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Liikuntapalveluiden järjestökirje on Jyväskylän kaupungissa toimiville liikuntaseuroille ja -järjestöille
3–5 kertaa vuodessa lähetettävä ajankohtaistiedote, jonka laatii kaupungin liikuntapalvelut.
Järjestökirje julkaistaan myös internetissä: 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@jkl.fi.

KUTSU MONITOIMITALON 30-VUOTISJUHLAAN
Jyväskylän liikuntapalvelut toivottaa seuraväen tervetulleeksi Monitoimitalon 30-vuotisjuhlaan ke 9.9.
klo 17. Lisätietoja:
http://www.jkl.fi/liikunta/sisaliikuntapaikat/monitoimitalo
SEURAFOORUMI 13.9. PAVILJONGISSA
Syyskuussa Hyvän Olon Viikonlopun yhteydessä pidettävä seurafoorumi kokoaa yhteen Jyväskylän
liikuntatoimijoita. Seurafoorumi on yhteistyöelin, jossa keskustellaan paikalliseen liikuntakulttuuriin
liittyvistä asioista. Foorumin avulla halutaan lisätä kaupungin ja liikuntaseurojen välistä
vuorovaikutusta, keskustelua ja kehittämistä.
Syksyn seurafoorumissa liikuntasuunnittelija-ohjaaja Anna-Leena Kärkkäinen esittelee seudullista
liikuntatoimintaa käsittelevän kyselyn tuloksia. Kärkkäinen on kartoittanut kyselyssään Jyväskylän
seudun liikuntaseurojen mielipiteitä ja kehittämisajatuksia seudun liikuntapalveluista sekä erilaisista
yhteistyömahdollisuuksista. Tavoitteena on ollut kerätä tietoa kunnille, jotta liikuntatoimet pystyisivät
jatkossa entistä paremmin tunnistamaan seurojen tarpeet ja kehittämään palveluitaan niitä
vastaaviksi.
Kärkkäisen esityksen jälkeen eri liikuntaseurojen ja -järjestöjen toivotaan kertovan omista lasten ja
nuorten liikunnan kehittämistoimistaan. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii liikunta-, kulttuuri- ja
nuorisopalveluiden vastuualuejohtaja Ari Karimäki. Lisäksi paikalla on kaupungin liikuntapalveluiden ja
-liikuntalautakunnan edustajia.
Seurafoorumi Jyväskylän Paviljongissa Alvar salissa su 13.9. klo 15.
Lisätiedot: Liikuntainfo, p. (014) 266 4257, liikunta.info@jkl.fi.
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TERVEYS- JA ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI
Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden vuosittain julkaisema
Terveys - ja erityisliikunnan kalenteri on julkaistu internetissä osoitteessa
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/erlikalenteri ja paperisena Jyväskylän kaupungin tiedotuslehden välissä
Liikutaan – liitteenä.
Kalenteriin on koottu liikuntapalveluiden ja sosiaali-, terveyspalveluiden ja useiden
yhteistyökumppaneiden ohjatut terveys - ja erityisliikunnan palvelut Jyväskylässä.
Liikunta- ja kuntoutusryhmien yhteisenä tavoitteena on kunnon ylläpitäminen ja kohottaminen,
toimintakyvyn parantaminen, virkistäytyminen ja rentoutuminen. Kuntovoimistelu, kuntosaliharjoittelu,
vesiliikunta, tanssit ja erilaiset pallopelit ovat yleisimmin käytettyjä liikuntalajeja.
Useimmat ryhmät toimivat säännöllisesti joko 7.9 tai 14.9.2009 alkaen 12.13.2009. Syysloma on 12.–
8.10.2009, joululoma 14.12.2009 – 10.1.2010 ja talviloma 1. – 7.3.2010. Lomien aikana järjestettävistä
ryhmistä ilmoitetaan erikseen.
Mukaan voi tulla koko toimintakauden ajan ilmoittautumalla ohjaajalle harjoituspaikalla. Tähdellä
merkittyihin ryhmiin on ennakkoilmoittautuminen.
Lisätietoja: liikuntainfo (014) 266 4257
KOHDEAVUSTUSTEN TOINEN HAKU PÄÄTTYY 31.8.2009
Jyväskylän kaupungin liikuntalautakunnalta haettavien vuoden 2009 kohdeavustusten toinen hakuaika
