
MÖKKIKIRJA

Jätä minut majoituspaikkaasi, kiitos.

Auta meitä kehittämään palvelujamme, vastaa asiakaskyselyyn.
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HIMOSALUEEN JA JÄMSÄN PUHELINNUMEROITA
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himoslomat.fi 
himoslomat@himoslomat.fi
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Ulkoporealtaat ................................................ 029 170 7120
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Alko Jämsä ........................................................ 020 692 771
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TERVETULOA HIMOSLOMALLE!
HimosLomat on jo 30-vuotias perheyritys, jonka mökkivuokraustoiminnan kautta tyytyväisiä 
lomailijoita on kulkenut vuosittain tuhansia ja taas tuhansia. 
Lue lisää tästä mökkikirjasta mitä kaikkea Himoksella ja lähiseudulla on sinun lomaasi tarjolla. 
Ota hyvä asento ja tutustu erilaisiin vaihtoehtoihin rauhassa. Rentouttavaa lomaa!

HIMOKSEN LAJITTELUPISTEET

kierratys.info

TAKAN KÄYTTÖ
Takkaa käytettäessä on noudatettava yleistä varovoisuutta. 
Huolehdithan, että takan pelti on auki ennen kuin sytytät tulen. 
Liesituuletin tulee sammuttaa ennen takan sytyttämistä. Pellin 
voi sulkea vasta, kun tulipesä ja hiilet ovat täysin sammuneet. 
Takkaan ei saa jättää tulta, mikäli ketään ei ole mökissä.

TAKKAPUUT 
Takkapuita löydät joko mökin omasta puuvarastosta, terassin 
puulaatikosta tai puuvarastosta, joka on merkattu mökkialueen 
karttaan T-kirjaimella. Mikäli puut loppuvat, olettehan yhteydessä 
HimosLomat vastaanottoon p. 020 711 9210. Vastaanotossa on 
myös myynnissä polttopuita pusseittain. 

KUIVAUSKAAPPI
Useissa mökeissä on vaatteiden kuivauskaappi.  Mikäli laitat 
kuivauskaapin maksimiteholle, se yleensä ylikuumenee ja 
sammuu automaattisesti. Kuivauskaapin lämpö kannattaakin 
säätää max. 40-50 asteeseen.

SÄHKÖAUTON LATAUS
Sähköautoja saa ladata vain niille tarkoitetuista/symbolilla 
merkityistä latauspisteistä. Tarkista mökkikuvauksesta onko 
mökissä latauspistettä. Lataaminen muista pistokkeista voi 
aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Vuokraaja on velvollinen 
korvaamaan mahdolliset latauksesta aiheutuneet haitat.

JÄTEHUOLTO
Jokaisella mökkialueella on omat lajittelupisteet, jotka on 
tarkoitettu asumisessa syntyneen, tavanomaisen päivittäis-
jätteen keräilyyn. Himoksen aluekeräyspisteet kartalla:

LIINAVAATTEET
Mikäli liinavaatteet jäivät matkasta, voit vuokrata lakanoita 
ja pyyhkeitä Himos Centerin vastaanotosta. Käytämme 
Joutsenmerkittyä hotellitekstiilipalvelua, joka noudattaa 
vastuullista energian, veden ja kemikaalien kulutusta. 

HUOLTO
HimosLomien Mökkipalvelut on yrityksemme osa, joka vastaa 
mökkien huolloista, korjauksista ja siivouksesta. Omat huolto- 
ja siivoustiimit varmistavat sen, että meillä on talossa kohteemme 
tuntevaa ja mökkien ominaisuuksiin erikoistuneita osaajia. Jos 
huomaat puutteita, on siitä ilmoitettava heti majoittumisen aikana 
HimosLomille puh. 020 711 9213. Tällöin korjaus tai hyvitys voidaan 
tehdä mahdollisuuksien mukaan heti.

MUIDEN LOMAILIJOIDEN HUOMIOIMINEN
Alueella on hiljaisuus klo 23–07, jolloin metelöinti ja muu 
häiriköinti on kielletty. Jos majoittujat aiheuttavat kohtuutonta 
häiriötä, perimme häiriötä aiheuttaneelta 500 € sakon. 
Päivystys 24 h auttaa kiireellisissä tapauksissa, puh. 020 711 9213.

LÄMMIN VESI
Mökin lämmin vesi riittää normaaliin käyttöön. Jos lämmintä 
vettä käytetään runsaasti, se loppuu vesivaraajasta. Jos näin 
käy, veden lämpiäminen kestää useita tunteja. 

ULKOPOREALLAS
Ulkoporealtaan käyttöön saa ohjeet majoittumisen yhteydessä 
vastaanotosta. Luethan ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. 
Ulkoporealtaan lämpöjä ei voi itse säätää, tällöin allas menee 
lukkotilaan. Ongelmatilanteissa otathan yhteyttä ulkoporealtaiden 
päivystysnumeroon 029 170 7120.

KIUKAAN KÄYTTÖ 
Kiuasta käytettäessä on noudatettava yleistä varovaisuutta. 
Tarkista, ettei kiukaan päällä tai läheisyydessä ole palavia tuotteita. 
Kiukaan käyttöohjeet löytyvät mökkikirjasta tai majoituskohteen 
seinältä. 
Kiuas kytketään päälle aikakytkimestä ja lämpötilaa säädellään 
termostaatista. 
Saunan kiukaan ollessa päällä voi osassa mökeistä olla käytössä 
ns. lämmönalennus, eli osa lämmöistä menee pois päältä kiukaan 
ollessa päällä. Kun kiuas sammutetaan, palautuu lämmitys auto-
maattisesti normaaliksi.

LOMALLA
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AUKIOLOAJAT

himoslomat.fi/tuloinfo

LÖYTÖTAVARAT
Muista ottaa omat tavarasi mukaan, emme vastaa mökille 
unohtuneista tavaroista. Mökeistä löytyneet tavarat toimitetaan 
Suomen Löytötavarapalveluun, puh. 0600 03393, 
hinta 1,98 €/min + pvm.

