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Nuorten työttömyyteen 
puututaan Jyväskylässä. 
Käynnissä on valtakun-
nallinen työllisyyden 
kuntakokeilu, jossa alle 
30-vuotiaiden nuorien työl-
listämisen asioita hoitavat 
kaupungin omavalmentajat 
TE-toimiston sijaan. 

›› Lue lisää sivulta 3. 

Koronarokotukset etenevät 
jo perusterveiden työikäisten 
parissa ja rajoitusten purku 
jatkuu Jyväskylässä. 
›› Lue lisää  
sivulta 4. 

Kuntavaalien ennakkoäänes-
tys starttaa tänään. Seppä 
ja Hippos ovat uusia äänes-
tyspaikkoja. Äänestämällä 
vaikutat kotikaupunkisi 
kehittämiseen. 

›› Lue lisää sivulta 6. 

Jyväskylä 
on vilkas 
tapahtuma-
kaupunki, jonka 
kesäkuukausia värit-
tävät lukuisat tilaisuudet, 
konsertit, kilpailut, festarit 
ja muut tapahtumat. Tapah-
tumia pyritään järjestämään 
vastuullisesti koronarajoi-
tuksia noudattaen. 
›› Lue lisää sivuilta 14–16. 
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Väriä katukuvaan! 
Maailmalla trendiksi noussut purkutaideilmiö on rantautunut myös  
Jyväskylään. Nuorten taiteilijoiden katutaidetyöskentely alkaa heinä-
kuussa Lyseon takana sijaitsevassa purkutalossa. Katutaidetemppeli-pro-
jektia ohjaavat Janne Saarikoski ja Arttu Rintakumpu. Nuorisonohjaaja 
Minna Arola ja kulttuuripalveluiden palkkaama 9.-luokkalainen kesätai-
teilija Jenna Aaltonen odottavat jo innolla kesää ja katutaideprojektia. 
”Tämä on nuorille mahtava tilaisuus tiukan koronasulun jälkeen taas 
nähdä rennosti kavereita ja tuoda väriä keskustaan”. 
                                                                             ›› Lue lisää takasivulta. 
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Katso katujen päällystyskohteet ja paljon muuta kaupungin karttapalvelusta: kartta.jkl.f. 

Kauppatorille kesällä 
käyttöön Tori-sovellus 
KESÄN TORIKAUDEN käyn-
nistyessä pilotoidaan uutta Tori-
appia, joka toimii torikauppiaiden  
ja asiakkaiden välisenä myytävien  
tuotteiden ilmoitusalustana, sekä  
torin myyntipöytien varaustilanteen  
näkemisen järjestelmänä. Kaup-
patorilla kävijän torikokemus voi  
siis alkaa sovelluskaupasta ladat-
tavan apin avulla jo ennen torille  
saapumista. Sovellusidea palkittiin  
viime marraskuussa järjestetyssä  
hackathon tapahtumassa "Mitä  
ovat menestyvän torimyynnin rat-
kaisut 2020-luvulla?".  

Tori- appisovellus toteutetaan  
kaupungin ICT-pilottina Memoran-
dumin ylläpitämälle MEMORA™-
sovellusalustalle. Syyskuussa  
päättyvän kokeilujakson jälkeen  
kesän käyttökokemuksia hyödyn-
netään tulevan Asema-aukion torin  
toiminnan suunnittelussa.  
PIRKKO FLINKMAN 

Teatterielämyksiä 
kaupunginteatterista 
kesälläkin 
KORONASULKUJEN VUOKSI  
Jyväskylän kaupunginteatte-
rin näyttämöillä ei tänä keväänä  
päästy esittämään ainuttakaan  
esitystä. Teatterinnälkää pääsee  
kuitenkin vielä kesän aikana lie-
vittämään. Suosittu Korjaamo-
komedia taltioitiin alkukeväästä ja  
esityksestä voi nyt nauttia kotikat-
somoissa. 

Korjaamo asettaa keskiöön kah-
den miehen tarinan. Toisistaan  
vuosien saatossa erkaantuneet  
vanhat ystävykset kohtaavat sat-
tumalta kriisin hetkellä ja auttavat  
toisiaan muuttuvissa, vaikeissakin  
elämäntilanteissa. Jallu ottaa reh-
torin virastaan hyllytetyn Olan töi-
hin autokorjaamolleen ja yhdessä  
he käyvät toimiin konkurssikypsän  
korjaamon pelastamiseksi. Kor-
jaamolla tubetetaan, kuunnellaan  
hyvää musiikkia, sanaillaan sekä  
korjataan prätkiä ja autoja mutta  
myös puhutaan elämästä ja sen  
tarkoituksesta. Korjaamo naurat-
taa ja itkettää. 

Teatteritallenteen voi katsoa  
haluamanaan ajankohtana omal-
ta kotisohvaltaan. Tarkemmat  
tiedot tallenteen ostamisesta ja  
katsomisesta löydät Jyväskylän  
kaupunginteatterin verkkosivuilta  
jyvaskyla.f/kaupunginteatteri. 
KERTTU KETO 

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto 

Loppuvuosi näyttää hyvältä 
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  Koronapandemian vaikutukset 
Jyväskylän kaupungin talouteen 

luottaen siihen, etteivät virusva- lainkaan, ja osalle poikkeuksel-jäävät ennakoitua pienemmiksi.  riantit sotke myönteisiä ennus- linen tilanne on tuonut jopa uu-
Kaupunginjohtaja Timo Koivisto teita. sia liiketoimintamahdollisuuksia  
uskoo, että Jyväskylän seudun Koivisto uskoo, että ihmisillä  ja tarvetta laajentaa toimintaa. 
talouskasvu ylittää kok

J
o maan  on runsaasti patoutuneita tarpei- – Jyväskylän vetovoimaisuus  

ta matkustaa, juhlia, kuluttaa ja  on näkynyt suorina yhteydenot-ennusteet. kokoontua yhteen.  toina myös korona-aikana.  
yväskylän  kaupunginjoh- – Loppuvuodelle ennustettu  
taja Timo Koivisto tietää,  talouskasvu helpottaa varmasti  Ylijäämäinen
että koronapandemia on  monien yritysten tilannetta. Ta- tilinpäätös 
ajanut monet yritykset  louden kasvuennuste on 2,6 pro- Jyväskylän kaupungin viime  

taloudellisiin vaikeuksiin. Var- sentin tietämillä. Kasvusta iso  vuoden tilinpäätös oli 16,4 mil-
sinkin matkailu- ja ravitsemis- osa kohdistuu vuoden jälkipuo- joonaa euroa ylijäämäinen, mikä  
ala sekä tapahtumateollisuus  liskoon, jolloin korona ei enää  oli selvästi vielä syksyllä enna-
ovat joutuneet tiukoille. jarruta taloutta, hän summaa. koitua parempi. Kaupungin lai-

– Tilanne kääntyy vähitellen  Talouskasvuun ja yhteis- nakanta pieneni 24,1 miljoonaa  
paremmaksi rokotuskattavuu- kunnan avautumiseen liittyvät  euroa. Laina asukasta kohti oli  
den kasvaessa. Näyttää siltä, et- myönteiset muutokset näkyvät  vuoden lopussa 2 669 euroa, mi-
tä jo kesäkuun aikana rokotteen  ensimmäisenä kotimaassa. kä on selvästi kuntien keskiarvon  
on saanut 70–80 prosenttia yli  – Ulkomaanmatkailu palautuu  alapuolella.  
16-vuotiaista jyväskyläläisistä.  hitaammin, koska siihen liittyy  – Myönteiseen kehitykseen on  
Rokotukset ja tautitilanteen jat- edelleen rajoituksia, ja koronati- useita syitä, mutta suuri merkitys  
kuminen rauhallisena tarkoittai- lanne vaihtelee eri maissa.  on toki valtion kunnille ohjaa-
si, että juhannuksesta eteenpäin  Pandemia on kohdellut yri- malla koronatuella. Viime vuon-
voisimme elää rajoituksista va- tyksiä vaihtelevasti. Joihinkin  na kaupunki sai valtiolta kerta-
paata elämää, Koivisto korostaa  yrityksiin se ei ole vaikuttanut  luonteisia tukia 44,3 miljoonaa  
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https://kartta.jkl.fi


  

 

 

 
 

Jyväskylä-liite jatkaa aiemmin joka kotiin jaetun kaupungin tiedotuslehden tarinaa. 
Liitteitä tullaan julkaisemaan vähintään 4 kertaa vuodessa Suur-Jyväskylän lehden välissä. 
Liitteen voi napata talteen ja säilyttää, sillä niihin kootaan runsaasti tietoa myös tulevista tapahtumista. 
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euroa, mutta kuluvana vuonna  
määrä on siitä enää noin kolmas-
osa, Koivisto toteaa. 

Kaupungin talouteen vaikut-
ti myönteisesti myös se, että ve-
rotulot olivat 6,1 miljoonaa eu-
roa ennakoitua korkeammat eikä  
työllisyys heikentynyt pahimpien  
ennusteiden mukaan.  

– Näkymät ovat myönteiset  
monella mittarilla, ja uskon Jy-
väskylässä ennusteita voimak-
kaampaan talouskasvuun. Tästä  
antavat viitteitä esimerkiksi pai-
kallisten yrittäjien kanssa käydyt  
keskustelut, yritysten viestit ha-
lusta sijoittua Jyväskylään ja tä-
nä vuonna myönnettyjen raken-
nuslupien suuri määrä. 

Kaupungin käyttötalous on
mitatusti Suomen seitsemän-
neksi tehokkain. Silti lähivuosi-
na käyttötaloudessa eletään edel-
leen tiukkoja aikoja, ja varsinkin  
vuosi 2022 voi olla haastava. 

– Kaupungin talouden raken-

 

teellinen uudistamistyö merkit-
see kuluvan vuoden talousarvi-
oon noin 13 miljoonan euron so-
peutustoimia. Myönteistä on kui-
tenkin se, että pystyimme luopu-
maan tälle vuodelle suunnitel-
luista lomauksista sivistyksen toi-
mialalla, Koivisto pohtii.   
TIMO SILLANPÄÄ 

 

Investointivauhti  
pysyy tasaisena 
Jyväskylän kaupungin investoinnit viime vuonna  
olivat noin 64,6 miljoonaa euroa. Suurimpia  
kohteita olivat Keljonkankaan yhtenäiskoulu ja  
Kortepohjan päiväkotikoulu, joiden rakennus-
työt jatkuvat myös tänä vuonna. Keljonkankaan  
koulu valmistuu ensi syksynä, ja Kortepohjan  
koulu syksyllä 2022. 

– Meillä on kouluinvestointien suhteen hyvä  
tilanne, sillä tällä hetkellä yhtään oppilasta ei  
ole tilaongelmien vuoksi väistötiloissa. Tu-
levalla valtuustokaudella voimme keskittyä  
kulttuuri- ja liikuntarakentamiseen liittyviin in-
vestointeihin, kaupunginjohtaja Timo Koivisto  
kertoo. 

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on jo hyväk-
synyt 1,9 miljoonan euron investointimäärära-
han pesäpallostadionia varten tämän vuoden  
lisätalousarvioon. Kokonaisuutena stadionin  
kustannukset ovat 3,8 miljoonaa euroa. Hip-
poshanke etenee supistetun suunnitelman poh-
jalta. 

Alvar Aalto -museon peruskorjaus ja nivel-
osan rakentaminen Keski-Suomen museoon on  
noin 7,1 miljoonan euron investointi, josta kau-
pungin osuus on viitisen miljoonaa. Uusi mu-
seokeskus valmistuu vuonna 2023. 

– Pidämme investointitason vakaana. Lähi-
tulevaisuudessa on tulossa muun muassa Ve-
siliikuntakeskus AaltoAlvarin peruskorjaus ja  
laajennus sekä Jyväskylän kaupunginteatterin  
peruskorjaus, Koivisto kertoo esimerkkejä. 

Koiviston mukaan Jyväskylän imagoa vahvis-
taa myös huhtikuussa syntynyt MAL-sopimus. 

– Sopimus nostaa meidät maankäytön, asu-
misen ja liikenteen kehittämisessä Suomen  
suurimpien kaupunkien joukkoon. Käytännössä  
tämä merkitsee vuosittain valtiolta noin viiden  
miljoonan euron suoraa tukea kaupunkimme  
kehittämiseen sekä parempaa mahdollisuutta  
saada isoja investointeja Jyväskylän seudulle,  
mikä tulee näkymään lähivuosina muun muas-
sa liikenneverkon kehittämisessä.  
TIMO SILLANPÄÄ 

P

Jyväskylän kaupungin 
tilinpäätös 2020 lyhyesti

  Tilikauden ylijäämä 16,4 Me. 

  Ylijäämäkertymä kasvoi ja oli  
vuoden lopussa 36 Me. 

  Lainakanta pieneni 24,1 Me. 

  Kaupunki investoi 64,6 Me. 

  Verotulot 6,1 Me ennakoitua  
korkeammat. 

  Asukasluku vuoden lopussa  
143 485 (kasvua 1 085) 

Nuorten työttömyyteen  
puututaan 
Jyväskylässä  K
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  Miltä tuntuisi istua loin, kun omat voimat   
kotona päivästä toiseen eivät riitä asioita hoita- 

maan, Santala kertoo. ilman arjen rutiineja? 
Jere Ålander, 26, tietää Omavalmentaja 
miltä se tuntuu. Ålan- pitää yhteyttä yllä 
der on ollut työttömänä Jyväskylässä on käynnissä val-

työnhakijana muutamaan takunnallinen työllisyyden kun-
takokeilu, jossa alle 30-vuotiai-

otteeseen ja opiskellut den nuorien työllistämisen asioi-
prosessialaa sekä kokiksi, ta hoitaa kaupungin omavalmen- Jere Ålander, 26, haluaa opiskella  
mutta opinnot eivät ole taja TE-toimiston sijaan. Kaupun- ammatin ja päästä töihin. Jyväsky-

ki tuntee hyvin alueensa työnan-edenneet tutkintoon asti. län seudun työllisyyden kuntakokei-

L
tajat ja työllistymistä tukevat pal- lun omavalmentaja Tiina Santala 
velut. Asiakkaan ohjaaminen esi- on tehnyt Ålanderin kanssa työllis-

apsuuden toiveammatti- merkiksi lääkärin tai psykologin  tymissuunnitelman. Nyt Ålander on  
ni oli astronautti. Sen jäl- vastaanotolle toimii saumatto- hakenut opiskelupaikkaa.  
keen unelmien ammat- mammin kuin aiemmin.  
tia ei tullut erityisemmin  – Jokaisen tarina on erilainen  – Nuorena työnhakijana tun-

mietittyä. Prosessialalla huoma- ja sen kuuntelemiseen tarvitaan  tuu todella kurjalta, että vaival-
sin, että en nauti tietokoneella is- aikaa, jotta työllistymisen tulok- la tehtyyn hakemukseen ei saa  
tumisesta ja ruuanlaitostakin pi- set voivat olla pysyviä, omaval- mitään vastausta koskaan. Se voi  
dän enemmän kotona, Ålander  mentaja Santala kertoo. vaikuttaa lannistavasti monen it-
kertoo. Kuntakokeilussa omavalmen- setuntoon, Ålander toteaa. 

Pelkästä halusta opintojen lop- tajalla on satoja asiakkaita vä-
puun saattaminen ei ollut kiinni. hemmän kuin aiemmin. Ålander  Avaruus säilyy 
Ålander sairastui opintojen aika- on huomannut eron, sillä hän on  mahdollisuutena 
na masennukseen. Eikä Ålander  ollut työttömänä työnhakijana  Aiemmin ensimmäiset opintonsa  
ole ainoa. Alle 30-vuotiaita työt- myös aiemmin.  loppusuoralla kesken jättäneellä 
tömiä työnhakijoita on Jyväsky- – Kun kuntakokeilu alkoi, San- Ålanderilla on yksi neuvo muille  
län seudun kuntakokeilualueel- tala on soittanut minulle useasti  samassa tilanteessa oleville.  
la 3 300. Heistä 19 prosentilla ei  ja kysynyt miten minulla menee  – Suorittakaa tutkinto lop-
ole ammatillista tutkintoa ja mo- ja millainen mieliala minulla on.  puun, vaikka ala ei olisi mielei-
nilla on myös useampi kuin yk- Siitä on tullut hyvä mieli. Santa- nen. Myöhemmin voi opiskella  
si kesken jäänyt tutkinto. Jyväs- lan kanssa sain pohdittua esimer- uutta alaa. Mutta ilman tutkin-
kylän työllisyyspalveluiden oma- kiksi raha-asioita opiskelun mah- toa eteneminen ensimmäiseen  
valmentaja Tiina Santala kertoo,  dollistamiseksi, Ålander kertoo. työpaikkaan tai alan vaihtami-
että omavalmentajan työssä nuo- nen on haastavaa. Lisäksi työ-
ren toiveiden kuunteleminen on  Suuntana opinnot  elämä muuttuu koko ajan, Ålan-
erityisen tärkeää. Tällä hetkellä Ålander on ha- der sanoo. 

– Omavalmentajan tehtävä on  kenut opiskelupaikkaa. Jos hy- Astronautin ura on nyt toistai-
antaa aikaa ja kannustusta nuo- vin käy, Ålander valmistuu kah- seksi unohdettu. Ålander ei sul-
relle. Nuorilta voi puuttua myös  den vuoden kuluttua levyseppä- je kuitenkaan pois mahdollisuut-
elämässä kertyvää kokemusta ja  hitsaajaksi. Ålander on lähettä- ta työskennellä avaruudessa, jos  
tietoa etuuksista tai kelan kans- nyt myös useita työhakemuksia.  levyseppähitsaajia siellä tulevai-
sa toimimisesta. Erityisen tärke- Vastauksia lähetettyihin työha- suudessa tarvitaan.  
ää omavalmentajan tuki on sil- kemuksiin on tullut vain yksi. LEENA PETMAN 

Jyväskyläläisten palvelut puntarissa 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI jär- www.jyvaskyla.f/arviointikertomus. merkiksi laadukkaasti. Talouden  
jestää asukkailleen palveluja saa- Kaupungin talouden ylijäämäi- ja palvelujen laadun välisen yhtey-
mallaan verorahoituksella. Viime  seen tulokseen vaikutti viime vuon- den arviointi on olennainen osa  
vuonna kaupunki sai verorahoi- na valtion koronatuki, mutta ilman  tarkastuslautakunnalle säädettyä  
tusta jokaista asukasta kohti  tukeakin kaupungin talous olisi  tehtävää.  
5 431 euroa. Tarkastuslautakun- ollut lähellä tasapainoa. Talouden  Arviointikertomus antaa tietoa  
nan tehtävä on arvioida vuosittain,  tasapainoisuus kertoo siitä, että  asukkaille kaupungin toiminnas-
onko rahoitus käytetty kaupungin- kaupungin tulot ovat riittäneet kat- ta ja päätöksentekijöille palvelu-
valtuuston päättämällä tavalla ja  tamaan menot, jotka ovat aiheu- jen kehittämistä varten.  Kuntalain  
kuinka hyvin palvelujen järjestä- tuneet lakisääteisten palvelujen  mukaan kaupunginhallitus antaa  
misessä on onnistuttu. Arvioinnin järjestämisestä sekä asukkaiden  valtuustolle lausunnon toimenpi-
tulokset lautakunta antaa kaupun- hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman  teistä, joihin arviointikertomus an-
ginvaltuustolle, tänä vuonna val- edistämisestä. Talouden tasapai- taa aihetta.  
tuuston 31.5. pidettävään kokouk- noisuus yksistään ei kuitenkaan  TARJA SAARELAINEN 

seen. Arviointikertomus löytyy kuvaa sitä, onko palvelut järjestet- kaupunginreviisori 
kaupungin verkkosivulta ty tarkoituksenmukaisesti tai esi-

www.jyvaskyla.fi/arviointikertomus
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Information about coronavirus and vaccines in diferent languages: 
https://www.jyvaskyla.f/terveys/korona/muutkielet 

Koronarokotuksissa meneillään 
Terveiden työikäisten  
toukokuu 
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 Koronarokotukset 
etenevät toukokuussa 
perusterveiden työikäisten  H
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parissa. Samalla paik-
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kaillaan aiempia ryhmiä: -

kukaan ei menetä roko-

H
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tusoikeuttaan, vaikka 
varaus tuoreeltaan olisi 
jäänyt tekemättä. 

lussa rokotuksia jar-
rutti rokotepula. Mää-
rät ovat nyt kasvaneet,  
mutta edelleen rokot-

teita kaivattaisiin lisää. Rokote-
eristä joudutaan varaamaan en

A
-

sin kakkosrokotteet. Sen jälkeen  
selvitetään seuraavan ensiroko- pisteillä. Rokote kannattaa ottaa  taan auttavan merkittävästi niin  
tetta odottavan ryhmän koko ja  sieltä, mistä sen nopeimmin saa. paikallisten epidemioiden kuin  
avataan ajat.  – Työterveyshuollon mukaan  maailmanlaajuisen pandemian-

– Varausajan alkamista ei voi  tulon vuoksi emme lähetä teks- kin torjumisessa. Jokainen pää-
tiedottaa kovin paljon etukäteen,  tiviestillä muistutuksia varaus- tös ottaa rokote on tärkeä. 
koska vahvistettu tieto seuraavan  vuoroista työikäiselle. Luotam-
viikon rokote-erän suuruudesta  me siihen, että he löytävät tiedon  Kakkosajan saa 
tulee viime tipassa. Siksi lehti- kaupungin nettisivuilta, medias- ensirokotuksen yhteydessä 
ilmoituksissa kerromme päiväl- sa julkaistavista ilmoituksista tai  Kakkosrokotuksen varaamisesta  
leen vain seuraavana vuorossa  somesta. Työikäisiä patistelevat  ei tarvitse huolehtia itse: sen saa  
olevan ryhmän ajanvarauksen  piikille varmasti myös työnantaja  ensirokotuksen yhteydessä. Ro-
alkamispäivän. Seuraavaksi vuo- ja työterveys, Tuukkanen pohtii. kottajat toivovat ihmisten mer-
rossa olevalle ikäryhmälle anne- Täyden rokotussuojan kehitty- kitsevän rokotusajat ja tekevän  
taan arvio, kuvailee Jyväskylän,  minen edellyttää kahta rokotus- niistä muistutukset kalenteriin-
Hankasalmen ja Uuraisten roko- kertaa 12 viikon välein. Kuiten- sa. Mikäli este ilmaantuu, tulee  
tuksista vastaava ylilääkäri Jo- kin jo muutaman viikon päästä  soittaa neuvonnan numeroon  
hanna Tuukkanen. ensirokotuksesta suoja on koh- 014 266 1472. 

tuullisen hyvä. Kansallisena ta- – Kun rokotepullo avataan ja  
Työterveyshuolto mukaan voitteena on vähintään 70 pro- aine vedetään ruiskuihin, ne on  
urakkaan sentin rokotuskattavuus, jonka  käytettävä samana päivänä. Kos-
Työikäinen voi usein saada ro- katsotaan olevan riittävä lauma- ka rokotteita on rajallisesti, ha-
kotteensa omasta työterveys- suojan kehittymiseksi. Yhdessä  luamme käyttää jokaisen annok-
huollostaan, jossa rokotetaan sa- suojauksen ja muiden torjunta- sen, Tuukkanen sanoo. 
moja ikäluokkia kuin kuntienkin  toimien  kanssa rokotusten  odote- ELINA LAIHO-LOGRÉN 

Vuorossa perusterveet työikäiset: sairaanhoitaja Mirja Kalliovalkama  
tutkailee Antti Laukkarisen olkavartta. 

N
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Korona voitetaan   
yhdessä 

Koronavirus määrää nyt tahdin niin terveydenhuol-
lossa kuin monella muullakin toimialalla. Pande-
mioita on ollut ennenkin, mutta tämä on maail-
man ensimmäinen on line -pandemia, jossa sosiaa-

lisen median merkitys korostuu perinteisten tiedotuskana-
vien rinnalla. Seurauksena on jatkuvasti päivittyvä tieto-
tulva, josta on vaikea poimia olennaista. Ymmärrän, jos 
joku ei halua kuulla enää yhtään koronauutista. Ymmär-
rän myös koronaväsymyksen ja kyllästymisen jatkuvasti  
muuttuviin ohjeisiin ja arkemme rajoituksiin.  

Keskinäisten riippuvuuksien maailmassa pandemia kos-
kettaa meistä jokaista, ja se voidaan voittaa vain yhdessä.  
Kun tartuntoja on paljon, on tärkeää, että tartuntaketjut  
katkaistaan nopeasti ja altistuneet noudattavat karantee-
niohjeita. Testaa, jäljitä, eristä, hoida -strategian onnistu-
minen edellyttää, että kaikki ketjun osat toimivat.  

Ensimmäiset koronarokotteet valmistuivat odotettua no-
peammin, ja väestön rokottaminen on hyvässä vauhdis-
sa. Ilman toimivia rokotteita Covid19 -viruksen pysäyttä-
minen olisi vaikeaa – sen verran ovela kave-
ri meillä on kiusanamme! Rokotteiden  
kehitys ei lähtenyt tyhjästä, vaan al-
la oli paljon hyödynnettävää poh-
jatietoa. Sen vuoksi käytössä on  Vain otettu 
nyt useita tehokkaita ja turvalli- rokote tehoaa 
sia valmisteita. 

Koronarokotukset aloitettiin ko-
ronapotilaita  hoitavista  työntekijöis-
tä. Sen jälkeen rokotettiin suurimmas-
sa vakavan koronavirustaudin riskissä olevat ikään-
tyneiden hoivakotien asukkaat ja heidän hoitajan- sa.  
Sitten vuorossa olleista 70 vuotta täyttäneistä asukkaista  
on vähintään ensiannoksen saanut yli 90 prosenttia. Nyt  
suurin osa taustasairauden vuoksi riskiryhmässä olevis-

ta on saanut ensirokotteen ja rokotam-
me perusterveitä työikäisiä. Samal-
la alkuvuoden kärsimättömyys ja ro-
kotusjärjestyksessä keuliminen ovat  
väistyneet. 

Väestön riittävä rokotekattavuus on  
ainoa kestävä tie ulos pandemiasta ja  

sen aiheuttamista poikkeusolois-
ta. Jotta vähintään 70 prosen-

tin tavoitteeseen päästään, 
on tärkeää, että jokai-

nen käy rokotukses-
sa. Vain otettu roko-
te tehoaa.

JOHANNA TUUKKANEN 

Ylilääkäri 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Jyväskylän kaupunki 
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Rajoitusten purku jatkuu 
JYVÄSKYLÄ ON VAUHDITTA-
NUT kor

-  K
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onarajoitusten purkua. 
Kirjastojen lukusalit, oleske

lu- ja opiskelutilat sekä varatta- TE
RI

vat tilat saatiin avata turvavälejä  PE
T

noudattaen 17.5. Samalla ulko-
na tapahtuvan harrastustoiminnan  
osallistujamääriä koskevat rajoi-
tukset poistuivat. Myös kaupungin  
uimahallien ja kuntosalien kävijä-
määriä on kasvatettu. Ihanat naiset rannalla – työkaverit Anu Kallio (vas.), Jenni Leppänen,  

Tiina Aalto ja ja Anu Tuovinen – skoolasivat rajoitusten poistumiselle. Aikuisten sisäliikunta jatkuu ra-
joitetusti. Sisäliikuntaharrasteita  
avataan porrastetusti 1.6. alkaen.  keista. Maskisuositus on voimassa  lääkäri Ilkka Käsmä muistuttaa. 
Jos tartuntamäärä pysyy alhaalla  yli 12-vuotiailla. Viimeisin suosi- Julkisia yleisötilaisuuksia ja -ta-
ja rokotukset etenevät hyvin, sisä- tusten päivitys on lehden painoon  pahtumia koskevat rajoitukset  
ryhmäliikunta vapautuu 1.7. mennessä tulossa 24.5. antaa Länsi- ja Sisä-Suomen Alue-

Yksityistilaisuuksia on suositel- – Epidemia ei ole ohi. Jatketaan  hallintovirasto. 
tu järjestettävän toukokuun lopul- porukalla maskien käyttöä, pide- Jyväskylän rajoitukset: https:// 
le saakka enintään 50 henkilön  tään turvavälejä ja muistetaan pes- www.jyvaskyla.f/terveys/korona/ 
osallistujamäärällä. Yksityistilai- tä käsiä. Kun rokotukset etenevät,  voimassa-olevat 
suuksissakin tulee muistaa ohjeet  voidaan maskeista myöhemmin  ELINA LAIHO-LOGRÉN 

turvaväleistä, hygieniasta ja mas- luopua, tartuntataudeista vastaava  

Milloin rokotus sairauden jälkeen?  
Ylilääkäri Johanna Tuukkanen  koronatartunnan saaneilla, 80-vuo-
vastaa koronakysymyksiin. tiaan riski kuolla koronavirukseen 
Sairastin jo koronan, kannat- on kymmenkertainen 30-vuotiaa-
taako ottaa rokote? seen verrattuna. Yli 70 vuoden ikä 

– Rokote kannattaa ottaa. Se an- on siis riskitekijöistä suurin. Ro-
taa suojaa sairauden tuoman immu- kottamalla suurimmassa vakavan 
niteetin vähetessä. THL:n ohje on koronavirustaudin riskissä olevat 
ottaa rokotus kuuden kuukauden ensin pystytään myös turvaamaan 
kuluttua sairastetun koronavirustau- terveydenhuollon kantokyky epide-
din jälkeen. mian aikana. 
Miksi rokottaminen ei käynnisty- Voinko vaihtaa rokotuspaikalla 
nyt aktiivi-ikäisistä? annettua kakkosrokotusaikaa? 

– Vaikka vanhimmilla on usein vä- – Toivomme, että ihmiset pitävät 
hemmän kontakteja ja altistumisen kiinni annetuista ajoista. Kakkosan-
mahdollisuuksia kuin aktiivi-ikäisillä, noksen ajankohtaa ei voi aikaistaa, 
viruksen tappavuus nousee merkit- mutta aikaa voidaan siirtää eteen-
tävästi 70 vuodesta ylöspäin. Jos päin tapauskohtaisen harkinnan pe-
vertaa sairaalahoitoon joutuneiden rusteella. Esimerkiksi lomamatka ei 
ja kuolleiden osuutta suomalaisilla ole tällainen syy. 

ÄKÖ
LMA

NÄKÖ
KULMA 

www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet
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Kaupungin työntekijöiden henkilökohtaiset 014 266-alkuiset numerot poistuvat käytöstä 
Kaupungin työntekijöillä on käytössään kaksi puhelinnumeroa: 014 266-alkuinen ja matkapuhelinnumero.  
Henkilökohtaiset 014-alkuiset puhelinnumerot poistuvat. 014-alkuiset asiakaspalvelunumerot säilyvät entisellään.  
Numeroa voit kysyä vaihteesta p. 014 266 0000 tai etsiä verkkosivulta jyvaskyla.f/yhteystiedot. 

Jyväskylässä leviää 
uusi haitallinen   
vieraslaji 
ESPANJANSIRUETANAN on 
todettu levinneen jo useammalle  
asuinalueelle. Etanaa on löydetty  
ainakin Vaajakoskelta, Kuokka-
lasta, Kirristä ja sen lähisukulaista,  
mustasiruetanaa Mäyrämäestä. 

Kaupunki toivoo asukkaiden il-
moittavan siruetanahavainnoista  
ja hävittävän ne omilta pihoiltaan.  
Etana hävitetään murskaamalla  
sen pää ja laittamalla etana muovi-
pussiin ja sekajätteeseen. Sirueta-
nat syövät raatoja, joten maahan  
jätetty etananraato voi ruokkia la-
jitovereita. 

Etanoita näkyy eniten kostean  
kelin aikana. Jos näet yhden eta-
nan, luultavasti lähettyvillä on mui-
takin, aikuisista pieniin poikasiin.  
Espanjansiruetana on aikuisena  
suurikokoinen ja sen väritys vaih-
telee vaaleanruskeasta mustaan.  
Sen vaipan alareunaa kiertää ohut  
raidallinen "helma" ja maata vas-
ten oleva osa on vaalea. Etanan  
hengitysaukko on kilven etuosas-
sa. Mustasiruetana on nimensä  
mukaisesti kokonaan musta, mut-
ta muuten samannäköinen kuin es-
panjansiruetana. 

Vieraslaji-ilmoitukset:   
jyvaskyla.f/ymparisto/vieraslajit
KAISA RISTIMELLA 

Luonnossa on vetovoimaa 
  Kaupungin muutama A 

vuosi sitten teettämän 
metsäkyselyn mukaan  R

IS
TI

M
EL

L

jyväskyläläiset ovat tyy- KA
IS

A

tyväisiä metsien saavu-
tettavuuteen. Enemmistö 
kyselyyn vastanneista
oli sitä mieltä, että lähin 
metsäinen alue on saavu-
tettavissa kävelymatkan 

J
päässä kotoa. 

yväskyläläiselle Juuso Nuu-
tiselle metsät ja luonto ovat  
rentoutumisen ja virkistäy-
tymisen paikkoja.  

– Vapaa-ajallani retkeilen ja lii-
kun paljon luonnossa. Pidem-
mille reissuille suuntaan Lapin  
erämaihin ja kansallispuistoi-
hin, mutta paljon tulee liikuttua  
virkistysmetsissä oman kodin lä-
hellä. 

Osa reiteistä on käytössä synty-
neitä polkuja, mutta niiden lisäk-
si löytyy myös kaupungin toteut- hankinnassa. nut. Myös lahopuita on säästet-
tamia ja ylläpitämiä luontopol- – Sarvivuoren alueella on hy- ty ja se on hyvä juttu. 
kuja ja -reittejä, joita kehitetään  vät ulkoilureitit niin kesällä kuin  Metsänhoitotöitä tehdään pit-
jatkuvasti. Tänä vuonna kunnos- talvellakin. Talvisin ladulle pää- källä tähtäimellä. Kaupunki hoi-
tetaan Jääskelän luontopolku ja  see miltei suoraan kotiovelta. Ke- taa asuinalueiden lähi- ja virkis-
Haukanniemeen toteutetaan uu- säisin samat reitin toimivat lenk- tysmetsiä noin kymmenen vuo-
si esteetön luontopolku. Myös La- kipolkuina. Lisäksi metsistä löy- den välein. Hakkuiden myötä jäl-
dun majan alueella oleva Pikku- tyy paljon muita epävirallisia  jelle jäävän puuston elinvoimai-
kakkonen on esteetön reitti. Pik- polkuja, jotka ovat niin lenkkei- suus lisääntyy ja valoa sekä ra-
kukakkosta pitkin pääsee vuo- lijöiden kuin maastopyöräilijöi- vinteita riittää myös pienemmil-
si sitten valmistuneelle laavulle.  denkin kovassa käytössä. Täl- le taimille.  
Kaupungin ylläpitämissä luonto- tä alueelta löytyy myös suojelu- Tänä vuonna lähimetsien hoi-
kohteissa ei ole jätehuoltoa, jo- metsää, jos haluaa liikkua välillä  totöitä tehdään koko Kuokkalan  
ten roskat on kannettava kotiin  toisenlaisessa maastossa. alueella, pois lukien vastikään 
roskikseen. Sarvivuoren asuinalueella teh- tehdyt Nenäinniemen sekä Risti-

tyihin metsänhoitotöihin Nuuti- kivien ja Sippulanniemen alueet.  Ulkoilumetsiä hoidetaan  nen on tyytyväinen. Lisäksi työt jatkuvat vielä kesken  virkistyskäyttö huomioiden – On ymmärrettävää, että  jääneillä alueilla. 
Hyvät ulkoilumahdollisuudet  metsiäkin täytyy hoitaa. Vaikka  KAISA RISTIMELLA 
vaikuttivat aikoinaan myös Nuu- puustoa on harvennettu, metsän  
tisen ostopäätökseen oman kodin  tuntu ei kuitenkaan ole kadon-

Juuso Nuutinen on tyytyväi-
nen kaupungin monipuoli-
siin metsiin. 

UUSI  
Jyväskylän opaskartta 

on julkaistu! 
Muovitaskuun pakattu kartta sisältää katunimiluettelon.  

Saatavana myös suorana seinäkarttana. Hinta 10 euroa. 

Myyntipaikat: Jyväskylä-info, Asemakatu 7 ja  
Palvelupiste Hannikainen, Hannikaisenkatu 17. 

Lisätietoja opaskartasta sekä linkki sähköiseen tilauspalveluun  
löytyvät internetistä osoitteesta 

https://www.jyvaskyla.f/paikkatiedot/karttatuotteet/opaskartta . 