päättyy 31.8.2009 kello 16.
Kohdeavustuksia myönnetään Jyväskylään rekisteröityjen yhdistysten toteuttamaan kansainväliseen
toimintaan tai hankkeisiin, joiden päämääränä on liikunnallinen toiminta tai palvelu. Avustuksia ei
myönnetä opinto- ja virkistysmatkoihin, opinnäytetöiden tekemiseen ja apurahoina ja stipendeinä
edelleen jaettaviksi eikä kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan.
Avustus maksetaan hakijan esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden
perusteella. Avustus voidaan myöntää tappiontakuuna silloin, kun toiminnasta saadaan tuloja.
Hakemus tehdään kirjallisesti Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen hakemuslomakkeelle.
Lomakkeen saa internetistä: http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat, ja seuraavista toimipaikoista:
Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, Tietotalo (Kilpisenkatu 1); Jyväskylän kaupungin
liikuntapalvelut (Kuntoportti 3); Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut, Sepänkeskus (Kyllikinkatu 1);
Jyväskylä-neuvonta (Asemakatu 6); Korpilahden yhteispalvelupiste (Virastotie 2); Palokan kirjasto
(Koivutie 3); Säynätsalon aluetoimisto, Kunnantalo (Parviaisentie 9); Tikkakosken kirjasto (Kirkkokatu
11); Vaajakosken kirjasto (Urheilutie 36). Hakemukseen tulee liittää hakemuslomakkeessa mainitut
asiakirjat.
Hakemukset lähetetään osoitteella Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, PL 341, 40101 Jyväskylä,
tai toimitetaan osoitteeseen: Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, Kilpisenkatu 1. Kuoreen merkintä
’avustushakemus’.
Lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat ; liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen, p. (014) 266 4261,
s-posti mikko.pajunen@jkl.fi.
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AVUSTUSTEN MAKSATUKSEEN TARKENNUKSIA
Jyväskylän kaupungin liikuntalautakunnan vuonna 2009 myöntämistä toiminta-avustuksista on tehtävä
maksatuspyyntö ja avustushakemukseen tarvittavat liitteet on toimitettava liikunta-infoon, jotta
myönnetty avustus voidaan maksaa seuralle. Maksatuspyyntö on kirjallinen pyyntö avustuksen
maksamisesta seuralle. Pyynnössä mainitaan seura, tilinumero ja myönnetty avustus.
Ohjeet löytyvät: http://www.jkl.fi/liikunta/seurat/avustamisen_periaatteet
Ohjeita ja lisätietoja: liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen, puh. (014) 266 4261, ja
s-posti mikko.pajunen@jkl.fi.
KANSAINVÄLISESTÄ TOIMINNASTA
Liikuntatoiminta on tänään hyvin kansainvälistä sekä monikulttuurista. Jyväskylä on osallistunut
monella tasolla liikunnan ja urheilun kansainvälisiin tapahtumiin ja toimintaan. Etusijalla on ollut
ystävyyskaupunkienvälinen liikuntatoiminta, joka on suuntautunut alle 18 vuotiaisiin nuoriin.
Yksi pisimmän tradition tapahtumista on Pohjoismaisten ystävyyskaupunkienvuosittainen nuorten
urheiluvaihto, joka kuluneen kesän aikana toteutettiin Eskilstunassa osana sikäläisen EIS:n 100 v.
juhlatapahtumia. Lajina oli sulkapallo ja turnauksen voitti Esbjerg, muut sijoitukset 2. Jyväskylä 3.
Stavanger 4. Eskilstuna.
Jyväskylän kaupunkijoukkueen oli koonnut Jyväskylän Sulkapalloseura ry.
Eskilstunassa päätettiin myös seuraavien vuosien Pohjoismaisen urheiluvaihdonohjelmasta. Vuonna
2010 tapahtuma järjestetään Tanskan Esbjergissä ja lajina on uinti. Vuoden 2011 tapahtuma
toteutetaan Jyväskylässä ja lajina on yleisurheilu. Pohjoismaisen nuorten urheiluvaihdon ajankohdaksi
