
Lapset ja nuoret SIB -hanke 
tukee nuoria, joilla on 
haasteita opintojen etene-
misessä. Kaupunki ei maksa 
itse toiminnasta, vaan sen 
tuloksista kuten valmistumi-
sesta tai työllistymisestä tai 
paremmasta koulumenes-
tyksestä.

›› Lue lisää sivulta 3.

Veturitallien pelitilassa on 
nuorten käytössä 12 hyvin 
varusteltua pelitietokonetta. 
Tilan käyttäjät ovat myös 
ideoineet erilaisia kursseja, 
koulutuksia ja ryhmiä.
›› Lue lisää  
sivulta 4.

Väri valtaa 
kaupun-
gin museot 
valloittavien 
näyttelyiden kautta, 
kun kukin museo lähestyy 
teemaa omasta näkö- 
kulmastaan.
›› Lue lisää sivulta 6.

Lokakuussa vanhustenviikko
muistuttaa luonnon ja ulkoi-
lun tärkeydestä. Uudistuneet 
seniorimessut järjestetään 
kaupunginkirjastolla.

›› Lue lisää sivulta 5.
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Valon kaupunki  
loistaa jälleen 23.-25.9.
Lue lisää takasivulta!
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Se on ihan Fifty-sixty 
– tehdään yhdessä 
parempi Jyväskylä
FIFTY-SIXTY JOUKKORA-
HOITUS on Jyväskylän kaupungin 
tarjoama osallistuvan rahoituksen 
malli, jossa kaupunkilaiset ideoi-
vat tärkeäksi kokemiaan hankkeita 
joukkorahoituskampanjoiksi. 

Syyskuun alussa Fifty-sixty 
joukkorahoituksen kampanjahaku 
aukeaa jälleen ja yhteisölliset, kau-
punkia elävöittävät hankkeet voi-
vat saada Jyväskylän kaupungin 
mukaan yhdeksi rahoittajakseen. 
Infotilaisuudet järjestetään verkko-
tilaisuuksina 31.8. ja 1.9. ja Piip-
purannan Klubilla Kankaalla 8.9. 
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa 
www.jyvaskyla.fi/fifty-sixty.

Mikä olisi oma ideasi?
Rahoitusmallin turvin on jo toteu-
tettu muun muassa virtuaalinen 
Tietotekniikan historiaa -näyttely, 
Katu soi Jyväskylä -musiikkiesi-
tyskiertue ja Ihme meiningit 2021 
-kulttuuritapahtuma. Mikä olisi oma 
ideasi, jota voisit lähteä tavoitte-
lemaan hybridirahoitusmallia käyt-
täen? 
Lisätietoja:  
www.jyvaskyla.fi/fifty-sixty
HANNA TENHUNEN
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Koulutus ja sivistys 
ovat Jyväskylän vahvaa ydintä

Ajankohtaista

 Kaupunginvaltuuston 
ja -hallituksen tuoreet 
puheenjohtavat lähte-
vät positiivisella mielellä 
uuteen valtuustokauteen. 
Haasteitakin on, mutta 
kasvavaa kaupunkia on 
hyvä luotsata eteenpäin.

Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Jukka Hä-
mäläinen (sd.) ja kau-
punginhallituksen pu-

heenjohtaja Jaakko Selin (kok.) 
lähtevät odottavalla mielellä uu-
teen valtuustokauteen. Jyväsky-
län vahvuuksiksi he näkevät kau-
pungin vetovoiman ja väestöen-
nusteen, joka näyttää kasvua. 
Kaupungin talous on verrattain 
hyvällä tasolla, palvelut toimivat 
ja hyvinvointi on kasvanut.

– Olin viime valtuustokaudella 
Osallistuvat ja hyvinvoivat asuk-

kaat -ohjausryhmän puheenjoh-
tajana, mikä oli näköalapaikka 
kaupunkilaisten hyvinvointiin 
ja osallisuuteen. Olemme me-
nossa hyvään suuntaan, Hämä-
läinen sanoo.

Jyväskylässä on silti havait-
tavissa, kuten muissakin isois-
sa kaupungeissa eriarvoisuuden 
kasvua. Osalle ihmisistä kasau-
tuu talous-, mielenterveys- ja 
päihdeongelmia.

Selinin mielestä Jyväskylän 
vahvaa ydintä on panostami-
nen sivistykseen, koulutukseen 
ja kulttuuriin. 

– Jyväskylässä on tehty mer-
kittäviä parannuksia kouluverk-
koon ja investoitu koulu- ja päi-
väkotirakentamiseen. Olemassa 
olevaan kulttuuri-infraan on in-
vestoitu vähemmän, mutta esi-
merkiksi Keski-Suomen museo 
on peruskorjattu.

Akuuttina asiana Selin näkee 
Jyväskylän kaupunginteatte-

rin peruskorjaamisen ja sen, mi-
ten ratkaistaan kysymys musiik-
kisalista. Liikuntapuolella Hip-
pos-hanketta on vietävä eteen-
päin pian.

Edunvalvonta
korostuu
Alkanut valtuustokausi tulee ole-
maan historiallinen, sillä sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen sekä pa-
lo- ja pelastustoiminnan järjestä-
misvastuu siirtyy hyvinvointialu-
eille vuoden 2023 alusta.   

– Kaupungilta poistuu näi-
den palvelujen järjestämisvas-
tuu, mutta meillä säilyy huoli 
kaupunkilaisten hyvinvoinnis-
ta. Edunvalvonnan merkitys tu-
lee korostumaan, Jaakko Selin 
toteaa.

Jukka Hämäläinen lisää, että 
kaupungille jää myös ratkaista-
vaksi, mitä tapahtuu entisille so-
siaali- ja terveyspalvelujen kiin-
teistöille.

– Sote-uudistuksen lisäksi uut-
ta on oppivelvollisuusiän nosta-
minen 18 vuoteen. Tämä tuo pal-
jon tehtävää ja mietittävää, ku-
ten esimerkiksi sen, miten työ-
voima riittää. Lisäksi käymme 
kädenvääntöä valtion kanssa, 
kompensoiko se muutoksen kus-
tannukset täysimääräisesti.

Selinin mielestä Jyväskylän 
mielikuva on hyvä, mutta se koe-
taan kokoaan pienemmäksi. 

– Jyväskylän tulee ottaa paik-
kansa valtakunnallisessa keskus-
telussa, näkyä ja kuulua enem-
män. Valtion kanssa tehty maan-
käytön, asumisen ja liikenteen 
MAL-sopimus oli hyvä askel. 

Lähitulevaisuudessa Jyväsky-
lä pääsee parrasvaloihin muun 
muassa Valtakunnallisten Yrit-
täjäpäivien tapahtumapaikkana.

– Yrittäjätaustaisena hallituk-
sen puheenjohtajana on hienoa 
päästä isännöimään sitä.
PIA TERVOJA

Avaimia asumiseen 
ja raha-asioihin
KUN ASUMISESSA on ongelmia 
tai omaa kotia ei meinaa löytyä, 
saat apua asumisneuvonnasta. 
Voit kysyä, myös nimettömästi, 
esimerkiksi asunnon hakemisesta, 
vuokranmaksusta, vuokrasuh-
teesta tai häädöstä, olitpa sitten 
asukas tai vuokranantaja.

Asumisneuvojan tavoitat chatistä 
tiistaisin ja torstaisin kello 13–15, 
torstaisin kello 9–13 Huhtasuon 
yhteistoimintapisteestä ja arkisin 
puhelimitse 050 477 9350 tai  
040 559 9780.

Raha-asiat solmussa?
Talousneuvolan asiantuntijat etsi-
vät kanssasi ratkaisuja pieniin tai 
isoihin taloushuoliin. Huoli voi liit-
tyä esimerkiksi laskujen maksami-
seen, velkaantumiseen, perintään 
tai ulosottoon.

Talousneuvola on avoinna joka 
toinen torstai 2.9. alkaen kello 
10–13 Kansalaistoiminnankeskus 
Matarassa ja puhelimitse  
050 476 4697 sekä Nuorten  
talossa joka kolmas torstai 9.9. 
alkaen kello 14–16. Voit asioida 
ilman ajanvarausta, luottamukselli-
sesti ja myös nimettömästi.
TUIJA IJÄS

www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut

 

Neuvontaa ja toimintaa lapsiperheille

Lue lisää Jyväskylä  
Ajassa-lehdestä 
www.jyvaskyla.fi/ajassa

HUHTASUON YHTEISTOI-
MINTAPISTEESSÄ on tiistaisin 
perhekeskus eli lapsiperheiden 
päivä. Aamupäivisin voit piipahtaa 
Perhekompassin tapaamisissa 
juttelemassa perhekeskustyönte-
kijän kanssa. Päivän aikana voit 
osallistua järjestöjen ja seurakun-

nan tarjoamiin toimintoihin, ryh-
miin tai perheiltaan. Iltapäivisin 
voit tankata Parisuhteen Huolto-
asemalla.

Perhekompassi – ohjausta ja 
neuvontaa lapsiperheille jalkautuu 
myös asuinalueille. Keskustelut 
perhekeskustyöntekijöiden kans-

vontaa saat myös nimettömästi 
Perhekompassin chatissä maa-
nantaisin kello 8–12.

Tarkista Perhekompassi – oh-
jausta ja neuvontaa -tapaamisten 
ajat ja paikat nettisivuilta  
www.jyvaskyla.fi/perhekompassi.

