Jyväskylän liikuntapalvelujen järjestökirje
nro 2/2016 8.9.2016
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 Henri Nyholmiin p. 014 266
4308 ja seura-avustuksiin liikuntasuunnittelija Mikko Pajuseen p. 014 266 0765.
**********
Olosuhdekysely seuroille lähtee liikkeelle 26.9.
Valo ry:n organisoima kysely on osa Urheilun olosuhteet -selvityshanketta, ja kyselyssä kerätään tietoa
liikunnan ja urheilun paikallisista olosuhteista. Kysely on suunnattu maakuntakeskuskaupunkien seuroille, ja kyselyn nettilinkki lähetetään seuroille 26.9. Vastausaikaa on kaksi viikkoa. Jyväskylän tapauksessa
kaupungin liikuntapalvelut välittää Valo ry:n toimittaman linkin paikallisille seuroille sähköpostitse.
Lisätiedot:
Liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen p. 014 266 0765, mikko.pajunen[at]jkl.fi

Liikasuorituksen palauttaminen maksulliseksi
4.6.2016 voimaan astuneessa laskutus- ja perintäohjeessa tarkennettiin liikasuorituksiin liittyviä käytäntöjä. Mikäli liikasuoritus aiheutuu asiakkaan virheestä, Talouskeskus veloittaa 1.9.2016 alkaen palautuksesta käsittelykuluina 7 euroa. Käsittelykuluilta välttyäkseen asiakkaan on maksumuistutusta maksaessaan
hyvä varmistaa, ettei ole maksanut alkuperäistä laskua laskun erääntymisen jälkeen. Vuosittain Talouskeskus palauttaa asiakkaille yli 2000 liikasuoritusta. Alle 25 euron liikasuoritus palautetaan asiakkaalle
ainoastaan pyynnöstä.
Lisätiedot:
Laskutuspäällikkö Taija Mikkola-Rönkkä p. 014266 0969, taija.mikkola-ronkka[at]jkl.fi

Tapahtumakaupunki Jyväskylän ilme uudistunut, 1000 euron ideakilpailu käynnissä
Tapahtumakaupunki Jyväskylän nettisivut ovat uusiutuneet kesän aikana, ja uusia sivuja pääsee tarkastelemaan osoitteessa www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki. Muita uusia tuotteita ovat verkkosivuilta löytyvät, juuri ilmestyneet tapahtumajärjestäjän opas ja tapahtumapaikkaesite, jonka painettu versiokin saadaan piakkoin jakoon. Näihin tuotteisiin tutustuminen on varmasti hyödyllistä kaikille tapahtumajärjestä-

mistä suunnitteleville järjestöille.
Jyväskylä pyrkii jatkuvasti kartoittamaan kaupungin strategiaan ja imagoon sopivia suur- ja pienempiä
tapahtumia ja lähtee mielellään tapahtumajärjestäjien yhteistyökumppaniksi. Tapahtumaideointia vauhdittaakseen Tapahtumakaupunki Jyväskylä avasi syyskuun alussa nettisivuilleen kilpailun, jossa haetaan
ideoita uusista Jyväskylään sopivista tapahtumista. Paras idea palkitaan 1000 euron palkinnolla ja kilpailu
on käynnissä syyskuun loppuun saakka. Ideakisaan voi osallistua yksityishenkilönä, mutta halutessaan
myös seuran tai järjestön nimissä. Kilpailuun pääsee osallistumaan osoitteessa
http://www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/ideoi.
Lisätiedot:
Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen p. 050 344 6496, jaana.ruponen[at]jkl.fi

Lisätään yhdessä suomalaisten liikkumista – tulossa Unelmien liikuntavuosi 2017
Toukokuussa vietetty Unelmien liikuntapäivä saa nyt jatkoa syyskuussa toteutuvana Liikkumisen unelmakuukautena. Suuren suosion saavuttanut Unelmien liikuntapäivä on rohkaissut ihmisiä ideoimaan liikkumisen tapoja ja myös kunnat ovat koonneet voimansa ja lähteneet innolla mukaan nyt toteutuvaan
unelmakuukauteen. Liikkumisen unelmakuukaudesta matka jatkuu ensi vuoteen 2017, jolloin vietetään
Liikkumisen unelmavuotta osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta.
Mikä tahansa taho, yksityiset, urheiluseurat, yhdistykset, yritykset voivat liittyä Unelmat liikkeelle verkostoon ja rekisteröidä oman tapahtumansa valtakunnalliselle sivustolle: http://www.unelmatliikkeelle.fi/.
Yhteisöt voivat näin saada käyttöönsä Unelmat liikkeelle -logon tuon tapahtuman yhteyteen. Jyväskylän
kaupunki ja Keski-Suomen Liikunta ry kutsuvat mukaan alueensa seurat ja yhteisöt liikuttamaan jäsenistöään ja kutsumaan myös uusia osallistujia oman toimintansa piiriin. Kokeilukulttuurin hengessä myös
uudenlaiset ideat, avaukset ja erilaiset yhteistoiminnan muodot ovat tervetulleita.
Lisätiedot:
Aikuisliikunnan kehittäjä Jyrki Saarela p. 0456503771, jyrki.saarela[at]kesli.fi

Kertausta koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttäjille
Jyväskylän kaupungin koulujen liikuntasalien käyttö jatkuu urheiluseurojen osalta pääosin entiseen tapaan. Liikuntatilojen sähköistä varausjärjestelmää pääsee selailemaan osoitteissa
http://jyvaskyla.fi/liikunta/paikat/varaukset#selailu ja
http://jyvaskyla.fi/liikunta/paikat/varaukset#yksittainen_vuoro. Salivuoroista luopumisissa ja varausten
muutoksissa tulee olla yhteydessä liikuntapalvelujen varausyksikköön joko puhelimitse (014 266 4255)
tai sähköpostitse (liikunta.varaukset[at]jkl.fi). Vuoroilla tapahtuvissa ongelmatilanteissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiertävään kenttähoitajaan (050 373 1724).
Lisätiedot:
Varausasiantuntija Juha-Matti Kotapakka p. 014 266 4259, juha-matti.kotapakka[at]jkl.fi

