluu pieni pala hyvää. 
Omiksi suosikeiksi nousevat ainakin Helmi-juusto- 
kakut sekä syksyn 2022 uutuus superkorvapuusti. 

– Tarjolla on monenlaisia makuelämyksiä. Ja aina 
on luvassa myös jotain uutta.

Jari Elonen

Katso lisää

ELONEN TEKEE HYVÄÄ 
VASTUULLISESTI 

Vanha Mylly
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Jämsän alue tunnetaan huopataiteesta ja käsityöperinteistä. Pohjoismaiden 
mittapuulla ”Suomen Huopalaaksoksi” kutsutulta seudulta löytyy harvinainen 
keskittymä huopateollisuuden yrityksiä, käsityöläisiä ja tapahtumia. 

HUOPAA, HERKKUJA JA HELMIÄ

Partalan kylällä sijaitseva Lahtiset valmis-
taa maankuuluja pitkävartisia huopikkaita 
sekä Aki Choklatin ja Jonas Hakaniemen 
suunnittelemia design-tuotteita. Tehtaanmyy-
mälästä löydät myös aamutossuja, laukkuja, 
huopakoruja, sisustustuotteita sekä paljon 
muuta. 

J. Alhon huopatehtaan myymälässä on 
persoonallisia huopatossuja, laukkuja, huopa- 
koruja, kodin tuotteita, saunahattuja ja coole-
reita sekä lahjatavaroita. Myymälän yhtey-
dessä on kahvio, jossa on tarjolla kotitekoisia 
leipomuksia ja irtojäätelöä. 

Käsityöliike Mäen Huopaa ja Lankaa 
järjestää tilauksesta huovutustyöpajoja ja 

myy suomalaisten käsityöläisten valmis-
tamia tuotteita, mm. koruja, sisustustuot-
teita ja muita lahjatavaroita. Myymälässä on 
monipuolinen valikoima kudonta- ja neule-
lankoja sekä käsityötarvikkeita. Myynnissä 
on myös lähiseudun lammastilojen kotimaista 
villalankaa.

JÄMSÄLÄISIÄ HERKKUJA. Mauk-
kaita elämyksiä arkeen ja juhlaan tarjoavat 
Elosen palkitut leivät, kakut ja leivonnaiset. 
Perinteinen Hirvelän uunitalkkuna syntyy 
gluteenittomasta kaurasta oman tilan 
pelloilta. Ylä-Porkkalan tilan perinteiset 
tuoremarjamehut ja joululaatikot on valmis-
tettu lähialueiden parhaista raaka-aineista 
jo kolmen sukupolven taidolla. Uusi-Yijälän 
tilan viinimyymälästä voit ostaa tilan 
omia marjaviinejä sekä lähialueiden yrittäjien 
tuotteita. Jokilaakson Juusto valmistaa 
juustolevitteitä, -raasteita ja –dippejä sekä 
vegaanisia herkkuja leivänpäälle ja ruoan- 
laittoon. 

J.Alhon huopatehdasLahtiset

Vehkalan farkkukauppa

Taikavakka

 Pajalan Kenkä on tuhansien kenkä- 
parien aarreaitta, jonka valikoimasta löytyy 
myös vaatteita, laukkuja ja muita asusteita.  
Witikkalan Kartanon tunnelmallisessa 1800-
luvun miljöössä on kahvila sekä ihastut-
tava lifestyle-myymälä, jossa on runsas 
valikoima merkkivaatteita sekä sisustus- 
tuotteita. Keskustassa ostoksille kannattaa 
poiketa Vehkalan hyvän palvelun farkku- 
kauppaan, josta saa myös muita vaat-
teita ja asusteita. Matto & Sisutus Dream 
Home myy mattoja ja ihastuttavia sisutus- 
tuotteita. Taikavakassa toimii itsepalvelu- 
kirppis, luonnonkosmetiikka ja lahjatavara- 
kauppa, myytävänä on myös laadukkaita 
kotimaisia naisten ja lasten vaatteita.