Toiminnassa noudatetaan ko-
ronasuosituksia ja -rajoituksia.
TUIJA IJÄS

sa ovat maksuttomia, eikä aikaa 
tarvitse varata etukäteen. Neu-

Kaupunginvaltuuston puheenjoh-
taja Jukka Hämäläinen (vasem-
malla) ja kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Jaakko Selin ha-
luavat olla vastuullisissa tehtävis-
sään koko kaupungin asialla.

Kuntakokeilu hankkii yrityksille työntekijöitä ja tarvittavaa osaamista. Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 
on tarttunut yrityksien osaajapulaan uusilla rekrytointiratkaisuilla. Yrityskoordinaattorit auttavat yrityksiä 

löytämään sopivimmat tekijät kaupungin osaajapoolista sekä hakemaan rahallista tukea työttömän työnhakijan 
rekrytointi- ja palkkakustannuksiin. Lue koko juttu Ajassa-verkkolehdestä: www.jyvaskyla.fi/ajassa. 

Lapsiperheen 
arki väsyttää! 

Parisuhteessa yli-
määräistä kitkaa!
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Ajankohtaista

 SIB (Social Impact Bond) on 
yksi vaikuttavuusinvestoimisen 
muoto. 

 SIB-mallissa tukitoimet rahoite-
taan tätä varten kootusta SIB- 
rahastosta (FIM), ja Jyväskylä mak-
saa rahastolle vasta toiminnan 
tuloksista. 

 Tukipalveluita koordinoi Lasten-
suojelun keskusliitto. Niitä toteutta-
vat Gradialla Vamos ja Jyväskylän 
peruskouluilla Nuorten ystävät. 

 Tukipalvelut suunnitellaan ja  
järjestetään yhteistyössä SIB- 
toimijoiden kanssa.

SIB 
(Social Impact Bond)

Kuokkalan neuvola palvelee uusissa tiloissa 1.11.2021 alkaen osoitteessa Polttolinja 9.
Neuvola on suljettu muuton vuoksi 27.–29.10. Muuton aikana asiakkaita ohjataan välttämättömille 
neuvolakäynneille muihin neuvoloihin. Neuvolan kanssa samoihin tiloihin muuttaa myös 
pikkulapsiperheiden psykologipalvelut Kuokkalan terveysasemalta.

SIB-hanke tarjoaa tukea 
Gradialla ja neljällä perus-
koululla
Lapset ja nuoret SIB 
-hanke tukee nuoria, joilla
on haasteita opintojen
etenemisessä.
SIB-toiminnan tavoitteena Gradi-
alla on valmistuminen opinnois-
ta sekä työ- tai jatko-opintopai-
kan löytyminen. Palveluntuotta-
jana on Helsingin Diakonissalai-
toksen Vamos.

– Tavoitteena on arjen tuki ja
apu oppimiseen, koulutyön haas-
teisiin sekä erilaisiin elämäntai-
don kysymyksiin. Tarvittaes-
sa oppimisen pulmien taustalla 
olevia syitä selvitetään lisäpalve-
lujen avulla, Gradialla äskettäin 
SIB-valmentajana aloittanut Jani 
Huotari kertoo ja jatkaa: 

– SIB-valmennus on jokaisen
nuoren kohdalla omanlaisen-
sa. Nuorta tavataan niin paljon 
kuin on tarvetta, eri ympäristöis-
sä, ja tukeen liitetään palveluita, 
joita nuori tarvitsee. Lisäksi val-
mennus on pitkäkestoista, usein 
vuosia. Mukaan toimintaan oh-
jaudutaan Gradian tukipalvelui-
den kautta.

SIB tekee tiivistä yhteistyö-
tä Gradian ja kaupungin palve-
luiden sekä muiden toimijoiden 
kanssa. Palveluaukkoja pyritään 
täyttämään. Tavoitteena on myös 
kehittää kaupungin omia toimin-
tamalleja ja yhteistyötä eri taho-
jen kanssa. 

Peruskoulun puolella pyritään 
luomaan SIB-hankkeessa mukana 
oleville nuorille paremmat val-
miudet toisen asteen opintoihin. 
Perusopetuksen puolella alku-
vaiheessa mukana ovat Kuokka-
lan, Tikan, Huhtasuon sekä Hals-
silan koulut. Palveluntuottajana 
on Nuorten ystävät. Mukaan toi-
mintaan ohjaudutaan oppilas-
huollon kautta.

SIB-toiminta on Keski-Suomes-
sa uutta. Ideana on, että kau-
punki ei maksa itse toiminnas-
ta, vaan sen tuloksista kuten val-
mistumisesta tai työllistymises-

tä tai paremmasta koulumenes-
tyksestä. 

Hankkeen aikana kerätään tie-
toa tulosten seurantaan sekä pal-
velujen kehittämiseen ja vaikut-
tavuuden arviointiin. Myös Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) tekee SIB-toiminnasta kus-
tannusvaikuttavuustutkimusta.
MARJA-SISKO KATAIKKO

Koronarokotteen kakkosannosta voi aikaistaaOsaajaCafé auttaa työnhaun pulmissa
MAAHANMUUTTANEIDEN 
OSAAMISKESKUKSEN asia-
kastarinat luovat toivoa työ- tai 
opiskelupaikan saamiseen. Eräs 
asiakas sai sijaisuuden koulutus-
taan vastaavissa tehtävissä, kun 
CV ja työhakemus katsottiin kun-
toon OsaajaCaféssa. Toisen asi-
akkaan kanssa haettiin tutkinnon 
rinnastamispäätöstä Opetushalli-
tukselta. Kolmannen kanssa har-
joiteltiin työpaikkahaastattelua, ja 
hän sai hakemansa työpaikan.

OsaajaCafé on auki tiistaisin kel-
lo 13–15 ja se löytyy osoittees-
ta Asemakatu 4. Sieltä saa apua 

käytännön työnhakuasioissa, ku-
ten CV:n tai työhakemuksen teke-
misessä. 

Maahanmuuttaneiden osaamis-
keskushanketta rahoittaa EU:n 
Euroopan sosiaalirahasto, Jyväsky-
län kaupunki ja Paremmin Yhdessä 
ry. Toteutusaika on 1.12.2020–
31.5.2023. 

Lisätietoja: koordinaattori Jenni 
Koivumäki, p. 050 590 9288,  
jenni.koivumaki@jyvaskyla.fi,  
www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/ 
maahanmuuttaneiden- 
osaamiskeskus 
JENNI KOIVUMÄKI

Jos enimmäisestä koronaroko-
tuksesta on kulunut kahdeksan 
viikkoa, voi Killerin ja Kuokka-
lan rokotusasemilla saada ajan 
varaamalla kakkosannoksen al-
kuperäistä aikataulua aiemmin. 
Aikaistuksia tehdään niin kauan 
kuin rokotteita riittää.

– THL:n ohje on edelleen 12
viikon annosväli, jota myös me 
suosittelemme. Näytön perus-
teella pidempi annosväli antaa 
erittäin hyvän suojan. Aikaista-
miseen päädyttiin, kun rokote-
annoksia näytti jäävän käyttä-

mättä, kertoo Jyväskylän, Han-
kasalmen ja Uuraisten rokotuk-
sista vastaava ylilääkäri Johan-
na Tuukkanen.

Saapuvien rokotteiden mää-
rä vaihtelee, joten aikaistamista 
ei yleensä voi tarjota kuin viik-
ko kerrallaan. Tilannetieto löy-
tyy osoitteesta www.jyvaskyla.
fi/koronarokotus. 

Maasta toiseen matkustami-
sessa tarvittavan todistuksen voi 
tulostaa Omakannasta. Korona-
todistus käsittää todistukset ko-
ronanäytteenotosta, mahdollises-

ti sairastetusta koronataudista ja 
saaduista koronarokotuksista. 
Ne löytyvät Omakannan Korona- 
todistus-kohdasta. Arkiasioinnin 
helpottamiseen suunniteltu ”ko-
ronapassi” on eri dokumentti.
ELINA LAIHO-LOGREN

Jyväskylän kaupunki 
parantaa yrityksille suun-
nattujen palvelujen laatua. 
Kehitystyö on käynnissä ja 
huipentuu vuoteen 2025 
mennessä.

Jyväskylän kaupunki ha- 
luaa parantaa yritysasiak-
kaiden palvelua. Kehitys-
ohjelmalla vahvistetaan 

yritysmyönteistä toiminta- ja pal-
velukulttuuria koko kaupunkior-
ganisaatiossa. 

– Rakennusluvan ja kaavamuu-
toksen hakeminen tai tontin os-
to ovat yrityksen elinkaaren ai-
kana oleellisia, ja jopa ainutker-
taisia tilanteita. On tärkeää, et-
tä asiointi kaupungin kanssa on 
sujuvaa, sanoo kaupunginjohta-
ja Timo Koivisto.

Hän muistuttaa, että kyse ei 
ole vain kaupunkirakennepalve-
lujen kehittämisestä. Suurennus-
lasin alla ovat kaikki kaupungin 
palvelut, jotka liittyvät yritysten 
toimintaan alkaen Business Jy-
väskylän palveluista päätyen so-
siaali- ja terveyspalveluihin sekä 
sivistystoimeen.

– Kaupungin avaintavoite on
kasvu. Tarvitsemme työllistäviä 
yrityksiä. On toimittava niin, että 
olemassa olevat yritykset kasva-
vat ja Jyväskylään sijoittuu myös 
uusia yrityksiä. Hyvät asiakasko-
kemukset luovat yritysmyönteis-
tä ilmapiiriä.

