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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 p. 014 266 4257. Yhteydenotot liittyen liikuntapalvelujen järjestöasioihin liikuntasuunnittelija
Anna-Leena Sahindaliin p. 014 266 4308 ja seura-avustuksiin varaussuunnittelija Anu Tormiin p. 014 266
4261. Sähköpostitse etunimi.sukunimi@jkl.fi.
*****************************************************************************************************************************

Jyväskylän kaupungin avustukset kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoimintaan vuodelle 2014
Avustusten hakuaika alkoi 7.1.2014
■ TOIMINTA-AVUSTUKSET ovat haettavina 31.1. klo 15.00 mennessä.
■ KOHDEAVUSTUKSET ovat haettavina 31.1. klo 15.00 mennessä ja 29.8. klo 15.00 mennessä.
Avustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Avustusta haetaan sähköisellä
lomakkeella www.jyvaskyla.fi/avustukset
Avustushakemuksen voi tehdä myös kaupungin neuvontapalveluissa, joissa saa tarvittaessa henkilökohtaista
opastusta sähköisen lomakkeen täyttämisessä. Neuvontapalvelut: Jyväskylä-neuvonta (Asemakatu 6), Korpilahden yhteispalvelupiste (Virastokuja 2), Säynätsalon yhteispalvelupiste (Parviaisentie 9), Tikkakosken yhteispalvelupiste (Kirkkokatu 11) ja Vaajakosken yhteispalvelupiste (Urheilutie 36 B).
Lisätietoja: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, jklneuvonta[at]jkl.fi
Lisätietoja liikunta-avustuksista: Anu Torm p. 014 266 4261, anu.torm[at]jkl.fi,
www.jyvaskyla.fi/avustukset
Vuoden 2013 menestyneiden urheilijoiden palkitseminen
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuonna 2013 menestyneet urheilijat 18.3.2014 Jyväskylän kaupungintalolla järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa. Tilaisuus on osa Jyväskylän päivien ohjelmaa.
Kaupunki huomioi vuosittain Suomen mestaruuden, PM-, EM-, MM- sekä olympiamitalin saaneet jyväskyläläiset urheilijat. Liikuntaseuroja ja -järjestöjä pyydetään ilmoittamaan menestyneiden urheilijoiden nimet, saavutukset sekä yhteystiedot liikuntapalveluille 31.1.2014 mennessä. Tiedot lähetetään sähköisellä lomakkeella,
joka löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat/menestyneet_urheilijat.
Mikäli lomake ei aukea laita sisäänkirjautumiskenttiin käyttäjätunnus: avustus ja salasana: lomake.
Lisätietoja: Liikuntainfo p. 014 266 4257, liikunta.info[at]jkl.fi

Liikuntatilojen uudet hinnat voimaan 1.1.
Liikuntalautakunta vahvisti kokouksessaan 11.12.2013 liikuntapalvelujen uuden hinnaston, joka sisältää mm.
liikuntapalvelujen hallinnoimien tilojen käyttömaksut, kertamaksut ja sarjakortit liikuntapaikoille, ryhmäliikunnan
lukukausi- ja kurssimaksut sekä vuokrattavan kaluston maksut. Liikuntatilojen käyttömaksut tulivat voimaan
1.1.2014.
Liikuntatilojen maksuton harjoituskäyttö liikuntaseurojen alle 18-vuotiaiden osalta perusliikuntapaikoissa säilyy.
Maksullisia liikuntapaikkoja ovat mm. uimahallit, jäähallit, jalkapallohallit, yleisurheiluhallit, kuntosalit ja skeittihalli. Osan aikaa vuodesta maksullisia liikuntapaikkoja liikuntaseurojen junioreille ovat tekojääradat ja lämmitettävät jalkapallokentät.
Uusi hinnasto ja tarkempaa tietoa löytyy sivuilta www.jyvaskyla.fi/liikunta/hinnasto

Liikuntapalvelut nyt myös Facebookissa
Jyväskylän liikuntapalvelut on nyt myös Facebookissa sivuna. Jos käytät Facebookia ja haluat sen uutisvirran
kautta tiedon uusista jutuista, niin käy tykkäämässä sivusta
www.facebook.com/jyvaskylankaupunginliikuntapalvelut.

Seurojen yhteystiedot ajan tasalle
Seuran yhteyshenkilöiden päivitetyt yhteystiedot mahdollistavat toimivan viestinnän. Jyväskylän seudun liikunta- ja urheiluseurojen seurarekisteri löytyy osoitteesta www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/liikuntaseurat/. Muuttuneet tiedot voi toimittaa Liikuntainfoon, liikunta.info[at]jkl.fi.

Varausyksikön puhelinpalveluajat
Paremman palvelun tarjoamiseksi liikuntapalvelujen varausyksikössä on otettu käyttöön puhelinpalveluajat,
jotka ovat ma-pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00. Varaussuunnittelijat tavoittaa numerosta 014 266 4255 sekä
sähköpostitse osoitteella liikunta.varaukset[at]jkl.fi.

Seuraava järjestökirje ilmestyy maaliskuussa 2014

