14.2.18 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Korpilahdella
Illan avasivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Korpilahden asukasyhdistys Klasu ry:n puheenjohtaja Jenny Linna sekä Korpilahden Pukkalan alueen asukasyhdistyksen edustaja Pekka Autio.
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:
Meri Lumela
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tuija Mäkinen
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Eila Tiainen
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Paul Abbey
kaupunginvaltuusto
Arto Lampila
kaupunginvaltuusto
Marika Visakorpi
kaupunginvaltuusto
Jenny Linna
kaupunginvaltuusto, varavaltuutettu
Minna Mustonen
kaupunginvaltuusto, varavaltuutettu
Kaupungin viranhaltijoita edustivat:
Harri Hyvönen, konsernihallinto
Sari Antila, vanhuspalvelut
Päivi Kalilainen, perusturva
Hanna Tenhunen, konsernihallinto
Ari Karimäki, kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Jukka Laukkanen, konsernihallinto
Sarita Humppi, kaupunkirakennepalvelut
Lisäksi paikalla oli noin neljäkymmentä asukasta. Keskustelua käytiin kuudessa pöytäkunnassa. Aiheena ”Miksi Korpilahti on hyvä paikka asua” ja ”Kehittämisen kohtia ja huolenaiheita asuinalueella ja yhteistyössä kaupungin kanssa”.
Yhteiseen keskusteluun nostettiin yksi kehittämisen kohta/ ryhmä:
Bussiyhteydet – Walttikkortin vyöhykkeet
 Jyväskylän liikenteen kampanjat eivät koske korpilahtelaisten käyttämän kolmosvyöhykkeen Walttikorttimatkoja
 Walttikortti ei käy kaikkien liikennöitsijöiden vuoroilla
 aiheesta on tullut valtuustoaloite, joka on käsittelyssä
 Jyväskylän keskustan alueella pääsee kulkemaan myös kolmosvyöhykkeen kortilla,
kun antaa sen leimattavaksi kuljettajalle (ei kortinlukulaitteeseen)
Kokoontumistilat yhdistyksille
 Alueen yhdistykset tarvitsevat kokoontumistilaa toiminnoilleen. Kiinnostava kohde olisi
entinen postin tila entisen Kelan tilan alakerrassa. Tila-asiaa on kartoitettu viimeksi keväällä 2017, jolloin tilapalvelun omistaman Kelan tilan vuokrahinnaksi ilmoitettiin
1000euroa/kk. Pulmaksi muodostuu ”kokoaikaisen” vuokraajan löytäminen, kaupungin
omaa toimintaa ei tuossa kiinteistössä ole. Tilanne entisen postin tilan osalta on sama.
 Maksuttomia kokoontumistiloja yhdistysten yleishyödylliseen toimintaan on tällä hetkellä tarjolla Korpihovissa (päiväkeskus), nuorisotila Sumpbissa, Korpilahden toimintakeskuksessa, yhtenäiskoululla ja Kultaniityn päiväkodilla (Vanamotalon liikuntasali).
Nämä tilat ovat päivisin kaupungin omassa käytössä jonka vuoksi järjestöjen ja yhdistysten tilatarpeet eivät ratkea kaikilta osin vain näitä tiloja tarjoamalla.
Korpijoen kunnostus
 Korpijoen rantaa kulkeva polku halutaan raivata/kunnostaa. Polku on ajan saatossa
rämettynyt ja osasta kohtia sortunut. Myös kaiteita ja pitkospuita tarvittaisiin.



Kaupungin ”Lähipolut kuntoon” –kampanjalla on tarjottu yhdistyksille / innokkaille ryhmille mahdollisuutta suunnitteluapuun ja materiaaleihin alueidensa lähipolkujen kunnostukseen. Idea on, että lähipolkujensa kunnostuksesta kiinnostuneet ottavat yhteyttä
Mervi Vallinkoskeen. Korpijoen kunnostuksen osalta selvitellään tätä mahdollisuutta,
koska paikallista talkooväkeä tuntuu löytyvän.

Kaavoitus ja rakentaminen
 Asuinrakentamista tulee kaavoittaa lisää sekä keskustan tienoolle että hajaasutusalueelle ja kylille
 Yritys- ja pienteollisuustoiminnan mahdollistavia alueita tulee kaavoittaa lisää
 Rakennuslupia ei tahdo saada, syyt tähän ovat epäselviä. Alueelle tarvitaan lisää
asukkaita, jotta olemassa olevat palvelut saadaan säilymään.
 Selvyyttä kaivataan myös alueella voimassa olevalle suunnittelutarvealueen rajaukselle, mitä se tarkoittaa ja kuinka kauan suunnittelutarve on voimassa
 Kaavoitusohjelmassa on (joskus?) ollut myös alue keskustasta Kärkiseen, mutta sittemmin se on kadonnut. Miksi?
Korpilahti -strategia
 Korpilahdelle halutaan oma strategia, jossa määritellään
o työllisyys
o tilat
o liikennejärjestelyt
o luonnon huomiointi
o väestö, sen kasvu ja kehitys
o kesäasukkaiden status
o rakentaminen
Terveyspalvelut
 omalääkärisi –palvelu näyttää toimivan hyvin
 Hammashoidon palveluissa haasteita tuottaa pitkä matka oikomishoitoon Palokkaan.
Lyhyetkin arviokäynnit vievät perheiltä paljon aikaa välimatkan vuoksi.

Illan aikana esille nostetut kehittämisen kohdat välitetään kyseisille palveluille. Tietoa asukkaille siitä miten kehittämisasiat ovat edenneet, välitetään asukas- /kyläyhdistysten kautta.
Illan muistio lähetetään osallistuneille sekä julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta
-sivustolla (https://www.jyvaskyla.fi/osallistu).
Asukkaille avoin iltakahvitilaisuus, jossa katsastetaan miten yhteisiä asioita on saatu eteenpäin, miten Korpilahti on kehittynyt ja miten yhteistyö kaupungin kanssa sujunut, järjestetään
1-2 vuoden kuluttua samassa paikassa.

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

