
Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Lohikoski- Seppälänkangas 

suuralueella, etänä ja Lohikosken koululla 

Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa -tilaisuus pidettiin Lohikoski- Seppälä 

suuralueella keskiviikkona 30.9.2020. Tilaisuus järjestettiin verkkotilaisuutena 

hybridimallilla, johon voitiin osallistua etäyhteyksillä kotoa tai yhteisellä etäyhteydellä 

Lohikosken koululla. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 24 henkilöä. 

Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat: 

Arto Lampila 

Eeva Harjula 

Jari Colliander 

Meri Lumela 

Piritta Wahlstedt-Niskanen 

Tony Melville 

Vesa Plath 

Kaupungin toimijoita edustivat: 

Päivi Järvinen sivistyksen toimiala 

Tarja Ahlqvist sivistyksen toimiala 

Outi Savonen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistyksen toimiala 

Eila Ahvenainen sosiaali- ja terveyspalvelut 

Satu Paasonen sivistyksen toimiala 

Jari Lohi  kaupunkirakenteen toimiala 

Reijo Teivaistenaho       kaupunkirakenteen toimiala 

Jukka Laukkanen sivistyksen toimiala 

Antti Rajala  sivistyksen toimiala 

Satu Altén  sivistyksen toimiala 



Illan aluksi kaupungin hallituksen puheenjohtaja Meri Lumela toivotti läsnäolijat 

tervetulleeksi. Erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen kaupungin kulttuuri- ja 

osallisuuspalveluista kertoi tarkemmin tilaisuuden etenemisestä. 

Keskustelua käytiin pienryhmissä keskustellen Lohikoski- Seppälänkangas suuralueen 

vahvuuksista. Todettiin, että Lohikoski-Seppälänkangas suuralueella on hyvät 

ulkoilumahdollisuudet ja iloittiin Koskenharjun pesäpallokentän kunnostustöistä. 

Toisen pienryhmäkeskustelujen aihe oli alueen kehittämisen kohdat. Esiin nousi edellisen 

Iltakahvitilaisuuden tammikuussa 2019, keskustelussa olleet aiheet: nuorisotilojen puute ja 

tilojen yhteiskäyttö. Tässä illassa keskustelu jatkui osittain samoissa aiheissa.  

Ympäristö 

Tuukkasen Lampi: 

• Lammesta tulee hajuhaittoja lämpöisinä päivinä, koska se on kasvanut umpeen. 

Virkamiehiin on oltu yhteydessä, mutta asia ei ole tuntunut etenevän. Kaupungilta 

on tarjottu vaihtoehdoksi esimerkiksi lammen täyttämistä, mutta sitä alueen 

asukkaat eivät pidä hyvänä vaihtoehtona. Olisiko esimerkiksi hapetuspumpusta 

hyötyä? 

Asukkaat toivovat, että lampi ja sen ympäristö olisi jatkossakin hyvä virkistysalue 

eikä tarvittaisi kovin isoja kunnostustöitä.  

Vastaus: 

Syksyn ja talven aikana tehdään tutkimuksia lammen tilasta, jonka jälkeen    katsotaan 

tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteiden halutaan olevan sellaisia, että niillä on 

pitkäkestoinen vaikutus. Kustannuksissa huomioidaan kaupungin taloudellinen tilanne.  

Viherpalveluissa on tehty eri asuinalueilla asukkaiden ja alueilla toimivien yhdistysten 

kanssa, esimerkiksi      asukasyhdistysten, erilaisia sopimuksia viheralueiden hoidosta. 

Tämä mahdollisuus halutaan tarjota kaikille asuinalueille.  

Tiet ja valaistus 

• Tyyppäläntien kevyenliikenteen väylälle tarvittaisiin lisää valaistusta. Nyt olemassa 

olevat katuvalot valaisevat vain autotietä.  

• Bilteman risteys on kevyelle liikenteelle vaarallinen. 



• Bussipysäkki Ukonniementien ja Tyyppäläntien kohdalla haluttaisiin takaisin 

Tyyppäläntien päähän, missä se sijaitsi aiemmin. Nyt pysäkin sijainti on vaarallinen 

ja hankala, koska pitää ylittää vilkas tie.  

Vastaus: Siirron perusteluna on ollut tilakysymys. Kyseessä on keskustan suuntaan niin 

sanottu nousupysäkki ja ne varustetaan katoksilla palvelutason parantamiseksi. Vanhassa 

kohdassa ei ollut tilaa katokselle. 