Digitaalisuutta ja
sujuvuutta
Uutta yritysmyönteisempää toi-
mintakulttuuria rakennetaan vai-
heittain. Kehityspäällikkö Pirkko 
Flinkmanin mukaan liikkeelle 
lähdetään toimialajohtajien, lä-
hiesimiesten ja asiantuntijoiden 
työpajatyöskentelyllä.

– Teemme myös pilotointeja,
joissa sparrataan uusia toimin-
tamalleja. Business Jyväskylän 
ja kaupunkirakennepalveluiden 
ratkaisuryhmässä etsitään tapo-
ja viedä asiakkaan asioita suju-
vasti eteenpäin ilman ihmisel-
tä toiselle pompottelua. Tavoit-
teena on ottaa käyttöön Business 
Jyväskylän käyttämä yritysasia-
kasrekisteri myös muilla toimi-
aloilla.

Flinkmanin mukaan jo tällä 
hetkellä useita lupa-asioita pys-
tyy laittamaan vireille sähköi-
sesti, mutta digitaalisia palve-
luita kehitetään edelleen ja nii-
den helppokäyttöisyyttä lisätään. 
On tärkeää, että yritykset löytä-
vät helposti verkosta esimerkiksi 
kaupungin hankintojen kohteet 
ja ajankohdat.

– Tavoittelemme myös lyhy-

Huippuasenne 
yritystoimintaa 
kohtaan

empiä vastausaikoja, mikä on 
keskeistä yritysten kehitykselle 
ja kasvulle. 

Merkittävä toimintakulttuu-
rin muutos tuo uusia toiminta-
tapoja niin toimialojen johtami-
seen kuin käytännön asiakaspal-
veluun.

– Vuoteen 2025 mennes-
sä meillä on selkeä uusi malli, 
kuinka toimintaan sekä yhtenäi-
set seuranta- ja mittarointitavat, 
jotka mahdollistavat jatkuvan 
yritysten asiakaspalvelun kehit-
tämisen, Flinkman toteaa. 

Kehitysohjelman suunnittelus-
sa on kuultu pitkin matkaa yrit-
täjien tarpeita. Flinkman toteaa, 
että esimerkiksi Keski-Suomen 
Yrittäjät ja Keski-Suomen kaup-
pakamari pidetään jatkossakin 
tiivisti mukana yhteistyössä.
PIA TERVOJA

Jani Huotari työskentelee Gradi-
alla ensimmäisenä SIB-hankkeen 
valmentajana. Kesän aikana val-
mennuksessa on aloittanut use-
ampi nuori ja mukaan toimin-
taan voi hakeutua koko ajan.

– Kaupungin avaintavoite on kasvu. Siksi yrityksiä on tärkeä palvella
sujuvasti ja huippuasenteella, sanoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

PE
TT

ER
I K

IV
IM

ÄK
I

PE
TT

ER
I K

IV
IM

ÄK
I

Koronatodistukset 
voi ladata 

Omakannasta
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Strategia 
on, että 

tähtää ensin.
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Jyväskylän
kasvun strategiat

Uusi valtuustokausi alkoi Jyväskylässä 1.8.2021 ja se tar-
koittaa koko joukkoa uusia päätöksiä. Yksi näistä on kau-
punkistrategian päivittäminen. Usein kauden alussa val-
tuustosalissa kuulee sanottavan, että alkavalla nelivuo-
tiskaudella on paljon haasteita edessä. Tällä kertaa se on 
harvinaisen totta. Korona on jättänyt omat jälkensä ja hy-
vinvointialueuudistuksen valmistelu on käynnistetty. Jy-
väskylä tulee selviämään näistä asioista hyvin, mutta kau-
pungin suunnitelmat ja toimenpiteet pitää sovittaa toimin-
taympäristön muutoksiin.

Kaupunkistrategian päivityksessä haetaan vastausta ky-
symykseen – Mitä Jyväskylä on vuonna 2030? Strategian 
tulee perustua kaupungin omille vahvuuksille ja sen kes-
keisin tehtävä on tehdä valintoja. Kaikkea tärkeää ei pidä 
strategiassa luetella. Strategiassa haetaan painotuksia, ja 
sen tulee olla Jyväskylän näköinen ja makuinen.

Jyväskylän on Suomen seitsemänneksi suurin kaupun-
ki ja suhteellisesti yksi voimakkaimmin kasvaneista kau-
pungeista. Kasvu on jatkossakin tärkeää, sillä se pitää huo-
len kaupunkiympäristön kehityksestä, varal-
lisuuserien arvoista ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksistä. Väestöka-
to taas ei lisää alueen elinvoimaa. 
Tämä on nähty meillä ja muual-
la. Kasvussakin on toki omat su-
denkuoppansa, ja siksi sen tulee 
olla kestävää. Näin Jyväskylässä 

on ollutkin.
Jyväskylän kaupungin strate-

gian päivitys tehdään osallistavalla tavalla. 
Tämä takaa parhaan lopputuloksen ja sitout- taa 
kaupunkiorganisaation valittuihin suuntaviivoi-

hin. Strategiasta päättää uusi kaupunginval-
tuustomme vuoden 2021 loppuun mennes-
sä. Parhaillaan keräämme kaupunkilaisilta 
eväitä strategiatyön pohjaksi verkkokyse-
lyllä. Kyselyn kautta jokainen kaupun-
gin asioista kiinnostunut voi kertoa nä-
kemyksensä siitä, mitä tulevaisuuden Jy-
väskylää suunniteltaessa tulee ottaa huo- 

mioon. Vastaa kyselyyn osoitteessa www.
jyvaskyla.fi ja osallistu osaltasi kotikau-

punkimme kehittämiseen!

 Lasse Leppä
 talous- ja strategiajohtaja
 Jyväskylän kaupunki

lapset ja nuoret

Veturitallien pelitilassa 
pääsee myös virtuaali-
todellisuuteen
VETURITALLIEN PELITILASSA 
on nuorten ja nuorten aikuisten 
käytettävissä 12 hyvin varustel-
tua pelitietokonetta, joilla pystyy 
pelaamaan kaikkia tämän hetken 
suosituimpia pelejä parhaimmilla 
asetuksilla. Kalustoon kuuluvat 
myös Vive Cosmos VR-lasit, joilla 
pääsee pelaamaan laajaa kirjastoa 
erilaisia virtuaalitodelllisuuspelejä. 

– Pelitilaa jatkokehitetään yh-
dessä nuorten kanssa ja he ovat 
mukana päättämässä tulevista han-
kinnoista. Tilan käyttäjät ovat myös 
ideoineet erilaisia kursseja, kou-
lutuksia ja ryhmiä, jotka voisivat 
kokoontua tilassa, digitaalisesta 
nuorisotyöstä vastaava nuorison-
ohjaaja Panu Räsänen kertoo. Ti-
laa voi kysyä myös omien ryhmien 
käyttöön, Räsänen kannustaa.
ESA LINNA

Lasten Lysti tuo värikästä 
menoa syksyyn

la järjestetään TaidePiiLOn Vau-
vaTUUTTi, vauvaperheiden iki-
oma tapahtuma värien, muoto-
jen, äänien ja tarinoiden ihmei-
siin. Näihin tapahtumiin on eril-
linen sisäänpääsymaksu.

Jännitystä, sirkusta ja  
ripaus taikaa
Jännittävä nukketeatteriesitys 
koetaan lauantaina 30.10. Jyväs-
kylän kaupungin pääkirjastossa, 
jolloin Teatteri Hevosenkenkä tu-
lee Jyväskylään Kummituskekke-
rit -näytelmän kanssa. Sunnun-
taina 7.11. Huhtasuon yhtenäis-
koululla nähdään sanaton sirkus-
ta ja tanssia yhdistävä Superteat-
terin esitys Värikkäät. Visuaali-
suus ja esityksen ympärille sävel-
letty musiikki kietoo ympärilleen 
niin pienet kuin isotkin katsojat. 
Lapsen oikeuksien  päivän  juh-

lagaalaa vietetään lauantaina 
20.11. Kulttuuritalo Villa Ranas-
sa, jossa julkistetaan Kulttuuriai-
tan lastenkulttuuripalkinto. Sekä 
Kummituskekkereihin, Värikkäät 
-esitykseen että Lapsen oikeuksi-
en gaalaan on vapaa pääsy. 

Lastenmusiikkiyhtye Ammuu 
saapuu Keljonkankaan uudel-
le yhtenäiskoululle sunnuntaina 
12.12. Luvassa on jo ripaus jou-
lun taikaa! Liput Mimmit-kon-
serttiin, Loistodiskoon, Vauva-
TUUTTiin ja Ammuu-konsert-
tiin myydään vain netissä osoit-
teessa: verkkokauppa.jyvaskyla.
fi. Seuraa Lasten Lystiä somes-
sa, Facebookissa ja Instagramis-
sa. Lasten Lystin koko ohjelma 
ja ohjeet turvalliseen tapahtu-
makäyntiin: www.jyvaskyla.fi/
lasten-lysti
PÄIVI KASKI

Mimmit -yhtyeen ja tukiviittoja Siina Liimataisen 
  konsertti Musiikki yhdistää Palokan yhtenäiskou-
    lulla sunnuntaina 19.9. klo 15.

OmaKS.fi:n, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen ammattilaiset  
ovat palvelleet jo yli tuhatta asiakasta. Ammattilaisten joukko täydentyy syksyllä, kun palvelu saa lisää 

lääkäriresursseja käyttöönsä. Mikäli terveyshuolesi on sellainen, joka ei vaadi fyysistä tarkastelua, 
valitse siis asiointikanavaksi www.omaks.fi ja vältä turhaa jonottamista.

