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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.

Liikuntapalvelut kiittää yhteistyöstä vuonna 2010 ja toivottaa
menestyksekästä vuotta 2011!
*****************************************************************************************************

LIIKUNTATOIMINNAN AVUSTUKSET VUODELLE 2011
Jyväskylän kaupunki julistaa haettaviksi vuodelle 2011 avustukset KANSALAIS-,
KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINTAAN. Avustuksilla tuetaan ja luodaan
edellytyksiä jyväskyläläisille 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
2011 noin 200 000 euroa, pääosin 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.
Kansalaistoiminnan, kulttuuri- liikunta- ja nuorisoavustukset ovat haettavina seuraavasti:
1) Toiminta-avustukset 31.1.2011 mennessä
2) Kohdeavustukset 31.1. ja 31.8.2011 mennessä

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
hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, tilintarkastus- tai
toiminnantarkastuskertomuksen.
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 vuosisidonnaisia. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti. Avustuksia ei
myönnetä opinto- ja virkistysmatkoihin, opinnäytetöiden tekemiseen ja apurahoina ja
stipendeinä edelleen jaettaviksi eikä kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan.
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AVUSTUSTA VOI HAKEA:
a) sähköisellä lomakkeella, joka on Jyväskylän kaupungin www-sivuilla
(http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat/avustamisen_periaatteet)

b) paperilomakkeella, jota saa seuraavista toimipaikoista:
- Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, Tietotalo, Kilpisenkatu 1
- Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, Kuntoportti 3, 2. krs
- 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.
Paperilomake lähetetään osoitteella:
Jyväskylän kaupunki
Sivistyspalvelut / Kirjaamo
PL 341, 40101 Jyväskylä
tai toimitetaan osoitteeseen:
Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut
Kilpisenkatu 1
Kuoreen merkintä ´avustushakemus ´.
Lisätietoja liikunta-avustuksista: Anu Torm, puh. (014) 266 4261, anu.torm(at)jkl.fi,
www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat

VUODEN 2010 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuonna 2010 menestyneet urheilijat 22.3.2011 Jyväskylän
kaupunginteatterin lämpiössä järjestettävässä palkitsemisgaalassa. Tilaisuus on osa
Jyväskylän päivien ohjelmaa.
Kaupunki huomioi Suomen mestaruuden, PM-, EM-, MM- sekä olympiamitalin saaneet
jyväskyläläiset urheilijat. Liikuntaseuroja ja -järjestöjä pyydetään ilmoittamaan
menestyneiden urheilijoiden nimet, saavutukset sekä yhteystiedot liikuntapalveluille
31.1.2011 mennessä.
Tiedot lähetetään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat/menestyneet_urheilijat.
Mikäli sähköisen lomakkeen käyttäminen ei ole mahdollista, tiedot voi lähettää sähköpostitse
osoitteeseen liikunta.info(at)jkl.fi tai kirjeitse osoitteella: Jyväskylän kaupungin
liikuntapalvelut, Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä.
Lisätietoja: Liikuntainfo, puh. (014) 266 4257, liikunta.info(at)jkl.fi
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LIIKUNTATILOJEN UUDET HINNAT VOIMAAN 1.1.
Liikuntalautakunta vahvisti kokouksessaan 8.12.2010 liikuntapalvelujen uuden hinnaston,
joka sisältää mm. liikuntapalvelujen hallinnoimien tilojen käyttömaksut, kertamaksut ja
sarjakortit liikuntapaikoille, ryhmäliikunnan lukukausi- ja kurssimaksut sekä vuokrattavan
kaluston maksut. Liikuntatilojen käyttömaksut tulivat voimaan 1.1.2011. Ryhmätoimintojen
kurssimaksut tulevat voimaan syyslukukauden 2011 alussa.
Liikuntatilojen maksuton harjoituskäyttö liikuntaseurojen alle 18-vuotiaiden osalta
perusliikuntapaikoissa säilyy. Maksullisia liikuntapaikkoja ovat mm. uimahallit, jäähallit,
jalkapallohallit, yleisurheiluhallit, kuntosalit ja skeittihalli. Osan aikaa vuodesta maksullisia
liikuntapaikkoja liikuntaseurojen junioreille ovat tekojääradat ja lämmitettävät jalkapallokentät.
Uusi hinnasto ja tarkempaa tietoa löytyy sivuilta http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/hinnasto.

SEURAFOORUMI KAUPUNGINKIRJASTOLLA 27.1. KLO 18
– TEEMANA ULKOILUOLOSUHTEET
Jyväskylän kaupunki ja Suomen Latu ry kartoittivat syksyllä kuntalaisten mielipiteitä Jyväskylän
ulkoilualueista nettikyselyn avulla. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
Ulkoiluolosuhteiden asukaskyselyn tulokset julkistetaan asukkaille ja seuroille tarkoitetussa
tilaisuudessa Jyväskylän kaupunginkirjaston pienessä luontosalissa 27.1. klo 18. Jyväskylän
ulkoiluolosuhteiden kehittämistarpeista on foorumitilaisuudessa keskustelemassa kunnan
viranhaltijoita sekä Suomen Ladun edustajia.
Lisätietoja Jyväskylän ulkoiluolosuhteista:
Yhteyspäällikkö Erkki Huovinen, (014) 266 4250, erkki.huovinen@jkl.fi

LASTEN LIIKUNTAPEUHULAT HIPPOKSELLA
Suositut Lasten Liikuntapeuhulat jatkuvat Hipposhallissa keväällä 2011. Seuraavat
peuhulat järjestetään 23.1., 13.2. ja 20.3.
Lasten Liikuntapeuhula tarjoaa perheille yhteistä liikunnallista toimintaa. Liikuntapeuhulassa
lapsi voi kokeilla eri liikuntamuotoja, 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:
liikunnanohjaaja Kati Siitari, puh. (014) 266 4269, kati.siitari(at)jkl.fi.
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PYSY PYSTYSSÄ -TAPAHTUMA IÄKKÄILLE MONITOIMITALOLLA 7.2.
Valtakunnallisen Pysy pystyssä -kiertue pysähtyy Jyväskylän Monitoimitalolla maanantaina
7.2. klo 12–14. Kaatumisen ennaltaehkäisy on kaikille tärkeää, mutta erityisesti iäkkäille ja
henkilöille, joilla on liikkumis- ja tasapaino-ongelmia.
Ulkona liukastumisia voidaan ehkäistä
Pysy pystyssä -kampanjan ja Jyväskylän kaupungin yhteisessä tapahtumassa saa tuhdin
annoksen tietoa turvallisesta liikkumisesta talven liukkaiden ja pimeiden kelien varalle.
Suutari Hannu Heiskanen tuo tietoa pitävistä kengistä ja liukuesteistä. Sanna Sihvonen (TtT)
Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo tasapainon harjoittamisen tärkeydestä. Kaupungin
liikuntapalvelujen ohjaajat antavat tasapainoradalla vinkkejä tasapainon harjoittamiseen.
Mirja Hirvensalo Jyväskylän yliopistosta opettaa kaatumaan oikein, jos tasapaino joskus
pettää.
Liikenneturvan edustaja antaa tietoa asianmukaisista heijastimista. Liikkumisen
apuvälineisiin, kuten keppeihin ja rollaattoreihin saa halutessaan heijastavan tarran.
Laulaja Lasse Liemola esiintyy kitaroineen ohjelman lomassa. Hän kulkee Pysy pystyssä
-kiertueen mukana ympäri Suomea viihdyttämässä yleisöä.
Lisätietoja:
Piritta Asunta, Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, puh. (014) 266 4270
Tomi Rossi, Liikenneturva, puh. 040 762 7991
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