
 

     

Jyväskylän liikuntapalvelujen järjestökirje 
nro 2/2019       4.6.2019 

 
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.  
 

 
 

Jyväskylän liikuntapalvelujen uusi hinnasto voimaan 1.7.2019 alkaen  
 
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta kokoontui tiistaina 27.5. ja asialistalla oli päätösasiana liikuntapalveluista perittä-
vät maksut 1.7.2019 alkaen. Uuteen hinnastoon on tarkennettu ja korjattu liikuntapaikkojen yksittäisiä hintoja ja 
hinnoitteluperiaatteita. Hinnoittelun periaatteisiin on lisätty tarkennukset leirien ja pääsykokeiden hinnoittelusta 
sekä käteismaksamisesta eri maksuvälineillä. Lisäksi varus- ja siviilipalvelushenkilöt lisätään omatoimi- ja ohja-
tun liikunnan osalta samaan hintaryhmään lasten, opiskelijoiden, eläkeläisten ja työttömien kanssa (ns. LEOKTV 
–hinta). Omatoimiliikunnan sarjatuotteisiin on lisätty kahden vuoden voimassaolotieto sekä maininta niiden ole-
van ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja. Lisäksi hinnastoon on lisätty maininta, että alle nelivuo-
tiaat pääsevän maksutta uimaan 18 vuotta täyttäneen henkilön seurassa. 
 
Suurimpana yksittäisenä muutoksena AaltoAlvarin 50 metrin altaan hinnoittelun korjaus, joka oli edellisessä 
hinnastossa jäänyt epäloogiseksi uimahallien muihin hintoihin nähden. Toisaalla jäähallien ja tekojäiden muut -
käyttäjäryhmän hintoja on alennettu jäähalleissa reilulla parilla kympillä, Palokan ja Vaajakosken tekojäällä kym-
pillä ja Viitaniemen tekojäällä kahdella kympillä. Käytännössä vuoroja on jo nyt myyty viranhaltijapäätöksellä 
alennetulla hinnalla.  
 
Koulutuskuntayhtymä Gradian kautta hankitut liikuntatilat ovat nyt ensimmäistä kertaa liikuntapalvelujen hinnas-
tossa mukana. Hinnastoon on uusina tuotteina lisätty Hippoksen parkkialueiden sekä hiihtokilpailujen hinnoitte-
lut, jotka aikaisemmista hinnastoista ovat puuttuneet. Uusina palveluina hinnastossa on Hyppää ja hymyile- 
lajikokeilut sekä Nyt Liikkeelle –palvelukokonaisuus.  
 
Junioreiden harjoitusvuoroja koskeva maksuttomuus säilyy ennallaan eli seurojen alle 18-vuotiaiden harjoitus-
vuoroilta ei peritä tilavuokraa erikseen määritellyillä liikuntapaikoilla. Lisäksi hinnastossa on eriteltyinä kaikki 
maksuttomat liikuntapalvelujen tuottamat palvelut.  
 
Hinnasto on saatavilla Jyväskylän liikuntapalvelujen verkkosivuilla osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/lii-
kunta/liikuntapalvelujen-hinnasto 
 
 

Keskustelu- ja infotilaisuus Jyväskylän Hippos2020 -hankkeen tilanteesta ja suunnitelmista 
kokosi paikalliset seuratoimijat yhteen 
 
Jyväskylän kaupunki järjesti keskustelu- ja infotilaisuuden Hippos2020-hankkeen tilanteesta paikallisille ur-
heilu- ja liikuntaseuroille tiistaina 21.5. Tarve ajankohtaiskatsaukselle sekä keskustelualustalle nousi esille 
maaliskuussa järjestetyssä Seurafoorumissa. Suunnitelmia ja tilannetta jyväskyläläisille liikuntaseuroille olivat 
esittelemässä suunnittelujohtaja Kai Ruuhonen Lehto Tilat Oy:stä sekä Jyväskylän kaupungilta palvelujohtaja 
Ari Karimäki, projektipäällikkö Kari Halinen ja projektipäällikkö Nina Rautiainen. 
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Keskustelu- ja infotilaisuudessa käytiin seuratoimijoiden kanssa läpi hankkeen suunniteltuja rakentamisaika-
tauluja ja -vaiheita. Uuden Hippoksen rakentamisen on ilmoitettu viivästyvän aiemmista suunnitelmista päära-
hoittaja Fennia Oyj:n irtaannuttua projektista keväällä 2019. Uusia rahoittajia on kartoitettu ja neuvotteluja käy-
dään parhaillaan. Tavoitteena on saada rakennuslupasuunnittelun ensimmäinen vaihe sekä rakennusluvan 
sisäänjättö tulevan kesän aikana. Tällä hetkellä pisimmälle on edennyt monitoimiareenan suunnittelu, jonka 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2020. 
 