Esitteessä on Lasten Lys-
tin omia tapahtumia se-
kä yhteistyökumppa-
neiden järjestämiä ta-

pahtumia, kuten leffoja, näytte-
lyitä, musiikkia, tanssia ja teat-
teria. Koronatilanteen takia kan-
nattaa aina tarkistaa nettisivuil-
ta tai some-kanavilta ajantasai-
nen tieto tapahtumien järjeste-
lyistä.  Tapahtumissa huomioi-
daan terveysturvallisuus. 

Musiikkia, tanssia,  
värejä ja valoja
Sunnuntaina 19.9. Palokan yh-
tenäiskoulussa kuullaan Mim-
mit -yhtyeen lastenkonsert-
ti. Mukana on TV-ohjelmastakin 
tutut Mimmit, sisarukset Paulii-
na Lerche ja Hannamari Luukka-
nen sekä puhevammaisten tulk-
ki Siina Liimatainen. Lauantai-
na  25.9.  Jyväskylän Veturital-
leilla  tanssitaan  Loistodiskossa. 
Diskon ohjelmassa on DJ  Joni-
velin musiikin lisäksi VJ Indigo, 
joka luo valoilla ja väreillä visu-
aalista liikettä Veturitallien sei-
nään. Loistodiskoa tähdittää Jy-
väskylän Sirkuskoulu. Vauvaper-
heet huomio, 9.–10.10. viikon-
loppuna Kauppakeskus Sokkaril-

 Lasten Lysti järjestää eri puolilla 
Jyväskylää hauskoja kulttuuritapah-
tumia. Lasten Lystin koko ohjelman 
voi katsoa kirjastoista löytyvästä 
esitteestä tai lukea netistä. Osa 
tapahtumista on maksullisia ja  
osaan on vapaa pääsy. 

Uudesta koulukiinteistöstä Keljonkankaan alueen 
uusi toiminnan keskus
 Keljonkankaan Sohl-
bergintielle valmistunut 
noin 27 miljoonaa euroa 
maksanut uusi koulukiin-
teistö on vastaanottanut 
ensimmäiset oppilaansa. 

Uusi yhtenäiskoulu yhdisti Säy-
nätsalon ja Keljonkankaan kou-
lut. Vuosiluokkien 5–9 opetus-
ryhmät sijaitsevat Sohlbergin-
tien uudessa koulukiinteistössä.  
1–4 luokkien opetusryhmät ovat 
Aapistien koulukiinteistössä sekä 
Muuratsalon ja Säynätsalon päi-
väkotikouluissa.

Sohlbergintien koulukiinteistön 
900 m2:n suuruinen ja kolmeen 
lohkoon jaettava sisäliikuntahal-
li tuo mieluisan lisän alueen sisä-

liikuntavaihtoehtoihin.  Piha-alu-
eelta löytyvät tekonurmikenttä ja 
monipuolisesti liikunta- ja oleske-
lualueita. Pääsisäänkäynnin yhte-
ydessä pääsee ihailemaan taitei-

lija Kaisa Berryn suunnittelema 
taidepihaa. Liikuntahalliin vara-
ukset hoituvat lokakuusta alkaen 
liikunta.varaukset.fi -kautta. Kou-
lun muiden tilojen vuokraamises-

ta sovitaan rehtori Tarja Seppälä-
Pänkäläisen kanssa. 

Kirjasto ja nuorisotila 
aukeavat myöhemmin 
syksyllä
Koulukiinteistön Säynätsalontien 
puoleiseen rakennukseen sijoit-
tuvat Keljonkankaan kirjasto ja 
alueella hartaasti odotettu nuo-
risotila.  Kirjaston palveluaikojen 
ulkopuolella omatoimikirjastos-
sa lehdet, kirjat ja muut teokset 
ovat lainattavissa myös ilta-ai-
kaan ja viikonloppuisin. Kirjas-
ton uusien kalusteiden toimituk-
set ovat viivästyneet. Tämän joh-
dosta kirjasto päästään aukaise-
maan alkusyksyn aikana. Kirjas-
ton ja nuorisotilan avaamisesta 
tiedotetaan erikseen.
MINNA HAKKARAINEN

PI
A 

SA
N

TA

Keljonkankaan yhtenäiskoulun viihtyisä piha tarjoaa monipuolisesti 
aktiviteetteja vapaa-ajan viettoon myös koulupäivien jälkeen.   
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NÄKÖ

terveys ja hyvinvointi
Lyhytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elinaan on avattu ARVI arviointi- ja kuntoutusyksikkö.  
Arvi-yksikössä vahvistetaan iäkkään kuntoutumista ja toimintakykyä omassa kodissa asumisen tukemiseksi. 
Yksikköön tullaan kotoa tai sairaalasta ammattilaisen kanssa tehdyllä hakemuksella. Kuntoutusjakso kestää 
kahdesta neljään viikkoa. Asiakaspaikkoja yksikössä on kolmetoista.

 Vanhustenviikkoa vie-
tetään jälleen lokakuussa. 
Tänä vuonna viikon tee-
mana on ”Luonto antaa 
voimaa”. 

Viime  syksynä  korona-
pandemian vuoksi  se-
niorimessut peruuntui-
vat  kokonaan  ja pää-

juhlaa vietettiin etänä. Vanhus-
tenviikon pääjuhla on myös tänä 
vuonna etäjuhlana, mutta senio-
rimessuilla kohdataan kasvotus-
ten. Etäpääjuhlassa esiintyy Teat-
teri Eurooppa Neljä musikaaliesi-
tyksellä Kohtalon tango.

Seniorimessut uudistuvat 
Seniorimessut on aiempina vuo-
sina järjestetty kaupunginteat-
terilla. Messuja uudistetaan  ja 
paikkakin vaihtuu  teatteril-
ta pääkirjastolle.  

– On tärkeää näin poikkeusolo-
jen yksinäisyyden jälkeen pääs-
tä tapaamaan muita.  Messujen 
päälavalla kirjaston luentosalissa 
saamme nauttia monipuolisesta 
messuohjelmasta, Seniorimessu-
jen järjestelyt ovat sujuneet sau-
mattomasti kirjaston henkilös-
tön kanssa,  iloitsee koordinaat-
tori Outi Savonen. 

Ikäihmisten päivätoiminta 
käynnistyy

Vanhustenviikko 
muistuttaa luonnon tärkeydestä

Influenssarokotuksen 
saa jälleen ajanvarauksella 

Ikääntyneille tukea ateriapalvelulla

Ohjelmallisen osuuden ja vir-
kistävien  kohtaamisten  lisäksi 
messuilla pääsee tutustumaan 
ikääntyneille suunnattuihin pal-
veluihin ja toimintoihin.

Kirjastolla pääsee kuule-
maan professori Taina Rantasen 
luentoa Muuttuva vanhuus. Seni-
orimessujen musiikillisesta yllä-
tyksestä vastaa tänä vuonna lau-
laja Anna Hanski. 

Museoissa monipuolista 
ohjelmaa  
Vanhustenviikon ajan eläke-
ikäiset pääsevät maksutta tu-
tustumaan Keski-Suomen muse-
on Keskisuomalaisuutta etsimäs-
sä -näyttelyyn. 

Taidemuseolla vietetään 8. lo-
kakuuta senioripäivää. Museon 
väki kutsuu ikäihmisiä viettä-
mään taidepäivää hyvässä  seu-
rassa. Näyttelyssä kuullaan  FT 
Seija Heinäsen opastus  näytte-
lyn saloihin. Iltapäivällä  pää-
see myös jammailemaan hyvän 
mielen jazzia Brainstream-bän-
din musisoidessa.  

Luonnosta nautitaan 
ulkoilupäivänä 
Vanhustenviikon aikana Vaparin 
vapaaehtoistoimijat ulkoilevat 
yhdessä kotihoidon iäkkäiden 

asiakkaiden kanssa lähiluonnos-
sa syksyn ihmeitä ihastellen. Val-
takunnallisen ulkoilupäivän 7.10 
sijaan nautitaan ulkoilusta koko 
viikon ajan.  Valtakunnallinen 
kampanja Vie vanhus ulos edis-
tää niiden ikäihmisten ulkoilua, 
jotka tarvitsevat apua ulkoillak-
seen turvallisesti.
SANNA SINILUHTA

 

Ritva Vihanto on kotiateria- 
palvelujen pitkäaikainen ja  
tyytyväinen asiakas.

Lue lisää aiheesta 
kaupungin Ajassa-
verkkolehdestä!

SYKSYN INFLUENSSAROKO-
TUSKAUSI käynnistyy marras-
kuussa. Rokottautuminen tapahtuu 
viime vuoden tapaan ajanvarauksella. 

Koronapandemian takia jouk-
korokotustilaisuuksia ei tänäkään 
vuonna voi järjestää, vaan roko-
tukselle saavutaan ajanvarauksella 
rokottajien ja rokotettavien turvalli-
suuden maksimoimiseksi.

Varausjärjestelyllä pyritään ra-
joittamaan rokotuspaikalle yhtä-
aikaisesti tulevien määrää. Myös 

kulkureitit suunnitellaan siten, että 
kohtaamiset jäävät mahdollisim-
man vähäisiksi. 

Seuraa tiedotusta ajanvarauksen 
aukeamisesta ja rokotuspaikoista 
netistä www.jyvaskyla.fi/terveys ja 
paikallisesta mediasta. 

