Muistio
27.9.2019

Kuokkalan asukaskahvit torstaina 26.9.2019, Ravintola Unelmassa, kello
18.- 20.00
Jukka Laukkanen avasi tilaisuuden ja toivotti paikalla olevan väen tervetulleeksi. Tämän
jälkeen Kuokkalan Asukaat ry:n puheenjohtaja Leo Turunen kertoi asukasyhdistyksen
toiminnasta. Kuokkalan suuralueella asuu yli 18 000 asukasta, mutta yhteinen tila puuttuu.
Toki alueella on kouluja ja menossa on Keskustan alueen kehittäminen.
Asukasyhdistykseen etsitään ja kaivataan uutta väkeä.
Kaupungin viranhaltioita edustivat:
Outi Savonen

perusturvan toimiala/ Kulttuurin toimiala

Marin Tuulemets

sivistyksen toimiala

Anna- Bodil Boe

sivistyksen toimiala

Mauri Hähkiönniemi

kaupunkirakenteen toimiala

Jukka Laukkanen

sivistyksen toimiala

Satu Altén

sivistyksen toimiala

Kuntapäättäjistä mukana oli
Jukka Hämäläinen

Paikalla oli kaikkiaan mukana 35 keskustelijaa. Keskustelua käytiin vilkkaasti ja
rakentavassa hengessä.
Seuraavaksi Jukka antoi puheenvuoron Outi Savoselle.
Toimintaa Kuokkalan alueelle Outi Savonen:
Kuokkalaan kaivataan kohtaamispaikkoja asukkaille kuten äsken kuultiin. Kaupunki on
saanut pienen perinnön ja osalla siitä on tarkoitus järjestää jotain yli sukupolvien yhteistä
tekemistä, onko se sitten musikaali tai jotain muuta leipomista, yhteisiä tempauksia,
Mummolatoimintaa tms. Kuokkalan yhtenäiskoulun henkilökuntaa on mukana yhteistyössä
Kulttuuri- ja osallisuus- ja Nuorisopalveluiden kanssa.
Tarkoitus on kokeilla myös seniorikahvilatoimintaa Jyväskylän alueella. Ja ihan ensin
Kuokkalan suuralueella.
Ideointi palaveri toiminnan osalta pidetään Kuokkalan liikekeskuksen kahvilassa
maanantaina 28.10.19 kello 14.00. Tavataan liikekeskuksen aulassa. Tervetuloa!
Paikalla ovat kiinnostuneiden lisäksi Outi Savonen ja Satu Altén. Tapaamisesta
tiedotetaan myös facebookin kautta.

Kommentteja:
•

•

Jukka Hämäläinen totesi, että hyvältä kuulostaa, koska virikkeellistä toimintaa
kaivataan joka puolella Jyväskylää. Hän tulisi mieluusti mukaan suunnittelemaan,
mutta ei valitettavasti pääse tähän tapaamiseen.
Hanne Laitinen kertoi, että Kuokkalan alueella on aktiivisia Kulttuuriluotseja tällä
hetkellä 13. Heidän kanssaan pääsee tutustumaan erilaisiin kulttuurikohteisiin ja
vaikka kävelyretken Kuokkalan kirjastoon. Kuokkalassa on yhteisöllisyyttä. Siitä
hyvänä esimerkkinä on Kuokkalan monikulttuurisen Basaarin järjestäminen.

