22.8.2018 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa, Huhtasuo
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Huhtasuon asukkaat ry: puheenjohtaja
Tapio Ruosteinen avasivat illan ja toivottivat ihmiset tervetulleiksi.
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:
Meri Lumela
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tuija Mäkinen
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Eila Tiainen
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Arto Lampila
kaupunginvaltuusto
Jarno Kemiläinen
kaupunginvaltuusto
Katja Isomöttönen
kaupunginvaltuusto
Tapani Mäki
kaupunginvaltuusto

Kaupungin viranhaltijoita edustivat:
Hanna Tenhunen
Jukka Laukkanen
Reijo Teivaistenaho
Tuula Smolander
Tanja Räty
Kirsi Kallionpää
Tarja Alqvist
Satu Altén
Mari Satosaari
Tanja Olkkonen

konsernihallinto
konsernihallinto
kaupunkirakenteen toimiala
kaupunkirakenteen toimiala
sivistyksen toimiala
sivistyksen toimiala
sivistyksen toimiala
konsernihallinto
sivistyksen toimiala
sivistyksen toimiala

Paikalla oli kaikkiaan 60 keskustelijaa. Keskustelu käytiin pienissä pöytäryhmissä, joista kustakin nostettiin yksi tai kaksi kehittämisenkohtaa yhteiseen keskusteluun.

Turvallisuus:





liikenneturvallisuus; jalankulkijoiden piittaamattomuus aiheuttaa vaaratilanteita.
Sulusta kaupunkiin päin Laukaan tielle liittyminen hankalaa, tarvittaisiin
liikennevalot. Laukaantien tiesuunnitelmassa on kyseiselle kohdalle esitetty liikennevalot, mutta niiden toteutus vaatii Laukaantien tasauksen
muutosta pituuskaltevuuden vuoksi. Hankkeesta vastaa valtio, eikä toteutusaikataulusta ole tietoa.
alueen turvallisuus; voisiko järjestää tiedotusta / turvakurssia alueen asukkaille, miten uhkaavissa tilanteissa pitää käyttäytyä

Häiriökäyttäytyminen Huhtasuon keskustan alueella:
 koulun lähitienoo on koulupäivienkin aikaan rauhaton, alueella paljon häiriökäyttäytymistä
 koulun ja ostoskeskuksen välissä puistossa ”ei toivottua väkeä”
 koulun pihassa on iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina paljon häiriköintiä
 Milla Kakko Aseman Lapset ry:stä tiesi kertoa, että jalkautuvaa nuorisotyötä lisätään Huhtasuon alueella (iltapartiointia ainakin perjantaisin jne.)
Nuorisotyöntekijät keskustelevat alueen nuorten kanssa myös mopoiluun
liittyvistä asioista.
 asioista on tiedotettu myös poliisin suuntaan



häiriökäyttäytymistä hillitsemään toivotaan myös kylttejä koulun ja päiväkodin alueella ”asiaton oleskelu kielletty”



vahva yhteisöllisyys ja luonteva yhdessä tekemisen kulttuuri ovat Huhtasuon vahvuuksia
ehdotetaan myös info iltojen järjestämistä Huhtasuon kylätoimistolla alueelle muuttaville
Huhtasuon alueen koetaan siistiytyneen huomattavasti
koetaan myös, että media ja asukkaat itse sosiaalisessa mediassa polkevat Huhtasuon mainetta
Positiivisena koetaan alueen hyvä palvelutarjonta. Esimerkiksi terveysaseman säilymiseen alueella voivat asukkaat vaikuttaa itse käyttämällä sen
palveluita.

Maine:





Eila Tiainen ja Kirsi Kallionpää kokosivat keskustelussa kuullut asiat näin: Kiitokset
kaikille mukana olleille. Keskustelussa on ollut positiivinen vire, myös epäkohtia on uskallettu sanoa ääneen.
Jatkoaskeleet:
o keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/illat
o samaan osoitteeseen kootaan myös vastauksia/ kehitystoimenpiteitä,
joilla vastataan illassa esiin tuotuihin asioihin
o Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia.
ke 26.9. Vaajakoski-Jyskä, Vaajakosken yhtenäiskoulu, Savonmäentie 4,
ke 10.10. Kypärämäki-Kortepohja, Kypärämäen koulu, Erämiehenkatu 12,
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

