
Asukas- ja kyläyhdistysten tapaaminen 13.4.21 klo17-19.00 

Teams yhteydellä 
 

Paikalla yhteensä 15 + 5 eli 20 osallistujaa 

Jyväskylän kaupungin osallisuuspalvelut 

Erikoissuunnittelija Antti Rajala:  

Antti toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kertoi osallisuuspalveluiden ajankohtaiset kuulumiset, Antti ja 

Minna ovat molemman ns. uudet kasvot osallisuuspalveluissa, liitteeksi Antin esitys? 

Asukas- ja kyläyhdistysten kuulumiset ja ajankohtaiset asiat 

Korpilahden Tikkalan kyläseura ry 

Paikalla Paula Määttä ja Anneli Leinonen- Kuusisto: 

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso on ollut kehittämässä Jyväskylän lähimaaseudulle Tikkalan kylään 

uudenlaista yhteisöllisen senioriasumisen muotoa. Asuntojen hallintamuodoksi tulee asunto-osuuskunta. 

ARA myönsi Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Tikkalan Jasolle (perustettu 2017) huhtikuussa 2020 

kehittämisrahaa yhteisöllisten osuuskunta-asuntojen pilottihankkeelle. Hankkeen yhteistyöryhmään 

kuuluvat Tikkalan Jason lisäksi Jaso, Jaso Asunnot Oy, Keski-Suomen kylät ry ja Jyväskylän kaupunki. 

Kylämaisemaan rakennettava pientalojen yhteisö on kiinnostanut paitsi kylillä asuvia ikäihmisiä myös 

kantakaupungin alueella asuvia eläkkeelle jääviä tai eläkevuosia viettäviä kaupunkilaisia, jotka miettivät 

vaihtoehtoja tulevaan asumiseen. Asuntojen varaaminen on käynnissä. Rakentamisen vaiheeksi arvioidaan 

vuodet 2021 – 2022. www.poko.fi 

Jasotalo on nyt suunnitteluvaiheessa. Asuntojen varaukset ovat menossa. Tässä on tarjolla parasta 

Citymaalaisuutta: maaseutuasumista ja kuitenkin myös kaupungin palvelut lähellä. 

Lisäksi odotellaan, että päästään jatkamaan Virtapiirin toimintaa. Verkostoituminen  asukas- ja 

kyläyhdistysten ja kaupungin kanssa on hyvä.  

Myös Hangasjärven ulkoilualueen kesää odotellaan. 

Keltinmäen ja Myllyjärven asukkaat ry: 

Paikalla Tuulikki Väliniemi, Hannu Mäntylä pj.,Vuokko Kinnunen, Jussi Ahmio, Heikki Kultalahti 

http://www.poko.fi/


Asukasyhdistys on toiminut 45 vuotta ja se vastaa Kylätalo Keitaan toiminnasta. 

Kylätalo Keidas on ollut auki myös poikkeusolojen aikana muutamaa päivää lukuun ottamatta. Keidas on 

avoinna ympäri vuoden ma-pe 8-14.30, vuokrattavissa muina aikoina esim. perhejuhliin ja kokouksiin. 

Taloudellinen tilanne on nyt helvetillinen kylmän talvenkin sekä sen myötä nousseiden käyttökustannusten 

takia.  

Aurinko paistaa kuitenkin.  

Jyskän asukasyhdistys ry: 

Paikalla Hannu Heikkinen  

Yhdistyksen pj. Hannu Hokkanen ei päässyt paikalle. Osallisuutta halutaan asuinalueiden 

liikennesuunnitteluun, Tammitien läpiajo- ongelma on edelleen ajankohtainen. 

Menossa on kaavoitusprosessi: Asemakaavan laajennus (ja muutos) koskee 16. ja 66. kaupunginosan 

puistoaluetta ja asemakaavoittamatonta metsäaluetta Jyskän ja Halssilanrinteen välisessä maastossa.  

Kaavaluonnos on nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 16.4.-18.5.2021 välisen ajan. 

Kaavaluonnos esitellään 20.4. (ti) klo 17 järjestettävässä asukastilaisuudessa, joka pidetään etäkokouksena.  

Viime syksynä (15.11.2020) tapahtui vakava liikenneonnettomuus Vaajakoskentien ja Haapa- Heikintien 

risteyksessä, Jyskän alueella. Onnettomuudessa kuoli kaksi alueen asukkaille tuttua nuorta. Asian tiimoilta 

on tehty 8.4.2021 Kuntalaisaloite osallisuuden kehittämiseksi liikennesuunnittelussa. Aloitteen tilanne 

(16.4.21) ” Aloite lähetetty valmisteltavaksi.” Aloite ohjataan oikealle toimialalle kaupungin kirjaamosta.  

