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Liikuntapalveluiden järjestökirje on Jyväskylän kaupungissa toimiville liikuntaseuroille ja -järjestöille
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, puh. 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
sähköpostiosoitteen liikuntainfoon: liikunta.info@jkl.fi.

LIIKUNTATILOJEN VAKIOVUOROJEN HAKU KESÄLLE 2009 JA TALVIKAUDELLE
2009–2010
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut on julistanut haettaviksi liikuntatilojen vakiovuorot kesäkaudelle
2009 ja talvikaudelle 2009–2010 seuraavasti:
•

Kesäkausi 4.5.–30.8.2009
31.3.2009 mennessä
Monitoimitalo, Hipposhalli, Graniitti, kilpajäähalli, harjoitusjäähalli, kilpajäähallin liikuntasali,
Lehtisaaren kuntotalo, AaltoAlvari, Wellamo, Hippoksen pesäpallostadion, Jyskän, Palokan ja
Vehkalammen tekonurmet, Viitaniemen liikuntapuisto, Koskenharjun kenttä ja hiekkakentät.

•

Kesäkausi 1.6.–30.8.2009
31.3.2009 mennessä
Harjun stadion, Palokan ja Vaajakosken urheilukentät, Hippoksen, Huhtasuon, Palokan,
Säynätsalon ja Vaajakosken nurmikentät, Huhtaharjun ja Kypärämäen koulujen liikuntatilat.

•

Talvikausi 31.8.2009–30.4.2010 30.4.2009 mennessä
Monitoimitalo, Hipposhalli, harjoitusjäähalli, kilpajäähalli, Tikkakosken jäähalli, Graniitti,
Lehtisaaren kuntotalo, Vaajakosken liikuntahalli, AaltoAlvari, Wellamo, Tikkakosken uimahalli ja
kaupungin koulujen liikuntatilat
Ulkojääradat (jääkiekkokaukalot)

30.11.2009 mennessä

Koulujen liikuntatilat: Kaupungin koulujen liikuntatiloja vuokrataan arkisin klo 16–22 ja
viikonloppuisin klo 8–22 väliselle ajalle.
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Koulujen muita tiloja koskevat hakemukset
Hakemukset toimitetaan vähintään kahta viikkoa ennen tapahtumaa kirjallisesti kyseisen koulun
rehtorille. Hakemuslomakkeita saa opetuspalveluista, kouluilta sekä sähköisesti osoitteesta:
www.jyvaskyla.fi/opetus.
Liikuntatilojen hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut,
Kuntoportti 3, 40700 JYVÄSKYLÄ. Hakemuksia saa liikuntapalveluiden liikuntatiloista sekä osoitteesta
www.jyvaskyla.fi/liikunta. Hakemukset kesä- ja talvivuoroista tehdään erillisille lomakkeille.
Lisätietoja: liikuntapalvelupäällikkö Rauno Saukkonen, puh. 624 843, varausyksikkö, puh. 624 839 ja
varaussuunnittelija Juha-Matti Kotapakka, puh. 040 354 3323, sekä liikuntatilojen vastuuhenkilöt.

LIIKUNTATILOJEN HINNAT
Liikuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 2.3.2009 liikuntapalvelujen hinnaston, joka sisältää mm.
liikuntapalvelujen hallinnoimien tilojen käyttömaksut, kertamaksut ja sarjakortit liikuntapaikoille,
ryhmäliikunnan lukukausi- ja kurssimaksut sekä vuokrattavan kaluston maksut. Liikuntatilojen
käyttömaksut tulivat voimaan 1.3.2009. Ryhmätoimintojen kurssimaksut tulevat voimaan
syyslukukauden 2009 alussa.
Hinnasto on sivulla: http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/hinnasto.
Hintojen määrittelyssä on pyritty siihen, että maksut olisivat yhdenmukaiset kaikilla kaupungin alueilla.
Tilojen käyttömaksujen sekä kurssimaksujen hinnoittelussa on käytetty entisen Jyväskylän kaupungin
hintatasoa. Uimahallien ja kuntosalien pääsymaksut säilyvät nykyisellä tasolla eli esimerkiksi uinnin
aikuisten kertamaksu säilyy AaltoAlvarissa 7 euron ja Wellamossa 4,50 euron suuruisena.
Kaupunginvaltuusto päätti talousarvion yhteydessä olla perimättä alle 18-vuotiailta jyväskyläläisissä
liikuntaseuroissa harrastavilta lapsilta ja nuorilta harjoitusvuoromaksuja koskien erikseen määriteltyjä
liikuntapaikkoja. Harjoituskäytössä maksuttomia liikuntapaikkoja junioreille ovat liikuntasalit
liikuntahalleissa ja kouluilla, lähiliikuntapaikat, pallokentät, yleisurheilukentät, luonnonnurmikentät,
lämmittämättömät tekonurmikentät sekä jääkiekkoradat ja -kaukalot. Otteluvuoroista, kilpailuista ja
turnauksista peritään yllä mainituissa liikuntapaikoissa hinnaston mukainen maksu. Seura tarkoittaa
yksittäistä jyväskyläläistä rekisteröitynyttä liikunta-, urheilu- tai erityisliikuntayhdistystä, joka on
valtakunnallisen tai alueellisen liikuntajärjestön jäsen. Liikuntalautakunta on kokouksessaan
painottanut, että maksuttomuuden piiriin kuuluvat kaikki A-juniorit.
Harjoitusvuorot ovat maksullisia liikuntapaikoissa, joiden ylläpitokustannukset ovat korkeat. Maksullisia
liikuntapaikkoja ovat uimahallit, jäähallit, jalkapallohallit, yleisurheiluhallit, kuntosalit, skeittihallit sekä
muut erityislajien hallit. Lisäksi osan aikaa vuodesta maksullisia liikuntapaikkoja ovat tekojääradat ja
lämmitettävät jalkapallokentät.
Lisätietoja: liikuntapalvelupäällikkö Rauno Saukkonen, rauno.saukkonen@jkl.fi, puh. 624 843,
liikuntapaikkojen vastuuhenkilöt sekä liikuntainfo, puh. 624 848.

2

LIIKUNTATOIMINNAN AVUSTUSTEN KÄSITTELY
Liikuntalautakunnan vuoden 2009 talousarvioon on varattu 192 762 euron suuruinen määräraha
liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen avustamiseen. Yhdistykset voivat hakea
toiminta-avustuksia yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan tai kohdeavustuksia erikseen esitettyyn
tarkoitukseen. Avustusten ensimmäinen hakuaika päättyi 2.2.2009. Liikunta-avustuksia on 2.2.
mennessä hakenut yhteensä 125 eri yhdistystä tai toimijaa. Haettujen avustusten yhteissumma on
392 516 euroa. Toiminta-avustusta on hakenut 83 yhdistystä. Erityisliikuntajärjestöt ovat jättäneet
yhteensä 13 hakemusta. Kohdeavustuksia ja muita avustuksia on hakenut yhteensä 57 eri toimijaa.
Yhdistykset ovat voineet hakea samalla lomakkeella sekä toiminta- että kohdeavustusta.
Liikuntalautakunta päätti, että 2.2. jätetyt toiminta- ja kohdeavustukset käsitellään liikuntalautakunnan
kokouksessa 30.3.2009.
Vuonna 2008 avustuksia Korpilahdella, Jyväskylän maalaiskunnassa sekä Jyväskylän kaupungissa
saaneille hakijoille suoritetaan avustusennakkoa maaliskuun loppuun mennessä 50 prosenttia
edellisen vuoden myönnetystä vuosiavustuksen määrästä edellyttäen että hakemusasiakirjat ovat
kunnossa.
Lisätietoja: Erkki Huovinen, erkki.huovinen@jkl.fi, puh. 624 834, ja Mikko Pajunen,
mikko.pajunen@jkl.fi, puh. 050 465 2606.

