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Kuhmoisten Liikuntatarjotin  

Pitelet käsissäsi Kuhmoisten kunnan Liikuntatarjotinta, joka tuo koko kunnan liikuntatarjonnan eteesi 

yhdessä paketissa. Liikuntatarjotin on tärkeä askel kohti tavoitettamme tarjota jokaiselle kuntalaiselle 

mahdollisuus löytää itselleen innostava tapa liikkua. Suosittelemme lämpimästi kokeilemaan tarjontaa 

laidasta laitaan, sillä uusi suosikki voi löytyä aivan yllättäen! 

Liikuntatarjotinta tullaan päivittämään tasaisin väliajoin, ja uusien liikuttajien kannattaakin olla 

liikuntatoimeen yhteydessä sivuille pääsemiseksi.  

 

Liikunnallisin terveisin, 

Kuhmoisten liikuntatoimi 
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Liikuntatoimi 

Toritie 34 B 
17800 Kuhmoinen 
 
Liikuntaneuvoja 
Pipsa Suominen    
0400344582    
pipsa.suominen@kuhmoinen.fi   
 
Liikuntapaikkojen hoitajat 
Harri Pihkala   Janne Kotajärvi 
0407122547   0505293891 
harri.pihkala@kuhmoinen.fi  janne.kotajarvi@kuhmoinen.fi 
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Perusliikunta 
Juoksu/kävely, uinti, hiihto, luistelu, pyöräily 

 

Juoksu- ja juoksun oheisharjoittelu 

Lenkkikerho (KUMU) 

Vanhasali (talvi) / Urheilukenttä (kesä) 

Sunnuntai klo 17-19 

Hinta: Jäsenmaksu 10€ + mahdolliset erikoistapahtumat 

”Ryhmässä on monen tasoisia liikkujia, ja harjoitteissa pyritään ottamaan tämä huomioon. Treeneissä 

opetellaan muun muassa juoksutekniikkaa ja tehdään juoksuun liittyviä harjoitteita. Harjoitteet ovat 

tehokkaita ja hyvä porukka innostaa ylittämään itsensä huomaamatta. Toimintaamme sisältyy myös 

toisinaan vaihtelua esimerkiksi polkupyöräretkien, vesijuoksun ja triathlonin muodossa.” 

Ilmoittautuminen: Kaisa Heickell  

 

LENKKEILY 

Kunnonmiehet 

Lenkille lähdetään Kuhmolan pihasta 

Maanantai ja keskiviikko iltaisin 

Maksuton 

Lisätietoja Kari Tuomola 0400357656 

 

UINTI / VESIVOIMISTELU 

Liikuntatoimi järjestää retkiä läheisiin uimahalleihin syksyisin ja keväisin. Nämä retket sisältävät ohjatun 

vesivoimistelun. 

Lisätiedot Liikuntatoimi 

 

Talvilomalla ja syyslomalla liikunta- ja nuorisotoimi järjestää retken kylpylään! Seuraa tapahtumakalenteria 

 

KIRKONKYLÄN UIMALA 

Osoite: Soini Nikkisen kaari 8, 17800 Kuhmoinen 

Uimalassa on rannassa lasten uintialue ja poikkilaiturin rannasta lähtevien laiturien välissä 25 m uintialue. 

Uimalassa on myös 5m, 3m, ja 1 m hyppytasot. Huoltorakennus on yhteinen urheilukentän kanssa. Uimala 

on peruskorjattu kesällä 2015. Uimalan ylläpitäjänä toimii liikuntatoimi. 

