
Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Huhtasuolla, Kangasvuoren 

päiväkotikoululla 4.3.2020 

 

Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa -tilaisuus Huhtasuon alueella pidettiin 

keskiviikkona 4.3.2020. Tilaisuuden aluksi Huhtasuon kylätoimiston väki esittäytyi ja esitti 

alueen asukkaiden yhteistyönä tekemän Huhtasuo-biisin. Huhtasuon kylätoimisto on 

alueen asukkaille ja muillekin tärkeä kohtaamispaikka. Alueen asukkaat ovat keränneet 

adressin, jotta kylätoimiston toiminta voisi jatkua. Adressin oli allekirjoittanut iltakahveihin 

mennessä 792 henkilöä. Adressin vastaanottivat paikalla olleet kuntapäättäjät.  

Kaupungin hallituksen puheenjohtaja Meri Lumela toivotti paikallaolijat tervetulleeksi. 

Jukka Laukkanen kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalveluista kertoi tilaisuuden 

etenemisestä ja kuljetti keskustelua eteenpäin. 

Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:  

Meri Lumela 

Jaakko Selin 

Jari Colliander 

Tuulikki Väliniemi 

Irma Hirsjärvi 

Jyri Ylönen 

Jukka Hämäläinen 

Marika Visakorpi 

Eila Tiainen 

Tuija Mäkinen 

Kaupungin viranhaltijoita olivat: 

Mari Aholainen sivistyspalvelut 

Katariina Soanjärvi nuorisopalvelut 



Harri Martikainen sivistyspalvelut 

Eino Leisimo  sivistyksen toimiala 

Outi Savonen sosiaali- ja terveyspalvelut 

Eila Ahvenainen sosiaali- ja terveyspalvelut 

Marianne Kallio  nuorisopalvelut 

Reijo Teivaistenaho kaupunkirakennepalvelut 

Piia Sipinen  kaupunkirakennepalvelut 

Tuija Pajunen kaupunkirakennepalvelut 

Jukka Laukkanen sivistyspalvelut 

Hilda Hakkarainen sivistyspalvelut 

 

Paikalla oli kaikkiaan 70 keskustelijaa. Keskustelua käytiin ensin pienissä pöytäryhmissä, 

joista sitten nostettiin asioita myös yhteiseen keskusteluun. Pienryhmissä palattiin myös 

elokuussa 2018 pidetyn illan teemoihin.  

 

Huhtakeskuksen tilat ja palvelut 

• Huhtakeskuksessa on aktiivisessa käytössä oleva nuorisotila Perttula, jossa käy 

päivittäin 50-60 nuorta. Alueelle kaivataan kuitenkin lisäksi tilaa, jossa nuoret/nuoret 

aikuiset voisivat tehdä jotain (esim. tanssisali). 

• Huhtakeskuksessa on tyhjiä tiloja, joita tulisi hyödyntää enemmän. On myös 

tärkeää, että pidetään kiinni olemassa olevista palveluista, esimerkiksi 

terveyspalveluista, kirjastosta ja kylätoimistosta. 

• Huhtakeskuksessa on leikkialue, joka ei ole aktiivisessa käytössä. Voisiko sen 

paikalle keksiä jotain uutta? 

• Kylätoimisto tarvitsisi rahoitusta kaupungilta. Kylätoimistoa ylläpitää Huhtasuon 

ASA ry, joka on taloudellisesti itsenäinen toimija, vaikka sen jäsenjärjestöt ovat 

Huhtasuon Asukasyhdistys, Huhtasuon eläkkeensaajat, Sulun kiinteistönhoito, 

Jyväskylän romaninuoret ja Jyväs Ski. Alueella on toiminut useita isojakin 



hankkeita. Kylätoimisto tarvitsee jatkossakin ammattitaitoisen ohjaajan, jolloin se 

voisi tarjota kuntouttavaa työtoimintaa. Ilman työvalmentautujia ja kuntouttavaa 

työtoimintaa Kylätoimistoa ei ole mahdollista ylläpitää. Työvoimapalvelujen 

palveluohjaaja on työskennellyt Kylätoimiston tiloissa jo kuudetta vuotta.  