Uuden Hippoksen toteutuessa seuroilla olisi käytössä kaksinkertainen määrä liikuntatiloja. Hinnoittelun poh-
jana tulevissa tiloissa ovat pääsääntöisesti 10 % maltilliset korotukset vuoden 2017 hinnastoon nähden. Tilai-
suudessa seurat olivat kiinnostuneita ja nostivat esille mm. pysäköintijärjestelyt alueella, eri lajien ja harjoittelu-
tilojen olosuhteiden määrän suhteessa nykyiseen, uusien lajien harjoittelumahdollisuudet sekä seurojen käy-
tössä olevat varastotilat uudella Hippoksella.  
 
Jyväskylän kaupunki tulee omistamaan noin kolmasosan Hippoksen omistavasta yhtiöstä. Koko hankkeen 
kokonaisuudesta kaupungin rahoitusosuus on 28 miljoonaa euroa ja kaupunki sitoutuu ostamaan käyttövuo-
roja 5,5 miljoonalla eurolla vuodessa 20 vuoden ajan. Kaupunki hankkii irtaimistoa enintään miljoonalla eurolla 
vuodessa myös 20 vuoden ajan. Liikuntapuisto alueelle rakentuu Jyväskylän kaupungin toimesta, johon muun 
muassa pesäpallokenttä tulee sijoittumaan. 
 
Ajankohtaiset uutiset Hippos2020-hankkeen etenemisestä löytyvät sen verkkosivuilta osoitteesta https://hip-
pos2020.fi/fi/  
 
Lisätietoja 
Kari Halinen, projektipäällikkö Hippos2020 
p. 050 573 7034, kari.halinen[a]jkl.fi 
 
 

Hippos2020 – kutsu seuratyöpajaan 11.6.2019 
 
Hippoksesta luodaan pohjoismaisessa mittakaavassa merkittävä hyvinvointi- ja liikuntaekosysteemi. Tuleva 
Hippos on ilmiö, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla terveyden edistämisen, teknologisen tuotekehityksen, 
tutkimuksen, liikunnan ja kilpaurheilun. Enää emme puhu Hippoksesta pelkkänä liikuntatilana. Haluamme kut-
sua Sinut mukaan työpajaan pohtimaan Hippos-ilmiötä seuratoiminnan tulevaisuuden näkökulmasta. 
 

Tervetuloa urheiluseurojen työpajaan! 

Ajankohta: 11.6.2019 klo 12:30–16 

Paikka: Kisälli-Mestari neuvottelutila, Gradia, Taulumäentie 45, Jyväskylä 

Työpaja on osa neljän workshopin kokonaisuutta, joissa Jyväskylän kaupunki on kutsunut koolle eri sidosryh-
miä paikallisesti ja kansallisesti: kesäkuussa vuorossa ovat paikalliset urheiluseurat ja kolmas sektori. 
  
Mikä on seuratoiminnan merkitys hyvinvoinnille? Kuinka seurat kasvattavat nuoria? Mikä on valmentajan rooli 
seurassa? Mitä kaikille seuroille yhteisiä haasteita meillä on? Miten perheet pääsevät mukaan monipuolisesti 
liikkumaan eri lajien äärelle? 
  