 

MUUT UIMARANNAT 

Kalholanniemen uimaranta 

Osoite: Haaverannantie, 17800 Kuhmoinen 

Kokonniemen uimaranta 

Osoite: Kokonniementie, 17800 Kuhmoinen 

Tehin hiekka 

Osoite: Partaalantie, 17800 Kuhmoinen 

Muilla uimarannoilla on Tehin Hiekkaa lukuun ottamatta pienet laiturit. Kaikilla uimarannoilla on myös 

pukukopit. Uimarantojen ylläpitäjät liikuntatoimi ja tekninen toimi. 
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Jumpat, lihaskuntoharjoittelu ja voimistelu 
Työväenopisto KKI-jumppa, pilates, kuntosali, lihaksille voimaa, tuolijumppa 

 

LIHAKSILLE VOIMAA 

Liikuntatoimi 

Kuhmola 

Maanantai klo 9.00-10.00 

Maksuton 

”Ohjattua lihaskuntoharjoittelua, jossa jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Ryhmä on suunnattu 

erityisesti vähän liikkuville ja aloittelijoille, joten tutustumaan tulemista ei tarvitse jännittää!” 

Lisätiedot: Pipsa Suominen 0400344582 / pipsa.suominen@kuhmoinen.fi 

 

TUOLIJUMPPA 

Liikuntatoimi 

Kuhmola 

Perjantai klo 11.00-11.30 

Maksuton 

”Kevyttä lihaskuntojumppaa ja venyttelyä. Liikkeet tehdään tuolilla istuen tai tuolia apuna käyttäen.” 

Lisätiedot: Pipsa Suominen 0400344582 / pipsa.suominen@kuhmoinen.fi 

 

KUHMOISTEN NAISVOIMISTELIJAT 

Koulukeskuksen uusi sali 

Ma 18.00- 19.00 Kuntomix 

”Jumppa josta tulee hyvä olo! Koordinaation, lihaksiston sekä liikkuvuuden ylläpitoa matalilla askelluksilla 

ilman hyppyjä.” 

Ma 19.00 - 20.00 Powerbikki 

”Sykettä sekä hikeä nostattavaa askellusta, lihaskuntoharjoitteita välineillä ja ilman sekä itsensä 

ylittämistä.” 

Ti 18.00-19.00 Parkourgym (vanhassa salissa) 

”Tykätäänkö teillä hyppiä, ylittää esteitä, tasapainoilla, tehdä temppuja? Nyt tähän kaikkeen on 

mahdollisuus! 7-vuotiaista alkaen lapsille ja nuorille, tytöille sekä pojille on suunnattu liikuntamuoto, jossa 

liikutaan monipuolisesti yhdistäen telinevoimistelu ja parkour” 

Ke 18.30- 19.30 Habaa! (vanhassa salissa!) 

”Monipuolinen ja tehokas lihaskuntopainoitteinen tunti, ei vaikeita askelkuvioita, koko kehon lihaksistoa 

kuormittavia liikkeitä eri välinein ja harjoitusmenetelmin.” 

Hinta: Jäsenmaksu 40€ aikuiset, 15€ lapset 

Ilmoittautuminen: Paikan päällä Lisätiedot: Jaana Salminen 0407423848  

Kotisivut: https://knv.seura.info 

 

 

 

 

 

 

https://knv.seura.info/
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Palloilu ja mailapelit 
Salibandy, lentopallo, puulaaki, sulkapallo, katukoris 

 

LENTOPALLO 

Kuhmoisten KUMU (lentopallojaosto) 

Koulukeskuksen uusi sali 

Ti 17.30-19.00 Juniorilentopallo 

”Tekniikkaharjoitusta sekä reaktio- että tarkkuusharjoituksia. Sekä erilaisia pienpelejä, joiden tarkoituksen 

on syventää nuorten lentopalloilun teknistä osaamista ja innostaa liikkumaan.” 

To  18.00-19.30 Nuoret  

”Harjoitukset sisältävät pallon käsittelyä ja pienpelejä. Tarkoituksena kehittää jokaisen pelaajan taitoja.” 

Ti 19.00-21.00 ja To 19.30-21.30 Miehet  

Pe 19.00-21.30 Kuntolentopallo 

”Ryhmä kaiken tasoisille ja ikäisille pelaajille.” 

Su 15.00-17.00 Sekalentopallo 

”Pelataan lentopalloa erilaisia kenttäkokoja hyväksi käyttäen sekä isku- ja taktiikkaharjoituksia. 

