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Mediatiedote 14.4.2016, julkaisuvapaa heti  

 

Kotimaan matkailu -messut 15.–17.4.2016 
Visit Jyväskylän osasto E602 

 

Jyväskylän tuleva kesä- ja syyskausi on täynnä liikettä  

– tapahtumia, sykähdyttävää kulttuuria ja koko perheen ilottelua 

 

Visit Jyväskylän osastolla (E602) messuvieraat pääsevät tutustumaan Neste Rallin vauhdikkaaseen 

kesään, Kylpylähotelli Peurungan lomapaketteihin ja F2-veneiden mm-osakilpailuun, Toivolan Vanhan 

Pihan lumoaviin sisältöihin, Päijänne-risteilyt Hildenin ja Rhea Shiplinesin risteilykesään, Riihivuoren 

kesäteatteritarjontaan sekä Jyväskylän kaupunginteatterin kevään ja tulevan syksyn ohjelmistoon. 

Samalla kävijät saavat vinkkejä muista Jyväskylän tapahtuma- ja kulttuurisisällöistä, mielenkiintoisista 

käyntikohteista sekä lapsiperheiden ykköspaikoista. Osastolla vierailevat pääsevät virittäytymään 

myös tulevan kesän rallihurmaan haastamalla itsensä rallisimulaattorin puikoissa. Lauantaina ja sun-

nuntaina lapsiperheitä ilahduttavat lisäksi Hilarius Hiiri ja Neste Rallin Wheely.   

 

Lasten Löytöretket lapsiperheille  – seikkailua, liikuntaa, huvituksia ja hauskaa yhdessäoloa  

Lasten Löytöretket on Jyväskylän lahja matkaileville lapsiperheille.  Kesän kärkikohteita ovat Nokkaki-

ven huvipuisto, Laajis/ Laajavuoren seikkailupuisto, Päijänne-Risteilyt Hilden, Hulluilukeskus Patonki 

(eli Liikuntakeskus Hutunki), Kylpylähotelli Peurunka/ Hilarius Hiiren kylä, JP Action Training Center, 

Boulderpaja  ja Jyväskylä Karting Center. Tulevana kesänä perheet palkitaan vierailustaan myös mah-

tavilla lomaeduilla, jotka pääsee lunastamaan kohteista Löytöretkiklubin mobiilikortilla.  Satoi tai 

paistoi – Lasten Löytöretkien valtakunta tempaa mukaansa! Lisätietoja lasten löytöretkikohteista ja 

mobiilikortista saa messuosastolta sekä osoitteesta: www.lastenloytoretket.fi 

 

Peurungassa Suomen historian ensimmäinen F2-veneiden mm-osakilpailu 

Suomen aktiivisimmassa kylpylähotelli Peurungassa on valtakunnallisesti merkittävä tapahtumakesä. 

Peurunkajärvellä ajetaan 10.-12.6. Suomen historian ensimmäinen F2-veneiden mm-osakilpailu, mu-

kana myös F1-mm Sami Seliö! Keski-Suomen saunaviikon viihteellinen päätöstapahtuma saunan 

lämmityksen mm-kilpailu järjestetään puolestaan 8.-9.7. Suomen rockein festari John Smith rock fes-

tival valtaa Peurungan rantapuistikon 22.-24.7. www.peurunka.fi 

 

Kutsu medialle: Kylpylähotelli Peurunka kutsuu mediaväen pe klo 10-12 kuulemaan lisää F2-veneiden 

mm-osakilpailusta Visit Jyväskylän osastolle E602. 

 

MM-ralli kurvaa Keski-Suomeen 28.-31.7.2016 - Kurvaa sinäkin. 

Tänä kesänä Suomen MM-ralli tarjoaa katsojilleen 24 jännittävää erikoiskoetta. Maailman parhaiden 

rallikuskien mittelöstä pääsee nauttimaan metsäerikoiskokeiden ohella Jyväskylän keskustassa, Har-

jun kaupunkierikoiskokeella. Jyväskylän Paviljongin kilpailukeskus kestitsee rallivieraita neljän päivän 

ajan: huoltoparkin ja oheistapahtumien kisakuhina sekä huikeat palkintojenjakoseremoniat tarjoavat 

viihdyttäviä hetkiä moneen makuun. www.nesterallyfinland.fi 

 

 



 

Riihivuori Teatteri - Suomen moderneimman kesäteatterin ohjelmatarjonta on laadukasta koti-

maista 

Riihivuoren kesä tarjoilee musiikkiteatteria jokaiseen makuun alkaen kokoperheen Tuttirockista ja 

huipentuen Riihivuori Unplug -festivaaliin elokuussa. Kesän päätuotanto on Yhden Tähden Hotelli, 

jonka legendaariset Iskelmät viihdyttävät teatterikansaa koko kesän. Riihivuori Teatterin tuotantovas-

tuu on siirtynyt Ohjelmatehtaalle. Teatterin taiteellisena johtajana toimii Heikki Vihinen. Näytökset 

järjestetään Muuramen Riihivuoressa sijaitsevalla täysin katetulla Riihivuori Areenalla. Teatteri sijait-

see Muuramessa 20 km Jyväskylästä Tampereen suuntaan.  

 

Toivolan Vanha Piha lumoaa 

Toivolan Vanha Piha on Jyväskylän kaunein ostoskeskus! Upea vanha miljöö henkii 1800-luvun tarinaa 
keskustassa. Pihasta löydät ainutlaatuisia käsityötuotteita ja -materiaaleja useasta putiikista, Kahvila 
Muiston oman leipomon suussa sulavat herkut, perinteisen sepän pajan sekä käsityöläismuseon talot. 
Vanhalla Pihalla järjestetään paljon tapahtumia ja se on avoinna ympäri vuo-
den. www.toivolanvanhapiha.fi 
 

Jyväskylän kaupunginteatterin hurmaava syyskausi  

Jyväskylän kaupunginteatterin suuren näyttämön syksyn avaa Sirkku Peltolan kirjoittama ja Iiro Ran-
talan säveltämä Ansa-musikaali. Marraskuussa suurella näyttämöllä hurmaa pikkujoulukauden rie-
mastuttava huumoriruiske Diivat. Pienellä näyttämöllä nähdään koskettava ja lämmin komedia Mies 
joka kieltäytyi käyttämästä hissiä. Koko perheelle on tarjolla musiikillinen satu Mimmi Mou Mirmajas-
ta. www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri 
 
 
Koko Jyväskylän seudun matkailutarjonta avautuu osoitteessa visitjyvaskyla.fi 

 

Lisätietoja:  
 
 Susanne Sarvilinna 
 markkinointipäällikkö 

susanne.sarvilinna@jkl.fi, p. 0400 885 786 
Jyväskylän kaupunki, Visit Jyväskylä  
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