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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 talvikaudelle 2012–
2013
Jyväskylän kaupungin liikuntatilojen talvikauden 2012–2013 vakiovuorot ovat haettavissa 30.4.
asti. Vakiovuorojen hakulomakkeita saa kaupungin liikuntatiloilta sekä osoitteesta
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta. Hakemukset toimitetaan Jyväskylän liikuntapalveluihin,
osoitteeseen Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä.
Talvikausi 3.9.2012–28.4.2013
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. Luonnonjääradat haetaan 30.11.2012
mennessä.
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

Kesätoimintojen kalenteria kerätään
Liikuntapalveluissa kerätään kesätoimintojen kalenteria, johon pyydetään
tapahtumailmoituksia seuroilta. Seurat voivat ilmoittaa ne omat kesäajan liikuntatoiminnat,
jotka ovat kaikille avoimia. Kesäkalenterin avulla pyritään viestimään jyväskyläläisille ja
kaupungissa vieraileville alueen tapahtumista ja järjestöjen toiminnoista kesän aikana.
Järjestöjen toivotaan lähettävän tiedot kaikille avoimista liikuntatoiminnoista ja -tapahtumista
osoitteeseen eero.simonen(at)jkl.fi 11.5.2012 mennessä. Tiedoissa on käytävä ilmi ainakin
ajankohta, paikka, järjestäjä sekä tapahtuman / tilaisuuden maksuttomuus tai maksullisuus.

Liikuntapalvelut kokoaa seurojen ilmoittamat tiedot internet-sivuilleen. Lisäksi tapahtumista
voidaan tiedottaa myös muissa kaupungin tiedotusvälineissä, kuten Jyväskylän kaupungin
tiedotuslehdessä.
Lisätietoja
Jyväskylän liikuntapalvelut, Eero Simonen, p. (014) 266 4261, eero.simonen(at)jkl.fi

Ruutukehät liikuntatapahtumien markkinoinnissa
Kaupungissa toimivia järjestöjä muistutetaan, että liikuntatapahtumien ja tilaisuuksien
ilmoituksissa sekä markkinoinnissa voidaan käyttää sähköistä informaatiokanavaa,
ruutukehää.
Kaupungin ruutukehät näkyvät pääkirjastolla, Monitoimitalolla ja Tietotalolla, myöhemmin
myös AaltoAlvarissa, kun liikuntalaitos remontin jälkeen avautuu. Tämä informaatiokanava ja palvelu on järjestöille maksutonta.
Materiaalin on oltava ns. vaakatasoista (tv:n ruudut) ja kooltaan 1024 x 768 pxl. Tavallisimmat
kuvatiedostot, esim. JPG, GIF, BMP toimivat järjestelmässä sellaisenaan. Yleisesti käytetty
PDF-formaatti ei valitettavasti käy, koska se täytyy muuntaa joksikin yleisemmäksi
kuvaformaatiksi.
Ruutukehämateriaalia voi lähettää sähköpostin liitetiedostona Paula Harjulalle,
paula.harjula(at)jkl.fi tai Erkki Huoviselle, erkki.huovinen(at)jkl.fi.
Liikuntapalvelujen kautta voidaan materiaalia lähettää myös TV-Jyväskylän (Swantelevisio),
koska kaupungilla on yhtiön kanssa ns. vuosisopimus.
Lisätietoja
Jyväskylän liikuntapalvelut, Erkki Huovinen, p. (014) 266 4250, erkki.huovinen(at)jkl.fi

Lasten Liikuntapeuhulat 2012
Jyväskylän liikuntapalvelujen ja järjestöjen yhteistyössä järjestetty Lasten Liikuntapeuhula
Jyväskylän Hippoksella on jäänyt tauolle syksyyn 2012 asti. Liikuntapeuhula keräsi helmi- ja
maaliskuussa 2012 järjestettyihin Peuhula-tapahtumiin molempiin noin 1380 liikkujaa
Hipposhalliin ja Monitoimitalon telinesaliin. Seuraavat Liikuntapeuhulat, jotka järjestetään
yhteistyössä seurojen kanssa, ovat 4.11. ja 2.12.2012
Korpilahden Tikkalan koululla järjestetään Liikuntapeuhula pienemmässä mittakaavassa
26.5.2012.
Lisätietoja
Jyväskylän liikuntapalvelut, Eero Simonen, p. (014) 266 4261, eero.simonen(at)jkl.fi,
www3.jkl.fi/liikunta/liikuntapeuhula

Kevään 2012 poikkeukselliset aukioloajat kaupungin liikuntapaikoilla
Jyväskylän kaupungin liikuntapaikoilla on poikkeavia aukioloaikoja toukokuussa. Vapun aukioloajat
löytyvät liikuntapalvelujen www-sivuilta osoitteessa:
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/poikkeavat_aukioloajat.

Lisäksi helatorstaina 17.5. ja torstaina 31.5. on poikkeavia aukioloaikoja. Tarkemmat tiedot
päivitetään liikuntapalvelujen www-sivuille sekä liikuntapaikkojen ilmoitustaululle.
Lisätietoja
Liikuntainfo, p. (014) 266 4257, liikunta.info(at)jkl.fi
Liikuntapalveluiden varausyksikkö, puh. (014) 266 4255, s-posti: liikunta.varaukset(at)jkl.fi,
liikuntatilojen vastuuhenkilöt

Kotouttamista liikunnan avulla Jyväskylässä -hanke
Ely-keskus on myöntänyt Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluille tukea maahanmuuttajien
kotouttamiseksi liikunnan avulla. Vuoden 2012 aikana pilotoidaan toimintaa mm. yhteistyössä
viiden urheiluseuran kanssa. Hankkeen alkuvaiheessa mukana on erilaisia lajeja edustavia
urheiluseuroja: Swimming Jyväskylä, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Jyväskylän Naisvoimistelijat,
sekä kaksi keskenään hyvää yhteistyötä tekevää jalkapalloseuraa JJK-Juniorit ja JyPK.
Hankkeen edetessä toimintaa pyritään kehittämään pilotoinnista saadun palautteen
perusteella.
Vuoden 2013 tammikuussa haetaan hankkeelle jatkorahoitusta ja mukaan toivotaan lisää
urheiluseuroja. Asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Eero Simoseen 1.9.2012
alkaen.
Hankkeen tavoitteena on
• yhdistää eri yhteistyökumppaneiden voimavaroja ja osaamista maahanmuuttajien liikuntaan
osallistumiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi
• saada aikaan eri-ikäisille maahanmuuttajille matala osallistumisen kynnys niin, että
maahanmuuttajat osallistuisivat liikunnan harrastustoimintaan kuten muutkin kuntalaiset
sekä aktivoida liikunta- ja urheiluseuroja integroimaan maahanmuuttajia, erityisesti nuoria,
seurojen toimintaan
• edistää kotoutumista sekä tukea maahanmuuttajalasten ja -nuorten osallisuuden ja
sosiaalisten suhteiden kehittymistä, painopisteinä on liikunta- ja urheiluseurojen
inkluusio-periaatteella tuottama liikunta
Lisätietoja
Jyväskylän liikuntapalvelut, Eero Simonen, p. (014) 266 4261, eero.simonen(at)jkl.fi

