Jyväskylän liikuntapalvelujen järjestökirje
nro 1/2013

11 .10.2013

Liikuntapalvelujen 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 p. 014 266 4257. Yhteydenotot liittyen liikuntapalvelujen järjestöasioihin liikuntasuunnittelija
Anna-Leena Sahindaliin p. 014 266 4308 ja seura-avustuksiin varaussuunnittelija Anu Tormiin p. 014 266
4261. Sähköpostitse etunimi.sukunimi@jkl.fi.
*****************************************************************************************************************************

Tervetuloa kuulemaan tuoretta tietoa Hippoksen alueen tulevaisuuden suunnitelmista 24.10. klo 17
Keski-Suomen museolle
Tervetuloa torstaina 24.10. klo 17.00–19.00 Keski-Suomen museon auditorioon (Alvar Aallon katu 7) info- ja
keskustelutilaisuuteen kuulemaan tuorein tieto Hippoksen alueen kehittämissuunnitelmasta. Jyväskyläläisille
seuratoimijoille ja Hippoksen alueen toimijoille suunnatussa seurafoorumissa suunnitelmasta ovat kertomassa
Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelujen vastuualuejohtaja Ari Karimäki, kiinteistöjohtaja Esko
Eriksson ja projektipäällikkö Erkki Jaala sekä arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy:stä arkkitehdit Jorma Peltonen ja Ari Kautto.
Tilaisuuden jälkeen 24.10. kaupungin liikuntapalvelujen verkkosivuille osoitteeseen
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/hippos avautuu sivu, jolle kootaan hankkeen sekä tilaisuudessa esiteltyä materiaalia.
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut, vastuualuejohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001
Jyväskylän liikuntapalvelujen toimisto nyt Kivääritehtaalla
Jyväskylän Hippoksen Monitoimitalon toisen kerroksen toimistotilat on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi. Liikuntapalvelujen henkilöstö on muuttanut kesäkuussa uusiin toimistotiloihin Kivääritehtaalle. Uusi osoitteemme
on Kivääritehtaankatu 8 C (3krs.), 40100 Jyväskylä.
Muutto koskee liikuntainfoa, hallintoa, varausyksikköä sekä osaa liikunnanohjausyksiköstä.