Ota @himoslomat ja @himosareena seurantaan ja
jaa lomatunnelmasi somessa #himoslomat

Mökki tulee luovuttaa ja avain palauttaa Himos Center vastaan-
ottoon lähtöpäivänä kello 12 mennessä. Mikäli olet varannut 
myöhäisen lähtöluovutuksen, tulee avain palauttaa lähtöpäivänä
klo 18 mennessä. Vastaanoton ollessa suljettu voi avaimen 
palauttaa oven oikealle puolella sijaitsevaan palautuslaatikkoon.

MYÖHÄINEN LÄHTÖLUOVUTUS 
Useimpiin mökkeihin on mahdollista varata myöhäinen 
lähtöluovutus, tällöin avaimen voi luovuttaa lähtöpäivänä klo 18. 
Myöhäisen lähtöluovutuksen hinta on kohdekohtainen, alk. 50 €. 
Lähtösiivouksen ja myöhäisen luovutuksen voi tilata vielä 
lähtöä edeltävänä päivänä Himos Centerin vastaanotosta. 

LÄHTÖSIIVOUS
Voit varata lähtösiivouksen etukäteen myyntipalvelusta tai 
tullessasi vastaanotosta, lähtösiivous alkaen 75 €. 
Mikäli hoidat lähtösiivouksen itse, siivousohje löytyy mökin 
siivouskomerosta. 

GRILLI 
Grillit ovat käytössä kesäkaudella (29.4.–30.9.), joissain erityis-
varustelluissa mökeissä läpi vuoden. Asukkaiden tulee puhdistaa 
grilli käytön jälkeen. Mökkeihin on saattanut jäädä edellisiltä 
asukkailta hiili- ja kertakäyttögrillejä, joista ei ole mainintaa 
kohdekuvauksessa. Hiili- tai kertakäyttögrillin käyttö on ehdot-
tomasti kiellettyä kuistilla ja terassilla. Mökkiin kuulumattomien 
grillien käyttö on sallittu omalla vastuulla hiekalla tai asfaltilla. 
Älä koskaan jätä grilliä vartioimatta.

KAASUGRILLIN KAASU
Kaasun loppuessa palvelemme sinua numerosta 020 711 9213.

ULKOTULET 
Ulkotulien käyttö terassilla ja kuistilla on kielletty pakkauksessa 
olevan paloturvallisuusohjeen mukaan.

TUPAKOINTI
Mökeissä tupakointi on ehdottomasti kielletty. 

OVEN AVAUS
Unohtuiko avain mökkiin? Palvelemme sinua numerosta 
020 711 9213. Oven avausmaksu on 50 € vastaanoton 
aukioloaikoina, muina aikoina 80 €. 

LÄHTIESSÄ
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AIKAKYTKIN

SÄHKÖKIUKAAN KÄYTTÖOHJE
Laita kiuas lämpiämään n. 40-60 min. ennen saunomista. 
Tarkista, ettei kiukaan päällä tai läheisyydessä ole palavia 
tuotteita. Kiuas kytketään päälle aikakytkimestä ja lämpö-
tilaa säädellään termostaatista. Kun kiuas lähtee lämpiä-
mään, kuulet pientä naksutusta ja tunnet kivien lämpiävän. 
Älä jätä lämpenevää kiuasta yksin.
Mikäli haluat kiukaan lämpiävän vasta myöhemmin, säädä 
ajastus. Esimerkin 1 sinisellä merkityn alueen tunnit ovat 
ajastukselle, jos valitset esim. 2 h, lähtee sauna lämpiämään 
kahden tunnin kuluttua.
Kun päätät saunomisen, säädä aika nollille.
Mökeissä, joissa on erilainen kiuas, on lämmitysohjeet 
erikseen saunan läheisyydessä seinällä.

SAUNAT JA ULKOPOREALTAAT
HimosLomilla on vuokrattavana n. 200 pore-
altaallista huvilaa. Ulkoporealtaan käyttöön saat 
ohjeet majoittumisen yhteydessä vastaanotosta. 
Luethan ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. 

Lähes 200
porealtaallista

loma-
asuntoa!

LÄMPÖTILATERMOSTAATTI

Ulkoporealtaiden päivystys puh. 029 170 7120.

• Lämpötilaa ei saa itse säätää, sillä allas menee lukkotilaan, 
jos lämpötilasäätimiin koskee. Poreita ja valoja voi säätää 
toiveiden mukaan.

• Altaan desinfiointiin käytetään klooria ja muita vastaavia 
kemikaaleja. Mikäli olet yliherkkä tämäntyyppisille aineille, 
pyydämme välttämään altaan käyttöä.

• Peseydy ennen ja jälkeen porealtaassa kylpemistä. 
Lue hygieniaohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Ohjeet 
saatte avaimen noudon yhteydessä vastaanotostamme. 

• Olethan varovainen, altaan ympäristö voi olla liukas yli 
tulevasta ja talviaikaan jäätyvästä vedestä.

• Poreallas on koko ajan päällä, jotta vesi puhdistuu 
mennessään suodattimien läpi. Älä koskaan sammuta allasta.

• Allas on heti valmis käyttöön. Vastaanotosta saat avaimen 
porealtaan lukkoon.  Mennessäsi altaaseen avaa vain lukko 
ja kansi. Kun lopetat kylpemisen, sulje aina kansi.

• Ulkoporealtaan lämpötila on säädetty 38 asteeseen. Käytön 
aikana on luonnollista, että altaan vesi jäähtyy. Mitä kylmempi 
ulkoilma on, sen nopeammin veden lämpötila altaassa laskee 
kannen ollessa auki. Allas lämpenee 1-2 astetta tunnissa.
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Viihtyisässä Tupa kitchen & barissa nautit alueen parhaat
annokset aamiaisbuffetista á la carte -annoksiin.
Listallamme on myös pitäjän parhaat pizzat ja 
lasten suosikkiannokset.

Säyryläntie 445, 42100 Jämsä | Puh. 020 711 9290

Nauti Himoksen parhaasta tunnelmasta ja street foodista. 
Karaokea lauletaan aina kun pubin ovet ovat auki.

