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Asuinalueilta Korpilahden Kotikulmilla torstaina 28.10.2021 
 

Asuinalueillat tunnettiin aikaisemmin Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa- 

tilaisuuksina. Nimenmuutos tuli kuitenkin ajankohtaiseksi, kun tilaisuudet koronan vuoksi 

siirtyivät etäyhteyksin järjestettäviksi. Kokemukset kevään etäasuinalueilloista olivat hyviä.  

Nyt oltiin etänä ja kisastudio oli Korpilahden yhtenäiskoululla. 

Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat: 

Jaakko Selin 

Jukka Hämäläinen 

Jari Colliander 

Mikko Seppälä 

Timo Lehtonen 

Ari Laitinen 

Mika Nousiainen 

Tuulikki Väliniemi 

Katri Ruth 

Janne Isotalo  

Markku Lahti 

Marika Visakorpi 

Irma Hirsjärvi 

Ilse Veijo 

Helinä Lähdesluoma 

Paul Abbey  

Markku Aarnos 
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Kaupungin työntekijöistä mukana keskustelemassa olivat: 

Arto Sipinen   kaupunkirakennepalvelut 

Jukka Karttunen   sivistyspalvelut/ liikunta 

Tanja Parviainen sivistyspalvelut/ nuoriso 

Satu Lahti  sivistyspalvelut 

Katri Hänninen sivistyspalvelut 

Anne Seppälä       sosiaali- ja terveyspalvelut 

Jonna Paukkonen sosiaali- ja terveyspalvelut 

Jari Lohi       kaupunkirakennepalvelut 

Antti Rajala      sivistyspalvelut 

Satu Altén        sivistyspalvelut 

 

Ilta järjestettiin etäyhteyksin. Paikan päällä Korpilahden yhtenäiskoululla oli kisastudio. 

jonne oli myös mahdollista osallistua. 

Mukana oli 118 osallistujaa, joista kisastudiossa oli 55 henkilöä. 

 

1.Tilaisuuden aloitus 

Erikoissuunnittelija Antti Rajala toivotti osallistujat tervetulleeksi ja esitteli pikaisella 

kättennostolla tilaisuudessa mukana olevat luottamusmiehet ja kaupungin työntekijät.   

Hän kertoi myös illan ohjelman.  

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin toivotti omalta osaltaan osallistujat 

tervetulleeksi ja oli matkalla kisastudioita kohti Korpilahdelle. 

2. Illan alustukset: 

Kaupunkirakennepalveluista Arto Sipinen ja sivistyspalveluista/ liikuntapalveluista Jukka 

Karttunen pitivät alustukset tässä asuinalueillassa. 
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Arto Sipinen: 

Arto Sipinen kertoi, että Korpilahdella on menossa monia kaavoitukseen liittyviä hankkeita. 

Muun muassa ELY-keskus pyytää parhaillaan kommentteja VT9 

aluevaraussuunnitelmasta, joka koskee Korpilahden taajaman liittymiä. Palautekysely on 

auki 7.11. saakka.  

Salolan tuulivoimahankkeen kaavaluonnos esitellään kaupunkirakennelautakunnassa 

18.11. Lautakunnan päätösasiana se on joulukuussa. Kaava on nähtävillä joulu- 

helmikuun aikana. Asiaa esitellään yleisötilaisuudessa 20.1. (alustava ajankohta). 

Lisäksi Alkio-opisto on teettänyt visioinnin, Master Planin Tähtiniemeen. Ja Taajama-

aluetta kaavoitetaan: vanhan K- marketin ja entisen päiväkodin ja Tele-talon aluetta 

kaavoitetaan asuinrakentamista varten. Esitys liite 1. 

Jukka-Pekka Karttunen: 

Jyväskylän kaupungin alueen kattava liikuntapalveluiden palveluverkkoselvitys valmistui 

tänä syksynä. Korpilahden keskustan alueelle on suunnitteilla lähiliikuntapaikka, ja alueen 

asukkaat pääsevät mukaan suunnitteluprosessiin, kun se aikanaan käynnistetään. 

Yhtenäiskoulun yleissuunnitelma valmistui 2010. Nyt uutta ala-asteen pihalla oleva 

monitoimikaukalo. Uusia toiveita alueelle ovat mm. pumptrack- rata ja skeittipaikka. Esitys 

liite 2. 

3. Pienryhmätyöskentely 

Alustusten jälkeen jakauduttiin kuuteen eri ryhmään, etänä olijat neljään ja Korpilahden 

yhtenäiskoululla seitsemään ryhmään kisastudion suuren osallistujamäärän johdosta.  

Ohjeistus pienryhmä työskentelyyn: 

■ Kun ensimmäisen kerran puhutte, esitelkää itsenne – Etunimi ja asukas/ työntekijä/ 

valtuutettu 

■ Valitkaa kirjuri, joka laittaa keskusteluaiheita ylös 

■ Mikä on parasta Korpilahdella? 

■ Mitä kehityskohteita Korpilahdella on? 

■ Mikä pohdituttaa? 

■ Valitkaa yksi aihe, jonka haluatte nostaa yhteiseen keskusteluun 
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4. Kehityskohteet 

Kaavoitus 

• Keskustan kehittäminen on tehtävä monipuolisesti: tarvitaan tontteja asukkaille ja 

yrityksille ja teollisuudelle. Vapaiden tonttien markkinointia pitää parantaa. Tontteja 

on jo kaavoitettukin, mutta käyttöön niitä ei ole vielä saatu. 

• Kaava (keskustan tietyt alueet) on ollut vireillä vuodesta 2009 ja kesken edelleen. 

Teollisuusalueiden kehittäminen tulisi pitää mielessä. 

• Liikennejärjestelyt, erityisesti ysitien ratkaisut, molemmat liittymät on saatava pian 

työn alle. Tärkeäksi nousee kysymys, halutaanko Korpilahden keskusta eristää vai 

saada sinne lisää väkeä. 

• Parkkipaikkoja tulisi saada keskustan alueelle lisää, tämä pitäisi muistaa pitää 

mielessä jatkossakin.  