Ruutukehät liikuntatapahtumien markkinoinnissa
Kaupungissa toimivia järjestöjä muistutetaan, että liikuntatapahtumien ja tilaisuuksien ilmoituksissa sekä
markkinoinnissa voidaan käyttää sähköistä informaatiokanavaa, ruutukehää. Kaupungin ruutukehät näkyvät
AaltoAlvarilla, pääkirjastolla, Monitoimitalolla ja Tietotalolla. 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 Anna-Leena Sahindalille, annaleena.sahindal[at]jkl.fi.
Lisätietoja:
Jyväskylän liikuntapalvelut, Anna-Leena Sahindal p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[at]jkl.fi.
LiikuntaLaturi – maksuttomia liikuntavuoroja nuorille
LiikuntaLaturi on jyväskyläläisten 13–19-vuotiaiden nuorten oma maksuton liikuntatuote. Nuorille on tarjolla
kevät- ja syyskausilla ohjattuja ja maksuttomia liikuntavuoroja eri puolilla kaupunkia.
Syyskauden ohjelmassa on 13 eri liikuntalajia viikossa 5.12. saakka. Toimintaan ei tarvitse ennakkoilmoittautua tai sitoutua vaan mukaan voi osallistua silloin kun itselle sopii. Nuori voi käydä testaamassa yhtä lajia tai
kiertää vaikka kaikilla vuoroilla. LiikuntaLaturi antaa nuorille mahdollisuuden löytää oman tapansa liikkua ja ottaa liikunta luonnolliseksi osaksi arkea. Ydinajatus on tarjota liikunnan riemua hyvällä fiiliksellä ilman suurempia tavoitteita. Toiminta sopii mainiosti vasta-alkajalle ja on hyvää vastapainoa myös aktiiviselle harrastajalle ja
urheilijalle.
Toiminnasta vastaa Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Syyskaudella 2013 mukana olevat yhdistykset: Capoeira Boa Vontade Jyväskylä, Happee salibandy, Jyväskylän Astangajooga, Jyväskylän Keilailuliitto, Jyväskylän NMKY, Jyväskylän
Tanssiyhdistys, Kampuksen Dynamo, Kulttuuriyhdistys Väristys ja Parkour Akatemia Jyväskylä.
Lisätietoja:
LiikuntaLaturin projektivastaava Reeta Jääskeläinen p. 014 266 7530
www.jyvaskyla.fi/liikuntalaturi
Pohjoismainen nuorten ystävyyskaupunkivaihto Eskilstunassa
Jyväskylä osallistui 27.6. - 2.7.2013 Eskilstunassa järjestettyyn 39. pohjoismaiseen nuorten ystävyyskaupunkivaihtoon. Matkanjohtajana toimi Erkki Huovinen liikuntapalveluista, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan edustajina
matkalle osallistuivat puheenjohtaja Antti Saleva ja jäsen Janne Rummakko.
Jyväskylän joukkueen muodostivat Jyväs-Lentis ry:n, Jyväs-Sulka ry:n ja Vaajakosken Uimaseura ry:n vuosina
1997–2001 syntyneet 12 urheilijaa. Valmentajina toimivat Tapio Mattila (beachvolley), Jarmo Vuorinen (jousiammunta) ja Timo Viitala (triathlon).
Kilpailuissa Jyväskylä jäi pisteissä neljänneksi, mutta tyttöjen ja poikien joukkueet voittivat beachvolleyssä.
Ylimääräisenä lajina toteutetussa melonnassa saavutettiin yksi erävoitto.
Matkan yhteydessä pidetyssä Pohjoismaisessa liikuntakonferenssissa käsiteltiin kaupunkien ystävyys- ja yhteistoimintaa sekä tulevien vuosien lajiohjelmaa ja kilpailujärjestelyjä. Tanskan Esbjergin kaupungin edustajat
esittivät kutsun 40. pohjoismaiseen nuorten urheiluvaihdon tapahtumaan kesälle 2014, jossa lajina on golf.
Lisätietoja:
Jyväskylän liikuntapalvelut, Anna-Leena Sahindal p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[at]jkl.fi.

Tapahtumista tiedottaminen kaupungin tapahtumakalenterissa
Liikuntatapahtumista kuten kilpailuista ja kuntotapahtumista sekä muista yleisötapahtumista on mahdollista
tiedottaa maksutta kaupungin internetsivujen tapahtumakalenterissa www.jyvaskyla.fi/tapahtumat.
Liikuntapalvelut nyt myös Facebookissa
Jyväskylän liikuntapalvelut on nyt myös Facebookissa sivuna. Jos käytät Facebookia ja haluat sen uutisvirran
kautta tiedon uusista jutuista, niin käy tykkäämässä sivusta
https://www.facebook.com/jyvaskylankaupunginliikuntapalvelut.

Seurojen yhteystiedot ajan tasalle
Seuran yhteyshenkilöiden päivitetyt yhteystiedot mahdollistavat toimivan viestinnän. Onko seuranne tiedot
ajan tasalla? Jyväskylän seudun liikunta- ja urheiluseurojen seurarekisteri löytyy osoitteesta
www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/liikuntaseurat/. Muuttuneet tiedot voi toimittaa Liikuntainfoon, liikunta.info[at]jkl.fi.
Varausyksikön puhelinpalveluajat
Paremman palvelun tarjoamiseksi liikuntapalvelujen varausyksikössä on otettu käyttöön puhelinpalveluajat,
jotka ovat ma-pe klo 9.00–10.30 ja 13.30–15.00. Varaussuunnittelijat tavoittaa numerosta 014 266 4255 sekä
sähköpostitse osoitteella liikunta.varaukset[at]jkl.fi.

Seuraava järjestökirje ilmestyy joulukuussa 2013.

