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Talviliikunnassa tärkeää on hyvät puitteet, mutta jopa
sitäkin tärkeämpää on rento ja iloinen mieli. Purnussa
voi nauttia molemmista. Vaikka pakkanen paukkuu,
täällä tunnelma on aina leuto ja leppoisa.
Purnun rinteitä voi laskea aina hymyssä suin, sillä viidestä
rinteestä löytyy jotain jokaiseen makuun. Hissijonoista
ei täällä tarvitse huolehtia, vaan jokainen voi keskittyä
nauttimaan kauniista maalaismaisemista omaan tahtiinsa.
Hiihtoladuilla saa nauttia täydellisestä luonnon rauhasta.
Hiihdonopettajamme antaa aloittelijalle miellyttävän
ensikosketuksen lajiin ja rinneravintolaan voi pysähtyä hetkeksi
nauttimaan kupin kuumaa. Purnun henkilökunta ei ole koskaan
niin kiireistä, etteikö ehtisi auttamaan.
Iloista mieltä toivottaen,
Kari Åkman
Vuorenkylän Purnu Oy
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100 m korkeusero!
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Rinteitä:
Korkeusero:
Pisin rinne:
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kaksi saunaa, suihk
ut, wc
Ilmainen wlan koko
alueella

5
100 m
750 m
on
1
on
on
on
on
2 / 8 km
on
on

Helppo
Erittäin helppo
Keskivaikea

Ostaessasi päivälipun,

Kaksi laskee,
yksi maksaa!
Ski.fi kortin edut
myös Purnusta!

Purnussa
tapahtuu...
...mutta ei satu!
Tänäkin talvena teitä viihdyttävät erilaiset tapahtumat,
kuten uudenvuodenjuhla ilotulituksineen, perhepäivä,
sekä keväämmälle osuva Midnight Ski Party, jolloin
laskettelusta voi nauttia yömyöhään asti. Moottorikelkkailun
ystäville on luvassa jokavuotinen enduro-kisa.
Katso tarkemmat tiedot tapahtumista nettisivuiltamme,
www.purnu.com.

Rinneravintola
Viihtyisä kahvila-ravintolamme ruokkii ja
virvoittaa laskettelijoita 120 asiakaspaikan
voimin. Leivomme päivittäin, ja listaltamme
löytyy annoksia niin lapsille kuin myös
aikuisempaan makuun, unohtamatta oluita ja
siidereitä. Sesonkiaikana ja viikonloppuisin myös
keittolounas.

Suosittu
Caravan-alue!

* Normaali-aukioloaikoina to-pe,

ei joulu- ja hiihtolomaviikoilla,
pääsiaisenä tai muina sesonkeina.

Noudatamme SHKY:n laskettelupalveluja koskevia toimitusehtoja Dnro
92/41/286, lisätietoja: www.ski.fi

Vuorenkylän Purnu Oy pidättää oikeuden hintojen ja aukioloaikojen muutoksiin.

Etelä-suomen
pohjoisin hiihtokeskus
Nelostieltä
Hartolan kirkonkylältä
Heinolasta
Joutsasta
Jyväskylästä
Lahdesta
Sysmästä
Google Maps -kartta
nettisivuillamme!

21 km
24 km
69 km
22 km
63 km
101 km
39 km

Majoitu mukavasti mökille tai hotelliin!
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puh. 044 042 8232
enkylässä
Mökkivuokrausta Hartolan Vuor
ntalanlomamokit.com
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Vain 2 km
Yhteystiedot:
www.koti.phnet.fi/heinavuo/
Puh. 03- 7160 995
Gsm. 0400- 557 347
juhani.nieminen@phnet.fi
Osoite: Heinävuorentie 206
19850 Putkijärvi, HARTOLA

www.heinavuori.com

Majoitus
Käytössä yli 300 vuodepaikkaa viikonlopuksi
tai koko loman ajaksi!
Luotettavien yhteistyökumpaniemme avulla
tarjoamme majoitusta Purnun lähialueella
joustavasti ja loistavalla valinnanvaralla!
Linna-Hotelli, Hartola........... 03-8747 417
Metsätähti-lomamökit........... 0400 439 204
Heinävuoren lomamökit......... 0400 557 347
Rantalan Lomamökit............. 044 0428 232
Gasthaus-Koskenniemi.......... 03-7161 135
Vaihelan Tila......................... 0400 889 736
Hotelli Aatto & Elli, Joutsa.... 040 7068 224
Lomaleivo.............................. 040 729 4134
Wanha Vartiamäki................ 040 708 4441

Metsätähti-lomamökit

Hiihtohissille 300m!
Eero Jyrkäs, 0400- 439 204
Lisätiedot: http://huvila.net/67
2/

VAIHELAN TILA

Joutsan Pappisissa
13 km Purnusta

Majoitus-, ruoka-, kokousja savusaunapalvelut
myös pienille ryhmille
0400 889736
www.vaihela.com

Joutsan JK-palvelu
Marjoja, sieniä, juureksia,

muikunmätiä

Jari Kupiainen
044 0550 584
jarkupi@gmail.com

Käsitöitä ja lahjatavaraa
Pienrautakauppatuotteet
Tapahtumapalvelut
Matkailuneuvonta

Mökkihuoltopalvelut

LOMALLE JA

VIRKISTÄYTYMÄÄN

LINNA-

HOTELLIIN!
Linna-hotellin monipuolisista
palveluista löydät itsellesi tai
ryhmällesi sopivan
kokonaisuuden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Majoitus
Ravintola Linnanrauha
Saunaosasto ja uima-allas
Liikuntasali
Kokoustilat
Biljardihuone
Hemmottelupaikka Linnan Helmi
Spa Shop
Ohjelmapalvelut
Useita valmiita paketteja loma- ja
vapaa-aikaan, lue lisää
www.linnahotelli.fi

Linna-hotellin Laskettelupaketti:
Majoitus 2-hengen huoneessa pe-su,
puolihoidossa alk. 160 eur /hlö,
sisältää 3 tunnin lipun Purnuun
molempina päivinä.

Linna-hotellissa on jotain enemmän…
Martan Puoti

Keskustie 46, Hartola
puh. 020 741 8090
www.facebook.com/MartanPuo
ti
www.tiesse.fi

Kaikulantie 68, 19600 Hartola
puh. (03) 874 7417
fax (03) 874 7447
myynti@linnahotelli.fi
www.linnahotelli.fi

Vuokraamo
ja suksihuolto
Vuokraamostamme löytyy välineet
lautailuun ja lasketteluun kaikenkokoisille
ihmisille. Vuokraamon yhteydessä toimiva
huoltopisteemme suorittaa yleisimmät
toimenpiteet suksille ja lumilaudoille. Jäivätkö
hanskat kotiin? Ei hätää, myymme myös
laskettelutarvikkeita.

Toimintaamme tukevat
paikalliset yhteistyökumpanit:
MEILTÄ AMMATTITAIDOLLA

RAUNI SALMELA OY

Uudisrakennukset · laajennukset ja remontit · muuratut tulisijat

Merkillisen hyvät osat!

• Varaosa- ja tarvikemyymälä
• Autokorjaamo • Huolto • Rengasmyynti
• Tectyl ruoste-estokäsittelyt
Yhdystie10, 19600 Hartola, 03-7161 161,
03-7161 638 ma-pe 8-17, la 10-13

Kuninkaantie 35, 19600 Hartola
Puh 03-716 2650, 0400-353 405, Fax 03-716 2016
tauno.hilden@rklhilden.fi, www.rklhilden.fi

KONEPAJA
SEPPO SUOMI OY
RISULANTIE 1, 19600 HARTOLA
puh. 03 7161 406
www.konepajaasepposuomi.fi

Hartola Golf Oy
• Kaunis, haastava ja
hyväkuntoinen kenttä
• Viihtyisä klubiravintola
• Pro-palvelut
• Yritystapahtumat
toiveittesi mukaisesti

Myynti ja huolto: 03-71
62318, 0440-498301

• SÄHKÖSUUNNITTELU

Kysy ja tule
keskustelemaan
Toimitusjohtaja
Nina Hämäläinen
Puh. 045 869 3808
nina.hamalainen@
hartolagolf.com

Hiihtokoulu
Purnun hiihtokoulu tarjoaa tasokasta
opetusta sekä aloittelijoille että
edistyneemmille. Opetamme alkeiden lisäksi
myös leikkaavan laskun salat sekä carvingsuksilla että lumilaudalla. Ammattitaitoisen
hiihdonopettajan neuvoilla lumilautailun
salat aukenevat helpommin ja vältät
turhia mustelmia. Tule kysymään lisää
vuokraamostamme!

Toimintaamme tukevat
yhteistyökumpanit:

Va nta an
pe lti se pät oy
www.vantaanpeltisepat.fi

www.koskisenpeltikate.fi

Peltisepänliike
Seppo Koskinen Oy
Konesaumatut
peltikatot
Myynti ja asennus
Tarmo-lumenpudottajat
puh. (03) 716 2330, 0400 594 728

Rinnesäännöt
1. Tarkista varustuksesi toimivuus ja siteiden säädöt.

Kypärän käyttö on suositeltavaa.

2. Etene hissijonossa järjestyksessä ja täytä kaikki hissi-

paikat. Poistu ainoastaan merkityillä poistumispaikoilla.

3. Valitse rinne taitotasosi mukaan. Tutustu

erityissuorituspaikkoihin aina etukäteen.

4. Ohita muut rinteessä liikkuvat riittävän etäältä. Ylhäältä ja

takaa tuleva väistää aina. Huomioi erityisesti pienet lapset.

5. Pysähdy vain paikkaan, josta sinut huomataan.

Jos nouset ylöspäin, käytä aina rinteen reunaa.

6. Säätele vauhti taitojesi mukaan. Huomioi

paikalliset rinne- ja lumiolosuhteet.

7. Pulkkailu on sallittu vain sille osoitetuissa paikoissa.
8. Lasket aina omalla vastuullasi.
9. Rinteessä liikkuminen päihtyneenä on kielletty.
10. Jokaisen velvollisuus on auttaa

tapaturman sattuessa. Ilmoita viipymättä
onnettomuuksista henkilökunnalle.
Noudata aina opasteita ja henkilökunnan
ohjeita. Henkilökunnalla on oikeus ja
velvollisuus poistaa hissilippu henkilöltä,
joka ei noudata rinnesääntöjä.
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Metsäurakointi
Heikki Hallberg Oy
Puh. 0400 298 090
Tillalantie 36
19850 Putkijärvi

MetsäkuljetusHallberg Ky

Leppäkoskentie 22
19600 Hartola
Puh. 0400 298 092

Pankki,
josta saat

bonusta.
Osuuspankista saat kaikki kodin ja perheen
vakuutukset. Kun keskität asiointisi meille,
kertyneitä OP-bonuksiasi käytetään esimerkiksi Pohjolan vakuutusmaksuihin. Tutustu
osoitteessa op.fi/bonus tai tule käymään!