o Vastaus: Rahojen myöntäminen riippuu talousarviosta. Asia kuuluu usealle eri 

sektorille; esim. sivistyspalvelut, työllisyyspalvelut, ja sosiaali- ja 

terveyspalvelut. Toiveena on saada keskustelua eri sektoreiden välille, jotta 

voidaan hoitaa näitä monimutkaisia rahoituksia. Yksi kaupungin strategian 

kärki on ” osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” ja on tärkeää, että 

asuinalueiden toimintaan panostetaan. Kaupungin omia tiloja on mahdollista 

saada esimerkiksi kokouskäyttöön. Käyttöön on tulossa myös osallistuva 

budjetointi, jota voisi hyödyntää tällaisissa tapauksissa. 

 

Huhtasuon kehittäminen 

• Huhtakeskuksen kehittämisestä on menossa kansalaisten kuuleminen Jyväskylän 

kaupungin osallistu ja vaikuta -sivuilla.  

• Tällä hetkellä on menossa lähiöohjelma, josta haetaan varoja Huhtasuon 

kehittämiseen. Ohjelma on kolmevuotinen ja sillä toivotaan olevan pysyviä 

vaikutuksia alueeseen, eli ei pelkästään hankkeita. Alueen kaavamuutoksen 

pääasiallisena kohteena on Huhtakeskuksen lähiympäristö, mutta toiveena on, että 

se hyödyttää laajemminkin. 

• Kangasvuorentiellä autot ajavat liian kovaa, vaikka alueella on päiväkotikoulu. Tielle 

toivotaan hidasteita, sillä ne olisivat nopein ja edullisin ratkaisu kaahailuun. Asia on 

nostettu aiemminkin esille, mutta vastaukseksi on saatu, että hidasteet olisivat 

haitta joukkoliikenteelle. Huom! Lisätty myöhemmin saatu vastaus dokumentin 

loppuun. 

• Huhtasuon Salen parkkipaikkaa kiiteltiin, ja yhtä toimivaa järjestelyä toivottiin myös 

K-marketille. Pupuhuhdassa entisen Salen tiloihin toivottaisiin uutta toimintaa 

• Toiveena on, että vaikka Huhtasuon aluetta kehitetään ja uutta rakennetaan, 

pidetään alue silti riittävän väljänä 

 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-02-21_asukkaiden-aani-kuuluville-huhtakeskuksen-kehittamisessa


Palveluasuminen/terveyspalvelut 

• Alankomaissa on rakennettu ’’dementiakylä’’ muistisairaille ikääntyneille. Toimisiko 

tällainen idea myös Suomessa? 

• Alueella on liian vähän palvelukotipaikkoja, minkä vuoksi huonokuntoisiakin ihmisiä 

pyritään pitämään kotona mahdollisimman pitkään kotihoidon turvin. 

• Kotihoidon työntekijät tekevät vain lyhyitä käyntejä asiakkaiden luona, vaikuttaa 

myös siltä, että työntekijät eivät tiedä toistensa töistä (työntekijät liikkuvat ristiin 

samoissa kerrostaloissa): eikö kotihoitoa ole keskitetty niin, että samat työntekijät 

käyvät samoissa paikoissa? 

o Vastaus: On olemassa erilaisia perusteita kotihoidon palveluille. Ulkopuolisen 

silmään toiminta saattaa vaikuttaa järjestäytymättömälle, mutta toiminta on 

organisoitua. Erilaiset kotikäynnit vievät eri määrän aikaa. 

