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Liikuntapalveluiden järjestökirje on Jyväskylän kaupungissa toimiville liikuntaseuroille ja järjestöille 2–5 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(at)jkl.fi tai seuratoiminnan
yhteyshenkilölle: eero.simonen(at)jkl.fi, p. (014) 266 4261
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Jyväskylän kaupungin liikuntatilojen vakiovuorojen haku
Jyväskylän kaupungin liikuntatilojen kesän 2012 vakiovuorot ovat haettavissa 30.3. asti ja
talvikauden 2012–2013 vuorot 30.4. asti. Kesä- ja talvivuorot tulee hakea erillisillä lomakkeilla.
Vakiovuorojen hakulomakkeita saa kaupungin liikuntatiloilta sekä osoitteesta
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/. Hakemukset toimitetaan Jyväskylän liikuntapalveluihin,
osoitteeseen Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä.
Kesäkausi 30.4.–2.9.2012
Kesäkaudeksi vakiovuorot haetaan 30.3.2012 mennessä seuraaviin liikuntatiloihin:
Monitoimitalo, Hipposhalli, Graniitti, Vaajakosken liikuntahalli, harjoitusjäähalli, kilpajäähalli,
kilpajäähallin liikuntasali, Lehtisaaren kuntotalo, Wellamo, kaupungin koulujen liikuntatilat,
Hippoksen pesäpallostadion, Jyskän, Korpilahden, Palokan, Säynätsalon ja Vehkalammen
tekonurmet, Viitaniemen liikuntapuisto, Koskenharjun kenttä, Yrttisuon kenttä ja hiekkakentät,
Harjun stadion, Palokan ja Vaajakosken urheilukentät.
Talvikausi 3.9.2012–28.4.2013
Talvikaudeksi vakiovuorot haetaan 30.4.2012 mennessä seuraaviin liikuntatiloihin:
Monitoimitalo, Hipposhalli, Graniitti, Lehtisaaren kuntotalo, Vaajakosken liikuntahalli,
harjoitusjäähalli, kilpajäähalli, kilpajäähallin liikuntasali, Tikkakosken jäähalli, Wellamo,
Tikkakosken uimahalli, kaupungin koulujen liikuntatilat ja ulkotekojääradat.
Haku koskee myös koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppuvuoroja
Kaupungin koulujen liikuntatiloja vuokrataan arkisin klo 16–22 ja viikonloppuisin klo 8–22.
Koulujen liikuntatilojen vakiovuorot haetaan liikuntapalveluista kuten muutkin liikuntatilat. Muita
koulun tiloja koskevat tilahakemukset toimitetaan vähintään kahta viikkoa ennen tapahtumaa
kirjallisesti kyseisen koulun rehtorille. Hakemuslomakkeita saa opetuspalveluista, kouluilta
sekä sähköisesti osoitteesta: www.jyvaskyla.fi/opetus.
Lisätietoja:
liikuntapalvelupäällikkö Rauno Saukkonen, puh. (014) 266 4256
liikuntapalveluiden varausyksikkö, puh. (014) 266 4255, s-posti: liikunta.varaukset(at)jkl.fi
liikuntatilojen vastuuhenkilöt

Lasten Liikuntapeuhula Hippoksella 18.3.2012
Suosittu Lasten Liikuntapeuhula järjestetään jälleen Jyväskylän Hippoksella sunnuntaina 18.3.
klo 10–13. Jyväskylän liikuntapalvelujen ja järjestöjen yhteistyössä järjestämässä
Liikuntapeuhulassa lapsi voi kokeilla eri liikuntamuotoja ja leikkiä vapaasti. Toiminta on

valvottua mutta ei ohjattua. Peuhula-alueena on Hipposhalli ja monitoimitalon telinesali.
Jokaisella lapsella on oltava mukana oma pelikaveri eli huoltaja, jonka vastuulla lapsi liikkuu,
leikkii ja pelailee. Toiminta on suunnattu alle 10-vuotiaille lapsille. Sisäänpääsymaksu on 2 € /
henkilö. Liikuntapeuhulan järjestää Jyväskylän liikuntapalvelut yhteistyössä järjestöjen kanssa.
Korpilahden Tikkalan koululla järjestetään Liikuntapeuhula pienemmässä mittakaavassa
26.5.2012. Seuraava Liikuntapeuhula Hippoksella on syksyllä 2012.
Lisätietoja
Jyväskylän liikuntapalvelut, Eero Simonen, p. (014) 266 4261, eero.simonen(at)jkl.fi
http://www3.jkl.fi/liikunta/liikuntapeuhula

