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Tietoa leireistä 
Ilmoittautuminen kesäleireille alkaa ma 4.4.2022 
klo 9.00 ja syksyn leireille ke 1.6.2022 klo 9.00.

Ilmoittaudu osoitteessa www.kuntapalvelut.fi/lau-
kaanvatti tai vapaa-aikatoimistoon p. 014 2675 725 / 
050 315 3500 tai 014 2675 761 / 050 315 3503. 

Leirimaksut ja lisätiedot:
• Viikko 98 €
• Viikonloppu (3 vrk) 68 €
• Päiväleirit, vko 77 €

Ulkopaikkakuntalaisilta lisämaksu 42 €. Joidenkin 
leirien hintoihin lisätään materiaalimaksu.

Leireille otetaan leiristä riippuen 12–40 osallistujaa. 
Peruutuspaikkoja kannattaa kysyä. Leiriläisille lähe-

tetään noin viikkoa ennen leirin alkua leirikirje, jossa 
on tarkemmin tietoa leiriohjelmasta, aikatauluista ja 
ajo-ohje leiripaikalle. Leirin lasku toimitetaan ilmoi-
tettuun osoitteeseen yleensä leirin jälkeen.

Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään 
seitsemän (7) päivää ennen leirin alkua. Mikäli 
ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai jätetään 
kokonaan ilmoittamatta, on järjestäjällä oikeus periä 
50 % leirin hinnasta järjestelykulujen kattamiseksi.

Lisätietoja:
vastaava vapaa-aikaohjaaja Jenni Pekonen, 
p. 040 776 1381, jenni.pekonen@laukaa.fi. 

Kunnanviraston 
kesäsulku on 
4.–31.7.2022, 

jolloin ovet ja 
puhelinvaihde 

ovat kiinni.

Painosmäärä: 3000 kpl
Taitto ja paino: Keski-Suomen Painotuote Oy
Kannen valokuva: Jenora Design
Toteuttaja: Laukaan kunnan vapaa-aikapalvelut
Seuraa meitä somessa
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Kesäleirit 
Kesäleireille ilmoittautumien 
alkaa ma 4.4.2022 klo 9.00.

300040 Armotonta menoa    
ma–pe 6.–10.6. 7–9 v.
Armottomalla Menolla on hyvä polkaista kesä 
käyntiin Multamäessä. Leiri sisältää kaikki parhaat 
perinteiset leirijutut: pelaillaan ulkona ja sisällä, 
seikkaillaan lähimetsässä, askarrellaan ja tehdään 
kaikkea mukavaa yhdessä. Hyvällä säällä päästään 
myös polkuveneilemään ja hurjimmat uskaltaa 
heittää talviturkin Peurunkajärveen. Leirin aikana 
tutustutaan myös uusiin leirikavereihin ja pidetään 
hauskaa. 
Leirin hinta 98 €

300041 Purjehdusleiri   
ma–pe 6.–10.6. 9–11 v.
”Kaikki paitsi purjehdus on turhaa, koko elämän se 
sisältää”, laulaa Lasse Mårtenson. Tällä leirillä pereh-
dytään purjehduksen ja yleisen vesillä liikkumisen 
perusteisiin turvallisessa ympäristössä Peurunkajär-
vellä. Leiripäivät koostuvat purjehdustunneista, sau-
nomisesta ja uimisesta sekä maittavasta leiriarjesta. 
Ennen kaikkea pyrimme viettämään mahdollisimman 
paljon aikaa veden äärellä. Käytämme aloittelijoille 
suunnattuja, helposti hallittavia optimistijollia. Purje-
veneiden lisäksi käytössä on kanootteja, sup-lautoja 
ja polkuveneitä. Tervetuloa hurahtamaan purjehduk-
seen! 
Leirin hinta 98 €

300042 Aarreleiri    
pe–su  10.–12.6. 7-9 v.
Seikkailijat kuulolle! Kuuletko aarrejahdin kutsun? 
Jos kuulet ja olet valmis, lähde mukaan aarreleiril-
le, jossa kohtaat uusia seikkailuja ja kavereita sekä 
eriskummallisia haasteita. Kaikki leiriläiset pääsevät 
mukaan Multamäen huikeaan aarrejahtiin. Ota 
mukaan reppu ja etsijän välineet ja hyppää mukaan 
seikkailuun! Seuraa salaisia vihjeitä ja löydä oikealle 
polulle! Minneköhän aarre onkaan piilotettu? 
Tule ottamaan selvää!
Leirin hinta 68 €

300043 Meillä on sanottavaa -kirjoitusleiri  
la–ke 11.–15.6. 13–19 v.
Sanat omimmat. Kynät tylsät ja teroitetut. Vihot, 
joissa kannet jo taittuneet. Into kirjoittaa. Tahto 
saada sanoitettua oma sisäinen maailma. Kirjoitettu 
maailma tulee kohdatuksi leirillä yhteisissä kirjoi-
tuspajoissa, ajatus- ja lukuretkillä lähimaastoon, 
värien ja muotojen kartoilla, sävelissä ja liikkeissä, 
tunneporteista kulkien ja laskevaa aurinkoa katseella 
saattaen. Leiri alkaa la klo 11 ja päättyy ke klo 15. 

Leirijohtaja FM, Jarna Pihlajamäki, soveltavan sana-
taiteen opettaja. 
Leirin hinta 115 €

300044 Kesäleiri    
ma–ke 13.–15.6. 9–11 v.
Kiinnostaisiko rennon kesäviikon viettäminen uusien 
ystävien kanssa? Kesäleiri on siinä tapauksessa 
juuri sinulle! Kesäleirillä yhdistyy kaikki kesän kiva 
tekeminen ja luvassa on uimista, makkaranpaistoa, 
pihapelejä ja kaikkea kivaa, mitä kesäleirillä voikaan 
tehdä.
Leirin hinta 68 €

300045 Superseikkailu   
ma–ke 20. –22.6. 7–9 v.
Superseikkailuleirillä seikkaillaan ympäri Multa-
mäkeä sekä sisällä että ulkona. Tämä leiri tarjoaa 
mahdollisuudet nukkua teltassa, pelata kuplafutis-
matsi, kokeilla jousiammuntaa sekä tietenkin saunoa 
ja uida.
Leirin hinta 68 €

300046 Heppaleiri    
ma–ke 20.–22.6. yli 7 v.
Heppaleiri on kaikille hevosista ja poneista kiinnos-
tuneille heppaihmisille. Leirillä tutustutaan tallin 
arkeen, hevosten hoitoon ja kokeillaan ratsastusta ja 
muita hevosaktiviteetteja Haapasalon tilalla Kuusas-
sa. Leiri ei vaadi aiempaa hevoskokemusta. Pakkaa 
reppuun liikkumiseen sopivat vaatteet, ratsastami-
seen ja tallitöihin sopivat korolliset kengät ja hyvät 
hanskat ja kirmaa kohti hevosellisia elämyksiä!
Leirin hinta 140 €

300047 Musiikkileiri     
ma–pe  27.6.–1.7. 9–12 v.
Tule mukaan tutustumaan bändisoiton saloihin! Mu-
siikkileiri on voimakkaasti bändisoiton perusteisiin 
nojaava teemaleiri. Musiikin ohella päivät täytty-
vät leppoisasta leiripuuhasta sekä yhdessäolosta. 
Aiemmasta soittotaustasta on hyötyä mutta se ei ole 
välttämätöntä. Oli soittotaitosi mitä tasoa tahansa, 
musiikista ja soittamisesta innostuvana sinulla on 
paikka bändissä! 
Leirin hinta 100 €

300048 Tyttöjen leiri    
ma–to 27.–30.6. 9–12 v.
Lähde mukaan viettämään ikimuistoisia hetkiä 
tyttöjenleirille! Leiri pitää sisällään iloista yhdes-
sä oloa, askartelua, hemmottelua, hauskanpitoa, 
leirikamuja ja paljon muuta mukavaa tekemistä. Koe 
ihana kesäleiri, jossa tyttöjen jutut ja ystävyys ovat 
keskeisin asia!
Leirin hinta 79 €

300049 Kepparileiri    
to–su 30.6.–3.7. 7–10 v.
Keppihevoset mukaan ja suunta kohti Multamäkeä. 
Leirillä tehdään omille keppareille varusteita, esim. 
riimut ja riimunnaru, käydään maastolenkeillä, 
rakennetaan esteratoja, opetellaan kouluratsas-
tusratoja sekä tutustutaan uusiin kavereihin. Leirin 
kohokohta on kepparikisat, jossa voiton sijasta 
tärkeämpää on yhteinen tekeminen ja toisten kan-
nustaminen.
Leirin hinta 80 €

300050 Pehmoleluleiri   
pe–su 1.–3.7. 6–8 v.
Onko sinulla tärkeä ja ihana pehmolelu, jonka kanssa 
haluisit opetella leireilyä? Nappaa se mukaan ja 
ottakaa yhteiseksi suunnaksi Multamäen leirikeskus! 
Pehmoleluleirillä pelataan ja leikitään, askarrellaan 
sekä pidetään hauskaa uusien kavereiden kanssa. 
Leiritouhuja on ulkona ja sisällä sekä yhdessä peh-
molelun kanssa. Pehmoleluleiri on mahtava mah-
dollisuus harjoitella leiriläisenä oloa ja mahdollisesti 
leirikeskukseen yöksi jäämistä (leirin voi halutessaan 
toteuttaa myös päiväleirinä).
Leirin hinta 68 €

300051 Kalastusleiri    
ma–pe 4.–8.7. 9–12 v.
Tervetuloa mukaan supersuositulle Kalastusleirille! 
Leirillä opetellaan kalastustaitoja, erilaisia solmuja, 
heittokalastusta veneestä sekä harjoitellaan ahvenen 
sekä kuhan jigausta, opetellaan perhokalastuksen 
alkeita ja sidotaan itselle ikioma ottiperho. Kalas-
tuksen lisäksi istuskellaan nuotiolla sekä uidaan ja 
saunotaan. Omat kalastusvälineet ja aurinkolasit 
mukaan! Leiri soveltuu niin kalastuksesta innostu-
neille kuin vasta-alkajillekin.
Leirin hinta 110 €

300052 Mysteerileiri    
ma–pe 4.–8.7. 11–14 v.
Osaatko ratkaista pulmia, avata lukkoja tai selvittää 
mysteerejä? Tätä ja kaikkea muuta tekemistä on 
luvassa mysteerileirillä! Tule kokemaan leiri, jossa 
opit rakentamaan mysteerihuoneita, kisaamaan 
aikaa vastaan samalla omia rajojasi kokeillen sekä 
pulmia ratkoen. Tämän lisäksi mukana on tuttua ke-
säleirimeininkiä uimisen, saunomisen ja leirinuotion 
muodossa. Leiri soveltuu aloitteleville salapoliiseille 
sekä vanhemmillekin mysteerien mestareille.
Leirin hinta 98 €

300053 Leipurileiri    
pe–su 8.–10.7. 9–13 v.
Tykkäätkö leipoa ja herkutella? Tule mukaan leipu-
rileirille! Tämän suolaisten ja makeiden herkkujen 
täyteisen viikonlopun lisäksi jokainen pääsee mm. 
tuunaamaan oman uniikin essun. Leivonnan välissä 

jää myös aikaa muihin kivoihin leiriaskareisiin. Leiri 
sopii kaikille leivonnasta kiinnostuneille, aiempaa 
kokemusta ei tarvita.
Leirin hinta 75 €

300054 Puuhailuleiri    
pe–su 8.–10.7. 7–10 v.
Tällä leirillä puuhaa riittää ja päivät kuluvat nopeas-
ti, kun leiriläiset pääsevät touhuamaan ulkona ja 
sisällä. Leirillä pääsee polkuveneilemään Peurunka-
järvellä, kisaamaan leiriolympialaisissa, pelaamaan 
pallopelejä sekä uimaan, saunomaan ja nauttimaan 
nuotiomakkarasta. Tule puuhailemaan!
Leirin hinta 68 €

300055 Seikkailuleiri    
ma–pe 11.–15.7. 10–14 v. 
Seikkailuleiri on toiminnantäytteinen suosikki, joka 
odottelee hurjapäitä Multamäen leirikeskukses-
sa! Tule ja haasta itsesi monenlaisen seikkailuun 
ja toimintaan! Luvassa on melontaa, seikkailua 
luonnossa, ongelmanratkaisutehtäviä sekä kaikkea 
muuta. Yllätystehtävät nostattavat jännitystä viikon 
aikana. Lähde mukaan kokemaan seikkailuntäytteisiä 
elämyksiä sekä kokemuksia!
Leirin hinta 105 €

300056 Pyöräilyleiri    
ma–pe 11.–15.7.  8–10 v. 
Tällä uudella leirillä pyöräillään ympäri Multamä-
keä, enimmäkseen metsässä ja metsätiellä. Leirin 
aikana opetellaan pyörän käsittelyä, pieniä huolto-
toimenpiteitä sekä ajellaan ympäriinsä. Pyöräilyn 
lisäksi leirillä myös tehdään kaikkia muita mahtavia 
leiriaktiviteetteja.
Leirin hinta 98 €

300057 Yhdessä kesäleirille    
pe–su 15.–17.7.
Yhdessä kesäleirille toivottaa niin aikuiset kuin lapset 
tervetulleiksi Multamäen leirikeskukseen. Nyt on siis 
mahdollisuus tehdä kaikkea kivaa sekä ehkäpä uusia-
kin leiriaktiviteetteja yhdessä! Rento ja hyvä fiilis on 
tämän leirin pääosassa. Leirille voi leiriläisen kanssa 
tulla äiti, isä, huoltaja, isovanhempi, kummi tai joku 
muu leiriläiselle tärkeä aikuinen.
Leirin hinta 68 € aikuiselta ja 10 €/lapsi

300058 Laiskotteluleiri    
ti–pe  26.–29.7. 12–15 v.
Toiminnan täyteisen kesän lopuksi on hyvä myös 
rentoutua. Laiskotteluleirin tarkoitus onkin nauttia 
rennoissa merkeissä loppukesän lämmöstä sekä 
ladata akkuja yhdessä ennen koulujen alkua. Luvassa 
onkin rantapäiviä, saunomista sekä uimista ja päivä-
unia riippukeinussa. Ja jos laiskottelu alkaa kyllästyt-
tää, leirikeskus tarjoaa mitä mainioimmat puitteet 
toiminnalle sekä aktivoitumiselle!
Leirin hinta 79 €
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300059 Eläinleiri    
ti–pe  26.–29.7. 7–10 v.
Eläinten ystäville on leiri tänäkin kesänä Multamä-
essä! Leirikeskus muuttuu päivisin pieneksi koti-
eläinpihaksi, kun kaikenkarvaiset ystävät saapuvat 
ilahduttamaan meitä! Eläinleirillä pääsee tutustu-
maan tuttuihin sekä ehkä vähän tuntemattomiinkin 
kotieläimiin. Leirin aikana pääsee tutustumaan 
ainakin viiteen eri eläimeen, mitkähän ne mahtaisi-
vat olla? Leirin hinta 79 €

300060 Eräleiri    
pe–su 29.–31.7. 8–12 v.
Teltassa yöpyminen, trangialla itsetehty ruoka, 
metsässä seikkailu sekä suunnistustaitojen opette-
lu, niistä on eräleiri tehty. Eräleirillä harjoitellaan 
vaeltamiseen liittyviä taitoa hyvässä hengessä ja 
turvallisessa leirikeskuksen ympäristössä. Leirillä 
pääsee myös nauttimaan leirikeskuksen toiminnoista 
ja mukavuuksista. Leirin hinta 68 €

300061 Frisbeegolfleiri     
pe–su 29.–31.7. 8–11 v.
Putteri, Midari ja draiveri? Mitä numerot kiekossa 
tarkoittaa? Tuu tälle leirille selvittämään. Frisbeegol-
fleirillä heitellään kiekkoja Multamäessä sekä tutus-
tutaan Peurungan rataan. Leirin aikana harjoitellaan 
erilaisia heittoja sekä tarkkuutta. 
Leirin hinta 68 €

Duunileiri     
ma–pe 1.–5.8. 13–17 v.
Duunia tekemällä saat nauttia Multamäen antimista 
ja kesän parhaista päivistä ilmaiseksi! Leirillä opitaan 
yhdessä tekemisen kautta. Päivisin opettelemme 
uutta tai vahvistamme jo oppimaamme. Iltaisin 
relaamme ja nautimme upeista aktiviteeteista yh-
dessä. Kaiken tämän lisäksi saat suorittamistasi kurs-
seista 4H:n kurssitodistuksen sekä leiritodistuksen. 
Leirin jälkeen sinulla on mahdollisuus työllistyä 4H:n 
työpalvelun tai 4H -yrittäjyyden kautta. Lisätietoja ja 
ilmoittautumisohjeet: www.laukaa.4h.fi

4H Pieneläintenhoitoleiri    
ma–pe 1.–5.8. yli 13 v.
Oletko eläinrakas?! Mikäli vastasit kyllä – tämä leiri 
on juuri sinua varten! Leirin aikana tutustut useiden 
eri pieneläinten hoitoon. Leirillä sinulla on huikea 
tilaisuus suorittaa Pieneläintenhoitokurssit ja tulevai-
suudessa työllistyä 4H-pieneläintenhoitajana! Leirillä 
keskitytään koirien, kissojen ja jyrsijöiden hoitoon. 
Leiripäivämme rytmitämme leirillä mukana olevien 
eläinten tarpeiden mukaan ja pidämme huolta 
karvaisista ystävistämme. Lisätiedustelut: Laukaan 
4H-yhdistys, Anni Jalonen 044 745 7825. Lisätiedot 
ja ilmoittautumisohjeet: www.laukaa.4h.fi
Leirin hinta 120 €, Laukaan 4H - yhdistyksen jäsenille 
60 €
 

Syysleirit
Syksyn leireille ilmoittautuminen 
alkaa ke 1.6.2022 klo 9.00.

300062 Äidit ja lapset    
pe–su 9.–11.9.
Yhteistä laatuaikaa, rentoutumista ja mukavaa 
tekemistä – niistä koostuu äitien, lasten ja isoäitien 
yhteinen leiri. Leirillä on ohjattua toimintaa niin 
lapsille kuin aikuisille, yhdessä ja erikseen. Päivisin 
ohjelmassa askartelua, ulkoilua, pelailua ja illalla 
rauhoitumme miellyttävässä savusaunassa. 
Leirin hinta aikuisilta 68 € ja lapsilta 10 €. Sis. ohjat-
tua toimintaa, mökkimajoituksen, ruoat ja vakuu-
tuksen.

300063 Isät ja lapset                                                                    
pe–su 16.–18.9.
Toimintaan innostava viikonloppu isille ja lapsille 
sekä isoisille Multamäessä. Ohjelmassa ohjattua 
toimintaa, yhdessä tekemistä, seikkailua ja yllätys-
ohjelmaa aikuisille ja lapsille, yhdessä ja erikseen. 
Päivisin keskitymme yhdessä touhuamiseen, illalla 
rentoudumme leppoisissa savusaunan löylyissä. 
Leirin hinta aikuisilta 68 € ja lapsilta 10 €. Sis. ohjat-
tua toimintaa, mökkimajoituksen, ruoat ja vakuu-
tuksen.

300064 Syyssäpinät    
ma–ke 17.–19.10. 7–10 v.
Syyssäpinät valtaavat koko Multamäen leirikeskuk-
sen. Tule mukaan nauttimaan syyslomasta mahtavan 
toiminnan ja uusien ystävien kanssa. 
Leirin hinta 68 €

300065 Toiveleiri    
ke–pe 19.–21.10. 11–13 v.
Mitä sä haluisit tehdä leirillä? Mitä sä toivoisit? 
Voit ilmoittaa omat toiveesi leirin sisällöstä ilmoit-
tautumisen yhteydessä, myös leirin aluksi kerätään 
leiriläisiltä toiveita. Toiveleiri rakentuu leiriläisten 
toiveiden pohjalta lisänä tietenkin kaikki parhaat 
leiriaktiviteetit.
Leirin hinta 68 €

• Kesäajan ohjatut ryhmät aikavälillä               
6.6.–29.7.2022

• Terveyttä ja hyvinvointia edistävää ohjattua 
liikuntaa. Sopii kaikille, osallistuminen matalal-
la kynnyksellä. Kesäajan ohjatut ryhmät ovat 
maksuttomia.  

• Ilmoittaudu etukäteen liikunnanohjaajalle, 
mukaan voit tulla myös kesken kesän.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:  
satu.rautianen@laukaa.fi tai p. 040 7641896

Puistojumpat 
Tiistai klo 9.00–9.30  
Laukaan keskusta / Satama

Torstai klo 11.45–12.15  
Leppävesi Liikuntapuisto   

Perjantai klo 9.00–9.30  
Laukaan keskusta/ Satama

Ulkokuntosalit
Maanantaisin:
Lievestuore Lievestuoreen koulu
klo 11.00–12.00  

Keskusta, Kirkon P-paikka (Jokiniementien puoli)
klo 14.00–14.45  

Leppävesi, Liikuntapuisto/Ulkokuntosali
klo 15.15–16.00  

Kuntosaliryhmät
Torstaisin:
Klo 13.30–14.15  
Keskusta, Sydän-Laukaan koulun kuntosali

Klo 14.15–15.00  
Keskusta, Sydän-Laukaan koulun kuntosali

Klo 15.30–16.15  
Vihtavuori, Koulun kuntosali

Perjantaisin:
Klo 11.00–11.45  
Laukaan keskusta, Sarahovin kuntosali

Klo 11.45–12.30  
Laukaan keskusta, Sarahovin kuntosali

Klo 12.30–13.15  
Laukaan Keskusta, Sarahovin Kuntosali

Muutokset mahdollisia – ajankohtaiset tiedot löydät 
kunnan kotisivuilta https://www.laukaa.fi/asukkaat/
kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntaa-eri-ikaisille

ERITYISRYHMIEN 
LIIKUNTA
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Liikuntakerhot 
lapsille 
• Viikoittain eri puolilla Laukaata ajalla 6.6.–29.7. 

alla olevan aikataulun mukaisesti!
• Monipuolista liikuntaa ja eri lajien kokeilua 

toiveita huomioiden!
• 5–12-vuotiaille
• Maksuttomat
• Ilmoittaudu ennakkoon liikunnanohjaajalle.  

Voit tulla mukaan myös kesken kesän! 

Maanantai
Lievestuore (2 ryhmää)
Urheilukenttä, Ratatie 18
Klo 10–10.45  
   
Savio Koulu, Puttolantie 211
Klo 11.15–12.00 

Laukaan Keskusta
Liikuntapuisto, Saralinnantie 5–7
Klo 13.30–14.15 
  
Vehniä Koulu, Vehniän kylätie
Klo 14.45–15.30 

Vehniä Koulu, Vehniän kylätie
Klo 15.30-16.15 

Torstai
Äijälä Koulu, Äijäläntie 1048
Klo 13.15–14.00  

Satavuo Koulu, Tarvaalantie 18
klo 14.45–15.30 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa: 
annika.jarvenpaa@laukaa.fi tai p. 050 462 3781

KERHOT

Perheliikunta 
POMPPIS
Kaikille avoin, maksuton perheliikuntakerho 0–10-vuotiaille 
lapsille. Sisältää sekä ohjattua että omatoimista liikuntaa sekä 
rentoa yhdessäoloa.

• Viikoittain kesäperjantaisin 10.6.–29.7. klo Klo 10.00–11.00 
Laukaan satamassa 

• Mukaan voi tulla joko yhdelle tai kaikille kerroille,                  
ei ilmoittautumista. 

• Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan www.laukaa.fi/
liikunta.

Lisätietoja: 
satu.rautiainen@laukaa.fi tai p. 040 764 1896

Muutokset mahdollisia – ajankohtaiset tiedot löydät kunnan 
kotisivuilta www.laukaa.fi/liikunta

Kokkauspäivät 
8–12-vuotiaille
Tule kokkailemaan Leppäveden nuorisotalolle! 
Päivien aikana valmistetaan ja syödään yhdessä lounas ja 
välipala. Päivän aikana järjestetään myös muuta toimintaa, 
esim. ulkopelejä ja leikkejä. Kullekin viikolle otetaan 8 ensin 
ilmoittautunutta lasta. 
Ohjaajana Eeva Manninen ja yksi apuohjaaja. 
Ilmoittaudu Eeva-ohjaajalle tekstiviestillä 
p. 050 377 1635. 
Ilmoitathan osallistujan nimen, mahdolliset allergiat, 
erityisruokavaliot sekä osallistumisviikon. 
Kokkauspäivien hinta 50 €/4pv.

vko 1, ma–to 6.6–9.6.2022 klo 10–14
vko 2, ma–to 13.6.–16.6.2022 klo 10–14
vko 3, ma–to 20.6–23.6.2022 klo 10–14

9
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Luontopolut, 
retkikohteet ja muut 

menovinkit: 
Visitlaukaa.fi -> Näe ja koe
www.laukaa.fi/vapaa-aika

Mitä tehdä 
kesällä?

11

UIMAKOULUT 

Kesän 2022 maksuttomat rantauimakoulut

Keskiviikko
ÄIJÄLÄ, Särkeläntie 91
10.00–10.45  
uimataitoiset ja uimataidottomat      

LAUKAA KK, Vuojärvi, Mäkikuja 3
12.30–13.15 uimataitoiset
13.15–14.00 uimataidottomat

VEHNIÄ
Iso-Hirvanen, Hirvasmäentie 15
14.45–15.30  
uimataitoiset ja uimataidottomat    

Torstai
LEPPÄVESI
Majajärvi, Majajärventie 56
10.00–10.45 uimataitoiset 
10.45–11.30 uimataidottomat

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
satu.rautiainen@laukaa.fi tai 040 7641896 / Satu 
Rautiainen. Ilmoittautuessa ilmoita lapsen nimi, ikä 
ja ryhmä

Uimataitoinen = pystyy uimaan varmasti 10 m
Uimataidoton = ei osaa uida 10 m ja ei ole aiemmin 
osallistunut uinnin alkeisopetukseen tai kaipaa lisää 
varmuutta ja harjoittelua uinnin alkeistaitoihin.

• Uimakouluja ajalla 7.6.–29.7. alla olevan aika-
taulun mukaisesti.

• Voit halutessasi osallistua useampaan eri ran-
nalla järjestettävään uimakouluun.

• Ilmoittautuminen etukäteen 2.6. mennessä 
liikunnanohjaajalle, yhteystiedot alla. Voit tulla 
mukaan myös kesken kauden.

• Uimakoulut on tarkoitettu yli 5-vuotiaille.
• Uimakoululainen voi halutessaan ostaa uinti-

merkin itselleen suoritettuaan siihen vaaditta-
vat suoritukset. Merkit 5€/kpl.

Tiistai  
VIHTAVUORI        
Brittilänranta, Kuusiranta 18
10.00–10.45 uimataitoiset
10.45–11.30 uimataidottomat

Savio, Saviontie 1244
12.45–13.30 uimataitoiset  
13.30–14.15 uimataidottomat

LIEVESTUORE
Satama, Majasaarentie 6A
14.45–15.30 uimataitoiset 
15.30–16.15 uimataidottomat 

Muutokset mahdollisia – 
ajankohtaiset tiedot löydät 

kunnan nettisivuilta.
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Laukaan iltarastit 2022
Nro      Päivä Kartan nimi Mittakaava Vuosi Opastus Järj. Muuta 
 1 19.4. Vihtavuori 1:5 000 2014 St 637 Vihtavuori - Laukaa ViPa 
 2 26.4. Vuontee 1:10 000 2015 St 640 Tarvaalan risteys (Vuontee) ViPa 
 3 3.5. Siikakangas 1:10 000 2018 St 637 Leppävesi-Vihtavuori ViPa 
 4 10.5. Valkola 1:10 000 2019 Yt 6375 Peurunka Golfin risteys ViPa LI
 5 17.5. Hietasyrjä 1:10 000 2016 St 637 Kuusa - Äijälä ViPa IRV
 6 24.5. Multamäki 1:10 000 2013 St 637 Peurungan risteys ViPa LI
 7 31.5. Hallamäki 1:10 000 2021 St 637 Leppävesi-Jyväskylä ViPa LI
 8 7.6. Ahvenpyhä 1:10 000 2006 Yt 16762 Tarvaala-Kuusa ViPa 
 9 14.6. Peurunka 1:10 000 2018 St 637 Peurungan risteys ViPa 
 10 21.6. Näätämäki 1:10 000 2019 St 637 Leppävesi - Jyväskylä ViPa 
 11 28.6. Nojosmäki 1:10 000 2020 St 638 Leppävesi - Vaajakoski ViPa 
 12 2.8. Syömäsijanmäki 1:10 000 2017 St 637 Äijälä ViPa LI
 13 9.8. Hirsikangas 1:10 000 2018 St 637 Leppävesi - Vihtavuori ViPa LI, KM
 14 16.8. Harisenmäki 1:10 000 2017 Yt 6375 Peurunka-golfin risteys ViPa LI
 15 23.8. Kuusa-Oitinmäki 1:10 000 2018 St 637 Peurungan risteys - Kuusa ViPa 
 16 30.8. Vuontee 1:10 000 2015 St 640 Tarvaalan risteys (Vuontee) ViPa 
 17 6.9. Hietasyrjä 1:10 000 2016 St 637 Kuusa - Äijälä ViPa 
 18 13.9. Vihtavuori 1:5 000 2014 St 637 Vihtavuori - Laukaa ViPa 

Lähdöt:
Tiistaisin klo 17.00–18.30 ja omatoimirastit tiistaista 
eteenpäin (rastiliput useamman päivän metsässä)

Radat:       
5 kpl: 7 km, 5 km, 3-4 km, 3 km (helppo), 2 km 
(erittäin helppo)

Kartat: 
Vuosi = kartan valmistusvuosi. HUOM! Maastoon 
tulleita kasvillisuus- ym. muutoksia on päivitetty 
karttoihin valmistusvuoden jälkeen.

Maksut: 
Karttamaksu 6 € yli 16-vuotiaat ei vipalaiset, 5 € 
vipalaiset ja lapset, ratamestarit ja alle 16-vuotiaat 
vipalaiset maksutta.
Poikkeus: LI-merkityt Laukaan iltarastit 5 € kaikille 
laukaalaisille ja muille 6 €; IRV-osakilpailussa kaikille 
5 € ja alle 16-v. vipalaiset maksutta.

EMIT-leimauskortin vuokra: vipalaiset 1 € ja muut 
2 €.   Kausikortit: vipalaiset 50 € ja muut 60 €

HUOM! Maksuna käyvät myös Smartumin liikunta- ja 
kulttuurisetelit, ennakkoon maksettu saldo-tosite, 
Suomen Hoitosetelin supersetelit, Tyky-Kuntosetelit 
ja Virikesetelit.
 
Tiedotus:       
Laukaa-Konnevesi-lehti, torstaisin

Lyhenteet:       
LI = Laukaan iltarastit, KM = kunnan mestaruuskilpai-
lu, IRV = iltarastiviikon osakilpailu, St = seututie, 
Yt = yhdystie

Lisätietoja:       
ViPa Kari Puurunen, p. 040 7082257, 
kari.puurunen@luukku.com, 
www.vihtavuorenpamaus.net/suunnistus
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Suunnistusmestaruuskilpailut 
ti 9.8.2022

Hirsikangas. Opastus St 637 Leppävesi–Vihtavuori

LIIKUNTATAPAHTUMAT
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100-kuntoilija -kampanja
100-kuntoilija -kampanja pyörähtää käyntiin 1.5. ja jatkuu 31.10. 
saakka. Tavoitteena on 26 viikon aikana koota 100 kuntosuo-
ritusta. Pyri keräämään kampanjan aikana monipuolisesti 100 
kuntosuoritusta kävellen, suunnistaen, golfaten, jumpaten tai 
muilla mielekkäillä tavoilla. Kaikkien 100-kerhoon pääsevien 
kesken arvotaan palkintoja. 100-kuntoilija-kortteja voi ladata 
kunnan nettisivuilta, ja niitä saa myös kirjastoista ja vapaa-aika-
toimistosta.

Mestaripyöräilijä-
kampanja
Mestaripyöräilijä-kampanja pyörähtää käyntiin 1.5. ja päättyy 
31.10. Mestaripyöräilijä-arvontaan pääsee jokainen, joka on 
pyöräillyt em. aikana vähintään 600 km. Kaikkien vähintään 600 
kilometriä pyöräilleiden kesken arvotaan palkintoja. Mestaripyö-
räilijän kuntokortteja voi ladata kunnan nettisivuilta, ja niitä saa 
myös kirjastoista ja vapaa-aikatoimistosta.

Melontaillat
Melontaillat ovat maksuttomia lajiesittelyiltoja, jotka sisältävät 
opetuksen, kajakin, varusteet, ohjatun melontaretken ja vakuu-
tukset. Erillistä ilmoitusta ei tarvita, tervetuloa kokeilemaan.

• Laukaan sataman uimaranta ma 30.5. klo 17
• Lievestuoreen satama, Haarlan uimaranta ti 31.5. klo 17
• Vihtavuori Brittilän uimaranta ke 1.6. klo 17

Kuntokatsastus-
tempaukset 
TIISTAINA 24.5.2022 Likesin Kuntokatsastusradoilla sekä Laukaan 
keskustan urheilukentällä KÄVELY- JA TASAPAINOTESTIT. Testit 
ovat avoimia kaikille ja suunnattu erityisesti eläkkeellä oleville, 
ikäihmisille sekä työikäisille aikuisille. 
Seuraa ilmoittelua Laukaa-Konnevesi-lehden Vattipalstalla! 
Lisätietoa p. 040 7641896/ Satu Rautiainen
Mustavuoren ulkoilualue klo 10, Vihtavuoren urheilukenttä 
klo 13, Laukaan keskustan urheilukenttä klo 16.30

RETKET

Retkille ilmoittautumiset www.kuntapalvelut.fi/lau-
kaanvatti tai vapaa-aikatoimistoon p. 014 2675 725 
/ 050 315 3500 tai 014 2675 761 / 050 315 3503. 
Ilmoittautumiseen tarvittava retken numero löytyy 
kunkin retken otsikon alusta. 

400010 Melontaretki Kirvessaaren kierros ke 29.6.
Kokoontuminen Lievestuoreen sataman uima-
rantaan klo 10. Melomme Lievestuoreenjärven 
eteläpäässä, Maja-, Kivi- ja Kirvessaaren maise-
missa. Retkieväät nautitaan Kirvessaaren upean 
hiekkarannan laavulla. Melontareitin pituus n. 6 km, 
kesto 4 h. Hinta 30 €/hlö sis. kajakin varusteineen, 
ohjatun retken, eväsruokailun ja vakuutuksen. Ilm. 
22.6 mennessä. Enintään 15 hlöä. Oma juomapullo 
mukaan. 
Lisätiedot: vapaa-aikaohjaaja Eero Parviainen 
p. 040 536 8459.

400011 Tarvaala-Laukaa melontaretki ti 5.7.
Kokoontuminen kirkonkylän nuorisotalo klo 10, josta 
kuljetus Tarvaalan uimarannalle. Melomme Sahin-
jokea pitkin Kirkkoniemeen, missä eväsruokailu ja 
nokipannukahvit. Laskemme alas ”Tarvaalankosken” 
komeat maisemat kohti Saraavettä ja Sarakallioita. 

Melontaosuus n. 12 km, kesto n. 5 h. Hinta 50 €/
hlö, saman perheen seuraavilta jäseniltä 40 €/hlö, 
sis. ohjatun retken, kuljetuksen, kaluston, varusteet, 
eväsruokailun ja vakuutuksen. Ota myös oma juoma-
pullo mukaan. Ilm. viimeistään ti 28.6. mennessä. 
Lisätiedot: vapaa-aikaohjaaja Eero Parviainen 
p. 040 536 8459.

400012 Patikka-/melontaretki Hyyppää ti 12.7.
Kokoontuminen Lievestuoreen satamassa klo 10, 
josta kuljetus Hyyppään partiomajalle. Nousem-
me Hyyppään vuorelle ja katselemme ”kappaleen 
kauneinta Suomea”. Partiomajalla eväsruokailu. 
Melomaan lähdemme Kaiturinlahdelta, Paarmakal-
lion ja Lokinsaarten kautta Lievestuoreen satamaan. 
Melontaosuus noin 6 km. Hinta 50 €/hlö, saman 
perheen seuraavilta 40 €/hlö, sis. kuljetuksen, 
ruokailun, kajakin, varusteet, opastetut retket ja 
vakuutuksen. Ota myös oma juomapullo mukaan. 
Retken kesto n. 5 h. Ilm. 28.6. mennessä. 
Lisätiedot: Eero Parviainen p. 040 536 8459.
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Sydän-Laukaan 
koulun liikuntasali
Käyntiosoite; Saralinnantie 3, 41340 Laukaa

Sydän-Laukaan koulun liikuntasalin koko on 900 
m². Hallissa voi harrastaa voimistelua, lentopalloa, 
koripalloa, salibandyä, sulkapalloa ym. pallopelejä. 
Hallissa sijaitsee liikuntasalin lisäksi maksullinen kun-
tosali. Hallin tiloissa voi järjestää diskoja, konsertteja 
ym. tilaisuuksia. Vapaana olevia käyttövuoroja voi 
tiedustella vapaa-aikatoimistosta 014 267 5725.

Vihtavuoren 
liikuntahalli
Käyntiosoite; Haavistontie 11, 41330 Vihtavuori

Vihtavuoren liikuntahallin koko on 1100 m². Halli 
soveltuu monenlaiseen liikuntaan ja etenkin sali-
bandyn pelaamiseen. Halli palvelee erinomaisesti 
tapahtuma-, ottelu- ja turnausjärjestelyjä. Hallissa 
on käytössä kuusi pukuhuonetta, kioski ja reilut 
katsomotilat. Hallin yhteydessä on maksullinen 
kuntosali. Liikuntahallin vapaita käyttövuoroja voi 
tiedustella vapaa-aikatoimistosta, p. 014 267 5725.

Kirkonkylän koulun 
liikuntasali
Käyntiosoite; Jokiniityntie 11, 41340 Laukaa

Kirkonkylän koulun uusi liikuntasali valmistui käyt-
töön maaliskuussa 2022. Liikuntasalin koko on 924 
m² ja sen voi jakaa väliverhoilla kolmeen osaan. 
Liikuntasali soveltuu monenlaiseen liikuntaan sekä 
esitysten ja tapahtumien järjestämiseen. Vapaana 
olevia käyttövuoroja voi tiedustella vapaa-aikatoi-
mistosta puh. 014 267 5725.

Kuntosalit  
Laukaan kunta ylläpitää neljää kuntosalia, jotka 
sijaitsevat Laukaan kirkonkylässä Sydän-Laukaan 
koulun tiloissa, Leppäveden liikuntahallilla, Lie-
vestuoreen koulun yhteydessä ja Vihtavuoressa 
liikuntahallin yhteydessä. Sivustolta www.laukaa.fi/
kuntosalit löydät tietoa aukioloajoista ym. 
Kuntosalille tulee lunastaa esmikko-avainlätkä, joka 
toimii kuntosalikorttina. Avainlätkiä saa kuntosa-
livastaavilta, joihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse 

VAPAA-AJAN TILAT
Multamäen 
leirikeskus
Käyntiosoite; Finnintie 292, 41350 Laukaa as.

Multamäen leirikeskus sijaitsee Peurunkajärven 
rannalla. Käytössä on kaksikerroksinen ohjaajaraken-
nus, jossa on keittiö, ruokailu- ja oleskelutilat sekä 
yöpymistilaa 13 hengelle. Katvela-rakennuksessa 
on majoitustilaa 18 henkilölle, sauna ja keittiötilat.  
Kesällä käytössä on 10 pikkumökkiä, joista löytyy 
nukkumapaikat 40 hengelle.  Keittiörakennuksessa 
on hyvät ruuanvalmistusmahdollisuudet sekä kylmä-
tilat. Ruokasaliin mahtuu n. 40 henkeä.  Harrasteti-
lassa (73 m2) voi järjestää kokouksia, illanviettoja ja 
erilaisia tilaisuuksia. Tavallisen rantasaunan lisäksi 
Multamäessä voi saunoa savusaunassa. Leirikeskusta 
voi vuokrata kokouskäyttöön ja illanviettoihin. sekä 
kaikenlaiseen hauskanpitoon ystävien, työkavereiden 
tai perheiden kanssa. Alueella on hyvät ulkoilumah-
dollisuudet, mm. luontopolku, yhteys Metsoreitille, 
kotia ja laavuja. 
Tiedustelut: Multamäen isäntä Pasi Muttonen 
p. 0400 410 164.  Leirikeskuksen varaukset virka-
aikaan vapaa-aikatoimistosta p. 014 267 5725.

Leppäveden 
liikuntahalli
Käyntiosoite; Tiituspohjantie 50 B, 41310 Leppävesi

Liikuntasalin kokonaispinta-ala on 753 m². Hallissa 
voi harrastaa judoa, voimistelua, lentopalloa, kori-
palloa, salibandyä, sulkapalloa ja muita pallopelejä. 
Hallissa toimii liikuntasalin lisäksi maksullinen kun-
tosali. Hallin tiloissa voi järjestää diskoja, konsertteja 
ym. tilaisuuksia. Vapaana olevia käyttövuoroja voi 
tiedustella vapaa-aikatoimistosta 014 267 5725.

Lievestuoreen koulun 
liikuntasali 
Käyntiosoite; Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore

Lievestuoreen koulun liikuntasalin koko on 821 m²  
ja näyttämö 54,5 m². Hallissa voi harrastaa judoa, 
voimistelua, lentopalloa, koripalloa, salibandyä, 
sulkapalloa ym. pallopelejä. Hallissa sijaitsee liikun-
tasalin lisäksi maksullinen kuntosali. Hallin tiloissa 
voi järjestää diskoja, konsertteja ym. tilaisuuksia. Va-
paana olevia käyttövuoroja voi tiedustella vapaa-ai-
katoimistosta 014 267 5725.

tai sähköpostitse. Kuntosalivastaavat päivittävät 
kuntosalikortteja asiakkaan antamien tietojen mu-
kaisesti. Laskutus tapahtuu vapaa-aikatoimistosta. 
Kuntosalimaksun voit maksaa laskulla tai liikunta- ja 
kulttuurietuuksilla. Huomioithan, että kuntosalikortit 
ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa antaa muiden 
käyttöön.
Alle 16-vuotiaat voivat treenata kuntosaleilla vain 
huoltajan kanssa, jos he eivät ole suorittaneet 
vapaa-aikapalvelujen järjestämää tunnin mittaista 
kuntosalikurssia. Sekä vanhemmalla että lapsella on 
oltava omat kuntosalikortit. Myös alle 16-vuotiaat 
nuoret voivat hankkia salikortin, mikäli käyvät ohja-
tun tunnin mittaisen kuntosalikurssin. Kysy lisätietoa 
kurssista koulusi liikunnanopettajalta tai alueesi 
vapaa-aikaohjaajalta. 

Kuntosalien hinnat vuonna 2022:
Aikuiset; Kausikortti: 1 kk 30 €, 3 kk 80 €, 6 kk 125 €, 
vuosikortti 160 €.
Nuoret alle 18 v., opiskelijat ja työttömät; Kausikort-
ti: 1 kk 20 €, 3 kk 55 €, 6 kk 85 €, vuosikortti 110 €.
Yli 65 v. ja eläkeläiset maksutta.
Kaikkien tulee lunastaa 15 € kulkulätkän, joka lasku-
tetaan erikseen. 

Tiedustelut kuntosalivastaavilta:
• Leppävesi Atte Turtiainen p. 0400 571 839
• Vihtavuori Raimo Kinnunen p. 050 452 3524
• Kirkonkylä Pertti Laukkarinen p. 0400 540 083
• Lievestuore Vesa-Pekka Rautio p. 040 184 7877. 
Sähköpostiyhteydenotot etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Liikuntapuistot
Jokaisessa Laukaan kunnan taajamassa on liikunta-
puisto, joissa voi harrastaa monenlaista liikuntaa oh-
jatusti tai omatoimisesti. Liikuntapuistotarjonnasta 
löytyy mm. luonnonnurmikenttiä, tekonurmikenttiä, 
yleisurheilun olosuhteita, hiekkakenttiä ja kaukaloi-
ta. Kentille voi hakea vakiovuoroja ja tapahtumia. 
Kaikkien taajamien liikuntapuistojen läheisyydessä 
on myös frisbeegolfradat. Uudessa Leppäveden 
liikuntapuistossa on lisäksi pump track -rata sekä 
monipuoliset ulkokuntosalilaitteet. 



18 19

KIRJASTON KESÄLIIKUNTA-
PAIKKOJEN 
HAKUAJAT
Leppäveden liikuntahallin, Sydän-Laukaan liikunta-
salin, kirkonkylän koulun liikuntasalin, Vihtavuoren 
liikuntahallin ja Lievestuoreen koulun kesäkäyttö

Leppäveden liikuntahallin, Sydän-Laukaan koulun 
liikuntasalin, kirkonkylän koulun liikuntasalin ja 
Lievestuoreen koulun liikuntasalin kesäkäyttövuo-
rot ajalle 6.6.–31.8.2022 ovat haettavana 4.5.2022 
mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä sali (montako 
osaa), käyttöaika, käyttäjien, hakijan yhteystiedot 
(nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) 
sekä laskutusosoite. Hakemukset tulee toimittaa 
vapaa-aikatoimistoon. Valmiita kaavakkeita saa 
vapaa-aikatoimistosta sekä www.laukaa.fi/liikunta-
paikat.

Liikuntasalien käyttövuorot talvikaudelle 2022–2023
Liikuntasalien käyttövuorot talvikaudeksi 1.9.2021–
31.5.2022 ovat haettavana 10.6.2022 mennessä. 
Järjestelyyn kuuluvat Sydän-Laukaan koulu, kirkon-
kylän koulun mattosali, kirkonkylän koulun liikun-
tasali, Vihtavuoren koulun liikuntasali, Vihtavuoren 
liikuntahalli, Leppäveden liikuntahalli, Lievestuoreen 
koulu ja Satavuon koulu. Hakemuksesta tulee ilmetä 
sali (montako osaa), käyttöaika, käyttäjien, hakijan 
yhteystiedot (nimi, osoite, puh. ja sähköpostiosoite) 
sekä laskutusosoite. Haku vapaa-aikatoimistosta tai 
nettiosoitteesta www.laukaa.fi/liikuntapaikat.

VAPAA-AJAN 
VUOKRA-
VÄLINEET
Vapaa-aikapalvelut vuokraa välineitä ja tavaroita jär-
jestöille, yksityishenkilöille ja yrityksille monenlaisiin 
vapaa-ajan toimintoihin ja tapahtumiin. 

• Fender-äänenvahvistin, kysy Vapaa-aikatoimis-
tosta, Laukaantie 14, p. 014 267 5725 ja 014 
267 5761 

• Kaasugrilli, pomppulinna, esiintymislava (trakto-
rivetoinen) sekä siirrettävä katsomo (henkilöau-
tolla vedettävä) Vattipajalta (Rokkakankaantie 
3, p. 040 832 0520) vuokrattavissa: 

• nappikone, lumikenkiä ja rinkkoja Vattipajalta 
Pikselistä (Rokkakankaantie 3, p. 040 838 2597) 

• 10-teltta (puolijoukkueteltta), diskovalot ja 
sumopuvut. Sumopuvut sopivat erilaisiin 
tapahtumiin, esim. TYHY- tai virkistyspäiviin 
ohjelmanumeroksi. Pehmustetut sumopuvut 
ja päähineet suojaavat kolhuilta ja vastustajan 
kanssa voi vaaratta painia. Vuokraus sisältää 
sumopuvut, kuljetuksen sekä kaksi ohjaajaa. 
Huom. Puvut ovat melko isot ja painavat, joten 
ne eivät sovellu pienille lapsille. Vuokraukset va-
paa-aikaohjaajilta: Jenni Pekonen 040 776 1381, 
Eero Parviainen 040 536 8459, Santtu Purokuru 
040 725 9967 ja Reija Kehusmaa 040 670 7608. 
sähköpostitse, etunimi.sukunimi@laukaa.fi. 

Kaikki vuokravälineet ovat maksullisia. 
Järjestöille vuokrattavana lämmintä tilaa Vattipajalla, 
Rokkakankaantie 3, p. 0400 410 164.

Aukioloajat 30.5. – 28.8.2022

Pääkirjasto 
Vuojärventie 2, 41340 Laukaa, p. 014 2675 710, 
paakirjasto@laukaa.fi 
Aukioloajat 
ma-to klo 9-19, itsepalvelu 9-13 
pe klo 9-15, itsepalvelu 9-10 
Lehtisali ja näyttelyaula avataan klo 9.

Kirjastoauto  
p. 0400 342 016, kirjastoauto@laukaa.fi 
Kesällä ei ajeta ns. kouluvuoroja. Auton kesätauosta 
tiedotetaan erikseen. Kirjastoauton ajantasainen 
aikataulu: www.laukaa.fi/kirjasto. Aikatauluja saa 
myös kirjastoista.

Lähikirjastot   
Leppävesi: Tiituspohjantie 39, 41310 Leppävesi, 
p. 050 5539 553, lvesi.kirjasto@laukaa.fi 
Lievestuore: Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore, 
p. 050 3153 493, ltuore.kirjasto@laukaa.fi   
Vihtavuori: Koulutie 2, 41330, Vihtavuori, 
p. 040 708 2467, vihtavuori.kirjasto@laukaa.fi

Huom! Lähikirjastojen palveluajoista kesällä tiedote-
taan erikseen, kuten myös perussiivousten aiheutta-
mista suluista. 
Palveluaikojen ulkopuolella kirjastot toimivat joka 
viikonpäivä omatoimikirjastoina klo 8 – 21.
Omatoimikirjastoon pääsee kirjautumalla sisään 
kirjastokortilla ja pin-koodilla. Omatoimikirjasto-
ja voivat käyttää automaattisesti kaikki 15 vuotta 
täyttäneet, joilla on Keski-kirjastojen kirjastokortti ja 
siihen liitetty PIN-koodi.

Omatoimikirjaston käyttöoikeus on henkilökohtai-
nen.  Poikkeuksena täysi-ikäinen henkilö saa päästää 
oman kulkunsa mukana lapsensa tai muun huollet-
tavanaan olevan henkilön kirjaston tilaan. Kirjas-
tokortin haltija on kirjastossa vastuussa mukanaan 
päästämistään henkilöistä.
Alle 15-vuotiaat voivat saada luvan omatoimikirjas-
ton itsenäiseen käyttöön, mikäli kirjaston asiakas-
rekisteriin merkitty huoltaja tai takaaja antaa siihen 
luvan. Huoltajan lupa pitää antaa käymällä lapsen 
kanssa kyseisessä kirjaston toimipisteessä, johon 
lupa halutaan.

Laukaan kunnankirjaston e-palvelut ja tiedotus
www.laukaa.fi/kirjasto ja  
www.facebook.com/laukaan.kunnankirjasto    
Instagram: @laukaan.kunnankirjasto ja 
YouTube: Laukaan kunnankirjasto
Kirjastotoimenjohtaja  
Risto Heikkinen, risto.heikkinen@laukaa.fi 
p. 050 315 3495

Lukudiplomin kautta kirjallisuuden maailmoihin!
Lukudiplomin kautta kirjallisuuden maailmoihin! 
Aikuisten lukudiplomista löytyy 12 aihealuetta, 
niihin sopivia kirjavinkkejä sekä myös muutama 
kevyt haaste. Lukudiplomin suorittaneiden kesken 
arvotaan palkinto ja aikaa lukudiplomin suorittami-
seen on 15.1.2023 saakka. Ks. https://keski.finna.fi/
Content/aikuistenlukudiplomi. Lukudiplomivihkoja ja 
kirjavinkkejä diplomin suorittamiseen on myös esillä 
Laukaan kirjastoissa.
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Laukaan työllisyyspalvelut

Ota yhteyttä: 
Vattipaja www.laukaa.fi/vattipaja, 
puh. 040 0410 164.

Työpaikka tai työ hakusessa? 

Tule mukaan nuorten 
työpajatoimintaan!
 

Laukaan Vattipajoilta löytyy monenlaista duunia, 
tukea ja mahdollisuuksia:

• Media- ja digipaja
• Auto-, metalli- ja puupuoli
• Kiinteistötyö ja rakentaminen
• Kahvio- ja siivoustyö
• Ulkoalueiden hoito
 
Apuna nuorten työllistymisessä:
 

 