on vakiintunut Juhannuksen jälkeinen viikonloppu, kesä- ja heinäkuun vaihteessa.
Liikuntalautakunnan linjaus vuodelle 2009 kansainväliseen toimintaan on ollut supistaa järjestöille
annettavia avustuksia. Kohdeavustuksia voi kuitenkin hakea elokuun hakukierroksessa. Taloudellisen
tilanteen tiukkuuden vuoksi kansainvälisten avustusten kohdalla suoritetaan erityisen suurta
tarveharkintaa.
Mikäli liikuntajärjestöillä ja urheiluseuroille on kansainvälisen toiminnan ideoita ja suunnitelmia,
pyydetään niistä olemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä liikuntapalveluihin.
Kaupungin eri organisaatiot avustavat järjestöjä järjestelyissä sekä kontaktien luomisessa.
Kv-toiminnan lisätietoja antaa ja yhdyshenkilönä toimii Erkki Huovinen puh. (014) 266 4250,
E-mail: erkki.huovinen@jkl.fi
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NUORTENLATURIN TAPAHTUMAKALENTERI
NuortenLaturin tapahtumakalenteri maksuton kanava tiedottaa harrasteista
Jyväskylän seudun lasten ja nuorten parissa toimivat tahot, järjestöt ja ryhmät voivat ilmoittaa
järjestämästään toiminnasta; kerhoista, leireistä, kursseista, retkistä, tapahtumista ja muista
harrastusmahdollisuuksista NuortenLaturin tapahtumakalenterissa.
Tapahtumakalenteri sijaitsee tieto- ja neuvontapalvelu NuortenLaturin www-sivuilla osoitteessa:
http://www.nuortenlaturi.fi/tapahtumakalenteri. Toimintojen lisääminen kalenteriin tapahtuu sivulta
löytyvän sähköisen lomakkeen avulla ja tiedot julkaistaan tarkistuksen jälkeen tapahtumakalenterissa.
Verkossa toimivaa kalenteria päivitetään jatkuvasti ja se on maksuton kanava tiedottaa.
Ilmoittaessaan tietoja kalenteriin järjestäjä voi luokitella tapahtumansa mm. tapahtuman luonteen
mukaan, tapahtumapaikan, kohderyhmän tai kunnan mukaan.
NuortenLaturi -verkkosivusto on tarkoitettu 13–20 -vuotiaille nuorille, nuorten vanhemmille, nuorten
parissa toimiville ja nuorisotyön opiskelijoille Hankasalmella, Jyväskylässä, Keuruulla, Laukaassa,
Muuramessa, Petäjävedellä, Toivakassa ja Äänekoskella.
NuortenLaturista löytyy vinkkejä muun muassa ajankohtaisista tapahtumista, kursseista ja
harrastusmahdollisuuksista. Kysy-palstalla asiantuntijat vastaavat nuorten kysymyksiin. Nettilehti
Painovirheestä voi lukea nuorten toimittajien juttuja, artikkeleita ja mielipiteitä. Lehteen voi itse tuottaa
materiaalia.
Seudullista tieto- ja neuvontapalvelu NuortenLaturia ja tapahtumakalenteria ylläpitää Jyväskylän
kaupungin nuorisopalvelut.
http://www.nuortenlaturi.fi/tapahtumakalenteri
http://www.nuortenlaturi.fi/
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TAPAHTUMIA

syykuu 2009
AaltoAlvarin tapahtumaviikko
Monitoimitalon 30 v. juhla
Finlandia Marathon
Hyvän Olon viikonloppu ja seurafoorumi (13.9.)
Tyttöjen jalkapallon Hippo -turnaus
International Dance Forum ja
Junioreiden vakiotanssin MM-kilpailut, Hippos
lokakuu 2009
Unicef-tapahtuma

pvm.
31.8.-4.9.
9.9.
12.9.
12.-13.9.
12.-13.9.
19.–20.9.

TeamGym PM-kilpailut, Hippos

17.10.
31.10.1.11.
31.10.1.11.

10.10.

Junior Games
GP-kilpailut
marraskuu 2009
Js-cup kilpailut
Lasten Liikuntapeuhula, Hipposhalli ja Monitoimitalo
joulukuu 2009
Taitoluitelun SM-kilpailut. Lajeina yksinluitelu ja jäätanssi.
Synergia-Areena

7.11.
15.11.
18.-21.12.

- Jyväskylälle on myönnetty veteraanien yleisurheilun halli MM-kilpailut vuodelle 2012
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