LIIKUNTASEUROJEN PERUSTIEDOT TÄYDENNETTÄVÄ
Pyydämme liikuntaseuroja täyttämään osoitteessa www.jyvaskyla.fi/liikunta/varaukset lomakkeeseen
seuran perustiedot, toimihenkilöt ja toimivien lajien yhteystiedot. Tietoja käytetään
vakiovuorohakemuksia käsiteltäessä, laskutuksessa ja muissa tarvittavissa yhteydenotoissa.
Palauttakaa täytetyt lomakkeet sähköpostitse, postitse tai Monitoimitalolle varausyksikköön tai
liikuntainfoon viimeistään 30.4.2009. Sähköposti: liikunta.varaukset@jkl.fi, postiosoite: Jyväskylän
kaupungin liikuntapalvelut, Kuntoportti 3, 40700 JYVÄSKYLÄ.

LIIKUNTALAUTAKUNTA PÄÄTTI MENOJEN SUPISTAMISESTA
Talouden laskusuhdanteesta johtuen Jyväskylän kaupungin verotulot vuodelta 2009 ovat jäämässä
selvästi alle talousarvion, ja kaupungin eri toimialojen tulee etsiä määrärahojen karsintakohteita.
Liikuntapalveluihin kohdentuva määrärahojen karsimisvelvoite on 184 000 euroa.
Liikuntalautakunta käsitteli liikuntapalveluiden määrärahojen karsintakohteita ja ehdottaa 9.3.
kokoontuvalle kaupunginhallitukselle seuraavaa: liikuntalaitosten ja -alueiden aukioloaikoja
supistetaan (50 000 euroa), Tikkakosken uimahalli pidetään suljettuna ajalla 1.5.–30.9.2009 (23 000
euroa), liikuntapuistojen talvikunnossapito ja luonnonjääkenttien jäädytys aloitetaan vasta 1.1.2010
(20 000 euroa), määräaikaista henkilökuntaa ei palkata (49 000 euroa), kansainvälistä yhteistoimintaa
vähennetään (30 000 euroa), viestinnän ja markkinoinnin määrärahaa supistetaan (12 000 euroa).
Liikuntalautakunta painottaa, että karsintatoimenpiteet eivät saa kohdistua liikunta- ja urheiluseuroille
jaettaviin liikunta-avustuksiin.

TOUKOKUUSSA MUUTOKSIA AUKIOLOAIKOIHIN
Monitoimitalon ja Hipposhallin viikonlopun aukioloaika lyhenee jälleen toukokuun ajaksi. 2.–31.5.2009
tilat ovat avoinna ma–pe 8–21.30 ja la–su klo 10–17. Kesä-elokuussa Monitoimitalo ja Hipposhalli
eivät ole avoinna viikonloppuisin.
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Kuokkalan Graniitissa alkavat kesäaukioloajat 4.5.2009. Graniitti on avoinna 4.5.–30.8.2009 ma–to
8.00–21.30, pe 8.00–20.00, la ja su suljettu. Graniitti on kokonaan suljettu 22.6.–19.7.2009.
Kilpajäähalli suljetaan 19.4.2009 ja avataan uudelleen heinäkuussa. Harjoitusjäähalli suljetaan
26.4.2009 ja halli on remontissa syyskuun loppuun.
Muista kesäaukioloajoista tiedotetaan myöhemmin.

YSTÄVYYSKAUPUNKEJA KARSITTU
Jyväskylällä, Jyväskylän maalaiskunnalla ja Korpilahdella oli erilaisia ystävyyskuntayhteyksiä ja
yhteistyösopimuksia yhteensä 18 kaupungin ja kunnan kanssa eri puolilla maailmaa.
Kaupunginhallitus on päättänyt 23.2.2009, että ystävyyskuntasuhteita jatketaan seuraavien
kaupunkien ja seutujen kanssa: Debrecen (Unkari), Esbjerg (Tanska), Eskilstuna (Ruotsi),
Fjardabyggd (Islanti), Jaroslavl (Venäjä), Niiza (Japani), Potsdam (Saksa), Poznan (Puola), Stavanger
(Norja),Tarton maalaiskunta (Viro) ja Kunming (Kiina). Ystävyyskuntayhteistyön painopisteiksi
kaupunginhallitus päätti: a) toiminnallisuus ja asiantuntijuus eri osa-alueilla (koulut, nuoriso, liikunta,
kulttuuri, korkeakoulut, tutkimus ja elinkeinoelämä), b) verkostot ja EU-hankkeet.
Liikuntajärjestöjä ja -seuroja kehotetaan ottamaan kaupunginhallituksen päätös huomioon
kansainvälisen ja kilpailutoiminnan suunnittelussa. Olemassa olevia kontakteja ystävyyskaupunkeihin
kehotetaan edelleen ylläpitämään sekä jatkamaan. Uusia kansainvälisiä suhteita toivotaan myös
luotavan liikunnan ja urheilun alueelle.
Liikuntapalvelujen kansainvälisen toiminnan koordinaattorina toimii yhteyspäällikkö Erkki Huovinen,
puh. 624 834.

TAPAHTUMIA
- JYP Juniorit isännöi perinteistä nuorten jääkiekkoturnausta 16.–19.4.2009. Vieraita turnaukseen
saapuu mm. Eskilstunasta ja Pietarista. Lisätiedot: http://www.jypjuniorit.fi/volvo_renault_2009/volvorenault_2009/
- Viikolla 26 Jyväskylän ystävyyskaupungista Potsdamista saapuu vierailulle retkipyöräilijöiden ryhmä,
joka kiertää kesäisin eri puolilla Eurooppaa. Vierailun vastuutahona toiminee Jyväskylän Pyöräilyseura
ry. (www.jyps.info)
- Junioreiden kilpatanssin MM-kilpailut järjestetään syyskuun alkupuolella Hipposhallissa ja
Monitoimitalolla. Lisätietoja: Tepika ry, www.tepika.fi.
- Monitoimitalon 30-vuotisjuhlaa vietetään syksyllä 2009.
- Hyvän Olon Viikonloppu järjestetään Paviljongissa 12.–13.9.2009.

TAPAHTUMISTA VOI TIEDOTTAA KAUPUNGIN INTERNETSIVUILLA
Liikuntatapahtumista kuten kilpailuista ja kuntotapahtumista, turnauksista ja sarjapeleistä sekä muista
yleisötapahtumista on mahdollista tiedottaa maksutta kaupungin internetsivujen
tapahtumakalenterissa http://www3.jkl.fi/tapahtumat/. Ilmoituksen voi jättää osoitteessa
http://www3.jkl.fi/tapahtumat/ilmoitaoma.php.
Kaupungin tiloissa oleviin info-tv-ruutuihin voivat järjestöt edelleen toimittaa korvauksetta tapahtumien
ja toiminnan informaatiota sähköisessä muodossa (tavanomaisimmat kuvaformaatit, kuvakoko 1074 x
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768 pxls). Info-ruudut sijaitsevat seuraavissa tiloissa: AaltoAlvari, Kaupunginkirjasto, Monitoimitalo ja
Tietotalo. Lisätietoja: Erkki Huovinen, puh. 624 834

