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Salppuri 100 vuotta VIP  
– kisaelämyksiä parhailla paikoilla

Nauti ainutlaatuisesta kisatunnelmasta Salppurin parhailla paikoilla. 100-vuotisjuhlakisat tarjoavat  
laajan ja monipuolisen kattauksen erilaisia VIP-paketteja. Nauti Premium-tason VIP-palveluista,  

hyppää mukaan riehakkaaseen After Ski -tunnelmaan tai varaa parhaat paikat  
verkostoitumiseen yritysmaailman toimijoiden kanssa.

Varmaa on, että juhlakisojen VIP-vieraana seuraat kisoja parhailta paikoilta, herkuttelet maukkaita 
tarjoiluja, tapaat urheilijavieraita sekä nautit kisatunnelmasta VIP-tiloissamme, joissa Hostimme pitävät 

sinusta huolta. 

Valmiiden VIP-pakettien lisäksi tarjolla on Special Private VIP -paketteja, joita voit yhdistää valmiisiin 
paketteihin tai räätälöimme paketin toiveidesi mukaan.  

Tutustu ja kysy lisää! 

Kaupallinen johtaja    
Jari “ Pohku” Pohjonen   

Pääsihteeri  
Tomi-Pekka “ Tomppa” Kolu   

044 987 2107  
 jari.pohjonen@lahtiskigames.com 

0400 818 611   
tomi-pekka.kolu@lahtiskigames.com



SALPAUSSELKÄ LOUNGE  
- Presented by Visit Lahti
Premium-tason Salpausselkä Lounge VIP tarjoaa tasokkaat puitteet upeille kisaelämyksille.  
Hiihtostadionin päärakennuksen VIP-tila on tehty rennompaan oleskeluun ja korkeatasoiseen  
kisanautintoon. Loungessa viihtyvät kisojen arvovaltaiset kansainväliset ja kotimaiset vieraat.  
Tilasta avautuu näkymä hiihtostadionin loppusuoralle, joten kihelmöivä kisatunnelma välittyy upeasti 
vieraille.  

Salpausselkä Loungen vierailla on pääsy erilliseen Premium-katsomoon, jossa nautit niin kisatunnelmasta 
kuin kevätauringosta juomien kera (K-18). Kisatapahtumien välissä nautit huippuluokan tarjoiluista,  
urheilijavieraiden ja muiden julkisuuden henkilöiden haastatteluista sekä rennosta kisafiiliksestä.  
Tunnelmasta vastaa DJ:n pehmeät lounge-musiikit.  

Tilat ovat käytössäsi koko kisapäivän.  
Mahdollisuus omaan Private-kabinettiin, joka hinnoitellaan erikseen. 
Loungen VIP-vieraille on oma vaatteiden säilytys sekä omat wc-tilat.  

• Tasokas Salpausselkä Lounge VIP -tunnelma 
• Premium-katsomopaikat (sis. lasillinen kuohuvaa) 
• Erittäin tasokas VIP-menukokonaisuus 
• Champagne & Wisky Barin laadukkaat tuotteet myynnissä vain Loungen vieraille 
• Urheilijavieraita ja muita julkisuuden henkilöitä 
• DJ vastaamassa tunnelmasta 
• VIP Host vastaamassa viihtyvyydestäsi 
• Salpausselän kisat 100 v. VIP-kisatuotepaketit erikoishintaan 
• NOSTURI - Champagne In The Sky -kokemus tilattavissa ennakkoon vain VIP-vieraillemme.  
 Huikea kokemus, jossa nostamme sinut kisapäivän aikana yläilmoihin  
 nauttimaan lasilliset kuohuvaa.

VIP-pakettiin sisältyy:

VIP-paikkoja saatavilla rajoitetusti  
200 kpl / kisapäivä 

Perjantai 199 €/hlö

Lauantai 349 €/hlö

Sunnuntai 229 €/hlö

+alv.