Koulun alueen valaistus: 

• Valaistusta haluttaisiin koulun pihalle ja ympäristöön lisää. Valaistus lisäisi koulun 

alueen turvallisuutta. Pulkkamäessä ei ole olenkaan valaistusta. Mäki on vaarallinen 

varsinkin jäisenä. Sen tilalle ovat koululaiset ideoineet seikkailualuetta.  

• Piha-alueelle on asennettu uusia pihavälineitä. 

Vastaus Tilapalvelusta: 

Koulun piha-alueen valaistukseen on otettu kantaa alku vuonna laaditussa 

kunnossapitokartoituksessa. Toteutus tehdään muiden jo aiemmin  sovittujen 

kunnostustöiden yhteydessä, aikaisintaan ensi vuonna 2021.  

Seikkailualueen toteuttamisesta kannattaa keskustella myös Tilapalvelun 

kiinteistömanagerin kanssa erikseen. 

Tilojen yhteiskäyttö  

Koulun tilat 

• Alueella toivotaan, että nuorille järjestettäisiin koululla niin sanottuja Höntsävuoroja 

Miten paljon Lohikosken koulun liikuntatilat ovat käytössä ja varattuja? Yhteistyötä 

voitaisiin tehdä seurakunnan kanssa.  

Vastaus: Koulun liikuntasali on tiiviissä käytössä lukuvuosisuunnitelmien mukaisesti. 

Salivuoroja voidaan varata liikuntapalveluista lukuvuodeksi kerrallaan. Muistion lopusta 

löytyy koulun liikuntatilojen varaukseen linkki. 

Perinteisesti vanhempaintoimikunnalla on koululla yksi vuoro. Koulun tilojen yhteiskäyttöä 

kannatettiin. Koronatilanteen vuoksi toiminta on tällä hetkellä tauolla. 

• Koulun tiloihin olisi hienoa saada Ikäkaaritoimintaa eli yli sukupolvien välisiä yhteisiä 

toimintoja. Myös perheet olisi hyvä saada toimimaan koululle: perhekahvilalle ja 

perhekeskusverkostolle myös lähikirjasto tarjoaa mielekkään viitekehyksen. 



Lohikoski kuuluun kantakaupungin perhekeskusverkostoon. Joustava opin polku on 

alueella tärkeää ja päiväkodin ja koulun yhteistyötä kehitetään voimakkaasti 

päiväkotikouluisuuden suuntaan. Koululla toimii jo kolmatta vuotta kaksi 

eskariryhmää. 

Vastaus: 

Ikäkaariyhteistyö on todella tervetullutta ja antoisaa toimintaa alueella, jossa asukkaiden 

ikärakenne on laaja. Lukumummi ja -pappatoiminta sekä seniorien kirjallisuuspiirien 

toiminta on ollut monella alueella palkitsevaa ja lähikirjastoa tukevaa toimintaa. Myös 

laaja-alainen osaamisen jakaminen ikäkaartiajattelulla on palkitsevaa. Käsityö-, kuvataide- 

ja musiikkimentoreilla on ollut paljon annettavaa nuoremmille ja nuoret ovat mentoroineet 

usein tieto- ja viestintäteknisissä asioissa iäkkäämpiä.  

Kaikenikäisten harrastekerhojen toiminta olisi tervetullutta, kunhan löydämme vastuullisia 

yhteistyökumppaneita. Nuorisotoimen kanssa on käynnistetty keskustelu alueen 

nuorisotoiminnan monipuolistamiseksi, kokemuksiemme mukaan tarvetta on paljon.  

Liikuntapaikat 

• Liikuntapaikkoja on asuinalueella liian vähän. Mihin voisi ehdottaa erialisia lajeja, 

esimerkiksi Padel. 

Vastaus:  

Lähiliikuntapaikka ohjelma: https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/lahiliikuntapaikat 

Lohikosken lähiliikuntapaikka on ajankohtainen noin vuonna 2025. Itse kohteen 

suunnittelua ei ole vielä aloitettu. Kohteen suunnittelun yhteydessä alueen asukkaiden ja 

alueella toimivien tahojen on mahdollista osallistua suunnitteluun. Tällöin voidaan esittää 

myös toiveita eri lajeista ja välineistöstä.  

• Vinkkinä alueen asukkaille luonnon lähiliikuntapaikka, Bilteman takana olevat 

Kuolemankuopat. 

Kirjasto 

• Lohikosken pienkirjastoon toivottaisin omatoimikirjastomahdollisuutta.  

• Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on myös keskustelu omatoimikirjastosta. Kirjastot 

sopivat hyvin myös kohtaamispaikoiksi. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/lahiliikuntapaikat


Vastaus: 

Neljästätoista kirjastosta seitsemän tarjoaa laajennetut aukioloajat 

omatoimikirjastokonseptin avulla. Omatoimikirjastoista on saatu hyvää palautetta 

asiakkailta. Kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti, koska kirjastopalvelut ovat 

olleet käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Jyväskylässä ole ilmennyt tiloihin 

kohdistuvaa ilkivaltaa eikä asiakasturvallisuuteen liittyviä ongelmia. 

 

Omatoimikirjaston turvallisuus perustuu tunnistautumisen, kameravalvonnan ja 

kulunvalvonnan lisäksi siihen, että tilassa on samaan aikaan toisiakin asiakkaita. Toisten 

asiakkaiden runsas läsnäolo ehkäisee parhaiten sekä ilkivaltaa että toisiin asiakkaisiin 

kohdistuvaa häirintää. Lohikosken kirjaston asiakasmäärä, noin 107 asiakasta 

aukiolopäivänä, arvioidaan tällä hetkellä liian pieneksi, jotta turvallisuutta lisäävä, jatkuva 

asiakasvirta olisi turvattu. Lohikosken kirjasto sijaitsee erillään siten, etteivät muutkaan 

ympäristön toimijat (esimerkiksi kauppa, terveysasema, nuorisotila) luo riittävää 

ohikulkuliikennettä. Turvallisuussyistä omatoimikirjastokonseptit on sijoitettu suuriin tai 

suurehkoihin lähikirjastoihin. 

 

Lohikosken kirjaston käyttöastetta aiotaan nostaa vielä tänä vuonna suuntaamalla sen 

palveluja entistä enemmän alueen koulu- ja päivähoitoikäisille lapsille, koululuokille ja 

lapsiperheille. Tämä tehdään kirjavinkkausten, satutuntien, kirjastonkäytön opetusten ja 

kaikenlaisen aktiivisen lukemaan kannustamisen avulla. Lasten lukemisen edistäminen on 

kirjaston tämän vuoden pääpainopiste. 

 

Lohikoskelaisten lähin omatoimikirjasto sijaitsee Palokassa. Sen aukioloajat ovat 8-21 joka 

päivä. 

Nuorisotilat 

• Nuorisotiloja ei ole Lohikoski- Seppälänkangas alueella ollut viiteentoista vuoteen.  

Vastaus: Nuorisopalveluiden puolesta ei välttämättä tarvita omia tiloja. Nyt aletaan miettiä 

yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden kanssa.  

Nuorisopaku, pakettiauto, käy pyydettäessä myös Lohikoskella. Nuorisopakun 

vierailupaikaksi ehdotettiin skeittiparkin läheisyyttä. 

 



Asukasyhdistys 

• Asukasyhdistystä ei ole Lohikoski- Seppälänkangas suuralueella ja sellaista 

kaivattaisiin. Joskus vuosia sitten on yritetty asukasyhdistystä perustaa. 

Ehdotettiin, että ollaan yhteydessä vanhempainyhdistykseen. Sieltä voitaisiin saada 

aktiivisia ihmisiä mukaan.  

Muuta: 

Onko ylimääräisiä jouluvaloja jossakin koululle? 

Vastaus: Käytöstä poistettuja, mutta käyttökelpoisia joulu- tai muita valoja käytetään Valon 

kaupunki- tapahtumassa tilapäisissä valaistuskohteissa.  

Jatkoaskeleet: 

Keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta -sivuilla 

 

Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat  

21.10. Keltinmäki- Myllyjärvi suuralueella 

                     4.11. Keljon suuralueella 

 

Kaupungin palautepalvelu -linkki löytyy kaikilta kaupungin nettisivuilta, se on hyvä väylä 

kysyä ja antaa palautetta kaupungin palveluista.  

Koulutilojen varaaminen -lomake  

 

https://www.jyvaskyla.fi/opetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-haku/koulutilojen-varaaminen 

 

Liikuntatilojen varaaminen 

https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/liikuntahallit-ja-salit/koulujen-liikuntasalit 

 

Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen ja muistion kirjasi koordinaattori 

Antti Rajala ja osallisuuskoordinaattori Satu Altén 

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
https://www.jyvaskyla.fi/opetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-haku/koulutilojen-varaaminen
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/liikuntahallit-ja-salit/koulujen-liikuntasalit