Kalon hanke, tilannekatsaus
Kaupunkirakennepalveluista kaavasuunnittelija Mauri Hähkiönniemi kertoi tilannekatsauksen Kalon hankkeesta (Asuntoreformi 2018 kilpailun voittajatyö on Kalon/
Collaboratio Oy ”Kirkon näköisen kirkon viereen talon näköinen talo”. Kalon hankkeen
kokonaispinta- ala on noin 8 000 m2.
Jyväskylän kaupunki valitsi Kuokkalan keskustassa sijaitsevalle asuntoreformitontille
toteuttajaksi konsortion, jossa ovat mukana Yrjö ja Hanna -säätiö, Varttuneiden
asumisoikeusyhdistys JASO ja JVR-Rakenne Oy yhteistyökumppaneineen. Nyt JASO
yhdistys on jäänyt taustalle toteuttamisen osalta.
Hanke vaatii vielä paljon suunnittelua. Tavoitteena on, että asemakaavamuutos on valmis
vuoden 19 lopulla, viimeistään vuoden 20 alkupuolella. Asiakaslähtöistä suunnittelua ei ole
tässä hankkeessa unohdettu: Hanketta on esitelty asukaskahveilla ja sen kaavaan on ollut
mahdollista esittää kommentteja kesäkuussa. Rakennussuunnittelu on vasta käynnistynyt
ja asukastilaisuuksia tullaan hankkeen edetessä pitämään. Suunnitteluun ja toteutukseen
otetaan mukaan kiinnostuneita yhteistyötahoja. Ja huomioidaan myös aiemmilla
Kuokkalan asukaskahveilla nousseita ideoita.
Yrjö ja Hanna- säätiön Minna Kuntsi-Lehto kertoi, että hankkeessa huomioidaan
yhteisöllisyys. Kalon hanke etenee yhteistyössä Kuokkalan asukkaitten ja Kalonin tulevien
asukkaiden kanssa. Osallistetaan mukaan asukkaat ja asujat, uudenlaista kaupunkiasumista Hankkeen mukana tulee uusia juttuja asumiseen, erilaisia asumisen tiloja:
verstashuone, kokoustiloja.
Kaloniin tarvitaan korttelivalmentajaa. Kokoustiloihin pyritään saamaan nimellinen maksu
ulkopuolisille ja otetaan käyttöön oravannahka kaupat eli palvelu palvelusta.
Kommentteja:
• Jukka Hämäläinen kiitti hyvästä ja avartavasta esittelystä. Hän tiedusteli, miten
paljon ulkopuolelle varattavaa tilaa Kaloniin tulee. Siihen ei vielä ole vastausta
tiedossa.
Asukakannanotto Kuokkalatalon puolesta
Tarmo Tiihonen ja Osmo Rintatassi kertoivat Kuokkala Talo hankkeen historiaa. Kun
Terveysasema on suunniteltu vietäväksi Kyllönmäelle on Kuokkalatalo se asia mikä tulee
Kuokkalaan ainakin rakentaa. Nythän kaupunki on ilmoittanut, että Kuokkala Taloa ei tulla
Kuokkalan alueelle rakentamaan.

He ovat tarkastelleet myös Kalon hanketta. Heillä on käsitys, että hankkeen käsittely ei ole
edennyt niin kuin olisi pitänyt.
Talo tulee kirkon kupeeseen. Yhdeksän talon massa. Tärvelläänkö asuinaluetta ja kirkon
asemaa. Huomioidaanko paikoitusalueet. Keskustan aluetta ei saa tuhota.
Kuokkalan alueelta on viety palveluita pois. Terveyskeskus on siirtymässä Kyllönmäelle
vuosien 20-21 aikana.
Kuokkalan keskustan alueen kaava on vuodelta 1987 ja siihen on merkitty Kuokkala Talo.
Kalon hanke ei palvele yhteisöllisiä tarpeita
Kuitenkin äskeisten esittelyjen perusteella Kalon hanke vaikutti paljon paremmalta kuin
aiemmin.
Kommentit:
•

•

•
•

•

Kauko Tuupainen: tiloja yhdistysten ja Kuokkalan asukkaiden käyttöön tarvitaan. Ja
kaupungin on kompensoitava vuokria niin, että ne mahdollistavat yhdistysten
toiminnan.
Mauri Hähkiönniemi: nyt mukana ovat hyvät kumppanit ja se mahdollistaa
yhteisöllisyyden. Säätiöllä on hankkeesta hyvät ajatukset ja suunnitelmia esitellään.
Osallistukaa mahdollisimman paljon. Tämä tilaisuus on jo 6. tilaisuus, missä
esitellään ja keskustellaan Kalon hankkeesta.
Kalon hankkeen myötä tehdään Kuokkalan torialueelle yleissuunnitelma! Siihen
tarvitaan ideoita asukkailta ja jotakin onkin jo asukaskahveilla saatu.
Jukka Hämäläinen: Samaa mieltä Kauko Tuupaisen kanssa, että kaupungin on
kompensoitava vuokria. Keski- Suomen yhteisöjen tuen eli Kyt: in Sepänkeskus
keskustan läheisyydessä on hyvä esimerkki siitä, millaisia tiloja tarvitaan. Kalon
hankkeen myötä tulevien Kuokkalan asukkaiden käyttöön tulevien tilojen vuokrien
osalta toivotaan, että ne olisivat maltillisia.
Kaupunki ei voi enää rakentaa omia tiloja, vaan on lähdettävä mukaan yhteisiin
hankkeisiin. Jyväskylään tulee n. 1500 asukasta joka vuosi lisää, tarvitaan
yhteisöllisiä tiloja. Hanke hyvä: asuminen yhteisöllisyys, järjestöjen tilat. Tämän
etenemistä seurataan tarkoin.