Tarkoituksena syventää innostusta lentopalloiluun.” 

Hinta: Jäsenmaksu 10€ (perhemaksu 20€) 

Ilmoittautuminen: Asta Olkkonen 0405709451 

 

Tissiwolley 

Koulukeskuksen uusi sali 

Ma 20.00-21.30  

”Naisille tarkoitettu lentopalloryhmä. Sopii monen tasoiselle pelaajalle.” 

Hinta: Ilmainen 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Mari Korppila 0445775529 

 

Puulaakilentopallo 

Liikuntatoimi 

Koulukeskuksen uusi sali 

Ke 19.00-21:30 

”Syyskaudella pelataan lentopallon puulaakiottelut. Kuka vain voi kerätä joukkueen kasaan ja ilmoittautua 

mukaan, tai kysellä joukkueista vapaita paikkoja mikäli haluaa tulla vain pelaamaan. Ilmoittautumiset ovat 

syksyllä ja pelit aloitetaan viimeistään lokakuussa. 

Hinta: Maksuton 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Pipsa Suominen 0400344582 

 

BeachVolley-kentät 

Osoite: Puistotie 4, 17800 Kuhmoinen 

2 beachvolley kenttää ovat käytössä kesäaikaan. Kentällä pelataan Kuhmoisten KUMU:n järjestämä 

King/Queen of the Beach -sarjaa, jonka aikataulusta ilmoitetaan alkukesästä. Muutoin kenttä on vapaassa 

käytössä ja käyttö on maksutonta. Kenttien ylläpidosta vastaavat yhteisesti Kuhmoisten Kumun 

lentopallojaosto sekä liikuntatoimi.  
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SALIBANDY 

Koulukeskuksen uusi sali 

Ke 17.00-19.00 / Pe 17.00-19.00 / Su 18.00-21.00 / Ei erillistä ilmoittautumista.  

Lisätietoja: Marko Aarroskari 0400240081 

 

KOULUKESKUKSEN TENNISKENTTÄ 

Osoite: Länkipohjantie 64, 17800 Kuhmoinen 

Kentän pinta on avoin asfaltti. Tenniskenttä on melko huonokuntoinen, syksyisin liukas ja ympärysaidassa 

on reikiä. Tenniskentän ylläpitäjänä toimii liikuntatoimi, mutta kentän välttävän kunnon vuoksi jokainen 

pelaaja pelaa omalla vastuullaan. 

 

KATUKORIS 

Katukorista voi pelata koulukeskuksella. Tarvitset oman koripallon mukaan. 

 

PÖYTÄTENNIS / PINGIS 

Yläkoulun pihan katoksesta löytyy pöytä joka on vapaassa käytössä. Lisäksi koululta löytyy 2 pöytää joihin 

voi varata liikuntatoimesta pelivuoroja. Tarvitset omat mailat ja pallot. 

Lisätiedot: Pipsa Suominen 0400344582 / pipsa.suominen@kuhmoinen.fi 

 

Ulkoliikunta 
Frisbeegolf, suunnistus, pururadat, kävely, sauvakävely, hiihto 

 

FRISBEEGOLF 

Frisbee golf -rata alkaa koulukeskukselta. Rata on 18-väyläinen. Rata soveltuu aloittelijoille ja harrastajille 

mainiosti. Väylät ovat monipuolisia korkeuseroineen ja vaihtelevine pituuksineen. 

Rata avoinna vapaaseen käyttöön jatkuvasti ja käyttö on maksutonta. 

Paikallinen frisbeegolf seura Disc Klupi Kuhmoinen 

DKK järjestää viikkokisat tiistaisin klo:18.00  

Viikkokisojen osallistumismaksu 2€.  

”Viikkokisoihin voivat osallistua kaikki halukkaat. Järjestämme lajiesittelyjä ryhmille erikseen sovittaessa. 

Frisbee golf on edullinen laji harrastaa, sillä rahaa menee lähinnä kiekkoihin.” 