Katujen ja puistojen rakentamiskausi  
on käynnistynyt 
  Katu- ja puistora- että puiston leikkialue kunnoste- reittejä, jolloin myöskään yksit-

kentamiskauden vilkkain taan myöhemmin. täistä katua ei voida kokonaan  
Katuja saneerataan eri puolil- sulkea saneerauksen nopeuttami-aika käynnistyy keväällä. la kaupunkia. Keskeisimpiä koh- seksi. Tästä syystä katua on sa-

Tänä vuonna toteute- teita ovat keskusta-alueella Yli- neerattava pieni osa kerrallaan  
taan esteetön liikunta- ja opistonkadun saneerauksen vii- ja samalla varmistettava liiken-

leikkipaikka Lutakonpuis- meinen vaihe välillä Gummeruk- teen toimivuus. Myös kulku kiin-
senkatu – Kilpisenkatu ja Puisto- teistöihin on turvattava koko sa-toon ja jatketaan Kankaan kadun saneerauksen käynnisty- neerauksen ajan. 

asuinalueen viheralueiden minen. Puistokadun saneeraus  Lisäksi kaupunki ajoittaa katu-
rakentamista. kestää ensi vuoden lokakuuhun  saneerauksia yhteen Alva Oy:n  

saakka. vesihuolto- ja kaukolämpösa-
Kunnostettavien puistokohteiden  Usein ihmetystä herättää ka- neeraustarpeiden mukaan. Use-
listalta löytyy Puistotorin puisto,  tusaneerausten pitkä kesto. Syy- ammat työvaiheet pidentävät ka-
Sammallahden leikkipuisto sekä  nä sille, miksi töitä vaiheistetaan  tusaneerausten kestoa, mutta li-
syksyllä käynnistyvä Lounais- useamman vuoden ajalle, on esi- säävät kadun rakenteiden elin-
puiston saneerauksen toinen vai- merkiksi se, ettei Jyväskylän ko- ikää merkittävästi.  
he. Myös Puistotorin puisto sa- koisessa kaupungissa ole monia  KAISA RISTIMELLA 

neerataan kahdessa osassa siten,  samansuuntaisia liikenteen pää-



  

 

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus on avoinna koko kesän. Palvelupuhelimeen 014 266 0180 vastataan ma-ti ja  
to klo 9-12 sekä ke klo 12-15. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse varhaiskasvatus.palveluohjaus@jyvaskyla.f,  

perusopetus.palveluohjaus@jyvaskyla.f. Paikan päällä asiointi onnistuu ajanvarauksella.   
lapset ja nuoret 
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16 päiväkotia mukana 
kaksivuotisen esi-
opetuksen kokeilussa 
MANNILAN, Ritoniityn, Koti-
mäen, Korpilahden, Tapiolan,  
Taikalampun, Aittorinteen, Palo-
kunnanmäen, Kortepohjan, Tik-
kalan, Puuppolan, Kukkumäen,  
Nenäinniemen, Lahjaharjun ja Kel-
jonkankaan päiväkodit sekä yksi-
tyinen päiväkoti Pilke Verso ovat  
mukana 1.8. käynnistyvässä kaksi-
vuotisen esiopetuksen kokeilussa. 

Vuonna 2016 syntyneiden las-
ten huoltajat ovat saaneet pää-
töksen lapsen kuulumisesta  
kaksivuotisen esiopetuskokeilun  
koeryhmään. Kotiin lähetetyssä  
kirjeessä on lisätietoja kokeilusta  
ja ohje kaksivuotisen esiopetusko-
keilupaikan hakemisesta.  

Kaksivuotisen esiopetuksen ta-
voitteena on muun muassa saada  
tietoa kaksivuotisen esiopetuk-
sen vaikutuksista lasten kehitys- ja  
oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin  
taitoihin ja terveen itsetunnon  
muodostumiseen.  

Vuonna 2017 syntyneet lapset  
osallistuvat kokeiluun toiminta-
kaudella 2022–2023. Kaksivuoti-
sen esiopetuksen kokeilu kestää  
31.5.2024 saakka ja se on osa  
opetus- ja kulttuuriministeriön Oi-
keus oppia -kehittämisohjelmaa. 
MINNA HAKKARAINEN 
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Vielä ehtii  
ilmoittautua mukaan  
elokuussa käynnisty-
vään Jälkkäriin 
PERUSOPETUKSEN aamu- ja  
iltapäivätoiminta Jälkkäri tarjoaa  
ohjattua toimintaa koulupäivän  
jälkeen 1. ja 2. luokan oppilaille  
sekä erityisen tuen päätöksen saa-
neille 1.–5.-luokkalaisille. Jälk-
kärissä liikutaan, musisoidaan ja  
askarrellaan sekä osallistutaan  
monipuolisesti harrastekerhoihin.  
Jälkkärissä voi myös tehdä läksyt. 

Elokuussa käynnistyvän lukuvuo-
den toimintaan ehtii vielä ilmoittau-
tua mukaan. Ilmoittautumislomake  
löytyy Jälkkäriin hakeminen ja  
maksut -verkkosivulta. Lomake pa-
lautetaan siihen Jälkkäriin, jonka  
toimintaan halutaan mukaan.  

Jälkkärin kuukausimaksu on  
130 euroa, jos lapsi osallistuu  
toimintaan yli 12 päivää kuukau-
dessa. Jos osallistumispäiviä on  
12 päivää, on maksu 90 euroa  
kuukaudessa. Maksu sisältää vä-
lipalan, harrastekerhot ja tapa-
turmavakuutuksen. Jälkkäri on  
maksutonta toimeentulotukiasiak-
kaille sekä lastensuojelu- ja sosiaa-
lityöntekijän lausunnon perusteella.  
Pienituloisten perheiden osalta toi-
mintamaksu puolitetaan. Maksualen-
nusta tai maksusta vapautumista  
haetaan Jälkkäriin hakeminen ja  
maksut -verkkosivulta löytyvällä eril-
lisellä hakemuksella. 
MINNA HAKKARAINEN 

Kesällä varhaiskasvatusta  
järjestetään perheiden  
tarpeen mukaan 
  Varhaiskasvatuksen  voinna on päiväkote- – Vanha kunnon kahvila au-
kesätoimintakausi on  ja eri puolilla Jyväs- keaa heti kesäkuun alussa. Kah-

kylää. Kesällä avoinna  vilasta voi ostaa virvokkeita tai  1.6.–31.8. ja tuolloin var- olevat päiväkodit löyty- keittolounasta puistoilun lomas-
haiskasvatusta järjestetään vät Varhaiskasvatuksen toiminta- sa nautittavaksi. Kesäteatterit
vain perheiden ilmoittaman vuosi ja loma-ajat -verkkosivulta.  pyörähtävät käyntiin kesäkuus-

tarpeen mukaisesti. Asia- Yö- ja viikonloppuhoito on keski- sa. Ensimmäisenä ohjelmistoon  
tetty Tapiolan päiväkotiin.  on tulossa Kiljusen herrasväki.  kasmaksuun myönnettä- Mäki-Matin perhepuisto pal- Heinäkuussa teatterikautta jat-

vän hyvityksen saa vielä velee perheitä koko kesän. Puis- kaa lasten suosikki – Tatu ja Pa-
ajalle 25.6.–31.8., kun ton ylätalo ja leluvarastot ovat  tu ja Jyväskylän kesän lasten ke-

lapsen poissaolosta ilmoi- perheiden vapaasti käytettävis- sä järjestetään 7.–10.7. Ohjel-
sä puiston aukioloaikoina. Per- misto tarkentuu vielä kesän ai-tetaan 31.5. mennessä. hepuiston kesän ohjelma sisäl- kana, mutta luvassa on ainakin  
tää ohjattuja tuokioita, ulkoilua  iki-ihana ja perinteinen Oikoka-
ja vapaata leikkiä.  dun maalaus. Tervetuloa puis-

A

toon, toivottaa puiston apulais-
johtaja Anna Nurmesniemi.  

Mäki-Matin perhepuiston oh-
jelman ja tapahtumien tarkem-
mat sisällöt ja aikataulut löyty-
vät Mäki-Matin perhepuiston   
Facebook-sivulta. 

Juhannuksen jälkeisten 
hoitoaikojen peruminen 
31.5. mennessä oikeuttaa  
vielä maksuhyvitykseen 
Varhaiskasvatuksen asiakasmak-
suun myönnetään hyvitystä, kun  
lapsen poissaolosta on ilmoitet-
tu etukäteen. Jos lapsen varhais-
kasvatuksen tarve muuttuu ajalla  
25.6.–31.8. ehtii maksuhyvityk-
sen saada vielä, kun lapsen pois-
saolosta on ilmoitettu 31.5. men-
nessä lapsen omaan ryhmään.  

– Maksuhyvityskäytännön jat-
kaminen kesätoimintakaudella  
31.8. saakka on ollut varhaiskas-
vatuksen asiakasperheiden toive.  
Elokuu on monella perheellä lo-
makuukausi ja  tasa-arvoisen  koh-
telun mukaisesti huoltajat ovat  
toivoneet maksuhyvityksen ulot-
tuvan elokuun loppuun saakka,  
kertoo varhaiskasvatuksen palve-
lujohtaja Tarja Ahlqvist.  

Maksuhyvitystä myönnetään  
etukäteen ilmoitetuista kokonai-
sista poissaolopäivistä, jotka vä-
hentävät kuukausittaista tunti-
määrää. Maksuhyvitykseen oi-
keuttavia päiviä ovat vain arki-
päivät.  

Kasvun ja oppimisen palve-
luohjaus on avoinna koko kesän.  
Palveluohjaus auttaa, jos perhe  
tarvitsee lapselle varhaiskasva-
tuspaikan kesän aikana pikaises-
ti, esimerkiksi huoltajan työ- tai  
opiskelupaikan saamisen johdos-
ta. Tällöin varhaiskasvatuspaik-
ka järjestetään 14 vuorokauden  
sisällä. Palveluohjauksesta saa  
apua myös, jos lapsen varhais-
kasvatusjärjestetyissä tai palve-
luvaihtoehdoissa on kesän aika-
na kysyttävää.  
MINNA HAKKARAINEN 

Mila, Juho, Miisa, Halti ja Lilja tykkäävät, kun päiväkodin pihalta löytyy pihaseikkailuun sopivia laitteita ja  
välineitä. 

Ohjausta 9. luokan päättäneille kesäkuussa 

 L
IN

N

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN  työ. Etsivä nuorisotyö päivystää  
tulokset tulevat 17.6. Tuolloin  koko kesän arkipäivisin klo 8–16  
Jyväskylän 1 410 yhdeksännen  palvelunumerossa 050 501 9936. 
luokan päättänyttä nuorta saa  Ohjaamo puolestaan päivystää  
tiedon, aukeaako ovi toivottuun  ilman ajanvarausta kesäkuussa  
jatko-opiskelupaikkaan.  normaalisti tiistaista torstaihin.  

Peruskoulujen opinto-ohjaajat  Heinäkuussa Ohjaamo päivys-
päivystävät kouluilla 17.–18.6.  tää ilman ajanvarausta tiistaisin   
sekä koulukohtaisesti vielä 21.6.  klo 12–17 ja keskiviikkoisin klo  
Opot auttavat, jos opiskelupaik- 12–16. Muina aikoina Ohjaa-
ka jäi saamatta, saatu opiskelu- moon pääsee varaamalla ajan. 
paikka ei ollutkaan se mielui-
sin vaihtoehto tai jos apua tarvi- Oppivelvollisuuden  
taan opiskelupaikan vastaanotta- laajentuminen vaikuttaa jo   
miseen liittyvissä asioissa. Opin- 9. luokan päättäviin 
to-ohjaajien koulukohtaiset päi- Uusi oppivelvollisuuslaki astuu  
vystysajat löytyvät koulujen net- voimaan 1.8.2021. Lain oppilai-
tisivuilta.  den hakuvelvoitetta ja perusope-

Ohjausta ilman opiskelupaik- tuksen järjestäjän ohjaus- ja val-
kaa jääneille 9. luokan päättä- vontavastuuta koskevat säännök-
neille antaa myös etsivä nuoriso- set astuivat voimaan 1.1.2021.  

ES
A

Säädöksen mukaan yhdeksäs- tettava huoltajalle, jos oppilaan  
luokkalaisilla on velvoite hakeu- opiskeluoikeus tai oppivelvolli-
tua toisen asteen koulutukseen  suus päättyy. Uuden lain tavoit-
ja perusopetuksella koulutuksen  teena on muun muassa, että jo-
järjestäjänä vastuu seurata oppi- kainen nuori suorittaa toisen as-
laan opintojen edistymistä. Ope- teen koulutuksen.  
tuksen järjestäjän on myös ilmoi- MINNA HAKKARAINEN JA ESA LINNA 

Ohjaamo sijaitsee Nuorten talossa, Asemakatu 4:n toisessa kerroksessa 

A 

 

mailto:perusopetus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi
mailto:varhaiskasvatus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi


  

Oman äidinkielen opetukseen ilmoittaudutaan 7.6. mennessä 
osoitteesta www.jyvaskyla.f/opetus/kieli-ja-kulttuuriryhmat/oman-aidinkielen-opetus löytyvällä hakemuksella. 
Hakea voivat oppilaat, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, tai oppilaat, 
jotka ovat asuneet ulkomailla ja haluavat ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa. 
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Nuorten talo  
on avannut ovensa 
  Nuorten, maahan-
muuttajien ja työttömien
työnhakijoiden palveluita 
avautui toukokuussa  L

IN
N

A 

osoitteeseen Asemakatu ES
A

4. Toukokuussa Asema-
kadulle pääsi muuttamaan 
myös Nuorten talo, joka 
koostuu nuorisotyön, 
päihde- ja mielenterveys-
palvelujen, sosiaalityön
sekä etsivän nuorisotyön 

N
palveluista. 

uorten talosta saa tie-
toa ja apua moniin eri  
kysymyksiin – asu- Nuorten talo -hankkeen projektityöntekijä Heidi Puustinen ja harjoit-
miseen, opiskeluun,  telija Severi Jalonen ovat ottaneet nuoria mukaan toiminnan suun-

omaan hyvinvointiin ja esimer- nitteluun. 
kiksi harrastuksiin. Nuorten ta-
lossa nuorta kuullaan ja etsitään  mä Ideanurkka. Niin ikään et- jektityöntekijä Heidi Puustinen 
yhdessä askeleet eteenpäin. Toi- sivän nuorisotyön ja työpajatoi- Nuorten talo -hankkeesta. 
mijoina talossa ovat muun mu- minnan sosiaalisen vahvistumi-
assa Ohjaamo, J-Nappi, Nuori- sen mittaria eli Sovaria on hyö- Palveluja myös työttömille ja 
sovastaanotto sekä etsivä nuori- dynnetty, kuten myös nuoriso- maahanmuuttaneille 
sotyö. Lisäksi seinätön työpaja- palvelujen strategista toimin- Asemakatu 4:ssä sijaitsevat tätä  
toiminta jalkautuu myös tarpeen  tasuunnitelmaa Nuorisoplääniä nykyä myös Jyväskylän kaupun-
mukaan Nuorten talolle.   sekä valtakunnallisia Nuorisoba- gin työllisyyspalvelut ja Jyväsky-

– Nuorten taloon ovat tervetul- rometrejä, valaisee Nuorten ta- län seudun työllisyyden kuntako-
leita kaikki alle 30-vuotiaat nuo- lo -hankkeen projektityöntekijä keilu. Maahanmuuttaneille koh-
ret, kertoo Nuorten talo -hank- Jenni Uusitaival.  dennetut Osaamiskeskus-hanke  
keen hankepäällikkö Tuija Kaut- Jatkossakin nuoret ovat vah- ja International Jyväskylä - In-
to. vasti mukana ja osallisena Nuor- fo Center ovat ottaneet asiakkai-

ten talon tekemisessä. Ideoim- ta vastaan Asemakatu 4:n ensim-
Nuoret kehittävät   me koko ajan lisää keinoja, ku- mäisessä kerroksessa jo alkuvuo-
Nuorten taloa  ten somen sekä fyysisten tilojen desta lähtien. 
Nuorten osallisuus on otettu vuorovaikutuksellisuutta, Uusi- Nuorten talo -hanke on Jyväs-
huomioon niin taloa suunnitel- taival jatkaa. kylän kaupungin nuorisopalve-
lessa, mutta myös jatkokehittä- Asemakatu 4:ssä nuorille on luiden hallinnoima ja Euroopan  
misessä. tarjolla myös ryhmätoimintaa. sosiaalirahaston rahoittama kak-

Nuoria on kuultu ja rekrytoitu  Ryhmätoimintaa suunnitel- sivuotinen hanke, joka käynnis-
mukaan monin tavoin. Nuorten laan nuorten tarpeiden mukai- tyi 1.9.2020. Hankkeen rahoitta-
ryhmissä on vierailtu, Nuorten sesti. Syksylle on tiedossa aina- jana toimii Keski-Suomen elin-
talon toimijat ovat tehneet kyse- kin jännittäjäryhmä, Miniakku- keino-, liikenne- ja ympäristökes-
lyn nuorille ja lisäksi Ohjaamol- ryhmä sekä Selviydytään kiu- kus. Hanke päättyy 31.8.2022. 
la on oma nuorten kehittäjäryh- saamisesta -ryhmä, kertoo pro- ESA LINNA 

Nuorisopaku kiertää kesällä  
– osa nuorisotiloista   
myös avoinna 

Nuorisopaku tuo 
  Jyväskylän kaupungin lomatekemisen eri puolille 
nuorisopalvelut järjestää Jyväskylää 
kesällä monenlaista toi- Nuorisopaku tuo tekemistä eri  
mintaa. puolille Jyväskylää. Toiminta so-

veltuu viidesluokkalaisille ja sitä  
Useimmille nuorisopalvelujen  vanhemmille, mutta kuitenkin al-
kesäleireille on ilmoittautumisai- le 18-vuotiaille nuorille. Nuoriso-
ka virallisesti jo päättynyt, mut- paku  kätkee sisäänsä  kahviterma-
ta verkkosivulla (www.jyvaskyla. rin lisäksi runsaan valikoiman pe-
fi/nuoriso/toiminta/loma) tiedo- rinteikkäitä pihapelejä, minipin-
tetaan muusta kesätoiminnasta ja  giksen, RC-autoja ja nuorisonoh-
mahdollisista vapaista paikoista  jaajien ohjaamaa tekemistä. 
leireillä ja kursseilla.  Pysähdyspaikkoina ovat esi-

Samaisella sivulla on nähtä- merkiksi puistot, koulujen pihat,  
vissä myös pääsääntöisesti kesä- urheilukentät ja uimarannat. 
kuussa avoinna olevien nuoriso- – Nuorisopaku on liikkeellä ti-
tilojen ja nuorten tilojen aukiolo- to klo 15–21 sekä satunnaisesti  
ajat. Kesällä oviaan pitävät au- perjantaisin klo 15–22. Seuraa  
ki Veturitallit (keskusta), Sump- tarkempia reittejä Instagramissa  
bi ja nuorisoverstas (Korpilahti),  (@nuorisopaku) ja tule pelaile-
Nuotikka (Tikkakoski) ja Perttu- maan tai muuten vain hengaile-
la (Huhtasuo). Tarkemmat auki- maan, kehottavat liikkuvan nuo-
oloajat ovat nähtävillä tilojen so- risotyön nuorisonohjaaja Aulis  
mekanavissa eli Facebookissa ja  Mäkinen ja Marin Tuulemets.  
Instagramissa. ESA LINNA 
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Kahvia, pelejä, pingistä, RC-autoja ja muuta tekemistä tarjoaa kier-
tävä Nuorisopaku. Instasta löydät aikataulut. 

