23.1.2019 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Lohikoskella
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Olli-Pekka Malinen Lohikosken koulun
vanhemmat ry:stä avasivat illan.

Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:
Meri Lumela

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Eila Tiainen

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Tuulia Kuntsi

kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Tuulikki Väliniemi
Jarno Kemiläinen
Juha Paananen
Eija Tuohimaa
Johanna Karjula
Jari Colliander
Arto Lampila
Marika Visakorpi

Kaupungin viranhaltijoita edustivat:
Tanja Räty

sivistyksen toimiala

Hanna Tenhunen

sivistyksen toimiala

Satu Altén

sivistyksen toimiala

Jari Lohi

kaupunkirakenteen toimiala

Kati Seppänen

perusturvan toimiala

Outi Savonen

perusturvan toimiala

Leena Rossi

kaupunkirakenteen toimiala

Risto Kähkönen

sivistyksen toimiala

Sami Lahti

sivistyksen toimiala

Paikalla oli kaikkiaan 45 keskustelijaa. Keskustelu käytiin pienissä pöytäryhmissä, joista kustakin nostettiin yksi tai kaksi kehittämisenkohtaa yhteiseen keskusteluun.

Lohikosken koulun oppilaskunnan edustajat toivat kokoamansa kehittämisideat tilaisuuteen.
Kaikki koulun oppilaat olivat saaneet äänestämällä vaikuttaa siihen, mitkä asia päättäjäkahveilla esiteltiin. Lasten aikataulun vuoksi asiat esiteltiin jo vähän ennen kuutta, josta syystä
kaikki illassa mukana olleet eivät niitä kuulleet:
•

sisävälitunnit

•

luistelukoppi Lohikoskelle

•

liikennevalot toimeen (ei iltasammutusta)

•

4. ja 6. luokkalaisille (omat) läppärit

•

uudet vesiautomaatit koululle

•

traktorikortit palkollisiksi

•

välipala-automaatti koululle

Yhteiseen keskusteluun pienryhmistä nostettiin seuraavia teemoja:

Julkisten tilojen käyttö, kohtaamispaikat alueella
•

Alueella kaivataan kohtaamispaikkoja kaikenikäisille. Aiemmin joskus kirkko on toiminut kohtaamispaikkana, nyt se on käyttökiellossa. Lohikosken eläkkeensaajat kokoontuvat Holstissa.

•

Nuorisotila puuttuu alueelta. Nuoret kulkevat Sepän kauppakeskukseen, löytävätkö
nuorisotilaan siellä?
o Tilapalvelu ja nuorisopalvelut ovat tekemässä nuorisotilaselvitystä.
o Esiin nousi myös tilapalvelun selvitys vuodelta 2009, tällöin tarpeeksi arvioitu
288 neliötä, on laskettu hinnat ja ylläpitokulut.
o Nuorisotilat eivät yksistään ratkaise nuorten kokoontumispaikkatarvetta vaan
nuoret tarvitsevat paikkoja kokoontumiseen myös muualla
o Liikkuva nuorisotyö: pakettiauto joka varustetaan toimintaan. Mahdollistaa liikkumisen koulujen pihoihin, lähiliikuntapaikkoihin jne. Toiminta tuodaan lähelle
lapsia ja nuoria.
▪

Ehdotetaan kaikenikäisille soveltuvaa kohtaamispaikkaa kirjaston tai urheilukentän (puku)kopin yhteyteen.

▪

Kaupunki on linjannut julkisten tilojen käyttöä niin, että koulujen jne. tilat
ovat joustavasti kuntalaisten käytössä. Linkki koulu- ja liikuntatilojen varausinfoon muistion lopussa.

▪

Kirjasto on hyvällä paikalla ja kaikkien käytettävissä.
•

Aukioloajat ovat suppeat, voisiko saada omatoimikirjastoksi? Mikä
määrää omatoimikirjaston ikärajat, voisiko olla alempi?

•

Kirjastolta puuttuu myös parkkipaikka.

Vastaus:
•

Tilapalvelu ja nuorisopalvelut ovat tekemässä vuoden 2019 aikana nuorisotilaselvitystä. Tämän selvityksen osalta varmaan käydään läpi aikaisemmat suunnitelmat,
mm. tämä Lohikosken selvitys vuodelta 2009.

•

Liikkuvan nuorisotyön pakettiauto asia on valmistelussa. Tavoite aikataulu on
2019, jolloin auto olisi jo käytössä. Lisäyksenä voisi todeta, että nuorisopalveluiden
alueellinen nuorisotyö tulee entistä enemmän huomioimaan toiminnassaan kaupungin linjauksen julkisten tilojen käytöstä niin, että koulujen jne. tilat ovat joustavasti kuntalaisten käytössä. Näin ollen nuorisopalvelut ja nuoret voisivat paremmin
hyödyntää ko. tiloja toiminnassaan.

•

Omatoimiajat soveltuvat kirjastoihin, joissa asiakasvirrat ovat suuret. Toisten asiakkaiden läsnäolo vähentää ilkivallan ja häiritsevän käyttäytymisen riskiä. Lohikosken
kirjaston kävijämäärät ovat liian pienet omatoimikirjastoon.

