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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 puh. (014) 266 4257, liikunta.info(at)jkl.fi tai seuratoiminnan
yhteyshenkilölle: eero.simonen(at)jkl.fi, p. (014) 266 4261

Liikuntapalvelut kiittää yhteistyöstä vuonna 2012 ja
toivottaa tunnelmallista joulunodotusta sekä menestyksekästä vuotta 2013!

Avustushakemusten liitteet toimitettava 30.11.12 mennessä
Vuonna 2012 myönnettyjen toiminta- ja kohdeavustusten liitteet tulee toimittaa marraskuun
loppuun mennessä Eero Simoselle sähköpostitse osoitteeseen eero.simonen(at)jkl.fi tai
kirjeitse osoitteella Liikuntapalvelut, Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä.
Lisätietoja: p. (014) 266 4261.

Avustushaku muuttuu sähköiseksi vuoden 2013 alusta alkaen
Jyväskylän kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset tulevat haettaviksi 7.1.2013 alkaen
uudistuneella sähköisellä haulla, ja haku päättyy 31.1.2013 klo 15.00. Tarkemmat hakuohjeet
ja lomake löytyvät vuoden alussa osoitteesta www.jyvaskyla.fi/avustukset . Palvelu toimii
Timmi-järjestelmässä, joten Timmin käyttäjiltä palvelu ei vaadi erillistä rekisteröitymistä.
Haussa tarvittavat liitteet voidaan liittää hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostoina tai linkkinä
yhdistyksen sivuille. Sähköisen hakulomakkeen täyttämiseen liittyvää neuvontaa annetaan
tammikuussa Liikuntainfon lisäksi Jyväskylä-neuvonnassa (Asemakatu 6) ja
yhteispalvelupisteissä Korpilahdella (Martinpolku 21), Säynätsalossa (Parviaisentie 9),
Tikkakoskella (Kirkkokatu 11) ja Vaajakoskella (Urheilutie 36 B).
Lisätietoja: liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen, p. (014) 266 4254, mikko.pajunen(at)jkl.fi ja
2.1.2013 alkaen www.jyvaskyla.fi/avustukset

Ilmoita vuonna 2012 menestyneiden urheilijoiden tiedot 31.1.2013 mennessä
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuonna 2012 menestyneet jyväskyläläiset tai jyväskyläläisiin
urheiluseuroihin kuuluvat yksilö- ja joukkueurheilijat 19.3.2013 Jyväskylän kaupungintalolla
järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa. Kaupunki huomioi Suomen mestaruuden, PM-, EM-,
MM- tai olympiamitalin saaneet urheilijat. Liikuntaseuroja ja -järjestöjä pyydetään ilmoittamaan
menestyneiden urheilijoiden nimet, saavutukset sekä yhteystiedot viimeistään 31.1.2013
mennessä. Tiedot lähetetään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, joka löytyy
liikuntapalvelujen internetsivuilta osoitteesta:
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat/menestyneet_urheilijat
Mikäli sähköisen lomakkeen käyttäminen ei ole mahdollista, tiedot voi lähettää sähköpostitse
osoitteeseen liikunta.info(at)jkl.fi tai kirjeitse osoitteella:
Urheilijoiden palkitseminen
Jyväskylän kaupunki
Liikuntapalvelut

Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä
Palkitsemistilaisuutta varten toivomme, että seurat lähettäisivät valokuvia menestyneiden
urheilijoiden tähtihetkistä. Urheilijoiden kuvia heijastetaan valkokankaalle tilaisuuden
aikana. Kuvat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: mikko.pajunen@jkl.fi. Kuvia voi lähettää
1-3 / urheilija.
Lisätietoja: Liikuntainfo, p. (014) 266 4257, liikunta.info(at)jkl.fi

Varausyksikkö ottanut käyttöön puhelinpalveluajat
Paremman palvelun tarjoamiseksi liikuntapalvelujen varausyksikössä on otettu käyttöön
puhelinpalveluajat, jotka ovat klo 9.00–10.30 ja 13.30–15.00. Varaussuunnittelijat tavoittaa
numeroista (014) 266 4255 ja (014) 266 1840 sekä sähköpostitse osoitteella
liikunta.varaukset(at)jkl.fi.

Lasten Liikuntapeuhulat keväällä 2013
Jyväskylän liikuntapalvelujen ja järjestöjen yhteistyössä toteutetut lasten Liikuntapeuhulat
keväällä 2013 järjestetään 17.3. ja 21.4. Hipposhallissa.
Lisätietoja: Eero Simonen, p. (014) 266 4261, eero.simonen(at)jkl.fi
www3.jkl.fi/liikunta/liikuntapeuhula

Joulun ja vuodenvaihteen poikkeavat aukioloajat
Joulunajan ja vuodenvaihteen poikkeavat liikuntapaikkojen aukioloajat löytyvät osoitteesta:
http://jyvaskyla.fi/liikunta/poikkeavat_aukioloajat