• Ysitien parannus välillä Muurame -Korpilahti olisi myös tarpeen. 

• Iloniemen kaavoituksen tilanne 

• Syrjäkylillä koetaan, että keskustelu pyörii aina keskusta-alueen kehittämisen 

ympärillä eikä selkeää suunnitelmaa tai intressiä Korpilahden sivukylille ole.  

• Korpilahden syrjäkylien ja haja-asutusalueiden rakentaminen on vaikeaa, koska 

kaavoittaminen on hidasta ja epäoikeudenmukaista epäoikeudenmukaisuutta (miksi 

ei saa rakentaa omalle maalle keskelle metsää, jos haluaa).  

• Malminetsintä, kaivoshanke huolestuttaa luonnon ja ympäristön kannalta.  

• Tuulivoimasta tarvitaan lisää tietoa. Korpilahden yläkoululla paikalla olevista 

osallistujista suurin osa vastusti tuulivoiman rakentamista. Osa hyväksyy 

varauksella. 

• Toivottiin, että vahvemmin pyrittäisiin löytämään keinoja kylien vetovoimaisuuteen 

ja asutuksen hajauttamiseen. Kaavoituksen nähtiin olevan merkittävä tekijä tässä: 

kylille ei tule uusia ihmisiä, jos ei ole mahdollisuutta rakentaa uusille alueille.  

Vastaus: 

o Korpilahdella on vapaana ja myynnissä kuukausittaisessa haussa tontteja 

Kirkkolahdessa, Saakoskella ja Tikkalassa. Lisäksi yksityisten mailla on 

kaavoitettuja rakennuspaikkoja, joiden tarjolla olo riippuu maanomistajista. Koko 

Jyväskylän alueella niin sanotussa maaseutukaavoissa on n. 1000 rakentamatonta 
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rakennuspaikkaa, joista valtaosa yksityisten mailla. Rakentamista seurataan 

vuosittain KymppiR -ohjelmassa. Valtaosa uusista omakotitaloista rakennetaan 

asemakaava-alueille. Jyväskylässä noin 20 omakotitaloa rakentuu vuositasolla 

maaseudun osayleiskaava-alueille tai muulle maaseudulle. Uusien alueiden 

kaavoittaminen perustuu tapahtuneeseen kehitykseen ja mm. väestöennusteeseen 

peilaten.  

Korpilahden vapaat tontit: 

https://kartta.jkl.fi/IMS/fi?REQUEST=SiteSearch&theme=Asemakaava&SiteClass=1 

o Salolan tuulivoima hankkeesta tiedotetaan aineiston valmistuttua syksyllä 2021. 

Yleisötilaisuus pidetään 20.1.2022. Keski-Suomen ELY-keskuksen tuore 

tuulivoimaopas: https://www.doria.fi/handle/10024/182294” 

o Keskisuomalaisessa 10.11. oli tietoa mm. malminetsintäluvan tilanteesta. 

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesilla arvioidaan, että Malminetsintäyhtiö 

Mawsonin hakema malminetsintälupa saa ratkaisunsa näillä näkymin muutaman 

viikon kuluttua. Kaivoslain uudistuksen käsittely on eduskunnassa lykkääntynyt ensi 

vuoteen. Kaivostoiminta alkaa Suomessa malminetsintävarauksella. Varaus on 

Tukesille tehtävä ilmoitus. 

Liikuntapalvelut 

• Korpilahdella toimivat järjestöt ovat tehneet vetoomuksen kaikille yhtenäisestä 

liikuntapalvelusta ja Korpilahdelle halutaan oma liikuntapaikkasuunnitelma. 

• Skeittikenttää tarvitaan. 

• Pyöräily ja patikointireitit ovat vain harvojen tiedossa, koska niitä ei ole merkitty. 

• Erilaiset järjestöt ja yhdistykset voivat käyttää esim. koulujen tiloja ilmaiseksi, mutta 

ei liikuntatiloja. Tarvetta liikuntatiloille olisi, mutta vuokrat estävät käytön. 

• Eikö koulun tilojen tehokas käyttö ole kaikille parasta – niin koululle kuin asukkaille? 

• Korpilahdelle haluttaisiin oma nimetty liikuntapaikkojen hoitaja, näin yhteydenpito 

olisi helpompaa: esimerkiksi jos latujen kunnostusta tarvitaan. 

• Latuja toivotaan tasaisemmalle maalle, esimerkkinä vanhat Hurttian koulun 

maastossa olleet ladut. Tasainen kuntolatu sekä polku ikäihmisille ja pikkulapsille 

luvattu vuonna 2024, mutta toivotaan aiempaa toteuttamista. 

• Metsälatuja toivottaisiin lisää.  

• Voitaisiinko pienemmillä koneilla voisi auttaa latujen tekemisessä?  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fkaavoitus%2Fprojektit-ja-ohjelmat%2Fmaankayton-toteutusohjelma-kymppi-r&data=04%7C01%7C%7Cc4220f359d974a24aefb08d9a451731e%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637721492034461346%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RrLahKjYO8n6TpE6Pq2y%2BiZpuRYyeweWazRAWrkhK5U%3D&reserved=0
https://kartta.jkl.fi/IMS/fi?REQUEST=SiteSearch&theme=Asemakaava&SiteClass=1
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doria.fi%2Fhandle%2F10024%2F182294&data=04%7C01%7C%7Cc4220f359d974a24aefb08d9a451731e%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637721492034461346%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PMrOl85DznMG5q3FyQrIQ23p1UXGuUz6GpaqHGmJwfc%3D&reserved=0


6 
 

• Endurorataa toivottiin Tikkalan päiväkotikoulun oppilaan videossa. 

• Uimarantojen käytön tarkistusta haluttaisiin: Korpilahden suosituinta rantaa 

(Talvilahden ranta) ei nyt hoideta kaupungin puolesta. Lisäksi haluttaisiin uimaranta 

kirkonkylälle. 

• Beach Volley kentän ja leikkikentän viereen uimaranta. 

Vastaus: 

o Kaupungin ylläpitämissä kaikissa liikuntapaikoissa on yhtenäinen hinnoittelu 

riippumatta asuinalueesta, joka on nähdäkseni tarkoituksenmukaista myös jatkossa. 

Liikuntatiloista perittävät maksut ovat vahvasti subventoituja eli huomattavasti 

todellisia kustannuksia edullisempia. 

o Liikuntapalvelut ylläpitää tällä hetkellä Korpilahdella kahta uimarantaa eli Pappilan 

ja Tähtiniemen uimarantoja. Kaupunkirakennelautakunta päätti jo vuonna 2014 

lakkauttaa Talvilahden uimarannan, joten se ei ole kuulunut liikuntapalvelujen 

hoitovastuulle missään vaiheessa. Toisaalta Jyväskylän keskustaajaman 

ulkopuolella sijaitsevista 

uimapaikoista tai -rannoista Tähtirinteen uimaranta ja Pappilan uimaranta ovat 

saaneet vähiten pisteitä liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksessä vuonna 2021, 

joten uusien uimarantojen hoitovastuulle ottaminen Korpilahdella ei ole 

palveluverkon näkökulmasta tarkoituksenmukaista. 

o Korpilahdella liikuntapaikkojen hoidosta vastaa liikuntapaikkamestari Janne 

Savolainen. 

o Liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelmassa on suunniteltu toteutettavan 

Korpilahdelle helppo valaistu ulkoilureitti vuonna 2024. Kaupungilla on ns. sisäinen 

tehtävänjako niin, että Liikuntapalvelut on vastannut skeittipaikkojen rakentamisista 

ainoastaan koulujen yhteydessä olevien lähiliikuntapaikkojen yhteyteen ja muutoin 

skeittipaikoista vastaa liikenne- ja viheralueet. 

o Liikuntapalvelujen käyttämän määrärahan osalta asiaan olisi vielä mahdollista 

vaikuttaa eli vaihtoehtoisesti mikäli alueen kuntalaiset niin toivovat voidaan tuo 

määräraha kohdentaa myös toisin (esim. pieni lähiliikuntapaikka). Tästä voidaan 

järjestää alueen asukkaille vielä lähempänä toteuttamisajankohtaa esimerkiksi 

kysely/ äänestys paikallisille. 

o Jyväskylän ulkoilureitit on kerätty ulkoilupaikkaoppaaseen. Oppaaseen on kerätty 

Jyväskylän kaupungin ylläpitämät julkiset ulkoilu- ja virkistyspalvelut. Oppaan saa 
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helposti käyttöön liikuntapalveluiden verkkosivuilta 

osoitteesta: https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/2021-

10/JKL_Ulkoilupalvelut_esite_01102021_web.pdf . Lisäksi opasta on jaossa 

Liikuntainfossa ja Visit Jyväskylän pisteellä. 

o Kaupungilla on pyöräilykarttoja, mutta ei erillisiä ulkoilureitistöillä kulkevia karttoja. 

Osa reiteistä on varmaankin sellaisia, jotka eivät osa kaupungin ylläpitämiä reittejä.  

o Vastasimme järjestöiltä tulleeseen mielipidekirjoitukseen vastineella. Vastine on 

ilmestynyt viikolla 43 Korpilahti-lehdessä 

 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, Kansalaisopisto ja Kirjastopalvelut 

• Tarjolla on vähän kulttuuripalveluja lapsille ja nuorille. 

Vastaus:  

o Kaikki Kompassin (esi- ja perusasteen kulttuuriopas) sisältö eli retket taidelaitoksiin, 

esitykset ja taidepajat tavoittavat kaikki Jyväskylän peruskoulut, myös Korpilahden. 

o Varhaiskasvatuksen taidepajat kiertävät vuorovuosin kaikki päiväkotialueet. 

Esitystarjontaa on joka vuosi kaikille päiväkodeille.  

o Korpilahden neuvola sai upean taideteoksen seinilleen viime vuonna.  

o Kirjastoon tulee vuosittain lasten esityskiertue. Lasten Lystin (lasten 

kulttuuritapahtumat) ohjelmassa käydään vuosittain Korpilahdella. 

 

• Kansalaisopiston kursseja on vähennetty. 

Vastaus: 

o Syksystä 2019 tietoa on koottu Korpilahden alueelta omana yksikkönä.  

o Tässä kootusti.  

Korpilahden kurssien määrä sekä toteutuneet opetustunnit: 

LUKUVUOSI     KURSSIT           TOTEUTUNEET TUNNIT 

2021-2022              47                        1163 

2020-2021              44                         970 

2019-2020              48                        1071 

o Viime lukuvuotta sekä tätä vuotta on toki korona kurittanut, mutta noissa lukemissa 

suurin piirtein mennään eikä kansalaisopistolla ole aikeita vähentää kursseja 

Korpilahdella tulevina vuosina.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FJKL_Ulkoilupalvelut_esite_01102021_web.pdf&data=04%7C01%7C%7C110b8f06411a47cd0c8508d9a85c06a4%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637725935476687702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ga3LiM3vQpjT9R%2Bik8Lw%2BSx6r1m3neMelCNpjnbvheA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FJKL_Ulkoilupalvelut_esite_01102021_web.pdf&data=04%7C01%7C%7C110b8f06411a47cd0c8508d9a85c06a4%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637725935476687702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ga3LiM3vQpjT9R%2Bik8Lw%2BSx6r1m3neMelCNpjnbvheA%3D&reserved=0
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o Aika ajoin kursseja lopetetaan, jos osallistujamäärät ovat kovin alhaiset. Näiden 

kurssien tilalle laaditaan kuitenkin uusia kursseja kuntalaisten toiveita kuunnellen. 

Joten vinkkejä uusista kursseista voi vinkata opettajalle tai rehtorille suoraan. 

o Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa 8.12. klo 16.00. Tervetuloa uudet sekä 

vanhat opiskelijat! 

 

• Kirjastoauton käyminen pohjoisen Korpilahden kylillä on lapsiperheille tosi tärkeä. 

Vastaus: 

o Kirjastoautoreitit jatkavat nykyisellään ja pohjoisen Korpilahden asukkaat saavat 

edelleen kirjastoautopalvelunsa kuten nykyäänkin. Omatoimikirjastoista tulee 

kiitosta kaikilta alueilta, joissa niitä on. 

Nuorisopalvelut 

• Mopoilijat aiheuttavat vaaratilanteita. Nuoriso pitäisi saada mukaan rakentamaan 

vaikka mopoilureittejä. 

• Nuorisoverstaan toiminta turvattava. Moottorikerhotilan tarvetta olisi. 

• Nuorisotyöntekijöitä tarvitaan enemmän kuin mitä nyt on. Mietittävä myös kylien 

tarve.  

• Nuorisotalo, mistä löytyy biljardipöytä, graffitiseinä (Tikkalan päiväkotikoulun 

nuorten toivelistalla) 

Vastaus: 

o Mopoilijoiden liikennekasvatuksen osalta keskeiset tahot ovat koti, koulu ja 

oppilaitokset. Mutta myös nuorisopalvelujen toiminnassa käydään mopoiluun 

liittyvää keskustelua ja pyritään ohjaamaan nuorten liikennekäyttäytymistä.  

o Mopoilureittien suunnittelu ei kuulu nuorisopalveluiden toimintaa, mutta toki 

nuorisopalvelut voivat tällaisessa toiminnassa olla yhteistyökumppanina, jos 

resurssit mahdollistavat. Kuitenkaan päävastuuta mopoilureittien suunnittelusta 

nuorisopalvelut eivät voi ottaa. 

o Nuorisoverstaan toiminta jatko liittyy meneillään olevaan nuorisopalvelujen palvelu- 

ja tilaverkkoselvitykseen, joka valmistunee vuoden 2022 aikana. Nuorisoverstaan 

toiminnan jatko on yhteydessä tila- ja henkilöstöresursseihin. Nuorisoverstas vastaa 

oalta moottorikerhotilan tarpeeseen Korpilahden alueella. Nuorisoverstas on ainoa 
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Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden tila, jossa on mahdollisuus esim. mopojen 

korjaukseen. 

o Nuorisopalveluissa tunnistetaan erittäin hyvin nuorisotyöntekijöiden tarve koko 

kaupungin tasolla. Valitettavasti nuorisopalvelut ei pysty esim. Korpilahden kylille 

tarjoamaan palveluita muuten kuin jossain määrin liikkuvan nuorisotyön keinoin. 

Nuorisopaku on juuri aloittanut säännölliset käynnit Tikkalassa (tiistai-iltaisin). 

o Tikkalaan sijoittuvan nuorisotilan osalta nuorisopalvelut selvittävät tilannetta 

nuorisotilaverkkotyössä, joka valmistuu vuoden 2022 aikana.  

o Nuorisopalvelut selvittävät, onko mahdollista esim. saada graffitiseinää Tikkalan 

koulun lähelle tai järjestää erillinen tapahtuma graffitien tekemisestä. 

Ikääntyneiden palvelut 

• Korpilahdella lopetettiin Iltatähden toinen palveluyksikkö. 

Vastaus:  

o Korpilahdelle pitkäaikaishoidon yksikön lopettamiseen syynä oli, että 

vanhuspalvelulaissa sekä laatusuosituksessa pitkäaikaista laitoshoitoa ei suositella 

enää järjestettäväksi kuin vain poikkeustapauksissa, painopisteenä kotiin 

annettavat palvelut ja kodinomaiset palvelut kuten tehostettu palveluasuminen, mitä 

Iltatähti on. Tehostetussa palveluasumisessa pystytään turvaamaan kaikkien hoito. 

Korpilahden paikkatilanne suhteessa korpilahtelaisiin käyttäjiin oli myös suuri, eikä 

kaupungin alueella asuvilla ollut halukkuutta siirtyä Korpilahdelle asumaan. 

 

• Tuetun asumisen yksikköä oli suunniteltu Korpilahdelle. Ei perustettu. Oliko syynä, 

että Jyväskylän keskustasta liian pitkä matka omaisilla. 

Vastaus:  

o Todennäköisesti suunnittelun takana on ollut yksityinen toimija, joka on tehnyt oman 

ratkaisuunsa asiasta. Kaupungin puolelta ollaan sitä mieltä, että Korpilahti olisi ihan 

hyvä paikka. Toki yleisen liikenteen toimivuus vaikuttaa myös. 

Liikenne ja Viheralueet 

• Teiden kunnossapito on huonolla tolalla syrjäisimmillä seuduilla, esimerkkinä 

Petäjävedentie. 
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• Toimivat tietoliikenneyhteydet, työelämän käytänteiden muuttuminen vaatii hyvää 

yhteyttä. 

• Tikkalan kevyenliikenteen väylä tarvitaan koululle, lisäksi huolettaa koulun 

läheisyydessä valaistuksen vähyys. 

• Teiden lisävalaistukseen on tarvetta ainakin Tikkalassa ja Saakoskella. Valaisimien 

kunnossapidossa on erilaisia käytäntöjä. Esimerkiksi Saakoskella muutaman 

valaisimen vastuu on kyläyhdistyksellä.  

• Tieavustukset ovat vähentyneet uhkaavasti.   

• Päijänteentie on lupauksista huolimatta edelleen päällystämättä. 

• Hyvät liikenne yhteydet ja linja-auton kulkeminen ovat tärkeitä. 

• Suojateitä Tikkalaan ja Mehtosen kaupan mutkan raivaaminen näkyvyyden ja 

turvallisuuden parantamiseksi (Tikkalan päiväkotikoulun oppilaiden terveiset). 

• Tori tai Kirpputori (Tikkalan päiväkotikoulun oppilaiden terveiset) 

• Saakoskelle haluttaisiin lapsiperheille leikkipuisto tai vastaava.  

• Koirapuisto toiveena Korpilahdelle. 

• Jäällä liikkuminen mökkiläisille tulisi sallia kuten kalastajillekin sallitaan. 

• Sataman alueen kehittäminen ja siistiminen. Venesäilytykseen satama tai alue 

jostain toisaalta. Veneiden talvisäilytyksen parantaminen. 

Vastaus: 

o Petäjävedentien kunnossapito on valtion eli ELY:n vastuulla.  

o Tietoliikenneyhteydet ovat operaattoreiden vastuulla 

o Tikkalan kevyenliikenteen väylän toteutustarve on ilmeinen, mutta se sijaitsee 

ELY:n alueella. Valaistuksen parantamiseen voi kaupunki osallistua. 

o Teiden lisävalaistus: Tien tai kadun valaiseminen on osa tienpidon kustannuksia, 

jotka lähtökohtaisesti kuuluvat tienpitäjälle. Asemakaava-alueella sijaitsevilla 

kaduilla tienpitäjänä toimii kaupunki ja yksityisillä teillä tiekunta. Vuoden 2009 

kuntaliitosta edeltäneellä ajalla Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta ja 

Korpilahden kunta ovat avustaneet eräiden yksityisten teiden valaistuksen 

rakentamista. Samalla on tehty päätökset rakennetun valaistuksen ottamisesta 

kunnan ylläpitoon. Usein valaistuksen rakentamisen perusteena on ollut alueella 

toimiva kyläkoulu, kauppa tai muu palvelu. Kuntaliitosten jälkeen Jyväskylän 

kaupungille tehtiin säännöllisesti aloitteita, joissa toivottiin kaupungin toteuttavan 
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yksityisen tien valaisemisen. Näihin pyyntöihin jouduttiin vastaamaan kieltävästi, 

koska niihin ei voitu osoittaa rahoitusta. Uuden kunnan perustamisen jälkeen 

päätettiinkin yhtenäistää yksityisten teiden valaistuskäytännöt. 

o Vaihtoehtoja oli käytännössä kaksi. Siirtää valaistuksen omistus ja ylläpito 

kokonaan tiekuntien vastuulle tai periä valaistuksen ylläpidosta korvaus.        

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2014, että kaupunki jatkaa 

yksityisteille rakennettujen valaistusten ylläpitoa. Huonokuntoisen valaistustekniikan 

siirtämistä tiekuntien vastuulle ei pidetty kohtuullisena. Yksityisille teille rakennetun 

ulkovalaistusten ylläpitokustannukset päätetiin kuitenkin jatkossa ottaa huomioon 

yksityistieavustuksia myönnettäessä avustusta vähentävänä tekijänä. Näin 

tiehoitokunnat saatiin avustusten osalta tasa-arvoisempaan asemaan. Samalla 

päätettiin, että yksityisteille otetaan käyttöön valaistuksen sammuttaminen yöajaksi, 

klo 23.00- 05.00, koska teillä oli yöaikaan vähemmän liikennettä. Lisäksi kesäkatko 

päätettiin toteuttaa kaupungin katuverkkoa hieman pitempänä. Näillä 

energiansäästötoimenpiteillä saavutettavat säästöt päätettiin huomioida tiekuntien 

hyväksi avustuksia myönnettäessä. Lisäksi päätetiin, että mikäli 

yksityistiehoitokunta haluaa luopua valaistuksesta, poistaa kaupunki valaistuksen 

kustannuksellaan, eikä tiekunnan tarvitse osallistua purkukustannuksiin. 

o Tiehoitokuntia, joita edellä mainittu päätös koskee, on noin 20 kappaletta.  

o Tieavustukset: Vuoden 2022 talousarviossa yksityistieavustuksien määrärahaa on 

nostettu 50 000 euroa. 

o Päijänteentie: Tien päällystäminen on investointiohjelmassa 2022, suunnittelu 

käynnissä. 

o Liikenne yhteydet ja linja-auton kulkeminen: Korpilahden linja-autoliikenne 

järjestetty yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa ja tarjontaa on 

täydennetty Korpilahti – Jyväskylä välillä Jyväskylän seudullisen viranomaisen 

toimesta. Linja-autovuorojen hankinnat kirjattu sopimuksiin, joten vuorojen 

säilyminen on turvattu paremmin kuin esimerkiksi markkinaehtoisessa liikenteessä, 

jossa koronan takia vuorotarjontaa on useilla alueilla supistettu matkustajamäärien 

laskun seurauksena. Tikkala - Saukkola suunnalla joukkoliikennettä on järjestetty 

työ- ja koulumatkojen tarpeiden mukaisesti Jyväskylän suuntaan ja yksittäisiä 

vuoroja koululaisille Korpilahden suuntaan. Nämäkin vuorot ovat myös 

sopimustenalaisia vuoroja, joten vuorojen säilyminen on turvattu. 
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o Suojatie ja Mehtosen kaupan mutkan raivaaminen: Valitettavasti eivät ole 

kaupungin / liikenne- ja viheralueiden omistamia alueita.  

o Tori tai Kirpputori: Ei ole liikenne- ja viherpalveluiden asiaa. 

o Saakoskelle leikkipuisto tai vastaava: 

o Viherpalveluiden Kymppi V-ohjelmassa, jonka kaupunkirakennelautakunta on 

hyväksynyt, on tarkasteltu leikkipuistojen ja koirapalveluiden palveluverkkoa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/2021-06/kymppiv2021-30_raportti.pdf 

o Korpilahdelle ja Saakoskelle ei ole ohjelmoituna palveluiden laajennusta 

kummankaan palvelun osalta. Leikki- ja koirapuiston rakentaminen edellyttävät 

lisämäärärahaa ensin kertaluonteisena investointeihin ja pitkäkestoisena 

viherkunnossapitoon, jossa määrärahat ovat tiukat nykyisen palveluverkonkin 

ylläpitämiseen. Leikkipuistoissa palvelun tuottajalla on vastuu toimintojen 

turvallisuudesta ja sen vuoksi kustannukset kunnossapitoon ovat huomattavat 

huomioiden myös ehdotettu sijainti ja alueen asukasmäärä. Leikkipuisto 

Saakoskelle ei ole mahdollinen huomioiden viherkunnossapidon resurssit.    

o Koirapuisto: 

Koirapuiston osalta tarkastellaan Korpilahden lisäksi Mannilaan tullutta 

koirapuistoaloitetta. Korpilahdelle sekä Mannilaan on sovittu esitysten tekijöiden ja 

viherpalveluiden tapaaminen 11.11. Kaupungissa on koirapuistoja, jotka ovat 

kokonaisuudessaan yhdistysten kunnossapitämiä, jolloin perustamiskulut jäisivät 

kaupungin osuudeksi ja kustannusrasitetta viherkunnossapidolle ei tulisi. 

