Järjestökirje liikuntajärjestöille
Nro 3

Syyskuu 2008

Järjestökirje on Jyväskylän kaupungissa toimiville liikuntajärjestöille 3-5 kertaa vuodessa
lähetettävä tiedote, joka julkaistaan myös verkossa: http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat
Mikäli tämä kirje tuli väärälle henkilölle tai virheelliseen osoitteeseen,
oletko ystävällinen ja ilmoitat siitä liikuntapalvelujen infoon, puhelin: 624848.
Paperisen järjestökirjeen sijaan voi tilata seuralleen myös sähköposti-ilmoituksen,
jolloin tiedotteen ilmestyessä, siitä lähetetään ao. osoitteeseen vain sähköinen ilmoitus.

UUDEN JYVÄSKYLÄN SEURAFOORUMI
SUNNUNTAI 14.9.2008 klo 15▬17 Alvar luentosali
Uuden Jyväskylän rakentamiseen ja valmisteluun on varauduttu järjestämällä useita
yleisötilaisuuksia. Kutsumme nyt liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen edustajia uuden
kaupungin alueelta Seurafoorumiin, keskustelemaan, kuuntelemaan sekä vaikuttamaan
urheilun ja liikunnan kolmannen sektorin asemaan uudessa n. 130.000 asukkaan ja lähes 250
urheilujärjestön Jyväskylässä.
Seurafoorumin ohjelma on järjestökirjeen liitteenä. Foorumi osa
Hyvän Olon viikonlopun 13.−14.9.2009 tapahtumia.
Lisätietoja: yhteyspäällikkö Erkki Huovinen, puh. 624 834 (Tietotalo)

JÄRJESTÖJEN YHTEYSTIEDOT
Kaupungin sivistyspalvelut/liikunta pitää yllä järjestörekisteriä. Rekisteri on tiettyjen
yhteystietojen osalta julkinen ja po. tiedot ovat nähtävinä seudullisessa
verkkopalvelussa: http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/liikuntaseurat/
Korpilahden ja Jyväskylän maalaiskunnan seurojen yhteystiedot on liikuntahallinnon toimesta
siirretty järjestörekisteriin. Selvää kuitenkin on, että yhteystiedoissa on runsaasti
vajavaisuuksia. Jos tiedätte, ettei järjestönne tietoja ole vuoden 2008 aikana päivitetty, tehkää
päivitys tämän kirjeen liitteenä olevalla lomakkeella (osoitekortti).

Päivitetyn lomakkeen voitte jättää/postittaa Liikunta-infoon Monitoimitalolle, Kuntoportti 3,
40700 JYVÄSKYLÄ tai mihin tahansa uuden kaupungin liikunnalliseen palvelupisteeseen,
josta lomake tulee sisäisen postin kautta perille.
Lisätietoja: Liikuntainfo, puh. 624848, E-mail: liikunta.info@jkl.fi

AVUSTUSTEN TILITYKSET
Jyväskylän kaupungin liikuntalautakunnan vuonna 2008 myöntämistä toiminta-avustuksista
on tehtävä tilitykset. Tilitykset toivotaan tehtävän vuoden loppuun mennessä, erityisesti sen
vuoksi, että uuden kunnan syntyminen merkitsee monenlaista hallinnollista muutosta.
Tilitysten ohjeet ja lomakkeet löytyvät verkkosivuilta:
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat/avustamisen_periaatteet
Ohjeita ja lisätietoja: yhteyspäällikkö Erkki Huovinen, puh. 624 834 (Tietotalo)

INFORMAATIO LIIKUNNAN TAPAHTUMISTA
Informaation jakaminen sekä välittäminen ovat tärkeää, koska kaupungin info-palveluista
kysytään järjestöjen toiminnoista sekä harrastuksista monella eri tavalla, erityisesti näin
syyskauden alkaessa.
Kun järjestöllänne on jotain tavallisuudesta poikkeavaa, turnauksia, tapahtumia,
yleisötilaisuuksia jne. ilmoittakaa niistä Liikunta-infoon, monitoimitalolle.
Tapahtumista, myös sarjaotteluista toivotaan ilmoituksia myös kaupungin yleiseen
tapahtumakalenteriin, jossa ilmoituksen voi jättää verkossa hyvin helposti.
http://www3.jkl.fi/tapahtumat/ilmoitaoma.php