Tulossa on liikenneturvallisuus webinaari: Osallisuusperusteinen liikennesuunnittelu, maanantaina 17.5. 

kello 18. Ilta järjestetään yhteistyössä asuinalueen asukasyhdistysten ja koulujen kanssa. Tilaisuuteen 

haluttaisiin myös osallisuuspalvelut mukaan järjestäjän (Zoom- alusta) rooliin.  Antti Rajalan osallistumista 

tilaisuuteen toivotaan. Sivistyspalveluiden kanssa on tulossa palaveri asiaan liittyen lähiaikoina. Hannu ja 

Antti ovat yhteydessä webinaarin tiimoilta.  

Lehtisaaren Loisto ry: 

Paikalla Joonas Suomalainen-Sallinen 

Lehtisaaren Loisto ry on ihan uusi ja tuore yhdistys (syksy 2020). Yhdistyksen perustaminen lähti liikkeelle 

parin lapsiperheen tarpeesta. Yhdistyksen toiminta on kulttuuripainotteinen. Vanha rantarakennus saadaan 

käyttöön kesäkahvilaksi. Muita suunnitelmia on mm.  ulkoilmaelokuva, aikuisten uimakoulu. Talkoo intoa 

Lehtisaaren asukkailta löytyy.  



Keski-Suomen Kylät ry : 

Paikalla Kaisu Kumpulainen 

Kaisu on kuulolla tässä tapaamisessa. Hän on mukana Yliopiston hankkeissa Palokkan, Keltinmäen ja 

Huhtasuon asuinalueita. 

Nisulan asukasyhdistys ry : 

Paikalla Markku Ikkala 

Nisulan asukasyhdistys täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Asukasyhdistyksen historiasta on koottu historiateos 

” Vuosisata Harjun takana”. Teos kertoo Nisulan, Mäki-Matin ja Syrjälän asuinalueiden ja asukasyhdistyksen 

historiaa siihen asti, kun yhdistys täytti 20 vuotta. Siihen suunnitellaan uutta osaa yhdistyksen 30 vuotisen 

taipaleen ajalta.  

Asuinalueella on Wellamon puisto. Puisto on aina ollut ahkerassa käytössä ja on sitä varmasti sitten kun 

palataan tavalliseen arkeen. Puistoon uusittiin viime vuonna grillikatos yhteistyössä asukasyhdistyksen, 

osallisuuspalveluiden ja kaupunkirakennepalveluiden toimesta. Suurimmalta osalta kustannuksista vastasi 

kaupunkirakennepalvelut ja osasta asukasyhdistys. Kaupungille kiitos tästä. 

Jyvälän kansalaisopisto tärkeä yhteistyökumppani. Liikenneasioissa nousee esiin Neste Rally ja sen 

mukanaan tuomat haitat asuinalueelle. Siihen liittyen asukasyhdistyksestä on  oltu kaupungin palveluihin 

yhteydessä.  

Kehittyvä Tikkakoski ry:    

Paikalla Pekka Tuunanen ja Tiina Koivu  

Tikkakoskella järjestettiin ensimmäiset Tikkakosken Tohinat jo 1996.  Vuoden 2011 Tohinoiden yhteydessä 

perustettiin myös kyläyhdistys Kehittyvä Tikkakoski ry. Vuoden 2021 Tohinoita suunnitellaan elokuulle. 

Muita asuinalueella olevia perinteisiä tapahtumia ovat:  Joulunajan myyjäistapahtuma, ennen joulua 

valojen sytyttäminen kuusiin (vanha perinne). Alueella toimii paljon erilaisia yhdistyksiä, mutta aktiivisia 

toimijoita on kuitenkin vähän. Tapahtumat halutaan järjestää ja osoittaa sillä, että syrjemmälläkin on 

elämää. 

Tiina on ihan uusi ja aktiivinen tikkakoskelainen. Hän ihmettelee, miten huonosti Tikkakosken  aluetta 

hyödynnetään. Alue on kolmen järven ympäröimänä, mutta missä on ympärivuotinen avantouintipaikka?  

Koronan myötä on tuonut ruuhkaa laduille. Ja alueen tiet ovat huonokuntoisia. 

