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Liikuntapalveluiden järjestökirje on Jyväskylän kaupungissa toimiville liikuntajärjestöille 3–5 kertaa
vuodessa lähetettävä ajankohtaistiedote, jonka laatii kaupungin liikuntapalvelut. Järjestökirje
julkaistaan myös internetissä: http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat. Mikäli tämä kirje tuli väärälle
henkilölle tai virheelliseen osoitteeseen, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siitä liikuntainfoon, p.
(014) 624 848, liikunta.info@jkl.fi.
Paperisen järjestökirjeen sijasta tai sen lisäksi seuralleen voi myös tilata sähköposti-ilmoituksen,
jolloin kirjeen ilmestyessä siitä lähetetään linkki verkkosivulle. Pyydämme tässä tapauksessa
ilmoittamaan seuran sähköpostiosoitteen liikuntainfoon: liikunta.info@jkl.fi.

LIIKUNTATOIMINNAN AVUSTUKSET VUODELLE 2009
Jyväskylän kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnat ovat julistaneet haettaviksi vuodelle
2009 AVUSTUKSET KANSALAIS-, KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINTAAN.
Avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kansalais-, kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisotoiminnalle. Hakijan kotikaupungin tulee olla Jyväskylä. Hakijalta edellytetään omarahoitusta ja
aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa. Liikunta-avustuksia jaetaan
vuonna 2009 noin 200 000 euroa, pääosa toiminta-avustuksina.
Liikunta-avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen
perustoimintaan. Lisäksi avustuksilla voidaan tukea yhdistyksen toteuttamaa kansainvälistä toimintaa
tai hankkeita, joiden päämääränä on liikunnallinen toiminta tai palvelu. Avustuksista päättää
liikuntalautakunta.
Liikunta-avustus voidaan myöntää:
a) toiminta-avustuksena Jyväskylään rekisteröidyn yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan. Avustus
on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
Avustushakemukseen tulee sisältyä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
Avustuksen maksatuksen edellytyksenä on, että yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Avustukset ovat haettavina 2.2.2009 klo 16 mennessä.
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b) kohdeavustuksena Jyväskylään rekisteröidyn yhdistyksen hakemuksessa esittämään
tarkoitukseen. Avustus maksetaan hakijan esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien
tositteiden perusteella. Avustus voidaan myöntää tappiontakuuna silloin, kun toiminnasta saadaan
tuloja. Avustukset ovat haettavina 2.2.2009 klo 16 ja 31.8.2009 klo 16 mennessä.
Hakemus tehdään kirjallisesti Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen hakemuslomakkeelle (tämän
järjestökirjeen liitteenä). Lomakkeen saa internetistä: http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat, ja
seuraavista toimipaikoista: Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, Tietotalo (Kilpisenkatu 1);
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut (Kuntoportti 3); Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut,
Sepänkeskus (Kyllikinkatu 1); Jyväskylä-neuvonta (Asemakatu 6); Korpilahden yhteispalvelupiste
(Virastotie 2); Palokan kirjasto (Koivutie 3); Säynätsalon aluetoimisto, Kunnantalo (Parviaisentie 9);
Tikkakosken kirjasto (Kirkkokatu 11); Vaajakosken kirjasto (Urheilutie 36). Hakemukseen tulee liittää
hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat.
Hakemukset lähetetään osoitteella Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, PL 341, 40101 Jyväskylä,
tai toimitetaan osoitteeseen: Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, Kilpisenkatu 1. Kuoreen merkintä
’avustushakemus’.
Avustuksia ei myönnetä takautuvasti. Avustuksia ei myönnetä opinto- ja virkistysmatkoihin,
opinnäytetöiden tekemiseen ja apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi eikä kiinteän tai irtaimen
omaisuuden hankintaan.
Tämän järjestökirjeen liitteenä on hakemuslomake sekä hakuohje. Yhdellä lomakkeella voi hakea
useampaa avustusta (esimerkiksi toiminta-avustus ja kohdeavustus tai useampi kohdeavustus).
Lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat; yhteyspäällikkö Erkki Huovinen, p. (014) 624 834,
erkki.huovinen@jkl.fi.

LIIKUNTALAUTAKUNTA 2009–2012
Jyväskylän kaupungin liikuntalautakunta vastaa vastuualueensa toiminnan, talouden ja organisaation
kehittämisestä, asettaa tavoitteita sekä ohjaa ja valvoo vastuualueensa suunnittelua, toteutusta ja
arviointia. Lautakunnan tehtäviin kuuluu huolehtia yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, viranomaisten,
kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen kanssa. Lautakunta päättää muun muassa talousarvion
käyttösuunnitelmasta, irtaimen omaisuuden hankkimisesta sekä tilojen ja laitteiden vuokrista ja
korvauksista. Lautakunta myöntää avustukset ja apurahat sekä käsittelee vastuualuettaan koskevat
kuntalaisaloitteet. Liikunnan vastuualueen uusi toimintasääntö käsitellään lautakunnassa.
Lautakunnan kokousajat kevätkaudella ovat 19.1., 2.3., 30.3., 27.4., 18.5. ja 15.6. Kokoukset ovat
suljettuja tilaisuuksia.
Jyväskylän kaupungin liikuntalautakunnan kokoonpano vuosina 2009–2012 on seuraava:
pj Kimmo Suomi, SDP
hkvj Pirjo Hatzitoliou, SDP
vpj Sinuhe Wallinheimo, KOK
hkvj Petri Pouta, KOK
j Paula Rastas, VAS
hkvj Petri Hagman, VAS
j Juha Hjelt, SDP
hkvj Anu Lehtonen, SDP
j Anneli Puskala, SDP
hkvj Hanna Pilke, SDP
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j Sirkka Sivill, SDP
hkvj Jukka Blomberg, SDP
j Johanna Manninen, KOK
hkvj Veikko Lahtinen, KOK
j Marja Mustikkamaa, KOK
hkvj Pirjo Hannula, KOK
j Jani Tanskanen, KESK
hkvj Erkki Savolainen, KESK
j Jarno Purtsi, KESK
hkvj Reijo Sillgren, KESK
j Aira Ahonen, KESK
hkvj Heidi Edelmann-Lasanen, KESK
j Rami Sipilä, KD
hkvj Kirsi Mäenpää, KD
j Jani Vaara, VIHR
hkvj Jyrki Ruohomäki, VIHR
Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat: http://www.jkl.fi:8081/ktweb/

LIIKUNTATILOJEN HINTOJEN MUUTOKSET
Liikuntalautakunta päättää uudet kaupungin liikuntapaikkamaksut kokouksessaan 2.3.2009. Uudet
hinnat tulevat voimaan aikaisintaan 1.3.2009, mihin saakka voimassa ovat entiset tilakohtaiset hinnat.
Aiemmin on päätetty, että alle 18-vuotiaiden seurajunioreiden harjoitusvuorot muuttuvat maksuttomiksi
koko Jyväskylän alueella, lukuun ottamatta mm. jäähalleja, uimahalleja, tekojääratoja, lämmitettäviä
nurmikenttiä ja Hipposhallin mattovuoroja. Pyrimme tiedottamaan seuroja uusista maksuista heti, kun
asiasta on tehty päätös.

LIIKUNTATILOJEN VAKIOVUOROJEN HAKU
Jyväskylän kaupungin liikuntatilojen vakiovuorot kesäkaudelle 2009 haetaan 31.3.2009 mennessä ja
vakiovuorot talvikaudelle 2009–2010 haetaan 30.4.2009 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan
maaliskuun alussa Keskisuomalaisessa ja kaupungin internetsivuilla. Tarkemmat tiedot hausta,
haettavista tiloista ja hinnoista ovat saatavilla helmi-maaliskuussa. Yksittäiset tapahtumavaraukset
anotaan vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa kirjallisesti liikuntapalveluista. Lisätietoja:
liikuntapalvelupäällikkö Rauno Saukkonen, rauno.saukkonen@jkl.fi, p. 624 843, liikuntapaikkojen
vastuuhenkilöt sekä liikuntainfo, p. 624 848.

AVUSTUSTEN TILITYKSET
Jyväskylän kaupungin liikuntalautakunnan vuonna 2008 myöntämistä toimintaavustuksista pyydetään tekemään puuttuvat tilitykset välittömästi. Tilitysten ohjeet ja
lomakkeet löytyvät verkkosivuilta:
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat/avustamisen_periaatteet. Lisätietoja:
yhteyspäällikkö Erkki Huovinen, erkki.huovinen@jkl.fi, p. 624 834.
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MENESTYNEET URHEILIJAT PALKITAAN 17.3.
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuonna 2008 ansioituneet urheilijansa Jyväskylä-viikolla 17.
maaliskuuta kello 18 kaupungintalolla järjestettävässä tilaisuudessa.
Kaupunki huomioi Suomen mestaruuden tai PM-, EM-, MM- tai olympiamitalin saaneet entisen
Jyväskylän urheilijat. Menestyneiden urheilijoiden nimet, saavutukset sekä postiosoitteet pyydetään
ilmoittamaan tammikuun loppuun mennessä liikuntainfoon: liikunta.info@jkl.fi, (014) 624 848,
Jyväskylän kaupunki, Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä.

SEURAFOORUMI
Seurafoorumi on liikuntaseurojen ja kaupungin liikuntapalveluiden yhteistyöelin, jossa käsitellään
ajankohtaisia teemoja tarkoituksena kehittää kunnan liikuntaelämää. Seurafoorumi tukee ja täydentää
demokraattista ja edustuksellista päätöksentekorakennetta toimiessaan kansalaistoimijoiden ja
kunnallissektorin kohtaamispaikkana. Vuonna 2008 seurafoorumi kokoontui kahdesti (muistiot:
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat/foorumit), ja tänä vuonna foorumia järjestetään ja kehitetään
edelleen. Ensimmäinen seurafoorumi järjestetään keväällä ja laajempi foorumi jälleen elo-syyskuun
vaihteen Hyvän Olon Viikonlopun yhteydessä.
Liikuntaseuroilta toivotaan ajatuksia seuroja sekä kaupunkia koskettavista teemoista, joita kannattaisi
seurafoorumissa esitellä ja käsitellä. Voitte ehdottaa teemoja ajankohtaisista toiminnan haasteista ja
ongelmista, kehittämiskohteista ja muista seuraanne kiinnostavista aiheista projektisuunnittelija Elina
Hasaselle, elina.hasanen@jkl.fi, 0400 958 290.

POHJOISMAINEN YSTÄVYYSKAUPUNKIVAIHTO 2009
Jyväskylän kaupungin liikuntavaihto pohjoismaisten ystävyyskaupunkien Ruotsin
Eskilstunan, Norjan Stavangerin ja Tanskan Esbjergin kanssa jatkuu kesällä 2009.
Kesäkuun 25.–29. päivänä matkataan jyväskyläläisten nuorten sulkapalloilijoiden kanssa
Eskilstunaan. Tämän vuoden tapahtuma on Eskilstunalle juhlava, sillä järjestäjätaho
Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation (EIS) täyttää 100 vuotta.

LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINTO MONITOIMITALOLLA
Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden hallintohenkilöstö kokonaisuudessaan
työskentelee nyt Monitoimitalolla Hippoksella (Kuntoportti 3). Liikuntalaitosten ja
kunnossapidon vastuuhenkilö on Pekka Sihvonen ja liikuntapalveluiden Eeva Simula.
Liikuntapalveluihin kuuluvien järjestöasioiden vastuuhenkilöt määräytyvät tarkemmin
lähiaikoina. Liikuntainfo (p. 624 848, liikunta.info@jkl.fi) ohjaa tarvittaessa tiedustelut
oikealle henkilölle.
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