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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, p. (014) 266 4257, liikunta.info@jkl.fi tai seuratoiminnan
yhteyshenkilölle: eero.simonen@jkl.fi, p. (014) 266 4261

Vastaa seurakyselyyn, vaikuta seurapalveluihin
Liikunta- ja urheiluseurat ovat kunnille tärkeä yhteistyökumppani paikallisten
liikuntapalvelujen järjestämisessä. Seuroille kohdennetulla kyselyllä kartoitetaan
jyväskyläläisten seurojen ja Jyväskylän kaupungin välisen yhteistyön toimivuutta ja laatua.
Kyselyllä kerätyn tiedon avulla Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut voi paremmin tunnistaa
seurojen tarpeita sekä kehittää seuroja koskevia palveluja. Vastauksenne ovat meille
tärkeitä!
Kyselyn linkki lähetetään seuran yhteyshenkilöille tammikuussa 2012. Linkki avautuu myös
liikuntapalveluiden internet-sivulle vuoden 2012 alkupäivinä.

Ilmoita vuonna 2011 menestyneiden urheilijoiden tiedot 31.1. mennessä
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuonna 2011 menestyneet jyväskyläläiset tai jyväskyläläisiin
urheiluseuroihin kuuluvat yksilö- ja joukkueurheilijat 22.3.2012 Jyväskylän
kaupunginteatterissa järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa. Kaupunki huomioi Suomen
mestaruuden, PM-, EM-, MM- tai olympiamitalin saaneet urheilijat. Tilaisuus on osa
Jyväskylän 175-vuotisjuhlaohjelmaa. Juhlavuoden kunniaksi palkitsemistilaisuudessa
nähdään kaupunginteatterin näyttelijäryhmän urheiluhenkinen improvisaatioesitys.
Tilaisuuden juontaa kaupunginteatterin markkinointipäällikkö Jouni Huhtaniemi.
Liikuntaseuroja ja -järjestöjä pyydetään ilmoittamaan menestyneiden urheilijoiden nimet,
saavutukset sekä yhteystiedot viimeistään 31.1.2012 mennessä.
Tiedot lähetetään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, joka löytyy liikuntapalvelujen
internetsivuilta 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:
Urheilijoiden palkitseminen
Jyväskylän kaupunki
Liikuntapalvelut
Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä
Palkitsemistilaisuutta varten toivomme, että seurat lähettäisivät valokuvia menestyneiden
urheilijoiden tähtihetkistä. Urheilijoiden kuvia heijastetaan valkokankaalle tilaisuuden
aikana. Kuvat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: eero.simonen@jkl.fi Kuvia voi lähettää
1-3 / urheilija.
Lisätietoja:
Liikuntainfo, p. (014) 266 4257, liikunta.info(at)jkl.fi

Liikuntapalvelujen hinnat korottuvat 1.1.2012 alkaen
Liikuntapalvelujen hinnat korottuvat keskimäärin 2,7 prosentilla 1.1.2012 alkaen. Hintojen
korotus koskee kaikkia liikuntapalveluista perittäviä maksuja kuten sisäänpääsymaksuja,
ryhmä- ja kurssimaksuja sekä tilavuokria. Hintojen muutosten perusteena on valtuuston
talousarviota 2012 koskeva päätös (28.11.2011, 173).
Junioreiden harjoitusvuoroja koskeva maksuttomuus säilyy ennallaan eli seurojen alle 18vuotiaiden harjoitusvuoroilta ei peritä tilavuokraa erikseen määritellyillä liikuntapaikoilla.
Lisätietoja:
Liikuntajohtaja Pekka Sihvonen
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut
pekka.sihvonen@jkl.fi, p. 050 653 81