Witikkalan Kartano

A
ki

 C
ho

kl
at
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Jämsän koirahoitola
Partalantie 359, Jämsä
Puh. 041 430 2100
konttori@jamsankoirahoitola.fi
www.jamsankoirahoitola.fi

Keuruu Infopiste
Matkailukeskus Kamana
Kangasmannilantie 4, Keuruu
Puh. 040 572 5640
info@keuruu.fi
www.visitkeuruu.fi  
Kiinteistövälitys Tanja Heinonen 
LKV Oy 
Keskuskatu 8, Jämsä
Puh. 020 730 6240 
jamsa@spkoti.fi 
www.spkoti.fi/jamsa

Mänttä-Vilppula Taidekaupunki 
Hallituskatu 23, Mänttä
Puh. 03 4888 555
matkailu@taidekaupunki.fi
www.taidekaupunki.fi

Petäjäveden Matkailuinfo
Suutarintie 4, Petäjävesi
Puh. 014 267 3003
matkailu@petajavesi.fi
www.petajavesi.fi

TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT

Jämsän Sairaala 
Sairaalantie 11, Jämsä
Ensiapu ja kiireellinen hoito 
Puh. 040 712 2555
Hätätapaukset ja ambulanssi: 112
www.jamsanterveys.fi  
Jämsän apteekki
Siltakatu 10, Jämsä 
S-market Jämsän yhteydessä
Puh. 010 470 8866
apteekki@jamsanapteekki.fi
www.jamsanapteekki.fi

Eläinlääkäri
Paattilantie 2, Jämsä
Puh. 0400 344 565

Jämsän taksiasema
Kiiankatu 2, Jämsä
Puh. 040 760 0117 

Jämsän Raitti
Keskuskatu 2-4, 42100 Jämsä

Matkailun Raitti,  
matkailuinfo
Puh. 050 372 0069
info@jamsa.fi 
www.himosjamsa.fi

Neuvonnan Raitti,  
kaupungin neuvonta
Puh. 040 825 2797
info@jamsa.fi 
www.jamsa.fi

Kirjaston Raitti,  
pääkirjasto
Puh. 040 712 2503
www.jamsa.fi/palvelut/kirjasto

Poliisi
Sisä-Suomen poliisilaitos
Jämsän poliisiasema,  
Keskuskatu 17 
Puh. 0295 440 131 (vaihde).
Hätätapauksissa soita 112. 
www.poliisi.fi

Posti/R-kioski
Koskentie 6, Jämsä
Puh. 050 413 4831

Linja-autoasema, Matkahuolto
Välikatu 9, Jämsä
Puh. 040 760 0970 
Puh. 0200 4000  
(Matkahuolto aikataulut)
www.matkahuolto.fi

Rautatieasema
Asemakatu 5, Jämsä
Aikataulut www.vr.fi

Yleinen hätänumero 112

Palveluhakemistoon on koottu 
vain kattaus alueen tarjonnasta. 
Koko laajan tarjonnan löydät 
osoitteesta:
www.himosjamsa.fi

MAJOITUS, KAHVILAT, 
RAVINTOLAT

Bistro & Pub Hilpeä Hirvi
Forum 2. krs
Keskuskatu 2–4, Jämsä
Puh. 050 4444 001
ravintola@hilpeahirvi.fi
www.hilpeahirvi.fi

Kahvila ja ravintola Elonen
Talvialantie 1, Jämsä
Puh. 020 7070 260
www.elonen.fi  
Elonen Leipomomyymälä
Patalahdenkatu 1, Jämsä
Puh. 020 7070 220
www.elonen.fi

HimosLomat,  
Himos Keskusvaraamo
Länsi-Himoksentie 4, Jämsä
Puh. 020 711 9200
himoslomat@himoslomat.fi
www.himoslomat.fi

Himosmajoitus, Ravintola Rinne
Länsikeskuksentie 6, Jämsä
Puh. 020 787 1170
info@himosmajoitus.fi
www.himosmajoitus.fi

Neste Jämsän Portti
Hesburger & Kotipizza  
Jämsän Portti
Kauhkialantie 108, Jämsä
Puh. 0207 340 440
info@jamsanportti.fi
www.jamsanportti.fi

