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Liikuntapalvelujen järjestökirje on Jyväskylän kaupungissa toimiville liikuntaseuroille ja - järjestöille 2–5 ker-
taa vuodessa lähetettävä ajankohtaistiedote, jonka laatii kaupungin liikuntapalvelut. Järjestökirje julkaistaan 
www-sivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen-ja-seurapalvelut/seurat-ja-yhdistykset.  
 
Mikäli tämä kirje tuli väärälle henkilölle tai virheelliseen osoitteeseen, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan 
siitä Liikuntainfoon p. 014 266 4257.  
 
***************************************************************************************************************************** 
 
Liikunta-avustuksia jaettiin reilut 135 600 euroa 
Lautakunta jakoi liikunnan avustuksia 135 600 euroa. Syksyn hakuun jäi jaettavaa 7230 euroa. Avustukset 
myönnettiin esityksen mukaisesti. Avustukset on jaettu toiminta-avustuksiin, joita myönnetään yhdistyksen 
ympärivuotiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin, joita yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yksittäinen henkilö voi 
hakea tiettyyn hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. 
 
Toiminta-avustuksen hakijoita oli 106, avustuksia myönnettiin 106 hakijalle. Myönnetyt avustukset vaihtelivat 
suuruudeltaan 5500 ja 200 euron välillä. Kohdeavustuksen hakijoita oli 40 ja avustusta myönnettiin 31 haki-
jalle. Avustukset vaihtelivat suuruudeltaan 1000 ja 200 euron välillä.  
 
Kaikki avustuksen hakijat ja saajat löytyvät PDF-liitteestä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doc-
type=3&docid=1159163&version=1  
 
 
Muistutus pysäköintikäytännöistä Hippoksen alueella 
Hippoksen liikuntakeskuksen alueella on paljon liikennettä ympäri viikon, jonka vuoksi pysäköintijärjestelyt 
ovat tärkeitä. Vaaratilanteitakin on ollut johtuen mm. lasten kuskaamisesta autolla ovien eteen. Hippoksen 
alueen nopeusrahoitus on 20 km/h. Kaikille alueella työskenteleville ja pysäköiville on olemassa omat lupala-
put: henkilökunnalle henkilökuntalupa, muille toimijoille alueellinen lupa ja näiden lisäksi väliaikainen (määrä-
aikainen) pysäköintilupa. Henkilökuntaluvalla saa pysäköidä alueella kaikille muille, paitsi inva-paikoille. Inva-
merkillä voi pysäköidä inva-paikoille ja vihreillä alueluvilla vain yleisille paikoille (EI henkilökuntapaikoille). 
Pelastusteille ei saa pysäköidä missään tilanteessa eikä millään luvalla. Muuten alueella on voimassa 3h-
kiekkopaikat arkisin 8-18, viikonloppuisin kiekkoa ei tarvitse käyttää.  
 
Karttakuva Hippoksen pysäköintialueesta ja lisätietoa täältä 
 
Lisätietoja:  
liikuntapaikkavastaava Jukka Karttunen p. 014 266 4315 
 
 
Pysäköintipaikat Vaajakosken liikuntakeskuksen alueella 
Jyväskylän liikuntapalvelujen verkkosivuilla on katsottavissa karttakuva Vaajakosken alueelta, jossa kaikki 
pysäköintipaikat ovat merkittyinä. Katso karttakuva täältä. 
 
 
Hippoksen poikkeusaukioloajat pääsiäisenä 2019 
Hippoksen alueen liikuntapaikoilla, eli Monitoimitalolla, Hipposhallissa, kilpajäähallissa sekä harjoitusjäähal-
lissa on poikkeusaukioloajat pääsiäisenä. Katso aukioloajat täältä 
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Jyväskylän liikuntapalvelujen kesän 2019 ja talvikauden 2019-2020 vuorot ovat haettavissa 
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut hoitaa keskitetysti tilavaraukset Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelu-
jen hallinnoimiin liikuntatiloihin. Liikuntapalvelujen hallinnoimia liikuntapaikkoja ovat sisäliikuntapaikat, ulkolii-
kuntapaikat, ulkoilu- ja virkistysalueet sekä uimarannat.  
 
Liikuntatilojen vakiovuorojen hakuaika kesälle 2019 ja talvikaudelle 2019-2020 on nyt käynnissä. Vuoroja 
haetaan vakiovuorolomakkeella, joka on saatavissa liikuntapalvelujen verkkosivuilta sekä myös liikuntapalve-
lujen liikuntainfosta. Vakiovuoroa voi hakea ympäri vuoden, mutta hakuaikoihin mennessä saapuneet hake-
mukset käsitellään ensin. Vuorohakemukset toimitetaan joko sähköpostilla osoitteeseen liikunta.varauk-
set[a]jkl.fi tai postitse osoitteeseen Kuntoportti 3 (2 krs.), 40700 Jyväskylä. 
 
Kesäkauden (27.5.-11.8.2019) vuoroja haetaan 31.3.2019 mennessä. 
Talvikauden (12.8.2019-26.5.2020) vuoroja haetaan 30.4.2019 mennessä. 
 
Tarkemmat tiedot vuorojen hakuajoista liikuntapaikkakohtaisesti löytyy liikuntapalvelujen verkkosivuilta.  
 
Yksittäisiä harjoitusvuoroja jaetaan vakiovuorojen jakamisen jälkeen. Yksittäisen harjoitusvuoron voi hakea 
sähköpostilla, puhelimella liikuntapaikkakohtaisesti tai varausjärjestelmän kautta. Varaus tulee tehdä viimeis-
tään kahta (2) arkipäivää (ma-pe) ennen haettavaa vuoroa. 
 
Katso vuorojen tietoa vuorojenjakokäytänteistä ja lataa vakiovuorolomake liikuntapalvelujen verkkosivuilta 
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen-ja-seurapalvelut/liikuntatilojen-varaukset   
 
Lisätietoja: 
Liikuntapalvelujen varaussuunnittelu, liikunta.varaukset[at]jkl.fi, p. 014 266 4257 
 
 
Jyväskylän kaupunki esittelee vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin hankesuunnitelmaa kaikille avoimessa 
osallisuusfoorumissa torstaina 4.4. 
Jyväskylän kaupungin vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin on suunnitteilla kylpyläosaston peruskorjaus ja laajen-
nus, sekä näihin tiloihin liittyvä teknisten tilojen laajennus. Tästä kokonaisuudesta Jyväskylän kaupunki on 
tekemässä hankesuunnitelmaa ja maaliskuun aikana kuntalaisilta on kerätty kehittämisajatuksia suunnitel-
maa koskien. AaltoAlvarin hankesuunnitelmaa ja kehittämisajatuksia esitellään torstaina 4.4. klo 18-20 kai-
kille avoimessa osallisuusfoorumissa AaltoAlvarin monitoimitilassa, osoitteessa Pitkäkatu 2. Tilaisuudessa on 
vielä mahdollisuus kertoa omat kehitysehdotukset AaltoAlvaria koskien sekä osallistua keskusteluun.  
 
Tietoa hankesuunnitelmasta https://www.jyvaskyla.fi/aaltoalvari/peruskorjaus 
Tietoa asemakaavasta https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1028 

 
Lisätietoja:  
hankesuunnittelija Esa Naukkarinen, esa.naukkarinen[at]jkl.fi, p. 014 266 4307 
suunnittelija Tanja Räty, tanja.raty[at]jkl.fi, p. 014 266  4241 
 
 
Liikuntapalvelujen tietosuojaselosteet 
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen tietosuojaselosteet löytyvät kaupungin sivuilta osoitteesta: 
https://www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja (sivun alareunassa painike Jyväskylän kaupungin palvelujen tietosuo-
jaselosteet). 
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