Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa Kuokkalan
suuralueella 6.11.2019
Kuokkalan yhtenäiskoulu Liitukuja 4, 40520 Jyväskylä

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela avasi illan yhdessä Kuokkalan Asukkaat
ry:n puheenjohtaja Leo Turusen kanssa. He toivottivat paikalla olevat tervetulleeksi.
Tämän jälkeen Kuokkalan yhtenäiskoulun rehtori Seppo Pulkkinen kertoi uudesta
koulusta.

Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:
Meri Lumela
Ilona Helle
Katja Isomöttönen
Tuija Mäkinen
Tuulikki Väliniemi
Ari-Pekka Liukkonen
Arto Lampila
Janne Jukarainen
Jari Colliander
Juhani Starczewski
Jukka Hämäläinen
Jyri Ylönen

Kaupungin viranhaltijoita edustivat:
Mauri Hähkiöniemi, kaupunkirakenteen toimiala
Päivi Järvinen, sivistyksen toimiala
Hanne Laitinen, sivistyksen toimiala
Sami Lahti, sivistyksen toimiala
Ilona Leikas, kaupunkirakenteen toimiala
Sami Lahti, sivistyksen toimiala
Jari Lohi, kaupunkirakenteen toimiala
Mielikki Matilainen, sivistyspalvelut

Helinä Mäenpää, konsernihallinto
Pekka Peltonen, perusturvan toimiala
Seppo Pulkkinen, sivistyksen toimiala
Marja Puurula, perusturvan toimiala
Outi Savonen, perusturvan toimiala
Katariina Soanjärvi, sivistyksen toimiala
Emma Suoniemi sivistyspalvelut
Reijo Teivaistenaho, kaupunkirakenteen toimiala
Kirsti Tuuri, sivistyksen toimiala
Jukka Laukkanen, sivistyksen toimiala
Satu Altén, sivistyksen toimiala

Illan vetäjä Jukka Laukkanen toivotti omasta puolestaan kaikki tervetulleeksi tilaisuuteen ja
kertoi illan kulusta. Hänen jälkeensä puheenvuoron sai Jyväskylän kaupungin
viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää. Mäenpää nosti puheenvuorossaan esiin Jyväskylän
kaupungin brändin ja huomautti, että olemme kaikki osaltamme viestinviejiä
kertoessamme Jyväskylän kaupungista.

Paikalla oli kaikkiaan 55 keskustelijaa. Keskustelu käytiin ensin pienissä pöytäryhmissä,
joista sitten nostettiin asioita yhteiseen keskusteluun. Pienryhmissä palattiin myös
huhtikuussa 2018 pidetyn illan teemoihin.

Kuokkalan alueen tilat
•

Kuokkalaan toivottaisiin lisääkokoontumistiloja yhdistysten käyttöön. Lisäksi
tarvittaisiin myös varastotiloja yhdistysten asiakirjojen ja muun materiaalin
säilyttämiseen. Tilojen tulisi olla maksuttomia.

Vastaus:
Kaupungin tilat ovat maksuttomia, kun kyseessä on peruspalvelua tukeva, yleishyödyllinen
kansalaistoiminta, jonka toteuttajina ovat asuinalueen yhteisöt ja järjestöt tai kun kyseessä
on paikallinen, yhteisöllisyyttä lisäävä asukas- ja kylätoiminta, jonka toteuttajina ovat
alueen yhteisöt ja järjestöt.

Kuokkalan yhtenäiskoulun tiloja voi myös käyttää. Koululta löytyy hyviä
kokoontumistiloja Niistä voi kysellä lisätietoa Kuokkalan yhtenäiskoulun
koulusihteereitä. Kuokkalan yhtenäiskoulussa on positiivista pöhinää.
Myös nuorisotiloja voi kysyä kokoontumistiloiksi. Nuorisotilat ovat koulun sisällä.

Kuokkalan keskustan alueen kehittäminen
Kuokkalan keskustan alueen kehittämistä toivottiin, erityisesti torialueen viihtyisyyden
lisääminen nousi esille keskusteluissa. Kaupunkirakennepalveluista kaavasuunnittelija
Hähkiöniemi kertoi, että Kuokkalan keskustan torialueen yleissuunnittelutyö käynnistetään
keväällä 2020. Yleissuunnitelmassa keskitytään erityisesti torialueen fyysisten puitteiden,
ulkoasun ja toiminnallisuuden kehittämiseen. Keskusta-alueen ja torin kehittämiseen liittyy
myös osallistavan budjetoinnin hanke, jossa keskitytään erityisesti asukkaiden
osallistamiseen välittömästi toteutettavien kehitystoimien osalta. Keskusta-alueen
kehittäminen linkittyy alueella käynnissä olevaan Kuokkalan Kalon hankkeeseen ja
asemakaavamuutokseen. Kuokkalan Kalon on kirkon viereisen tontin
täydennysrakentamishanke, joka on tulosta Asuntoreformi 2018 -kilpailusta. Kaikkien
edellä mainittujen hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa toivotaan asukkaiden
aktiivista osallistumista.