Koirapuistoasia otetaan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn selvitysten 

jälkeen. 

o Jäällä liikkuminen mökkiläisille tulisi sallia kuten kalastajillekin sallitaan.  

o Rajoitetaan vain Korpilahden kylän edustan alueella (ELY:n päätös) , ei muualla 

myöskään moottorikelkallakaan liikkumista rajoiteta. 

o Sataman alueen kehittäminen ja siistiminen. Venesäilytys. satama tai alue jostain. 

Veneiden talvisäilytyksen parantaminen: Korpilahden satamassa oleva veneiden 

talvisäilytysalue sijoittuu pääosin asemakaavan mukaiselle satama-alueelle, joka on 

tarkoitettu veneilyä palvelevien toimintojen alueeksi. Vireillä ei ole suunnitelmia 

talvisäilytysalueen siirtämiseksi muualle. Veneiden talvisäilytyspaikkoja valvotaan ja 

siivotaan säännöllisesti. Paikan vuokraajalla on vastuu huolehtia paikansa 

siisteydestä.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-06%2Fkymppiv2021-30_raportti.pdf&data=04%7C01%7C%7Cc7beed6f2f0a408eb73b08d9a374ec99%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637720544909246761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N9MmTPYPOeWQHnGQ3Q0lesuxLOKw6MZv7IlMUF7CbOA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2Ffi-FI%2FAsiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi%2FLuvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi%2FKiellon_ja_rajoituksen_hakeminen_maasto_ja_vesiliikenteelle%2FMaastoliikenne%2FMaastoliikennerajoitukset_KeskiSuomessa(30321)&data=04%7C01%7C%7Ce19392ffe0254c1e5f8208d9a37865e8%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637720559759205195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cdSNBaXYUizCULjOYPrxZEVopsmpyKhiCl9bi3inez0%3D&reserved=0
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Pääsääntöisesti veneiden talvisäilytyspaikat tyhjennetään kesänajaksi. Jos on jotain 

poikkeuksia, tilanteet katsotaan aina tapauskohtaisesti (esimerkiksi sairastumiset). 

 

Samalla alueella olevan, kotitalouksien pakkausjätteille tarkoitetun Rinki- 

ekopisteen siirtämiselle ei myöskään ole olemassa suunnitelmia. Kaupungilla ei ole 

osoittaa muuta paikkaa Korpilahden keskustan alueella ja kaupunkilaisille halutaan 

tarjota mahdollisuus kierrättämiselle myös tällä alueella. Pisteen ylläpitäjälle on 

annettu usein palautetta pisteen siisteydestä ja he ovat myös tiivistäneet alueen 

puhtaanapitoa. Valitettavasti pisteelle kuitenkin tuodaan myös sinne kuulumatonta 

jätettä, jonka vuoksi ympäristö on usein siivoton. 

Matkailu 

• Matkailuelinkeinon potentiaalisuuden hyödyntämättä jättäminen huolettaa. 

• Korpilahden alueen hyödyntäminen matkailun kannalta: kaunis luonto, Päijänne. 

• Myös Korpilahden talvea voisi markkinoida. 

• Korpilahden alueessa on paljon hiomatonta timanttia. Luontoa voisi hyödyntää, 

kaupunki voisi paremminkin tätä asiaa huomioida ja edistää. 

• Matkailun hyödyntäminen toisi lisää elinkeinoja Korpilahdelle. 

•  Alkio-opiston hyödyntäminen. 

Vastaus:  

o Huoli on ymmärrettävä, mutta sikäli aiheeton, että kaikki aktiiviset toimijat (eli 

matkailutoimijoiden halu hyödyntää palveluita) pääsevät tasapuolisesti ja 

täysimääräisenä mukaan esimerkiksi Visit Jyväskylä Regionin toimintaan. Osa 

toimijoista myös on ollutkin aktiivisemmin mukana Korpilahdelta. Varmasti tärkeintä 

on, että Visit Jyväskylä Regionin toimintaa tuodaan säännöllisesti tutuksi. Vuoden 

alusta Visit Jyväskylä Regionilla alkaa myös uusi ”kuntakummitoiminta”, joka tähtää 

jokaisen alueen toimijoiden aktivointiin ja kummit tutustuvat erityisesti aina 

nimettyjen alueiden ja kuntien matkailusisältöihin. Korpilahti kuuluu Jyväskylän 

alueen kuntakummin alueeseen. Kannattaa ottaa yhteyttä, matkailusisältöjen osalta 

esim. matkailu@jyvaskyla.fi tai olemalla suoraan yhteydessä työntekijöihin. 

o Korpilahden alueen hyödyntäminen matkailun kannalta: Korpilahti on yksi eniten 

meidän (VJR) esilletuomista järvi ja luontoalueista, joten tämän kanssa ei 

mailto:matkailu@jyvaskyla.fi
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ongelmaa. Lisäksi Oravivuori on Unescon myötä meidän kaikissa imagollisissa 

video- ja kuvamateriaaleissa sekä yksi kehityskohteitamme matkailun osalta. 

o Myös Korpilahden talvea voisi markkinoida: Kyllä, ilman muuta voi. Siihen vaikuttaa 

kuitenkin myös se, mikä on markkinoitavissa. Eli mikä on saavutettavaa 

Korpilahdella talvella. Toimijatasolla kannattaa lähteä aktiivisesti mukaan meidän 

sisällöntuotannon aiheiksi ja sesonkikampanjoihin (tuodaan esille sidosryhmän 

uutiskirjeissä ja tilaisuuksissa) 

o Korpilahden alueessa on paljon hiomatonta timanttia. Luontoa voisi hyödyntää, 

kaupunki voisi paremminkin tätä asiaa huomioida ja edistää: Visit Jyväskylä 

Regionin kautta toteutuu alueen markkinointi (kotimaa ja kansainvälinen), neuvonta, 

edunvalvonta, valmennukset ja alueen kehittäminen matkailuelinkeinon osalta 

esimerkiksi asiantuntija-apuna kehittämishankkeissa. Näissä meillä on 

mahdollisuus auttaa. Hyvä yhteistyö mm. maankäytön, ympäristöpuolen ja 

kaupunkirakenteen toimialan kanssa on Korpilahdelle myös tärkeä asia, samoin 

poikkitoimialalliset yhteistyöt muuten. 

o Matkailun hyödyntäminen toisi lisää elinkeinoja Korpilahdelle: kyllä matkailulla on 

merkittävät kerrannaisvaikutukset. Yhteistyöhalukkuus ja aktiivisuus on todella 

tärkeässä roolissa. Eli yritysten ja toimijoiden aktiivisuutta tarvitaan. Imagollisesti 

Korpilahtea ja varsinkin sen luonto- ja kulttuuriarvoa nostetaan jo tällä hetkellä esille 

erittäin paljon verrattuna moniin muihin Keski-Suomen alueisiin. Ihan perustellusti. 

o Alkio-opiston hyödyntäminen: Matkailu on ollut alusta saakka mukana 

asiantuntijana Tähtiniemen alueen kehittämishankkeissa ja masterplan-työssä. 

Alkio-opistoa tai Tähtiniemeä voidaan kuitenkin tuoda esille vain niiltä osilta, kun se 

on matkailijoille saatavilla ja niiden palveluiden osalta mitä se itse näkee 

matkailijoille tarjolla olevaksi. Mahdollisuuksia on Tähtiniemen alueella matkailun 

osalta katsottuna moneen, mutta valinnat ratkaisevat, miten ne ovat 

hyödynnettävissä. Suunnitelmavaiheessa markkinointia voidaan tehdä lähinnä 

investoreille (BJ) ja lopulliset valinnat suunnitelmaskenaarioista ja etenemisessä 

ratkaisevat (mihin suuntaan aluetta halutaan kehittää).  Esimerkiksi puhtaasti 

vapaa-ajanmatkailu vaatii toisentyyppisiä ratkaisuja kuin esim. ammattiin liittyvä 

ja/tai koulutusmatkailu tai matkailun ulkopuolinen toiminta. Valitut ratkaisut, 

laatutaso ja palvelumuotoilu ratkaisee myös, onko alue kansainvälisille vai kotimaan 

markkinoille soveltuva.  

o Visit Jyväskylän vastaukset viedään tiedoksi myös Elinkeinoyksikölle. 
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Viestintä 

• Jyväskylän eri alueiden vahvuuksia pitäisi tuoda enemmän esille. Nyt reuna-alueen 

monipuolisuus on unohdettu. 

• Korpilahtea pitäisi markkinoida enemmän, jotta sinne saataisiin ihmisiä muuttamaan 

ja pysymään.  

• Miten Korpilahti näkyy Jyväskylä brändissä? Jyväskylän maaseutualueita ei ole 

lainkaan mainittu. 

• Asukkaat ovat parhaita markkinoijia 

Vastaus:  

o Jyväskylästä viestitään kaupunkina, joka tarjoaa monipuolisia 

asumismahdollisuuksia. Henkilö, joka kiinnostuu alueesta enemmän, pääsee 

tutustumaan myös Korpilahden asumismahdollisuuksiin, palveluihin ja tietoihin 

esimerkiksi kaupungin verkkosivujen kautta.  

o Jyväskylä on muuttovoittokaupunki, jonka väkiluku kasvaa noin 1000 asukkaalla 

vuodessa. Korona-aikana näyttää vahvistuvan trendi, jossa hakeudutaan 

kaupunkikeskustasta väljemmän ja rauhallisen asumisympäristön piiriin. Tässä 

kilpailussa Korpilahti on kiinnostava kohde asumismahdollisuuksiensa ja toisaalta 

esimerkiksi Jyväskylän useita ympäristökuntia alhaisemman veroprosentin 

ansiosta.  

o Brändityössä nostettiin esille kaupungin tunnistetut vahvuudet sivistyksestä, 

opiskelusta ja liikunnasta, sillä ne ovat markkinoinnillisia erottavuustekijöitä, jotka 

erottavat kaupungin muista vastaavankokoisista kaupungeista. Kun puhutaan 

opiskelusta, esille tuodaan myös esimerkiksi Alkio-opiston tarjoamat 

opiskelumahdollisuudet.   

o Asukkaat ovat parhaita markkinoijia: Tämä on totta ja siksi monet Korpilahden 

aktiivisista asukkaista lähteneet kehittämishankkeet ovat saaneet laajaa näkyvyyttä 

ja hyvä kello on kaikunut kauaksi.  
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Edellisestä asukastilaisuudesta (4.9.2019) nousivat uudelleen: 

Kotisairaalahoito 

• Kotisairaanhoitoon Korpilahden alueella satsataan liian vähän, tämä tulisi saada 

kuntoon. Tätä on hoidettu jo pitkään yhden lääkärin ja 15 sairaanhoitajan 

vahvuudella. 

Vastaus:  

o Tällä hetkellä kotisairaalan toimintasädettä on rajoitettu 30min keskustasta, johtuen 

rajallisista resursseista.  

o Joitain potilaita on kauempaakin voitu ottaa kotisairaalan asiakkaaksi esimerkiksi iv 

antibiootin hoitoon hyödyntäen antibiootti pumppua, jolloin hoitajan käyntikerrat on 

saatu vähennettyä 4-6 x/vrk -> yhteen kertaan. Hankkeen kautta on haettu 

lisäresurssia ja tavoite on, että ensivuoden aikana laajentaa kotisairaalan 

toimintasädettä Syy tähän siis on pitkät välimatkat ja rajalliset hoitajaresurssit 

kotisairaalassa. 

