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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.
*****************************************************************************************************************************

Seuroille varainkeruumahdollisuus Red Bull Ice Skating Tour yhteydessä
Maailman nopein luistelulaji palaa kaudella 2015–16 jännittävämpänä kuin koskaan. Alkava kausi pitää sisällään neljä osakilpailua ja Suomi on nyt mukana kilpailukalenterissa kolmatta kertaa peräkkäin. Kilpailupaikka
Suomessa vaihtuu, kun MM-kiertueen kolmas osakilpailu luistellaan nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylässä,
Laajiksen hiihtokeskuksessa 29.–30.1.2016. Tällä kaudella uutta on myös naisten MM-sarja, joka kattaa kaikki
neljä Red Bull Crashed Ice – osakilpailua. Kahden päivän tapahtumaan odotetaan jopa 15 000 ihmistä.
Nyt myös paikallisilla liikunta- ja urheiluseuroilla on oivallinen varainkeruumahdollisuus tapahtuman yhteydessä. Seurat voivat myydä lippuja tapahtumaan omille jäsenilleen ja tienata samalla seuralle lisätuloja.
Mikäli kiinnostuitte tästä mahdollisuudesta, niin yhteydenotot Stacey Blizzard p. 050 524 5624 tai sähköpostilla
stacey.blizzard[at]fi.redbull.com. Yhteydenotot englannin kielellä.
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

Jyväskylän kaupungin avustukset kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoimintaan vuonna 2016
Jyväskylän kaupungin avustusten hakuaika tammikuussa
Jyväskylän kaupungin avustukset kulttuuri, -liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoimintaan ovat haettavina tammikuussa. Avustusten hakuaika päättyy perjantaina 29.1.2016 klo 15.00.

Toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Jyväskylä. Toiminta-avustus on
tarkoitettu yhdistyksen ympärivuotiseen, toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Toinen avustuslaji on
kohdeavustus, jota voi hakea kohdennettuun toimintaan, tapahtumaan, projektiin tai hankkeeseen. Kulttuuri-,
nuoriso- ja kansalaistoiminnan kohdeavustuksia voivat hakea rekisteröityjen yhdistysten lisäksi erilaiset työryhmät ja yhteisöt ja kulttuurin kohdeavustuksia voivat hakea myös yksityiset henkilöt. Liikunnan avustuksia
myönnetään ainoastaan rekisteröidyille yhdistyksille.
Avustushakemus tehdään verkossa
Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Nettiosoitteesta www.jyvaskyla.fi/avustukset löytyy lisätietoja
avustuksista, tarkemmat hakuohjeet ja linkki sähköiseen hakemukseen. Avustusten hakemiseen liittyvä neuvontapalvelu on auki Jyväskylä-neuvonnassa kauppakeskus Forumissa (Asemakatu 7) 18.-22.1. klo 10-13 ja
tammikuun viimeisellä viikolla 25.-29.1. klo 10-15. Tarvittaessa avustushakemuksen voi tehdä myös neuvonnassa, jossa saa henkilökohtaista opastusta lomakkeen täyttämiseen.
Tiedustelut: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, jklneuvonta(at)jkl.fi
www.jyvaskyla.fi/avustukset
Lisätietoja liikunnan avustuksista: liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen p. 014 266 0765,
mikko.pajunen@jkl.fi

Lehtisaaren kuntotalon kulunvalvonta on uudistunut
Lehtisaaren kuntotalolla on käytössä Timmi – tilanvarausjärjestelmään kytketty kulunvalvonta. Oven avaus tapahtuu PIN-koodilla, joka on numerosarja. Koodi saadaan varausjärjestelmästä varauksen yhteydessä. Kuntosalille kulku tapahtuu samasta ovesta PIN-koodilla. Kuntosalilippuja voi ostaa liikuntapaikkojen hoitajilta tai
verkkokaupasta (https://etimmi.jyvaskyla.fi/WebTimmi/), ostaminen vaatii rekisteröitymisen järjestelmään.
Lisätietoja osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/paikat/hallit/kuntotalo

Monitoimitalolla ja Kuokkalan Graniitissa siirrytään Pusatecin kassajärjestelmään 27.1.
Liikuntapalvelut yhtenäistää liikuntalaitosten kassajärjestelmiään tammikuussa 2016. Uuteen järjestelmään
siirrytään Kuokkalan Graniitin ja Monitoimitalon osalta 27.1. alkaen. Samalla vanhojen sarjakorttien vastaanottaminen päättyy. Jatkossa uudet sarjatuotteet ladataan rannekkeelle (ei pantillinen), jonka hinta on 10 euroa.
Samalle rannekkeelle on mahdollista ladata tuotteita Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa, Monitoimitalolla ja
Kuokkalan Graniitissa.
Lisätietoja: palveluesimies Jouni Arnberg p. 014 266 4319, jouni.arnberg[at]jkl.fi