Rokotuspisteelle saapuessa-
si noudata opasteita ja turvaohjei-
ta: Pidä etäisyyttä ja maskia. Pese 
käsiä. Ethän saavu rokotettavaksi 
sairaana.
ELINA LAIHO-LOGREN

Jyväskylän kuntouttavan päivätoiminnan yksiköt  
avataan syksyn aikana porrastetusti. 
Elokuun alussa avattiin Keltin-
mäen, Kortepohjan ja Palokan 
päivätoimintayksiköt.  Korpi-
lahden ja Vaajakosken toiminta 
aloitetaan myöhemmin. Palve-
lua voi kysyä OIVA-keskuksesta, 
puh. 014 266 1801.

– Henkilöstö iloitsee yksiköi-
den avautumisesta ja ikäihmis-
ten mahdollisuudesta kohtaami-
siin, toteaa palveluesimies Eila 
Ahvenainen.

Kuntouttavalla päivätoimin-
nalla tuetaan asiakkaan toimin-
takykyä ja omassa kodissa asu-
mista.

Ryhmässä tapahtuva moni-
puolinen toiminta on erinomais-
ta kuntoutusta.  Asiakkaille jär-
jestetään tarvittaessa kuljetus, jos 
päivätoimintaan ei muuten pää-
se. Yksiköt tarjoavat myös pal-
velua pesuapua tarvitseville, kun 
omat peseytymistilat ovat puut-
teelliset tai pesut eivät onnistu 

IKÄÄNTYNEIDEN KOTONA 
asumista ja omatoimisuutta tue-
taan monin tavoin. Kotiin on mah-
dollista tilata valmiita aterioita, 
kun oma toimintakyky on pitkäai-
kaisesti alentunut. Palvelu voidaan 
myöntää myös määräaikaisena. 
Palvelua voi tiedustella OIVA-kes-
kuksen palveluohjauksesta. 

Asiakas voi valita jokaiselle ate-
rialle kala-, kasvis- tai liharuoan. 
Ateriasuunnittelussa huomioidaan 
ravitsemukselliset tarpeet, mielty-
mykset ja perinteet.

Kotiin kuljetetun ateriapalvelun 
saamiseksi asiakas luovuttaa ko-
tiavaimen ateriankuljettajalle, joka 
huolehtii ruoka-annokset asiak-
kaan jääkaappiin saakka. Näin 
asiakas voi itse valita aterioinnin 
ajankohdan. Kotihoidon henkilö-
kunta auttaa tarvittaessa ruoan 
lämmittämisessä. 

Ritva Vihanto on kotiateriapal-
velun pitkäaikainen ja tyytyväinen 
asiakas, jonka arkea valmiit ate-

riat helpottavat. Hänelle toimite-
taan ateriat kaksi kertaa viikossa. 
Tilausmuutokset hoituvat kätevästi 
OIVA-keskuksen kautta.
TARU METSÄLÄ

TU
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kotihoidon avulla.
Lyhytkestoinen kuntouttava 

päivätoimintajakso kestää kuu-
si viikkoa ja pitkäkestoinen jak-
so kuusi kuukautta. Kuuden vii-
kon kuntoutusjakson kokoontu-
mistiheys on kaksi kertaa viikos-
sa neljä tuntia kerrallaan. Puo-
len vuoden jaksolla kokoonnu-
taan kerran viikossa. Palveluun 
kuuluu myös ateria.

Lyhytkestoinen päivätoimin-
tajakso on tarkoitettu asiakkail-
le, joiden toimintakyky on hei-
kentynyt terveydentilan muutok-
sen tai sairaalajakson jälkeen tai 
kotona selviytymisen edellytyk-
set ovat muuten heikentyneet. 
Puolen vuoden kuntouttava jak-
so palvelee asiakkaita, jotka asu-
vat yksin ja joiden läheisverkos-
tot ovat vähäiset ja jaksolla asi-
akas saa tukea toimintakykynsä 
ylläpitämiseen.
SANNA SINILUHTA

  Poimintoja  
tapahtumista

 Pääjuhla katsottavana  
nettisivulla 3.10. alkaen 

 Seniorimessut ma 4.10.  
klo 10–15, Pääkirjasto 

 Juhlajumalanpalvelus,  
ti 5.10. klo 13–14.30,  
Kaupunginkirkko, kirkkopuisto 

 Kokoa luontomandaloita, 
5.–7.10. klo 11–14, Käsityö-
museo, Kauppakatu 25 

 Valtakunnallinen iäkkäiden 
ulkoilupäivä 7.10. 

 Senioripäivä taidemuseossa, 
pe 8.10. klo 12–17 

 Laulusta voimaa, yhteislaulua, 
pe 8.10. klo 13, Säynätsalon 
kunnantalon pihapiiri,  
Parviaisentie 9 

 Muistiystävällinen museokier-
ros Taidemuseossa,  
ke 20.10. klo 10–12 

Seniorimessuja kirjastolle on 
rakentamassa idearikas yhteis-
työryhmä. Heistä tässä Marja-
Leena Makkonen, Tiiu Koisti-
nen, Outi Savonen, Laura Kor-
honen ja Sirpa Turpeinen” 

PE
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Viikon 
ohjelmamuutokset 

mahdollisia 
koronarajoitusten 

takia.
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kulttuuri

  Väriä museoissa

 Yrjö Saarinen – Värinäkyjä  
Jyväskylän taidemuseossa  
17.9.2021–9.1.2022

 Unisexiä ja väriteeveetä  
– Värien kertomaa  
1960–1970-luvuilta  
Keski-Suomen museossa  
2.10.2021–9.1.2022

 Vihreää väriä Suomen  
käsityön museossa  
11.9.–5.12.2021

 Jyväskylän kaupungin-
teatteri avaa ovensa intoa 
puhkuen, mutta turvalli-
suudesta tinkimättä. 

Hulvaton musikaa-
likomedia  The  Ad-
dams  Family käyn-
nistää 60-vuotisjuh-

lakauden. Vaikka esitys huo-
kuu mustaa huumoria, on ta-
rina täynnä rakkautta ja läm-
pöä. Musikaali pohjautuu Char-
les Addamsin sarjakuvissa esiin-
tyvään The Addams Family -per-
heeseen. Käsikirjoituksen ovat 
tehneet Marshall  Brickman  ja 
Rick Elice, musiikin ja sanoituk-
set on tuottanut Andrew Lippa. 
Jyväskylän esityksen ohjaa Juk-
ka Keinonen. Musikaalin ensi-il-
ta oli Broadwayllä New Yorkis-
sa vuonna 2010. The Addams Fa-
milyn ensi-ilta on suurella näyt-
tämöllä lauantaina 4.9. klo 18. 

Pienellä näyttämöllä pyöräh-
tää pari päivää aiemmin käyn-
tiin räväkkä, miehinen komedia 
Luotto, joka nostaa pöytään ai-
kamme arvokysymyksiä. Jordi 
Galceranin käsikirjoittama, Anssi 
Valtosen ohjaama, palkittu Luot-
to saa ensi-iltansa keskiviikkona 
1.9. klo 19.

Hyvän yleiskatsauksen teatte-
rin koko  juhlakauden kattauk-
seen saa  perjantaina 10.9. jär-
jestettävässä Esirippu aukeaa -ta-
pahtumassa. Tarjolla on maistiai-
sia syksyn esityksistä, kuulumi-

Kaupunginteatteri 60 vuotta: 
juhlaelämyksiä kaikelle kansalle! 

sia teatterilta sekä mielenkiintoi-
sia tekijähaastatteluita “Meidän 
teatteri” -teemalla. Illan juon-
tavat teatterinjohtaja Marietta 
Kunnas ja ohjaaja Anssi Valto-
nen.

Meidän teatteri
Suurella näyttämöllä lauantaina 
2.10. klo 19 ensi-iltansa saava 9 
hyvää syytä elää on kaupungin-
teatterin juhlanäytelmä. Syvissä-
kin vesissä uivaa, lohdullisen toi-
veikasta tarinaa on toteuttamas-

sa teatterin koko henkilökunta. 
Esityksen on käsikirjoittanut An-
na Krogerus ja sen on ohjaa Ans-
si Valtonen. Koko henkilökun-
nan voimin toteutettava juhla-
näytelmä sopii hienosti teatte-
rinjohtaja Marietta Kunnaksen 
herättelemään “Meidän teatteri” 
-ideologiaan; Jyväskylän kau-
punginteatteri on meidän kaik-
kien keskisuomalaisten yhteinen 
ja oma teatteri, jaettu ilomme ja 
ylpeydenaihe. Teatterin seinien 
sisällä “Meidän teatteri” -henki 
näkyy yhteishengen vaalimise-
na ja jokaisen työntekijän työ-
panoksen tasa-arvoisena kunni-
oittamisena.

60-vuotisjuhlavuosi huipen-
tuu Kaiken kansan juhlailtamilla 
keskiviikkona 3.11. klo 18, jol-
loin luvassa on mm. menneiden 
muistelua, tulevaisuuteen tiirai-
lua sekä makoisia yllätysnume-
roita suurella näyttämöllä. Lep-
poisan juhlaillan kruunaa pikku-
lauantain tanssit yleisölämpiös-
sä. Syyskauden neljäs ja viimei-
nen ensi-ilta on koronaepidemi-
an vuoksi viime keväältä tähän 
syksyyn siirtynyt Susanin vaiku-
tus. Norjalaisen menestyskirjaili-
ja Peter Høegin romaaniin perus-
tuva jännitysnäytelmä huokuu 
trendikästä Nordic noir -henkeä 
ja jopa toimintaelokuvamaista 
tunnelmaa.  Susanin vaikutuk-
sen pääroolissa nähdään vierai-
lija Outi Condit. Näytelmän ensi-
ilta on suurella näyttämöllä lau-
antaina 23.10. klo 19.

