
KORTEPOHJAN ASUINALUEILTA

9.3.2022

Tervetuloa!



ILLAN KULKU

■ Avaus ja ohjeistus
▪ Antti Rajala, Satu Altén

• kulttuuri- ja osallisuuspalvelut

■ Tervetulosanat

▪ Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin

▪ Kortepohjan asukkaat ry:n puheenjohtaja Hannele Tolvanen

■ Alustus illan teemaan
▪ Kortepohjan keskustan kaavoitus

▪ Jussi Sievänen, kaavoitussuunnittelija

■ Pienryhmäkeskustelut

■ Yhteinen keskustelu

■ Lopetus klo 20.00



TILAISUUDEN TARKOITUS

■ Illan tavoitteena on

▪ syventää ymmärrystä Kortepohjasta erityisenä alueena

Illan jälkeen helpompi jatkaa yhteistyötä Kortepohjaa koskevissa 
asioissa, suunnitella tulevaa ja käyttää saatuja tietoja päätöksenteossa

Saada vastauksia ajankohtaisiin asioihin – Illassa tai jälkikäteen

▪ Nettisivulle asuinalueiden koonnit illoista



OHJEET ILLAN KULKUUN

■ Kerro omista kokemuksista

■ Kuuntele toisia

■ Ole läsnä ja kunnioita toisia osallistujia

■ Hybridi

▪ Kamera

▪ Ei tallenneta



OHJEET ILLAN KULKUUN

■ Tiiviit puheenvuorot

■ Esittely ensimmäisen puheenvuoron yhteydessä

■ Kättä nostamalla saa puheenvuoron

▪ Sekä etänä että paikan päällä

■ Etänä: Mikit ja kamerat kiinni ellei toisin ohjeisteta



ALUEJAKO

■ Kortepohja

■ Laajavuori-Haukkala

■ Kortemäki

■ Korteranta

■ Kortesuo

■ Kortekeskus

■ Ylioppilaskylä



EDELLINEN TILAISUUS KORTEPOHJASSA

■ Edellinen ilta Kortepohja-Kypärämäen iltakahvit kuntapäättäjien 
kanssa

▪ 22.1.2020

▪ Liikenneratkaisut

▪ Keskustan kehittäminen

▪ Linja-autoyhteydet

▪ Ulkoilu, -liikunta ja virkistysalueet

▪ Muistio: www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat


TERVETULOSANAT



PIENRYHMÄKESKUSTELU

■ Mitä ajatuksia herättää Kortepohjan keskustan kaavoitus?

■ Mitä muita kehityskohteita Kortepohjassa on?

■ Valitkaa kaksi aihetta, jonka haluatte nostaa yhteiseen keskusteluun

▪ (toinen varalla)



PIENRYHMÄKESKUSTELU

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

■ Puheenjohtajan tehtävät

▪ Kirjata keskusteluja ylös

▪ Huolehtia, että lopuksi valitaan yksi aihe



PIENRYHMÄKESKUSTELU ETÄNÄ

■ Siirrytte hetken kuluttua painamalla Liity

■ Kamerat voi laittaa päälle

■ Käden nostolla puheenvuoro



PIENRYHMÄKESKUSTELUN ANTI

■ Päällimmäiseksi noussut aihe yhteiseen keskusteluun

■ Pienryhmistä yhteiseen keskusteluun nousseet asiat nettisivuille 
yhteiseen koontiin



MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

■ Illan anti löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat

▪ Ilmoitamme kun koonti illasta on valmis

■ Palautelomake illasta sähköpostiin

■ Palautekanava palvelee

■ Kevätkauden asuinalueillat:

▪ 24.3. Kypärämäen asuinalueilta

• Lakkovaroitus!

▪ 7.4. Kuokkalan asuinalueilta

▪ 21.4. Kantakaupungin asuinalueilta

▪ 5.5. Mannilan asuinalueilta 

▪ 19.5. Huhtasuon asuinalueilta

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat


KIITOS!