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTALAUTAKUNNAN KOKOUKSET
Liikuntalautakunta pitää syyskaudella kokouksia seuraavasti:
17.9.2008, 15.10.2008, 19.11.2008 ja 10.12.2008.
Kokoukset pidetään Hipposhalli Kihu-kokoustiloissa, klo 17.
Sähköinen linkki esityslistoihin ja päätöksiin: http://www3.jkl.fi/paatos/lil.htm

LIIKUNTAPALVELUKESKUKSEN OHJATTU LIIKUNTA
Alkamisajat
Liikuntapalvelukeskuksen järjestämät AaltoAlvarissa kokoontuvat kaikki terveysliikunnan
ryhmät, Seniorikuntosalin toiminta sekä vesijumpat, jotka ovat tarkoitettu iäkkäille ja muille
erityisryhmille käynnistyvät 1.9.2008 alkaen. Maksu: uimahallin kertamaksu.
Muissa kuin uimahallin tiloissa toimivat erityisliikunnan ryhmät iäkkäille ja pitkäaikaissairaille
käynnistyvät ma 8.9. alkaen.

Eri tavoin vammaisten henkilöiden sekä lasten erityisliikuntaryhmät käynnistyvät ma 22.9
alkaen.
Vauvauinti alkaa 6.9 la ja su klo: 8-9.30
Ilmoittautuminen ryhmiin
1.Erityisliikunnan ryhmiin voi ilmoittautua p. (014) 624 842 ma 18.8 alkaen klo 8 alkaen,
sekä myöhemmin koko toimintakauden ajan.
2. Terveysliikunnan ryhmiin ilmoittaudutaan ma 25.8 alkaen klo 9 – 12 välisenä aikana, p.
(014) 626 994, sekä myöhemmin koko toimintakauden ajan.
3. Kilokaartiin ® ilmoittautuminen alkaa maanantaina 25.8.2008 tai klo 17.00 AaltoAlvarissa
järjestettävässä infotilaisuudessa. Ilmoittautua voi myös muina aikoina puhelimitse
(014) 626 994 tai 050 5584697. Lisätietoja: Anna-Leena Karkkainen@jkl.fi
4. Seniorikuntosaliryhmiin ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 050 522 8723 ma 25.8 alkaen
klo 9 -12 välisenä aikana.
Ryhmiin valikoidutaan puhelimessa tehtävän toimintakyvyn tasoa kartoittavan alkukyselyn
mukaan. Harjoittelu seniorikuntosalilla edellyttää kykyä liikkua itsenäisesti tai apuvälineillä.
Ohjattuja kuntosaliryhmiä on päivittäin toimintakyvyltään erikuntoisille asiakkaille.
5. Uimakouluihin ilmoittaudutaan 18.8. alkaen liikuntainfoon p (014) 624 848
6. Uusille vauvauimareille info- ja ilmoittautumistilaisuudet:
la 23.8. klo 10.00 Hipposhallin auditorio (Rautpohjankatu 6)
la 4.10. klo 10.00 Hipposhallin auditorio
la 8.11. klo 10.00 Hipposhallin auditorio
Tarkemmat ryhmien aikataulut 3.9.ilmestyvässä Jyväskylä-lehden Liikutaan - liitteessä

KELKKALÄTKÄÄ JYP JUNIOREIDEN VÄREISSÄ
JYP Juniorit aloittaa kaudella 2008-2009 kelkkalätkätoiminnan yhteistyössä Jyväskylän
kaupungin liikuntapalvelukeskuksen erityisliikunnan kanssa. JYP Junioreiden strategiaan
kelkkalätkätoiminnan aloittaminen soveltuu erinomaisesti, sillä seura haluaa toimia
yhteiskuntavastuullisena urheiluseurana. JYP Juniorit onkin ensimmäinen
juniorijääkiekkoseura Suomessa, jossa kelkkalätkää voi pelata. Jyväskylän kaupungin
puolesta asiaa hoitaa liikunnanohjaaja Eero Simonen ja JYP Junioreista valmennuspäällikkö
Mikko Palsola.
Uudet harrastajat ovat tervetulleita mukaan.
Ryhmän toiminta-ajatus
Ryhmän toiminta-ajatuksena on tarjota liikuntarajoitteisille mahdollisuus harrastaa
kelkkajääkiekkoa urheiluseurassa mukavassa ja kannustavassa ympäristössä yhdessä
muiden vammattomien pelaajien kanssa. Tulevaisuuden visiona on kehittää kelkkalätkä
toimintaa siten, että se tarjoaisi mahdollisuuden pelata lajia aina kilpatasoa myöten.

Kelkkalätkän urheilulajina
Kelkkalätkä on mukava jääliikuntalaji, jota pelataan 5 vastaan 5 - pelinä. Maaleina toimivat
normaalikokoiset maalit. Pelialue on normaalikokoinen jääkiekkokenttä, vaihdot tapahtuvat
jäänajoluukun kautta. Kelkkalätkä on fyysisesti vaativa laji varsinkin ylävartalon osalta, sillä
peliä pelataan luistimien sijaan kelkassa istuen. Laji soveltuu niin liikuntarajoitteisille kuin
myös vammattomille. JYP Juniorit toivookin, että mukaan ryhmän toimintaan tulisi myös
vammattomia pelaajia. Tällä hetkellä ryhmässä pelaa n. 10 pelaajaa. Ryhmän nuorimmat
pelaajat ovat 16-vuotiaita. Ryhmän kokoa on tarkoitus kasvattaa maltillisesti.
Yhteistyöverkosto mukana kelkkalätkätoiminnassa
JYP Juniorit on saanut Nike Bauerilta sekä Intersport Megastore Tourulalta
varustelahjoituksia, joten pelaajille löytyy ensi alkuun jääkiekkovarusteita. Kelkkalätkää tullaan
pelaamaan Hippoksella sekä Peurungassa.
JYP Juniorit selvittää ryhmälle potentiaalisia yhteistyökumppaneita, jotka voisivat olla mukana
kehittämässä kelkkalätkätoimintaa. Yksi tulevaisuuden yhteistyökumppani voisi olla
esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala. Kyseisen ryhmän
opiskelijoista voisi löytyä tulevaisuudessa potentiaalisia valmentajia/ohjaajia.
Lisätietoja: JYP Junioreiden nettisivuilta www.jypjuniorit.fi, sekä liikuntapalvelukeskuksesta
p. (014) 624838 tai 050 522 6829 ja www.jyvaskyla.fi/liikunta/erlikalenteri

EUROOPPA ILMAN RAJOJA TAPAHTUMA
Jyväskylässä järjestetään kuudes Eurooppa Ilman Rajoja -tapahtuma 18.−21.9.2008.
Osallistujat ovat nuoria urheilijoita Jyväskylän ystävyyskaupungeista Debrecenistä,
Poznanista sekä Jaroslavlista ja Ukrainan Harkovista. Tapahtuman tarkoituksena on urheilun
integraatio terveille liikunnallisesti ja kehityksellisesti rajoitteisille nuorille. Tapahtumaan
osallistuu noin 100 nuorta huoltojoukkoineen. Tapahtuman suojelijana on kaupunginjohtaja
Markku Andersson ja liikuntalautakunnan viralliset edustajat ovat puheenjohtaja Lassi Kurittu
sekä Kauko Isomäki.
ULKOJÄÄVUOROT (Liikuntapuistot)
Ulkojääratojen vuorot ovat haettavana marraskuun 2008 loppuun mennessä. Lisätietoja
liikuntapalvelupäällikkö Rauno Saukkonen puh. (014) 624 843 tai E-mail: etu.sukunimi@jkl.fi
Linkki varaustietojen verkkosivuille: http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/varaukset

