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Liikuntapalveluiden järjestökirje on Jyväskylän kaupungin liikuntaseuroille ja -järjestöille
3–5 kertaa vuodessa lähetettävä sähköinen ajankohtaistiedote. Järjestökirje on nähtävillä
myös verkossa: www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat. Mikäli tämä kirje tuli väärälle henkilölle tai
virheelliseen osoitteeseen, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siitä Liikuntainfoon, p.
(014) 266 4257, liikunta.info@jkl.fi.

Vuoden 2010 järjestöavustusten maksaminen
Jyväskylän kaupungin liikuntalautakunnan vuonna 2010 myöntämiin avustuksiin vaadittavat
tositteet tulee toimittaa marraskuun 2010 loppuun mennessä. Avustuksia maksetaan
viimeisen kerran joulukuussa 2010.
Liikuntalautakunnan vuonna 2010 myöntämistä toiminta-avustuksista on tehtävä
maksatuspyyntö. Maksatuspyyntö on seuran tekemä kirjallinen pyyntö avustuksen
maksamisesta. Siinä on mainittava seuran nimi, yhteystiedot, tilinumero ja myönnetty
avustus. Maksatuspyynnön lisäksi tulee olla toimitettuna seuraavat asiakirjat: talousarvio ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2010, toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase 2009 sekä
vuosikokouksen pöytäkirjaote, josta näkyy tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.
Myönnetyistä kohdeavustuksista on tehtävä tiliselvitys. Kohdeavustuksen
tiliselvityslomakkeen voi tulostaa liikuntapalveluiden www-sivuilta
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat.
Lisätietoja:
Anu Torm, p. (014) 266 4261, anu.torm@jkl.fi

Lasten Liikuntapeuhula Hippoksella 7.11.2010
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 liikkuu. Toiminta on suunnattu
alle 10-vuotiaille lapsille. Liikuntapeuhulan hinta on 2 € / osallistuja. Liikuntapeuhulan
järjestää Jyväskylän liikuntapalvelut yhteistyössä järjestöjen kanssa.
Lisätietoja:
Liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen, puh. (014) 266 0765, mikko.pajunen@jkl.fi.
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Seuraava Seurafoorumi pidetään kaupunginkirjastolla 27.1.2011 Jyväskylän
ulkoiluolosuhteita käsittelevän asukastilaisuuden yhteydessä
Jyväskylän kaupunki ja Suomen Latu ry kartoittavat kuntalaisten mielipiteitä Jyväskylän
ulkoilualueista nettikyselyn avulla. Vielä ehtii vastata ja vaikuttaa!
Asukaskysely löytyy Jyväskylän liikuntapalvelujen sivuilta www.jyvaskyla.fi/liikunta. Kysely
sulkeutuu 7.11.2010. Vastanneiden kesken arvotaan palkintoina mm. askelmittari, reppuja,
putkihuiveja ja frisbeetä.
Ulkoiluolosuhteiden asukaskyselyn tulokset julkistetaan Jyväskylän kaupunginkirjastossa 27.1.2011
järjestettävässä asukastilaisuudessa. Samassa tilaisuudessa asukkaat pääsevät keskustelemaan
kunnan viranhaltijoiden kanssa Jyväskylän ulkoiluolosuhteiden kehittämistarpeista. Paikalle
toivotaan runsain joukoin etenkin liikuntajärjestöjen edustajia.
Kevään seurafoorumi järjestetään kyseisen tapahtuman yhteydessä. Seurafoorumi kokoaa yhteen
Jyväskylän liikuntatoimijoita ja on yhteistyöelin, jossa keskustellaan paikalliseen liikuntakulttuuriin
liittyvistä asioista. Foorumin avulla pyritään lisäämään kaupungin ja liikuntaseurojen välistä
yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Lisätietoja Jyväskylän ulkoiluolosuhteista:
Yhteyspäällikkö Erkki Huovinen, (014) 266 4250, erkki.huovinen@jkl.fi
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