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Luonnonjäät käytettävissä
Jyväskylässä
n Jyväskylän liikuntapuistojen luonnonjääkentät avattiin
maanantaina yleiseen käyttöön. Luistelemaan pääsi maanantaina Säynätsalon Lehtisaaressa, Korpilahdella, Keljonkankaalla, Kotalammella, Kahakadulla, Kortepohjassa,
Huhtasuolla, Halssilassa ja Yrttisuolla sijaitsevilla kentillä.
Lohikosken kenttä on luistelukunnossa tänään keskiviikkona.
Kentät ovat päiväsaikaan valtaosin koulujen ja päiväkotien käytössä. Osalla kentistä on ilta-aikaan satunnaisia varattuja vuoroja muun muassa kaukalopalloa varten, mutta
pääsääntöisesti kentät ovat ilta-aikaan asukkaiden vapaassa käytössä.
Myös pienempien puistokenttien jäädytys eri kaupunginosissa on aloitettu, ja kentät pyritään saamaan käyttökuntoon keliolosuhteet huomioiden mahdollisimman pian.

Jyväskylä-Seuran palkinto
arkkitehti Jukka Tikkaselle

Jykesin toimitusjohtaja Ari Hiltusen mukaan yt-neuvottelut käynnistyvät alkuvuodesta.

Jykes Oy:n
toiminta loppuu
Riina Sydänmaanlakka
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n toiminta ajetaan alas. Jykesin
toimitusjohtaja Ari Hiltusen
mukaan yt-neuvottelut käynnistyvät alkuvuodesta. Jykesissä työskentelee 34 ihmistä.
– Kuten arvata saattaa, tämä oli kova yllätys henkilöstölle. Huoli on syvä, samoin
pohdinta siitä, miten jatkossa
pärjätään sekä henkilökohtaisella että asiakkaiden tasolla. Meillä on kuitenkin pitkään toimineita työntekijöitä, jotka tuntevat yrityskentän hyvin, Hiltunen sanoo.
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy perustettiin vuonna 1996 kehittämään yritysten toimintaedellytyksiä ja edistämään elinkeinoelämän ja kuntien yhteistoimintaa Jyväskylän seudulla.
Perustajaosakkaina olivat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaan kunta ja Muuramen
kunta. Uuraisten kunta tuli

osakkaaksi vuonna 2002.
Viime vuonna kunnat siirsivät itselleen elinkeinomarkkinointi- ja sijoittumispalvelut, jolloin Jykes Oy keskittyi yritysten käynnistämisja yritysneuvontapalveluihin,
kasvu- ja kansainvälistymispalveluihin sekä hanketoimintaan. Maanantaina omistajakuntien hallitukset päättivät ajaa Jykesin toiminnan
alas.

Tilaa uusille
avauksille
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto toteaa, että aika on muuttunut paljon
90-luvun puolivälistä, jolloin
Jykes perustettiin: kuntajako
on erilainen ja yrityspalveluita tarjoavat useammat tahot. Lisäksi maakuntauudistus tuo kunnille entistä suuremman vastuun elinkeinopolitiikasta.
–Tällä hetkellä konkreettisin syy toiminnan lopettamiselle on, että Jykes tuottaa
meidän elinvoimapolitiikastamme vain kapean osuuden

Lastensuojelulaitokset ja
Happee käynnistävät yhteistyön
n Jyväskylän kaupungin lastensuojelulaitokset ja salibandyseura Happee aloittavat yhteistyönsä liikunnallisella toimintapäivällä. Perjantaina 16.12. Mattilan perhetukikodin ja nuorisokotien
10–17-vuotiaat lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan salibandyn perusteisiin Happeen liigapelaajien ohjaamana. Yhteistyö käynnistyy
Happeen aloitteesta.
– Otimme nuorisokoteihin
yhteyttä ja kerroimme, että
olemme kiinnostuneita yhteistyöstä ja haluamme lah-

joittaa jokaiselle kaupungin
nuorisokodille kaksi kausikorttia Happeen peleihin,
kertoo Happeen yhteyshenkilö, liigajoukkueen pelaaja
Joonas Kaasalainen.
Palokan nuorisokodin johtaja Hannu Janhonen kertoo
nuorten olevan erittäin iloisia
käynnistyvästä yhteistyötä.
– Happeen pelit ovat aina mielenkiintoisia. Myös liikunnallinen ja toiminnallinen yhteistyö on erittäin tervetullutta.Voisi sanoa, että liike on lääkettä, Janhonen toteaa.

eli lähinnä yritysneuvonta-,
kasvu- ja kansainvälistymispalvelut. Sellaisen osuuden ylläpitämiseksi osakeyhtiö on raskas organisoitumismuoto, eikä sille ole enää
perusteita. Haluamme tehdä elinkeinopolitiikkaa suoraan kaupungin johdon ohjauksessa ja kaupungin omana toimintana, Timo Koivisto
sanoo.
Koiviston mukaan Jykesin alasajo myös mahdollistaa uusia avauksia.

❞

saatamme
rekrytoida
Jykesin
henkilöstöä.
– Jyväskylän kaupungin
osuus vuositasolla Jykesille on reilut kolme miljoonaa
euroa. On ihan selvää, että
kolmesta miljoonasta eurosta jää paljon resursseja muuhunkin elinkeinopolitiikkaan
kuin yritysneuvontaan, Koivisto sanoo.