Etsitkö 
kesäloma-
tekemistä? 
 
Löydät sen 
Lomalokista! 

nuorten.jyvaskyla.f/lomalokki 

S.P.I.T on Jyväskylä Rock Academyn 
uusin kiinnitys  
TOUKOKUUSSA ILMESTY- seli Seppä. Neckbreaker-singleä  
NYT Neckbreaker-single on  voi kuunnella Spotifyssa ja muissa  
debyyttijulkaisu jyväskyläläiseltä  suoratoistopalveluissa. Kappalees-
S.P.I.T-yhtyeeltä, joka on mukana  ta tehty musiikkivideo on nähtä-
Jyväskylä Rock Academy -toimin- villä Jyväskylä Rock Academyn  
nassa.   YouTube-kanavalla.  

Neckbreaker kertoo siitä, että  Jyväskylä Rock Academy on  
ei kannata antaa tuomitsevien kat- Jyväskylän kaupungin nuoriso-
seiden vaikuttaa omaan tekemi- palvelujen toimintaa, jossa tarjo-
seen, laulajabasisti Pyry Matilainen  taan ammattimaista ja kattavaa  
kertoo kappaleen taustasta. opastusta ja valmennusta nuoril-

Kaksi ja puoli vuotta toiminee- le yhtyeille ja artisteille. Toimintaa  
seen S.P.I.Tiin kuuluvat Pyry Ma- koordinoidaan nuorten taidetyöpa-
tilaisen lisäksi rumpali Kimi Koski  jan Vola-bändipajassa. 
sekä kitaristit Aleksi Taipale ja Ak- ESA LINNA 
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www.jyvaskyla
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Vaaliruuhkien syntymistä voi parhaiten välttää äänestämällä jo ennakkoon.  
Tietoja äänestyspaikoista ja ehdokkaista löydät kaupungin www-sivuilta:  

www.jyvaskyla.f/vaalit/kuntavaalit-2021 

Kuntavaalien  
ennakkoäänestys 
starttaa tänään 
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 Kahden viikon ennak- Varsinaisena vaalipäivänä Jy-

koäänestysaika on poik- väskylässä voi äänestää 30 ää-
nestyspaikassa. Oma äänestys-

keuksellisen pitkä. Seppä paikka on merkitty kotiin lähe-
ja Hippos ovat uusia tettyyn tai suomi.fi-portaaliin 

tulevaan ilmoituskorttiin. 

E
äänestyspaikkoja. 

Jyväskylässä on kaikkiaan 49 
laitosäänestyspaikkaa laitoksis-

nnakkoäänestäminen  sa asuville tai hoidettavana ole-
kuntavaaleissa on mah- ville. Kotiäänestysmahdollisuus 
dollista missä tahan- on tarkoitettu niille, jotka eivät 
sa 17 ennakkoäänestys- pääse vaalipäivän äänestys- tai 

paikassa, joita Jyväskylässä on  ennakkoäänestyspaikkaan esi-
eri puolilla kaupunkia. Paikko- merkiksi liikuntakyvyn rajoi-
jen määrä on sama kuin aiem- tusten vuoksi. 
minkin, mutta muutamia ennak- – Kotiäänestykseen oikeutetun  
koäänestyspaikkoja on sijoitettu  henkilön omaishoitaja voi ää-
uudella tavalla. nestää kotiäänestyksessä samal-

– Jyväskylän ammattikorkea- la kertaa kuin hoidettava edel-
koululla ollut ennakkoäänestys- lyttäen, että hän on tehnyt kau-
paikka on siirretty kauppakes- pungin kanssa omaishoitosopi-
kus Seppään. Jyväskylän yliopis- muksen, asuu samassa taloudes-
ton tiloissa ollut ennakkoäänes- sa hoidettavan kanssa ja on ää-
tyspaikka puolestaan on sijoitet- nioikeutettu Jyväskylässä, Anu 
tu Hippoksen ulkoäänestyspaik- Leppänen toteaa. 
kaan. Muutokset mahdollista- Kotiäänestykset toimitetaan 
vat äänestämisen näissä paikois- ennakkoäänestyspäivinä kello 
sa myös viikonloppuisin, kertoo  9–20. Kotiäänestykseen on il-
Jyväskylän keskusvaalilautakun- moittauduttava keskusvaalilau-
nan sihteeri Anu Leppänen. takunnalle puh. 050 453 0221. 

Äänestämään tullessa pitää muistaa napata mukaan 
  voimassa oleva henkilökortti, passi, kuvallinen Kela-kortti 
     tai ajokortti, keskusvaalilautakunnan sihteeri Anu Leppä-
         nen muistuttaa. 

Ilmoittautumisaika päättyy tiis- Ennakkoäänten laskeminen
taina 1. kesäkuuta kello 16.00. alkaa varsinaisena vaalipäivänä

13. kesäkuuta kello 12. Vaalien
Henkilöllisyys tulos selviää vaalipäivän päät-
todistettava teeksi. Lopullinen tulos vahviste-
Vaalilaki edellyttää, että äänes- taan tarkastuslaskennan jälkeen
täjä varmistaa äänestyshetkellä  16. kesäkuuta. 
henkilöllisyytensä voimassa ole- Edellisissä kuntavaaleissa
valla henkilökortilla, passilla, ku- vuonna 2017 äänestysprosent-
vallisella Kela-kortilla tai ajokor- ti Jyväskylässä oli 55,9 prosent-
tilla. Jos äänestäjällä ei ole hen- tia. Ääniä annettiin jonkin ver-
kilöllisyyttä osoittavaa asiakir- ran enemmän varsinaisena vaa-
jaa, poliisi myöntää äänestystä  lipäivänä.  
varten väliaikaisen, maksutto- PIA TERVOJA 

man henkilökortin, jota haetta-
essa tarvitaan kaksi passikuvaa. 

 
 
 

 

 

Äänestäjien turvallisuudesta huolehditaan 
 Kaikilla äänestys- minkin. Halutessaan mukaan voi  töön vaalilain mukaiset maksi-
paikoilla voi äänestää ottaa oman kynän. miajat. Äänestämään pääsee esi-
turvallisesti koronasta  Henkilöllisyyden tunnistami- merkiksi maanantaista perjan-

nen ja äänestysasiakirjojen kä- taihin kello 8–20. Riskiryhmil-huolimatta. Äänestä- sittely tapahtuvat vaalivirkaili- le suositellaan äänestämistä ar-
jille suositellaan maskin jan ja äänestäjän välisen pleksin  kipäivisin klo 8–10.  

K
käyttöä. alaosan aukon kautta. Jotta ää- Halutessaan voi äänestää en-

nestäjän henkilöllisyydestä voi- nakkoon Hippoksen ulkoäänes-
oronaepidemia on vaati- daan varmistua, maski on otetta- tyspaikassa, joka on Hipposhal-
nut kuntavaalien järjes- va pieneksi hetkeksi pois. lin pääoven vieressä. 
täjiltä tavallista enem- – Myös kahden metrin turva- – Hippoksen ulkoäänestyspai-
män ennakkosuunnit- väleistä pidetään huolta ja jonon  kassa on teltta ja kontti. Teltan  

telua. Jyväskylän keskusvaali- hallintaan kiinnitetään aktiivises- yksi sivu jää avoimeksi tehok-
lautakunnan sihteeri Anu Lep- ti huomiota, Leppänen lisää. kaan ilmanvaihdon järjestämi-
pänen vakuuttaa, että vaalit voi- seksi. Äänestyskopit sijaitsevat  
daan järjestää turvallisesti myös  Hippoksella voi teltassa ja vaalivirkailijat ovat  
korona-aikana. äänestää teltassa kontissa. Asiointi tapahtuu luu-

Vaalivirkailijoilla on kaikil- Koronatilanteen takia ennakko- kun kautta. 
la äänestyspaikoilla käytössään  äänestysaika kestää kaksi viik- Kaikki koti- ja laitosäänestyk-
maskit tai visiirit. Jos äänestäjäl- koa. sen vaalivirkailijat on rokotettu.  
lä ei ole mukana omaa maskia,  – Ennakkoon äänestäminen on  Kotiäänestyksessä virkailijat suo-
äänestyspaikalta sellaisen saa. suositeltavaa. Siten äänestämi- jautuvat maskeilla, visiireillä ja  

– Äänestyksen eri vaiheissa on nen ei jää viimeiseen mahdolli- suojavarusteilla.  
käytettävissä käsidesiä. Äänes- seen hetkeen. Ennakkoon äänes- PIA TERVOJA 

tyskopit, kynät ja muut yhteis- täminen myös tasaa vaalipäivän  
käytössä olevat tarvikkeet puh- ruuhkaa, Anu Leppänen toteaa.   
distetaan desinfiointiaineella  Markettien ennakkoäänestys-
kahden tunnin välein tai useam- paikoissa on otettu osittain käyt-
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Vaalitoimitsijat Tarja Laitinen (vas.) ja Satu Altén ovat  
valmiina kotiäänestyskäynteihin. 

 Uusi kaupunginval-
tuusto kokoontuu ensi 
kerran elokuussa. Neli-
vuotinen työsarka alkaa 

K
talousarvion käsittelyllä. 

untavaaleissa Jyväsky-
län kaupunginvaltuus-
toon valitaan 67 jäsen-
tä. Uuden valtuuston  

kokoonpano on täysin kaupun-
kilaisten käsissä. 

– Äänestämällä voi vaikuttaa  
siihen, ketkä päättävät kotikau-
punkimme asioista, sanoo kans-
liapäällikkö Heli Leinonkoski. 

– Ideaalitilanteessahan kaik-
ki äänioikeutetut kaupunkilaiset  
kävisivät äänestämässä. Näin to-
teutuisi parhaiten se, että kunta-
päättäjät edustavat laajasti jyväs-
kyläläisten näkemyksiä ja tahtoa  
kaupungin kehittämiseksi.  

Ylimpänä päätöksentekijä-
nä kaupunginvaltuusto päättää  
kaupunkistrategiasta, kunnallis-
veroprosentista,  hallintosäännös-
tä, keskeisistä investoinneista ja  
hankkeista sekä omaisuuden os-
toista ja myynneistä. Valtuusto  
päättää myös palveluverkoista eli  
missä on esimerkiksi terveyskes-
kuksia ja kouluja. 

Elokuun alussa työnsä aloitta-
va valtuusto pääsee lähes ensi-
töikseen käsittelemään vuoden  
2022 talousarviota. 

– Valtuusto päättää, miten  
noin miljardi euroa ja lähes   
7 500 henkilötyövuotta kohden-
netaan toimialoille lautakuntien  
käyttöön. Syksyllä käynnistyy  
myös kaupunkistrategian päivi-
tys. Lisäksi uusi valtuusto linjaa,  

www.jyvaskyla.fi/vaalit/kuntavaalit-2021
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Äänestäjänä vaikutat koti-
kaupunkisi kehittämiseen 
millaista omistajapolitiikkaa kau- se valvoo kaupungin etua ja vas- – Lautakunnilla on syvällinen  
punki tulee harjoittamaan omis- taa kaupunginvaltuuston päätös- ymmärrys vastuualueensa pal-
sa yhtiöissään. ten valmistelusta ja täytäntöön- veluista ja ne kohdentavat pal-

panosta, kertoo Heli Leinonkoski. veluille resursseja talousarvion  
Lautakuntatyö Kaupunginvaltuusto asettaa  puitteissa. 
tärkeässä roolissa myös lautakunnat, jotka toimi- Valtuutetuilla voi olla vielä  

vat kaupunginhallituksen alai- muitakin tehtäviä, kuten liike-
Äänestystuloksella on ratkaiseva  sena. Alkavalla valtuustokaudel- laitoksen johtokunnan jäsenyys  
rooli siinä, millainen tulee kau- la Jyväskylässä toimii 10 lauta- – esimerkiksi Keski-Suomen Pe-
punginhallituksen kokoonpa- kuntaa: kaupunkirakenne-, ra- lastuslaitoksen johtokunnassa. 
nosta. Kaupunginvaltuusto va- kennus- ja ympäristö-, joukkolii- Valtuutettu voi olla myös lau-
litsee ensimmäisessä kokoukses- kenne-, ympäristöterveys-, sivis- takunnan alaisen jaoston, kuten  
saan kaupunginhallituksen, jo- tys-, kulttuuri- ja liikunta-, Jyväs- terveydenhuollon jaoston, jäsen  
hon kuuluu 13 jäsentä. kylän seudun jäte- sekä sosiaali- tai konserniyhteisön hallituksen,  

– Kaupunginhallituksella on  ja terveyslautakunta. Lakisäätei- kuten Jyväskylän Vuokra-asun-
keskeinen rooli kaupungin johta- siä lautakuntia ovat tarkastus- ja  not Oy:n, jäsen.  
misessa ja päätöksenteossa, sillä  keskusvaalilautakunnat. PIA TERVOJA 

Ennakkoäänestyspaikat  
Ennakkoäänestyspäivät 26.5.-8.6.2021 
Huhtasuon lähikirjasto, Nevakatu 1, 40340 Jyväskylä 
ke  26.5.2021  2.6.2021  11-16 
to  27.5.2021  3.6.2021  13-19 
pe  28.5.2021  4.6.2021  11-16 
la-su  29.-30.5.2021  5.-6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  13-19 

Keltinmäen päiväkeskus, Keltinmäentie 15, 40640 Jyväskylä 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  12-18 
la-su  29.-30.5.2021  5.-6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  12-19 

Keljonkankaan lähikirjasto, Pihkatie 4, 40530 Jyväskylä 
ke  26.5.2021  2.6.2021  11-16 
to  27.5.2021  3.6.2021  13-19 
pe  28.5.2021  4.6.2021  11-16 
la-su  29.-30.5.2021  5.-6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  13-19 

Säynätsalon lähikirjasto, Parviaisentie 9, 40900 Säynätsalo 
ke  26.5.2021  2.6.2021  11-16 
to  27.5.2021  3.6.2021  13-19 
pe  28.5.2021  4.6.2021  11-16 
la-su  29.-30.5.2021  5.-6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  13-19 

Kortepohjan lähikirjasto, Isännäntie 3, 40740 Jyväskylä 
ke  26.5.2021  2.6.2021  13-19 
to-pe  27.-28.5.2021  3.-4.6.2021  10-16 
la-su  29.-30.5.2021  5.-6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  13-19 

Palokan aluekirjasto, Koivutie 5, 40270 Palokka 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  10-19 
la-su  29.-30.5.2021  5.-6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  10-19 

Vaajakosken kirjasto, Urheilutie 36 B, 40800 Jyväskylä 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  10-20 
la-su  29.-30.5.2021  5.-6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  10-20 

Kuokkalan nuorisotila, Liitukuja 4 L-rakennus, 40520 Jyväskylä 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  10-20 
la  29.5.2021  5.6.2021  10-16 
su  30.5.2021  6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  10-20 

Keljonkeskus/Citymarket, Kylmälahdentie 6, 40500 Jyväskylä 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  8-20 
la  29.5.2021  5.6.2021  10-16 
su  30.5.2021  6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  8-20 
Koronatilanteesta johtuen arkisin (ke, to, pe, ma, ti) klo 8-10   
välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäläisille 

Prisma Palokka, Palokanorsi 1, 40270 Palokka 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  8-20 
la  29.5.2021  5.6.2021  10-16 
su  30.5.2021  6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  8-20 
Koronatilanteesta johtuen arkisin (ke, to, pe, ma, ti) klo 8-10   
välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäläisille 

Seppälän liikekeskus/Citymarket, Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  8-20 
la  29.5.2021  5.6.2021  10-16 
su  30.5.2021  6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  8-20 
Koronatilanteesta johtuen arkisin (ke, to, pe, ma, ti) klo 8-10   
välillä äänestäminen kohdennettu erityisesti riskiryhmäläisille 

 Tikkakosken teollisuustalo, Lounaskahvila Stina, 
Kirkkokatu 11, 41160 Tikkakoski 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  9-18 
la-su  29.-30.5.2021  5.-6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  9-18 

Korpilahti-talo, Virastokuja 2, 41800 Korpilahti 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  9-18 
la-su  29.-30.5.2021  5.-6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  9-18 

Kauppakeskus Sokkari, Kauppakatu 24, 40100 Jyväskylä 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  10-20 
la  29.5.2021  5.6.2021  10-16 
su  30.5.2021  6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  10-20 

Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3-5, 40320 Jyväskylä 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  10-20 
la  29.5.2021  5.6.2021  10-16 
su  30.5.2021  6.6.2021  12-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  10-20 

Hipposhalli, Hippoksenraitti, 40700 Jyväskylä, ulkoäänestyspaikka 
ke-pe  26.-28.5.2021  2.-4.6.2021  10-18 
la  29.5.2021  5.6.2021  10-16 
su  30.5.2021  6.6.2021  10-16 
ma-ti  31.5.-1.6.2021  7.-8.6.2021  10-18 

Jyväskylän kaupunginvaltuusto kokoontuu keskimäärin 11 kertaa vuodessa. 
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Kuntavaalit 2021  
 Äänestyspäivä sunnuntai 13.6.2021 klo 9.00–20.00 

 Vaalipäivän äänestyspaikat 

 1. Kirkkopuisto  Pääkirjasto, Vapaudenkatu 39–41, 40100 Jyväskylä  
 2. Harju  Pääkirjasto, Vapaudenkatu 39–41, 40100 Jyväskylä 

 3. Puistotori Puistokadun päiväkotikoulu, Puistokatu 7–9, 40100 Jyväskylä 
4. Taulumäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pääkampus D1, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä  
5. Nisula  Voionmaa, Kortepohjan väistökoulu, Voionmaankatu 17–19, 40700 Jyväskylä 
6. Hippos  Voionmaa, Kortepohjan väistökoulu, Voionmaankatu 17–19, 40700 Jyväskylä 
7. Kukkumäki  Kilpisen yhtenäiskoulu, Honkaharjuntie 6, 40600 Jyväskylä  
8. Ristikivi  Tikan koulu, Toritie 22, 40520 Jyväskylä  
9. Kuokkala  Kuokkalan yhtenäiskoulu, P -rakennus, Pohjanlahdentie 7, 40520 Jyväskylä 
10. Kuokkalanpelto  Kuokkalan yhtenäiskoulu, P -rakennus, Pohjanlahdentie 7, 40520 Jyväskylä 
11. Halssila  Halssilan koulu, Lokintie 9, 40400 Jyväskylä 
12. Jyskä  Jyskän koulu, Vaajakoskentie 111, 40420 Jyskä 
13. Vaajakoski  Vaajakummun yhtenäiskoulu, Harjutie 2, 40800 Vaajakoski 
14. Savonmäki Vaajakosken yhtenäiskoulu, Savonmäentie 4, 40800 Vaajakoski  
15. Kangaslampi  Huhtasuon yhtenäiskoulu, Suluntie 18, 40340 Jyväskylä  
16. Lohikoski  Lohikosken koulu, Haavikkotie 4, 40250 Jyväskylä  
17. Säynätsalo  Lehtisaaren koulu, Koulutie 12, 40900 Säynätsalo 
18. Keljonkangas Keljonkankaan koulu, Aapistie 2, 40530 Jyväskylä  
19. Keltinmäki  Keltinmäen koulu, Keltinmäentie 11, 40640 Jyväskylä 
20. Kypärämäki  Kypärämäen koulun liikuntatilat, Erämiehenkatu 10, 40630 Jyväskylä 
21. Kortepohja  Kortepohjan toimintakeskus, Tilustie 1, 40740 Jyväskylä  
22. Itä-Palokka  Jokelan koulu, Rovastinpolku 3, 40270 Palokka  
23. Länsi-Palokka  Keski-Palokan koulu, Saarijärventie 56, 40270 Palokka  
24. Puuppola Puuppolan koulu, Puuppolankoskentie 93, 41120 Puuppola  
25. Tikkakoski  Tikkakosken yhtenäiskoulu, Koulukatu 6, 41160 Tikkakoski 
26. Vesanka  Vesangan päiväkoti-koulu, Rientolantie 40 A, 41940 Vesanka 
27. Tikkala  Tikkalan päiväkoti-koulu, Saukkolahdentie 16, 41860 Tikkala 
28. Vespuoli Mutasen leirikeskus, Raidanlahdentie 23, 41880 Oittila   
29. Saakoski Suojakallio, Leustuntie 15, 41800 Korpilahti   
30. Korpilahti Korpilahden yhtenäiskoulu, Kokkotie 20, 41800 Korpilahti 

Kuntavaalit  ovat kotikaupunkimme kehittämisen ja lähipalveluiden tulevaisuuden kannalta tärkein paikka  
vaikuttaa. Valtuusto ja sen alaiset lautakunnat päättävät mm. kaupunkimme terveysasemista, kouluista,  
päiväkodeista, liikuntapaikoista ja kaavoituksesta. Käytäthän ääntäsi! 
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Uimahallit, kuntosalit ja ulkoliikuntaryhmät  ovat toiminnassa koronasulun jälkeen.  
Myös muita liikuntapaikkoja ja -palveluja tullaan avaamaan koronarajoitukset huomioiden.  

Katso ajantasaiset tiedot Koronaviruksen vaikutuksista liikuntapalveluihin ja harrastamiseen osoitteessa  
www.jyvaskyla.f/liikunta/korona  

Liikuntapääkaupunki satsaa olosuhteisiin 
kuluvan vuosikymmenen aikana 

 
 

  Miltä näyttää Liikunta- siin yhä enemmän myös muun-
tojoustavuutta soveltuakseen eri  pääkaupunki 2030-luvulla?  lajien tarpeisiin, joten on tarpeel-

Jyväskylän liikuntaolosuh- lista pystyä luomaan myös uusia  
teiden kehittämisohjelman olosuhteita.  
edetessä toivotulla tavalla Lähiliikunta ja isot sille, mille liikuntapääkau-

L
rakennushankkeet mahtuvat  

pungin kuuluukin. samaan suunnitelmaan  

iikuntapaikkoja on mo- Huhtikuussa 2021 liikuntajohta-
nipuolisesti eri lajeille,  jan virassa aloittanut Anna-Leena  
niin kuntalaisten kuin  Sahindal on tyytyväinen kehittä-
huippu-urheilunkin nä- misohjelmaan ja sen saamaan po-
kökulmasta.  sitiiviseen vastaanottoon päättä-

Liikuntaolosuhteiden kehittä- jien ja kuntalaisten keskuudessa.  
misohjelman laadinta vuosille  Hän kuvaa kehittämisohjelman  
2022–2030 lähti liikkeelle ha- linjaavan keskeiset kaupungin
lusta saada eri lajien ja harrasta- omat liikuntaolosuhteiden ke-
jien tarpeet sekä liikuntatilojen  hittämistavoitteet tälle vuosi-
kehittäminen kulkemaan käsi kä- kymmenelle ja sen olevan vuo-
dessä. Menneen syksyn ja talven  sittain tarkentuva suunnitelma 
aikana toteutettiin liikuntapaik- liikunnan investointiohjelmalle
kojen palveluverkkoselvitys, jo- ja talousarviovalmistelulle.  
ka antoi selkeitä suuntaviivo- Suunnitelmissa on rakentaa
ja ja dataa kehittämisen tueksi.  muun muassa täysimittainen
Tavoitteena on laadukas ja kus- jalkapallohalli oheisharjoitte-
tannustehokas liikunnan palvelu- lutiloineen, peruskorjata kohta  
verkko, joka vastaa mahdollisim- 100 vuotta täyttävä Harjun Sta-
man hyvin eri käyttäjäryhmien   dion sekä kehittää lähiliikunta-
tarpeisiin.  paikkoja ja luonnon virkistysalu-

Jyväskylän nykyisessä liikun- eita. Uutta ohjelmassa ovat myös  
tapaikkaverkostossa haasteena  suunnitellut taitoliikuntapuistot,  
on vanha rakennuskanta – suu- joissa suunnittelun lähtökohtana  
rin osa liikuntapaikoista on ra- on toteuttaa motoristen peruslii-
kennettu 80- ja 90-luvuilla ja ne  kuntataitojen harjoitteluun so-
ovat monin paikoin peruskor- veltuvia lähiliikuntapaikkoja.  
jauskunnossa. Tiloilta vaadittai- – Kehittämisohjelman tavoit-

teena on tehdä näkyväksi liikun- AaltoAlvarin kylpyläosaston korjauksen ja laajennuksen han-
nan olosuhteiden laaja ja moni- peruskorjaus ja Hippoksen kesuunnitelman. Rakentaminen  
puolinen kokonaisuus, erilaiset  pesäpallostadionin käynnistyy tulevana syksynä ja  
investointi- ja kehittämistarpeet  rakentaminen käynnistyvät kestää aina vuoteen 2026 saakka.  
sekä eri lajien ja käyttäjien tar- Myös  Hippoksen  pesäpallostadio-
peet, kertoo liikuntajohtaja Sa- Osa liikuntaolosuhteiden kehit- nin rakentaminen aloitetaan al-
hindal. tämisohjelmassa olevista koh- kusyksystä ja valmista olisi mää-

Liikuntaolosuhteiden kehittä- teista on saanut jo hyväksyntän- rä olla kesällä 2022.  
misohjelman suunnitelman löy- sä päätöksenteossa. Kaupungin- JENNA KOISTINEN 

dät kokonaisuudessaan osoittees- valtuusto hyväksyi viime kesä-
ta jyvaskyla.fi/liikunta/liikunta- kuussa Vesiliikuntakeskus Aal-
paikkarakentaminen. toAlvarin kylpyläosaston perus-

Liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal yhdellä liikuntapääkaupungin merkittä-
vimmistä liikuntapaikoista, pian 100 vuotta täyttävällä Harjun Stadionilla. 

Lasten kesässä uidaan ja ulkoillaan 
LIIKUNTAVETURIN tutuksi 
tulleet ulkoliikuntaryhmät järjes-
tetään taas 7.–24.6. välisenä ai-
kana. Mukaan ovat tervetulleita  
kaikki 2008–2012 syntyneet lap-
set. LiikuntaVeturin ryhmät ovat  
maksuttomia ja niihin ilmoittau-
dutaan sähköisesti osoitteessa   
www.jyvaskyla.fi/liikuntaveturi. 

Ryhmissä on tarjolla pelailua,  
liikunnallisia leikkejä ja höntsäi-
lyä yhdessä kaupungin liikun-
nanohjaajien johdolla. Pääta-
voitteena on pitää hauskaa yh-
dessä ikätovereiden kanssa. Ryh-
miä järjestetään Keljonkankaal-
la, Kuokkalassa, Palokassa, Tik-
kalassa ja kantakaupungissa. 
Aiempaa kokemusta ei tarvitse  
olla mistään liikuntalajista.  

Erityistä tukea tarvitseville lap-
sille suunnattuja soveltavan lii-
kunnan ulkoryhmiä järjestetään  
juhannukseen saakka.    

Lasten uimakouluja järjeste-
tään AaltoAlvarissa kesäkuussa  
ja Vaajakosken Wellamossa hei-
näkuussa yhteistyössä Swimming  
Jyväskylän ry:n kanssa. Aalto-
Alvarissa järjestetään myös eri-
tyisuimakoulu, joka on tarkoi-

 

Testaa kuntosi helposti 
kuntokatsastuspisteellä 
KESÄINEN LÄMPÖ ja sadat  
kilometrit kävelyväylää kutsuvat 
kaivamaan lenkkitossut kaapista 
ja suuntaamaan ulos. Mutta kuinka 
kovaa lähteä liikkeelle? Käy kat-
sastamassa kuntotasosi yhdellä  
kaupungin kolmesta kuntokatsas-
tuspisteestä!

Kuntokatsastuspisteet sijaitse-
vat ulkona kävelyväylien varrella  
sataman rantaraitilla, Harjulla sekä 
Palokan liikuntapuistossa. Omaa  
kuntoa voi testata kävellen tai 
juosten kulkemalla tasaista vauh-
tia 0,8–3,0 kilometrin mittaisen  
kuntotestireitin, jonka jälkeen ajan  
ja arvioidun rasitustason perus-
teella voit katsoa palautteen kun-
totasosta. Kuntokatsastuspisteillä   
olevat opastaulut antavat lisäohjei-
ta testaamiseen. Käyttö on mak-
sutonta eikä vaadi erityisvälineitä. 
Tarvitset ainoastaan kellon ajanot-
toa varten. 

Testin tekemisen jälkeen tulok-
set voi halutessaan syöttää kunto-
katsastuksen verkkosivuille, josta 
voi saada lisätietoa omasta kun-
nosta sekä seurata kunnon kehit-
tymistä.
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Katso Jyväskylän kaupungin te-
kemä ohjevideo Sataman kunto-
katsastuspisteeltä ja ota helpot 
vinkit kuntotestin tekemisestä tal-
teen! Ohjevideo liikuntapalvelujen 
YouTube-kanavalla @jyvaskylan-
kaupunginliikuntapalvelut. Haasta  
myös kaverisi mukaan!

Lisätietoja kuntokatsastuspis-
teistä osoitteesta https://www. 
kuntokatsastus.info/
JENNA KOISTINEN 

 

tettu erityistä tukea tarvitsevil- päivänä. Ryhmiin ei tarvitse il-
le lapsille, joilla ei ole uimatai- moittautua ennakkoon ja osallis-
toa tai jotka ovat arkoja vedessä. tuminen on maksutonta. Mikäli 

Katso lisätietoja kesän ryhmis- aikuisille ja senioreille päästään 
tä osoitteesta www.jyvaskyla.fi/ järjestämään muutakin toimin-
liikunta/loma-ajat taa, lisätään tieto niistä liikunta-

palvelujen loma-ajan toiminnan 
Aikuisille liikunnanohjausta nettisivulle, jonne on koottuna  
etäyhteyksin eri-ikäisille järjestetty toiminta
Aikuisten suositut etäliikuntaryh- kesän ajalle.  
mät jatkuvat juhannukseen saak- REETA JÄÄSKELÄINEN 

ka tuttuun tapaan jokaisena arki-
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Kuntokatsastuspisteiden lähtö-
paikoilta löydät opastaulut kun-
totestin suorittamiseen. 
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Lasten maksuttomia ulkoliikuntaryhmiä järjestetään eri puolilla 
kaupunkia. 

www.jyvaskyla.fi
https://www
www.jyvaskyla.fi/liikuntaveturi
www.jyvaskyla.fi/liikunta/korona
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Millainen julkinen ulkotila houkuttelee viihtymään ja virkistäytymään?   
Mitkä ovat sinulle tärkeitä kohtaamisen ja oleskelun paikkoja Jyväskylässä ja mitä paikkoja tulisi erityisesti kehittää?  
Osallistu viherpalveluiden kehittämiseen ja vastaa kyselyyn KymppiV:n nettisivuilla:  
jyvaskyla.f/kaavoitus/kymppiv 

Kesäaikataulut  
voimaan 7.6. alkaen 
LINKKI-PAIKALLISLIIKEN-
TEESSÄ kesäliikenne palvelee  
tänä vuonna 7.6.–10.8. Ajantasai-
set aikataulut löytyvät näppärästi  
sähköiseltä aikataulu- ja reittiop-
paalta https://reittiopas.jyvas-
kyla.f.  

Painettuja aikatauluvihkoja saa  
kesäkuun ensimmäisestä viikosta  
alkaen maksutta jakelupisteistä.  
Koteihin aikatauluvihkoja ei enää  
säästösyistä jaeta. 

Linkki-aikatauluvihkojen jakelu-
pisteitä ovat: 
- Linkki-palvelupiste   
(Asemakatu 7) 
- Linkki-linja-autot   
(Linkki-linjat 1–13 ja 14–42) 
- Jyväskylän, Laukaan ja Muura-
men R-kioskit 4.6. alkaen. 

Aikatauluihin tulee kausittain  
muutoksia, joten on hyvä tarkistaa  
vakiyhteyksien tilanne ennen kesä-
liikenteen käynnistymistä. Kesäai-
kana ei liikennöidä linjoja 1M, 2M,  
3K, 4K, 5K, 8, 15K, 16M, 22M,  
23, 26, 31, 34, 38K, 38R ja 39. 

Jos aikatauluissa ilmenee vir-
heitä, korjaukset julkaistaan reit-
tioppaalla ja nettisivulla https:// 
linkki.jyvaskyla.f. Seutuliikenteen  
linjojen aikataulut julkaistaan Lin-
kin aikataulutietojen yhteydessä  
sellaisina, kun liikennöitsijä on ne  
ilmoittanut. 
KRISTIINA PENTIKÄINEN 

Mitä vanhan sairaalan  
alueelle jatkossa? 
KUKKULAN eli vanhan keskus-
sairaalan alueen suunnittelu saa  
uusia kierroksia sairaalatoiminnan  
siirryttyä keskussairaala Novaan.  
Suuri osa tiloista jää väliaikaisesti  
vaille käyttöä, mutta osassa sai-
raalatoiminta jatkuu. Keski-Suo-
men sairaanhoitopiirin tavoitteena  
on myydä vanhan sairaalan kiin-
teistöt rakennuksineen. 

Voimassa oleva asemakaava  
mahdollistaa sairaalatoiminnan ja  
sitä tukevia toimintoja, kuten pal-
veluasumista, työpaikka- ja liiketoi-
mintaa. Mitkä toiminnat sopisivat  
alueelle? Tarvitaanko Kukkulal-
le enemmän viheralueita ja asu-
mista? Onko pysäköintipaikkoja  
riittävästi? Miten urheilualueena  
kehittyvä Hippos vaikuttaa aluee-
seen? Miten alueen suunnittelu,  
kaavoitus ja rakentaminen ajoitet-
taisiin suhteessa koko kaupunkiin  
ja alueen sisäisesti? 

Alueen käyttömahdollisuuksia  
sekä mahdollisen tulevan kaavoi-
tuksen lähtökohtia tutkitaan vuo-
den 2021 aikana ja asemakaavan  
muutos käynnistetään tarvittaessa  
selvitysten perusteella. 
REIJO TEIVAISTENAHO 
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 Linkki-paikallisliiken-
teen linjastouudistus on
vireillä. Kevään aikana 
on kerätty lausuntoja 
asukkailta, päättäjiltä ja 
sidosryhmiltä, ja niiden 
perusteella linjastosuun-
nitelmaan tehdään vielä
muutoksia. 

 

mään joukkoliikenteen
käyttöä, kertoo palvelupäällik-
kö Kari Ström Jyväskylän kau

Linjaston uudistaminen on 
yksi kehitystoimenpiteis-
tä, jolla pyrimme lisää-

-
pungilta. 

Korona-aika siirsi linjastosuun-
nitelman esittelyt verkkoon. Siel-
lä aineistoja voi edelleen tutkia 
osoitteessa https://linkki.jyvas-
kyla.fi/linjastosuunnitelma,  mut-
ta kommentointi päättyi 14.5.  

Mitä uutta tulossa? 
Uusi linjasto tukee kestävää liik-
kumista, vähentää liikenteen
ympäristökuormitusta ja paran-
taa taloudellisuutta. Koko palet-
tia ei uusita, vaan nykylinjaston  
parhaat puolet on pyritty säilyt-
tämään ja jalostamaan. Kokonai-
suutta on suunnittelussa tarkas-
teltu runkolinjojen, täydentävien  
linjojen, Laukaan ja Muuramen  

 

linjojen sekä koululaisliikenteen  va–Laajavuori on toteutumas-
näkökulmista. sa. Lisäksi saadaan nopeita yh-

– Linjastouudistus tuo lisää tar- teyksiä Laukaasta, Muuramesta
jontaa ja mahdollistaa tiheim- ja Tikkakoskelta keskustaan, tii-
män asutuksen alueille aikatau- vistää Ström. 
luvapaita yhteyksiä. Kauppakes- Asuinalueiden välisten suo-
kusten saavutettavuus paranee,  rien yhteyksien tarpeeseen vas-
samoin yhteydet keskeisille opis- tataan alueterminaaliratkaisuil-
kelu- ja liikuntapaikoille. Toivot- la. Ne mahdollistavat liikkumi-
tu yhteys Kuokkala–Sairaala No- sen vaihtoyhteyksien avulla eri

 
 

Uusi linjasto tuo potkua  
Linkki-palveluihin 

 

puolille kaupunkia, poikkeamat-
ta keskustan kautta. 