Kommentteja:
•

Torin aluetta käytetään lumen kaatopaikkana talvella. Kirkon ja terveyskeskuksen
välinen kulkuväylä tulisi pitää avoimena myös talvisin.

•

Kesällä torille toivotaan kukka-asetelmia.

•

Torin valaistusta tulisi parantaa pian.

•

parkkipaikat, 2 tunnin kiekkopaikat ovat hankaloittaneet asiointia Kuokkalan
keskustan alueella.

•

Kuokkalan torille esiintymislava ja oma ilmoitustaulu.

•

Yhtenäiskoulun piha-alueella on mahdollisuus High Park tyyliseen toriin. Isänpäivän
aattona koulun pihalla on Isänpäivätapahtuma yhteistyössä Ensi- ja turvakodin
kanssa.

Vastaus:

Torialueelle kasataan lunta välivarastoon, josta sitten se siirretään varsinaiselle
lumenkaatopaikalle.

Torialueen kehittämistä tutkitaan ensi vuonna käynnistyvän yleissuunnittelun yhteydessä
(istutukset, valaistus, varusteet yms.).

Katujen varsilla on tällä hetkellä 4h rajoitukset ja kauppakeskuksen edessä torialueella ei
ole aikarajoituksia. Terveyskeskuksen pihassa on 2h rajoitus.

Kuokkalan alueen siisteys
•

Koululla oppilaille pitää opettaa siisteyttä, ettei roskata turhaan omaakaan
asuinaluetta.

•

Roska-astioita tarvitaan lisää, sellaisia, mihin linnut eivät pääse roskia repimään.

•

Katujen kunnossapito ja auraus, kuka sen suunnittelee ja miten? Talvi tulee ja viime
talvena oli huonosti aurattua, ainakin Ainolasta sillalle.

Vastaus:
Auraus: kevyen liikenteen väylien lähtöraja sateen päätyttyä on 2 cm, kun vastaava raja
asuntokaduilla on 4 cm. Tämän takia aurausreitit eivät aina ole yksiselitteisiä.
Jatkossa kunnossapito on omajohtoista ja sen toivotaan parantavan laatua.

Rannat ja ladut
•

Kuokkalan alueelle toivotaan lisää latuja ja jäälatua.

•

Hyvät pyöräreitit ja hyvä liikuntapuisto, mutta penkkejä ja wc puuttuu kävelyreiteiltä

•

uusi uimaranta haluttaisiin Kuokkalaan, onko suuruspään kaavassa merkitty
uimaranta? Kuokkalaan haluttaisiin myös maauimala.

•

Rantoja voivat asukkaat siivota omatoimisesti. Samoin haittakasvien poistaminen ja
vesominen voidaan tehdä asukkaiden toimesta. Suojeltavat kasvit täytyy kuitenkin
selvittää. Myös latujen ylläpito voi olla asukkaiden vastuulla (esim. nenäniemessä).
Mahdollista tehdä yhteistyösopimuksia kaupungin kanssa.

Vastaus:
Suuruspään kaavassa ei ole varausta uimarannalle, eikä Kuokkalan alueelle ole tulossa
uusia uimarantoja. Joistakin uimarannoista on Liikuntapalvelukeskukselta tehty alueilla
toimivien yhdistysten kanssa sopimuksia, jolloin yhdistykset hoitavat rantojen ylläpitoa.
Rantojen hoidosta ja siihen liittyvästä pitää laittaa palautetta liikuntapalveluille kaupungin
palautekanavan kautta.

Uimarantoja Kuokkalan alueella on valmiiksi jo paljon. Koko Kuokkalan alueella
Ristikivessä, Tikassa, Nenäinniemessä ja Salmirannassa sekä lisäksi Jyväsjärvellä
Äijälässä, Halssilassa, Lutakossa ja Mattilanniemessä. Olemassa olevia uimarantoja kyllä
resurssien mukaan huolletaan ja pidetään kunnossa. Maauimala on sinänsä ajatuksena
kyllä hieno, mutta sellaista ei ainakaan toistaiseksi vielä ole suunnitteilla mihinkään päin
kaupunkia. Suuruspään alueelle ei ole suunnitteilla ainakaan kaupungin toimesta yleistä
uimarantaa.

