Kaupunginjohtaja Timo Koiviston uuden vuoden puhe 2020
Hyvät kaupunkilaiset!
Päättyvä vuosi on ollut täysin poikkeuksellinen. Korona näytti meille, miten yksittäinen virus voi
nopeasti muuttaa koko maapallon arjen. Se myös osoitti, miten tiiviissä yhteydessä Suomi ja
Jyväskylä ovat ympäröivään maailmaan.
Ensimmäiset uutiset viruksesta saatiin Kiinasta aika tarkalleen vuosi sitten. Jyväskylään tauti tuli
maaliskuun alussa. Pian tuon jälkeen otettiin Suomessa käyttöön valmiuslaki ensimmäistä kertaa
sotien jälkeen. Arkemme muuttui, mutta muutoksen ansiosta koronan ensimmäisestä aallosta
selvittiin kohtuullisin vaurioin.
Syksyn kuluessa olemme saaneet seurata, miten virus on taas lähtenyt leviämään. Myös
Jyväskylässä tartuntamäärät nousivat kahteen kertaan koko maan vertailussakin todella korkealle.
Molemmilla kerroilla luvut saatiin kuitenkin nopeasti painettua alas. Kiitos tästä kuuluu
terveyspalveluidemme henkilöstölle, joiden jäljitystyön ansiosta tartuntaketjut ovat meillä olleet
poikkeuksellisen hyvin selvillä ja näin suositukset ja rajoitukset on voitu kohdistaa tehokkaasti.
Kiitos kuuluu myös kaikille kaupunkilaisille, jotka ovat suosituksia hyvin noudattaneet.
Koronan keskellä on ollut hienoa huomata se yhteisöllisyys, joka meillä Jyväskylässä elää
vahvana. Keväällä yli 70-vuotiaden jäädessä kotiin, oli iso joukko vapaaehtoisia valmiita hoitamaan
kauppa-asioita heidän puolestaan. Perheet opettelivat uudenlaisia tapoja pitää yhteyttä
isovanhempiinsa, vaikkei kylään päästykään. Työikäiset siirtyivät laajasti etätöihin, tapahtumat
muuttuivat virtuaaliseksi ja juhlien järjestelyt mietittiin uudelleen. Olosuhteet muuttuivat, mutta me
sopeuduimme.
Minulta on monta kertaa vuoden kuluessa kysytty, miten kaupunki selviää koronan keskellä? Miten
talous kestää, kun korona vie verotulot ja rahaa menee sairastuneiden hoitamisen lisäksi
testaamiseen ja jäljittämiseen?
Haluan korostaa, ettei kaupungilla tässä ole hätää. Monella kaupunkilaisilla sen sijaan on. Joku on
menettänyt läheisensä, toinen terveytensä. Monelta on mennyt työ pysyvästi tai tilapäisesti.
Joiltakin yrittäjiltä on kaatunut vuosien elämäntyö. Kaupunki kyllä pärjää. Tehtävämme on
kaupunkilaisten hyvinvoinnista huolehtiminen, eikä kaupungin talouskaan koronan seurauksena
ole kriisiytynyt – kiitos muun muassa valtion mittavan tuen.
Tiedän, että montaa korona jo väsyttää. Yhtään koronauutista ei enää jaksaisi kuulla eikä
maskiakaan joka kauppareissulle laittaa. Tämä on ymmärrettävää, niin väsyttää välillä minuakin.
Vielä meidän pitäisi kuitenkin jaksaa. Vuoden vaihtuessa alkaa kevään mittainen loppusuora. Kun

vielä tuon ajan noudatamme suosituksia ja rajoituksia, saadaan iso osa kansasta jo rokotettua ja
tauti alkaa olla taltutettu.