 
Tervetuloa Miko Petteri!
Tänä vuonna Tampereen yli-
opiston Näyttelijäntyön linjalta 
valmistunut Miko Petteri Jaak-
kola on kaupunginteatterin uu-
sin kasvo. Nurmijärvellä vuonna 
1995 syntynyt Jaakkola on aiem-
min näytellyt muun muassa Kan-
sallisteatterissa ja Taaborinvuo-
ren kesäteatterissa. Vapaa-ajal-
laan liikuntaa, biisintekoa ja te-
maattisia lautapelejä harrastaval-
le Miko Petterille kiinnitys Jyväs-
kylään on unelmien täyttymys. 
TURKKA SAARIKOSKI

 Kulttuurikaupunki 
Jyväskylä tarjoaa väriä, 
menoa ja iloa syksyyn 
valloittavien näyttelyiden 
kautta, kun väri valtaa 
kaupungin museot. 
Kukin museo lähestyy teemaa 
omasta näkökulmastaan: Jyväs-
kylän taidemuseo tuo ihailta-
vaksi Yrjö Saarisen värikylläisiä 
teoksia, Keski-Suomen museos-
sa kurkataan 1960- ja 1970-lu-
kujen visuaaliseen maailmaan ja 
Suomen käsityön museossa tutus-
tutaan tekstiilien värjäämiseen. 

Värit näyttelevät suurta, mut-
ta välillä huomaamatonta roolia 
elämässämme ja Jyväskylän kau-
pungin museot haluavat päästää 
värit valloilleen syksyllä. Anne-

Löydä väreille uusi merkitys 
Jyväskylän museoiden 
syysnäyttelyissä

taanko väreille vapaus kuvatai-
teessa, vai voiko väriä käyttää 
väärin? Kuvataiteilija Yrjö Saa-
risen rohkea värinkäyttö herätti 
1940–1950-luvulla niin ihastusta 
kuin vihastusta, mutta onko väri 
vapautunut kuvataiteen raameis-
sa nykyään? 1960–70-lukujen vi-
suaalinen maailma oli värejä pul-
lollaan, eikä erikoisiakaan yhdis-
telmiä vältetty. Mitä värien käyt-
tö sisustuksessa ja vaatetuksessa 
kertoo hippikauden yhteiskun-
nasta? Nykyään tekstiilien väri-
loisto on meille arkea ja persoo-
nallisuuden esiintuomista, mutta 
mitä piilee värien takana? Luon-
nonväriaineet kasvattavat suosi-
otaan ja värjäämisen perinteestä 
ammennetaan uutta kehittäessä 
myös tekstiiliteollisuudessa, mut-
ta niiden ekologisuus pohdituttaa 

niin kehittäjiä kuin kuluttajiakin. 
Jyväskylän museoiden syk-

syn näyttelyt ovat osa Jyväsky-
län kaupungin kulttuuritoimijoi-
den yhteistä VÄRI-teemavuotta. 
Monipuolisesta kulttuuritarjon-
nasta löytyy näyttelyiden lisäksi 
myös musiikkiesityksiä, lasten ta-
pahtumia ja väriaiheisia luentoja 
ja työpajoja pitkin syksyä 2021.
SARI KOSKINEN  

Hyppää Soivan 
Linkin matkaan!
PAIKALLISLIIKENTEESSÄ voi 
syksyn ja kevään mittaan kokea 
ennenkuulumattoman matkus-
tuselämyksen. Linkin ja Jyväskylä 
Sinfonian yhteistyön tuloksena 
syntynyt Soiva Linkki pääsään-
töisesti linjan 16 vuoroja keskus-
tan, Säynätsalon ja Muuratsalon 
välillä, mutta joskus sen voi koh-
data myös linjalla 22 Tikkakosken 
suuntaan. 

Matkustuselämys ei rajoitu pel-
kästään Linkin visuaaliseen il-
meeseen, vaan mukaan on lisätty 
myös ääni – ensimmäistä kertaa 
koko Suomen paikallisliikenteessä. 
Bussimatkan aikana voi kuunnella 
Jyväskylä Sinfonian vaihtuvia kon-
sertteja ja musiikkisisältöjä sekä tu-
tustua muusikoiden mietteisiin. 

Yhteistyön ovat mahdollistaneet 
busseihin matkustamonäyttöjä 
tarjoava Neonmedia Oy sekä Ge-
nelec, joka tunnetaan korkealaatui-
sen äänentoiston ammattilaisena. 
Jokaisella on nyt mahdollisuus ko-
kea Jyväskylä Sinfonian omalaatui-
nen konserttielämys – bussilipun 
hinnalla!
SUVI LINDELL-MÄKELÄ

Laulusta voimaa 
-yhteislaulut, Kino 
Hopean esitykset  
ja HopeaTanssit  
käynnistyvät taas
LAULUSTA VOIMAA -yhteislau-
luissa lauletaan Niko Saloheimon, 
Jaana Elorannan ja Kruuvaus-duon 
johdolla ikivihreitä sävelmiä. Lau-
lamaan pääsee pääkirjastolla, 
Palokan kirjastolla ja Säynätsa-
lon kunnantalolla. Kino Hopea on 
Keski-Suomen elokuvakeskuksen 
päivänäytösten sarja, joka esite-
tään Kulttuuritalo Villa Ranan Kino 
Aurorassa. Keski-Suomen Tans-
sin Keskuksen HopeaTansseissa 
puolestaan tehdään tanssiharjoit-
teita tanssitaiteilija Teija Häyrysen 
johdolla ja osallistutaan Oopperan 
Teetansseihin. Tanssit järjestetään 
Kulttuuritalo Villa Ranassa ja Vaaja-
kosken kirjastolla.

Nappaa Taideapteekin ja Van-
hustenviikon yhteisesite mukaasi 
Jyväskylän kaupungin palvelupis-
teiltä. Tarkista tilaisuuksien tar-
kemmat tiedot ja mahdolliset 
poikkeusjärjestelyt osoitteesta: 
www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/ 
kulttuuripalvelut/ikaihmiset
RIIKKA POLSO

Hulvaton musikaalikomedia  
The Addams Family avaa teatte-
rin 60-vuotisjuhlakauden suurel-
la näyttämöllä. Kuvan graafinen 
suunnittelu ja kuvankäsittely:  
Eija Haukka
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Miko Petteri Jaakkola on näytteli-
jäkaartin uusin vahvistus.
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PerformanceSirkus tarjoaa lapsille ja ikääntyneille suunnatun sirkuskiertueen ympäri Jyväskylää. 
Kiertue koostuu sirkusesityksestä ZIRKUSS ja sirkustyöpajasta. 

Lue lisää: https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/kulttuuripalvelut/kulttuuripalveluiden-tapahtumia

Yrjö Saarinen, Tourujoki, 1945
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vilkas kaupunki

JYVÄSKYLÄ-LIITE

 Lähitalot Piippurannan 
Klubi Kankaalla ja Kortteli 
Klubi keskustassa avaavat 
ovensa lähes puolentoista 
vuoden tauon jälkeen.

Avajaisia vietetään  
1.–3.9. Kortteli Klubil-
la (Vapaudenkatu 48) 
ja 2.–5.9. Piippurannan 

Klubilla (Paperitehtaankatu 1).
Aikaisemmin ikääntyneiden 

palveluista tunnetut entiset hy-
vinvointikeskukset nimettiin or-
ganisaatiovaihdoksen jälkeen ja 
asiakaskyselyjen perusteella lä-
hitaloiksi. Nyt kulttuuri- ja osal-
lisuuspalveluiden alla käyntiin 
pyörähtävät lähitalot toivotta-
vat kattojensa alle monen ikäi-
siä kaupunkilaisia toimimaan, 
osallistumaan ja harrastamaan. 

Lähitaloissa puhalletaan 
yhteen hiileen
– Vapaaehtoistoiminta ja vapaa-
ehtoisten vetämät ryhmät ovat 
lähitaloissa vahvasti esillä, ker-
too lähitalojen koordinaattori 
Heli Silvennoinen. Avajaisissa 
pääsemme seuraamaan esimer-
kiksi Peli Klubin, Äijä Klubin, 
Koukku ja Puikko Klubin sekä 
kulttuuriluotsien toimintaa. 

– Tule mukaan toimimaan! 
Odotamme innolla millaisia mui-
ta ryhmiä kattojemme alla pyö-
rähtää tulevaisuudessa käyntiin, 
jatkaa Silvennoinen. Järjestöis-

tä ja yhdistyksistä esille pääse-
vät Ruskien senioritanssiryhmä, 
MLL:n iltakahvilatoiminta sekä 
sanataideyhdistys Rapina.  Syk-
syn aikana on luvassa eri järjestö-
jen ja yhdistysten järjestämiä ta-
pahtumia ja tempauksia. – Myös 
taiteen vapaan kentän toimijoi-
den toivomme olevan lähitaloi-
hin yhteydessä, rohkaisee Silven-
noinen.

Monet Jyväskylän omat pal-
velut jalkautuvat lähitalojen toi-
mintaan. Ikääntyneiden ja las-
ten kulttuuritapahtumia järjes-
tetään lähitaloissa useita vuo-
den aikana. Leikkitreffeillä voit 
tavata alueen muita lapsiperhei-
tä. Treffeillä on silloin tällöin 
mukana myös Jyväskylän per-
hekompassin väkeä. Liikuntapal-
veluiden ulkojumppa pyörähtää 
käyntiin Piippurannan Klubilla. 
Lisäksi lähitaloissa voi osallis-
tua liikuntapalveluiden järjestä-
mille Asahi -sekä tasapainojump-
pa tunneille valkokankaalta oh-
jausta seuraten, mutta ryhmässä 
jumpaten. Syksyn aikana käyn-
nistetään Jyväskylän seurakun-
nan kanssa yhteistyössä toimin-
taa niin ikäihmisten kuin lapsi-
perheidenkin iloksi. 