Hinnat:
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JANNE AHONEN VIP

VIP

Janne Ahonen VIP  
- Powered by Spatium  
Janne Ahonen VIP tarjoaa vauhdikasta karnevaalitunnelmaa. Mäkikatsomon alakerran VIP-tilassa  
ei kisavieraat ehdi patsastelemaan, kun livebändin musiikki imaisee mukaan tanssimaan ja DJ pitää  
tunnelman katossa. Nauti hiihtokansalle tutuista After Ski -herkuista ja mielenkiintoisista haastatteluista, 
mm. legendaarinen mäkikotka Janne Ahonen mukana menossa kaikkina kisapäivinä!  
Tiloista siirryt helposti A-katsomoihin ja kisahuuman ytimeen. 

Tilat ovat käytössäsi koko kisapäivän. VIP-asiakkaillemme on omat wc-tilat.  

• Mukaansa tempaava Janne Ahonen VIP -tunnelma 
• A-katsomoliput  
• Rento VIP-menu  
• Janne Ahosen vierailu ja haastattelu kaikkina kisapäivinä
• Mielenkiintoisia vierashaastatteluita 
• Vauhdikkaasta festaritunnelmasta vastaavat livebändi ja DJ  
• VIP Hostin palvelut 
• Salpausselän kisat 100 v. VIP-kisatuotepaketit erikoishintaan

VIP-pakettiin sisältyy:

VIP-paikkoja saatavilla rajoitetusti 
300 kpl / kisapäivä

Perjantai 99 €/hlö

Lauantai 139 €/hlö

Sunnuntai 119 €/hlö

 +alv.

Hinnat:
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Iivo Niskanen VIP – Connecting Partners
Iivo Niskanen VIP on kisojen suurin VIP-alue ja huippusijainnilta Vesijärvi Hallista on vain reilun 100 metrin 
matka hiihtostadionille! Täällä kontaktoit eniten uusia yritysmaailman tuttavuuksia. Rennossa  
kisatunnelmassa on mukava verkostoitua ja nauttia DJ:n menevästä musiikista, herkullisesta  
buffettarjoilusta ja kisabaarin tuotteista. Luonnollisestikin Iivo itse vierailee nimeään kantavalla  
VIP-alueella haastateltavana lauantaina ja sunnuntaina! 

Tilat ovat käytössäsi koko kisapäivän.  
Alueella on VIP-asiakkaillemme oma vaatteiden säilytys sekä wc-tilat.

• Rento Iivo Niskanen VIP -tunnelma 
• A-katsomoliput  
• Maukas buffettarjoilu 
• Iivo Niskasen vierailu ja haastattelu lauantaina sekä sunnuntaina 
• Urheilijavieraita ja muita julkisuuden henkilöitä 
• DJ soittaa menevää musiikkia
• VIP Hostin palvelut  
• Salpausselän kisat 100 v. VIP-kisatuotepaketit erikoishintaan 
• NOSTURI - Champagne In The Sky -kokemus tilattavissa ennakkoon vain VIP-vieraillemme.  
 Huikea kokemus, jossa nostamme sinut kisapäivän aikana yläilmoihin  
 nauttimaan lasilliset kuohuvaa.

VIP-pakettiin sisältyy:

VIP-paikkoja saatavilla rajoitetusti  
400 kpl / kisapäivä 

Perjantai 99 €/hlö

Lauantai 139 €/hlö

Sunnuntai 119 €/hlö

 +alv.

Hinnat:
Perjantai 119 €/hlö

Lauantai 229 €/hlö

Sunnuntai 159 €/hlö

+alv.

Hinnat:

Connecting Partners

IIVO NISKANEN VIP

VIP
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KLUB – Legendary 
Ravintola Voitto tarjoaa sykähdyttävää tunnelmaa ja VIP-elämyksiä kisojen keskeisimmällä sijainnilla. 
Klubilta avautuu suora näkymä hyppyrimäille ja Klubilta siirryt helposti A-kisakatsomoon. Tyylikkäässä 
VIP-tilassa nautit monipuolisista buffettarjoiluista ja tunnelmasta vastaa DJ. Nauti leppoisasta  
kisatunnelmasta, Cocktail Barin drinkeistä ja tapaa julkkis- sekä urheilijavieraita.  

Tilat ovat käytössäsi koko kisapäivän. VIP-asiakkaillemme on oma vaatteiden säilytys sekä wc-tilat.  

