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Uusi paikallinen Radio Jyväskylä esittäytyy Paviljongissa
Syyskuun alussa juonnetut paikallislähetykset aloittanut Radio Jyväskylä esittäytyy 20.-21.9. Jyväskylän Paviljongissa. Kevyesti
parasta kotimaista tanssimusiikkia soittavan Radio Jyväskylän persoonat ovat Pertti Perämäki ja Timo Lievemaa.

Uuden paikallisradiokanavan Radio Jyväskylän juonnetut lähetykset aloitettiin syyskuun alussa. Kanava soittaa kevyesti parasta
kotimaista musiikkia aikuiseen makuun taajuudella 106,4 Mhz. Pihtiputaalla taajuus on 101,3 MHz ja lisäksi saamme lähettimen
Keuruulle lähiaikoina.

- Olemme jo lyhyessä ajassa saaneet sekä suoraan että netissä runsaasti hyvää palautetta kuuntelijoilta. Erityisesti he ovat
pitäneet kanavamme leppoisasta tunnelmasta ja laajasta tanssimusiikkivalikoimastamme, ohjelmapäällikkö Mika Kuki kertoo.

Juontajat Timo Lievemaa ja Pertti Perämäki ovat vuosien varrelta tuttuja radioääniä jo 80-luvulta ja pitkä kokemus on nyt aikuisten
kuuntelijoiden käytössä. Juonnettua ohjelmaa sekä paikallisten ihmisten haastatteluja on ma-pe klo 6-10 ja klo 13-18. Muulloin soi
tauoton musiikki ja tarjonta sopii erityisesti 45 vuotta täyttäneille sekä sitä iäkkäämmille.

Radio Jyväskylä kertoo paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista asioista ihmisläheisesti. Lievemaa ja Perämäki keskittyvät
Jyväskylän ja seutukunnan asioihin. Kanava tuo kaupunkilaiset, paikalliset asiantuntijat sekä iskelmäartistit osaksi arkista lähetystä
.

- SBS Discovery Radion kanavatarjonta Jyväskylän seudulla on erittäin monipuolinen. Kanavamme Iskelmä Jyväskylä, Radio
City Jyväskylä ja nyt Radio Jyväskylä tarjoavat mainostajalle erinomaisen kokonaistavoittavuuden tai mahdollisuuden
tavoittaa juuri oma kohderyhmänsä erittäin kustannustehokkaasti – niin radion kuin verkonkin puolella, jatkaa SBS Discovery
Radio Oy:n Jyväskylän myyntijohtaja Kimmo Suontausta.

Uuden kanavan aloitusta juhlistettiin menneenä viikonloppuna Jyväshovissa järjestetyissä tansseissa A. Aallon Rytmiorkesterin
tahtiin. Seuraavan kerran Radio Jyväskylä jalkautuu Ween Maan Wiljaa kala- ja elomarkkinoille. Tapahtumassa kävijät voivat
tutustua uuden paikallisradio Radio Jyväskylän toimittajiin ja radiolähetykseen.
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SBS Discovery Radio Oy on kaupallisen radiotoiminnan markkinajohtaja, johon kuuluvat valtakunnalliset radiokanavat The Voice, Iskelmä ja
Radio City sekä paikallisradiot Radio Pooki Raahessa, Play Radio Tampereella ja Radio Jyväskylä. SBS Discovery Radio Oy panostaa
vahvasti laadukkaisiin online-sisältöihin ja radiokanavien online-yhteisöt ovat maan suosituimpia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 16 M€.
SBS Discovery Radio Oy työllistää Suomessa noin 130 media-alan ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut erinomaisesti Great Place To Work
–tutkimuksessa ja sen tavoitteena on olla Suomen paras media-alan työpaikka. SBS Discovery Radio Oy:n omistaa amerikkalainen mediayhtiö
Discovery Communications.