• Huhtasuon terveysasema oli aiemmin kiitetty ja tehokas, mutta nykyään ei saa 

lääkäriaikaa, jos tarve on kiireettömälle palvelulle. Peruuntuneet ajat tulisi ottaa 

tehokkaammin käyttöön. On hankalaa, että asiakas joutuu soittamaan monia kertoja 

ajanvaraukseen. Miksi lääkäri ei soittaisi perään? 

• Terveyspalvelujen järjestämisen ongelma on siinä, että lääkärit eivät pysy alueella. 

Kun työntekijät vaihtuvat usein, ei paikalla ole välttämättä yhtään pitkäaikaista 

lääkäriä ’’mentoroimassa’’ uusia työntekijöitä. Keikkalääkäreiden käyttö on todella 

kallista. Olisiko ratkaisuna ostaa lääkäripalvelut, kuten Tikkakoskella on tehty? 

Siellä ostopalveluiden myötä asiakastyytyväisyys on ollut jopa aiempaa parempi. 

• Alueen hammashoito toimii hyvin 

 

Huhtasuon virkistysalueet 

• Ympäristön hoitoon on oltu tyytymättömiä. Erityisesti Kangaslammen alueen 

siisteys puhututti. Uimarannan ylläpito on lopetettu ja lampi on kasvamassa 

umpeen. Lammen läheisyydessä on tehty puunhakkuita ja tästä on jäänyt 

työkoneiden uria luontopolulle. Puuta on jätetty kostumaan ja alueelle on muutenkin 

jätetty risuroskaa. Myös alueen pensasistutukset on jätetty hoitamatta ja lisäksi 

Kelokadulle pyörätien varteen Rasinpyörteen läheisyyteen on jätetty risukasa. 

o Vastaus: Hakkuut jäivät viime vuonna kesken ja tänä vuonna 

poikkeukselliset sääolosuhteet on haitanneet, sillä maa ei ole ollut jäässä. 



Tavoitteena on, ettei risuja jäisi. Asiaa selvitetään (Huom! Lisätty 

myöhemmin saatu vastaus dokumentin loppuun).  

• Kiitosta sai Kaakkolammen veden puhtaus 

• Iso ja hieno urheilupuisto on rakennettu, mutta siinä järjestetään yllättävän vähän 

toimintaa koska tekonurmen käyttö on säänneltyä. Osa puistosta on pimeänä, 

olisiko alueelle mahdollista saada enemmän valoja? 

o Vastaus: Yksi syy hämäryyteen voi olla se, että valaistuksen määrää on voitu 

arvioida alueen käytön mukaan ja lisäksi valaistuksessa pyritään 

vähäenergiseen malliin. Osa kuntopolun valoista on ollut sairaalan valoja ja 

sairaalan lopettamisen jälkeen valot ovat jääneet pois käytöstä. Alueelle on 

tulossa uusia katuja ja omakotitalotontteja, joten asiaan on tulossa muutosta. 

• Huhtasuolle toivotaan liikuntarakennusta. Rakennus virkistäisi harrastustoimintaa ja 

lisäisi alueen vetovoimaa. 

 

Lopuksi 

Tilaisuuden lopuksi keskusteluun nousi Huhtasuon maine. Huhtasuon alueesta puhutaan 

pahaa ja lehdistö ylläpitää huonoja käsityksiä. Vaikka alueella on ollut rikollisuutta, sitä on 

myös muilla alueilla. Asukkaat toivoisivat, että Huhtasuosta ei aina tuotaisi vain negatiivisia 

puolia esiin, vaan huomioitaisiin, että alueella on kaunista luontoa ja yleisesti ottaen hyvä 

asua. Kangasvuoren päiväkotikoulun rehtori Harri Martikainen totesi, että alue on 

elinvoimainen. Alueella on uusia kouluja ja paljon perheitä muuttaa alueelle. Myös 

koulujen tiloja on mahdollista käyttää esimerkiksi kokouksiin. 