Ilmoittautuminen viikkokisoihin paikanpäällä 17.15-17.45 

 

SUUNNISTUS 

Päijät-Rasti 

Paikka vaihtelee reittien mukaan, opastus alkaa aina vt24:ltä 

Hinnat: Karttamaksu 5€ / kerta, alle 16-vuotiaat maksutta 

”Iltarastit on tapahtuma, jossa kohtaavat sekä suunnistusta aktiivisesti harrastavat että luonnossa 

mielellään liikkuvat kuntoilijat. Reittejä on yleensä kolme, joista lyhin on yleensä helpoin ja pisin vaativin. 

Reittejä ei tiedetä vielä etukäteen. Tapahtumissa ei ole varsinaista ohjausta, mutta neuvoja annetaan 

mielellään. Kuhmoisten lisäksi toimintaa järjestetään Padasjoella ja Asikkalassa.”  

Ilmoittautuminen: Paikan päällä, lisätietoja Hannu Lahti 0400773489 hannu.e.lahti@gmail.com ja Eero 

Lampi eero.lampi@pp.inet.fi 

mailto:pipsa.suominen@kuhmoinen.fi
mailto:hannu.e.lahti@gmail.com
mailto:eero.lampi@pp.inet.fi
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ULKOILU 

Karkjärven Kuntorata 

Osoite: Kuntotie 4, 17800 Kuhmoinen 

Kuntoradan pituus on 2600 m. Rata toimii talvisaikaan hiihtolatuna ja sen varrella on yksi laavu. Syyskuun 

lopulta maaliskuun lopulle reitti on valaistu klo 22.00 asti. Radan pinta on uusittu syksyllä 2017, josta 

johtuen radalla on helppo kulkea myös lastenvaunujen tai apuvälineiden kanssa. Ylläpitäjä on liikuntatoimi. 

 

Ryytjärvenlenkki 

 

 

URHEILUKENTTÄ 

Osoite: Soini Nikkisen kaari 8, 17800 Kuhmoinen 

Juoksuradoilla ja suorituspaikoilla muovipinnoite. Keskikentän pelialueella nurmi. 6 kiertävää juoksurataa, 

joiden pituus 350m. Kentän ylläpitäjä liikuntatoimi.  

Välineistö löytyy kaikkiin yleisurheilulajeihin lukuun ottamatta vesiestettä ja moukaria heitetään vain 

koulun hiekkakentällä. 

 

HIIHTOLADUT 

Karkjärven kuntorata 

-Kts ulkoilu-osio 

Koulukeskus 

-osoite: Länkipohjantie 64, 17800 Kuhmoinen 

Ryytjärven laavu 

-Opastettu latu lähtee koulukeskukselta 

 

JÄÄLAJIT 

Osoite: Länkipohjantie 64, 17800 Kuhmoinen 

Koulun pallokenttä/ jääkiekkokaukalo ja luistinrata 

Kentän koko on 60 x 90 m. Pinta on kivituhkaa. Kentän laidassa on moukarihäkki. Kentällä on talvisaikaan 

jääkiekko kaukalo ja luistinrata. Kentän ylläpitäjä on liikuntatoimi 

 

Muut lajit 
moottoriurheilu, ratsastus, venyttely, tanssi, skeittaus 

 

Moottoriurheilu toimintaa Kuhmoisissa tarjoavat seuraavat yhdistykset: 

 Kuhmoisten Moottorikerho (moottoripyöräily)  

o Pj. Sasu Kauppinen 0400852532 / Siht. Petri Terrinen 0400616841 

 Kuhmoisten Moottorikelkkailijat  

o Pj. Jukka Järvenpää 0400930169 / Siht. Reijo Soininen 0400491645 

 Kuhmoisten Urheiluautoilijat 

o Pj. Olli Nummelin 0405365663 / Siht. Silmu Sarvala 035558063  
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SKEITTAUS 

Koulukeskuksen skeittiparkista löytyy muun muassa Quaterpipe 1,1, Roller, Olliebox 0,4 - 0,2 ja Grinrail 

