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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 liikuntasuunnittelija Mikko Pajuseen p. 014 266
0765.
*****************************************************************************************************************************
Liikuntapalvelut kiittää yhteistyöstä vuonna 2015 ja
toivottaa tunnelmallista joulunodotusta sekä menestyksekästä vuotta 2016!

Vuoden 2015 menestyneiden urheilijoiden palkitseminen
Jyväskylän kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat maaliskuussa Jyväskylä -viikolla järjestettävässä tilaisuudessa. Kaupunki huomioi Suomen mestaruuden tai PM-, EM-, MM- tai olympiamitalin saaneet jyväskyläläiset urheilijat.
Liikuntaseuroja ja -järjestöjä pyydetään ilmoittamaan menestyneiden urheilijoiden nimet, tarkastetut saavutukset sekä postiosoitteet viimeistään 31.1.2016 mennessä alla olevan linkin kautta liikuntapalveluille. Palkittavien
määrän huomioiden kaupunki lähettää palkitsemistilaisuuteen henkilökohtaisen kutsun helmikuussa 2015.
Tiedot lähetetään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat/palkittavat.
Mikäli lomake ei aukea laita sisäänkirjautumiskenttiin käyttäjätunnus: avustus ja salasana: lomake.
Lisätietoja: Liikuntainfo p. 014 266 4257, liikunta.info[at]jkl.fi
Ehdota jyväskyläläistä vuoden 2015 Liikuntatekoa
Nyt on aika ehdottaa vuoden 2015 jyväskyläläistä Liikuntatekoa. Liikuntateko valinnassa nostetaan esiin kaupungissa merkittävästi liikunta-aktiivisuutta lisäävä toimija/toiminta. Palkittava voi olla valmentaja, ohjaaja, kuntoliikkuja, urheiluseura tai muu toimija/toiminta. Ehdotusten perusteella Jyväskylän liikuntapalvelut valitsee
vuoden 2015 liikuntateon, joka palkitaan Keski-Suomen Urheilujuhlassa Paviljongissa perjantaina 29.1.2016.
Oman ehdotuksen voi tehdä 13.12. menneessä osoitteessa
www.webropolsurveys.com/S/91492531A4535920.par
Kaikkien yhteystietojensa jättäneiden kesken arvotaan liikunta-aiheisia palkintoja.
Lue lisää Keski-Suomen Urheilujuhlasta http://www.kesli.fi/urheilujuhla
Lisätietoja: liikuntasuunnittelija Anna-Leena Sahindal p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[at]jkl.fi

Joulun ja vuodenvaihteen poikkeavat aukioloajat
Joulunajan ja vuodenvaihteen poikkeavat liikuntapaikkojen aukioloajat löytyvät osoitteesta:
www.jyvaskyla.fi/liikunta/poikkeavat_aukioloajat.
Jyväskylän kaupungin avustukset kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoimintaan vuonna 2016
Seuraava haku on tammikuussa 2016. Tarkemmat tiedot hakuajoista päivitetään nettisivulle joulukuun alussa.
Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, sähköisen avustusohjelman yleisohje (PDF)
Avustushakemuksen voi tehdä myös Jyväskylä-neuvonnassa (Kauppakeskus Forum, Asemakatu 7), jossa
saa tarvittaessa henkilökohtaista opastusta sähköisen lomakkeen täyttämisessä.
Huom! Mikäli vielä on avustuksia maksamatta vuodella 2015, pikaiset yhteydenotot Mikko Pajuseen.
Lisätietoja: liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen p. 014 266 0765, mikko.pajunen@jkl.fi
Tapahtumista tiedottaminen kaupungin tapahtumakalenterissa
Liikuntatapahtumista kuten kilpailuista ja kuntotapahtumista sekä muista yleisötapahtumista on mahdollista
tiedottaa maksutta kaupungin internetsivujen tapahtumakalenterissa www.jyvaskyla.fi/tapahtumat.

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

