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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 www-sivuilla: 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.

SYKSYN SEURAFOORUMI KESKI-SUOMEN MUSEON AUDITORIOSSA 23.9. klo 18
Seurafoorumi kokoaa yhteen Jyväskylän liikuntatoimijoita. Seurafoorumi on yhteistyöelin,
jossa keskustellaan paikalliseen liikuntakulttuuriin liittyvistä asioista. Foorumin avulla
ylläpidetään kaupungin ja liikuntaseurojen välistä vuorovaikutusta, keskustelua ja
kehittämistä.
Seurafoorumissa esitellään uunituore Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelma. Seudun
liikuntasuunnitelmassa on mukana seitsemän kuntaa: Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa,
Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Liikuntasuunnitelma on strateginen asiakirja,
jota täydentävät kunkin kunnan omat liikunnan ja vapaa-ajan hankesuunnitelmat. Jyväskylän
seudun liikuntasuunnitelman tavoitteena on Jyväskylän seudun kuntien liikuntapalveluiden
keskinäisen yhteistyön tiivistäminen ja eri tahojen työnjaon selkiyttäminen.
Liikuntasuunnitelmaa varten on kerätty laaja aineisto, joka kattaa myös liikunta- ja
urheiluseurojen näkemykset liikuntapalvelujen kehittämisestä.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden
vastuualuejohtaja Ari Karimäki. Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelman esittelijöinä toimivat
liikuntalautakunnan puheenjohtaja Kimmo Suomi sekä yhteyspäällikkö Erkki Huovinen.
Tervetuloa syksyn seurafoorumiin to 23.9. klo 18 Keski-Suomen museon auditorioon!
(Alvar Aallon katu 7)
Lisätietoja:
Liikuntalautakunnan puheenjohtaja Kimmo Suomi p. 0400 516 074
Vastuualuejohtaja Ari Karimäki, p. (014) 266 4001
Liikuntajohtaja Pekka Sihvonen, p. (014) 266 4247

MENESTYNEET URHEILIJAT VOI PIAN ILMOITTAA NETTILOMAKKEELLA
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuonna 2010 ansioituneita urheilijoita maaliskuussa 2011.
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 31.1.2011
mennessä.
Seuroille tulee mahdollisuus ilmoittaa menestyneiden urheilijoiden tiedot kätevästi
sähköisellä lomakkeella liikuntapalvelujen www-sivujen kautta. Lomake tulee seurojen
käyttöön syys-lokakuun aikana. Tätä ennen ilmoitukset voi tehdä liikuntainfoon:
liikunta.info@jkl.fi, (014) 266 4257, Jyväskylän kaupunki, Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä.
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SEURAAVA LASTEN LIIKUNTAPEUHULA HIPPOKSELLA 3.10.
Lasten liikuntapeuhula tarjoaa perheille yhteistä liikunnallista toimintaa. Liikuntapeuhulassa
lapsi voi kokeilla eri liikuntamuotoja ja leikkiä ja temmeltää vapaasti. Toiminta on valvottua,
mutta ei ohjattua. Peuhula-alueena on Hipposhalli ja Monitoimitalon telinesali. Jokaisella
lapsella tulee olla mukana oma huoltaja, jonka vastuulla lapsi on liikkuu. Toiminta on
suunnattu alle 10-vuotiaille lapsille. Liikuntapeuhulan hinta on 2 € / osallistuja.
Syksyn liikuntapeuhulat järjestetään su 3.10. ja 7.11. klo 10–13. Liikuntapeuhulan järjestää
Jyväskylän liikuntapalvelut yhteistyössä järjestöjen kanssa. Lokakuun peuhulan järjestelyissä
on mukana ensimmäistä kertaa myös Jyväskylän kulttuuripalvelut, ja ohjelmaan saadaan
liikunnallisten toimintojen lisäksi myös esimerkiksi taikuriesitys.
Lisätietoja:
liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen, puh. (014) 266 0765, mikko.pajunen@jkl.fi.

AVUSTUSTEN MAKSAMINEN
Jyväskylän kaupungin liikuntalautakunnan vuonna 2010 myöntämistä toimintaavustuksista on tehtävä maksatuspyyntö. Maksatuspyyntö on kirjallinen pyyntö
avustuksen maksamisesta seuralle. Pyynnössä tulee mainita seuran nimi, tilinumero ja
myönnetty avustus.
Maksatuspyynnön lisäksi tulee toimittaa seuraavat asiakirjat: talousarvio ja
toimintasuunnitelma 2010, toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase 2009 sekä
vuosikokouksen pöytäkirjaote, josta näkyy tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.
Lisätietoja
www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat
Anu Torm, p. (014) 266 4261, anu.torm@jkl.fi

YHTEYSTIETOMUUTOKSIA
Liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen on siirtynyt hoitamaan Jyväskylässä 2012 järjestettävien
veteraanien yleisurheilun MM-kilpailujen pääsihteerin tehtäviä. Järjestöavustusasioista
vastaa syksystä 2010 alkaen Anu Torm, p. (014) 266 4261, anu.torm@jkl.fi. Liikuntatilojen
vuoroihin liittyvistä asioista saa tietoa liikuntapalvelujen varausyksiköstä, p. (014) 266 4255.

2