KOULULAISTEN KERHOTOIMINNAN TUKI
Jyväskylän kouluissa on kuluvan lukuvuoden aikana järjestetty monen eri tahon toimesta kerhoja.
Liikuntaseurat ovat olleet järjestämässä liikunnallisesti passiivisten Keko-kerhoja sekä liikuntaan
kannustavia Vekaroille Vipinää ja Teineille Toimintaa -kerhoja. Näille kerhoille on saatu
lääninhallituksen kerhotoiminnan tukea. Tulevalle lukuvuodelle 2009–2010 kerhotoiminnan tuki
uudistuu niin, että opetushallitus jakaa kerhotoiminnan tukea opetuksenjärjestäjille. Tavoitteena on,
että kaikilla eri muodoilla järjestetty kerhotoiminta pystytään säilyttämään ja toimintaa edelleen
kehittämään. Uusia seuroja ja järjestöjä toivotaan mukaan kerhotoiminnan järjestäjiksi.
Kerhotoiminnan koordinoinnista vastaa Mikko Pajunen liikuntapalveluista, p. 050 465 2606,
mikko.pajunen@jkl.fi.

TUKEA SEURATOIMINTAAN
Opetusministerin liikuntayksikkö jakaa avustusta seuratoiminnan kehittämiseen sekä päätoimisen
työntekijän palkkaukseen. Seuratuen hakuaika päättyy 15.3.2009. Lisätiedot ja hakuohjeet:
http://www.seuratuki.fi/.
Lääninhallituksen kerhotoiminnan tuki muuttuu lasten ja nuorten liikunnalliseksi kehittämisrahaksi.
Lisätietoja kehittämisrahasta ja tuen perusteista 1.4.2009 klo 18 Monitoimitalolla järjestettävässä
seurafoorumissa sekä lääninhallituksen sivuilta: http://www.laaninhallitus.fi/.

YLI 300 MENESTYNYTTÄ URHEILIJAA PALKITAAN 17.3.2009
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuonna 2008 ansioituneet urheilijansa Jyväskylä-viikolla 17.3.2009
kaupungintalolla järjestettävässä tilaisuudessa. Kaupunki huomioi Suomen mestaruuden tai PM-, EM-,
MM- tai olympiamitalin saaneet entisen Jyväskylän urheilijat. Menestyneiden urheilijoiden nimet,
saavutukset sekä postiosoitteet on pyydetty ilmoittamaan tammikuun loppuun mennessä
liikuntainfoon: liikunta.info@jkl.fi, puh. 624 848. Otamme myöhästyneitäkin ilmoituksia vastaan.
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KEVÄÄN SEURAFOORUMI 1.4.
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut kutsuu jyväskyläläiset liikuntaseurat ja -järjestöt ja muut
liikuntaa järjestävät yhdistykset vuoden ensimmäiseen seurafoorumiin 1.4. klo 18 Monitoimitalolla
Hipposhallin auditoriossa.
Teemana foorumissa on lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen olosuhteet Jyväskylässä.

Seurafoorumin ohjelmassa:
1. Alustajina liikuntalautakunnan puheenjohtaja, professori Kimmo Suomi ja kaupungin liikunta-,
kulttuuri- ja nuorisopalveluiden vastuualuejohtaja Ari Karimäki, aiheinaan:
• Jyväskylän uusi organisaatio ja liikuntalautakunnan rooli
• taloudellinen tilanne
2. Alustajina läänin sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm ja kaupungin liikuntapalveluiden
liikunnanohjaaja, kerhotoiminnan koordinaattori Mikko Pajunen, aiheinaan:
• lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen Jyväskylässä
• kunnan ja seurojen välisen yhteistyön tiivistäminen
• taloudelliset resurssit kerhotoiminnan järjestämisessä
3. Lisäksi käsitellään seuraavia aiheita:
• vuorojen haku- ja jakokäytänteet
• liikunta-avustusjärjestelmän kehittäminen
• Monitoimitalon 30-vuotisjuhla
Pyydämme ilmoittautumaan kahvien vuoksi viimeistään 26.3.: liikunta.info@jkl.fi, p. 624 848.
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