10.10.2018 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa, Kypärämäki-Kortepohja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Juha Saltevo Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksestä avasivat illan.
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:
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Kaupungin viranhaltijoita edustivat:
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Illan aluksi hiljennyttiin kunnioittamaan alueella edellisenä päivänä sattuneessa onnettomuuden menehtyneen naisen muistoa. Asukasiltaan osallistui kaikkiaan 43 keskustelijaa. Keskustelu käytiin pienissä pöytäryhmissä, joista kustakin nostettiin yksi tai kaksi kehittämisenkohtaa yhteiseen keskusteluun.
Alueen vahvuuksista esiin nostettiin mm. hyvä koulu ja päiväkoti, loistava asukasyhdistys,
hyvä julkinen liikenne, luonnon läheisyys ja Köhniöjärven uimaranta.
Kehitettäviksi asioiksi asukkaat nostivat seuraavaa:
Tilojen yhteiskäyttö
 alueelle toivotaan yhteisiä kokoontumistiloja kaiken ikäisille. Myös säilytystilaa esimerkiksi yhdistystoimijoiden tavaroille.
o koulujen ja päiväkotien tilat ovat kuntalaisten käytettävissä silloin kun ne ovat
omalta toiminnalta vapaana. Varaukset rehtorien ja päiväkodinjohtajien kautta.
o asukasyhdistyksen nettisivuille listaus alueen tiloista / hinnasto
 kirjasto/ lehtien lukusali halutaan takaisin. Koulun yhteyteen lapsille pieni kirjasto.
 Demaritupa enemmän yhteiseen käyttöön.
 Sotainvalidien sairaskoti, mikä sen kohtalo tulevaisuudessa on?

Kadut ja liikenne
 katuvalaistusta toivotaan myös yöaikaan. Voisiko toimia liiketunnistimella?
o ulkovalaisimia uusittaessa mennään kohti liiketunniste valaisimia. Muutaman
vuoden päästä on valmiina (?) ensimmäisen alueet.
o Yökatko on pyritty suunnittelemaan niin, että haitta siitä olisi mahdollisimman
vähäinen.
o Työmailla on ohjeistus, että yökatko voidaan poistaa alueilta joissa poikkeavia
liikennejärjestelyjä. Työmaan vastaavan tulee ilmoittaa tarpeesta.
o Poliisin tilastojen mukaan ilkivalta ei ole lisääntynyt valaistuksen katkojen
myötä.
o säästö katkojen avulla joitakin satoja tuhansia euroja vuodessa
o Valon kaupunki tapahtuman kustannus kaupungille noin 60 000-80 000 euroa.
Tämä budjetti on erillinen katuvalaistuksen budjetista.
 Alueella on vuodesta 2014 alkaen puhkottu paljon renkaita. Asukkaiden kokemus on,
että poliisi suhtautuu asiaan välinpitämättömästi.
 Lähistöllä on näkövammaisten koulu, jonka vuoksi toivotaan erityistä suunnitelmallisuutta ympäristön esteettömyyteen (esimerkiksi katukivetykset jne.)
 Joukkoliikenteessä voisi olla kuulutukset, mikä pysäkki on tulossa seuraavana.
o Jyväskylän Liikenne vastaa: Joukkoliikenteen pysäkkikuulutukset olisivat hieno
asia ja itse asiassa alustavia hahmotelmia on jo olemassa. Tätä ei uskalla luvata, mutta ei myöskään tyrmätä. Tätä saatetaan testata ensi vuoden aikana
muutamissa autoissa.
 Talvikunnossapidon laadun koetaan olevan huono.
o alue on oman tuotannon aluetta
o ulkoisesta urakoinnista luovutaan (2020), jonka jälkeen kaupunki voi joustavammin vaikuttaa laatuluokituksiin vaikka kesken kauden.
 Aluepysäköinti katujen varsilla tekee kadut ahtaaksi etenkin talvella (esimerkiksi Erämiehenkatu). Tarvittaisiin pysäköintitaskuja.
o asemakaavaan tarvitaan katualue, jotta voidaan rakentaa pysäköintiä
 Killerin pysäköintialue (ja kulku sinne) koetaan huonosti suunnitelluksi.
Liikuntapaikat ja ulkoilualueet
 Köhniöjärven uimarannan parkkitila riittämätön.
 Uimarannan varusteet, kuten hyppytorni ja laituri, alkavat olla huonokuntoisia. Erityisesti hyppytorni koetaan tärkeäksi säilyttää.
 Uimaranta on siivoton silloin kun käyttö on runsasta. Voisiko yhteisön toimesta tehdä
asialle jotakin, esimerkiksi ”Vie ämpärillinen roskia kioskille, saat jotakin vastineeksi.”
 Köhniöjärven jäälle toivotaan jäälatua.
 Kahakadun kentän luistinradan koppi on auki erikoisesti. Pitkille pyhille toivotaan aukioloaikoja ja jäädytystä.
Tapahtumat
 Valon Kaupunki tapahtuman toivotaan leviävän myös asuinalueille
 Asukasyhdistyksellä toive saada pysyvä valoteos Kypärämäkeen
Jatkoaskeleet:
o keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
o samaan osoitteeseen kootaan myös vastauksia/ kehitystoimenpiteitä,
joilla vastataan illassa esiin tuotuihin asioihin
o Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia.
ke 31.10. Keltinmäki/Myllyjärvi, Keltinmäen koulu, Keltinmäentie 11
ke 14.11. Keljonkangas, Keljonkankaan koulu, Aapistie 2

Illan fasilitaattorina (vetäjänä) Jukka Laukkanen, p.040 575 8260
kirjaajana asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen, p. 050 311 8980