Palvia Glamping Oy
Palviantie 598, Koskenpää
Puh. 040 620 8000
info@palvia.fi
www.palvia.fi

Ravintola Hirvikartano
Heinäseläntie 381, Jämsä
Puh. 0400 488 779
ravintola@hirvikartano.com
www.hirvikartano.fi

Uusi-Yijälän tila,  
Ravintola Patapirtti
Yijälänsalmentie 190, 
(uusi risteys) 
Jämsä
Puh. 045 6511 405
info@patapirtti.fi
www.patapirtti.fi 
Ravintola Vanha Mylly
Koskenväylä 9, Jämsänkoski
Puh. 014 744 589
ravintola@vanhamylly.com
www.vanhamylly.com

Villa Breikki
Salavantie 28, Jämsä 
Puh. 040 221 1377 
info@villabreikki.fi
www.villabreikki.fi  
Witikkalan Kartano
Koskentie 12, Jämsä
Puh. 0500 400 148 
myynti@witikkalankartano.fi
www.witikkalankartano.fi

AKTIVITEETIT

Elokuvateatteri Kinotar 123
Pääskyläntie 25, Jämsä
Puh. 040 136 4040
info@jamsankinotar.fi
www.jamsankinotar.fi

Lucky Fish 
Kalastus- ja veneilyelämykset
Puh. 040 520 3234
info@luckyfish.fi
www.luckyfish.fi 

Serlachius museot
Joenniementie 47, Mänttä
Puh. 03 488 6800
info@serlachius.fi
www.serlachius.fi

Simulaattorimaailma
Patalahdentie 20, Jämsä
Puh. 0400 415 098
info@simulaattorimaailma.fi
www.simulaattorimaailma.fi

Uimahalli Koskikara
Koskikarantie 1, Jämsänkoski
Puh. 040 712 2522
www.jamsa.fi

OSTOKSET

Alko
Siltakatu 10, Jämsä
Puh. 020 692 771

Huopaliike Lahtinen
Partalantie 267, Jämsä
Puh. 014 768 017
asiakaspalvelu@lahtiset.fi
www.lahtiset.fi

Mäen Huopaa ja Lankaa
Koskentie 1, Jämsä
Puh. 040 775 0400
tiina@huopaajalankaa.net
www.huopaajalankaa.net

Pajalan Kenkä
Teollisuuskatu 1, Jämsä
Puh. 014 712 833
info@pajalankenka.fi
www.pajalankenka.fi

Taikavakka
Keskuskatu 2-4 (Forum), Jämsä
Puh. 040 147 8555
Facebook: Taikavakka 
www.taikavakka.fi

MUUT PALVELUT

Carset
Autokuja 1, Jämsä
Puh. 040 132 6253 
myynti@carset.fi  
Hyvinvointikeskus Elon Palo
Koskenväylä 6, Jämsänkoski
Puh. 044 548 5868 
elonpalo@gmail.com 
www.elonpalo.com 
Jämsä Tehdas etätyötilat 
Koskentie 6, Jämsä
Puh. 040 559 6455
jamsatehdas@jamsa.fi
jamsa.fi/jamsatehdas  

PALVELUT LÄHELLÄSI
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Himoksen huipulla!RINNE
ravintola

Himoksen sydämessä!



KUN OLET OSTAMASSA 
TAI MYYMÄSSÄ LUOTA 
PAIKALLISEEN
-
Ripeää ja ammattitaitoista välityspalvelua, 
tunnemme alueen vahvuudet ja markkinat.

Ota heti yhteyttä:
p. 020 730 6240   
jamsa@spkoti.fi

Kiinteistönvälitys Tanja Heinonen LKV Oy
Keskuskatu 8, 42100 Jämsä
www.spkoti.fi/jamsa 

KAHVILA JA RAVINTOLA ELONEN, JÄMSÄ
AVOINNA:
MA-PE 8-17 
LA 9-15

Talvialantie 1, 42100 
Jämsä
puh. 020 7070 260

AVOINNA:
MA-PE 10-17 
LA 10-13

Patalahdenkatu 1, 
42100 Jämsä
puh. 020 7070 220

ELONEN LEIPOMOMYYMÄLÄ

Leipomon yhteydessä! Vastaleivottua ja herkullista!

