JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINJOHTAJAN TERVEHDYS
Tervetuloa Jyväskylään
Jyväskylä on 136 000 asukkaan vireä opiskelu- ja liikuntakaupunki sekä monipuolinen tapahtumien
keskus. Kansainvälisyys on vahvasti mukana jyväskyläläisten elämässä. Kaupungin kouluissa
opiskelee noin 500 maahanmuuttajataustaista oppilasta, jotka puhuvat äidinkielenään jotain muuta
kuin suomen kieltä. Jyväskylän kouluissa on 55 eri kieliryhmää, joista suurimmat ovat venäjä, dari
ja kurdi. Jyväskylässä on aidosti kansainvälinen opiskeluilmapiiri ja korkeakoulut tarjoavat
opiskelumahdollisuuksia ja satoja vaihto-opiskelukohteita ympäri maailmaa. Oppilaitoksissa on
opiskelijoita yli sadasta maasta.
Vanhin Jyväskylän kaupungin ystävyyskaupunkisopimus on vuodelta 1947 Ruotsin Eskilstunan
kanssa. Ruotsin lisäksi Jyväskylällä on ystävyyskunta Tanskassa, Norjassa, Islannissa, Unkarissa,
Venäjällä, Japanissa, Kiinassa, Saksassa ja Puolassa. Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja
Korpilahden muodostamalla uudella Jyväskylällä on ystävyyskuntana myös Tarton maalaiskunta
Virossa.
Perinteisempää ystävyyskuntatoimintaa ovat mm. kulttuuri- ja urheiluvaihto sekä nuorisotoiminta
mutta tänä päivänä ystävyyskuntasuhteita hyödynnetään myös EU-projekteissa,
asiantuntijavaihdossa ja esimerkiksi elinkeinoyhteistyössä. Jyväskylän kaupunki ja Jykes Oy
tekevät ympäristöalan yhteistyötä Kiinan Kunmingin kanssa. Jyväskylän kaupunki on mukana
kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja hankkeissa. Ystävyyskaupunkien lisäksi kaupunki on
jäsenenä kansainvälisissä verkostoissa, kuten Eurotowns, Union of Baltic Cities ja LUCI (Lighting
Urban Community International).
Kaupunki kulkee Alvar Aallon ja sivistyksen viitoittamalla tiellä ja mielletään tutkitusti Suomen
parhaaksi kasvuympäristöksi lapsille. Jyväskylässä yhdistyvät kaupungin syke ja luonnon läheisyys.
Resurssiviisaassa Valon kaupungissa panostetaan arjen turvallisuuteen ja elinkeinoelämään.
Monipuoliset liikunnan ja vapaa-ajan mahdollisuudet, upea luonto sekä vilkas kulttuurielämä
hemmottelevat kaupungissa asuvia ja täällä vierailevia. Jyväskylään on helppo tulla ja helppo jäädä.
Jyväskylässä on oivalliset olosuhteet tapahtumien, kokousten ja kongressien järjestämiseen.
Palvelemme jatkossa tapahtumien järjestäjiä entistäkin paremmin ja hankimme tänne lisää mm.
kansainvälisiä ja valtakunnallisia urheilukilpailuja. Aivan keskustan tuntumassa sijatseva, uudistettu
satama houkuttelee viihtymään ja viettämään aikaa. Viereen rakennettu Lutakonaukio toimii
puolestaan useiden ulkotapahtumien areenana. Kulttuurielämä on aktiivista ja elämyksiä on tarjolla
ympäri vuoden.
Liikuntatieteellinen tiedekunta, huippu-urheilun tutkimus sekä loistavat urheiluseurat ovat keskeisiä
toimijoita sekä harrastus- että kilpaurheilussa. Myös kaupungin tavoite on luoda mahdollisuuksia
omatoimisen liikunnan harrastamiseen sekä omasta terveydestä huolehtimiseen. Tänne on mm.
rakennettu uusia lähiliikuntapaikkoja ja perusopetuksen koulut toimivat Liikkuva koulu –
periaatteiden mukaisesti.
Kansainvälisyys on Jyväskylälle elinvoiman ehto. Mikäli haluamme menestyä kansainvälisessä
kilpailussa, meidän on oltava kiinnostava kohde ulkomaisille investoinneille ja yrityksille.
Jyväskylä on yksi Suomen nopeimmin kasvavia bisneskeskittymiä.

Kansainväliset kasvuyritykset, startupit ja uudet innovaatioalustat, kuten Jyväskylän Kangas, luovat
kestävät puitteet kasvavalle liiketoiminnalle. Jyväskylä on myös Suomen koulutuksen sydän.
Digitalisaation, kyberturvallisuuden ja biotalouden osaamisen taustalla on monipuolinen ja
korkeatasoinen tutkimus ja koulutus.
Tervetuloa viettämään jälleen monipuolista Athenis Finalandiae –tapahtumaa. Uskon, että
Jyväskylä jättää jäljen ja liikuttaa jokaista tavalla tai toisella.
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