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PALKITTAVIEN URHEILIJOIDEN TILAISUUS 26.3.2008
Palkittavien urheilijoiden tilaisuus järjestetään 26.3.2008 kaupungintalolla klo 18.00.
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuosittain jälkikäteen ansioituneet urheilijat Jyväskylä –viikolla
järjestettävässä tilaisuudessa. Jyväskylän liikuntapalvelukeskus kerää urheiluseuroilta tiedot vuoden 2007
SM-kulta, PM-, EM- MM- ja olympiaurheilijoista osoitetietoineen tammikuun 2008 loppuun mennessä.
Pyydämmekin urheiluseuroja ilmoittamaan tiedot ansioituneista jyväskyläläisistä urheilijoista osoitetiedoin
varustettuna Jyväskylän liikuntapalvelukeskukseen, Kuntoportti 3 40700 JYVÄSKYLÄ tai sähköpostitse:
marja-leena.oinonen@jkl.fi . Lisätietoja: henkilöstö- ja suunnittelupäällikkö Marja-Leena Oinonen puh. 624
837, tai 050-5306943 .

LIIKUNTATOIMINNAN AVUSTUKSET VUODELLE 2008
Liikuntalautakunta on julistanut haettavaksi liikuntatoiminnan vuosi-, projekti- ja kansainvälisen toiminnan
avustukset. Liikuntalautakunnan vuosiavustukset urheiluseuroille ja muille pääasiassa liikuntatoimintaa
järjestäville seuroille ja yhteisöille ovat haettavissa 31.1.2008 klo 16.00 mennessä.
Liikuntajärjestöjen avustuksia voivat hakea ne liikuntajärjestöt, joiden toiminta pääasiassa on yhden tai
useamman liikuntamuodon, kuntoliikunnan tai liikuntakasvatuksen edistämistä. Avustuskelpoinen on
rekisteröity paikallinen urheiluseura tai muu paikallinen yhdistys, jonka toiminta on sääntöjen mukaisesti
liikuntaa. Vuodelle 2008 ovat haettavissa seuraavat avustukset:
Vuosiavustus
Yleisavustus rekisteröidyille jyväskyläläisille (kotipaikka) liikunta-, urheilu- ja erityisliikuntajärjestöille.
Projektiavustus
Liikunta-, urheilu- ja erityisliikuntajärjestöjen kansallisten tai paikallisten suurtapahtumien tukemiseen.
Projektiavustuksia voidaan jakaa myös muuhun Jyväskylää hyödyttävään toimintaan.
Kansainvälisen toiminnan avustukset
Ryhmämatka-avustukset, stipendit ja ateriatuki ystävyyskaupunkeihin ja muuhun kansainväliseen toimintaan.
Hakemukset on tehtävä kirjallisesti liikuntapalvelukeskuksesta saatavalle lomakkeelle tai internet-sivuilta
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta tulostettavalle lomakkeelle. Hakemukset osoitetaan Jyväskylän kaupungin
liikuntalautakunnalle osoitteella: Sivistystoimi/Liikunta, PL 341, 40101 JYVÄSKYLÄ.
Kuoreen merkitään liikuntajärjestöjen avustushakemus.
Liikuntapalvelukeskuksen käyntiosoite on Kuntoportti 3. Hakuaika päättyy torstaina 31.1.2008 klo 16.00.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Lisätietoja antaa tarvittaessa yhteyspäällikkö Erkki Huovinen, puh. 624 834 ja sähköposti erkki.huovinen@jkl.fi.
Tietoja saatavissa myös liikuntapalvelukeskuksen internet-sivuilta, josta saa myös täytettävän/tulostettavan
hakemuslomakkeen.

LIIKUNTATILOJEN JA KOULUJEN LIIKUNTASALIEN HAKUAJAT KESÄ 2008
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelukeskus julistaa haettaviksi liikuntatilojen vakiovuorot kesäkaudelle 2008:
• Kesäkausi (2.5. tai 2.6.- 31.8.2008) 31.3.2008 mennessä
Hakemukset toimitetaan osoitteella: Jyväskylän liikuntapalvelukeskus Kuntoportti 3, 40701 Jyväskylä.
Hakemuksia on saatavilla liikuntapalvelukeskuksen liikuntatiloista sekä osoitteesta www.jyvaskyla.fi/liikunta
Hakemukset kesä- ja talvivuoroista tehdään erillisille lomakkeille.
Lisätietoja antavat: Liikuntapalvelupäällikkö Rauno Saukkonen puh. 624 843 ja yksiköiden vastuuhenkilöt
sekä liikunta-info puh. 624 848.
Yksittäisvaraukset anotaan vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa kirjallisesti liikuntapalvelukeskuksesta.
Lasten ja nuorten liikuntapaikkamaksut
Liikuntalautakunta on päätöksellään 16.1.2008 alentanut lasten ja nuorten liikuntapaikkamaksuja siten, että
urheiluseuroille myönnettyjen harjoitusvuorojen maksuja alennetaan kaikilla liikuntapaikoilla saman
prosenttiosuuden verran. Otteluista ja kilpailuista sekä erillistapahtumista perittäviä maksuja ei alennettu.
Lasten ja nuorten harjoituspaikkamaksujen alennus on keskimäärin 50 % ja päätös koskee vain kaupungin
omistamia liikuntatiloja. Uusi liikuntapaikkakohtainen hinnasto internet-sivuilla:
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/hinnasto

LIIKUNTAPALVLUT JA INFORMAATIO VERKOSSA
Kaupungin liikuntapalveluja sekä informaatiota on siirretty runsaasti myös verkkopalveluihin/internetiin.
Järjestöille huomautetaan, että yhteystietojen ylläpitäminen ja päivittäminen on erittäin tärkeää, koska
Liikuntapalvelukeskus käsittelee ja jakaa informaatiota toisaalle näiden perustietojen avulla. Molemminpuolinen tietojen vaihto on näin tähdellistä.
Liikuntaseurojen yhteystiedot:
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/liikuntaseurat/seurat.php?
Liikuntalautakunnan päätökset:
http://www3.jkl.fi/paatos/lil.htm
Liikuntatilojen varaukset:
https://webbitimmi.jkl.fi/login.do
Latu-info:
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/
Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvitys:
http://jyvaskylanseutu.fi/kuntajako
Järjestökirje julkaistaan vuosittain 2-4 kertaa. Kirjeen voi saada myös sähköpostitse. Jos kirje
on tullut väärään osoitteeseen, ilmoittakaa korjaukset välittömästi liikunta-infoon, puh. 624 834
tai liikunta.info@jkl.fi