Asukkaiden kannattaa aina olla yhteydessä joko Liikuntapalveluun tai
Kaupunkirakennepalveluun, jos halutaan tehdä asuinalueella esim. latujen ylläpitoa.
Asiasta tehdään yleensä kirjallinen yhteistyösopimus, jolloin vastuut ovat selkeät.

Tutkitaan mahdollisuus lisätä penkkejä ja roska-astioita. Lisälatujen tekemiseen ei riitä
tällä hetkellä työvoimaa, eikä –aikaa. Hiihtosesongin aikana
latuhenkilöstö on nykyisten latujen hoidon vuoksi jo kovalla kuormituksella. Uusia koulujen
ja/tai päiväkotien latuja voidaan aina harkita.

Terveysaseman säilyttämien, lähipalvelu
•

Asukkaat kokevat tilanteen epätoivoiseksi, kun suunnitelma ja päätös
terveysaseman siirtämiseksi Kyllön mäelle on tehty.

•

Kuokkalassa on yli 18 000 asukasta ja lisää on tulossa.

•

Kulkeminen Kyllön mäelle koetaan haasteelliseksi.

•

Hiilijalanjäljen kasvaminen huolestuttaa.

•

Toivotaan alueelle asukastilaisuutta, missä keskustellaan terveysasemasta ja
terveyspalveluiden säilyttämisestä Kuokkalassa.

Vastaus:
Terveyspalvelujen suunnittelutyö on käynnissä. Tämän työn ohessa myös näiden
yhteysvälien liikennetarjontaa ja reitistöä käydään läpi. Uudessa sairaalassa on
mahdollista saada laajempaa hoitoa kerralla (esim. nykyinen hammashoito). Asukkaiden
hoidon tarve vaihtelee, joku käy vain kerran vuodessa tai ei ollenkaan. Jos terveysaseman
palveluja vähennetään, niiden rajaaminen on vaikeaa.

Lopuksi
Illan lopuksi nostettiin esiin asioita, jotka saavat kiitosta asukkailta:
• Kuokkalan yhtenäiskoulu ja kirjasto
•

Ristikiven metsänraivauksessa tehtiin hyvää jälkeä, järvi näkyy

•

Lasten leikkipaikkoja on kohennettu. Yrttisuon perhepuistoa laitettiin kuntoon

Loppupuheenvuorossa Seppo Pulkkinen ja Leo Turunen olivat samaa mieltä, että
tilaisuuden tunnelma on hyvä ja esiin on tullut positiivisia asioita. Alueella puhalletaan
yhteen hiileen. Koulusta ja sen tiloista tuli tässä tilaisuudessa paljon hyvää tietoa.

Tulevia tapahtumia Kuokkalan alueella:
Kuokkalan lähikirjastossa ja nuorisotilassa järjestetään tiistaina 19.11.2019 klo 16.00–
19.00 avoimet ovet -tapahtuma. Tapahtuman aikana on mahdollisuus osallistua ohjelmaan
sekä tutustua kirjastoon ja nuorisotilaan. Lähikirjasto ja nuorisotila toimivat Kuokkalan
yhtenäiskoulun rakennuksessa, saman käytävän varrella (Liitukuja 4, L-rakennus 1. krs).

Laulusta voimaa- yhteislaulutilaisuus Kuokkalan yhtenäiskoululla perjantaina 13.12.2019.
Sitä ennen alkaen kello 12.30 kahvitilaisuus, josta vastaa vanhempainyhdistys
(maksullinen ja vain käteismaksu käy). Lisäksi Lucia-kulkue.

Kuokkalan yhteinen Kuusijuhla Kuokkalan yhtenäiskoululla keskiviikkona 18.12.2019
alkaen kello 13.00. Sitä ennen senioreille avoin kokoontuminen kello 11.30 Kuokkalan
yhtenäiskoululla Nuorisotilassa. Ilmainen joulupuuro kaikelle juhlaväelle alkaen kello
12.15.

Koululla aloittaa toimintansa seniorikahvila ensi vuoden puolella.

Muuta
Jyväskylän kaupunki on uusinut tapahtumasivut. Sinne kannattaa aina
laittaa alueen omatkin tapahtumat. Se löytyy sivulta kalenteri@jyvaskyla.fi. Muistakaa
myös Jyväskylän kaupungin tiedotuslehteen laittaa tietoa tapahtumista.

Kaupungin palautepalvelu -linkki löytyy kaikilta kaupungin nettisivuilta, se on hyvä väylä kysyä
ja antaa palautetta kaupungin palveluista.

Jatkoaskeleet:
Tästä keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla
www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat

Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia keväällä 2020.

Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen ja muistion kirjasi
osallisuuskoordinaattori Satu Altén.