RAVINTOLAT HIMOKSEN YTIMESSÄ

Tilausravintola Liiterissä hauskan-pito onnistuu rennossa ja 
mieleenpainuvassa ympäristössä. Tuhti rustiikkinen menu 
tarjoilee yksinkertaisia suomalaisia makuja parhaimmillaan. 
Tilaisuudet ja ruokailut 200 henkilölle, minimi 30 henkeä.
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AUKIOLOAJAT JA MENUT

himoslomat.fi/ravintolat
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• Liikennemyymälä  
• Ruokakauppa 
• Kahvila-ravintola 
• Noutopöytä  
• Pikapesu  

• Caravan-pesu 
• A1-Autovuokraamo
• Sähköauton 
  latauspiste
• Kaasu

Parasta aikaa matkasi varrella!

Kotoista ruokaa lounaspöydästä, mehevää hampurilaista, 

rapsakkaa pizzaa ja aimo annoksia à la Carte -listalta –  

tervetuloa nauttimaan Jämsän seudun monipuolisim-

masta ruokakattauksesta! Tilava 200-paikkainen kahvila-

ravintolamme palvelee teitä aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Kaikenkattava asemamme palvelee
24- ja 9-tien  
risteyksessä

Jämsä

Jyväskylä

Lahti
Tampere

Neste Jämsän Portti Kauhkialantie 108, Puh. 0207 340 440, ma–la 6.30–21, su 9–21  

Hesburger ma–la 10.30–21, su 11–21 Kotipizza ma–su klo 10–21  

Tarkistathan ajantasaiset aukioloajat parhaille palveluillemme osoitteesta jamsanportti.fi
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Myös

TAKE

AWAY
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www.elonen.fi

KAHVILA, RAVINTOLA 
ELONEN, JÄMSÄ

Talvialantie 1
42100 Jämsä

Puh. 020 7070 260

KAHVILA ELONEN, 
JÄMSÄ

Siltakatu 10
42100 Jämsä

Puh. 020 7070 264

LEIPOMON 
MYYMÄLÄ

Patalahdenkatu 1
42100 JÄMSÄ

Puh. 020 7070 220

Herkullisuus ennen kaikkea!Meillä myös Maukas
LOUNAS MA - LA

LEIPOMON YHTEYDESSÄ!
Uunituoretta & Hyvää!
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VIETÄ
IKIMUISTOINEN
KESÄLOMA
HIMOKSELLA
Himoksella riittää kesällä tekemistä koko perheelle 
uimisesta, saunomisesta, onginnasta ja veneilystä aina 
mönkijävuokraukseen ja polkupyöräilyyn.

ALK. 255 € / 3 VRK / MÖKKI

himoslomat.fi/kesaloma
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HIMOKSELLA TAPAHTUU
TALVI JA KEVÄT

JOULU
Vietä stressitön joulu Himoksella tunnelmallisesti 
mökkeillen

UUSIVUOSI
Areenan bileet ja talven aktiviteetit tekevät vuoden 
vaihtumisesta ikimuistoisen

WINTER TRAIL
Lumipolkujuoksuelämys kaiken tasoisille ja ikäisille 
luonnossa liikkujille!

HIIHTOLOMAVIIKOT
Täynnä touhua ja vauhtia! 

PÄÄSIÄINEN
Himoksen pääsiäinen tarjoaa paljon erilaisia aktiviteetteja ja 
mukavaa mökkeilyä!

HIMOS AREENAN BILEILLAT
Livemusiikkia marraskuusta huhtikuuhun joka viikonloppu!

VAPPU
Pakkaa mukaan munkit ja simat ja suuntaa Himokselle 
juhlimaan vappua! 
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HIMOS-JÄMSÄ ADVENTURE
Seikkailu-urheilutapahtuma Jämsän luonnossa ja Himosvuoren 
jylhillä rinteillä. 

SEVEN GARAGE DAY
Harrasteajoneuvoja ja mukavaa koko perheen menoa.

V8 SUMMER MEET HIMOS
V8 autoharrastajien perinteinen kokoontuminen Himoksella

NAMASTE HIMOS
Ainutlaatuinen joogafestivaali lähellä luontoa

HIMOS JUHANNUS
Suomen suurin juhannusfestari Himos Parkissa - The Bileet!

ISKELMÄ FESTIVAALI
Himos täynnä kotimaisia huippuartisteja eli kesän parasta tunnelmaa!

JYSÄRI
Eurodancen legendat kokoontuvat jälleen Himokselle

HIMOS TRUCK SHOW
Näyttäviä kustomoituja ajoneuvoja - Koko perheen hyvänmielen 
tapahtuma!

CLASSIC GARAGE MEETING
Upeita Amerikan klassikkoautoja useilta vuosikymmeniltä Himoksella.

HIMOS METAL FESTIVAL
Rock- ja metalmusiikin festivaali rantautuu Himokselle 
jälleen elokuussa!

EPIC MTB
Maastopyöräkilpailu Himoksen vaihtelevissa maastoissa

HIMOS TRAIL
Polkujuoksutapahtuma, jossa valloitetaan Himoksen maastot

LAVATANSSIFESTARIT
Lavatanssimusiikin tapahtuma kokoaa kaikki tanssista 
kiinnostuneet Himokselle.

FINNMETKO
Suomen Raskaskonealojen päätapahtuma parillisina vuosina 
– iltajuhla ja Metkobileet Himoksella.

HALLOWEEN HIMOS
Lokakuun viimeinen viikonloppu juhlitaan Halloween-bileitä Himos 
Areenalla!

ISKELMÄ SYNTTÄRIT
Himos Areena täyttyy kotimaisista huippuartisteista 

HIMOS AREENAN BILEILLAT
Livemusiikkia marraskuusta huhtikuuhun joka viikonloppu!

KESÄ JA SYKSY TAPAHTUMAT

himoslomat.fi/tapahtumakalenteri
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HIMOS PARK

1 2 3 4 5

5 HYVÄÄ SYYTÄ JÄRJESTÄÄ TAPAHTUMASI HIMOKSELLA

HimosLomat Oy yritysmyynti  |  puh. 020 711 9222  |  himoslomat@himoslomat.fi

Himos Park tarjoaa muuntuvat ja monipuoliset tilat sekä alueet muu-
taman sadan henkilön tapahtumista aina kahdenkymmenen tuhannen 
henkilön suurtapahtumaksi ja parin tuhannen juhlaruokailuksi.

SIJAINTI

Himos on keskellä 
Suomea, 9-tien varrella. 
Meille on lyhyt matka 
melkein kaikkialta. Rau-
tatieasema on 7 km:n 
päässä.

HELPPOUS 

Meillä on laaja koke-
mus monenlaisista 
tapahtumista. Räätä-
löimme tapahtumasi 
aina toiveidesi mukaan.

YMPÄRI VUODEN

Kesäisin Himos Park ja 
talvisin Himos Areena 
kokoustiloineen ja 
ravintoloineen mah-
dollistavat onnistuneen 
tapahtuman.

FIILIS

Himos Parkissa on 
helppo viihtyä. Tunnel-
ma on ainutlaatuinen 
järven rannalla ja pal-
veluiden välittömässä 
läheisyydessä.

KOKO

Majoitamme  
1 500 henkilöä 500 
metrin säteellä tapahtu-
ma-alueesta. Kokonais-
kapasiteetti on n. 4000 
vuodepaikkaa.
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KESÄN KOVIMMAT 

FESTARIT HIMOKSELLA!

HIMOS JUHANNUS

himosjuhannus.fi 
ISKELMÄ FESTIVAALI

iskelmafestivaali.fi 
JYSÄRI

jysäri.fi 

FESTARILIPUT ON JO MYYNNISSÄ!
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HIMOS PARKISTA ON MONEKSI
Oletko järjestämässä kesäpäivää, messupäivää, yhdistyksen 
kokoontumista muutamalle sadalle tai jopa tuhansille ihmisille? 
Ole rohkeasti meihin yhteydessä. Himos Parkista löydät toimivan 
tapahtuman järjestämiseen vaadittavat palvelut kivenheiton päässä 
toisistaan. Olemme ammattimainen tapahtumajärjestäjä, meidän 
kanssamme pääset itse helpommalla. Organisoimme tapahtumasi 
avaimet käteen -periaatteella bussikuljetuksia, somistusta, kalus-
tusta ja luennoitsijoita myöten. Voimme myös vuokrata vain tilat 
käyttöönne.

Telttakenttä 3000 m²  (asfaltoitu)

Festivaalikenttä 8000 m²  (asfaltoitu)

Etukenttä 375 m²  (asfaltoitu)

Areena kenttä 1600 m²  (asfaltoitu)

Iso hiekkanurmikenttä noin  700 m päässä
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79.
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81.

POHJOISRINTEET

LUOTEISRINTEET

90.

94.<–8 km

Luoteis-Himos mökit87.

87.

Patapir tti

Pii lopir tti

Vuorimajat
Honkamajat

Ravintola
Hirvikartano

Vuorikahvio
75.

HimosCafé
51.

Hätänumerot

Yleinen hätänumero 112

Rinne-ensiapu 040 553 6177

Ensiapupäivystys Jämsä  040 712 2555

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)

 RINTEET JA  SUORITUSPAIKAT

Pohjois- ja luoteisrinteet

 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)

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
 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/700m)

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

MAJOITUS JA MUUT PALVELUT

 60.  Himos Center, HimosLomat vastaan- 

  otto, 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

 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

Peikko-
rinne 1

Peikko-
rinne 

Joonan
kumpu

Peikko-
laavu

Mutteri-
kota

Sopukka
Varasto

Leikkipaikka

Kantti-
peikon-

rinne

Pikku-
Sumpin

rinne

Pulkka- ja
tuubimäki

18
19

21

18  

19

1  

• 5 rinnettä, pulkka- ja tuubimäki • 2 mattohissiä, sompa- ja naruhissi • 3 laavua ja leikkipaikka

Jalankulku • On foot

MERKKIEN SELITYKSET

kahvila ravintola rinne-ensiapunuotiopaikka pulkkamäki leikkipaikka kelkkareitti

lomamökit asuntovaunualue

golf

pysäköintialue pikavuoropysäkkihotelli/majatalo sähköautojen latauspaikat
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14
15

18
21

17. 19. 20.

21.

22.

23.
24.

26.
27. 30.

57.

59.

64. 65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

83.

83.

85.

Alppihimos

Lomahimos Himos Hotell i

Himos Center/    
HimosLomat

Rinteet                        vaikea                      keskitaso                helppo            erittäin helppo                     siirtymäreitit

E63, VT9

Jämsä, Helsinki, Tampere, Turku

70.

84.

Keski-Himos-
mökit

60.

Himoslaakso

Copyright: HS-visual Art, Hannu Sievilä

11-12 

13.

9

14. 15.
16.

Himoslähde ja -lehto

Koivula, HimosEasy

58.

Himos Areena

LÄNSIRINTEET

10 

19

91.

92.

Länsihuipun mökit

HimosYkkönen

25.

68.

88.

89.–>

12.

HimosResort

95.

97.

Holiday Club Himos

62.

61.

28.

20

29.

31.

86. Ravintola
Rinne

HimosBuffet

55.

96.
HimosBistro

56.

15b.

13

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

MAJOITUS JA MUUT PALVELUT

 72.  Keski-Himos

 73.  Honkamajat

 74.  Vuorimajat ja Pohjoismajat

 75.  Vuorikahvio

 76.  Himosranta

 77.  Honkaranta

 78.  Nuppulanranta

 79. Piilopirtti, savusauna
 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

Peikko-
rinne 1

Peikkorinne
slope

Peikko-
rinne 2

Peikkorinne 
slope

Joonan
kumpu

Ski slope

Peikko-
laavu

Lean-to

Mutteri-
kota
Hut

Käkkärä
Laavu

Lean-to

Sopukka
Laavu

Lean-to

Varasto
Storage

Leikkipaikka
Playground

Kantti-
peikon-

rinne
Kanttipeikko

 slope

Pikku-
Sumpin

rinne
Pikkusumppi

 slope

Pulkka- ja
tuubimäki

Sledding and 
Snowtubing hill

18
19

21

20

WC
Toilet

18  Peikkohissi
 Pome lift

19
 
 Peikkonaru

 Ropelift

20 Peikkometro
 Carpet lift

21  Peikkomatto  
 Carpet lift

1

1

Tervetuloa HimosLumilaan!

