
 
22.2.18  Asukaskahvit Kuokkala, Tikan koulu 
 
"Hyvinvoivan asuinalueet" on Jyväskylän asuinalueilla tapahtuvaa asuinalueen viihtyisyyttä 
lisäävää ja asukkaiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa, jota asukkaat, asukasyhdistykset, 
paikalliset järjestöt ja kaupunki yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat. Asuinaluetyön lähtökoh-
tana on kaupunkistrategian kärki ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” sekä hyvinvointisuun-
nitelma. Vuonna 2018 asuinaluetoiminnan painopiste on Kuokkalan alueella.  
 
Asukaskahveilla jatkettiin tammikuisessa asukasillassa esiin nousseiden asioiden työstämis-
tä. Paikalla oli kaikkiaan viitisentoista ihmistä. Yksittäisiin asioihin oltiin haettu vastauksia 
kaupungin palautepalvelun kautta. 
 
Kaisa Simo kaupungin liikuntapalveluista kertoi Kuokkalan alueen liikuntapalveluista:  

 Kaisa työskentelee graniitissa ohjaten siellä erilaisia liikuntaryhmiä 

 päivisin tarjontaa on erityisesti seniori-ikäisille 

 graniitissa on myös seniori-ikäisille hyvin soveltuva kuntosali 

 kesän ryhmäliikuntatoiveista voi olla yhteydessä Kaisaan, toimintaa ollaan parhaillaan 
suunnittelemassa 

 alueelle on suunnitteilla myös noin yhden kilometrin pituinen tasaiseen maastoon si-
joittuva liikuntareitti, jonka varteen asennettaisiin penkkejä lepohetkiä varten 

 tarjolla on myös maksutonta liikuntaneuvontaa, johon voi varata ajan myös ilman lähe-
tettä.  

 Ajanvaraukset sekä puhelinneuvonta tiistaisin klo 15.00-16.00 ja torstaisin 8.00-
9.00 puh. 014 266 4264 

 Kaisa Simo puh. 050 522 8723 
 
Kaupunkirakennepalveluista Kaisa Ristimella ja Iiris Kurvinen kertoivat Yrttisuon perhepuis-
toon tulevasta perusparannuksesta. Suunnittelu on vasta alkuvaiheessa ja siihen kerättiin ja 
kerätään toiveita ja ehdotuksia alueen asukkailta.  
 
Kuokkalan keskustan alueella käynnistyy kirkon viereistä tonttia koskeva asuntoreformikilpai-
lu 28.2. Kilpailuohjeet löytyvät kilpailun omilta verkkosivuilta:  
https://www.asuntoreformi2018.fi/.  

 Kilpailu on kaikille avoin, eli kyseessä ei ole kutsukilpailu.  

 Kaupunkirakennepalvelut tulevat järjestämään asukastilaisuuden alkukesästä, kun kil-
pailuaika on päättynyt ja ovat saaneet osallistujien suunnitelmat. Kilpailuaika päättyy 
28.5. 

 Tilaisuudesta ilmoitetaan lehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla. Kutsu välitetään 
myös Kuokkalan asukasyhdistykselle ja sekä asukaskahveille osallistuneiden sähkö-
posteihin. 

 
Kohtaamispaikka: 

 illassa käytiin keskustelua alueen asukkaiden tarpeesta saada matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka 

 asuntoreformikalpailun kohdealue on aikoinaan ollut ”Kuokkala talon” suunniteltu tont-
ti, tämä talo ei ole toteutunut 

 eri ikäiset asukkaat ja moni järjestö kokee erittäin tarpeellisena yhteisen kohtaamis-
paikan toteuttamisen 

 ennen seuraavia asukaskahveja, joissa kuntapäättäjiä ja kaupungin virkamiesedustus-
ta on paikalla laajemminkin, kokoavat asukkaat työryhmän jossa valmistelevat kokoon-
tumispaikka-asiaa. Aarre Mäkelä kutsuu koolle ensimmäisen kokouksen. Aarren puh. 
050 - 405 0742. 

 
 
 

https://www.asuntoreformi2018.fi/


 
Onkilaituriasia 

 alueen asukkaiden kaipaamia onkilaitureita ruvetaan suunnittelemaan Kuokkalan 
asukkaat ry:n ja mahdollisesti myös jonkin toisen alueen yhdistyksen kanssa 

 alueen tarkentuessa luvat maankäytöstä hoituvat yhteistyössä kaupungin kanssa 

 Katja ja Aarre kutsuvat koolle talkootyöryhmää, suunnitelma siis etenee 
 
Edellisillä asukaskahveilla nousseisiin kysymyksiin haettiin vastauksia kaupungin palautepal-
velun kautta: 
 

 Survo-Korpelan palsta-alueen vedenottopisteinä ovat Jyväsjärven rantaan rakennettu 
laituri ja pellon itäreunalla oleva puro, johon vievälle polulle rakennettiin toissakesänä 
porrasrakennelma. Vesipumpun ja putkien hankinta sekä niiden ylläpito pitäisi rahoit-
taa palstavuokrien suurilla korotuksilla, jota kaikki palstaviljelijät eivät halua. Kaupunki-
rakennelautakunta on määrännyt 29.1.2013 viljelypalstoja koskevien vuokrien mää-
räämisen yleiseksi periaatteeksi sen, että kyseisillä vuokratuloilla katetaan palstojen 
hoitoon liittyvät menot. Kiitos palautteesta, Liikenne- ja viheralueet, asiakaspalvelu 
 

 Survon omenatarhan aitojen poistaminen tai lisäporttien rakentaminen ei ole tällä het-
kellä suunnitelmissa. Aidat suojaavat puita talvisin jänistuhoilta. Kesälläkin voi tulla ti-
lanteita, jolloin tarha on tarpeen sulkea kulkijoilta, kuten torjunta-ainekäsittelyjen takia. 
Aidat mahdollistavat omenapuiden kasvattamisen matalina niin, että omenat on help-
po poimia ilman tikapuita suoraan maasta käsin. Nykyiset portit on sijoitettu siten, että 
niille pääsee mahdollisimman vaivattomasti, tuli kulkija alueelle sitten mitä kautta ta-
hansa.  
Liikenne- ja viheralueet, asiakaspalvelu.  

 

 Kuokkalan torialue ei ole talvihoidossa, eikä kaupungin alueurakoitsija ole kasaa teh-
nyt. Selvitetään kenen tekemä kasa on kyseessä. 

 

 Rantaraitille on muutamiin kohtiin merkitty ajoratamerkinnöillä kulkusuunnat erottavat 
merkinnät. Kuokkalan sillalle merkintöjä ei ole lähiaikoina tulossa. Kuokkalan sillan 
pyöräilyä selvitetään, onko se mahdollista muuttaa yksisuuntaiseksi. 
 

”Hyvinvoivat asuinalueet”  löytyy facebookista, facebook.com/hyvinvoivatasuinalueet sekä-
kaupungin  Osallistu ja vaikuta –sivuilta www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/illat 
   
Lisätietoa: aluetyöntekijä Katja Huttunen, p. 050 327 3144 
 asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen, p. 050 311 8980 
 
Seuraavat asukaskahvit nautitaan yhdessä kuntapäättäjien kanssa torstaina 26.4. klo 
18-19.30. Kahvitarjoilu ja musiikkiesitys alkavat klo 17.30. 
 

https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback/
https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback/