– Emme malta jättää uudistus-
ta myöskään pelkkiin reitteihin.  
Pieniä kivoja juttuja on suunnit-
teilla myös autoihin ja pysäkeil-
le. Niitä ei kuitenkaan voi vielä  
paljastaa, Ström vinkkaa.  

Paikallisliikenteen palvelui-
ta täydentää seutu- ja markki-
naehtoinen joukkoliikenne. Esi-
merkiksi Korpilahden, Ruokkeen,  
Vesangan, Kuohun ja Lievestuo-
reen suuntien joukkoliikenteen 
kehittämisestä vastaavat seutu- 
ja markkinaehtoisen liikenteen 
toimijat. Siksi niitä ei käsitellä 
Linkin linjastosuunnittelun yh-
teydessä.

Suunnitelmassa käytetyt linja-
numeroinnit, tyyliin R1, R2A ja 
T22M, ovat herättäneet keskus-
telua. Numeroinnit ovat tässä 
vaiheessa pelkkiä työnimiä, joi-
den toimivuutta arvioidaan vie-
lä erikseen. 

Toteutus vuodesta 2023  
alkaen 
Linjastosuunnitelma etenee ke-
säkuussa 2021 joukkoliikenne- 
jaoston päätettäväksi. Käytän-
töön sitä ruvetaan ottamaan vuo-
sina 2023–24 päättyvien liiken-
nöintikohteiden kilpailutusten  
yhteydessä.  
KRISTIINA PENTIKÄINEN 

 
 

Palokkaan kaavaillaan uutta pysäkkialuetta, jonne osa kauempaa 
tulevista linjoista päätetään. Nopeat vaihtoyhteydet mahdollistavat 
matkan sujuvan jatkumisen Linkillä, joko runkolinjalla tai täydentäväl-
lä linjalla.

Kehä Vihreä liikkeessä  
– maksuttomia liikuntatempauksia kaike nikäisille 

. 

KEHÄ  VIHREÄN varrella järjes-
tetään kesän aikana monenlaisia  
maksuttomia liikunnallisia ta-
pahtumia yhteistyössä kaupun-
gin liikuntapalveluiden kanssa.  
Luvassa on iloista liikkumista ja  
mieleenpainuvia elämyksiä!  

Kesäkuu starttaa mukavas-
ti koiratreffeillä Koskenharjun  
vehreissä maisemissa. Treffioh-
jeet videolla antaa lyhytkarvai-
nen saksanseisoja Kapo!  

Elokuussa saa liikettä niveliin  
monessa tapahtumassa. Tuok-
karilla voi kokeilla melontaa ja 
treenata perheen kanssa ohja-
tusti. Osallistu myös Tourujoel-
la järjestettävään luontopolku-
kävelyyn!  

Sutsisatsi-tapahtuma puoles-
taan liikuttaa perheitä Mäki-Ma-
tin perhepuistossa, ja senioreille  
on oma tapahtumansa Viitanie-
men liikennepuistossa, jossa voi  
kokeilla uusia erilaisia liikunta-

muotoja ja vaikka katsastaa rol- Tarkemmat päivämäärät ja  Osa tapahtumista on omatoimi-
laattorin.   ajat sekä linkit ohjevideoihin  sia ja osa Jyväskylän kaupun-

Syyskuussa koko perhe voi ko- löytyvät  Kehä Vihreän verk- gin liikunnanohjaajien vetämiä 
keilla helppoa MOBO-suunnis- kosivuilta: www.jyvaskyla.fi/  liikunnallisia  tempauksia. Kehä  
tusta Mattilanniemessä.   kehavihrea/tapahtuu Vihreä liikkeessä tutustuttaa jy-

Vinkit omatoimiliikuntaan löy- Kehä Vihreä liikkeessä on Jy- väskyläläisiä erilaisiin liikkumi-
tyvät liikuntapalvelujen Youtu- väskylän kaupungin järjestä- sen mahdollisuuksiin Kehä Vih-
be-kanavalta @jyvaskylankau- mä maksuton liikunnallisten ta- reän varrella. 
punginliikuntapalvelut. pahtumien sarja kesällä 2021.  PÄIVI PELKONEN  
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Kehä Vihreä kutsuu liikkumaan kaikenikäisiä. 

www.jyvaskyla.fi
https://linkki.jyvaskyla.fi
https://linkki.jyvas
https://reittiopas.jyvas
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OIVA-keskuksen palveluohjaajat opastavat ikääntyneitä asiakkaita hyvinvoinnin edistämiseen  
liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tukea asiakkaiden hyvää vointia ja voimavaroja sekä auttaa löytämään  

sopivat palvelut. Palveluohjaajan apua saa asiakkaan toiveen mukaan kotikäynnillä tai puhelimitse.  
Käyntiä voi pyytää asiakas itse tai hänen läheisensä. Puh. 014 266 1801 

Kuntouttavaa päivä-
toimintaa kotiin Tanssia, teatteria ja musiikkia  

ikääntyneiden palveluyksiköissä JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYNEI-
DEN kuntouttavat päivätoimin-
tayksiköt ovat suljettuina vielä  
kesän ajan. Päivätoiminnan henki-
löstö tuo asiakkaille kuntoutusta ja  
ulkoilumahdollisuuksia kotiin. 

Toiminnalla tuodaan hyvinvointia  
ja mielekkyyttä elämään. Kuntou-
tusjakso kestää viiden viikon ajan  
ja toteutuu kerran viikossa. Käyn-
tejä myönnetään ikääntyneille,  
jotka tarvitsevat neuvoja liikkumi-
seen sekä toimintakykynsä ylläpi-
tämiseen. Kotikäynneistä peritään  
kymmenen euron käyntimaksu.   

– Kesän etenemisen seuraa-
minen kuntoilun ohessa tuo iloa.  
Ulkoilu kohottaa mielialaa ja pa-
rantaa toimintakykyä. Ulkona jum-
pataan ja tehdään tasapaino- ja  
aistiharjoitteita. Tasapaino kehittyy 
luonnossa kävellessä. Aisteja hyö-
dyntämällä harjaannutetaan myös  
muistia, palveluesimies Eila Ahve-
nainen kuvailee toimintaa. 

Asiakkaat saavat ohjeita liikun-
taharjoitteisiin, joita he voivat ar-
jessaan itse jatkaa. Liikkumista  
toivotaan luontevaksi osaksi asiak-
kaan arkea.  

Kuntouttavan päivätoiminnan ko-
tikäyntejä voi kysyä OIVA-keskuk-
sesta puh. 014 266 1801. 
SANNA SINILUHTA 

  Taideapteekki järjes- tään ytimekkäästi Kesä. Laura  
tää Jyväskylän kaupungin Suonperän ja Anne-Maarit Kin-

nusen esittämä ja ideoima Ikku-ikääntyneiden palveluyk- natanssi on kesäkiertuetta var-
siköiden asukkaille kesän ten räätälöity esitys, jota asuk-
aikana kolme esityskier- kaat voivat seurata sisätiloista ik-

tuetta, joissa päästään kunoiden takana.  
– Tanssijoille esitystilanne on  nauttimaan tanssista, hieman normaalista poikkeava,  

P
teatterista ja musiikista. mutta lähdimme todella innos-

tuneesti mukaan ideoimaan esi-
alveluiden piirissä ole- tyksiä, kertoo Tanssin Keskuksen  
via ikääntyneitä huomi- tuottaja Katariina Hiukka. 
oidaan kesällä monipuo- Teatteri Eurooppa Neljä on  
lisesti ja on tärkeää, et- koostanut lyhennelmän tämän  

tä heille järjestetään elämyksiä  kesän kantaesityksestään Koh-
myös korona aikana. Kesän kier- talon tango, joka kertoo muu-
tueet järjestetään palveluyksiköi- sikkolegenda Topi Sorsakosken  
den pihoilla vallitsevien kokoon- elämästä ja musiikista. Kohtalon  
tumisrajoitusten mukaisesti, ker- tangon on käsikirjoittanut Ant-
too koordinaattori Outi Savonen.  ti Tuomas Heikkinen ja ohjannut  

– Ulkoilmatapahtumat ovat  Taava Hakala. Pääroolissa näh-
osoittautuneet toimiviksi, sillä  dään Jari Silventoinen ja muis-
turvavälejä voidaan noudattaa  sa rooleissa Neija Välilä, Maiju  
ulkona sisätiloja paremmin ja  Jokinen ja Kimmo Riikonen, jot-
esityksiä seuratessa voi samalla  ka tulkitsevat Sorsakosken hitte-
nauttia kesän värikkäästä luon- jä nelihenkisen TE4 Bandin säes-
nosta. Usein tapahtumiin yhdis- tyksellä. 
tetään myös kahvittelua ja mu- Lisää musiikkielämyksiä kier-
kavaa yhdessäoloa ja näin tilai- tuekokonaisuuteen tuo muusikko  
suuksista saadaan kokonaisuu- Jarno Itkonen, jonka repertuaa-
dessaan mukavia kesätapahtu- riin kuuluu perinteisempi iskel-
mia, Savonen jatkaa. mämusiikki.  

– Itkonen on vuoden 2006 tan-
Kesäiset kiertueet starttaavat  goprinssi ja hänen esityksiinsä on  
jo toukokuussa päästy tutustumaan ikääntynei-
Keski-Suomen Tanssin Keskus  den palveluissa jo aikaisemmin  
kiertää palveluyksiköissä kahdel- konserttitallenteita katsellessa.  
la tanssiteoksella. Tanssija-koreo- Nyt viimein taiteilija pääsee ta-
grafi Terhi Kuokkasen sooloteos  paamaan kuulijoitaan livenä – se  
suomalaisesta kesästä on nimel- on hienoa, iloitsee Outi Savonen.  
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Kohtalon Tango -näytel-
TIT mässä Topi Sorsakosken  

M
A

roolissa nähdään Jari  
Silventoinen.  

Kesä on tanssitaitelija   
Terhi Kuokkasen esittämä  
soolo suomalaisesta  
kesästä.  

Kesän aikana palveluyksiköis- ri- ja osallisuuspalvelut yhteis-
sä nähtävät kiertue-esitykset on  työssä ikääntyneiden palvelujen  
suunnattu talojen asukkaille ja  kanssa.  
heidän omaisilleen. OUTI SAVONEN JA RIIKKA POLSO 

Taideapteekkia koordinoi Jy-
väskylän kaupungin kulttuu-

 

Arjen huoliin  
apua kesälläkin 
ONKO PERHEESI tilanne kuor-
mittava, oletko vanhempana jak-
samisesi äärirajoilla? Kaipaatko  
tukea lapsen kasvatukseen ja kehi-
tykseen liittyviin pulmiin?  

Ota yhteyttä lapsiperheiden pal-
velutarpeen arviointitiimiin arkisin  
kello 8–15.30, numeroon   
014 266 0135, kun tarvitset tu-
kea perheellesi, ohjausta lapsiper-
heiden palveluista tai haluat tehdä  
lastensuojeluilmoituksen. 

Aikuissosiaalityöstä saat apua  
ja tukea erilaisten huolten selvit-
telyyn. Huoli voi liittyä esimerkik-
si työttömyyteen, sairastumiseen,  
velkaantumiseen, päihteisiin, pe-
laamiseen tai muuhun kriisiin.  
Kesä- ja heinäkuussa voit ottaa  
yhteyttä sosiaaliaseman opastuk-
seen arkisin kello 8.30–15.30,   
numeroon 014 266 3624.  

Nuorten aikuisten palvelukeskus  
palvelee kesällä päivystyksellisesti  
ajanvarauksella.  

Kotoutumispalvelut, lastensuo-
jelun palvelut ja sosiaalipäivystys  
toimivat myös kesällä. Lasten-
suojelun avohuollossa hoide-
taan 21.6.–8.8. päivystykselliset  
ja välttämättömät asiat, kuten  
myös kotoutumispalveluissa ajalla  
26.6.–8.8. 
TUIJA IJÄS 

  Maahanmuuttanei- paikkaan, johon minä olin lä- väskylän Työllisyyspalvelut ja  
den osaamiskeskus tar- hettänyt hakemuksen ja suosit- osatoteuttaja Paremmin Yhdes-

joaa yksilöllisiä ohjaus- ja teli minua koska hän on tiennyt  sä ry.  Hanketta rahoittaa EU:n  
että olin ahkera työntekijä. Oh- Euroopan sosiaalirahasto, Jy-neuvontapalveluita vie- jaajat tekivät minun kanssa te- väskylän kaupunki ja Parem-

raskielisille työttömille kohaastattelua. Se oli suuri apua  min Yhdessä ry. Toteutusaika on  
tai työttömyysuhan alla minulle ja tämä kaikki sai minut  1.12.2020–31.5.2023.  

oleville henkilöille. itsevarmempi, kirjoittaa asiakas  Lisätietoja: koordinaattori Jen-
Nidhi. ni Koivumäki, p. 050 590 9288,  

Työnantajille on tarjolla mak- jenni.koivumaki@jyvaskyla.fi,   
Ohjaajat auttavat asiakkaita  suttomia palveluita, kuten kie- www.jyvaskyla.fi/tyollisyys-
tunnistamaan ja vahvistamaan  livalmennusta ja konsultointia.  palvelut/maahanmuuttaneiden-
omaa osaamistaan sekä etsi- Hankkeessa sujuvoitetaan työl- osaamiskeskus  
mään työtä, opiskelupaikan tai  lisyyttä edistävien toimijoiden  JENNI KOIVUMÄKI 

perustamaan yrityksen. Palve- yhteistyötä ja jaetaan hyviä käy-
luina on myös teemaryhmiä,  täntöjä. 
suomen kielen valmennusta ja  Maahanmuuttaneiden osaa-
vertaistoimintaa. miskeskus toimii Asemakatu  

Ohjaaja auttoi minua kor- 4:ssä. Tällä hetkellä asiakkaita  
jaamaan virheitä mikä oli mun  vastaanotetaan ajanvarauksella.  
CV:ssa. Ohjaaja myös soitti työ- Hankkeen toteuttaja on Jy-

Rohkeutta osaamisen tunnistamiseen  
Maahanmuuttaneiden osaamiskeskuksesta 
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 IT-alan osaaja Nidhi sai itsevar-
muutta tavattuaan Osaamis-
keskuksen ohjaajan. 

www.jyvaskyla.fi/tyollisyys
mailto:jenni.koivumaki@jyvaskyla.fi
https://8.30�15.30


  

  

 
 

 

 

 

Opiskeluterveydenhuolto palvelee toisen asteen opiskelijoita koko kesän.  
Ajanvaraukseton vastaanotto palvelee Sepänkadun toimipisteessä arkisin kello 8–11 ja  
neuvontapuhelin maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin kello 8-13  
numerossa 014 266 2260. 
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OmaKS.f tuo sote-
palvelut kotisohvallesi 

  Uusi, keskisuomalaisten 
digitaalinen sosiaali- ja 
terveyskeskus OmaKS.f 
aukeaa toukokuun lopussa 
palvelemaan Jyväskylän, 
Uuraisten ja Hankasalmen 
asukkaita. A 
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nalle avautuvalla verk-
kosivustolla asiakas voi  
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keskustella sairaanhoi-
tajan, sosiaaliohjaajan ja elämän-
tapaohjaajan kanssa ilman ajan-
varausta chatin kautta tai videon  
välityksellä. 

Keski-Suomen sote-uudistuk-
sen hankkeiden tiloissa Jyväs-
kylän Ailakinkadulla käy huhti-
kuun alussa kuhina. Tai niin ko-
va kuhina kuin korona-aikana  
voi käydä, maskit ja turvavälit  
pysyvät visusti mukana.  

Viikkoa aiemmin aloittaneilla  
OmaKS.fi:n, Keski-Suomen uu-
den digitaalisen sosiaali- ja ter-
veyskeskuksen henkilökunnal-
la on orientaatioviikot käynnis-
sä. Kymmenkunta sote-ammatti-
laista malttaa keskeyttää tiiviin  
perehdytystahtinsa kuvauspäi-
vää varten. 

– Meillä on kova luotto siihen,  
että digitaalisia palveluita ke-
hittämällä pystymme nopeutta-
maan ja sujuvoittamaan kunta-
laisten palveluiden saantia, ker-
too OmaKS-tiimin vetäjä, pal-
veluiden saatavuudesta vastaa-
va projektipäällikkö Sari Nurmi-
vaara Keski-Suomen sote-uudis-
tuksen hankkeista. 

Miten OmaKS.f-palvelu 
auttaa minua? 
Havainnollistetaan OmaKS.fi:n  
käyttöä esimerkillä. 

Jyväskyläläinen potilas potee  

kuumetta ja kurkkukipua ja tar-
vitsee ammattilaisen lausunnon  
ja sairaslomaa. 

Potilaamme menee osoittee-
seen OmaKS.fi. Sivustolla hän  
avaa chat-ikkunan, jossa chatbot  
tarjoaa yhtenä vaihtoehtoa kes-
kustelua ammattilaisen kanssa. 

Vastaavasti hän voi myös kir-
joittaa oireensa keskustelukent-
tään, jonka jälkeen chatbot tarjo-
aa vaivaan sopivaa Omaolon oi-
rearviota, joka puolestaan yhdis-
tää potilaamme tarvittaessa am-
mattilaiselle. 

Mikäli ammattilainen on va-
paana, pääsee potilaamme kes-
kustelemaan sairaanhoitajan
kanssa joko chatissa kirjoit- 
taen tai videoyhteyksin, ripeäs-
ti ja poistumatta kotisohvaltaan. 

Tarvittaessa palvelu ohjaa  
eteenpäin lääkärille tai kivijalka-
terveyskeskukseen, mikäli vaiva  
sitä vaatii. 

Kokonaisvaltaista  
hyvinvointia  
OmaKS.fi:n  kautta  on  mahdollis-
ta saada palvelua sairaanhoitajan  
lisäksi myös sosiaali- tai elämän-
tapaohjaajalta. He tarjoavat tu-
kea elämänhallintaan ja hyvin-
vointiin liittyvissä asioissa. Lisäk-
si elämäntapoihin liittyvät tee-
mat ovat isossa roolissa sivuston  
hyvinvointitarjontaa kokoavas-
sa osiossa. 

– On hienoa, että palvelum-
me kattaa laajalti kaikki hyvin-
voinnin osa-alueet. Toivottavas-
ti ihmiset ottavat myös sosiaali- 

ja elämäntapaohjaajan palvelut  
omakseen. Olemme rekrytoineet  
monipuolisen ja osaavan tiimin  
ammattilaisia palvelemaan kes-
kisuomalaisia, kertoo OmaKS.fi-
palvelun kokonaisuudesta vas-
taava ohjelmapäällikkö Tiina Ko-
ponen Keski-Suomen sote-uudis-
tuksen hankkeista. 

