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JYYn lausunto Jyväskylän kaupungin
strategiaan
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY kiittää Jyväskylän kaupunkia mahdollisuudesta lausua Jyväskylän
kaupungin strategiasta. Strategian tulisi olla toimintaa vahvasti viitoittava. JYY on tyytyväinen, että
kaupunki haluaa tehdä siitä aiempaa voimakkaammin toimintaa ohjaavan dokumentin. On myös hyvä, että
strategian tavoitteiden toteutumista halutaan jatkossa seurata tarkemmin.

Visio
Alkuperäinen visio kaupungista on JYYn mielestä keskittynyt toisarvoisiin asioihin, vaikka sen arvot ovatkin
kohdallaan.
Valtuustoryhmille 27.6.2014 lähetetty ehdotus:
”Jyväskylä on helposti lähestyttävä ja loistava yhdessä tekemisen keskus, joka kannustaa omatoimisuuteen
ja jossa uskalletaan kokeilla rohkeasti. Jyväskylä hyödyntää voimavaransa resurssiviisaasti aidossa
vuorovaikutuksessa.”
JYYn ehdotus uudeksi visioksi:
”Jyväskylä on nuorekas, jatkuvasti uudistuva ja liikkeessä oleva valon kaupunki, jossa yhteisöllisyys ja
osallisuus ovat jokapäiväistä. Jyväskylä edistää sivistystä, hyvinvointia ja rohkeaa yrittämistä asukkaidensa
parissa.”

Jyväskylän arvot
JYY näkee, että Jyväskylän voima on koulutuksessa ja sivistyksessä. Tämän vuoksi uusiksi arvoiksi tulisi
lisätä itsensä kehittäminen ja laaja sivistys.
JYYn mielestä Jyväskylän arvoiksi luetellut rohkeus, luovuus, välittäminen ja luottamus ovat arvostettavia
asioita. Kuitenkin rohkeus ja luovuus voidaan yhdistää kohdaksi, jossa arvostetaan uudenlaista ajattelua ja
rohkeutta kokeilla uusia ideoita.
JYYn mielestä luottamus voidaan sisällyttää uuteen arvoon, joka olisi osallisuus ja aktiivinen kuntalaisuus.
Luottamus kaupunkiin syntyy mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa. Varsinkin nuorten ja opiskelijoiden
ottaminen mukaan päätöksentekoon edistää luottamuksen rakentumista.

_______________________________________
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä | +358 50 430 6747 | jyy@jyy.fi | jyy.fi

Strategiset teemat
JYY kiittää oppilaitosten huomioimisesta elinkeinopolitiikan osana. Lisäksi on hyvä, että sivistyspolitiikalla
on syvä yhteys esimerkiksi työllisyyteen ja uusien yritysten syntymiseen.
JYYn mielestä strategiassa tulisi painottaa aktiivisen kuntalaisuuden edistämistä esimerkiksi helpottamalla
tapahtumajärjestämistä ja kaupunkitilan entistä vapaammalla käytöllä.
Strategiassa ei huomioida tarpeeksi työllisyyden edistämistä, vaikka se on JYYn mielestä yksi tärkeimmistä
tulevaisuuden tavoitteista. Erityisesti nuorison työllisyyden parantaminen on tärkeä strategiatason tavoite.
Työllisyyden edistämisessä kaupungin tulisi strategian toimenpiteissä huomioida edullisten tilojen
tarjoaminen aloitteleville yrityksille.
JYY haluaa painottaa tavoitteissa mainittua tiivistä kaupunkirakennetta, joka edistää järkevää opiskelijaasumista.
JYY toivoo, että kaupunki painottaa strategiassa joustavaa, saavutettavaa ja erilaisiin elämäntilanteisiin
mukautuvaa palvelurakennetta niin toimeentulon, terveyden, koulutuksen kuin liikenteenkin saralla.
JYY toivoo myös, että strategian tavoitteissa otettaisiin huomioon ekologinen kaupunkiympäristö kauniin
arkkitehtuurin lisäksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kierrätyksen ja vähäpäästöisemmän liikenteen
edistämistä.
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