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Riihivuoreen toimintaa
jo tänä talvena?
■ Riihivuoren laskettelukeskus on siirtynyt virallisesti
Muuramen kunnan omistukseen. Muuramen kunta omistaa 32 hehtaarin maa-alueen sekä ravintola Riihikelon, Riihivuori-areenan, grillikodan ja kuusi erillistä majoitustilaa.
Riihivuoren hiihtohissit myytiin konkurssipesän huutokaupassa. Kunnanjohtaja Ari Ranta-ahon mukaan on suunnitelmia, että Riihivuoreen saadaan toimintaa jo alkaneelle talvelle. Muuramen kunta ei myöskään näe estettä kesäteatterin toiminnalle Riihivuori-Areenalla tulevana kesänä.
Muuramen kunta käytti etuosto-oikeutta Riihivuori-kaupassa, koska alueelle sijoittuu kunnan kannalta merkittävää, kunnan strategiaa tukevaa virkistyskäyttöä. Riihivuori
Oy asetettiin konkurssiin keväällä.
– Katsomme Riihivuoren kehittämistä laaja-alaisesti ja
otamme huomioon sen potentiaalin, joka Riihivuoressa on
ympärivuotiseen käyttöön. Tässä vaiheessa kunta on vetovastuussa, mutta tarkoituksena on löytää ajan myötä Riihivuoreen yrittäjävetoista toimintaa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Ilvesmäki sanoo.

Jyskän koulu on
toiminut jo 70 vuotta
Jesse Voimala on tyytyväinen tiimitoimintaan. Sari Auhtola jännittää, saadaanko sille jatkoa tuleville vuosille.

Tiimitoiminnasta
hyviä tuloksia
OUTI ELOMAA
JYVÄSKYLÄSSÄ kehitetty Ink-tiimitoiminta on tuottanut liki kolmen vuoden aikana hyviä tuloksia nuorten
työ- ja opiskeluosallisuuden
edistämisessä. Vuosina 2015–
2017 tiimiin osallistuneista
nuorista 43,4 prosenttia löysi joko työ- tai opiskelupaikan jakson ansiosta. Kaikkiaan vuosien aikana tiimitoimintaan on osallistunut liki
sata nuorta.
Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen
eli Ink-tiimitoiminnan takana on valtakunnallinen Music Against Drugs ry. Yhdistyksen toimintaa rahoittaa
sosiaali- ja terveysministeriö
Veikkauksen tuotoilla.
Projektipäällikkö Sari
Auhtola kertoo, että tiimitoiminta koostuu muun muassa eri alojen tiimitoiminnasta
sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksesta.
– Tiimivalmennuksen lisäksi jokaisella on yksilövalmentaja, jonka kanssa tavataan kahden viikon välein. Nuorilla on yksilöllinen
suunnitelma, jonka mukaan
edetään, Auhtola sanoo.

Bänditiimissä mukana
oleva Jesse Voimala sanoo, että ilmapiiri tiimitoiminnassa
on kannustava. Hän valmistui vuonna 2012 datanomiksi,
mutta on saanut vain muiden
alojen pätkätöitä.
–Yksilövalmennuksissa
pohditaan tosi paljon tulevaisuuden vaihtoehtoja ja mitä haluaa oppia. Olen vaihtamassa alaa ja mietin, mille alalle lähtisin pidemmän
päälle. Valmentajien lisäksi
muut tiimiläiset kannustavat
eteenpäin. Täällä saa vertaistukea esimerkiksi siihen, mitä muut ovat tehneet ja miten
he saavat työpaikan, Voimala
toteaa.

Kannustava ilmapiiri rohkaisee
Työ- ja elinkeinoministeriön
syyskuussa tekemän työllisyyskatsauksen mukaan Keski-Suomessa on työttömiä alle 25-vuotiaita 2 311 ja Jyväskylän alueella heistä on 1 549.
Sari Auhtola sanookin, että
nuorten työelämäosallisuutta edistävälle toiminnalle on
selkeää kysyntää.
Nyt toimiva Ink-tiimi on
viides. Tiimijaksolle otetaan
maksimissaan 20 nuorta.

