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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: www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat. Mikäli tämä kirje tuli
väärälle henkilölle tai virheelliseen osoitteeseen, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siitä
liikuntainfoon, puh. (014) 266 4257, liikunta.info@jkl.fi.

LIIKUNTAPALVELUT KIITTÄÄ SEUROJA YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2009 JA TOIVOTTAA
MENESTYKSEKÄSTÄ VUOTTA 2010 !
VUODEN 2009 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuonna 2009 ansioituneet urheilijat Jyväskylä-viikolla 16. maaliskuuta
klo 18 Jyväskylän kaupunginteatterin lämpiössä järjestettävässä tilaisuudessa.
Kaupunki huomioi Suomen mestaruuden tai PM-, EM-, MM- tai olympiamitalin saaneet jyväskyläläiset
urheilijat. Liikuntaseuroja ja -järjestöjä pyydetään ilmoittamaan menestyneiden urheilijoiden nimet,
saavutukset sekä postiosoitteet viimeistään 31.1.2010 mennessä liikuntainfoon: liikunta.info@jkl.fi,
(014) 266 4257, Jyväskylän kaupunki, Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä.
Lisätietoja: liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen, puh. (014) 266 4261, ja s-posti mikko.pajunen@jkl.fi.

AVUSTUSTEN HAKU VUODELLE 2010
Liikunta-avustuksilla tuetaan liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen toimintaa ja siten
luodaan edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjonnalle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle.
Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen perustoimintaan.
Avustuksilla voidaan tukea myös yhdistyksen toteuttamaa kansainvälistä toimintaa ja hankkeita, joiden
päämääränä on liikunnallinen toiminta tai palvelu. Avustuksista päättää liikuntalautakunta.
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Kansalaistoiminnan, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustukset ovat haettavina:
1) Toiminta-avustukset 1.2.2010 mennessä
2) Kohdeavustukset 1.2. ja 31.8.2010 mennessä

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.
b) kohdeavustuksena yhdistykselle, työryhmälle tai yksittäiselle henkilölle hakemuksessa
esitettyyn tarkoitukseen
Avustus maksetaan hakijan esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden
perusteella. Avustus myönnetään tappiontakuuna, silloin kun toiminnasta saadaan tuloja. Liikunnan
kohdeavustuksia myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille.
AVUSTUSTA VOI HAKEA
a) Sähköisellä lomakkeella, joka on Jyväskylän kaupungin Internet-sivuilla 2.1.2010 alkaen.
 Sähköiseen lomakkeeseen »
b) Paperilomakkeella, jota saa seuraavista toimipaikoista:
- Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, Tietotalo, Kilpisenkatu 1
- Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, Kuntoportti 3
- Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut, Väinönkatu 6, 2. krs
- Korpilahden yhteispalvelupiste, Virastokuja 2
- Palokan kirjasto, Koivutie 2
- Säynätsalon aluetoimisto, Kunnantalo, Parviaisentie 9
- Tikkakosken kirjasto, Kirkkokatu 11
- Vaajakosken kirjasto, Urheilutie 36
Hakemukseen tulee liittää hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat.
Hakemukset lähetetään osoitteella:
Jyväskylän kaupunki
Sivistyspalvelut / Kirjaamo
PL 341, 40101 Jyväskylä
tai toimitetaan osoitteeseen:
Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut,
Kilpisenkatu 1
Kuoreen merkintä ’avustushakemus’.
Lisätietoja: liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen, puh. (014) 266 4261, ja s-posti mikko.pajunen@jkl.fi.
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