 

Risto Kauppinen esitti tilaisuudesta kirjoittamansa runon: 

’’Kylätoimiston jatkon turvaamisesta täällä laulettiin ja juteltiin, 

tuli tunne että aidosti meitä kuunneltiin, 

Ilmapiiri oli aito ja avoin, 

on hyvä viedä asioita eteenpäin juuri tällä tavoin´´ 

 



Jatkoaskeleet: 

Keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta -sivuilla.  

Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat 25.3. Vaajakoski-Jyskä -suuralueella (Oravasaaren 

koululla). 

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

kysyä ja antaa palautetta kaupungin palveluista.  

Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen ja muistion kirjasi 

osallisuuskoordinaattori Hilda Hakkarainen. 

 

Vastauksia kysymyksiin (19.3.20) 

• Katu, hidastetoiveet  

o Kangasvuorentie on pääkatu ja kadulla kulkee paljon joukkoliikennettä. 

Hidastetöyssyjä ei rakenneta pääkaduille eikä vilkkaille joukkoliikennereiteille. 

Ajonopeuksia voidaan hillitä myös muilla toimenpiteillä. Kangasvuorentiellä suojatiet 

on rakennettu keskisaarekkeellisina mikä parantaa suojateiden turvallisuuttaa ja 

hillitsee myös ajonopeuksia.  Kangasvuorentiellä Pielespuiston kohdalla on havaittu, 

ettei autoilijat anna yhtä hyvin tilaa suojatietä ylittävälle jalankulkijalle kuin 

keskimäärin Jyväskylässä. Parannamme suojatien näkyvyyttä huomiopaaluilla ja 

uusilla liikennemerkeillä.  

• Metsäasiat  

o Kangaslammen ympäristön hoitamattomuudelle olemme viimeisen vuoden aikana 

tehneet paljonkin: 

▪ ylimääräistä pienpuustoa on raivattu, kasattu ja viety pois 

▪ valtapuustoa on harvennettu puuston jatkokehitys, asukkaiden toiveet ja 

maisema huomioiden, ja hakkuutähteet on kerätty pääsääntöisesti alueelta 

talteen   

▪ Kangaslammesta Vääräjärveen laskevan ojan / puron reuna-alueet on 

tarkoituksella jätetty hoitamatta kaatuneine puineen jne. 

▪ viimeisimmät kohteet alueella valmistuvat puiden ajojen osalta viikon sisällä, 

ja tarvittaessa näkyvimpiä alueita siistitään vielä koululaisvoimin kesäkuussa 

kuten viime vuonnakin 

• Puistoalueet  

https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/osallisuus-asuinalueilla/asukasyhteistyo


o Huhtasuon asukkaiden kommentti alueen hoitamattomuudesta voi perustua 

useampaan eri seikkaan: 

▪ osa aiemmin A2-luokassa hoidetuista viheralueista jäi pois hoidosta tai 

hoitoluokkaa laskettiin vuosia sitten. Näillä alueilla on vielä pensasistutuksia, 

jotka ovat nyt ränsistyneet. 

▪ kaupunki oli aiemmin hoitanut osaa kiinteistönomistajien 

kunnossapitovastuulle lain mukaan kuuluvista katuviheralueista. Niiden hoito 

lopetettiin, ja kaikki kiinteistöt/huoltoyhtiöt eivät ole pitäneet ko. alueita 

kunnossa sen jälkeen 

▪ kiinteistöjen lumia ja pois harjattuja hiekoitushiekkoja kasataan kaupungin 

alueille 

▪ vesiongelmaisen Kangaslammen uimarannan kunnossapito lopetettiin, 

koska lähistöllä on puhdasvetisempi Kaakkolampi, jonka uimaranta 

kunnostettiin. Kangaslammella käydään silti uimassa, joten rannalla saattaa 

olla roskia uimareiden jäljiltä. 

➢ Koitamme tehdä näihin parannuksia resurssien sallimissa rajoissa 
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