Suun terveydenhuolto/ oikomishoitoasia:  

• Oikomishoitoon liittyvistä matkoista tulisi saada ilmeisesti lakisääteisesti 

matkakorvauksia? Miten näitä haetaan, missä tästä tiedotetaan? 

• Voisiko edes tarkastuskäynnit tuoda Korpilahdelle esimerkiksi suupirssillä? 

• Voisiko oikomishoitoa tehdä suupirssissä? 

Vastaus:  

o Tätä asiaa selviteltiin juuri ennen kuin korona-aika alkoi. Pahoittelut, että se jäi 

pandemian jalkoihin. Meillä on lomakkeet ym. jo valmiina, selvittelemme vielä 

maksuprosessin yksityiskohtia ja laitetaan sen jälkeen asiaankuuluvat tiedot 

nettisivuille. 

o Oikomishoidon järjestelyt tulee mietittäväksi hyvinvointialueelle mentäessä; mitkä 

ovat lähipalveluita ja mitkä palvelut keskitetään erikoishoidon yksikköön. En osaa 

vielä vastata yksityiskohtaisesti, mitä muutoksia on tulossa, mutta 

hyvinvointialueella tultaneen tekemään käytäntöjen yhtenäistämistä.  

o Suupirssin tilat eivät sovellu oikomishoitoon; hoidossa tarvitaan niin paljon 

välineistöä ynnä muuta toimintaan tarvittavaa, että ne eivät mahdu pieneen pirssiin. 

 



17 
 

5. Miksi Korpilahti on hyvä asuinalue? Alueen vahvuuksia. 

• Yhteisöllisyys, huolenpito naapureista. 

• Korpilahden teatteri mahtava varsinkin lapsille kohdennettu. 

• Musiikkitarjontaa löytyy, mutta kuoroja vaihtelevasti. 

• Seurakunta tarjoaa hyvin toimintaa. 

• Maaseutunäkymä, Päijänne, luonto, metsät ja alueen rauha ja hyvä fiilis.  

• Kalastaminen. 

• Paluumuuttokin mahdollinen, kun nuoruus vietetty siellä 

• Puhdas luonto, Päijänne, metsät,  

• Harrastaminen kalastelu, metsissä samoilu onnistuu. 

• Korpilahti pieni kylä keskellä kaupunkia. Lapsille hyvä.  

• Jalkapallokenttä on tärkeä ajanviettopaikka. Tilaa löytyy kentältä. 

• Palvelut lähellä, kävellen ja pyöräillen. 

• Julkiset yhteydet kohtuu hyvät, tosin melko täydet. Jyväskylään pääsee kätevästi. 

• Kirjastossa kokoushuone käytössä tällä hetkellä. Itsepalveluajat huippua. 

• Terveyspalvelut ovat toimineet hyvin.  

• Sivukylien aktiivisuus ja erilaiset talkoot.  

• Eri järjestöjen yhteistoiminta on ollut aktiivista 

• Talkoot 

Tikkalan päiväkotikoulun oppilaat lähettivät Asuinalueiltaan oman videon:  

• Tikkalan kylässä on hyvää:  

• Kyläkauppa, hyvä ilmoitustaulu, hyvä valikoima, kierrätyspiste, lämmin luistelukoppi, 

Suolaavu, Ulkoliikuntapaikka, Frispeecolf- rata 

Toiveet on lisätty liikenne- ja viheralueille sekä nuoriso- ja liikuntapalveluiden 

kohdalle. 

           Oli aivan huikea video! Kiitos Tikkalan päiväkotikoulun johtajalle ja oppilaille! 

 

6. Vielä mitä nousi keskusteluun:  

• Kyläkoulujen lakkauttamista kritisoitiin 

• Palveluiden säilyttäminen sekä keskustassa ja sivukylillä.  
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7. Muuta 

Ari Laitinen jakoi paikalla olleille kaupungin työtekijöille ämpärit, joissa oli Kärkisten sillan 

kuva.  

Adressin luovutus Jaakko Selinille ja Jukka Hämäläiselle: 

Nuorten skeittipaikka – vetoomus 1317:lla allekirjoituksella. Tämän  7 poikaa luovuttivat  

opettajansa Ilse Weijon johdolla.  Tämä sai valtaisat aplodit! Tämän lupasivat päättäjät 

viedä eteenpäin.  

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja siitä että, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat olivat 

paikalla!  Ihmisiä oli paikalla eri puolelta Korpilahtea, vaikka sää oli aika ikävä. 

Korpilahden omia valtuutettuja kiiteltiin ja Ilse Weijo ja Ari Laitinen vetivät tilaisuutta paikan 

päällä. Myös koulun rehtori Satu Lahti oli paikalla alusta loppuun asti.  

Jaakko Selin ja Jukka Hämäläinen kiittivät järjestäjiä ja runsasta yleisöä.   

Ilta jatkui etäyhteyksin kello 20 asti ja sen jälkeen vielä hetken paikan päällä. 

▪ Kaupungin palautepalvelun linkki  löytyy kaupungin nettisivuilta, se on hyvä väylä 

kysyä ja antaa palautetta kaupungin palveluista. 

Jatkoaskeleet: 

Tilaisuuden muistio löytyy kaupungin osallistu ja vaikuta sivuilla 

www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat 

Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Antti Rajala ja muistion kokosi 

osallisuuskoordinaattori Satu Altén.  

Apuna toimivat pienryhmien kirjurit ja Satu Lahti Korpilahden yhtenäiskoululta. Kiitokset 

heille. 

Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille. 

Kiitos kaikille palautekyselyyn vastanneille. Tilaisuuden kestoaika sai eniten kommentteja 

ja suurin osa totesikin, että aikaa oli liian vähän. 

 

https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback
http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
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Asuinalueillat jatkuvat syksyllä: 
 

Palokan Asuinalueilta torstaina 18.11.2021 

Tikkakosken Asuinalueilta torstaina 2.12.2021 

 


