JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Sivistyksen toimiala
Nuorisopalvelujen palveluyksikkö

SAATEKIRJE NUORISOKORTISTA
Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluilla on käytössään nuorille suunnattu maksuton nuorisokortti.
Nuorisokortti lisää yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta sekä helpottaa tiedonkulkua nuorisopalveluiden
ja kodin välillä. Nuorisokortin hankkineilla nuorilla on oikeus osallistua kaikilla kaupungin nuorisotiloilla järjestettävään säännölliseen toimintaan. Toimintaa ovat esimerkiksi nuorten avoimet ovet, retket,
teemaillat, iltakahvilat ja tapahtumat.
Nuorisopalveluiden nuorisotilat sijaitsevat Jyväskylän eri kaupunginosissa, mutta ne ovat avoimia
kaikille, asuitpa missä tahansa kaupungin alueella.
Jyväskylän kaupungin nuorisotiloja ovat:
• Huhtasuon nuorisotila Perttula, Nevakatu 1
• Keltinmäen nuorisotila, Keltinmäentie 15 D
• Korpilahden nuorisotila Sumpbi, Koulunmäentie 8
• Korpilahden nuorisoverstas, Tikkasentie 2
• Kuokkalan nuorisotila NuortenMessi, Polttolinja 9
• Palokan nuorisotila Nuorkkari, Raivaajantie 1
• Säynätsalon nuorisotila Pelisilmä, Urheilukentäntie 3
• Tikkakosken nuorisotila NuoTikka, Kirkkokatu 3
• Vaajakosken nuorisotila, Urheilutie 36 B
Nuorisotilojen lisäksi Jyväskylän keskustassa (Veturitallinkatu 6) sijaitseva Veturitallit tarjoaa nuorille
ja nuorille aikuisille tekemistä esim. tapahtumien, bändi- ja mediatoiminnan, tanssin ja teatterin merkeissä.
Kaikki järjestämämme toiminnat kaupunkilaisille sisältävät vakuutuksen. Kaikki toimintamme ovat
myös savuttomia ja päihteettömiä.
Tietosuoja
Kortin hakemuksessa kerättävät tiedot säilytetään asianmukaisesti ja vain siihen nimettyjen henkilöiden hallussa (rekisteristä tehty seloste tietosuojavaltuutetulle).

Lisätietoja nuorisokortista antaa kehittämispäällikkö Risto Kähkönen, p. 050 054 4140,
risto.kahkonen@jkl.fi

Tervetuloa tutustumaan nuorisopalvelujen toimintaan!

Kilpisenkatu 1 (1 krs) • 40100 Jyväskylä
Laskutusosoite: PL 181, 00026 Basware
Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664500
Vaihde: 014 266 0000
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NUORISOKORTTIHAKEMUS

Jyväskylän kaupunki
Nuorisopalvelut

NUORISOTILA TÄYTTÄÄ:
Nuorisotila:
Päivämäärä:

Kortin numero:

KORTIN HAKIJA TÄYTTÄÄ:
tyttö/nainen

poika/mies

Etunimi:

muu
Sukunimi:

Osoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti:

Äidinkieli:

Syntymäaika (pp.kk.vvvv):

Koulu:

Luokka:

Minuun voi ottaa yhteyttä ajankohtaisista asioista (esim. tapahtumat):
sähköpostilla

tekstiviestillä

puhelimitse

kirjeitse

Olen yli 18-vuotias, annan luvan käyttää minusta otettuja kuvia Jyväskylän kaupungin viestintä- ja
markkinointimateriaaleissa mm. verkkosivuilla, julkaisuissa, esitteissä, lehdissä ja muissa nuorisopalvelujen
toimintaa kuvaavissa yhteyksissä:
kyllä

ei

Hakijan allekirjoitus:

HUOLTAJA TÄYTTÄÄ (jos hakija on alle 18-vuotias):
Etunimi:

Sukunimi:

Osoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti:

Äidinkieli:

Nuorten palvelut haluaa kehittää monikulttuurista tiedottamistaan nuorten vanhemmille.
Mitä kieltä puhutte kotona?
suomi

ruotsi

venäjä

somali

viro

englanti

arabia

muu, mikä: ______________

puhelimitse

kirjeitse

Minuun voi ottaa yhteyttä ajankohtaisista asioista:
sähköpostilla

tekstiviestillä

Valokuvaamme ja videoimme ajoittain toimintaamme viestintää varten. Annan luvan käyttää huollettavastani
otettuja kuvia Jyväskylän kaupungin viestintä- ja markkinointimateriaaleissa mm. verkkosivuilla, julkaisuissa,
esitteissä, lehdissä ja muissa nuorten palvelujen toimintaa kuvaavissa yhteyksissä:
kyllä

ei

Haluaisin toimia aikuisena vapaaehtoisena nuorten palvelujen toiminnassa:
kyllä

ei

Huoltajan allekirjoitus (jos hakija on alle 18-vuotias):

Täytetty korttihakemus palautetaan allekirjoitettuna nuorisotilalle. Kortti on ilmainen ja se uusitaan vuosittain.
Jäsentiedoilla pyrimme kehittämään toimintaamme. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