•

Haavikkotien varteen on nyt saatu kaksi paikoituspaikkaa. Ilta-aikaan on sallittu
myös koulun piha-alueelle pysäköinti.

Hävikkiruokamahdollisuus koululle
•

Sami Lahti vie asian rehtorin ja Kylän kattauksen tietoon

Liikuntamahdollisuudet
•

Urheilukenttä kaipaa kunnostusta, ylläpidon koetaan olevan heikkoa

•

Tarvitaan lisätilaa luistinten vaihtoon, uudet isommat kopit / katostila

•

Vanhemmat voisivat osallistua työvoimana kentän jäädytykseen

•

Valaistun ladun kunto koetaan vaihtelevaksi, sillä on paljon käyttöä ja latukoneella
kunnostamista toivotaan useammin

•

Lähiliikuntapaikkaa/ ulkokuntosalivälineitä toivotaan pururadan varteen tai skeittipaikan läheisyyteen

Vastaus:
•

Ylläpito tapahtuu Huhtasuon liikuntapuistosta käsin. Kentän valaistus on uusittu nykyaikaisiksi ledeiksi ja jääkiekkokaukalo on uusittu ja samalla paikkaa siirretty kauemmaksi lähintä kerrostaloa. Ajatuksena meillä olisi tulevaisuudessa asentaa hiekkatekonurmi kaukalon pohjamateriaaliksi, tämä monipuolistaisi kesäkäyttöä ja helpottaisi talviaikaista jään hoitoa.

•

Lämmin pukuhuonetila on tällä hetkellä vain koulun ja päiväkodin käytössä (tilapäinen
vuokrakontti), katokset sijaitsevat jääkiekkokaukalon reunalla. Mahdolliset uudet pukuhuone- ja huoltotilat voitaisiin sijoittaa mahdollisesti rakennettavaan yhteistilaan. Huoltotilan rakentaminen parantaisi myös kentän kunnossapitoa. Talvikaudelle 2019-2020
lisätään henkilöstöresurssia siten, että saamme parannettua ilta-aikaista hoitoa,
saamme paremmin hoidettua auraukset sekä jäädytykset.

•

Latua hoidetaan pitkälti koulun hiihto-ohjelman mukaan, radan ongelma on kävely/koirien ulkoilutus sekä reittiä käytetään läpikulkureittinä.

•

Vanhat ulkokuntoilulaitteet on poistettu huonokuntoisuuden vuoksi, voisi olla lähiliikuntaohjelmaan yksi kohde?

Liikennejärjestelyt
•

Koululle saapuminen Heinälammen suunnalta koetaan turvattomaksi (ei kevyen liikenteen väylää). Toiselta suunnalta tulevat ylittävät Tyyppäläntien, jossa on suuret ajonopeudet. Töyssyjä on haettu, mutta runsas bussiliikenne estää sen. Tämä on yleinen
käytäntö Jyväskylässä.

•

Kevyen liikenteen väylä esitetään Ukonniementielle

Vastaus:
•

Heinälammen suunnasta on olemassa turvalliset reitit Tyyppäläntien kautta. Esille
tuli esim. kevyen liikenteen ohjaaminen Katajatien kautta (olisi suorempi), mutta
siellä ei ole tilaa kevyen liikenteen väylille.

•

Tyyppäläntien hidasteet linjauksen mukaiset, ei siis uusille hidasteille mahdollisuutta, kuten palaverissa kerroin.

•

Ukonniementien välille Rinnekaari-Tyyppäläntie käynnistetty suunnitelman laatiminen leveämmästä kevyen liikenteen väylästä, joka olisi osa Pohjoisbaanaa. Rakentamisen ajankohta avoin.

Muuta
•

Alueelle esitetään kaavamuutosta, kirkko pois ja sen paikalle uusi päiväkoti. Vanhan
päiväkodin tontti myyntiin.

•

Tuomiojärven pinnan lasku huolestuttaa, kun juoksutus muuttuu Tourujoessa.

•

Alueelle toivotaan kierrätyspistettä muoville/kartongille

Lopuksi
Loppupuheenvuorossa todettiin, että päättäjiä ja viranhaltijoita oli hienosti paikalla, ilta ei ollut
pelkkä sanahelinää. Nähtäväksi jää, mihin asiat johtavat. Illoissa eri puolilla kaupunkia on
noussut paljon samankaltaisia asioita.

Jatkoaskeleet:
•

Keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla
www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat

•

Samaan osoitteeseen kootaan myös vastauksia/ kehitystoimenpiteitä, joilla vastataan
illassa esiin tuotuihin asioihin

•

Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia:

20.2. Säynätsalo, Säynätsalon päiväkoti-koulu, ruokala. Sahurinpolku 2, 40900 Säynätsalo
13.3. Halssila, Halssilan koulu, ruokala. Lokintie 9, 40400 Jyväskylä
10.4. Kuohu-Vesanka, Vesangan päiväkoti-koulu, ruokala. Rientolantie 40 A, 41940 Vesanka
4.9. Korpilahti
18.9. Palokka-Puuppola
9.10. Tikkakoski-Nyrölä
6.11. Kuokkala

Illan vetäjänä toimi Tanja Räty ja kirjaajana asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen.

