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Tervetuloa!



ILLAN KULKU

■ Avaus ja ohjeistus

▪ Hanna Tenhunen, Satu Altén ja Matleena Kantola kulttuuri- ja osallisuuspalvelut

■ Tervetulosanat

▪ Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin

▪ Kuokkalan Asukkaat ry:n puheenjohtaja Aarre Mäkelä

■ Alustus iltaan

▪ Kaavoitus asiaa

■ Pienryhmäkeskustelut

■ Yhteinen keskustelu

■ Lopetus klo 20.00 mennessä



KESKUSTELU HYBRIDI-ASUINALUEILLASSA

■ Läsnäolijoita on etänä ja paikan päällä

→ Tavoitteena tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua keskusteluun

■ Keskusteluun osallistuminen etänä

▪ Satu seuraa chattia ja tuo kommentteja yhteiseen keskusteluun

▪ Etäosallistujien kuvakkeet ja nimet näkyvät ruudulta paikalla oleville

▪ Puheenvuoron saat Teamsin kädennosto-toiminnolla → äänesi kuuluu heti mikin 
avattuasi myös paikan päällä oleville

■ Keskusteluun osallistuminen paikan päällä

▪ Puheenvuoron saat kättä nostamalla

▪ Odota, että saat mikrofonin, jotta puheenvuorosi kuuluu myös etänä oleville

▪ Osallistujat paikan päällä näkyvät etänä oleville kameran välityksellä



MUUTAMA OHJE ILLAN KULKUUN

■ Pidetään puheenvuorot lyhyinä

■ Kuunnellaan toisia

■ Kerrotaan omista kokemuksista

■ Ollaan läsnä ja kunnioitetaan toisia osallistujia

■ Etäosallistujilla mikrofoni ja kamera auki oman puheenvuoron aikana, 
muutoin suljettuna



TILAISUUDEN TARKOITUS

■ Illan tavoitteena on

▪ syventää ymmärrystä Kuokkalasta asuinalueena

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

Saada vastauksia ajankohtaisiin asioihin – Illassa tai jälkikäteen

▪ Nettisivulle koonti illan yhteiseen keskusteluun nousseita asioista



KUOKKALAN KOTIKULMAT

■ Ainola, Ainolanranta

■ Hämeenlahti, Kekkola, Kuokkalanpelto, Kylmänoro 

■ Naattiansaari, Nenäinniemi, Pohjois-Kuokkala

■ Ristikivi, Ristonmaa, Samulinniemi, Sippulanniemi

■ Sulkula, Suuruspää, Taipale, Tikka

■ Väinölä, Ylistönrinne, Ylistönmäki, Äijälänranta



KUOKKALA

■ Edellinen ilta  Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa Kuokkalan 
suuralueella 6.11.2019, silloin yhteiseen keskusteluun nousivat:

▪ Alueen kokoontumistilat

▪ Kuokkalan keskusta-alueen kehittäminen ja siisteys

▪ Uimarannat ja ladut

▪ Terveysasema-asia

▪ Muistio illasta löytyy osoitteesta: www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat

■ Tänään alustuksena illan keskusteluille  kuullaan kaavoitusasiaa

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


PIENRYHMÄKESKUSTELU

■ Aika 30 minuuttia

■ Etänä osallistujat, kamerat voi laittaa päälle

■ Aloittakaa kannattaa esittäytymällä

■ Valitkaa puheenjohtaja, jonka tehtävänä on

▪ Kirjata keskusteluja ylös

▪ Huolehtia, että lopuksi valitaan yksi aihe jonka ryhmä nostaa yhteiseen 
keskusteluun



PIENRYHMÄKESKUSTELU

■ Mitä ajatuksia nousee Kuokkalan alueen kaavoitukseen liittyen?

■ Mitä kehittämisen kohteita Kuokkalassa on?

■ Valitkaa yksi aihe jonka haluatte nostaa yhteiseen keskusteluun.



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 muistio on valmis

■ Palautelomake illasta sähköpostiin

■ Palautekanava palvelee

■ Kevätkauden asuinalueillat:

▪ 21.4. Kantakaupungin asuinalueilta

▪ 5.5. Mannilan asuinalueilta 

▪ 19.5. Huhtasuon asuinalueilta

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


KIITOS!