• 5 rinnettä, pulkka- ja tuubimäki • 2 mattohissiä, sompa- ja naruhissi • 3 laavua ja leikkipaikka

Jalankulku • On foot

kahvila rinne-ensiapunuotiopaikka pulkkamäki leikkipaikka kelkkareitti

lomamökit

golf

pysäköintialue pikavuoropysäkki hotelli/majatalo sähköautojen latauspaikat

Lumi-Suomen keskipiste!
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MOOTTORIKELKAT

MOOTTORIKELKKASAFARIT

HIMOKSEN MOOTTORIKELKKASAFARI

Pienoissafari Himosvuoren alueella. Tällä safarilla  
saat ensituntuman moottorikelkkailuun.  

KOTASAFARI

Reitti mutkittelee Himoksen vaihtelevassa maastossa. 
Matkan varrella nautitaan retkieväät MOOTTORIKELKKOJEN VUOKRAUS

Voit myös vuokrata kelkan käyttöösi. 
Vuokraajalla tulee olla vähintään T- luokan ajokortti.

LAPSILLE

Kiipeä kelkan selkään ja nauti talven hauskimmasta 
vauhdista kierros toisensa perään! Lasten moottorikelkoille 
on oma suljettu, turvallinen rata Himos Centerin edustalla. 
Ajo ainoastaan huoltajan valvonnan ja vastuun alaisena.
Lasten moottorikelkat vuokrataan Himos Centeriltä. Kysy 
vastaanotosta vapaita aikoja. Ei ennakkoilmoittautumista. 

MOOTTORIKELKKAKOULU

Moottorikelkkailun alkeet, opastus ja taitoajoa.
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MÖNKIJÄSAFARIT

PATAJOKISAFARI

Kierrellään Himoksen lähimaastoja teitä ja polkuja pitkin.

LIESJÄRVISAFARI

Ajetaan Yläiselle Liesjärvelle, Himoksen rinteiden taakse, jossa laa-
vulla paistetaan makkarat ja nautitaan mehut. Ajellaan pienempiä 
kyläteitä ja kurvataan metsäpolkuja pitkin. 

HIRVISAFARI

Safari vie Hirvikartanon maille tutustumaan metsän sarvekkaisiin 
– hirviin ja bambeihin. Safarin aikana koetaan vauhdin hurmaa 
mönkijän puikoissa, kuunnellaan mielenkiintoisia tarinoita kartanon 
asukeista sekä nautitaan kahvit ja piiraat vanhassa kartanon tuvassa. 
Matka n. 30 km.

MÖNKIJÄT

MÖNKIJÖIDEN VUOKRAUS

Voit myös vuokrata mönkijän käyttöösi. 
Vuokraajalla tulee olla vähintään T- luokan ajokortti.

VUOKRAUKSEEN SISÄLTYY:

•  Käyttö- ja turvaopastus, reittimaksu, kartta 

•  Kypärä, kypärähuppu, käsineet

VUOKRAUKSET

Himos Centerin vastaanotosta tai
Himos Safarit puh. 020 711 9261 tai
HimosLomat myyntipalvelu puh. 020 711 9200

SAFARIT JA VUOKRAUS

himoslomat.fi/pelkkaa-parinaa
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Himos-Patalahti Golfin täysimittainen 
alueen luontoarvoja kunnioittava kenttä 
– Himoksen monipuolisessa ympäristössä. 
Tervetuloa pelaamaan ja nauttimaan 
upeista maisemista!

TIESITKÖ NÄMÄ 
HIMOS GOLF FAKTAT?

Tutustu lisää himosgolf.fi

• 18-reikäinen • 72par • Golfopetusta 
• Klubi: Caddiemaster, ProShop ja kahvila

• Kenttäranking 2021: 
 Suomen kehittynein golfkenttä

• Kentän mitat:
 Valkoinen 5818 m
 Keltainen 5433 m
 Sininen 4648 m
 Punainen 4335 m

• Laaja ja ainutlaatuinen vesirange 
 sekä chippi-/puttiviheriöt
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Tule viettämään hauskaa pelipäivää kaveriporukalla ja majoitu 
viihtyisässä huvilassa aivan golfkentän läheisyydessä. Illalla 
hengähdät leppoisasti saunan lauteilla ja porealtaassa, ja 
keräät virtaa seuraavan päivän kierrokselle!

Majoituksen ja green feet varaat kätevästi himoslomat.fi

Golfautomme
kulkevat

aurinkoenergialla.

KENTTÄ- JA VÄYLÄVIDEOT

himosgolf.fi/kentta



30

VUOKRAA
– KESÄLLÄ JA TALVELLA

Vuokraa Himos Centeriltä tai kätevästi suoraan 
netistä himoslomat.fi

• Polkupyörät

• eFatbiket

• Lumikengät

• Retkiluistimet

• Retkireput

• SUP-laudat

• Kanootit

• Soutuveneet

Centeriltä voit myös lainata lautapelejä.

himoslomat.fi/vuokravalineet

VARAA NETISTÄ
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Himoksen vaihtelevissa maastoissa ja upeissa maisemissa risteilee useita merkittyjä patikointipolkuja. 
Koe reitit kävellen tai lumikenkäillen – vai uskallatko kokeilla maastopyörää?

PATIKOINTI- JA MAASTOPYÖRÄILY-

POLKUJA HIMOKSELLA

REITTIKARTAT

himoslomat.fi/patikointi

HIMOSHUIPUN POLKU

6 kilometrin mittaisen polun lähtöpiste sijaitsee Pohjois-Himoksen 
huipulla. Hyvin merkityn reitin varrella on kaksi nuotiopaikkaa.

PALJAKKA

Kaunis metsäpolku on 4,4 km pitkä. Nimensä mukaisesti 
reitti polveilee pitkin upean kalliosta maisemaa. Sen varrella 
on yksi nuotiopaikka. Himoslaaksosta Paljakan reitille vie 
1,5 km mittainen yhdyspolku.

SAMMALSUO

Hieman pidempää patikkaretkeä etsivälle Sammalsuon 
reitti toimii hienona jatkona Paljakan polulleja tuo lenkin 
yhteispituuteen 3,6 km lisää!