Koiviston mukaan omistajakunnat aloittavat nyt selvitystyön, jossa päätetään, millaisilla askelmerkeillä tästä
edetään ja miten tarpeelliset
palvelut järjestetään.
– Kokoonnumme muutenkin kunnanjohtajien kanssa säännöllisesti ja käymme
erilaisia asioita läpi. Kyllä
ne keskustelut hyvin pitkälti elinkeinopolitiikkaa ovat.
Mutta pohdimme nyt, pitäisikö perustaa jokin muodollisempi foorumi, jossa on mukana myös luottamushenkilöitä, Koivisto sanoo.
– Jos päätämme, että kaupunki tuottaa yrityspalveluita omana toimintanaan, saatamme rekrytoida Jykesin
henkilöstöä. Mutta valitettava tosiasia tästä näkökulmasta on, että valtaosaa ei rekrytoida, hän jatkaa.
Elinkeinopalveluiden ostaminen Jykesiltä lopetetaan
suunnitelmallisesti vuoden
2017 aikana. Jyväskylässä
laaditaan kevään aikana elinvoimaohjelma, jossa uudistetaan kaupungin elinkeinopoliittiset linjaukset.
Jaana Kautto / Keskisuomalaisen arkisto

Happee lahjoittaa jokaiselle kaupungin nuorisokodille
kausikortteja peleihinsä.

n Jyväskylä-Seuran palkinto on annettu tänä vuonna arkkitehti Jukka Tikkaselle.
Palkinto myönnetään Jyväskylän kaupungin asukkaalle tai yhteisölle tunnustukseksi poikkeuksellisen mittavasta jyväskyläläisyyden tai Jyväskylän henkisen ja aineellisen perinteen hyväksi tehdystä työstä.
Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen Oy aloitti asuinrakennusten suunnittelun Jyväskylässä vuonna 1982.
Ensimmäisinä vuosina pääpaino oli omakoti- ja rivitaloissa, joita Tikkanen suunnitteli yli tuhat ympäri Suomea.
Vuonna 1990 järjestetyn kansainvälisen Ainolanrannan
arkkitehtikilpailun voittamisen jälkeen suunnittelukohteet
ja markkina-alueet suurenivat.Vuonna 2000 perustettiin toimistot Helsinkiin ja Tallinnaan.
Erityisen haasteellisia ja merkittäviä kohteita ovat olleet
Jyväskylän Lutakon alue ja Suomen korkein asuinrakennus ”Cirrus” Helsingin Vuosaaressa.
Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen Oy osti Schaumanin linnan vuonna 2008. Tuolloin aloitettiin myös linnan, piharakennusten ja puiston laajamittainen kunnostusurakka.

Muutoksia ikääntyneiden
muistipäiväkeskuspalveluun

n Jyväskylän kaupungin ostopalveluna tuotettu Viitaniemessä sijaitseva Villaverannan ikääntyneiden muistisairaiden päiväkeskuspalvelu muuttuu vuoden alusta kaupungin
omaksi toiminnaksi. Villaverannan palveluja käyttäneille
asiakkaille tarjotaan ensi vuodesta alkaen kaupungin oman
muistipäiväkeskuksen palveluja.
Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut myös laajentaa
omaa muistipäiväkeskustoimintaansa Keljonkadulla. Toiminta uudistetuissa tiloissa aloitetaan 2.1.2017.
Muutos ei vaikuta päiväkeskuspalveluiden hintoihin, ellei asiakas tarvitse muutoksen takia jatkossa lisäpalveluita,
kuten kyydityspalveluita.

Kaupunki hakee rahoitusta
Harjun kentän korjaamiseen

n Jyväskylän kaupunginhallitus päätti maanantaina, että
kaupunki hakee valtionapua vuodelle 2017 Harjun urheilukentän suorituspaikkojen peruskorjaamiseen sekä Tikkakosken lähiliikuntapaikan toisen vaiheen ja Luonetjärven
koulun piha-alueiden rakentamiseen.
Näiden lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää opetusja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan lisättäväksi
Harjun urheilukentän takakatsomon rakentamisen ja vanhan pääkatsomon jatkamisen vuosille 2019–2020.
Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa nimetään
ennakoivasti hankkeet, joita opetus- ja kulttuuriministeriö
varautuu avustamaan seuraavina neljänä vuotena.

Koko perheen talvinen
pelitapahtuma Veturitalleilla
n Jyväskyläläiset nuoret järjestävät Playhard V -pelitapahtuman Jyväskylän Veturitalleilla torstaina 15.12. klo
16–20. Tapahtuma on ilmainen ja avoin koko perheelle.
Alle 13–vuotiaiden toivotaan
saapuvan paikalle vanhempien seurassa.
Teemana on talvi: Illan
aikana mittelöidään leikkimielisesti muun muassa Pro
Pilkki 2:n suurimmasta kalasaaliista. Kokeiltavissa on
myös jääkiekon kuningaspeli NHL 17, jota pääsee pelaamaan Kisko-tilan isolta val-

kokankaalta. Näiden lisäksi tilassa voi tutustua useisiin eri konsoleihin ja niiden
pelitarjontaan. Kokeiltavana
on esimerkiksi PlayStation 4,
PlayStation 3, Xbox One, Wii
U ja Super Nintendo.
Pelitapahtuman kanssa
samaan aikaan järjestetään
Kulttuurikahvilan Kiskon
joulumyyjäiset klo 12–19.30.
Myyjäisistä voi ostaa herkkuja joulupöytään.
GameONjkl on pelikasvatushanke, jonka rahoittajana
toimii opetus- ja kulttuuriministeriö.