Jämsän seudun
 pysäyttävin palvelutarjonta!

• Ruokakauppa 
• Kahvila-ravintola  
• Pikapesu  
• TI-pesu  
• A1-Autovuokraamo
• Fortum Charge & 
  Drive sähköauton  
  pikalatauspiste

Meillä hemmottelet itseäsi Jämsän seudun 
moninaisimmalla ruokakattauksella: saisiko olla 
mehevää hampurilaista, rapsakkaa pizzaa vai 
kotoista kotiruokaa noutopöydästä? Autoasi voit 
helliä vaikka pikapesulla – tervetuloa nauttimaan 
monipuolisista palveluistamme!

Neste Jämsän Portti Kauhkialantie 108, P. 0207 340 440,
ma–la 6.30–21, su 9–21, www.jamsanportti.fi 
Hesburger ma–la 10.30–21, su 11–21
Kotipizza ma–su klo 10–21  

24- ja 9-tien  
risteyksessä

Jämsä
Jyväskylä

Lahti
Tampere

LÖYDÄT MEIDÄT JÄMSÄN FORUMISTA TORIN LAIDALTA
Keskuskatu 2 - 4, 42100 Jämsä.  Puh. 040 147 8555

Avoinna arkisin klo 10 - 17 ja lauantaisin klo 10 - 14
www.taikavakka.fi

Tuotemerkkejämme Tuotemerkkejämme Tuotemerkkejämme Tuotemerkkejämme

luonnonkosmetiikkaa
käyttö- ja lahjatavaraa
kalkkimaaleja
kahvia, teetä, kortteja...

Kaupan puolella myynnissä 

T a i k a v a k k a
t u l e  i h a s t u m a a n   k a u p a n  j a
k i r p p u t o r i n  v a l i k o i m a a n
T e e m a n a  e k o l o g i s u u s ,  e e t t i s y y s
e s t e e t t i s y y s  j a  i l o

o n  e r i l a i n e n
Witikkalan KartanoWitikkalan Kartano

Olemme avoinna 
ma - pe klo 10-17, la klo 10-15
Koskentie 12, Jämsä

Vaateputiikissa paljon kauniita 
mekkoja ja asukokonaisuuksia juhlaan 
ja vapaa-aikaan.

Kotiruokalounas 
arkisin klo 11-15

Kahvion 
herkulliset kakut, 
pullat, piirakat ja 
muut leivonnaiset 
leivotaan kartanolla.  
Niitä voi myös tilata 
kotiin. 

Tervetuloa!

Myymälän tuotemerkkejä 
mm. Beach House, Arte Pura, Gant, Lampe 
Berger, Balmuir, Durance, Lexington, Maison 
Berger, MosMosh, Maison Berger, Pip Studio, 
LauRie, Soulmate, Le Père Pelletier, Snö of 
Sweden, ZeZe Nordic, Zoey



TEOLLISUUSKATU 1 JÄMSÄ

Koskentie 1, Jämsä, 040 775 0400
ti-pe 10-17, la 10-14, su-ma sulj.

Runsas valikoima 
lankoja, matonkuteita 
ja käsityötarvikkeita 
Kotimaisia käsityö-

tuotteita ja lähilankoja

www.huopaajalankaa.net

Avoinna ma–pe klo 9–16. Opasteet 9-tieltä ja Partalantieltä.

lahtiset.fi 
Huopaliike Lahtinen Ay | Partalantie 267, 42100 Jämsä | Puh. 014 768 017 

Perinteistä ja uutta suomalaista designia

Kotiin, mökille ja ulkoiluun – itselle tai lahjaksi.
Myös verkkokaupasta.

lahtiset_himos_jamsa_161x114_5.indd   1lahtiset_himos_jamsa_161x114_5.indd   1 29.10.2022   11.4029.10.2022   11.40

Tervetuloa monipuolisesti  
ja asiantuntevasti palvelevaan

Jämsän Apteekkiin

Siltakatu 10, 42100 Jämsä  |  Puh. 010 470 8866 
S-market Jämsän yhteydessä
apteekki@jamsanapteekki.fi

www.jamsanapteekki.fi  |  www.verkkosivuapteekki.fi

Avoinna:
arkisin 9-20

lauantaisin 9-17
sunnuntaisin ja 

pyhäpäivinä 11-16

Synlabin näytteenotto. 
Tutkimukset, hinnat ja 
ajanvaraus: synlab.fi  

Verkkosivuapteekki.fi 
Reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet 
ja muut apteekkituotteet netistä. 

Kosmetologin jalka- ja kasvohoidot

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista hyvinvointia

Sairaanhoitajan  
palvelut

Katso kaikki palvelut ja varaa aika  
netissä jamsanapteekki.fi/ajanvaraus  

tai soittamalla 010 470 8866



Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Reilun puolen tunnin päässä Jämsästä!

visittaidekaupunki.fivisittaidekaupunki.fi

Taidekaupungin Taidekaupungin 
nähtävyydet, nähtävyydet, 
kiehtovat elämykset ja kiehtovat elämykset ja 
monipuoliset palvelut!monipuoliset palvelut!

Hyvinvointia
tukevat hoidot
Hyvinvointipaketit
ryhmille
Kurssit ja retriitit
Majoitus

Hyvinvointikeskus 
Elon Palo

Jämsänkosken vanha pappila
Koskenväylä 6

elonpalo.com
elonpalo@gmail.com

Lähde    lähelle...
Upeita kohteita matkallesi: Vanhan Keuruun alue 

Keuruun vanha kirkko • Siipirataslaiva Elias Lönnrot 
Keuruun museon näyttelyt ympäri vuoden 

Haapamäen Höyryveturipuisto • Himmaan Huippu 
-näkötorni • Tanssit, kesäteatterit, pakopelit 

ja paljon tapahtumia.

Katso Keuruun tapahtumia 
» www.visitkeuruu.fi/tapahtumat

Järvien ympäröimä luonnonkaunis ja 
vireä Keuruu tarjoaa monia elämyksiä 

- vain vajaan tunnin Jämsästä!

#visitkeuruu

MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI | RAVINTOLAGOSTA.FI | UPEA TAIDESAUNA >> 

FAR OUT ART WITH A HISTORIC HEART

Helene Schjerfbeck, Hiihtäjätär, 1909 | Katja Tukiainen, Thank you our heroes, 2020

TAIDETTA
HISTORIAA
ARKKITEHTUURIA
SAUNA- JA
MAKUELÄMYKSIÄ

MATKAA 
PUOLISEN
TUNTIA 
JÄMSÄSTÄ!

@HimosJamsa



Muuallakin voit tehdä töitä, 
mutta miksi? 