NAUTI LUONNOSTA

KARTAT 
himoslomat.fi tai Himos Centeristä.
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LÄHIALUIEIDEN 

LUONTONÄHTÄVYYKSIÄ

ISOJÄRVEN KANSALLISPUISTO

Kaunis kansallispuisto Jämsän ja Kuhmoisten rajalla tarjoaa yhteensä 
30 km retkeilypolkuja. Alueella on myös telttailu- ja nuotiopaikkoja.

JUVENINKOSKI

Partalassa kohiseva Juveninkoski ryöppyää vapaasti lähes 
7 metrin korkuisena vesiputouksena. Juveninkoskelle pääsee 
hyvin lastenkin kanssa, sillä parkkipaikka löytyy aivan vierestä.

ROTKOJÄRVI

Ruuhijärvi on 800m pitkä ja 50m leveä järvi, jonka pohjoisrannan 
jyrkkä kallionseinämä nousee jopa 40m korkeuteen.

VOROROTTI

Keski-Suomen komein kuivan maan rotkovajoama luolineen tarjoaa 
haasteen luonnossa liikkujalle, sillä polku Vororotille on vaativa.

LISÄÄ LUONTOKOHTEISTA

himosjamsa.fi
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TEKEMISTÄ TALVELLA

AVANTOSEIKKAILU

Jos olet koskaan miettinyt, miltä tuntuisi kellua 
kuin jääpala lasissa, niin tilaisuutesi koittaa 
Avantoseikkailussa. Hyppy hyiseen veteen on 
uskomaton kokemus, josta riittää muisteltavaa 
pitkäksi aikaa. Kelluntapuvun alle puetaan oma 
mukava sisävaatetus, puku eristää vettä ja kylmää.

LASTEN MOOTTORIKELKKAKOULU

Kuka sanoo, että vauhdin ja moottorin
pärinästä nauttiminen on sallittua vain aikuisille! 
Lasten moottorikelkkakoulun suljetulla radalla 
päästään turvallisesti kurvaillen oikeaan moottori-
kelkkailun tunnelmaan. Päätteeksi mukaansa saa 
todistuksen osallistumisesta moottorikelkkakouluun. 
Ajoa ainoastaan huoltajan valvonnan ja vastuun 
alaisena.

PEIKKOMETSÄ

Uskotko, että Himoksen metsässä asuu ihka 
oikeita peikkoja? Tule tutustumaan peikkoihin 
ja kiertämään lasten seikkailurata Peikkometsässä, 
jonka laavulla tehdään myös tulet ja paistetaan 
makkarat. 

YÖSAFARI MOOTTORIKELKALLA

Moottorikelkkasafari Himoksen vaihtelevassa 
maastossa ajovalojen luodessa tunnelmaa ilta-
hämärään lumisessa metsässä. Sisältää oppaan 
palvelut, opastuksen moottorikelkalla ajoon, 
ajovarusteet (kypärä, ajopuku, hansikkaat, ken-
gät), kelkan polttoaineen sekä makkarapaiston ja 
juoman avotulilla. Kuljettajalla oltava vähintään 
T-ajokortti (traktorikortti).

ESIMERKKEJÄ TALVEN OHJELMASTA

VINKIT JA VARAUKSET

himoslomat.fi/tekemista
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TEKEMISTÄ KESÄLLÄ

eFATBIKE -SAFARI

Sähköavusteisilla Fatbikeilla Himoksen mäkiset 
maastot taittuvat vaikka edellisestä fillaroinnista 
olisikin jo aikaa. Lisää haastetta kaipaavat voivat 
polkea ilman sähköistä avustustakin, jos nautiskelu 
ei ole pääasia. Safarilla tutustutaan kauniisiin mai-
semiin ja pyöräillään tulipaikalle, jossa nautitaan 
nuotiomakkara ja mehut.

SAVUSAUNAAN SAUNAKYLÄÄN

Suomen saunamaakunta tarjoaa parastaan ja
 virittelee kiukaat lämpöiseksi lauantaisaunojia 
varten savusaunojen Saunakylässä. Saunakylässä 
näet kymmeniä, jopa satoja vuosia vanhoja savu-
saunoja, joista osa lämmitetään kesälauantaisin. 
Saunakylä sijaitsee 8 km päässä Himokselta, 
Pataniemi 420. 

VIERAILU HIRVIKARTANOLLA

Tule tutustumaan hirviin, täpläkauriisiin ja poroihin 
Hirvikartanon komeisiin maisemiin. Esittelykier-
roksella pääset näkemään eläimet lähietäisyydeltä 
ja saat syöttää niille kartanon herkkuja. Lisäksi 
eläinten niin päättäessä, pääset niitä myös silittä-
mään ja ehkä jopa pussaamaan! HimosCenteriltä 
on Hirvikartanolle matkaa reilu 10 km, 
Heinäseläntie 381.

PATAJOKISAFARI MÖNKIJÖILLÄ

Tällä minisafarilla pääset tutustumaan Himoksen 
upeaan luontoon mönkijän päältä katsottuna. Sa-
farilla kierrellään Himoksen lähimaastoja teitä sekä 
metsäteitä pitkin.

ESIMERKKEJÄ KESÄN OHJELMASTA
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Etelän pohjoinen kutsuu

• 2 mattohissiä, sompa- ja naruhissi

• 5 rinnettä, pulkka- ja tuubimäki

• Laavuja ja leikkipaikka

26 VA L A I S T UA R I N N E T TÄ • 16 H I S S I Ä • 2 PA R K K I A • S U U R I N KO R K E U S E R O 151 M • P I S I N R I N N E 1 200 M

RINNERAVINTOLAT • VUOKRAAMOT • SUKSIHUOLTO 
TEST CENTER • HIIHTOKOULU

Hanki liput edullisemmin

Himos-Yhtiöt Oy
Puh. 020 711 9100, www.himos.fi 

#himos #himosskiresort @himosskiresort

himos.fi
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MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI | RAVINTOLAGOSTA.FI | MATKAA VAIN PUOLISEN TUNTIA JÄMSÄSTÄ!

UUSI, AINUTLAATUINEN TAIDESAUNA VARATTAVISSA KOKOUKSIIN JA JUHLIIN. LUE LISÄÄ >>

1.   Pohjoismaiden suurimpiin 
kuuluva yksityinen kokoelma: 
nykytaidetta, Suomen taiteen 
kultakautta, vanhaa 
eurooppalaista taidetta.

