
Huhtasuon asuinalueilta hybridimallilla etänä ja Huhtasuon 

yhtenäiskoululla to 19.5.2022 
 

Mukana n. 25 osallistujaa, osa paikan päällä koululla ja osa etäyhteydellä mukana. 

Asukkaita olisi kaivattu mukaan paljon enemmän. 

Luottamushenkilöt: 

Jaakko Selin 

Jukka Hämäläinen 

Sirkku Ingervo 

Tuulikki Väliniemi 

Jaana Hakanen 

Arto Lampila 

Kaupungin työntekijät: 

Piia Sipinen 

Ilona Leikas 

Mari Aholainen 

Sami Lahti 

Sowail (Soila) Rasouli  

Taru Lahtinen 

Kirsi Kallionpää 

Antti Rajala 

Hanna Tenhunen 

Satu Altén 

 

1.Tilaisuuden avaaminen 
 

Erikoissuunnittelija Antti Rajala toivotti osallistujat tervetulleeksi niin paikan päällä kuin 

etänä osallistujatkin. Antti kertoi myös asuinalueillan ohjelman. 

Huhtasuon diat 
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Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin, entinen Huhtasuon asukas, toivotti 

omalta osaltaan osallistujat tervetulleeksi. Hän kertoi, että asuinalueilloissa asukkaille 

tärkeät asiat tulee kuulluksi ja tieto menee suoraan oikealle henkilölle ja eteenpäin. 

Koulun rehtori Kirsi Kallionpää kertoi koulu asiaa: koulussa on 730 oppilasta. Huhtasuon 

yhtenäiskoulu on ollut toiminnassa jo 10 vuotta. 

Huhtasuon asukasyhdistyksen jäsen Asko Husso totesi, että Huhtasuon 

asukasyhdistyksen toiminta on aktiivista. Yhdistys täyttää 50 vuotta vuonna 2024.  

Asukasyhdistyksellä on edustus myös ASA ry:n hallituksella. 

 

2. Asuinalueillan alustus 
 

Illan aluksi kuulimme Huhtasuon lähiöhankkeesta ja Huhtasuon yhteistoimintapisteestä. 

Lisäksi Piia kertoi muistakin ajankohtaisista hankkeista 

lahioohjelma_Huht

asuo_asuinalueilta_190522.pdf
 

3.Pienryhmätyöskentelyssä tuli esiin: 
 

1.Huhtasuon alueen terveyspalvelut eivät toimi 

Alueelta puuttuu lääkäripalvelut ja soittoaika ajanvaraukseen on lyhyt. 

Vastaus: Jaakko Selin kertoi hoitajavetoisesta mallista ja sopimuksesta Pihlajalinnan 

kanssa. Pihlajalinna on vastannut 1.12.2020 alkaen Huhtasuon terveysaseman 

kiireettömästä ja kiireellisestä hoidosta. Asemalta löytyy etävastaanottopalvelut, jolloin 

lääkärin voi tavata videovastaanotolla. Lääkärin vastaanotolle pitäisi päästä kahdessa 

viikossa. 

Jyväskylän kaupunki vastaan edelleen Huhtasuon terveysaseman suun 

terveydenhuollosta, neuvolatoiminnasta, sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta, 

fysioterapiatoiminnasta, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä insuliinhoitoisten 

diabeetikoiden hoidosta. 

Palautetta terveysaseman palvelusta voi antaa: https://q.surveypal.com/Palaute---

kuntayksikot--uusi/0 

https://q.surveypal.com/Palaute---kuntayksikot--uusi/0
https://q.surveypal.com/Palaute---kuntayksikot--uusi/0


2. Järjestöyhteistyö 

Asukasyhdistyksessä ollaan tyytyväinen yhteistyöhön kaupungin kanssa. Yhdistyksellä on 

palkkatuella ja työllistämistuella palkatut työntekijät.  Yhdistyksellä on oma toimistotila 

liikekeskuksella. 

Entisen kaltaista Päiväkeskustoimintaa tarvittaisiin alueella, koska Piippurannan Klubi ja 

Kortteli Klubi ovat kantakaupungin alueella. Toiminta lisäisi yhteisöllisyyttä. 

Vastaus: 

Alueella toimii Kylätoimisto, jota ylläpitää Huhtasuon ASA ry. Sen jäseniä ovat; Jyväskylän 

Romaninuoret, Huhtasuon asukasyhdistys, Sulun kiinteistönhoito ja Jyvälän Setlementti 

sekä henkilöjäsenet.  

Huhtasuolla toimii myös yhteistoimintapiste entisen päiväkeskuksen tiloissa Nevakadulla. 

Siellä on monenlaista toimintaa alueen asukkaille. Toimintaa järjestävät pääasiassa 

yhdistykset ja järjestöt sekä vapaaehtoiset.  

Keväällä toteutettiin verkkokysely jyväskyläläisille järjestötoimijoille. Tällä kyselyllä 

selvitetään, miten yhdistyksissä ja seuroissa koetaan kaupungin ja järjestöjen yhteistyön 

nykytilanne ja millaisia ajatuksia ja ideoita löytyy yhteistyön kehittämiseksi edelleen.  

Tuloksia hyödynnetään ensi syksynä toteutettavassa järjestöillassa, jossa suunnitellaan 

yhteistyön kehittämisen seuraavia askelia. 