Asukkaiden kommentteja:
•
•
•

Aiemmin luvattiin (1978), että järjestöille taataan käyttöön ilmaisia tiloja järjestöille,
mutta eipä niitä tullutkaan.
Kalon hanketta odotetaan Kuokkalaan. Ei sitä kannata vastustaa.
Hanke pitää saada eteenpäin. Ihmisillä on hyvä olla, tulee enemmän asukkaita ja se
voi auttaa saamaan alueelle myös peruspalveluita. Kuokkalan alueella koulut
hienoja, uusi turva- ja ensikoti on juuri valmistunut. Älkää nyt ihmeessä ruvetko
vastustamaan Kalon- hanketta.

Kuokkalan Terveysaseman kohtalo
•

Terveysaseman siirto Kyllönmäelle ihmetyttää, Kuokkalan alueella on palvelutaloja
5 kappaletta ja asukkaita tulossa lisää. Miten voidaan taata, että ambulanssi
saadaan tarvittaessa paikalle nopeasti.

Jukka Hämäläinen kertoi, Viime valtuustokaudella on tehty päätös terveysaseman
lopettamisesta Kuokkalassa. Jukka Hämäläinen kertoi, ettei auttanut myöskään
terveysaseman puolesta kerätty adressi, jonka allekirjoitti yli 6 000 henkilöä. Uusi sairaala
valmistuu 2020 ja sinne on tarkoitus siirtää myös Kuokkalan terveysaseman palvelut.
että perusturvalautakunnalle toimitettiin (vuonna 2014) 6200 nimeä sisältävä adressi, että
Kuokkalan terveysasema sälyisi. Siitä huolimatta suunnitelma on että avoterveydenhoito
siirretään Kuokkalasta ja Keskustasta Kyllöön.
Suunnitelmat liittyivät Sotehakkeeseen, joka jäi vielä toteutumatta. Lopullisia päätöksiä ei
ole tehty. Kalon hanke voi myös tukea terveysaseman jäämistä.
•
•

60- luvulla kaavoituksessa oli enemmän järkeä kuin nykyään. Kortepohjan kaava.
otettiin yhteisöllisyys, eri tasoisia: omakotitaloja, kerrostaloja, syntyi yhteisöllisyyttä
Kuokkalan terveysaseman siirto pois Kuokkalasta on asukkaiden mielestä myös
ilmastokysymys, koska matka tehdään Kuokkalan sillan kautta sairaalalle. Nyt jo
autot jonottavat ja matka voi kestää 15 minuuttia.

Kuokkalan tori asiat:
Kuokkalan torille tehtiin talkoilla petanguekenttä kesällä 2019. Kaivolle aloitettiin tekemään
yhteisöllistä taideteosta nimeltään Elävä vesi. Työtä tehdään Kuokkalan alueella ja se
julkistetaan Basaarissa elokuussa 2020.
Joka kk:n ensimmäisenä maanantaina vastatuulessa kudotaan elementtejä ”Elävään
veteen”.
Kuokkalan Basaarin terveiset
Perinteinen Kuokkalan monikulttuurinen Basaari järjestettiin 31.8.19. Tapahtumaan
osallistui n. 600 henkilöä. Ensi vuonna on 10. Basaari ja sen ideointi aloitetaan jo
lokakuussa. Tervetuloa mukaan ideoimaan keskiviikkona 23.10.2019 Ravintola
Unelmaan kello 12.00.
Muuta:
Remontoidussa Yrttisuonperhepuistossa avajaiset 27.9.2019 kello 10.00 alkaen.
Sulkulantiellä ongelmia mopopojista. Tarvittaisiin mopolla-ajokieltomerkki.
Penkkejä kaivattaisiin lisää kävelyteiden varsille.
Graniitin päällä oleva penkki on lahonnut.
Palaute kannattaa aina laittaa Jyväskylän kaupungin palautepalveluun:
www.jyvaskyla.fi

Tämänkin tilaisuuden muistio löytyy:
www.jyvaskyla.fi/osallistu
Alueen tulevista tapahtumista kannattaa ilmoittaa Jyväskylän kaupungin
uudistuneessa tapahtumakalenterissa:
kalenteri@jyvaskyla.fi
Yhteisöllisyys asiaa toivotaan teemaksi johonkin asukasiltaan.
Jukka Laukkanen kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti tilaisuuden kello
20.00. ja muistutti, että seuraava tilaisuus keskustella Kuokkalan suuralueen asioista on
Iltakahvit Jyväskylän Kuntapäättäjien kanssa Kuokkalan yhtenäiskoululla
keskiviikkona 6.11.2019 kello 18.- 20.00. Sinne kannattaa keskustelemaan.
Asiat kirjasi Satu Altén

Yhteystietoja:
osallisuuskoordinaattori Satu Altén 050 327 3144
Asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen 050 311 8980