OmaKS, Keski-Suomen digitaali-
nen sosiaali- ja terveyskeskus avau-
tuu osoitteeseen www.omaks.fi.   
Palvelu on käytössä Jyväskylän jul-
kisten terveysasemien, Hankasal-
men sekä Uuraisten asiakkailla. 
IIRO VUORI 

OmaKS:n ammattilaisten tiimi  
palvelee arkisin klo 8.00–17.30.  
Vuorokauden ympäri päivystä-
vä chatbot Helpotti ei ehtinyt  
mukaan ryhmäkuvaan. 

Neuvoloissa huolehditaan perheiden 
hyvinvoinnista 

NEUVOLASSA  HUOLEHDI-
TAAN odottavien naisten, syn-
nyttäneiden äitien ja alle koulu-
ikäisten lasten terveydestä, mut-
ta kiinnitetään huomiota myös  
koko perheen hyvinvointiin. Ter-
veystarkastukset, yksilöllisesti  
sovitut vastaanottokäynnit, koti-
käynnit sekä perhevalmennukset  
odottaville perheille ovat neuvo-
loiden palvelua. Yhteistyötä teh-
dään myös muiden lapsiperhetoi-
mijoiden kanssa. 

Kuluneen vuoden aikana neu-
voloissa on tehty uusia avauk-
sia. Perhevalmennuksia toteute-
taan etänä ja videovalmennuksi-
na. Muun muassa uudet Vauvan  
hoito- ja Avaimia hyvään van-
hemmuuteen -valmennusvideot  
antavat perheille avaimia vau-
van hoitoon. 

Verkkokurssilta tukea  työkaluja itsemyötätunnon sekä 
jaksamiseen parisuhteen ja vanhemmuuden  
Perhepolku®-verkkokurssi an- vahvistamiseen. Myötätunto it-
taa pienten lasten vanhemmille  seä kohtaan vähentää ahdistusta,  

masennusta ja stressiä. Kurssiin  
kuuluu kolme kokonaisuutta, jot-
ka jokainen voi toteuttaa itsenäi-
sesti, omassa tahdissaan. Jyväs-
kylän neuvolat tarjoavat kurssin  
vanhemmille maksutta pilottiko-
keiluna elokuun loppuun saakka.  
Linkki kurssille löytyy neuvolan  
nettisivulta. 

Neuvoloiden uudet tilat 
Halssilan ja Keskustan asukkaita  
palveleva uusi Keskustan neuvo-
la on osoitteessa Asemakatu 12.  
Kuokkalan neuvola puolestaan  
saa lokakuussa uudet tilat osoit-
teesta Polttolinja 9. 

Tapionkadulla toiminut keski-
tetty ehkäisy- ja perhesuunnitte-
luneuvola palvelee uusissa tilois-
sa Kyllön terveysasemalla, osoit-
teessa Keskussairaalantie 20. 
www.jyvaskyla.fi/terveys/  
neuvolat  
TUIJA IJÄS 

Kasper (3 kuukautta) on vanhempiensa Kiia ja Tuomas 
Rintalan kanssa neuvolakäynnillä Keskustan neuvolas-
sa, terveydenhoitajana Ida Katainen (oik.). 

Seksitaudin voi testata 
kotona maksutta 
KLAMYDIA- JA TIPPURI-
INFEKTIOIDEN  kotitestaus on  
mahdollista Jyväskylän, Hankasal-
men ja Uuraisten asukkaille.  

– Kotitestaus on turvallinen tapa  
seksitaudin testaukseen.   
Omaolo.f-palvelussa seksitautien  
oirearvio arvioi oireidesi perusteel-
la, onko kotitestaus riittävä taudin  
poissulkemiseksi. Kotitestauspa-
ketti sisältää klamydian ja tippurin  
testaamiseen näytteenottovälineet  
ja ohjeet, kertoo projektipäällik-
kö Katrianna Autio Keski-Suomen  
sote-uudistuksen hankkeista. 

Aloita Omaolo.f-palvelusta 
Seksitautien oirearvio tehdään  
Omaolo-palvelussa (omaolo.f/  
palvelut/oirearviot/42). Mikäli oire-
arvio antaa tuloksen riittävästä koti-
testauksesta, voi testipaketin tilata 
suoraan kotiin. Testi tehdään virt-
sanäytteenä ja näyte toimitetaan 
postitse laboratorioon tutkittavaksi. 
Suojaamattomasta seksistä pitää 
näytteenottohetkellä olla kulunut 
vähintään viisi päivää. 

Asiakas saa tuloksen nopeasti 
ja helposti tekstiviestinä 3–5 arki-
päivän kuluessa näytteen saapumi-
sesta laboratorioon. Jos testitulos 
on positiivinen, tulee ottaa yhteyttä 
omaan terveyskeskukseen. Koti-
testauksen lisäksi myös taudin hoi-
to on maksuton. 

Palvelu koskee Jyväskylän, Han-
kasalmen ja Uuraisten julkisten ter-
veysasemien asiakkaita. 
SANNA-RIIKKA KOPONEN 
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Sijaishoitajaksi
perhehoitajalle? 
SIJOITETTUJEN LASTEN  
perhehoitoon kaivataan uusia  
sijaishoitajia. Sijaishoitaja hoitaa  
perhehoitoon sijoitettuja lapsia  
perhehoitajan vapaan, loman tai  
muun poissaolon ajan. Sijaisuus  
voi kestää yhden illan, viikonlopun  
tai olla säännöllistä vuosien ajan. 

Sijaishoitajana voi toimia henki-
lö, joka on koulutuksensa, koke-
muksensa tai henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa perusteella so-
piva. Sijaishoitajat ovat yleensä 
yli 25-vuotiaita, mutta myös täysi-
ikäinen alle 25-vuotias tuttu henkilö 
voi toimia lyhyen aikaa sijaishoita-
jana. Kaikki sijaishoitajat valmenne-
taan tehtäväänsä, lisäksi heille on 
tarjolla työnohjausta ja koulutusta. 
Valmennus kestää 12 tuntia. Seu-
raava valmennus on syksyllä. 

Sijaishoitajalle maksetaan teh-
tävästä palkkiota ja matkakor-
vausta, kun hän hoitaa lapsia  
perhehoitajan kodissa. Jos hän  
hoitaa lapsia omassa kodissaan,  
tehtävästä maksetaan myös kulu-
korvausta. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Kes-
ki-Suomen Sijaishuoltoyksikköön. 
www.jyvaskyla.f/sosiaalipalvelut/ 
sijais-ja-tukiperheet 
TUIJA IJÄS 

www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut
www.jyvaskyla.fi/terveys
https://omaolo.fi
www.omaks.fi
https://OmaKS.fi
https://OmaKS.fi
https://8.00�17.30
https://OmaKS.fi
https://OmaKS.fi
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Kansanomaista käsityötaitoa, 
1980−1990-lukujen nostalgiaa 
ja kupponen kahvia, olkaa hyvät! 
  Keski-Suomen museon 
kesän vaihtuvat näyttelyt 
vievät nostalgiselle
aikamatkalle 1980−1990 
-lukujen Jyväskylään ja 
vielä kauemmas historiaan, 
1700−1800-luvuille 
kansanomaisten ryijyjen 

M
maailmaan. 

useon pitkäaikaisen  
valokuvaajan Pekka  
Helinin näyttely ”Jy-
väskylä ja sen kas-

vot” esittelee 1980−1990-luku-
jen Jyväskylää ja jyväskyläläis-
ten elämää. Dokumentaariset va-
lokuvat johdattavat kaupungin  
vilinään, estetiikkaan ja tapah-
tumiin. Luvassa on myös yllättä-
viä kohtaamisia niin tavallisten  
kaupunkilaisten kuin julkisuuden  
henkilöiden kanssa. Näyttely on  
esillä KeMun 1. kerroksen näytte-
lytilassa 29.5.−1.8.2021. 

Kesäkuussa avautuva ”Sy-
dämiä, ruutuja ja tulppaane-
ja”  -näyttely nostaa puolestaan  
esille 1700−1800-lukujen kan-
sanomaiset ryijyt. Ryijyt ovat ol-
leet Suomessa merkittäviä käyt-
tötekstiilejä, joiden käyttötavat  
ovat mukautuneet eri aikojen tar-
peisiin: vene- ja makuupeitosta  
päiväpeitoksi, hääryijyksi, reki-
peitteeksi ja lopulta seinien ko-
risteeksi.  

– Nyt kun ryijyt ovat jälleen  
muodissa, on kiinnostavaa kur-
kata taaksepäin kansanomais-
ten ryijyjen kauniiseen muoto-
kieleen, kertoo näyttelyistä vas-

taava intendentti Tuula Vuolio- Alvar Aalto -museossa toiminut  mälä Café Alvarista kertoo.  
Vallenius.  kahvila joutui museon tavoin sul- – Olemme hieman muokan-

Esillä olevat ryijyt ovat pääosin  kemaan ovensa huhtikuussa mu- neet toimintakonseptia, sillä uu-
keräilijä Tuomas Sopasen koko- seorakennuksen peruskorjauksen  det tilat ovat aiempaa pienem-
elmasta, mutta mukana on myös  alkaessa. Yhden oven sulkeutues- mät, mutta tuttuun tapaan tar-
KeMun kokoelmiin kuuluvia kes- sa avautui uusi kuitenkin ihan lä- joamme laadukkaita leivonnai-
kisuomalaisia ryijyjä.  Näyttely  heltä. sia, jotka olemme mahdollisim-
on esillä museon 4. kerroksen  – Olemme todella innoissam- man suurilta osin itse valmista-
Taidehallissa 12.6.−19.9.2021.  me, että löysimme tavan jatkaa  neet. Tarjolla on myös ainakin  

kahvilan toimintaa täällä Jyväs- herkullisia salaattiannoksia, lu-Kesäkahvila avautuu kylän Ruusupuistossa. Ajatus yh- paa Anna Kylmälä.  
KeMun museorakennuksen 3.  teistyöstä Keski-Suomen museon   Kesäkahvila on auki 15.5. al- 
kerroksessa sijaitseva vanha kah- kanssa muhi mielessä, mutta asi- kaen ti-pe 11−18 ja la-su 12−18  
vio herää toukokuussa henkiin,  akkaiden toiveet toiminnan jat- aina elokuun loppuun 31.8. as-
kun Café Alvar avaa tilassa pop  kosta olivat lopulta tärkein liik- ti.  
up -kahvilan kesäksi. Aiemmin  keelle paneva voima, Anna Kyl- JOHANNA REKONEN  

  Keski-Suomen museo 

Alvar Aallon katu 7   
ti-su 11−18  
jyvaskyla.f/keskisuomenmuseo
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Bio Fantasia, Väinönkatu, 1980. 

Suomalainen käsityöosaaminen kukoistaa museon näyttelyissä 
SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON  sinmäen näyttelyyn liittyy myös   
kesänäyttelyissä ollaan suomalai- luento Jyväskylän Kesän yhtey-
sen käsityöosaamisen keskiössä.  dessä su 11.7. sekä yleisöopas-
Näyttelyissä kurkistellaan pit- tuksia näyttelyssä.  
källe historiaan keskisuomalais- Uudenlaisiin, moderneihin se-
ten lottapukujen tarinoiden kaut- kä ammattitaidolla suunniteltui-
ta, kuljetaan läpi suomalaisen si- hin ja valmistettuihin sisustus-
sustuksen vuosikymmenten teks- ratkaisun pääsee tutustumaan  
tiilitaiteilija Eija Rasinmäen mat- Puu sisustuksessa -näyttelyssä.  
tojen kautta ja kurkistellaan koh- Yhdentoista tekijän käsissä syn-
ti puun  käytön tulevaisuutta Pro- tyneet tuotteet hyödyntävät eri  
Puun näyttelyssä.  tekniikoita ja puumateriaaleja. 

Tekstiilitaiteilija Eija Rasin- Teoksissa on kiinnitetty huomio-
mäen näyttävää 50-vuotista uraa  ta mm. visuaalisuuteen, akusti-
peilaava näyttely Käsinkudot- siin ominaisuuksiin, valoon sekä 
tu elämä käsittelee niin kutomi- kestävään tuotantoon. 
sen eri vaiheita, luovuuden hen- Lottapukujen keskisuomalaisia  
keä kuin mattoja eri aikakausilta.  tarinoita -näyttelyssä kurotellaan  
Hänen tunnistettava tyylinsä on  lähes sadan vuoden taakse ja tar-
luonut uusia raameja suomalai- kastellaan lottien työtä isänmaan  
selle räsymattoperinteelle ja ma- hyväksi avaamalla lottapukujen  
tolle kodin taidetekstiilinä. Ra- taustalla olevia keskisuomalaisia  

tarinoita lääkintä-, muonitus- ja  
ilmavalvontalottina. Näyttelyn  
yhteydessä järjestetään kuukau-
sittain lottakanttiini. 
SARI KOSKINEN  

  Suomen käsityön 
museo

 Design Eija Rasinmäki   
– Käsinkudottu elämä  
29.8.2021 saakka.  

 Puu sisustuksessa 29.8.2021  
saakka.  

Lottapukujen keskisuomalaisia  
tarinoita 17.10.2021 saakka.  

Kauppakatu 25, Jyväskylä 
Avoinna ti–su 11–18 
www.craftmuseum.f 

Taidemuseon 
kesänäyttelyissä
Kati Immonen ja
Emma Luukkala 
JYVÄSKYLÄLÄISSYNTYISEN  

ati Immosen maalaukset häm-
ästyttävät monipuolisuudellaan  

a teknisellä taidollaan. Akvarel-
imaalauksen uudistajana tunne-
un Immosen teoksissa yhdistyvät  
ikkutarkka valokuvamaisuus ja  
pontaani maalauksellisuus.  
Taiteilijan pääaiheena on ihmi-

en ja luonnon moniulotteinen  
uhde. Viime vuosien maalaussar-
oissaan taiteilija on kuvannut vil-
iintyneitä kukkakoreja ja metsän  
altaamia kasvimaita – jokaiselle  
uutarhurille tuttuja yrityksiä halli-
a  luontoa.  Näyttelyssä hän jatkaa  
utkimuksiaan ja kaivautuu yhä sy-
emmälle luonnon ikiaikaiseen uu-
istusvoimaan ja kiertokulkuun. 
Uusissa teoksissa luonto on  

allannut ihmisen rakennelmat  
 kuten ylelliset uima-altaat ja  
erkkimiesten monumentit. Monu-
ent-sarjassa vakavat rintakuvat  
eittyvät kasvien alle tunnista-
attomiksi muistuttaen histori-

n katoavaisuudesta. Taiteilija  
n nimennyt sarjan teokset niis-
ä rönsyilevien kasvien ja kukkien  
ukaan, historiallisten hahmojen  

a päämiesten sijaan. Sarjassa  
vergrown ihmisen pystyttämät  

akennelmat väistyvät tarinoiden,  
läinten leikkien tai metsän ver-
ojen tieltä. Vehreää elinvoimaa  
hkuvat maalaukset eivät povaa  
aailmanloppua vaan paratiisia. 
– Kaupungilla kulkiessani muo-

oilen usein vanhat näköispatsaat  
udelleen. Asetan ne vuoropuhe-

uun kasvien kanssa. Siitä syn-
yy käsitteellistä biotaidetta. Siinä  
eskustelevat keskenään muisto-
erkit ja kasvibiologiaan liittyvät  
aalaukset, Kati Immonen kertoo.  
Galleriassa on esillä 22.6. al- 

aen Emma Luukkalan teoksia.   
än käsittelee elämäniloisissa te-
ksissaan arkea, kotia ja sotkua.  
eoksia yhdistää vahva käsinkos-
eteltavuuden tuntu sekä leikittely  
itteän ja kolmiulotteisen rinnastuk-
illa. Näyttely toteutetaan Kulttuu-
iluotsien kanssa.

Näyttelyihin liittyvistä tapahtu- 
ista löydät lisätietoa taidemu-

eon verkkosivuilta ja Face- 
ookista.  
EIJA LAMMI  
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Kati Immonen, Sarjasta Monu-
ment: Pine, 2020, EMMA Museum  
of Modern Art. Kuva: Ari Karttu-
nen / EMMA 2021. 

www.craftmuseum.fi


  

 

 

 

 

Taidekollektiivi Ihme Kultti tuottaa 20.-24.7. Jyväskylän yläkaupungille poikkitaiteellisen Ihme Meiningit  
tapahtumakokonaisuuden, joka tarjoilee yleisölle avointa, ilmaista, ja matalan kynnyksen osallistavaa kulttuuria.  

hme Meiningit 2021 toteutetaan Jyväskylän kaupungin Fifty-sixty -joukkorahoituskokeilun mahdollistamana.  
isätietoja somessa: f.me/ihmekultti ja instagram.com/ihmeellinenkulttuuri 
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Jyväskylän tapahtumakesä 
  Odotamme kaikki Harjulla kisataan yleisurheilu-

innokkaasti tulevaa kesää. pokaaleista Motonet GP-kisois-
sa (2.6.) ja Parayleisurheilun 

Toivottavasti pääsemme SM-kilpailuissa  (7.–8.8.).  Jyväs-
pitkästä aikaa tapaamaan järvellä ajetaan kilpaa rata-
toisiamme ja nauttimaan moottoriveneiden PM-kilpailus-

sa RaceWKND! -tapahtumassa  vapaa-ajasta myös tapah- (21.–22.8.). Saunamaakunta-
tumissa. viikolla (26.6.–3.7.) löylytel-

lään 40 eri tapahtumassa ym-
Jyväskylä on vilkas tapahtuma- päri maakuntaa.  
kaupunki, jonka kesäkuukau- Uutuutena on Jyväskylän Ke-
sia värittävät tavallisesti lukui- sän kanssa yhteistyössä järjes-
sat tilaisuudet, konsertit, kilpai- tettävä ”Lauteilla” keskusteluti-
lut, festarit ja muut tapahtumat.  laisuus suoraan saunan lauteilta.  
Epidemiatilanne on parantunut  Ensimmäisessä paneelissa aihee-
sen verran, että osa tapahtumis- na on vastuullisuus.  
ta voidaan tänä kesänä järjestää,  Festarifiilistä kaipaavat pääse-
tietysti vastuullisesti koronarajoi- vät nauttimaan siitä useassa ta-
tuksia noudattaen. Ajantasainen  pahtumassa. Perinteiset kesäta-
tieto kannattaa aina tarkistaa ta- pahtumat Jyväskylän Kesä Puis-
pahtumakalenterista kalenteri.  tojuhlineen  (7.–13.7.),  Suomipop  
jyvaskyla.fi. festivaali (15.–17.7.) ja Rock in  

the City (13.–14.8.) saavat rin-Mitä kaikkea kivaa   nalleen Jyväskylän ensimmäi-
on tiedossa? sen stadionkeikan, Harjurokin  
Tänäkin kesänä kaupungissa jär- (21.8.). Harjulla juhlitaan Mil-
jestetään useita urheilukilpailuja.  joonasateen 35-vuotista taivalta  

yhteiskonsertissa, jossa on muka-
na lisämausteena Semmarit ja Jy-
väskylä Sinfonia. Harjurokin yh-
teydessä perheille järjestetään
maksuton toiminnallinen har-
rastamisen päivätapahtuma, jos-
sa on mukana eri seuroja esitte-
lemässä toimintaansa. 