Toimintaa monen ikäisille
– Lähitalojen toiminta avau-
tuu entistä enemmän eri ikäisil-
le kaupunkilaisille ja toivomme 
sen rikastuttavan toimintaam-
me entisestään, Heli Silvennoi-
nen pohtii. 

Vapari perehdyttää 
vapaaehtoistoimintaan 
VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 
kiinnostuneille järjestetään infotilai-
suuksia säännöllisesti joka kuukau-
den viimeinen tiistai klo 17. Syksyn 
ensimmäinen info pidetään 31.8. 
etäyhteyksin, seuraavat infot mah-
dollisuuksien mukaan sekä paikan 
päällä Kansalaistoiminnankeskus 
Matarassa (Matarankatu 6) että 
etänä. Infon järjestää valikkoryhmä, 
joka on jyväskyläläisten vapaaeh-
toistoimijoiden verkosto.

Vapari järjestää syksyn aikana 
myös perehdytyksiä eri vapaaeh-
toistoimintoihin:
Ti 7.9. klo 17 Perehdytys kerta-
avun vapaaehtoiseksi (Kansalais-
toiminnankeskus Matara)

To 16.9. klo 17 Perehdytys lähi-
talojen vapaaehtoiseksi (Kortteli 
Klubi, Vapaudenkatu 48-50)

Ti 21.9. klo 17 Liikuntaluotsikou-
lutus (Piippurannan Klubi, Paperi-
tehtaankatu 1)

Ti 5.10. klo 17 Perehdytys 
vapaaehtoiseksi kotihoidon asiak-
kaalle (Kansalaistoiminnankeskus 
Matara)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
jyvaskyla.fi/vapari,  
p. 040 575 8260
MERVI ROBERT 

Tietoa ja ohjausta omalla kielellä
 

JYVÄSKYLÄSSÄ ASUU vieras-
kielisiä yli 7000 ja lähes 350 vie-
raskielistä henkilöä muuttaa tänne 
vuosittain. He tuovat kuntaan 
osaamista ja verovaroja. Jyväsky-
lä on tällä hetkellä pääsääntöises-
ti suomenkielinen kaupunki, joten 
palveluiden käyttö ja arjessa asioi-
minen eivät ole yksinkertaista vie-
rasta kieltä puhuville.

Ihmisen arkeen kuuluu kysymyk-
siä perusasioista kuten eläminen, 
asuminen, työnteko, koulunkäyn-
ti, perhetilanteet, matkustaminen, 
talous, vapaa-aika ym. Lisäksi 
maahanmuuttaneiden elämään 

kuuluvat kysymykset myös oleske-
luluvista ja erilaisista palvelupro-
sesseista. 

International Jyväskylä – Info 
Center on Jyväskylän kaupungin 
monikielinen palvelupiste, joka toi-
mii yhteistyössä Monikulttuurikes-
kus Gloria ry:n Info Glorian  
kanssa. Sieltä saa ohjausta ja 
neuvontaa arjen asioihin 16 eri 
kielellä: arabia, dari, englanti, kin-
jaruanda, kurdi, lao, persia, rans-
ka, somali, suomi, swahili, thai, 
tigrinja, turkki, venäjä ja viro. 
Info Center on avoin kaikille.  
Palvelu on maksutonta ja luotta-

muksellista ja sen tarkoituksena 
on tukea Jyväskylässä asuvien 
maahanmuuttajien asettautumista 
Jyväskylään kotoutumisen mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa.

Info Center sijaitsee kaupungin 
keskustassa osoitteessa Asema-

katu 4, jonne on helppo tulla. Info 
Center on auki arkisin kello 9–16. 
Eri kielien aikataulusta saa tietoa 
hankkeen nettisivuilta:  
jyvaskyla.fi/hankkeet/ 
international-jyvaskyla-info-center
DIVYA NARANG

Kankaan Suvannon 
arkkitehtuurikilpai-
lussa haetaan innova-
tiivisia ratkaisuja 
KANKAALLA KÄYNNISTYY 
loppuvuodesta arkkitehtuurikilpailu, 
jossa vanhan paperitehtaan poh-
joispuolelle hahmotellaan uutta asu-
mista. Myös asukkaat pääsevät 
antamaan palautetta kilpailutöistä.

Kankaalla järjestetään yleinen 
arkkitehtuurikilpailu alueen poh-
joisosan asuinalueen, Kankaan 
Suvannon, uudisrakentamisen 
suunnitelmasta. 

Suunnitelman tulee huomioida 
vanhan paperitehtaan monipuoli-
nen rakennusperintö ja olla arkki-
tehtuuriltaan laadukas ja kestävä. 
Alueelle toivotaan innovatiivisia 
asuinalueen vehreyteen, toimivuu-
teen ja yhteisöllisyyteen liittyviä 
ratkaisuja. Kilpailualueen asema-
kaavaluonnos laaditaan kilpailun 
tulosten perusteella. 

Kankaan alueen kehittäminen 
monipuoliseksi asumisen, työpaik-
kojen, palvelujen ja virkistyksen 
alueeksi on lähivuosien merkittävin 
kaupunkikehityshanke Jyväskylän 
keskusta-alueella. 
VIRVA HANNULA

julkaistaan vähintään 4 kertaa vuodessa 
Suur-Jyväskylän lehden välissä. 

Lähitalot 
avaavat ovensa

– Sukupolvien välinen kohtaa-
minen, koko perheen tapahtu-
mat, rento oleskelu ja yhteisölli-
syys asuinalueella – olla lähellä 
ihmistä, tätä kaikkea toivomme 
lähitalojen kattojen alla tapahtu-
van, toteaa Silvennoinen lopuksi 
ja hymyilee iloisesti.
MALANJA MIESKONEN

Lisätietoja: koordinaattori  
Heli Silvennoinen, 0504761961 
heli.silvennoinen@jyvaskyla.fi,  
koordinaattori Kirsi Takanen 
0504027442  
kirsi.takanen@jyvaskyla.fi 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
p. 014 266 0000 (vaihde)
• www.jyvaskyla.fi
• www.jyvaskyla.fi/tapahtumat
• www.jyvaskyla.fi/palaute
• kartta.jyvaskyla.fi

JYVÄSKYLÄ-INFO Asemakatu 7 (Forum, 2. krs)
Palvelupiste Hannikainen Hannikaisenkatu 17 | p. 014 266 0108 | palvelupiste.hannikainen@jyvaskyla.fi | www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut/hannikainen
Linkki-palvelupiste p. 014 266 0114 joukkoliikenteen liput ja neuvonta | linkki.jyvaskyla.fi
Matkailuneuvonta Visit Jyväskylä | p. 014 266 0113 | matkailu@jyvaskyla.fi | visitjyvaskyla.fi
Palvelukassa p. 014 266 0114
Liikuntainfo Kuntoportti 3 | p. 014 266 4257 | liikunta.info@jyvaskyla.fi | www.jyvaskyla.fi/liikunta
OIVA-keskus Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä | p. 014 266 1801 | www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/neuvonta

Liitteen toimituskunta: Emmi Palokangas, Jari Salomaa, Kaisa Ristimella, Minna Hakkarainen, Esa Linna, Tytti Tyrväinen, Antti Laukkarinen, Tuija Ijäs, 
Sanna Siniluhta, Elina Laiho-Logren | Toimitussihteeri ja taitto: Graafinen suunnittelu Pirjo Leirimaa

International  
Jyväskylä – Info 
Centerin omakie-
liset ohjaajat Ali 
Moradi, Maarit 
Piruzdelan, Maryam 
Mousapour, Nael 
Soukouti.
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   Poimintoja
avajaisviikolta

Kortteli Klubi 1.–3.9.

 Loiskis konsertti  
ke 1.9. klo 17.00

 Osallisuuden kyselytunti  
to 2.9. klo 16.00

 Iltapäivätanssit  
pe 3.9. klo 14.00

Piippurannan Klubi 2.–5.9.

 Osallistava Teatterikone  
to 2.9. klo 16.30

 Laulu Klubi- yhteislaulutilaisuus  
pe 3.9. klo 11.00 

 Vilttikirppis la 4.9. klo 11–14

 Musiikkia muksuista  
mummoihin-tapahtuma  
su 5.9. klo 14–16

Muutokset mahdollisia korona- 
tilanteen sitä vaatiessa

Lämmityskausi lähestyy. Jyväskylän seudun ympäristöterveyden kotisivulla on ohjeita
 oikeanlaisesta puun pienpoltosta. Käy vilkaisemassa ohjeet osoitteesta 
https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistoterveys/ymparistohygienia/puun-pienpoltto-ja-savuhaitat

Lähitaloissa kohtaavat monen 
ikäinen ja kaikenkarvainen väki.
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kaupunki kehittyykaupungissa tapahtuu
Jyväskylän kaupunki on mukana HULVA-hankkeessa, 

jossa pyritään tehostamaan kaupunkien hulevesien hallintaa ja käsittelyä. 
Hankkeessa seurataan muun muassa luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuutta. 

