8.3.2018 Asukaskahvit Keltinmäki, päiväkeskus
"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 lähtökohtana on kaupunkistrategian kärki ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” sekä hyvinvointisuunnitelma.
Keltinmäen päiväkeskuksella 6.3. asukaskahvien aiheina oli turvallisuuskyselyn tulokset ja
yhteisötaideprojektin kuulumiset. Paikalla oli yksitoista alueen asukasta sekä Merja Pihlasaari
perusturvan toimialalta, Risto Kähkönen nuorten palveluista sekä Jukka Laukkanen ja Hanna
Tenhunen asuinalueyhteistyöstä.
Merja Pihlajasaari esitteli Keltinmäen alueella toteutetun turvallisuuskyselyn tuloksia. Esitys
kokonaisuudessaan on muistion liitteenä. Tässä tulosten herättämiä ajatuksia asukasillassa:
 tulosten perusteella voisi olla yhteydessä Keskimaahan, koska Salen läheisyydessä
koetaan häiriötä juopuneista/ alue koetaan sotkuisena. Mikä on kaupan vastuu?
 juopuneet notkuvat linja-autopysäkillä ja kirjaston rappusilla aiheuttaen häiriötä
 huolta herää myös K-kaupan turvallisuuden suhteen, koska siellä työsekentelee vain
yksi myyjä kerrallaan
 päiväkeskuksen, kirjaston ja salen seudun valaistusta voisi tehostaa
 Päiväkeskuksen viereisen penkin voisi poistaa, se houkuttelee ei toivottua sakkia istuskelemaan. Tämä karkottaa päiväkeskuksen kävijöitä.
 Toisaalta penkki on tarpeen iäkkäille kävelijöille lepopaikkana.
 tulokset viedään työryhmälle, jossa suunnitellaan jatkotoimenpiteitä. Ne tuodaan
asukkaiden tietoon myös.
 turvallisuuskysely toteutetaan seuraavaksi Kuokkalan ja keskustan alueella
 ehdotetaan kyselyn toteuttamista postikyselynä paremman vastausprosentin saamiseksi
Keltinmäen nuorisotila-asia:
 Keltinmäen nuorisotila on sanottu irti, nuorisotilatoiminta loppuu tilassa toukokuun
2018 lopussa
 kävijämäärä on ollut vähäinen jo pitkään
 tilan kunnosta on epäselvyyttä, tilapalvelut eivät osaa sanoa koska tilaan olisi tulossa
perusparannus
 nuorisopalvelut jatkavat toimintaa alueen nuorten kanssa, ohjaajan toimipiste sijaitsee
Kilpisen koululla (keltinmäkeläisten lähiyläkoulu)
 liikkuva nuorisotyö jatkaa alueelle niissä paikoissa missä nuoria on

Kesätapahtuma Kotalammen toimintapuistossa 5.6.-6.6. Järjestäjinä ainakin Keltinmäen
alueseurakunta, Keltinmäen lähikirjasto, Keltinmäen asukasyhdistys, kaupungin liikuntapalvelut, Hyvinvoivat asuinalueet ja ViaDia Jyväskylä.
Salen seinän yhteisötaideteoksen maalaus toteutuu todennäköisesti 11.6.-13.6.2018. Lähiaikoina tiedotetaan, miten tähän yhteisötaideprojektiin pääsee osallistumaan, tarkoitus on siis
toteuttaa työ talkoilla.
Kirjastoon on tuotu liikuntavälineitä lainauskokoelmaan, ne on pian lainattavissa. Liikuntavälinelainauksen ”avajaisia” juhlitaan kirjastossa 3.5.2018.
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