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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.
*****************************************************************************************************************************

Jyväskylän kaupungin avustukset kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoimintaan vuodelle 2015
■ TOIMINTA-AVUSTUKSET ovat haettavina 30.1. klo 15.00 mennessä.
■ KOHDEAVUSTUKSET ovat haettavina 30.1. klo 15.00 mennessä.
Mikäli avustusmäärärahaa jää jäljelle kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy 28.8.2015 klo 15.00
Avustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Avustusta haetaan sähköisellä
lomakkeella www.jyvaskyla.fi/avustukset
Avustushakemuksen voi tehdä myös Jyväskylä-neuvonnassa (Kauppakeskus Forum, Asemakatu 7), jossa
saa tarvittaessa henkilökohtaista opastusta sähköisen lomakkeen täyttämisessä tammikuussa 2015 seuraavasti: ma-pe 12.–23.1. klo 9-12 ja 26.–30.1. klo 9-15.
Lisätietoja: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, jklneuvonta[at]jkl.fi
Lisätietoja liikunta-avustuksista: Anu Torm p. 014 266 4261, anu.torm[at]jkl.fi,
www.jyvaskyla.fi/avustukset
Vuoden 2014 menestyneiden urheilijoiden palkitseminen
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat maaliskuussa Jyväskylä -viikolla järjestettävässä tilaisuudessa. Kaupunki huomioi Suomen mestaruuden tai PM-, EM-, MM- tai olympiamitalin saaneet jyväskyläläiset urheilijat.
Liikuntaseuroja ja -järjestöjä pyydetään ilmoittamaan menestyneiden urheilijoiden nimet, tarkastetut saavutukset sekä postiosoitteet viimeistään 31.1.2015 mennessä alla olevan linkin kautta liikuntapalveluille. Palkittavien
määrän huomioiden kaupunki lähettää palkitsemistilaisuuteen henkilökohtaisen kutsun helmikuussa 2015.
Tiedot lähetetään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta
www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat/menestyneet_urheilijat.
Mikäli lomake ei aukea laita sisäänkirjautumiskenttiin käyttäjätunnus: avustus ja salasana: lomake.
Lisätietoja: Liikuntainfo p. 014 266 4257, liikunta.info[at]jkl.fi

Liikuntatilojen uudet hinnat voimaan 1.1.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta vahvisti kokouksessaan 3.12.2014 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 1.1.2015.
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 www.jyvaskyla.fi/liikunta/hinnasto
Harjoitusjäähalli tilanne
Liikuntapalvelut toteutti syksyllä 2014 sisäliikuntapaikkojen asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyssä nousi esille
mm. harjoitusjäähallissa koetut ongelmat.
Saadun palautteen pohjalta liikuntapalvelut teki yhdessä kiinteistöjen omistajan Tilapalvelujen kanssa kiinteistökierroksen heti vuoden alussa. Kiinteistökierroksella (8.1.2015, kohteena Harjoitusjäähalli, Hipposhalli ja
Monitoimitalo) havaittiin ko. tiloissa merkittäviä ongelmia. Kaikissa tiloissa on tiloihin kuulumatonta erilaista tavaraa runsaasti. Näillä on vaikutusta tilojen käytettävyyteen, siivottavuuteen, sisäilman laatuun, palokuormaan
sekä poistumistiemääräyksiin.
Virheet ja puutteet ollaan laittamassa kuntoon kevään ja kesän 2015 aikana.
Lisätietoja: liikuntapalvelupäällikkö Jouni Arnberg p. 014 266 4319, jouni.arnberg[at]jkl.fi
Hippoksen liikuntapuiston tekojää luonnonjääksi turvallisuussyistä
Hippoksen liikuntapuiston tekojää on rakennettu vuonna 1969 ollen tällä hetkellä ainut tekniikaltaan vanhanmallinen tekojäärata Suomessa. Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluilla on vastuu kylmälaitteiston turvallisuudesta.
Inspecta-tarkastusvirasto kävi kuvaamassa Hippoksen tekojään rataputkiston ja kylmäkoneen välisen yhdysputken syksyllä 2014. Pistokokeissa havaittiin yli 50 prosentin syöpymiä putkistossa. Rataputkistossa ja kylmälaitteissa kiertää yhteensä yli 2000 kiloa ammoniakkia. Turvallisuussyistä ammoniakki tullaan poistamaan laitteista pikaisella aikataululla.
Liikuntapalvelut on neuvotellut Tukesin ja Inspectan kanssa tarkastuksessa ilmenneiden ongelmien aiheuttamista turvallisuusriskeistä. Laitteiden turvallisuutta ei uuden tiedon valossa ole pystytty varmistamaan, joten liikuntapalvelut omistajana on päättänyt olla käynnistämättä tekojäärataa talvikaudella 2015. Laitteiston korvaamista nykytekniikkaa vastaavaksi ei ole huomioitui kaupunginjohtajan vuoden 2015 talousarvioesityksessä.
Liikuntapalvelut on pystynyt osoittamaan harrastajille korvaavia vuoroja Palokan ja Vaajakosken tekojäiltä yksittäisiä vuoroja lukuun ottamatta. Tulevalla kaudella Hippoksen jää tullaan kunnostamaan luonnonjääksi olosuhteiden sen salliessa.
Lisätietoja: liikuntapalvelupäällikkö Jouni Arnberg p. 014 266 4319, jouni.arnberg[at]jkl.fi

Jyväskylän kaupungin liikuntapaikat ovat nyt savuttomia
Jyväskylän kaupungin sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat savuttomia liikuntapaikkoja. Kaupungin liikuntapaikoilla ja
liikunta-alueilla kaikenlaisten tupakkatuotteiden käyttö on kielletty. Tupakkatuotteiden käytön kielto työpaikoilla
perustuu lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin sekä kaupunginvaltuuston 24.2.2014 tekemään päätökseen.
Valtuuston päätöslinjaus edellyttää, että liikuntapalvelujen henkilökunta puuttuu mahdollisuuksien mukaan liikuntapaikkojen käyttäjien tupakointiin ja kannustaa noudattamaan savuttomuutta liikuntapaikoilla ja niiden läheisyydessä. Jokaiselle liikuntapaikalle on asennettu savuttomuutta ja tupakkatuotteiden käytön kieltoa koskevat kyltit. Näillä toimenpiteillä voidaan ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mallivaikutusta sekä edistää kuntalaisten ja työntekijöiden fyysistä terveyttä.
Valtuuston päätös (dnro 1497/13): http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2014/24021800.0/frmtxt21.htm
Liikuntapalvelut nyt myös Facebookissa
Jyväskylän liikuntapalvelut on nyt myös Facebookissa. Jos käytät Facebookia ja haluat sen uutisvirran kautta
tiedon uusista jutuista, niin käy tykkäämässä meistä osoitteessa
www.facebook.com/jyvaskylankaupunginliikuntapalvelut.

Varausyksikön puhelinpalveluajat
Paremman palvelun tarjoamiseksi liikuntapalvelujen varausyksikössä on otettu käyttöön puhelinpalveluajat,
jotka ovat ma-pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00. Varaussuunnittelijat tavoittaa numerosta 014 266 4255 sekä
sähköpostitse osoitteella liikunta.varaukset[at]jkl.fi.