Tutkitaan yhdessä, miten hyötyisimme yhteistyöstä, digitaalisaatiosta, tulevasta dataympäristöstä tai monitie-
teellisestä tutkimuksesta Hippoksella? Mitä Hippos tarjoaisi seuroille liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta? 
Katsahdamme myös urheilumaailman trendeihin. 
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Miten voin valmistautua? 

Mieti aihetta etukäteen omasta ja seurasi näkökulmasta. Jos kaikki olisi lyömättömän hyvin – mitä meillä 
olisi käsissämme vuonna 2025?  

Päivän agenda: 

 Hippos ennen, nyt ja tulevaisuudessa – missä olemme nyt? 

 Trendikatsaus: urheilumaailma ja digitalisaation hyödyt 

 Yhteisen tulevaisuudenkuvan työstäminen 
  
Vahvistathan osallistumisesi suoraan Hippos2020-ekosysteemin kehittämisestä vastaavalle projektipäällikölle 
Nina Rautiaiselle: nina.rautiainen@jyvaskyla.fi, +358 50 413 7028. 

 
 

Liikuntapalvelujen vuoden 2019 poikkeusaukioloajat on koottu yhdelle sivulle 
 
Jyväskylän liikuntapalvelujen sekä liikuntapaikkojen kesän 2019 ja loppuvuoden pyhäpäivistä johtuvat poikkeus-
aukioloajat on koottu yhdelle sivulle osoitteeseen https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapalvelujen-hinnasto/lii-
kuntapalvelujen-poikkeusaukioloajat 

 
 

Liikunnan kohdeavustusten toinen hakuaika on alkanut. Sähköinen avustuslomake on auki pe 
30.8.2019 klo 15.00 saakka. 

Liikunnan kohdeavustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset. Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun 

tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen. Avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen 

jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus makse-

taan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella 

kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos 

avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta. Tiliselvitys on 

tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, 

toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen. 

Avustushakemus on jätettävä järjestelmään ennen ko. kohteen toteutumista. Jälkeenpäin jätettyihin 

hakemuksiin avustusta ei myönnetä. 

Avustusta ei myönnetä: 

 tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta 
 investointeihin ja kiinteän irtaimen omaisuuden hankintaan 
 kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan 
 apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi 
 peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen 
 opinto- ja virkistysmatkoihin; pääsääntöisesti avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan mat-

kan kustannuksiin 
 alkoholi-, elintarvike-, kahvitarjoilu- ja ruokailukustannuksiin 
 kaupungin tuottamiin omiin palveluihin 
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Lisätietoja 
Anu Torm, varaussuunnittelija 
p. 014 266 4261, anu.torm[at]jkl.fi 
 
 

Talvikauden 2019-2020 vakiovuorojen päätökset 
Talvikauden 2019-2020 liikunnan vakiovuorojen päätökset lähetetään seuroille tiedoksi juhannukseen men-
nessä.  
 
 

Liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arviointi 
 
Jyväskylän kaupunginvaltuusto jätti 29.10.2018 valtuustoaloitteen koskien Liikunta- ja urheiluseurojen tuki-
muotojen sukupuolivaikutusten arvioinnin tekemistä. Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Jyväskylän kaupunki 
arvioi liikunta- ja urheiluseurojen eri tukimuotojen sukupuolivaikutukset, eli eri tukimuotojen vaikutukset suku-
puolten väliseen tasa-arvoon. Arvioinnin toivottiin tuottavan tietoa kaupungin seuroille myöntämien resurssien 
kohdentumisesta sukupuolittain ja ikäryhmittäin sekä myös lajeittain ja seuraryhmittäin. Arvioinnin keskeisin 
tavoite oli valtuustoaloitteen mukaan lisätä tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. 
 
Vastauksena valtuustoaloitteeseen, arviointi tehtiin keväällä 2019. Sukupuolivaikutusten arvioinnissa on arvi-
oitu olemassa olevan tiedon avulla valtuustoaloitteessa määriteltyjä kokonaisuuksia ja mikäli jotain tietoa ei ole 
ollut saatavissa, on asian edistämiseksi hahmoteltu kehittämistavoite. Arviointi käsitellään vielä kaupunginval-
tuustossa 10.6.2019. Arviointi on luettavissa 
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=8130 
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