– Meidän toiminnassamme nuori pääsee vaikuttamaan tosi paljon siihen, millaiseksi jakso tulee. Toimintamalli on saatu kehiteltyä sellaiseksi, millaisena se palvelee nuoria parhaiten. Meillä
on työelämävalmennuksen
lisäksi esimerkiksi terveyttä
ja hyvinvointia lisäävää toimintaa. Liikuntakin suunnitellaan sellaiseksi, että toivomme nuorten saavan siitä
kipinän liikunnan harrastamiseen, Auhtola sanoo.
Työpaikkoja ei ole tarjolla
kaikille nuorille, vaikka heillä olisi ammattikoulutustakin. Ink-tiimissä pyritään vaikuttamaan omien vahvuuksien tunnistamiseen ja siihen,
että nuoret osaisivat kertoa
niistä eteenpäin.
– Heikko itsetunto on yksi
iso asia, joka estää nuorten
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HEIKKO
ITSETUNTO ON YKSI
ISO ASIA, JOKA
ESTÄÄ NUORTEN
TYÖLLISTYMISEN.
Sari Auhtola

työllistymisen. Välttämättä
ei uskalleta edes lähteä hakemaan työpaikkoja. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että nuori saa täällä eväitä siihen, kuka hän on ja mitä
osaa, ja uskaltaa lähteä pyrkimään työelämään, Auhtola kertoo.
Hän jatkaa, että ihmisillä
on hyvin erilaisia tarpeita siihen, mikä on heidän ykkösjuttunsa mitä tiimitoiminnassa vahvistetaan.
Jesse Voimala toteaa, että
nuorille saattaa olla iso kynnys hakea töitä varsinkin, jos
on pitkään työttömänä tai ei
ole päässyt vielä työelämään
kiinni.
– Nuorelle voi tulla olo, ettei minusta ikinä tulekaan
mitään ja en voi työllistyä.
Täällä on tosi kannustava ilmapiiri ja tuntee olevansa
osa yhteiskuntaa. Täällä pääsee myös arkirytmiin kiinni. Sekin auttaa monia, että
tulee tänne joka aamu ja on
työtehtäviä, joita pitää tehdä,
Voimala sanoo.
Hankkeessa on menossa viimeinen toimintasyksy.
Music Against Drugs ry:ssä
odotetaan jatkorahoituspäätöstä, jonka pitäisi tulla ensi
viikolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion yhdellä äänestyksellä
■ Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina vuoden 2018 talousarvion noin puolessa tunnissa yhden, muutoksia aiheuttamattoman, äänestyksen jälkeen.
Ennen päätöstä Katja
Isomöttönen (kok.) esitti Tomi
Kuosmasen (kd.) kannattamana, että ”Lisäksi yksi kotihoidon pienalue tullaan kilpailuttamaan kulujen vähentämi-

seksi. Palvelun ulkoistamisella
tavoitellaan vähintään 200 000
euron säästöä.” Tällä kotihoidon pienalueella Isomöttönen
tarkoitti Korpilahden aluetta.
Äänestystulos oli 50–17.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion lisäksi vuosien 2018–
2020 taloussuunnitelman ja
siihen liittyvät tavoitteet. Valtuusto oikeuttaa kaupungin-

hallituksen ottamaan ensi
vuonna lyhytaikaista luottoa
maksuvalmiuden ylläpitämiseen enintään 140 miljoonan
euron määrään saakka.
Talousarvioesityksen mukaan kaupungin vuosikate
on ensi vuonna 51,8 miljoonaa euroa. Veroprosentit pysyvät ensi vuonna entisellään. Tämä on mahdollista, kun
käyttötalouden menokasvua

pystytään hillitsemään kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaisesti.
Talousarvion mukaan investointeja tehdään ensi
vuonna viime vuotta enemmän. Samalla myös lainakanta kasvaa 21,5 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta on vuoden 2018 lopussa
415,4 miljoonaa euroa.

■ Jyskän koulussa juhlitaan 100-vuotiaan Suomen rinnalla myös oman koulun 70-vuotista taivalta. Torstaina 30.11.
juhlintaa riittää koko päiväksi. Oppilaiden ja kutsuvieraiden juhla käynnistyy kello 9.30. Ohjelmassa on oppilaiden
esityksiä musiikin, tanssin ja runon kielellä, oppilastöiden
näyttely sekä vanhempainyhdistyksen tarjoamat leivoskahvit. Juhlapuheen pitää kaupunginjohtaja Timo Koivisto.
Juhlan jälkeen oppilaat ruokailevat hieman juhlavammin.
Oppilaiden vanhemmille järjestettävä juhla alkaa kello 18.
Iltajuhlassa juhlapuheen pitää sivistystoimen toimialajohtaja Eino Leisimo. Juhlapäivän ohjelma on suunniteltu ja toteutettu yhdessä oppilaiden ja koulun vanhempaintoimikunnan kanssa uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti.

Taide-Linkki kulkee
kaduilla perjantaina
■ Taiteen edistämispäivänä perjantaina 1.12. liikennöivä Taide-Linkki tuo taidetta sinne, missä sitä ei yleensä ole saatavilla.Yksi Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Linkki-linja-autoista saa taiteellisen ulkoasun. Matkustajat saavat kokea taidetta runojen, musiikin, tanssin ja teatterin muodossa. Kaikenikäisille suunnattua ohjelmaa esitetään samalla, kun linja-auto liikkuu eri puolilla Jyväskylää paikallisliikenteen linjojen lisäautona. Kello 10–16 liikennöivän Taide-Linkin linjat
ja reitit vaihtuvat päivän mittaan. Kyytiin on vapaa pääsy.
Runollisista maisemakuvista vastaa runoilija Vesa Lahti.
Loiskiksen MaTo Duo esittää lastenlauluja, joihin matkustajat saavat liittyä yhteislaulujen hengessä mukaan. Tanssitehdas esittelee kaksi tanssijaa, jotka toteuttavat matkustajilta saamiaan koreografian aiheita lyhyinä improvisaatioina.
Helsinkiläinen Gruppen Fyra tuo Taide-Linkkiin tanssitaidetta Eino ja Aino -teoksen muodossa. Jyväskylässä ihmisiä
liikuttava Teatterikone tuo liikkuvaan bussiin Laulukoneen,
jossa kerätään matkustajien huolet ja murheet ja lauletaan
ne ilmoille, jotta matka jatkuisi siitä eteenpäin huolettomana.
Taiteen edistämiskeskuksen Jyväskylän toimipisteen taiteen edistämispäivän ohjelma toteutuu yhteistyössä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kanssa. Taide-Linkin visuaalisen ilmeen on suunnitellut kuvittaja ja graafinen suunnittelija Sanni Kariniemi.

Sotiemme veteraaneille
kiitoskortti kaupungilta
■ Jyväskylän kaupunki on lähettänyt Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi sotiemme veteraaneille kiitoskortin. Kortti lähettiin Jyväskylässä 222 veteraanille, joille on myönnetty rintamatunnus. Kaupungin suunnitteleman kortin sisällä
on teksti: Kunnioitettu sotiemme veteraani, Jyväskylän kaupunki kiittää Teitä arvokkaasta työstänne ja uhrauksistanne itsenäisen, 100-vuotiaan Suomen hyväksi. Hyvää Itsenäisyyspäivää 6.12.2017.
Jyväskyläläisten sotiemme veteraanien keski-ikä on
noin 93 vuotta. Heistä kotona asuvia on 145 ja palveluasumisessa 77. Jyväskyläläisille veteraaneille tarjottiin palvelutarpeen arviointimahdollisuus kotikäynnillä viime keväänä ja kesänä. Kaikkiaan 136 veteraania otti tarjotun palveluohjaajan ja fysioterapeutin käynnin vastaan.
Veteraaneille on tarjottu tänä vuonna lisäksi suuhygienistin kotikäynnillä suorittama suun tarkastus. Kotikäynti
oli veteraaneille maksuton. Veteraanit on vapautettu kaikista hampaiden ja proteesien hoitoon liittyvistä maksuista tänä vuonna. Kotona asumisen tueksi järjestetään kotihoidon
palveluja. Kaupunki on ollut syksyllä yhteydessä veteraaneihin loppuvuoden maksuttoman ateriapalvelun johdosta.

