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MONITOIMITALON PALLOILUSALIN, LEHTISAAREN KUNTOTALON, KUOKKALAN
GRANIITIN JA KOULUJEN LIIKUNTASALIEN HARJOITUSVUOROT KESÄ 2008
Liikuntatilojen harjoitusvuorot kesäkaudelle 5.5.–31.8.2008 on päätetty ja vuorojen
hyväksyminen on vahvistettava 2.5.2008 mennessä kirjallisena tai sähköpostilla
osoitteeseen liikunta.varaukset [at] jkl.fi.
Vuorojen peruutukset ja muutokset tulee tehdä viikkoa (7 vrk) ennen kirjallisesti tai
sähköpostitse liikunta.varaukset [at] jkl.fi. Liikuntatilojen käytöstä peritään
harjoitusvuoromaksua voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Käyttämättömistä vuoroista
laskutetaan kaksinkertaisesti.
Erillistapahtumista tehdään hakemus liikuntapalvelukeskukselle.
Myönnetty harjoitusvuoro voidaan perua erillistapahtuman tai epäsäännöllisen käytön
vuoksi. Perutuista vuoroista ilmoitetaan liikuntatilan ilmoitustaululla sekä osoitteessa http://
www.jyvaskyla.fi/liikunta/.
Liikuntatilojen varaukset ovat selailtavissa http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/varaukset/selailu
Lisätietoja vuorojaosta:
Liikuntapalvelupäällikkö Rauno Saukkonen
p. 014-624 843, 050-61145

HYVÄN OLON VIIKONLOPPU 13.–14.9.2008
Hyvän Olon Viikonloppu on koko perheen suurmessutapahtuma, jonka pääteemoja
ovat LIIKUNTA, TERVEYS ja HYVINVOINTI. Paviljongin messuhalleista löytyy
monipuolinen kattaus alan tuotteita, liikuntapalveluja, luontaishoitoja, lääkäripalveluja,
terveelliseen elämäntapaan liittyvää tietoa, paljon erilaista ohjelmaa, ostettavaa ja
ennen kaikkea HYVÄÄ MIELTÄ. Tervetuloa mukaan hakemaan erilaisia elämyksiä,
tietoa hyvinvointiin liittyvistä trendeistä ja NAUTTIMAAN KIIREETTÖMÄSTÄ
TUNNELMASTA!
Monipuolinen Hyvän Olon Viikonloppu tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia
messuilla. Perinteisen oman messuosaston lisäksi voit tilata meiltä myös
henkilökunnan osastollesi. Lisäksi terveys – ja hyvinvointiaiheiset luennot ovat

olennainen osa messujamme. Näytteilleasettajana sinulla on näin mahdollisuus myös
tuoda luennon keinoin viestiäsi messuvieraille.
Ohjelmalavan tarjonta on jo käsite. Liikuntaesitykset, tanssinumerot, viihde-elämän
tähdet ja tuote-esittelijät muodostavat joka vuosi tuhdin kattauksen yleisölle.
Messulehti jaetaan ennakkoon ja messuviikonlopun aikana kymmeniin tuhansiin
käsiin. Lehti on oiva markkinointikeino tehostaa näkyvyyttä messuilla. Hinnastosta
löydät paitsi messuosastojen hinnat, myös lehden ilmoitushinnat.
http://www.lieveilmio.fi/?id=500
Jyväskylän seurafoorumi järjestetään myös su 14.9.2008 HYVÄN OLONMESSUILLA. Lisätietoja internet-sivuiltamme elokuussa.

URHEILUHISTORIAN JÄLJET SEMINAARI 12.9.2008
Suomen urheiluhistoriallinen seura, Suomen Urheilumuseo ja Suomen Urheiluarkisto
järjestävät 12.9 Urheiluhistorian jäljet -seminaarin.
Mukana järjestelyissä ovat myös Museovirasto, Kansallisarkisto ja Suomen Liikunta ja
Urheilu r.y. sekä tukijana Opetusministeriö. Seminaarissa pohditaan urheiluhistoriaan
liittyvien asiakirjojen, valokuvien ja esineistön tallentamiseen ja esillepanoon liittyviä
kysymyksiä urheilujärjestöjen ja -seurojen aktiivien sekä museo- ja arkistoväen voimin.
Ohjelma koostuu asiantuntijaluennoista, keskusteluista ja ryhmätyöskentelystä.
Ohjelmassa on myös tutustuminen Suomen Urheilumuseon, -arkiston ja -kirjaston
kokoelmiin.
Seminaarista löytyy arvokasta tietoa kaikille niille järjestöille, joissa pohditaan, mitä arvoa
heidän asiakirjoillaan ja esineistöllään on, miten ne kannattaa tallentaa, ja mitä kannattaa
tarjota arkisoille, mitä museoille.
Toivon, että tutustutte oheisen linkin takaa löytyvään ohjelmaan ja tiedotatte siitä
esimerkiksi järjestöille lähetettävissä tiedotteissanne.
Ohjelma löytyy osoitteesta
http://www.suhs.fi/jaljetseminaari2008/jaljetseminaari.html, ja sitä kautta voi myös
seminaariin ilmoittautua.
Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin
Timo Ala-Vähälä, Järjestelytoimikunnan sihteeri p. 040 734 1466
VIRKISTYSKALASTUS TUOMIOJÄRVELLÄ, KÖHNIÖLLÄ JA KANGASLAMMELLA

Jyväskylän kaupungin sisäjärvien virkistyskalastusta voi harrastaa Tuomiojärvellä,
Köhniöllä ja heinäkuusta alkaen myös Kangaslammella. Virkistyskalastukseen tarvitaan
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lupa, joita myyvät liikuntapalvelukeskuksen info, kalastustarvikeliikkeet Pro Fish sekä
Perhokolmio, Intersport Jyväskylä ja Tourula sekä Retkeilyhotelli Laajari (Kangaslammen
luvat ainoastaan liikuntapalvelukeskuksen infosta). Lupien myynti on aloitettu 5.5.2008
alkaen. Lupien hinnat vaihtelevat järvikohtaisista yhden päivän luvista kausilupaan.
Virkistyskalastukseen on mahdollisuus sisäjärvillä koko avovesikauden. Mato-onginta on
sallittua. Virkistyskalastusta valvovat liikuntapalvelukeskuksen kalastuksenvalvojat.
Lisätietoja kalastuksesta www.jyvaskyla.fi/liikunta Markku Kautto p. 050–588 2424
liikuntainfo puhelin 624 848.

ULKOILU- JA VIRKISTYSALUEET
Mämminiemi
Mämminiemen virkistysalue sijaitsee Toivakan kunnan alueella Pohjois-Päijänteellä
Ristiselän rannassa. Maanteitse sinne on matkaa Jyväskylästä noin 24 kilometriä.
Parhaiten sinne pääsee veneellä Päijännettä pitkin. Siellä on kaksi laituria joissa yhteensä
8 laituripaikkaa, sekä lisäksi 16 poijupaikkaa.
Mämminiemen virkistysalue on kooltaan noin 10 hehtaaria. Alueella on mökki jossa on
keittomahdollisuudet sekä sauna.
Mämminiemen kesäkausi on 30.5.- 31.8.2008, jolloin se on avoinna ke, pe, la klo 15-21 ja
su 10-18. Yleiset saunavuorot ovat ke, pe, la klo 18-19 naiset ja klo 19-20 miehet.
Yleisösaunan maksu on 5 €/kerta. Telttamaksu on 12 €/vrk, sisältäen 2 hlön saunan
yleisövuoroilla. Saunan yksityisvaraus aukioloajan ulkopuolella on 180 €/kerta, varaukset 2
vrk aiemmin. Erillistilaisuudet liikuntajohtajan päätöksellä.
Leirikallio
Leirikallio on Päijänteen rannalla Mämminiemen välittömässä läheisyydessä sijaitseva
leiripaikka. Aluetta vuokrataan yksityisvarauksin. Alueella on päärakennus sekä aitat,
joissa yhteensä sisämajoitusmahdollisuus 28:lle hengelle.
Takkatuvassa on sähkölämmitys, astioin varusteltu keittiö, jääkaappi ja hella. Rannassa on
isoille aluksille sopiva laituri sekä kaksi poijupaikkaa.
Leirikallion vieressä sijaitsee Päijänteestä nouseva luonnonmuodostelma Rappukallio ja
miltei Leirikallion edessä on Päijänteen syvin kohta n. 100 metriä
Tiedustelut ja varaukset
Hannu Aaltonen p. 050-65 438, etunimi.sukunimi@jkl.fi

LIIKUNTATOIMINTAA KESÄLLÄ 2008
Lapsille ja nuorille on tarjolla kesän ajan monipuolisesti erilaisia seurojen ja järjestöjen
tarjoamia liikuntamahdollisuuksia ja tapahtumia, jotka löytyvät koottuna
kesätoimintakalenterista.
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