Toiminta- ja kohdeavustusten hakuaika 31.1.2012 mennessä
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.
Avustus voidaan myöntää:
1) Toiminta-avustuksena Jyväskylään rekisteröidyn yhdistyksen ympärivuotiseen
toimintaan. Avustukset ovat haettavina 31.1.2012 mennessä.
2) Kohdeavustuksena hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen.
Avustukset ovat haettavina 31.1.2012 ja 31.8.2012 mennessä.
Avustusta voi hakea
a) Sähköisellä lomakkeella Jyväskylän kaupungin internet-sivuilta.
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), uuden Palokan koulukeskuksen avautuessa (Koivutie 5)
Säynätsalon aluetoimisto, Kunnantalo (Parviaisentie 9)
Tikkakosken yhteispalvelupiste (Kirkkokatu 11)
Vaajakosken kirjasto (Urheilutie 36)
Hakemukseen tulee liittää hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat.
Paperilomake lähetetään osoitteella Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut / Kirjaamo,
PL 341, 40101 Jyväskylä tai toimitetaan osoitteeseen Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut,
Kilpisenkatu 1. Kuoreen merkintä ”avustushakemus”.
Lisätietoja:
Eero Simonen, p. (014) 266 4261, www.jyvaskyla.fi/liikunta

Seurafoorumi 16.2.
Kevään seurafoorumi järjestetään Hipposhallin auditoriossa 16.2.2012 klo 17.30. Tervetuloa
keskustelemaan yhteisistä paikalliseen liikunta- ja urheilutoimintaan liittyvistä asioista!
Seurafoorumin yhtenä teemana on ympäristön huomioiminen tapahtumien järjestämisessä,
mistä tulee alustamaan Jyväskylän kaupungin ympäristöasiantuntija Mervi Saukko. Tarkempi
ohjelma ja kutsu lähetetään seuroille lähempänä ajankohtaa.
Seurafoorumi on tarkoitettu liikunta- ja urheiluseuroille, järjestöille sekä kaikille aiheesta
kiinnostuneille.

Jyväskylän kaupunki täyttää 175 vuotta
– seurat mukaan järjestämään juhlaohjelmaa
Ensi vuonna vietetään Jyväskylän kaupungin 175-vuotissyntymäpäivää. Tulevasta
juhlavuodesta halutaan järjestää kuntalaisten yhteinen koko vuoden kestävä elämysten ja
kokemusten sarja. Vuoden aikana on tiedossa lukuisia tapahtumia eri-ikäisille asukkaille eri
puolilla kaupunkia.
Kaupungin syntymäpäiväviikkoa, Jyväskylän päiviä, vietetään 19.–25.3.2012 koko
viikon kestävänä kaupunkitapahtumana.
Jyväskylän päivien ohjelma koostuu kaupungin eri palvelualojen ohjelmatarjonnasta.
Ohjelmatekstit kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi Jyväskylän kulttuuripalveluissa.
Toivotamme seurat ja järjestöt mukaan järjestämään juhlavuoden ohjelmaa. Seurat voivat
lähettää omat liikuntaan ja urheiluun liittyvät ohjelmaehdotukset ja -tiedot 24.1. mennessä
osoitteeseen
eero.simonen@jkl.fi.
Ohjelmatiedoista tulee käydä ilmi seuraavat kohdat:
1. Tilaisuuden nimi ja järjestäjä
2. Paikka ja aika
3. Ytimekäs kuvaus tilaisuuden sisällöstä
4. Hintatieto (liput / vapaa pääsy)
5. Tiedustelut
6. Mahdollinen ikäsuositus

Seurojen yhteystiedot ajan tasalle
Seuran yhteyshenkilöiden päivitetyt yhteystiedot mahdollistavat toimivan viestinnän. Onko
seuranne tiedot ajan tasalla? Muuttuneet tiedot voi toimittaa:
Eero Simonen, p. (014) 266 4261, eero.simonen@jkl.fi.

Poikkeavat aukioloajat liikuntapaikoilla
Joulun ajan ja vuoden vaihteen poikkeavat liikuntapaikkojen aukioloajat löytyvät
Internetsivuilta: www.jyvaskyla.fi/liikunta