Hyvät kuulijat.
On hyvä huomata, ettei elämä päättyvänä vuonnakaan ole ollut pelkkää koronaa. Tärkeää on, että
kaupunkimme kasvu jatkui vahvana. Kasvun perusta on edelleen vetovoimamme
opiskelukaupunkina. Se vahvistuu entisestään, kun ensi syksynä Jyväskylässä voi aloittaa myös
diplomi-insinööriopinnot. Se on merkittävä uutinen myös alueen elinkeinoelämälle.
Lisäksi uudet työpaikat, monipuoliset asumismahdollisuudet ja toimivat palvelut houkuttelivat uusia
asukkaita. Niinpä meitä jyväskyläläisiä on nyt 1200 enemmän kuin vuoden alussa.
Korona heikensi Jyväskylässäkin erityisesti palvelualan työllisyyttä. Muihin suuriin kaupunkeihin
verrattuna työttömyys on meillä kasvanut kuitenkin maltillisesti. Ylipäätään elinkeinoelämämme
selviytyi koronasta keskimääräistä paremmin ja erityisesti teknologiateollisuus pärjäsi jopa
poikkeuksellisen hyvin. Myös rakentaminen on jatkunut vahvana.
Kaupungin päätöksenteossakin moni asia eteni. Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa
Hippos-hankkeen uudistetut suunnitelmat. Kaupungille hankkeen merkitys on suuri, sillä sen myötä
Jyväskylään luodaan Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, urheilun ja niihin liittyvän osaamisen ja
tutkimuksen keskittymä. Jos kaikki menee hyvin, rakentaminen alkaa jo tulevana syksynä. Vuosien
suunnittelusta tulee totta.
Hippos-hankkeen eteneminen ei tarkoita, että jättäisimme kaupungin muut liikuntapaikat heitteille.
Päinvastoin, ensi vuoden alkupuolella valmistellaan yhdessä seurojen kanssa
liikuntapaikkaohjelma, jossa on tarkoitus parantaa eri lajien harrastus- ja kilpailuolosuhteita
liikuntapääkaupunkihengessä. Samalla on syytä muistaa, että tavallisen kaupunkilaisen
liikkumiselle tärkeimpiä ovat edelleen lähiliikuntapaikat, latuverkot ja muut reitit. Pidämme ne
jatkossakin hyvässä kunnossa.
Loppuvuodesta julkaistun Jyväskylän Sydän -hankkeen loppuraportti sisältää monia toimenpiteitä
kaupungin kulttuurielämän kehittämiseksi. Alvar Aallon suunnitteleman teatteritalon
peruskorjauksesta päätös on jo tehty. Myös Lyseo kunnostetaan ja korttelin kehittäminen lähtee
liikkeelle. Musiikkisalista ei nyt ollut edellytyksiä päättää, mutta erinomainen Jyväskylän Sinfonia
saa joka tapauksessa nykyistä paremmat olosuhteet joko Teatteritaloon tai Paviljonkiin. Jyväskylä
on vahva kulttuurikaupunki myös jatkossa. Siitä pidämme kiinni paitsi asukkaiden viihtyvyyden
myös kaupungin vetovoiman lisäämiseksi.

Hyvät kuulijat.
Alkava vuosi on myös kuntavaalivuosi. Tulevan vaalikauden avainkysymyksiä on, miten tiukan
talouden olosuhteissa turvaamme tasokkaat palvelut asukkaillemme. Samalla pitäisi vahvistaa

Jyväskylän asemaa yhtenä maamme yhä vähenevistä kasvukeskuksista. Näiden isojen
strategisten linjausten lisäksi valtuutetut päättävät monista päivittäiseen elämäämme vaikuttavista
asioista. Kannattaa siis äänestää ja kannattaa myös asettua ehdolle. Toisin kuin välillä väitetään,
yksittäinenkin valtuutettu voi vaikuttaa merkittävästi kaupungin päätöksiin.
Kaupunkimme vetovoima on säilynyt hyvänä myös poikkeusolojen keskellä. Se antaa vahvan
uskon tulevaan. Tänne halutaan tulla ja täällä halutaan olla. Meillä on kaikki edellytykset varmistaa,
että Jyväskylä säilyy jatkossakin Tampereen ja Oulun välisen Suomen vetovoimaisimpana
kasvukeskuksena.
Itse katson erilaisen vuoden jälkeen luottavaisena tulevaan. Ensimmäiset terveydenhuollon
työntekijät ollaan Jyväskylässä pian rokottamassa ja suunnitelma siitä, miten väestö rokotetaan, on
valmistumassa. Näin arki palaa hiljalleen normaaleihin uomiinsa. Uskon, että vuoden päästä voin
tältä paikalta todeta, että se on takana nyt.
Hyvät kaupunkilaiset. Hyvää uutta vuotta teille kaikille!