• Upea Klub VIP -tunnelma 
• A-katsomoliput  
• Herkullinen buffettarjoilu 
• Cocktail Barin drinkit myynnissä vain Klubin vieraille 
• Urheilijavieraita ja muita julkisuuden henkilöitä 
• DJ vastaamassa tunnelmasta 
• VIP Hostin palvelut  
• Salpausselän kisat 100 v. VIP-kisatuotepaketit erikoishintaan
• NOSTURI - Champagne In The Sky -kokemus tilattavissa ennakkoon vain VIP-vieraillemme.  
 Huikea kokemus, jossa nostamme sinut kisapäivän aikana yläilmoihin  
 nauttimaan lasilliset kuohuvaa.

VIP-pakettiin sisältyy:

VIP-paikkoja saatavilla rajoitetusti  
300 kpl / kisapäivä 

Perjantai 149 €/hlö

Lauantai 289 €/hlö

Sunnuntai 179 €/hlö

+alv.

Hinnat:

KLUB
Legendary

VIP
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SKI MUSEUM – Tradition  
Ski Museum muuntautuu kisojen ajaksi VIP-tiloiksi, joissa pääset aistimaan ja kokemaan Salpausselän 
kisojen perinteikästä ja ikimuistoista kisahistoriaa. Hengähdä hetki kisatapahtumien välillä ja nauti 
pystypöytien ääressä herkullisista cocktail-tarjoiluista. Hiihtomuseolta siirryt helposti A-kisakatsomoihin 
niin mäkimonttuun kuin hiihtostadionillekin kannustamaan urheilijoita. Tervetuloa kuulemaan  
ja jakamaan kisamuistoja ja nauttimaan tyylikkäästä kisatunnelmasta.  

Tilat ovat käytössäsi koko kisapäivän. VIP-asiakkaillemme on omat wc-tilat.  

• Tyylikäs Ski Museum VIP -tunnelma 
• A-katsomoliput  
• Herkullinen cocktail-tarjoilu 
• Rauhallista musiikkia, urheilijavieraita ja muita julkisuuden henkilöitä 
• VIP Hostin palvelut  
• Salpausselän kisat 100 v. VIP-kisatuotepaketit erikoishintaan 
• NOSTURI - Champagne In The Sky -kokemus tilattavissa ennakkoon vain VIP-vieraillemme.  
 Huikea kokemus, jossa nostamme sinut kisapäivän aikana yläilmoihin  
 nauttimaan lasilliset kuohuvaa.

VIP-pakettiin sisältyy:

VIP-paikkoja saatavilla rajoitetusti  
150 kpl / kisapäivä 

Perjantai 149 €/hlö

Lauantai 289 €/hlö

Sunnuntai 179 €/hlö

+alv.

Hinnat:
Perjantai 119 €/hlö

Lauantai 199 €/hlö

Sunnuntai 139 €/hlö

+alv.

Hinnat:

SKI MUSEUM
Tradition

VIP



SPECIAL PRIVATE VIP 
– RÄÄTÄLÖIDYT KISAELÄMYKSET RYHMILLE 
Special Private VIP -paketit tarjoavat unohtumattomia kisaelämyksiä eri kokoisille ryhmille.  
VIP-paketit räätälöidään teidän toiveidenne mukaan ja hinnoitellaan erikseen.  
Tutustu ja ota yhteyttä – tehdään toiveista totta!

6. SKI MUSEUM – Private Tradition 

Hiihtomuseon alakerran VIP-tila, josta on helppo siirtyä keskelle kisahuumaa sekä seuraamaan  
kisoja A-katsomoiden istumapaikoille. VIP-paketti hinnoitellaan erikseen enintään 30 henkilön ryhmälle.
 

7. SMALL SAUNA – Sauna Experience

Mäkikatsomon alakerran saunatilat lämpenevät teidän oman kisaryhmänne käyttöön.  
Sopivilla virvokkeilla ja kisaeväillä pääsette kisatunnelmaan. VIP-paketti hinnoitellaan  
erikseen enintään 20 henkilön ryhmälle.

