
 
26.9.2018 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa, Vaajakoski 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Antti Kolu Vaajakosken Kohinoitten 
edustajana avasivat illan.  
 
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat: 

Meri Lumela kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Eila Tiainen  kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja 
Ilona Helle  kaupunginvaltuusto 
Aimo Asikainen kaupunginvaltuusto 
Katja Isomöttönen kaupunginvaltuusto 
Arto Lampila kaupunginvaltuusto 
Matti Pöppönen kaupunginvaltuusto 
 

Kaupungin viranhaltijoita edustivat: 
Hanna Tenhunen  konsernihallinto 
Jukka Laukkanen  konsernihallinto 
Ari Karimäki  sivistyksen toimiala 
Jari Lohi  kaupunkirakenteen toimiala 
Eila Ahvenainen perusturvan toimiala 
Tuija Solin  kaupunkirakenteen toimiala 
Jaana Tuominen sivistyksen toimiala, nuorisopalvelut 
Tarja Turunen sivistyksen toimiala, nuorisopalvelut 
Anneli Puskala perusturvan toimiala, vanhuspalvelut 
Jouni Aapajärvi sivistyksen toimiala, Vaajakosken yhtenäiskoulu 
Seija Nykänen sivistyksen toimiala, Vaajakosken yhtenäiskoulu 

   
Paikalla oli kaikkiaan 60 keskustelijaa. Keskustelu käytiin pienissä pöytäryhmissä, joista kus-
takin nostettiin yksi tai kaksi kehittämisenkohtaa yhteiseen keskusteluun. 
 
Alaluokille toivotaan enemmän velvollisuuksia 

o oikeus puhelimen käyttöön välituntisin 
 
Liikenne ja parkkipaikkojen riittävyys  

 Iltapäiväruuhkat Leppävedentien ja Urheilutien liittymässä 
o Kaavoituksen yhteydessä on tehty liikenteellisiä selvityksiä. ELY keskuksen kanssa 

on keskusteltu (väylä kuuluu ELY keskukselle). Liikennevaloja on esitetty, muttei 
heti hyväksytty. Selvittely on käynnistymässä uudestaan. Vapaaoikea -ajatusta Ur-
heilutien ja Leppävedentien liittymään tutkitaan. Huomioidaan aikaisempia koke-
muksia, esim. Palokasta vapaaoikea kaista poistetaan turvattomana  

o lasten turvallisen koulumatkan turvaamiseksi toivotaan koululta ja kodeista ohjeis-
tusta reittivalintaan 

 Rakentuvan Sampoharjun terveysasema/senioriasuntojen parkkipaikkapula herättää 
huolta. Huonosti varustetut parkkialueet ovat turvallisuusriski koululaisille.  

o Jaso asunnoille parkkihalli 

 Torin alueen tasoittaminen liikuntahallin ja kirjaston välillä;  
o tämä tarkastellaan Liikuntahallin saneerauksen yhteydessä. Alueesta olemassa 

yleissuunnitelma, jossa ko. alue on tasattu. 

 Vaajakosken hyötykeräyspisteeseen toivotaan asvaltointia, jotta se pysyisi siistim-
pänä. 

 
 Wesmanninmäki 

 Alueen koetaan olevan epäsiisti. 
o Vaajakosken tie on valtion väylä, kuuluu ELYkeskukselle. Näin on vielä ainakin 

vuoden verran. Elyllä on erilainen laatuluokitus, jonka mukaan he toimivat. 



 
o Keski-Suomen ELY-keskuksen puhelinvaihde: 0295 024 500 
o Nuorisopalveluista selvitetään mahdollisuutta nuorten maalata pysäkkejä siis-

timmiksi? Näin on jo jollekin pysäkille tehty. 
o Roskiksiin ehdotetaan QR koodeja, jota kautta saisi helposti viestin oikealle ta-

holle silloin kun ne esimerkiksi ovat täynnä. 
o Kouluille ehdotetaan toista siivouspäivää syksyyn 

 
Liikuntapalvelut 

 Vaajakosken urheilukentän käyttö: nurmialueelle ei saa mennä 
o koulun käytössä vain 45 minuuttia vuodessa 
o perusteena nurmikentän kunnon huononeminen 
o noin 20 tuntia/ viikko olisi hyvä käyttöaste nurmelle, viikosta 32 eteenpäin tehty 

empiiristä tutkimusta, tuntikäyttö ei ole noussut yli 13 tuntiin viikossa. 
o vuonna 2019 Jyskän tekonurmen uusiminen budjetissa 
o vuonna 2020 Vaajakosken kentälle tekonurmi, selvitetään nurmen käyttöä en-

nen sitä. Kun tekonurmi tulee, on se vapaammassa käytössä. 
o vuonna 2021 perusparannus Vaajakosken liikuntakeskukseen 

 Savonmäessä on huonokuntoiset liikuntavälineet. 

 Savonmäkeen on toivottu laavua. 

 Kanavuoren kentän kunnostamista toivotaan. 

 Oravasaarelaiset huoltavat itse liikuntapaikkansa  
o Oravasaaren saadaan hankittua uudet jäädytysletkut, yhteistyötä tehdään ky-

läyhdistyksen kanssa. 

 Viistotiellä jääkiekkokaukalolle tarvitaan katos; käyttö hyvin runsasta 
o ei ole suunnitteilla, että katettaisi.  

 Jäälatujen toteuttaminen on kiinni nimenomaan olosuhteista. 

 AaltoAlvariin toivotaan lisää hyppyaikoja. 

 Keskustelua herättää se, kun Hippokselle satsataan paljon. Jäävätkö lähiliikuntapaikat  
kehittämättä? 
o Kaupunginvaltuusto on päättäessään Hippoksesta huomioinut lähiliikuntapaikat. 

linkki lähiliikunnan sivuille ja  lähiliikuntaohjelmaan. 
 
Nuorisotilat/ kokoontumistilat 

 nuorten palvelut ovat aikeissa kutsua lasten ja nuorten parissa toimivat tahot verkos-
toon. Voisiko samaan verkostoon kutsua myös iäkkäämpien edustajia? 

 päiväkeskuksia kehitetään hyvinvointikeskusten suuntaan, jolloin niistä saadaan yh-
teistä kokoontumistilaa asukkaiden ja yhdistysten tarpeisiin 

 Vaajakoskikeskus, Vaajakoskitiimi Kuka neuvottelee keskuksesta/tilasta 

 Liekkilä kysymys, mitä sille tapahtuu? Nyt paikkaa ylläpidetään yhdistyksen voimin. Ti-
laa on kunnostettu maalaiskunnan aikaan mutta lainat jääneet yhdistyksen maksetta-
vaksi. Tätä laina-asiaa toivotaan vietävän kaupunginhallituksen käsittelyyn. 
 

Jatkoaskeleet: 
o keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta si-

vuilla www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat  
o samaan osoitteeseen kootaan myös vastauksia/ kehitystoimenpiteitä, 

joilla vastataan illassa esiin tuotuihin asioihin 
o Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia. 

 
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 

https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/ulkoilu-ja-virkistys/lahiliikuntapaikat
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/lahiliikuntapaikkasuunnitelma.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat

