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Yhteistyössä mukana:

Noukanniemi on yksityinen hotelli-ravintola Päijänteen rannalla, Vaajakosken
Haapaniemessä. Noukanniemi tarjoaa majoituspaketit kilpailijoiden käyttöön ennen kilpailua
ja kilpailuviikonloppuna. Kysy tarjousta koodilla ”uusi kalastuskilpailu”. Noukanniemen
vierasvenepaikoilla on mahdollista lepuuttaa myös venettä. Noukanniemessä sijaitsee myös
toinen kilpailuviikonlopun veneenlaskupaikoista. Kotisivu http://www.noukanniemi.fi/.

Hotelli Alba sijaitsee Jyväsjärven rannalla ja lähellä Jyväskylän yliopistoa ja Alvar Aalto
museota. Kaunis järvimaisema kruunaa rauhalllisen yöpymisen. Alba tarjoaa majoituspaketit
kilpailijoiden käyttöön ennen kilpailua ja kilpailuviikonloppuna. Alban vierasvenepaikoilla on
mahdollista lepuuttaa myös venettä. Kysy tarjousta viitteellä ”uusi kalastuskilpailu”
http://www.hotellialba.fi/fi/.

Naissaaren kahvi- ja juhlahuone tarjoaa maittavat eväät kisaviikonloppuna kilpailijoille,
yleisölle ja talkooväelle. Kahvi- ja juhlahuone sijaitsee kisakeskuksen välittömässä
läheisyydessä
osoitteessa
Naissaarentie
2,
40800
Vaajakoski.
Kotisivu
http://naissaarenkahvihuone.fi/.

Kalastusvälineiden erikoisliike. Pelimies tarjoaa virallisen kisaveikkauksen lähimmäksi
voittotulosta veikanneelle Water Wulf HD Vedenalaisen kalastuskameran. Kotisivut
http://www.pelimiespalokka.com/.

”Toiminta-ajatuksemme on tuottaa asiakkaille laadukkaita painotuotteita. Yli 36 vuoden
kokemus, vahva ammattitaito, toimitusvarmuus ja joustava palvelu sekä tulostinkantamme
takaavat hyvän laadun ja tarpeisiinne sopivat tuotteet ja toimitusajat.”
Seripiste
vastaa
opastekylttien
http://www.seripiste.fi/.

ja

kilpailukarttojen

laminoinnista.

Kotisivu

”Tarjoamme palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn
kehittämiseen. Tuotamme jäsenillemme ja asiakkaillemme palveluja, joista saa
mahdollisimman paljon lisäarvoa, laatua, kilpailukykyä ja kannattavuutta. Toimintatapamme
on kumppanuus yhtymän jäsenten ja niiden asiakkaiden kanssa. Kotisivu https://keskisuomi.proagria.fi/.

Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry on maakunnallinen kalatalouden neuvontajärjestö, joka on
Kalatalouden Keskusliiton jäsen. Keski-Suomen kalatalouskeskuksen pääasiallinen toimiala
on kalatalousneuvonta ja kalaveden omistajien edunvalvonta. Kalatalouskeskuksen
toimihenkilöt toimivat isännöitsijöinä kahdeksassa maakunnan kalastusalueessa.
http://www.kskalatalouskeskus.fi/.

”Tähtikuva Oy on Jyväskylän Vaajakoskelta käsin toimiva yritys, jolla on rautainen kokemus
valokuvauksesta etenkin yritysasiakkaille. Yrityksen erikoisalaa ovat erilaiset mainoskuvat ja
lehdistökuvat. Niitä on toimitettu erilaisiin julkaisuihin jo vuodesta 1987 lähtien. Kuvaukset
hoituvat joustavasti ja vankalla ammattitaidolla ympäri Suomen. Kun kaipaat laadukkaita
valokuvia nopeasti, kysy tarjous Tähtikuva Oy:stä!”
Tähtikuva Oy vastaa kilpailun kuvaamisesta. Kotisivu http://www.tahtikuva.fi/.

”Wanha Paja on Puttipajan sisustusmyymälä, josta löydät valloittavia sisustus- ja
kattausideoita sekä suloisia lahjoja kauniisti paketoituna. Design puoti Wanha Paja on
Puttipajan tuotteiden lisäksi pullollaan paikallisten käsityöyrittäjien ihastuttavia tuotteita ja
mainioita tuliaisia. Design puoti Wanha Paja toimii vuonna 1896 rakennetussa entisen sahan
höyryhuoneessa. Outlet-osastolta teet todellisia löytöjä.”
Puttipaja sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä osoitteessa Naissaarentie 1,
40800 Vaajakoski. Kotisivu http://www.puttipaja.fi/wanha-paja.

KALUSTEKARTANO

Huonekaluliike Kalustekartano sijaitsee osoitteessa Konttisentie 1, 40800 Vaajakoski.
Huonekalujen vähittäiskauppa.

VAAJAKOSKEN TEOLLISUUSTALO OY

Päijänteen rannalla, Jyväskylän vehreissä maisemissa sijaitsee Vaajakosken Teollisuustalo
Oy -niminen kiinteistöosakeyhtiö, jossa toimii lukuisia yrityksiä eri aloilta. Kotisivu
http://www.sijoitusasunnot.com/vaajakosken-teollisuustalo/.