8. OLD LOG SAUNA – Traditional Sauna Experience 

Todellista hiihtourheilun historiaa tarjoaa stadionin laidalla sijaitseva puusauna, joka on 1920-luvulla 
valmistuneen hiihtostadionin ainut jäljellä oleva alkuperäinen rakennus. VIP-paketti hinnoitellaan  
erikseen enintään 20 henkilön ryhmälle. 
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9. JARI CABINET – Sauna & Cabinet

Lahden Suurhallissa sijaitseva Jari-kabinetti tarjoaa edustavat tilat, jonne mahdutte suuremmallakin 
ryhmällä. Kaksi suurta saunaa, nykyaikainen kabinettitila ja tunnelmallinen takkatila tähtikattoineen. 
VIP-paketti hinnoitellaan erikseen enintään 50 henkilön ryhmälle.

10. ISPI CABINET – Sauna & Cabinet 

Lahden Suurhallissa sijaitseva Ispi-kabinetti on nykyaikaikainen ja edustava takkahuone ja kokoustila  
pienelle ryhmälle. Tilassa on helppo nauttia erikseen tilattavista catering-palveluista.  
VIP-paketti hinnoitellaan erikseen enintään 10 henkilön ryhmälle. 

11. TOWER – Sky Experience 

Lahden ikonisen maamerkin betonisen suurmäen huipulla sijaitseva näköalatorni tarjoaa huikeat  
näkymät kisa-alueen ja koko Lahden kaupungin ylle. Tämä noin tunnin mittainen elämyksellinen paketti 
tarjolla vain VIP-asiakkaillemme. Ennakkoon tilattava paketti hinnoitellaan erikseen  
enintään 20 henkilön ryhmälle.

12. NOSTURI – Champagne In The Sky 

Koe kisaelämyksiä taivaalla! Nostamme ryhmäsi yläilmoihin nauttimaan lasilliset kuohuvaa. Tämä 
elämyksellinen paketti tarjolla vain VIP-asiakkaillemme. Ennakkoon tilattava paketti hinnoitellaan  
erikseen enintään viiden (5) henkilön ryhmälle/nosto. Nosturi nousee viisi kertaa tunnin aikana.  
Kyyti yläilmoihin kestää noin 10 minuuttia ja sisältää lasillisen kuohuvaa.

13. FRONT – Exclusive  
 
Tätä lähemmäs kisatunnelmaa on vaikea päästä. VIP-alue rakentuu mäkikatsomon ja hiihtostadionin 
väliselle alueelle, jossa olette kisahuuman keskipisteessä. Hiihtourheilun ystävän unelmien VIP-paketti 
hinnoitellaan erikseen 25–50 henkilön ryhmälle. 

044 985 1620
sales@lahtiskigames.com

044 987 2107 
jari.pohjonen@lahtiskigames.com

0400 818 611 
tomi-pekka.kolu@lahtiskigames.com

Myynti Jari “Pohku” Pohjonen Tomi-Pekka ”Tomppa” Kolu

Salppuri 100 vuotta -VIP-paketteja on vain rajallinen määrä  
ja nämä myydään nyt! 
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1. SALPAUSSELKÄ LOUNGE – Presented by Visit Lahti 
Hiihtostadionin päärakennus ja Premium-katsomopaikat 
 
2. JANNE AHONEN VIP - Powered by Spatium   
Mäkikatsomon alakerta ja A-katsomopaikat  

 3. IIVO NISKANEN VIP – Connecting Partners 
Vesijärvi Halli ja A-katsomopaikat 

VIP AREAS 

SPECIAL PRIVATE VIP   
– RÄÄTÄLÖIDYT KISAELÄMYKSET RYHMILLE

6. SKI MUSEUM – Private Tradition  

7. SMALL SAUNA – Sauna Experience 
 
8. OLD LOG SAUNA – Traditional Sauna Experience 

9. JARI CABINET – Sauna & Cabinet

10. ISPI CABINET – Sauna & Cabinet 

11. TOWER – Sky Experience 

12. NOSTURI – Champagne In The Sky 

13. FRONT – Exclusive  

4. KLUB – Legendary  
Ravintola Voitto ja A-katsomopaikat 

5. SKI MUSEUM – Tradition  
Hiihtomuseo ja A-katsomopaikat 