Lue lisää: https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/hulva-hulevedet-hallintaan

Uusi vastuullisuus-
viestinnän tyyli  
Keski-Suomen  
matkailualueelle
VISIT JYVÄSKYLÄ REGION on 
terävöittänyt matkailualueen vas-
tuullisuusviestinnän tyyliä. ”Mitä 
minä edellä” -ajattelutapa luot-
taa esimerkin voimaan ja tuo esiin 
yritysten käytännön arjesta vas-
tuullisuustekoja, -oivalluksia ja 
-suunnitelmia. Viestintätyyli koros-
taa alueen vahvuuksia ja osallistaa 
matkailijaa.

Pilottiyritykset ovat mukana 
Matkailun vastuullisuus näkyväk-
si Keski-Suomessa -hankkeessa 
sijaintikuntiensa suosituksesta. 
Tavolo Bianco Oy tuottaa majoi-
tus- ja kokouspalveluja sekä opas-
tuksia  Aallon suunnitteleman 
Säynätsalon kunnantalon miljöös-
sä. Yrittäjä Harri Taskisen mukaan 
korona -kevät antoi aikaa ajatella 
ja toteuttaa uutta otetta viestin-
tään. Yhteistyössä esille nousseet 
asiat realisoituivat niin viestintään 
kuin konkreettiseen toimintaankin.  
̶  Meille itsestäänselvyyksien, 
kuten suvaitsevaisuuden, paikalli-
sen yhteistyön ja luonnonvarojen 
säästämisen, esille nostaminen 
ja kiteyttäminen viestintään slo-
ganeiksi ja tarinoiksi on tärkeää, 
jotta muutkin huomaavat, mitä ar-
vostamme, tuemme ja huomioim-
me työssämme.
MARI HOLOPAINEN

Uudistetut  
Asuinalueillat
 
OSALLISUUSPALVELUT kutsu-
vat jälleen koolle asukkaita, viranhal-
tijoita ja luottamushenkilöitä yhteisiin 
keskustelutilaisuuksiin. Asuinalueil-
lat järjestetään etäyhteyksin ja vuo-
rossa olevalle alueelle järjestetään 
myös “kisakatsomo”, joka mahdol-
listaa osallistumisen ilman omaa 
etäyhteyttä. Asuinalueilta on uusi 
nimitys tilaisuuksille, jotka aikaisem-
min olivat nimeltään Iltakahvit Jyväs-
kylän kuntapäättäjien kanssa.

Asukasyhdistysten kanssa poh-
ditaan ennalta teemoja, joista 
kuullaan alustukset iltojen alkuun. 
Pienryhmissä keskustellaan alu-
een vahvuuksista ja kehittämisen 
kohdista. Illan yhteisessä keskus-
teluosuudessa asioihin haetaan 
näkökulmia, mielipiteitä ja ideoita 
yhteisen ymmärryksen laajenta-
miseksi. Seuraavat Asuinalueillat 
järjestetään Korpilahden, Palok-
ka-Puuppola ja Tikkakoski-Nyrölä 
suuralueilla, tulossa on myös oma 
ilta järjestöille.

Lisätietoja:  
www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
MINNA HUOLMAN

 Koko perheen valo-
teemainen kaupunki-
kulttuuritapahtuma palaa 
ilahduttamaan Jyväskylän 
seudun asukkaita jälleen 
23.-25.9. koronapande-
mian aiheuttaman väli-
vuoden jälkeen. 

Jo 15. kertaa järjestettävä 
tapahtuma on kerännyt 
viime vuosina huimia kä-
vijämääriä eri puolilta Suo-

mea. Viimeksi syyskuussa 2019 
järjestetty kolmen päivän mittai-
nen tapahtuma sisälsi 89 eri va-
loteosta ja valoteemaista oheis-
tapahtumaa, joista saivat nauttia 
ennätykselliset yli 130.000 vie-
railijaa.

Tämän syksyn erikoisuutena 
valotaidetta pääsee ihailemaan 
aina 2.10. asti, sillä osa teoksista 
jää valaisemaan maailmankuu-
lua Jyväskylän MM-rallia, joka 
järjestetään tapahtumaa seuraa-
valla viikolla. Teoksista pidem-
pään jatkavat mm. neljä eri va-
loteosta Ylistön, Mattilanniemen 
sekä Lutakon alueilla, joiden li-
säksi myös Kirkkopuistoon ra-
kentuva pääteos on tutustutta-
vissa kymmenen päivän ajan.

Tänäkin vuonna tapahtumaan 
saapuu taiteilijoita eri puolilta 
Suomea sekä ulkomailta. ETHER-
nimisen pääteoksen toteuttaa 
tunnettu unkarilainen valotai-
teilija Daniel Besnyõ työryhmän-
sä kanssa Kirkkopuistoon. Puis-

Valon kaupunki -tapahtuma 
loistaa jälleen syyskuussa

toa ja kaupunginkirkkoa mystifi-
oiva teos ammentaa inspiraatio-
ta apostoli Pietarin ja Paavalin 
patsaiden tarinasta sekä sisäises-
tä valosta. Teos huokuu futuris-
tista tunnelmaa, kun vahvat va-
lokeilat kohtaavat valoa heijas-
tavat lasiveistokset, eteerisen sa-
vun ja sävelletyn äänimaiseman.

Tapahtuman ohella kävijät 
saavat ihastella Valon kaupun-
gin noin 100 pysyvää valaistus-
kohdetta. Esimerkillisesti ja kiin-
nostavasti valaistut kohteet ovat 
olennainen osa Jyväskylän inf-
rastruktuuria ja kaupunkikuvaa 

- siltoja, puistoja, julkisivuja ja 
taideteoksia.  Pysyvistä kohteis-
ta ja Valon kaupunki -hankkees-
ta saa tietoa kätevästi uuden Va-
lon kaupunki -mobiilisovelluksen 
avulla, sillä sinne on merkitty sel-
keästi pysyvien valaistuskohtei-
den sijainnit ja lisätiedot. Sovel-
lus on saatavilla Android-version 
lisäksi tänä syksynä myös App-
leStoresta.

Valon kaupunki -tiimi seuraa 
virallisia koronatiedotteita ja ra-
joituksia. Tapahtuman järjeste-
lyillä pyritään varmistamaan tur-
vallinen kävijäkokemus kaikille. 

Yleisöä opastetaan mobiilisovel-
luksen, esitteen ja some-tiedo-
tuksen avulla, kulkureitit järjes-
tetään aiempaa väljemmiksi ja 
tapahtumakohteisiin voi tutus-
tua omatoimisesti usean päivän 
aikana, jotta vältettäisiin pahim-
pien ruuhkien syntyminen. Valon 
kaupungin FB-sivulla tiedotetaan 
ajankohtaisista asioista ja mah-
dollisista muutoksista.

Tapahtuman ohjelma julkais-
taan syyskuun alussa Valon kau-
pungin kotisivuilla osoitteessa 
valonkaupunki.jyvaskyla.fi. 
JANI RUOTSALAINEN

Vuonna 2019 Amanda Parerin MAN-valoinstallaatio valloitti Lutakonaukiolla. 
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 Jyväskylän tapahtuma-
syksyssä on luvassa moni-
puolinen kattaus messuja, 
urheilutapahtumia ja 
kulttuuria. 

Paviljongin tapahtuma-
syksyn aloittaa 18.–
19.9. Wemmi – Ween 
maan viljaa -markkinat 

sekä Retkelle-messut. Wemmissä 
päästään nauttimaan syksyn sa-
dosta, lähituotteista, kotimaisis-
ta mauista ja käsitöistä. Marras-
kuussa aletaan virittäytyä joului-
seen tunnelmaan Kirja, Ruoka & 
Viini -messuilla sekä Joulu, Lah-
ja & Käsityö -messuilla.

Urheilun ja valon juhlaa
Liikunnallisen syyskuun aloittaa 
28.8.–5.9. jo 19. kertaa järjes-

Jyväskylän tapahtumasyksy

tettävä Jyväskylän Pyöräilyviik-
ko, joka tarjoaa kaupunkilaisille 
maksutonta ohjelmaa koko vii-
kon ajan. 18.9. Rantaraitti täyt-
tyy Finlandia Marathonin juok-
sijoista. Tapahtuman yhteydessä 
kisataan tänä vuonna myös SM-

maratonin ja aikuisurheilun SM-
maratonin mitaleista.

Kaupunkilaisten suosima Va-
lon kaupunki -tapahtuma valai-
see kaupunkia 23.–25.9. Osa va-
lotaideteoksista jää paikoilleen 
kaupunkilaisten ja matkailijoi-

den ihailtaviksi  rallien ajaksi. 
Valon kaupunki -tapahtuman yh-
teydessä pidetään myös Mataran 
Markkinat la 25.9. klo 17–22 Ma-
tarassa. Markkinat ovat kaikille 
avoin tapahtuma, jossa on myy-
tävänä ruokaa ja muita tuotteita. 

Suomen MM-rallin 70-vuotisen 
taipaleen juhlakilpailu ajetaan 
tänä vuonna 1.–3.10. Syksyyn 
siirretty legendaarinen MM-ral-
li palaa tietyllä tapaa juurilleen, 
sillä erikoiskokeita ajetaan myös 
hämärtyvässä syysillassa. Uusittu 
reitti tarjoaa katsojille vauhdik-
kaita rallielämyksiä. 16.–17.10. 
Monitoimitalolla kisataan tanko-
tanssin suomenmestaruuksista.

Tapahtumissa noudatetaan 
koronaohjeita. Ajantasainen 
tieto tapahtumista: kalenteri.
jyvaskyla.fi
JAANA RUPONEN
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