Järjestöillat ovat Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toteuttamia 

keskustelutilaisuuksia järjestöille, kaupungin työntekijöille, viranhaltijoille ja 

luottamushenkilöille  

Seuraava järjestöilta on 6.10. kello 18 alkaen Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 

(Matarankatu 6 A 1). Illan aikana suunnitellaan kaupungin ja järjestöjen yhteistyön 

kehittämisen suuntia kyselyn tulosten ja aiempien järjestöiltojen keskustelujen pohjalta.  

3. Huhtasuon asuinalueen arvostus ja imago, mitä sen parantamiseksi voitaisiin tehdä? 

Huhtasuon alueen huonon maineen koetaan etenevän niiden ihmisten välityksellä, jotka 

eivät edes asu asuinalueella. 

Keskisuomalaisessakin aina mainitaan, jos Huhtasuonalueella tapahtuu jotain ikävää. 

Muulloin aluetta ei välttämättä edes mainita. Kylätoimistosta tehdyssä lehtijutussa kerrottiin 



hyvin toiminnasta, mutta yhteisöllisyydestä ei kerrottu. Alueen asukkaat ovat kuitenkin 

sitoutuneita yhteisöllisyyteen. 

Alueella koetaan, että ennalta ehkäisevät palvelut eivät ole ajan tasalla. Asuinalueella 

tarvitaan sosiaalista vahvistamista. 

Huhtakeskuksen liikekeskus rapistuu eikä hankkeet sen uudistamiseen ole edenneet. 

Lisäksi huolta aiheuttaa koulun ja liikekeskuksen välillä oleva puisto- ja metsäalue, missä 

tapahtuu kaikenlaista lapsille sopimatonta. Sen touhuista oppilaiden kaverit vievät viestiä 

toisillekin alueilla ja Huhtasuon alueen maine kärsii. 

Vastaus: 

Kaupunki pyrkii viestimään ja parantamaan Huhtasuon alueen mainetta ja imagoa 

positiivisen kautta: esimerkiksi toteuttamalla alueelle jalkapallohallin.  

Lisäksi Valon kaupunki toteuttaa Huhtakeskuksen alueelle päivänvaloa hyödyntävän 

instalaation kesän ajaksi. Sitä pääsee mukaan tekemään Huhtasuon Hulinoilla 7.6. 

Pupumuorin puiston avajaiset toteutetaan lokakuussa. Se on osana Lasten Lystin 

tapahtumia. 

Huhtakeskuksen liikekeskuksen kehittäminen ei ole edennyt.  Kiinteistöillä on useita 

omistajia, mikä aiheuttaa omat haasteensa.  Jaakko Selin haluaa, että 

kaupunkirakennepalvelut saattavat hänet ajan tasalle liikekeskuksen tilanteesta ja 

tulevaisuudesta. 

Koulun ja liikekeskuksen välinen puisto- ja metsäalue on suunniteltu myös senioreiden 

käyttöön penkkeineen. Kaupunkirakennepalveluissa mietitään ratkaisua, auttaisiko, jos 

penkit alueelta poistettaisiin väliaikaisesti. 

Häiriötilanteissa pitää soittaa hätänumeroon 112. 

4.Muuta 

Huhtasuolla on hyvää luonto, jossa voi ulkoilla ja marjastaa. Huhtasuon yhtenäiskoulun 

opettajat ja henkilökunta ovat sitoutuneita ja tekevät hyvää työtä alueen lasten ja nuorten 

kanssa. Rehtorikin on nyt paikalla asuinalueillassa. 

Mopoista ei enää aiemman mukaista haittaa eikä häiriötä. Mopomiitti on auttanut. 



Huhtakeskuksesta löytyy kirjasto ja nuorisotila Perttula. Nuorisopakua toivotaan 

vierailemaan asuinalueella.  

Vastaus Nuorisopakuun: 

Nuorisopaku vierailee aika ajoin ja kartoittaa tilannetta/tarvetta nuorten kokoontumisten 

näkökulmasta. Tulevana kesänä Paku liikkuu koko kesän, ti-to klo 15-21 ja vaihdellen joka 

toinen pe/la klo 15-22. 

Sen pääasiallisia kohteita ovat ne paikat ja alueet, joilla nuoret vapaa-aikaansa viettävät 

eri puolilla kaupunkia: puistot, piha-alueet, uimarannat yms. Toiveita Pakulle voi esittää 

sen Whatsapp-numeroon 050 537 9911. 

Talvikaudella 2022-2023 Nuorisopaku järjestää viikoittaista toimintaa Puuppolan, Kuohun, 

Tikkalan ja Kortepohjan alueilla sekä lisäksi kiertää mahdollisuuksien mukaan eri puolilla 

kaupunkia. Talvikausi on jo täysi, joten uusia säännöllisiä alueita ei sinne enää mahdu. 

Yksittäisten vierailujen, tapahtumien yms. tilaisuuksien osalta kannattaa olla yhteydessä 

suoraan Pakun nuorisonohjaajiin. Aulis Mäkinen p.050 526 7528/ Marin Tuulemets p. 

050 430 3697. 

4. Muuta huomioitavaa: 
 

Kaupungin nettisivulta www.jyvaskyla.fi löytyy hyvää tietoa kaupungin palvelualueista ja 

palveluista. 

Kaupungin palautepalvelun linkki  löytyy kaupungin nettisivuilta, se on hyvä väylä kysyä ja 

antaa palautetta kaupungin palveluista. 

Illan fasilitaattorina toimi erikoissuunnittelija Antti Rajala ja asiat kokosi yhteen 

osallisuuskoordinaattori Satu Altén. 

Kiitos kaikille osallistuneille! 

 

 

http://www.jyvaskyla.fi/
https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback

