
26.4.2018 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa, Kuokkala 
 
Luottamushenkilöt: 
 Meri Lumela kaupunginhallituksen puheenjohtaja  

Tuulia Kuntsi kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja 
Tuija Mäkinen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Liisa Kuparinen kaupunginvaltuusto 

 Jonna Purojärvi kaupunginvaltuusto 
 Irma Hirsjärvi kaupunginvaltuusto 
 Juha Suonperä kaupunginvaltuusto 
 Jukka Hämäläinen kaupunginvaltuusto  

 
Viranhaltijat:   
 Hanna Tenhunen konsernihallinto 
 Jukka Laukkanen konsernihallinto 
 Jari Lohi  kaupunkirakennepalvelut 
 Jukka Piispanen kaupunkirakennepalvelut 
 Nana Pentti  kaupunkirakennepalvelut 
 Eino Leisimo sivistyspalvelut 
 Anna-Bodil Boe sivistyspalvelut 
   
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Aarre Mäkelä Kuokkalan Asukkaat 
ry:tä avasivat illan. Pöytäkunnittain käytiin keskustelua Kuokkalan hyvistä puolista ja 
kehittämisen kohdista. Mukana oli kaikkiaan 35 henkilöä. Yhteiseen keskusteluun 
nostettiin seuraavat asiat: 
 
Kaavoitus/ Kuokkalan keskustan alue: 

 alueelle tarvitaan yhteinen kokoontumispaikka, Kuokkala talo. Tarvitaan 
yhteisöllisiä tiloja sekä nuoria että senioreja varten. Kaivataan myös 
kirjastopalveluita Kuokkalatalon yhteyteen.  

o Kuokkalan yhtenäiskoulun yhteyteen tulee myös 
kansalaisopiston toimintaa sekä kirjasto, nuorisotilaa jne. 

o Kuokkalan keskustassa ”Kuokkalatalon tontilla” on meneillään 
arkkitehtikilpailu. Kilpailuohjelmaan on kirjattu alueen asukkaiden 
toiveita, yhteisöllisyys keskiössä. 28.5. mennessä suunnittelijat 
toimittavat ehdotukset. Ne tulevat näytille johonkin sopivaan 
paikkaan sekä kaupungin nettisivuille. Omaa suosikkiaan 
pääsee äänestämään. Lopputulos selviää elokuussa, sitten 
tiedetään, onko sillä vaikutuksia asemakaavaan. 

 Jyväsjärven ranta-alueiden toivotaan säilyvän sellaisina kuin ne nyt 
ovat, ei enää rakennettaisi täytemaan avulla.  

 Venepaikkojen riittävyys 
o Jyväskylässä paikkoja on kaikkiaan lukumäärältään riittävästi, 

mutta tarpeet ovat eri puolilla kaupunkia erilaisia. 

 Kuokkalan keskustan alueen parkkialueet riittämättömiä. Kahden tunnin 
kiekkopysäköinti on hankalaa.  

o Ostoskeskuksen valmistuessa ostoskeskuksen parkkipaikat 
osoitettu myös viereisten kiinteistöjen käyttöön ja niiden 
rakentuessa paikkojen omistajuus on siirtynyt kaupungilta 
kiinteistöille. 



 Talvikunnossapito; tori lumenkasauspaikkana. Lumia tulisi kuljettaa 
ahkerammin myös pois, talvisinkin paikalla torimyyjiä. 

 Kuka huolehtii torin siisteydestä, penkkien kunnosta jne.? Paikat ovat 
tosi roskaisia 

o kasvatuksella voidaan vaikuttaa  
o Nuorisotyössä harjoittelussa olevan opiskelijan kanssa on 

suunniteltu Kuokkalan keskustan siistimiseen tähtäävä 
tapahtuma 17.5. 

o 8.5. koko kaupungin siivoustalkoopäivä 
o kaiken kaikkiaan keskustan yleisilmeen nostaminen 

kannustaisi pitämään siitä parempaa huolta 
o torien siisteys kuuluu kaupungille, kiinteistöjen ”edustajat” 

huolehtivat omista alueistaan 

 Raamabaari on toivonut keskustaan petankkialuetta.  
o Jos paikalla on jo sorapintainen alue, saa sitä jo käyttää 

pelaamiseen. 

 Itse tehden voi myös vaikuttaa paljon. Esimerkkinä yksityisen toimijan 
jo 15 vuotta auraamat ladut ja kävelybaanat Päijänteellä. On myös 
napakelkka talvisin tarjolla alueen asukkaiden käyttöön. 

 
Terveyspalvelut 

 Terveysaseman säilymistä toivotaan. Peruspalvelut tärkeitä Kuokkalan 
tyyppisellä alueella jossa on iso asukaspohja. Päätös palveluiden 
siirtämisestä Kyllönmäelle ei ole vielä ”kiveen kirjoitettu”, sote –
ratkaisua odotetaan. Asia on tärkeä pitää keskusteluissa. 

 alueen terveyspalvelut koetaan todella hyvin toimiviksi 

 lähipalvelut erityisen tärkeitä nimenomaan seniori-ikäisille 
o alueelle rakennetaan senioritaloja markkinoiden niitä asukkaille 

mm. kertoen, että palvelut (mm. terveyspalvelut) on lähellä 

 ennaltaehkäisevät palvelut nähdään myös tarpeellisena nähdä 
lähipalveluna 

 palvelun siirtäminen vaikuttaisi paljon myös alueen joukkoliikenteeseen, 
mikä toisi myös lisäkustannuksia.  
 

Koulut, päivähoito: 

 päiväkotipaikkojen riittävyys 
o Pohjanlammen päiväkotiin on tulossa perusparannus ja 

laajennus. Alueen päivähoitopaikat ovat aika lailla täynnä. 
o Kuokkalaan on tulossa uusi päiväkoti 
o Nenäinniemen koulun säilymisestä ei ole vielä päätöstä, vasta 

visioita. Voi olla, että rakennus siirtyisi kokonaan 
varhaiskasvatuksen käyttöön. 

 
Muistio ja vastauksia illan aikana esiin nousseisiin kysymyksiin viedään kaupungin 
osallistu ja vaikuta –sivuille https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/illat . Vastauksista 
tiedotetaan myös alueen asukasyhdistyksen kautta. 
 
Illan fasilitaattorina (vetäjänä) Jukka Laukkanen, p.040 575 8260 
kirjaajana asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen, p. 050 311 8980 
 

https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/illat