jamsatehdas.fi

-etätyötila



OPASKARTTA / TOURISTMAP

YLEINEN HÄTÄNUMERO/EMERGENCY NUMBER .............................112

Jämsän kaupunki vaihde/Jämsä City Central ......... +358 20 638 2000

         Matkailuinfo/Tourist Information .................. +358 50 372 0069

PALVELUT/SERVICES
1. Jämsän terveyskeskus, Ensiapu, Jokilaakson sairaala/ 

 Health Care Center & Hospital, First Aid Station, Sairaalantie 5

2. Eläinlääkäri/Veterinarian, Paattilantie 2

3. Hammaslääkäri/Dentist, Terveyskuja 5

4. Jämsän Lääkärikeskus/Medical Clinic, Välikatu 1

5. Lääkäriasema Mehiläinen/Medical Clinic, Välikatu 6

6. Posti R-kioski/Post Office R-kioski, Koskenkatu 6

7. Poliisi/Police Station, Keskuskatu 17

8. Kirjasto/Library, Kaupungin neuvonta/City Information Office,  

 Matkailuinfo/Tourist Information Office, Keskuskatu 2-4

9. Elokuvateatteri Kinotar/Movie Theatre, Pääskyläntie 25

10. Apteekki/Pharmacy, Alko/Liquire Store, Siltakatu 10

 S-marketin yhteydessä

LIIKENNE/TRANSPORT
11. Matkahuolto/Bus Station, Taksi/Taxi Station, Välikatu 9

12. Rautatieasema/Railway Station, Asemakatu 5

URHEILU JA VIRKISTYS/SPORTS & LEISURE
13. Jäähalli/Ice Arena, Paununkatu 5

14. Paunun urheilukeskus/Sport Center Paunu, Paununkatu 7

15. Lasten liikennepuisto/Children`s Traffic Park, Piispasentie 2

16. Maauimalan liikuntapuisto/Multi-Sport Arena 

MUSEOT JA NÄHTÄVYYDET/MUSEUMS & SIGHTS
17. Galleria Kivipankki/Kivipankki Art Gallery, Seppolantie 7

18. Jämsän kirkko & kirkkomuseo/Church&museum, Koskentie 30

19. Pälämäen kotiseutumuseo/Local Museum, Ruotsulantie 42

20. Maamiehen museo/Farmer`s Museum, Pienamintie 25

21. Kesäteatteri/Summer Theatre, Sähkökoskenkatu 31

22. Lelumuseo Helminauha/Toy Museum, Alhonkoulutie 19

23. Huopatehdas J.Alho/ Felt Factor Shop, Partalantie 131

 Huopaliike Lahtiset/Felt Factory Shop, Partalantie 267

24. Saunakylä/Sauna Village, Pataniemi 420

25. Vinnin kulttuuritila, Vinnintie 40

LIIKENNEASEMAT / SERVICE STATION
26. Neste Jämsän Portti/Service Station, Kauhkialantie 108

27. Shell Jämsä/Service Station, Kauhkialantie 116

28. Teboil Patalahti/Service Station, Patalahdentie 20 

 
HIMOKSEN ALUE / HIMOS AREA
29. Himoksen matkailukeskus/Himos Holiday Resort,  

 Himos Center, Länsi-Himoksentie 4

himosjamsa.fi   4544  #HimosJämsä  #HullunaHimokseen
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Hätänumerot
Yleinen hätänumero 112
Rinne-ensiapu 040 553 6177
Ensiapupäivystys Jämsä  040 712 2555

MERKKIEN SELITYKSET
ravintola rinne-ensiapu nuotiopaikka pulkkamäki leikkipaikka kelkkareitti lomamökit asuntovaunualue golf pysäköintialue pikavuoropysäkki 

 RINTEET JA  SUORITUSPAIKAT
Pohjois- ja luoteisrinteet
   1. – 3.    MD Snow Park (135 m/750 m)
 4.  Turistirinne (135 m/700 m)
 5.  Kilparinne (135 m/600 m)
 6.  Hiihtokoulurinne (40 m/300 m)
 7.  Pussilan baana (140 m/700 m)
 10.  Päivin kaarre (126 m/550 m)
 11.  Jussin jyrkkä (126 m/500 m)

SIIRTYMÄRINTEET
 12.  Länsiväylä (126 m/1200 m)
 13.  Luoteisväylä (148 m/1050 m)

hotelli/majatalo

Himoksen laduilta on yhteys Jämsän laajaan 
latuverkostoon. Latutiedot talven aikana netistä: 
jamsa.sometec.fi

ALUEKARTTA
Lumi-Suomen keskipiste!

 HISSIT
Pohjois- ja luoteisrinteet
 1   2 hengen tuolihissi
 2-3  Kaksoisankkurihissi
 4   Sompahissi
 5   Sompahissi
 6   Ankkurihissi

Länsirinteet
 9   Ankkurihissi
 10  4 hengen tuolihissi
 11-12  Kaksoisankkurihissi
 13  4 hengen tuolihissi (valmistuu kaudelle 23/24)
 14  Sompahissi
 15  Ankkurihissi

HimosLumila
 18  Peikkosompa
 19 Peikkonaru
 20 Peikkometro
 21 Peikkomatto

MAJOITUS JA MUUT PALVELUT
 60.  Himos Center, HimosLomat vastaanotto,
  Center Market Himos    
 61.  Tupa kitchen & bar, Himos Hotelli ja
  Himos Areena
 62.  Ranta- ja Savusauna, Saunapiha
 64.  Mono pub
 65.  Koivula, HimosEasy
 66.  Säyrylän majat
 67.  Lomahimos
 68.  Himoslaakso
 69.  HimosYkkönen
 70.  Himoslähde ja Himoslehto
 71.  Alppihimos
 72.  Keski-Himos
 73.  Honkamajat
 74.  Vuorimajat ja Pohjoismajat
 75.  Vuorikahvio
 76.  Himosranta
 77.  Honkaranta
 78.  Nuppulanranta
 79. Piilopirtti, savusauna

MUUT RINNEPALVELUT
Pohjois- ja luoteisrinteet
 51.  HimosCafé, vuokraamo, 
  Ski Shop ja lipunmyynti
 52.  Rinne-ensiapu
 54.  Asuntovaunualue

Länsirinteet
 55.  HimosBuffet
 56.  HimosBistro, lipunmyynti, vuokraamo, 
  Ski Shop, suksihuolto ja hiihtokoulu
 57.  Rinne-ensiapu
 58.  Hiihtokoulu kokoontumispaikka
 59.  Asuntovaunualue

 80.  Tenniskenttä
 81. Uusi-Yijälän tila, Patapirtti
 83.  Pikavuoropysäkki
 90. Luoteis-Himos mökit
 91.  Länsihuipun mökit
 92.  Holiday Club Himos
 94. Matkailutila Hirvikartano
 95.  HimosResort, Himos Golf 18 reikää
 96.  Himosmajoitus reception, ravintola Rinne 
 97.  Retkiluistelu

LADUT
 84.  Himoshuipun latu 4 km (valaistu) 
 85.  Ensilumenlatu 1,7 km (valaistu) 
 86. Yhdyslatu länsirinteet–pohjoisrinteet 2,3 km 
 87.  Himosranta–Honkaranta 2 km, 
  yhdyslatu Pykälään 10 km
 88.  Laaksolan lenkki 1,3 km
 89.  Golflatu 4 km, yhdyslatu Jämsään 6 km

Länsirinteet
 14. Bonus-rinne (148 m/670 m)
 15. Keskimaa-rinne (148 m/630 m)
 15b. Banaani-rinne (40 m/250 m)
 16. ABC-rinne (148 m/540 m)
 17.  Himmin rinne (120 m/550 m)
 19.  Hiskin rinne (120 m/500 m)
 20.  MC-rinne Mukkeli (120 m/500 m)
 21.  Torvinokan rinne (120 m/650 m)
 22.  Edwardin rinne (120 m/660 m)
 23.  Mökön rinne (80 m/440 m)
 24.  Murrin rinne (80 m/440 m)
 25.  Murrin Streettis

HimosLumila
   26.–27.  Peikkorinteet (18 m/150 m)
 28.  Joonan kumpu (5 m/33 m)
 29.  Kanttipeikon rinne (15 m/100 m)
 30.  Pikku-Sumpin rinne (15 m/100 m)
 31.  Pulkka- ja tuubimäki (15 m/120 m)

sähköautojen latauspaikat

RINNEKARTTA



OULU
4h 40min

HELSINKI
2h 30min

JYVÄSKYLÄ
50min

VAASA
3h 40min

LAHTI
1h 30min

TAMPERE
1h 15min

TURKU
3h

HIMOS

JÄMSÄ

VINKKEJÄ LOMALLESI!
Jämsän matkailuinfosta saat paikallisia 
ja lähialueiden esitteitä, karttoja sekä 
vinkkejä Himos-Jämsässä lomailuun.

Himos-Jämsän matkailuinfo, Keskuskatu 2-4, 42100 Jämsä
Puh. 050 372 0069, info@jamsa.fi, www.himosjamsa.fi

@HimosJamsa @HimosJamsa @JamsanK

LAPPIINKIN ASTI VOI AJAA, MUTTA MIKSI? 
LENTOKENTÄT
Tampere 100 km
Jyväskylä 80 km
www.finavia.fi

JUNAYHTEYDET
Helsinki-Tampere- 
Jyväskylä-Kuopio  
www.vr.fi

LINJA-AUTOYHTEYDET 
YMPÄRI SUOMEN
www.matkahuolto.fi
www.onnibus.com