2400. Ei ohjattua toimintaa. Paikan ylläpitäjänä toimii liikuntatoimi. 

 

TANSSI 

Senioritanssi 

Jämsän työväen opisto 

Kuhmola 

Syksy 14.9.-30.11.2016 Kevät 11.1.-5.4.2017 

Ke 18.30-20.00 

Kurssimaksu: 59€ 

”Senioritanssi on virkistävä liikuntamuoto niin mielelle kuin keholle, siis tule mukaan joukkoon iloisin, 

avoimin mielin mukavan asun ja sisäkenkien kera.” 

Ilmoittautumiset: Jämsän työväenopistoon internetissä tai 040 712 2640 /  

Lisätietoja: Mirja Heinonen 0405815498 

 

Lavatanssi 

Tahtoo Tanssia 

Vanhasali 

To 18.00-20.30  

Lisätiedot: Anneli Rautakoski 0400 824458 

www.tahtootanssia.fi 

 

 

RATSASTUS 

Kirjonurmen talli (kilpailutoiminnassa mukana Kuhmoisten Kopse ry) 

Nelostie 1391, 17800 Kuhmoinen 

Palveluiden ajankohta ja hinnat vaihtelevat 

”Tallimme on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä viehättävä ratsastuskoulu. Tarjoamme ratsastustunteja 

kentällä, maneesissa ja maastossa. Keskitymme hyvään opetukseen ja oikeaoppisen ratsastustaidon 

kehittämiseen.” 

Yhteystiedot:  

Kirjonurmentalli: Meija Lahtinen 0407754842, Miia Lahtinen 0405268837 

etunimi.sukunimi@kirjonurmentalli.net nettisivut: www.kirjonurmentalli.net  

Kuhmoisten Kopse: (Pj.) Markku Kesämaa 0456703814 / (Siht.) Miia Lahtinen 0405268837 

 

VENYTTELY 

Kuhmoisten KUMU (yleisurheilu jaosto) 

Vanhasali 

Pe 19.00-20.00  

Maksuton 

Ei ilmoittautumista Lisätiedot: Kaisa Heickell 0505658861 

http://www.tahtootanssia.fi/
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Oheistarjonta  
Liikuntaneuvonta, välinevuokraus, tapahtumat 

 

Välinevuokraus/-lainaamo 

Liikuntavälineitä on mahdollista lainata liikuntatoimesta ja kesäaikaan kirjastolta.  

Varaaminen on maksutonta. Varaukset: Pipsa Suominen 0400344582 / pipsa.suominen@kuhmoinen.fi 

 

Liikuntaneuvonta 

Liikuntatoimi tarjoaa kuhmoislaisille maksutonta liikuntaneuvontapalvelua. Liikuntaneuvonta on tarkoitettu 

kaikille terveyden ja jaksamisen kohentamisesta kiinnostuneille kuntalaisille. 

Liikuntaneuvonta toteutetaan henkilökohtaisena tapaamisena, jossa käydään läpi liikuntaan, 
ravitsemukseen, lepoon sekä muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin liityviä asioita asiakkaan lähtötilanne 
huomioiden. Liikuntaneuvonta on myös erinomainen tuki esimerkiksi kuntouksen yhteyteen tai sen jälkeen. 

Ajan liikuntaneuvontaan voit varata omatoimisesti ottamalla yhteyttä kunnan liikunnanohjaajan: 
Pipsa Suominen 0400344582, pipsa.suominen@kuhmoinen.fi 
 
Salivuorot 

Salivuoroja voi varata yksityiseen käyttöön liikuntatoimen kautta. Suurempi ryhmä ajaa aina pienemmän 

ohi. Salivuoroja jaetaan kesäksi (hakuaika toukokuussa) sekä syyskaudelle (hakuaika heinäkuussa ja lisähaku 

tammikuussa) 

mailto:pipsa.suominen@kuhmoinen.fi
mailto:pipsa.suominen@kuhmoinen.fi