2.   Elämyksellistä historiaa 
vimmaisen paperiteollisuus-
legendan utopiassa.

3.   Euroopan herkullisimpiin 
museoravintoloihin kuuluva 
ravintola Gösta.

4.   Sykähdyttävä kartano-
miljöö, palkittu arkkitehtuurikohde 
kauniissa järvimaisemassa.

5.   Kulttuuri- ja luontoelämykset 
samassa paketissa. 

5 HYVÄÄ SYYTÄ SERLACHIUS-VISIITILLE

SERLACHIUS KAKSI MUSEOTA |  USEITA  NÄYTTELYITÄ |  TAIDESAUNA

 Katja Tukiainen, Thank You Our Heroes, yksityiskohta, 2020.  
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KOKOUSKESKUS KOULU

Kokouskeskus Koulussa on kokoustiloja 8-90 henkilölle: 
Kanslia, Rehtori, Biologia, Käsityö ja Maantieto. 
Persoonalliset kokoustilat on sisustettu vanhan 
koulumaailman mukaisesti, mutta varustettu tämän 
päivän tekniikalla. Koulun aulassa on tarjolla kahvia 
koko kokouspäivän ajan

KOKOUS HUVILASSA

Huvila sopii pienen porukan vapaamuotoisempaan 
palaveriin. HimosLomilta voit tilata kokousvälinepaketin, 
jolloin kokoustaminen onnistuu helposti huvilalla. 
Catering-palvelu toimittaa maittavat ruokailut suoraan 
mökkiin tai ruokailut voidaan järjestää Tupa kitchen & 
Barissa. 

PALVELUT YRITYKSILLE

Loistavat puitteet 
koulutus- ja

 myyntipäiville 
sekä kokouksille!



39

RANTAKAMMARI

Ainutlaatuisessa Rantakammarissa on kokousryhmän 
mahdollista viettää kokouspäivät omassa rauhassa 
järven rannalla. Rantakammari sijaitsee samassa pihapiirissä 
tilaussaunojen ja ravintola Tupa kitchen & barin kanssa. 
Tilasta löytyy yhteinen oleskelutila, 15 kahden hengen 
huonetta majoitukseen, sekä tilauksesta oma joogastudio.

HIMOS AREENA

Himos Areenalla voi kokoustaa jopa 220 henkeä tai 
järjestää minimessuja. Himos Areena soveltuu isompienkin 
ryhmien ruokailuun, esimerkiksi cocktail-ruokailu voidaan 
järjestää jopa 600 hengelle.

HIMOSLOMAT OY 

Yritysmyynti puh. 020 711 9222
www.himoslomat.fi 
himoslomat@himoslomat.fi

KOKOPÄIVÄN KOKOUS

Sisältää aamiaisbuffetin, lounasbuffetin,  
iltapäivän runsaan taukotarjoilun ja  
kokoustilan välineineen. 
Kysy tarjous!

YRITYSMYYNTI

himoslomat.fi/kokoukset
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YRITYSMYYNTI

himoslomat.fi/kokoukset

HIMOSLOMAT RYHMILLE

PAKOHUONE HIMOS 

Tunniksi toiseen todellisuuteen? Pakohuonepeli on seikkailu, 
jossa kamppailette yhdessä aikaa vastaan. 
Koe jännittävä pakohuone Himoksella!

LIIKUNNALLISET LAJIT

Järjestämme ryhmällenne myös fysioterapeutin ohjaamaa 
polkujuoksua, kehonhuoltoa tai hiihdon opetusta. Meillä on 
mahdollista toteuttaa myös Firstbeat-hyvinvointianalyysi.

HYVINVOINTIA JA HEMMOTTELUA

Kaipaako kehosi lempeää joogaa tai mielesi tasapainoa? 
Hemmotteluhoitoja voit varata myös suoraan mökkiisi.

JOUKKUEPELIT

HimosLomien joukkuepelit tempaavat mukaansa nuivemmankin 
jurottajan! Himoksen herruus ratkaistaan viiden rastin joukkue-
kisassa, avantoseikkailussa hypätään hyiseen veteen ja alppicur-
lingissa reilu peli ratkaisee. Erilaisia aktiviteetteja yhdistelemällä 
saadaan juuri teille sopiva kokonaisuus! 

VAUHTIA JA PÄRINÄÄ

Mönkijä- ja moottorikelkkasafareilla ihastelemaan vaihtelevaa 
maastoa tai eFatbikella Himosvuoren valloitukseen! Erilaiset 
safarit ovat asiakkaidemme kestosuosikkeja. 
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TILAUSSAUNAT

SAUNAPIHA

Saunapihassa saunoo isompikin ryhmä - jopa 150 henkilöä. 
Saunapihasta löytyy savusauna, rantasauna, puusauna sekä 
Jämsässä kehitetty tynnyrisauna. Tämän lisäksi ryhmän 
vapaassa käytössä on kaksi poreallasta ja palju, sekä läpi 
vuoden mahdollisuus pulahtaa laiturilta järveen. Sauna-
pihassa varataan tilauksesta saunojille kylpytakki, tossut ja 
kylpypyyhe, sillä alueella on grillikatoksia ja kaksi lämmintä 
saunatupaa löylyjen välistä hengähdystaukoa varten. 
Saunapihaan on mahdollista tilata myös DJ nostattamaan 
tunnelmaa tai saunottaja kertomaan suomalaisista 
saunaperinteistä ja loitsuista.

SAVUSAUNA

Himoksen jo yli 20-vuotias savusauna ulkoporealtaineen 
sekä tupatiloineen on elämys kokeneelle saunojallekin. 
Pihassa myös grillikatos ja mahdollisuus uida Patalahdessa.

RANTASAUNA

Rantasaunan kiuas lämpiää sähköllä. Rantasaunalla on 
pukeutumistila ja takkatupa erikseen, ja lisäksi tietenkin 
poreallas ja mahdollisuus pulahtaa järveen.

