
HUHTASUON ASUINALUEILTA

19.5.2022

Tervetuloa!



ILLAN KULKU

■ Avaus ja ohjeistus

▪ Antti Rajala, Satu Altén ja Hanna Tenhunen, kulttuuri- ja osallisuuspalvelut

■ Tervetulosanat

▪ Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin

▪ Huhtasuon asukasyhdistys ry

▪ Huhtasuon yhtenäiskoulun rehtori Kirsi Kallionpää

■ Alustus iltaan

▪ Huhtasuon kehittämisen ajankohtaiset suunnitelmat, Piia Sipinen

■ Pienryhmäkeskustelut

■ Yhteinen keskustelu

■ Lopetus klo 20.00



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 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 Huhtasuosta asuinalueena

▪ käydä keskustelua alueen ajankohtaisista asioista

▪ saada vastauksia asioihin – illassa tai jälkikäteen

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

Verkkosivulle tulee koonti yhteiseen keskusteluun nousseista asioista.



HUHTASUON ASUINALUEET:

• Huhtasuon keskusta

• Kangaslampi

• Pysäkkivuori

• Kangasvuori

• Pupuhuhta 

• Rasinrinne

• Seppälä

• Sulku

• Kaakkolampi



EDELLINEN TILAISUUS

■ Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa Huhtasuolla 4.3.2020, 
silloin yhteiseen keskusteluun nousivat:

▪ Huhtakeskuksen tilat ja palvelut

▪ Huhtasuon kehittäminen

▪ Palveluasuminen/terveyspalvelut

▪ Virkistysalueet

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

■ Tänään alustuksena illan keskusteluille  kuullaan Huhtasuon 
kehittämisen ajankohtaiset suunnitelmat

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


TERVETULOSANAT



PIENRYHMÄKESKUSTELU

■ Aika 30 minuuttia

■ Etänä osallistujat, kamerat voi laittaa päälle

■ Aloittakaa esittäytymällä

■ Valitkaa puheenjohtaja, jonka tehtävänä on

▪ Kirjata keskusteluja ylös

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



PIENRYHMÄKESKUSTELU

■ Mitä ajatuksia nousee Huhtasuon kehittämisen ajankohtaisiin 
suunnitelmiin liittyen?

■ Mitä kehittämisen kohteita omalla asuinalueella 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

■ Palautekanava palvelee kaikilla kaupungin verkkosivuilla

■ Palautelomake illasta 

■ Kevätkauden asuinalueillat:

▪ 25.5. Mannilan asuinalueilta

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


KIITOS!


