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Jyväskylän kaupunki, Visit Jyväskylä 

Mediatiedote 17.4.2018, julkaisuvapaa heti  

 

Kotimaan Matkailumessut 20.–22.4.2018 

Visit Jyväskylä/ osasto E502 

 

Hyvinvointia, järviluontoa, kulttuuriaarteita ja aitoa urheilun hurmaa - Visit Jyväskylä! 

 

Visit Jyväskylän osastolla (E502) messuvieraat pääsevät sukeltamaan Neste Rallin, Päijänne-

Risteilyt Hildenin, Rhea Shiplinesin, Jyväskylän kaupunginteatterin, Kylpylähotelli Peurungan, 

Varjolan tilan, HouseBoatin, Lomakeskus Revontulen, Satamakapteenin sekä Unescon 

maailmanperintökohteiden tulevan kesä- ja syyskauden matkailutarjontaan. Kävijöille tarjotaan 

lisäksi lomavinkkejä Jyväskylän seudun huimasta tapahtumakesästä, lapsiperheiden seikkailullisista 

ja liikunnallisista Lasten Löytöretket -kohteista, Alvar Aallon pääkaupungin aarteista sekä 

mielenkiintoisista käyntikohteista ryhmille. Osastolla pääsee myös haastamaan itsensä 

rallisimulaattorin puikoissa ja osallistumaan upeiden vapaa-ajan lomien arvontaan. Lauantaina ja 

sunnuntaina lapsiperheitä ilahduttavat Peurungan Hilarius Hiiri ja Neste Rallin Wheely.  

 

Tapahtumakesän huiput 
Jyväskylä on valovoimainen tapahtumien kaupunki, joka toimii vuoden ympäri näyttämönä yli 5000 
erikokoiselle tapahtumalle, pop up -tapahtumista MM-tason kilpailuihin. Kesä 2018 on Jyväskylässä suurten 
urheilutapahtumien juhlaa. Kisaruletin pyöräyttää käyntiin kesäkuun lopussa uinnin SM-kisat, jonka jälkeen 
Harjun kisa-areenalla jännitetään Kalevan Kisojen tahtiin. Heinäkuun lopussa supertapahtuma Neste Ralli 
näkyy ja kuuluu koko kaupungissa. Beach volleyn SM-kiertueen finaaliturnaus huipentaa kesän kisaputken.  
 
Alvar Aallon pääkaupunki kutsuu 
Alvar Aallon arkkitehtuuri vetää Jyväskylään joka vuosi tuhansittain matkailijoita ympäri maailmaa. 
Kaupungista löytyykin eniten Aallon suunnittelemia merkittäviä rakennuskokonaisuuksia kuin mistään 
muualta maailmasta. Kohteita on kaikkiaan 28, näiden joukossa muun muassa Alvar Aalto-museo, 
yliopiston päärakennus, Muuramen kirkko, Muuratsalon koetalo ja Säynätsalon kunnantalo, jota pidetään 
yhtenä Alvar Aallon kaikkien aikojen merkittävimmistä töistä. Aalto andante, Aalto bravo, Aalto forte ja 
Spirito Aalto ovat suuren suosion saavuttaneita opastuskierroksia Aallon arkkitehtuuriin, mistä jokainen 
matkailija voi valita oman suosikkinsa. Vaihtoehtoisesti Aallon arkkitehtuuriin voi tutustua esimerkiksi 
omatoimisilla teemaretkillä tai Aalto e la natura -teemaristeilyllä. Uutuutena kesän reissaajille on tarjolla 
myös useamman päivän mittaisia Alvar Aallon kiertomatkoja. https://visitjyvaskyla.fi/alvaraalto  
 
Lasten Löytöretket lapsiperheille  – seikkailua, liikuntaa ja hauskaa yhdessäoloa  
Lasten Löytöretket on Jyväskylän lahja matkaileville, liikunnasta, seikkailusta nauttiville lapsiperheille.  
Kesän 2018 kärkikohteita ovat muun muassa Pohjois-Euroopan suurimpiin köysipuistoihin kuuluva 
Laajavuoren seikkailupuisto, Tähtikapteeniristeilyitä lapsiperheille tarjoava Päijänne-Risteilyt Hilden, vehreä 
wanhanajan amerikkalaishenkinen Nokkakiven huvipuisto, monipuolisen liikunnan keskus Hulluilukeskus 
Patonki (Liikuntakeskus Hutunki), huiman pitkän vesiliukumäen sisältävä Kylpylähotelli Peurunka Hilarius 
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Hiiren kylineen, temppuilukunnosta huolta pitävä Super Park, lapsiperheiden kestosuosikki HopLop 
Jyväskylä ja hypityttävän hauska Beach& JumpPark. Satoi tai paistoi – Lasten Löytöretkien energinen 
valtakunta tempaa mukaansa! www.lastenloytoretket.fi  
 
Maailman parasta rallitunnelmaa heinäkuussa Jyväskylässä 
Tulevana kesänä 26.-29.7. ajettava Neste Ralli tuo maailman parhaimmat rallikuskit Keski-Suomen sorateille 
23 jännittävän erikoiskokeen voimin. Suomen MM-rallia isännöi jo vuosikymmenten kokemuksella 
Jyväskylän kaupunki, jonka ytimessä sijaitseva Paviljongin kilpailukeskus, jonka kansainvälinen kisakuhina 
tempaa vastustamattomasti mukaansa. Pohjoismaiden suurimmassa vuosittaisessa urheilutapahtumassa 
koettiin viime vuonna yli 265 000 yleisöelämystä.  
Lisätietoa: www.nesterallyfinland.fi ; Pääsyliput: Moottoriurheilukauppa.fi; VIP-tilaisuudet: Starsquad.fi  
 
Päijänne-risteilyt Hilden - kesän paras päivä Päijänteen kauniin järviluonnon äärellä 
Päijänne-risteilyt Hildenin kesä tuo tullessaan jälleen legendaariset lähiveriristeilyt, kanavaristeilyt sekä 
suositut teemaristeilyt. Keskiviikkoisin (27.6. alkaen) Lutakon satamasta starttaavilla Saunaristeilyllä 
seilataan aitoon suomalaiseen saunatunnelmaan Savutuvan Apajalle. Aalto e la natura -risteilyllä matkataan 
puolestaan kauniiseen Säynätsaloon kaupunginosaan, jossa on mahdollisuus tutustua oppaan 
johdattamana Alvar Aallon suunnittelemaan Säynätsalon kunnantaloon. Risteilyt Alvar Aallon 
arkkitehtuuriin lähtevät Lutakon satamasta tiistaista perjantaihin (26.6. alkaen). Tutustu lisää 
risteilyvaihtoehtoihin: www.paijanne-risteilythilden.fi  
 
Tervetuloa viihtymään Päijänteen suurimmalle risteilijälle! 
M/s Rhea hemmottelee matkailijoita kesällä 2018 muun muassa erilaisin teema- ja bändiristeilyin, 
herkullisin menuin ja ryhmätarjouksin. Kesä-elokuussa ohjelmassa on iltaristeilyjä Pohjois-Päijänteen 
kauniiseen saaristoon (ti-la) ja viikonloppuisin vaihtoehtona on myös iltapäiväristeilyjä. Tilausristeilyjä on 
luvassa heti jäiden lähdettyä aina myöhäiseen syksyyn koko Päijänteen alueella. Tarkemmat 
risteilyaikataulut: www.matkarhea.fi  
 
Peurunka on Suomen aktiivisin kylpylähotelli! 
Peurungassa tapahtuu kaikkina vuodenaikoina. Peurungan kylpylä on uudistunut keväällä 2018, nyt 
Pohjoismaiden pisimmän vapaasti laskettavan vesiliukumäen lisäksi kylpylässä on uusi 40 m liukumäki sekä 
kesäksi valmistuva hemmotteluallas. Sijainti järven rannalla sekä kaunis ympäröivä luonto mahdollistavat 
kesäisin aktiviteetit golfista pyöräilyyn ja melonnasta suppailuun. Lomakausi alkaa perinteisellä 
juhannusjuhlalla, heinäkuussa järjestetään jo kolmannen kerran Saunanlämmityksen MM-kisat sekä yksi 
Suomen parhaimpiin listatuista festivaaleista, John Smith Rock Festival. Hilarius Hiiri ilahduttaa perheen 
pienimpiä musikaalillaan ja vanhemmille kulttuurinnälkäisille on tarjolla kesäteatteripaketteja. 
www.peurunka.fi  
 
Kiehtova Varjola  
Varjola on elämysmatkailutila kauniissa Kuusankosken maisemissa. Tarjolla on yli 30 erilaista elämystä 
koskenlaskusta mönkijäajeluun. Myös Varjolan tunnustetut savusaunat porealtaineen kutsuvat kesäillan 
viettoon. Varjolassa matkailija majoittuu mukavasti maalaismaisemassa ja nauttii tilan historiasta sekä 
perinteisestä suomalaisesta ruoasta. www.varjola.com  
 
Revontuli -  ympärivuotinen mukavuusalue Keski-Suomessa, jossa on lupa rauhoittua, rentoutua tai 
villiintyä 
Revontuli on kauniissa järvimaisemissa sijaitseva viihdekeskus, jossa eturivin artistit tanssittavat, 
luonnonmaisemat rentouttavat, tunnelmalliset juhlatilat kokoavat vieraat iloitsemaan tärkeistä hetkistä, 
kokoukset ovat inspiroivia, mökkikyläelämä maistuu saunoen ja golf sujuu 18-reikäisellä kentällä. 
www.revontuli.fi 
 
 

http://www.lastenloytoretket.fi/
http://www.nesterallyfinland.fi/
http://www.paijanne-risteilythilden.fi/
http://www.matkarhea.fi/
http://www.peurunka.fi/
http://www.varjola.com/
http://www.revontuli.fi/


3 
 

Ainutlaatuinen Houseboat 
Houseboat tarjoaa mahdollisuuden majoittua keskellä järveä, kauniista kesäöistä nauttien. Oman reitin voi 
valita oman mielen mukaan ja matkan varrella on mahdollisuus päästä tutustumaan esimerkiksi Suomen 
komeimpiin kansallispuistoihin, Alvar Aallon arkkitehtuurin helmiin tai tutkimattomiin saariin ja luotoihin. 
www.houseboat.fi  
 
Jyväskylän kaupunginteatteri syksy on viihdettä pullollaan  
Jyväskylän kaupunginteatterin syksyn uutuuksiin kuuluu syyskuussa ensi-iltansa saavat Hair-musikaali ja 
Merten gorilla ja Kovaa kyytiä, lokakuussa ensiaamun saava Oi ihana Panama sekä marraskuussa ensi-
iltoihin tulevat suuren näyttämön Päivänsäteet ja pienen näyttämön Juha. Lisäksi ohjelmassa on huikeita 
vierailuita, kuten Tero Saarinen Companyn Breath sekä Sunnuntaikeikkoja, joista esimerkkinä suurella 
näyttämöllä marraskuussa esiintyvä Tuomari Nurmio. www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri  
 
Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hanke 
Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hanke on kahden Jyväskylän seudun Unescon 
maailmanperintökohteen, Petäjäveden vanha kirkon ja Struven ketjun Oravivuoren pisteen, ympärille 
keskittyvä kehittämishanke. Hankkeen avulla etsitään keinoja hyödyntää maailmanperintökohteiden 
vetovoimaa paikallisessa yritystoiminnassa ja matkailussa. Kansainvälisessä Hygge and Heritage -
päättöseminaarissa marraskuussa 2018 paikalliset osaajat tarjoavat yhdessä loihtimiaan  elämyksiä 
kansainvälisille ja kotimaisille vieraille. Lisätietoja hankkeesta ja seminaarista: 
http://maailmanperinto.humak.fi  ; http://hygge-and-heritage-seminar.humak.fi  
 
Koko Jyväskylän seudun matkailutarjonta avautuu osoitteessa visitjyvaskyla.fi  
 
Lisätietoja:  
Susanne Sarvilinna, markkinointipäällikkö 
Visit Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki 
susanne.sarvilinna@jkl.fi, p. 0400 885 786 
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