Vuonna 2011 menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuus 22.3.
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuonna 2011 menestyneet jyväskyläläiset tai jyväskyläläisiin
urheiluseuroihin kuuluvat yksilö- ja joukkueurheilijat 22.3.2012 Jyväskylän
kaupunginteatterissa järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa. Kiitos seuroille menestyneiden
urheilijoidensa ilmoittamisesta! Kutsut tapahtumaan on lähetetty palkittaville maaliskuun
alussa.
Valokuvia menestyneistä urheilijoista
Palkitsemistilaisuutta varten toivomme, että seurat lähettäisivät valokuvia menestyneiden
urheilijoiden tähtihetkistä 19.3.2012 mennessä. Urheilijoiden kuvia heijastetaan valkokankaalle
tilaisuuden aikana. Kuvat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: eero.simonen@jkl.fi Kuvia voi
lähettää 1-3 / urheilija.
Lisätietoja:
Paula Harjula p. (014) 266 4254, paula.harjula(at)jkl.fi
Liikuntainfo, p. (014) 266 4257, liikunta.info(at)jkl.fi

Jyväskylän Monitoimitalon kuntosali suljettu 27.3.–12.4.2012
Jyväskylän Monitoimitalon kuntosali on suljettu yleisöltä 27.3.–12.4 veteraaniyleisurheilun
hallimaailmanmestaruuskilpailujen vuoksi. Veteraanien, eli yli 35-vuotiaiden, MM-kilpailuihin on
tulossa yhteensä noin 2700 urheilijaa 66 eri maasta.
- Kilpailut käydään Hipposhallissa, Harjun stadionilla, Rantaraitilla sekä sataman
läheisyydessä. Monitoimitalon kuntosalia ja kaikkia Monitoimitalon alakerran tiloja käytetään
kilpailujen ajan urheilijoiden verryttelytiloina, kertoo tapahtuman pääsihteeri Mikko Pajunen
kisajärjestelyistä.
Lisätietoja veteraaniyleisurheilun hallimaailmanmestaruuskilpailuista saa tapahtuman wwwsivuilta http://wma2012.jyvaskyla.fi/fi tai Mikko Pajuselta p. (014) 266 0765.
Monitoimitalon kuntosali on avoinna 13.4.2012 alkaen aukioloaikojensa mukaan ma-su klo 822.
Lisätietoja Monitoimitalon kuntosalista:
Monitoimitalon liikuntalaitoksen hoitajat, p. 014 266 4310, liikunta.monitoimitalo(at)jkl.fi
Jyväskylän liikuntapalvelut, liikuntainfo, p. 014 266 4257, liikunta.info(at)jkl.fi
www.jyvaskyla.fi/liikunta

Seuraava seurafoorumi järjestetään syksyllä 2012
Seurafoorumi on tarkoitettu liikunta- ja urheiluseuroille, järjestöille sekä kaikille aiheesta
kiinnostuneille. Seuraava seurafoorumi järjestetään syksyllä 2012. Kevään seurafoorumi
järjestettiin 16.2.2012 Hipposhallin auditoriossa. Seurafoorumin muistio on luettavissa
liikuntapalveluiden internet-sivuilla:
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwst
ructure/51987_seurafoorumi16022012.pdf
Aikaisemmat järjestökirjeet, foorumimuistiot ja muita ajankohtaisia seura-asioita voi seurata
osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat
Seurakyselystä
Liikuntapalvelut toteutti seurakyselyn tammikuussa 2012. Kiitos kyselyyn vastanneille!
Seuroille kohdennetulla kyselyllä kartoitettiin 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. Kaiken kaikkiaan vastauksia tuli 67. Tulokset raportoidaan ja niistä
tiedotetaan seuroja myöhemmin vuoden 2012 aikana.
Lisätietoja
Jyväskylän liikuntapalvelut, Eero Simonen, p. (014) 266 4261, eero.simonen(at)jkl.fi

