
 
Huhtasuon asukaskahvit 8.2.2018 
 
 
 "Hyvinvoivan asuinalueet" on Jyväskylän asuinalueilla tapahtuvaa asuinalueen viihtyisyyttä 
lisäävää ja asukkaiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa, jota asukkaat, asukasyhdistykset, 
paikalliset järjestöt ja kaupunki yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat. Asuinaluetyön lähtökoh-
tana on kaupunkistrategian kärki ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” sekä hyvinvointisuun-
nitelma. Vuonna 2018 asuinaluetoiminnan painopiste on Kuokkalan alueella. Toimimme 
myös Huhtasuolla ja Keltinmäessä. 
 
Torstaina 8.2.2018 kokoonnuimme asukaskahveille Huhtasuon kylätalolle vaihtamaan kuu-
lumisia ja keskustelemaan mitä alueella jo toimii eri toimijoiden ja kaupungin puolesta. Paikal-
le oli myös kutsuttu liikuntaohjaaja Juha Kiukkonen ja Yhdessä enemmän – maahanmuuttajat 
osana yhteisöä -hanke Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä.  
 

Kylätoimisto (Huhtasuon ASA ry) 

 Kylätalolla on useita toimijoita ja tilat ovat käytössä päivisin ja arki-iltaisin erilaisia tilai-
suuksia varten. 

 Ompelija 

 Asiakastietokoneet ja kopiointipalvelu 

 Kelan palvelupiste ja sosiaalitoimen postilaatikko (kelan kirjekuoria ei enää saatavilla)  

 Työllisyyspalvelut Timo Kiiveri 

  Kuntouttavantyönryhmä 13 henkeä (Anna pyörittää). 

  Avantouinti toimii 40-45e kausi. 
 
Asukasyhdistys 

 Seurakunnan kanssa yhdessä toimintaa 

 Suvilaulajaiset 

 laavun ylläpito 

 Kevättapahtuma 5.6., perhepäivät, järjestöjen joulumarkkinat, kuntouttavassa työtoi-
minnassa on nyt 1-2 henkilöä.  
→Toimintapuistoon mahdollisesti tulossa esiintymislava 
 
Eläkkeensaajat n.50 jäsentä Päiväkeskus 

 Joka keskiviikko tapaaminen klo 14.30 – 17.00  
tapaamisilla jaetaan kuulumiset, arpajaiset, lauletaan, luentoja, bingo, jumppaa, kahvit, 
tuote- esittelijöitä 

 tulevia tapahtumia: osteoporoosiluento, toukokuussa reissu eduskuntaan, 5.6.2018 
mukana kevättapahtumassa, toukokuussa Palokkajärven Kaijalassa päivänreissu ja 
siellä ruokaa ja saunomista 

 Ukkosen Markku tulee esiintymään 

 Senioritalot: Ilonatalo, jossa käy paljon vierailijoita.  Maanantaisin - keskiviikkoisin ja 
perjantaisin toiminnanohjaajia talossa. Yhteisöllisyys tärkeää. 
 
Yhdessä enemmän – maahanmuuttajat osana yhteisöä 

 Tullaan tutuiksi, valasratsastaja elokuva 23.2.2018 klo 13.00 pääkirjastolla Minnansali 

 Aamupalatapahtuma Kylätalolla 19.2 klo 11.00 - 12.00, maksuton 

 keskiviikkoisin suomenkielen ryhmä toimii terveysasemalla 

 Kielikaveri toimintaa 
 
Japa ry:n hallituksen uusi puheenjohtaja Heta Kopra esittäytyi 

 Kaupungin yleisistä siivoustalkoista ei vielä päivämäärä ole tiedossa 
 
 



 
Jyväskylän kaupungin liikunta aluevastaava Juha Kiukkonen 

 Tiistaisin liikuntaneuvontaa terveysasemalla 

 Harjun Woiman tiloissa toimintaa tiistaisin klo 10 -11.15 voimatasapaino+ 

 keväällä Yhdessä ilman ikärajaa -tapahtuma suunnitteilla. Yhdessä ikäihmiset ja lap-
set jotain liikuntaan liittyvää, esimerkiksi pelailua senioripuistossa  
 
Hyvinvoivat asuinalueet  

 Aluetyöntekijä Katja Huttusen tapaa aina soppatykillä, joka toimii Huhtasuon kylätoi-
mistolla (Nevakatu 1) kerran kuukaudessa klo 12.00 alkaen. Kevään päivämäärät seu-
raavasti: 

 13.3.2018 

 10.4.2018 

 8.5.2018 

 12.6.2018 
 
Yhteistiedot aluetyöntekijä Katja Huttunen 014-2668789 
katja.huttunen(at)jkl.fi 

 
Ihmisten ilmoille -hanke aloittaa toimintaansa Huhtasuolla 
kevään aikana 
 
 
kirjasi Katja Huttunen, p. 050-3273144 
 
 

 
 
 