JÄMSÄN SAUNAKYLÄ

Suomen saunamaakunta tarjoaa parastaan ja virittelee kiukaat 
lämpöiseksi lauantaisaunojia varten savusaunojen Saunakylässä. 
Saunakylässä näet kymmeniä, jopa satoja vuosia vanhoja savu-
saunoja, joista osa lämmitetään kesälauantaina. Saunakylä 
sijaitsee 8 km päässä Himokselta.
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 A
lu
et
ak
si Tarvitsetko kyytiä mökille, ostoksille, Tarvitsetko kyytiä mökille, ostoksille, 

illanviettoon, laskettelemaan tai illanviettoon, laskettelemaan tai 
muuten vain tutustumaan kauniisiin muuten vain tutustumaan kauniisiin 
Keski-Suomen maisemiin?Keski-Suomen maisemiin?

Mukaan mahtuu vaivattomasti Mukaan mahtuu vaivattomasti 
8 henkilöä, harrastusvälineet kuin 8 henkilöä, harrastusvälineet kuin 
myös ostoksetkin.myös ostoksetkin.

Soita aidosti paikalliselle ja hymyllä Soita aidosti paikalliselle ja hymyllä 
palvelevalle taksiyrittäjälle.palvelevalle taksiyrittäjälle.

Terveisin,Terveisin,

Markus MyllymäkiMarkus Myllymäki
Himoksen Aluetaksi OyHimoksen Aluetaksi Oy
tel. 0400 342 121tel. 0400 342 121

Markus
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JOTTA HIMOKSELLA ON KAIKKI
– MYÖS TULEVAISUUDESSA

Haluamme osaltamme lisätä kestävän matkailun mahdollisuuksia Himoksen ja koko Keski-Suomen 
alueella. Olemme sitoutuneet henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, 
energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.
Huomioi lomallasi myös vastuullisia toimintatapoja, pienilläkin valinnoilla voit vaikuttaa suuresti. 
Yhdessä luomme kestävän Himoksen!

SÄHKÖÄ, JOLLA ON YMPÄRISTÖSELOSTE

HimosLomat ostaa EPD-sertifioitua sähköä Vattenfallilta. EPD on 
asiakirja ja ympäristöseloste, joka antaa läpinäkyvää ja vertailukel-
poista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Se kertoo tuotettua 
kilowattituntia kohti kuluneista resursseista, syntyneistä päästöistä, 
jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä.

KESTÄVÄT HANKINNAT 

Omat huolto- ja siivoustiimit varmistavat sen, että meillä on talossa 
kohteemme tuntevaa ja mökkien ominaisuuksiin erikoistuneita 
osaajia. Pääperiaatteemme on korjata mahdollisimman paljon, 
jotta turhan ostamiselta ja hävikiltä säästyttäisiin. Jos on tarve ostaa 
uutta, valitsemme yhteistyökumppaneidemme tai toimittajiemme 
varastosta parhaiten sopivan vaihtoehdon.
Käytämme Comforta Oy:n Joutsenmerkittyä hotellitekstiilipalvelua, 
joka noudattaa vastuullista energian, veden ja kemikaalien kulutus-
ta, ja auttaa pienentämään ympäristövaikutuksiamme.

PUHTAASTI PAIKALLINEN

Jo yli 30 vuoden ajan HimosLomat on palvellut asiakkaita Himoksel-
la. Pienestä perheyrityksestä on vuosien varrella kasvanut iso orga-
nisaatio, joka haluaa säilyttää perheyrityksen arvot ja välittömyyden. 
HimosLomat on ylpeä jämsäläisyydestään ja jämsäläisistään. Lähes 
100 % henkilöstöstämme, alihankkijoistamme ja yhteistyökumppa-
neistamme on Jämsästä tai lähiseuduilta.

YMPÄRIVUOTISUUS

HimosLomat on ympärivuotinen kohde kaikenlaisille matkailijoille 
Suomesta ja ulkomailta. Ympärivuotisuudella voidaan varmistaa 
jatkuvan liikevaihdon lisäksi myös tasaisempi henkilöstön tarve. Sitä 
kautta olemme myös luotettavampi työnantaja ja yhteistyökump-
pani.

AURINKOKENNOILLA UUSIUTUVAA ENERGIAA

Himos Areenan aurinkoinen katto on saanut kruunukseen lähes 
100 aurinkopaneelia. Tällä aurinkosähköllä on tarkoitus kattaa osa 
vuotuisesta sähkönkulutuksesta paitsi hotellin tiloissa myös Himos 
Areenalla ja ympäröivällä mökkialueella. Aurinkokennojen määrää 
kasvatetaan alueella lähivuosina entisestään.
Myös Himos Golf vihertää toiminnassaan: Himos Golfin golfautojen 
katos on päällystetty aurinkopaneeleilla sähkökäyttöisien golfauto-
jen lataamista varten.
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SUOMEN SUURIN VESSA ON NYT MYÖS VIHREIN

Suomen suurin vessa on palvellut Himoksen festivaalikävijöitä 
jo vuodesta 2014. Suomen suurimmassa vessakompleksissa on 
yhteensä yli 100 vessaa – naisten puolelta löytyy 42 wc-koppia, 
miesten puolelta 14 wc-koppia ja 34 pisuaaria. Lisäksi käytössä on 
inva-wc. Himoksella järjestettävien tapahtumien vesijalanjälki pysyy 
kurissa ainutlaatuisella tavalla: vessat vedetään ja kädet pestään 
järvivedellä. 
Vastuullisuus koostuu monista yksittäisistä valinnoista. Mustat Katrin 
wc-paperi-, paperipyyhe- ja saippua-annostelijat on valmistettu 
kierrätysmuovista. Annostelijat itsessään on suunniteltu siten, että 
turha kulutus pysyy minimissä. Festivaalivessaan valittujen pehmo-
papereiden myötä hiilijalanjälki pysyy noin 30 % pienempänä – ja 
festivaalikävijät saavat käyttöönsä hiukan pehmeämmän paperin. 
Paperituotteet Himokselle tulevat Metsä Tissuen Mäntän tehtaalta 
noin 50 kilometrin päästä, joten kyseessä on todellinen lähituote.

VASTUULLISUUSTEKOJA

himoslomat.fi/vastuullisuus



TAPAHTUMIA, 
ELÄMYKSIÄ,

KOHTAAMISIA.

Katso kauden ohjelmisto:

himosareena.fi