Perinteisesti kesäaikaan kuulu-
va Suomen MM-ralli järjestetään
poikkeuksellisesti vasta 30.9.–
3.10.2021. Myös tapahtumasyk-
systä on tulossa vauhdikas! 
JAANA RUPONEN 

Miljoonasateen  
35-vuotisjuhla-
konsertin esiintyjä-
kattaus Harju-
rokissa 21.8.  

Avotakasta Bikinirajatapaukseen  
– lomalukemista ja kesäkuunneltavaa kätevästi E-kirjastosta 
RANTAREPPUUN  Timo Par- Supermarsu-sarja, Vauhdin Maail- omista mobiilikaupoista Google  
velan Ella-kirjat, lenkkiluureihin  ma -lehti. Playsta ja App Storesta. 
Kari Hotakaisen Tarina tai kahvi- Lainaamiseen ja varaamiseen  E-kirjasto on auki koko kesän  
seuraksi tuore Anna-lehti? E-kirjat  tarvitset Keski-kirjastojen kirjas- osoitteessa keski.fnna.f. Jyväsky-
kulkevat helposti mukana kesä- tokortin ja PIN-koodisi. Teokset  län kaupungin kirjastojen aukiolo-
riennoissa, minne menetkin tai  palautuvat automaattisesti eli  ajat löydät osoitteesta   
missä oletkin. E-kirjat eivät paljoa  laina-ajasta ei lomaillessa tarvitse  jyvaskyla.f/kirjasto/aukiolo. 
paina, eikä pauku laina-aika. huolehtia.  TYTTI TYRVÄINEN 

Lomalukemiseksi voit E-kirjas- Voit lukea ja kuunnella kirjoja pu-
tossa valita tuttuja lehtiä ja samo- helimella tai tabletilla, kun lataat  
ja kirjauutuuksia kuin kirjastojen  ilmaisen Ellibs-sovelluksen. Sovel-
hyllyistä: Lujasti lempeä -kirja,  lus löytyy puhelinten ja tablettien  

Lähitaloissa luodaan   
toimintaa yhdessä  
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KIINNOSTAAKO tietää suoma-
laisista mytologian hahmoista tai  
yhteisöllinen teemailta? Tarvitsetko  
vinkkejä vauvojen ruoan valmistuk-
seen? Rakastatko laulaa yhteislau-
luja? Kaikkea tätä ja paljon muuta  
on luvassa syyskuussa, jolloin lähi-
talot Piippurannan Klubi ja Kortteli  
Klubi avaavat ovensa. 

Jyväskylän hyvinvointikeskuksina  
tunnetut lähitalot kokivat organisaa-
tion vaihdoksen lisäksi nuorennus-
leikkauksen, sillä talot avautuvat nyt  
eri ikäisille kaupunkilaisille. 

Vapaaehtoiset toimijat ovat en-
tistä suuremmassa roolissa ja  
puhaltavat hengen talojen toimin-
nalle. Tärkeää on myös sukupolvi-
en välinen kohtaaminen.  
Jos tahdot jakaa osaamistasi,  
yhteisösi tai yhdistyksesi kaipaa  
tiloja toimia tai on kiinnostunut  
avoimen toiminnan toteuttami-
sesta ota yhteyttä: koordinaattori  
Malanja Mieskonen,  
p 050 576 8086  
malanja.mieskonen@jyvaskyla.f 
jyvaskyla.f/osallistu/lahitalot  
MALANJA MIESKONEN 

Jyväskylän kuntakoira valloittaa sydämiä Instagramissa 
TIESITKÖ, että Jyväskylällä on  tellä paikoillaan, kuntakoira Vinka  rakentanut lisää koirapuistoja ja  
oma kuntakoira? Se on aina val- sanoo.   antanut kenttiään koiraharrastajien  
miina edustamaan siellä, missä  Jyväskylä on koiralle mukava  käyttöön. 
tarve vaatii – etenkin kaupungin  kaupunki elää ja koiria otetaan  Miten tavallinen tikkakoskelai-
some-kanavissa se vilahtaa usein.  kaupunkisuunnittelussa yhä enem- nen koira päätyi Jyväskylän kunta-
Välillä se käy patsastelemassa  män huomioon. koiraksi ja mikä on ollut nolointa  
sataman Jyväskylä-kirjaimilla,  Roska-astioita koirankakoille on  sen uran aikana? Julkaisimme Jy-
Harjun portailla tai kaupunginta- eri puolilla kaupunkia liki 1 100  väskylä Ajassa -verkkolehdessä  
lolla. ja kakkapussitelineitä on lisätty  Vinkan henkilöhaastattelun, josta  

– Koronamaskikuvauksissa sai  kadunvarsiin. Kaupunki on myös  saat muun muassa näihin kysy-
olla tarkkana, kun piti yrittää pysy- parantanut koiranuittopaikkoja,  myksiin vastauksen. Lue koko juttu osoitteessa jyvaskyla.f/ajassa 

JYVÄSKYLÄ-LIITE 
Jyväskylä-liite julkaistaan vähintään 4 kertaa vuodessa Suur-Jyväskylän lehden välissä. 
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: Graafnen suunnittelu Pirjo Leirimaa 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄ-INFO  Asemakatu 7 (Forum, 2. krs) 
Palvelupiste Hannikainen Hannikaisenkatu 17 | p. 014 266 0108 | palvelupiste.hannikainen@jyvaskyla.f | www.jyvaskyla.f/kaupunkirakennepalvelut/hannikainen p. 014 266 0000 (vaihde) 
Linkki-palvelupiste p. 014 266 0114 joukkoliikenteen liput ja neuvonta | linkki.jyvaskyla.f • www.jyvaskyla.f 
Matkailuneuvonta Visit Jyväskylä Region | p. 014 266 0113 | matkailu@jyvaskyla.f | visitjyvaskyla.f • www.jyvaskyla.f/tapahtumat Palvelukassa p. 014 266 0114

• www.jyvaskyla.f/palaute Liikuntainfo Kuntoportti 3 | p. 014 266 4257 | liikunta.info@jyvaskyla.f | www.jyvaskyla.f/liikunta 
• kartta.jyvaskyla.f OIVA-keskus Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä | p. 014 266 1801 | www.jyvaskyla.f/ikaantyneet/neuvonta 

www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/neuvonta
https://kartta.jyvaskyla.fi
www.jyvaskyla.fi/liikunta
mailto:liikunta.info@jyvaskyla.fi
www.jyvaskyla.fi/palaute
www.jyvaskyla.fi/tapahtumat
https://visitjyvaskyla.fi
mailto:matkailu@jyvaskyla.fi
www.jyvaskyla.fi
https://linkki.jyvaskyla.fi
www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut/hannikainen
mailto:palvelupiste.hannikainen@jyvaskyla.fi
mailto:malanja.mieskonen@jyvaskyla.fi
https://keski.finna.fi
https://instagram.com/ihmeellinenkulttuuri
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   maalauksia nykytekniikalla 

kaupungissa tapahtuu 
Jyväskylän kaupungin palvelut toimivat ja ovat avoinna pääosin kesälläkin. 

Tarkistathan mahdolliset muutokset palveluiden aukioloajoissa 
verkkosivuilta osoitteesta 
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Lähilomalla lasten kanssa voi seikkailla 
                        köysiradalla tai maalata kallio-

                     
 

voi kokea myös koti-
kaupungissa ja lähialu-
eilla. Tutustua kannattaa 
esimerkiksi luonto- ja 
kulttuurikohteisiin sekä 
monipuolisiin aktiviteetti-

J
mahdollisuuksiin. 

yväskylän Kompassilta ei  
tarvitse ottaa montaa as-
kelta, kun on jo kesäseik-
kailun äärellä. Lutakon sa-

tamasta lähtevät Päijänne-ris-
teilyt Hildenin sisävesiristeilyt  
ovat elämys myös lapsille. Ris-
teilyn aikana ehtii nauttia yhdes-
säolosta ja herkuttelusta upeissa  
järvimaisemissa. 

– Luonnossa viihtyvien kan-
nattaa tutustua myös Keski-Suo-
men neljään kansallispuistoon.  
Esimerkiksi Leivonmäen kansal-
lispuiston helppokulkuisilla rei-
teillä on mukava patikoida las-
ten kanssa, markkinointisuunnit-
telija Tiia Masalin Visit Jyväsky-
lä Regionista kertoo. 

Seikkailua aktiviteettien  
parissa 
Luontokohteiden lisäksi Masalin  
kannustaa tutustumaan myös Jy-
väskylän ja lähiseudun runsaa-
seen aktiviteettitarjontaan. 

– Esimerkiksi Laajavuoren  
seikkailupuistossa ratoja on mo-
nen tasoisille kiipeilijöille. Nok-
kakiven huvipuistossa hurvittele-
vat niin pienet kuin isotkin. Jän-
nittävä kokemus on myös laser-
taistelupeli, jota voi pelata Me-
gazonessa. 

Kesän ehdotonta ykköslajia,  
minigolfia, voi pelata esimerkik-
si Hutungin minigolfalueella.  

– Ja jos pitää vauhdista, Poh-
joismaiden pisin vapaasti lasket-
tava liukumäki löytyy Peurun-
gasta, Masalin muistuttaa. 

Kesälomalla elämyksiä 

Museoelämyksiä,  
arkkitehtuuria ja Unescoa 
Jyväskylässä sijaitsee useita val-
takunnallisestikin ainutlaatuisia  
museoita, joissa ei tarvitse tyy-
tyä vitriinien tuijotteluun. 

– Keski-Suomen museossa voi  
kokeilla esimerkiksi kalliomaala-
usten tekoa nykytekniikalla. Suo-
men Ilmavoimamuseossa pää-
see puolestaan testaamaan, mil-
tä tuntuu kavuta hävittäjän oh-
jaamoon. 

Jyväskylässä on ainutlaatuiset  
puitteet tutustua lasten kanssa  
maailmankuuluun arkkitehtuu-
riin, sillä kaupungissa sijaitsee  
enemmän Alvar Aallon kohteita  
kuin missään muualla maailmas-
sa. Jyväskylässä Aallon arkkiteh-
tuuriin voi kirjaimellisesti sukel-

taa, sillä vesiliikuntakeskus Aal-
toAlvarin vanha puoli on Alvar  
Aallon käsialaa. 

Unescon maailmanperintökoh-
teista kiinnostuneille Jyväskylän  
seudulla on peräti kaksi tärppiä:  
Petäjäveden vanha kirkko ja Kor-
pilahdella sijaitseva Struven ket-
jun Oravivuoren mittauspiste. 

– Molemmissa riittää ihmeteltä-
vää lapsillekin. Petäjäveden van-
han kirkon tunnelmaa huokuvas-
ta kirkkosalista on jännittävää et-
siä entisaikojen rakennustaidosta  
kertovia yksityiskohtia. Oravi-
vuoren mittauspisteelle johdatta-
va noin kilometrin pituinen, osin  
jyrkkäkulkuinen polku huipentuu  
Päijänne-maisemien ihailuun kol-
miomittaustornista.  
TIIA MASALIN 

Lasten Seikkailut  
Jyväskylän seudulla 
Lasten Seikkailut on Visit Jyväs-
kylä Regionin koordinoima  
seikkailullinen ja liikunnallinen  
matkailukokonaisuus, joka tar-
joaa sisältöä yhteiseen vapaa-
aikaan lasten kanssa. Kesällä  
2021 Lasten Seikkailuissa ovat  
mukana Peurunka, Nokkakiven  
huvipuisto, Laajavuoren Seik-
kailupuisto, Suomen Ilmavoima-
museo, Päijänne-risteilyt Hilden,  
AaltoAlvari, Keski-Suomen  
museo, Megazone & Prison  
Island ja Hutunki.  
 
visitjyvaskyla.f/lapsille 
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Kesäelämyksiä Jyväskylän seudulla löytyy osoitteesta visitjyvaskyla.fi/ainutlaatuiseen-aikaan. 

Taidetta kesällä keskustassa 
KESÄKUUSSA KESKUSTAN alu- Toinen ulkoseinämaalauskoh- det. Heinäkuussa 10.7. on luvas-
eelle tuovat väriä ja piristystä in- de löytyy yläkaupungilta Asun- sa paikallisten bändien näytön-
nokkaat nuoret kesätaiteilijat.  to Oy Kulmakartanon seinustal- paikka. 
Kulttuuripalveluiden palkkaa- ta, johon tämän kesän aikana val- Elokuun 14. päivä fiilistellään  
mat kesätyöntekijät ovat 2004– mistuu kuvataiteilija Jaakko Va- jazzhenkisessä pikniktapahtu-
2005 syntyneitä lahjakkaita tai- lon maalaus ”Seinäaate”. massa, jossa pääesiintyjinä ovat  
teilijanalkuja, jotka ilahduttavat  Ikosen musiikkiperheen sisaruk-
kaupunkilaisia esityksillä ja tai- Tapahtumia Lounaispuistossa set Osmo, Aili, Heini ja Tuuli.  
teellisilla tempauksilla.  Lounaispuiston Kesässä on lu- Tapahtumasikermä huipentuu  

Yksi kesän värikkäistä kohteis- vassa monipuolinen kattaus ul- 18.8. ulkoilmaelokuvaan, jossa  
ta keskustassa löytyy Lyseon ta- koilmatapahtumia, kuten yhteis- katsotaan islantilainen Woman  
kaa. Siellä sijaitsee purettavaksi  laulutuokioita, puistotansseja,  at War. Lounaispuiston Kesään  
määrätty vanha Siion-temppeli,  elokuvia ja piknik-tapahtumia.  on vapaa pääsy, ellei ole muu-
jonka ulkotiloja maalataan kesän  Keskiviikkona 16.6. järjestetään  ta mainittu.  
aikana nuorisoryhmien kanssa.  Perhesuunnistus, jonka ideana  PÄIVI KASKI 

Nuorten toteuttama ulkotaide- on omatoiminen liikkuminen eri  
näyttely on esillä siihen saak- puolilla kaupunkia. Juhannusvii- Ohjelma: visitjyvaskyla.f/ 
ka kunnes talo puretaan. Maala- kolla 23.6. on luvassa perinteiset  lounaispuistonkesa 
uksen valmistumista voi seurata  Juhannustanssit sekä sen jälkeen  Lisätietoja: Kulttuurituottaja  
Instagramissa tunnistella #katu- vinyyleiltä soi ihanat Suomi-is- Päivi Kaski p. 040 738 3450,  
taidetemppeli.  kelmät, klassikot ja harvinaisuu- paivi.kaski@jyvaskyla.f  

Korpilahdelta ponnahtanut  
monipuolinen muusikko Osmo  
Ikonen sisaruksineen nähdään  
Lounaispuiston piknik-tapahtu-
massa lauantaina 14.8.   
Vapaa pääsy. 

Matkailuneuvonnan  
palvelut kesällä 
VISIT JYVÄSKYLÄ REGIONIN  
matkailuneuvojat palvelevat Kaup-
pakeskus Forumissa kesäkuun  
alusta lähtien. Matkailuneuvonnan  
pisteellä voi muun muassa selata  
Jyväskylän seudun esitteitä, saada  
neuvoja käyntikohteista ja tilata  
opastuspalveluita.  

Kesän aukioloajat: 
1.6.–31.8.2021 
ma–pe 10–17 
la 10–15 
Poikkeusaukioloajat löytyvät   
osoitteesta visitjyvaskyla.f/ 
matkailuneuvonta/

Käyntiosoite: 
Jyväskylä-info 
Kauppakeskus Forum 
Asemakatu 7, 40100 Jyväskylä
p. 014 266 0113
matkailu@jyvaskyla.f 

Kesän opastetut   
yleisökierrokset: 
Kesällä järjestetään jälleen ylei-
sökierroksia, joilla tutustutaan  
Jyväskylän seutuun oppaan joh-
dolla. Kävelykierroksilla perehdy-
tään Alvar Aallon arkkitehtuuriin, 
vanhaan hautausmaahan, Naissaa-
reen, taiteeseen, Kehä Vihreään ja  
arkkitehti Wivi Lönniin. Bussikier-
roksilla sukelletaan puuarkkiteh-
tuurin, Alvar Aallon, Wivi Lönnin  
ja Valon kaupungin maailmoihin.  
Tarkemmat tiedot löytyvät osoit-
teesta visitjyvaskyla.f/reitit- 
kierrokset/kesa2021 
HANNA KANSANEN 

Jyväskylä Sinfonia
soi Jyväskylän Kesän
ohjelmistossa 
JYVÄSKYLÄ SINFONIALTA  
kuullaan kaksi konserttia 66.  
kertaa järjestettävän Jyväsky-
län Kesän ohjelmistossa. Perjan-
taina 9.7. juhlitaan satavuotiasta  
Astor Piazzollaa Tango del Ángel-
konsertin merkeissä Taulumäen  
kirkossa klo 17. Juhlavuoden kun-
niaksi Jyväskylä Sinfonia ja Henrik  
Sandås sukeltavat kapellimestari  
Emilia Hovingin johdolla syvälle  
ikonisen argentiinalaisen säveltä-
jän ja bandoneonistin sielunmai-
semaan. Ohjelmassa on Sandåsin  
sinfonisia sovituksia mm. Piazzo-
lan enkeli- ja paholais-sarjoista. 

Lauantaina 10.7. Jyväskylä  
Sinfonia esittää kaikille avoimen  
klassisen puistokonsertin Lou-
naispuistossa klo 14. Konsertin  
johtaa niin ikään nopeasti mainet-
ta niittänyt nuori kapellimestari  
Emilia Hoving ja solistina kuul-
laan sellisti Samuli Peltosta. He  
johdattavat kuulijat Mozartin Don  
Giovanni -alkusoiton siivittämä-
nä Beethovenin 7. sinfonian ja 
Tšaikovskin Rokokoo-muunnelmi-
en pyörteisiin 
SUVI LINDELL-MÄKELÄ 

https://visitjyvaskyla.fi
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