Viitaniemen asukasyhdistys ry : 



Paikalla Tytti Pintilä 

Viitanimen asuinalue sijaitsee kolmen kampuksen keskellä. Liikenneturvallisuus puhuttaa myös Viitaniemen 

alueella. Perinteisiä tapahtumia alueella ovat laskiaistapahtuma ja yhteinen joulupuuro Viitakodilla. 

Koronan myötä ulkoilijoiden määrä on kasvanut paljon. Alue koetaan mukavaksi asuinalueeksi. 

Kankaan asukasyhdistys ry : 

Paikalla Raimo Sopo 

Kankaan asukasyhdistys ry. on perustettu vuonna 2019. Koska Alakaupungin asukasyhdistys on lopettanut 

toimintansa Tourujoen itäpuolisella alueella, Kankaan asukasyhdistys on tällä hetkellä ainoa asukasyhdistys 

Tourujoen ja Nelostien sekä Lohikoskentien ja Jyväsjärven rajaamalla alueella. Tähän alueeseen sisältyvät 

uusi Kangas, vanha Tourula sekä entinen asetehtaan alue. Asukasyhdistyksessä aluetta kutsutaan Suur- 

Tourulaksi.  

Isoin asia asuinalueella juuri nyt: ELY-keskuksella on menossa tiesuunnitelmat ja niihin Kankaan 

asukasyhdistys on lausunut oman mielipiteensä. Lausunto löytyy Kankaan asukasyhdistyksen sivuilta.  

Yhdistyksen vuosikokous on tulossa ensi viikolle: ma 19.4. Piippurannan Klubilla.  

Asukasyhdistys toimittaan asukaslehteä Kankaan sanomat. 

Putkilahden kyläseura ry: 

Paikalla Katri Ruth 

Katri pääsi mukaan valitettavasti vasta loppumetreillä. Hän kommentoi tapaamistamme: ”Ensikosketukseni 

tähän verkostoon uutena puheenjohtajana oli oikein myönteinen ja tällainen teams työskentely on varsin 

vaivatonta osallistua.” 

Pohdimme myös asukas- ja kyläyhdistysten roolia: 

Asukasyhdistykset toimivat asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi sekä asuinalueen viihtyisyyden 

parantamiseksi- eli laajasti tehdään juuri sitä, mitä kuntalaki päättäjiltäkin edellyttää. Arvokasta työtä. 

Arvostusta pitäisi saada. 

 

Yhdistysten yhteystietojen lista ja sen päivitys 

 

Osallisuuskoordinaattori Hanna Tenhunen kertoi asukas- ja kyläyhdistysten yhteystietojen tämän hetken 

tilanteesta. Yhdistysten tietoja löytyy kaupungin kulttuurihakemistosta, Japan sivustolta, Yhdistystorilta, 

Kyläyhdistysten osalta myös Keski- Suomen Kylät ry:n sivustolta. Nyt asukas -ja kyläyhdistysten tiedot on 



päivitetty kaupungin kulttuurihakemistoon meidän toimestamme. Jatkossa toivomme kaikkien yhdistysten 

päivittävän yhteystietonsa Kyt:n Yhdistystorille, https://www.yhdistystori.fi. Syksyllä tapaamme tällä 

porukalla, myös Kyt ry:n (Keskisuomen yhdistysten tuki ry) ja Japan edustajien kanssa. Tietoja voi heti 

päivittää Yhdistystorille ja sinne  voi liittää myös yhdistyksen toimintasuunnitelmia yms. materiaalia 

kiinnostuneiden luettavaksi. 

 

Verkoston ja yhteistyön kehittäminen 
 

Miten haluaisitte kehittää yhteistyötä osallisuuspalvelujen kanssa? 

Nyt on tavattu kaksi kertaa vuodessa. Todettiin, että verkostoituminen osallisuuspalveluiden ja asukas- ja 

kyläyhdistysten kanssa on tärkeää. Sovittiin, että järjestetään ensi syksynä kaksi tapaamista. Ja ensi vuonna 

neljä kertaa. Hybridimalli toimii myös hyvin. Toimi myös Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa -

tilaisuuksien järjestämisessä. Pyritään myös livetapaamisiin, mutta joka toinen tapaaminen voisi olla 

verkossa.  Jatkossa tapaamisten muistiot tallennetaan www.osallistujavaikuta@jyvaskyla.fi -sivuille, josta 

ne voi käydä lukemassa, jos ei aina pysty osallistumaan. Tämä muistio laitetaan myös kaikille tiedossa 

oleville asukas- ja kyläyhdistyksille sähköpostijakeluna. 

Kun tapaamme useammin, ei tarvita niin paljoa aikaa esittäytymiseen.  

Asukas- ja kyläyhdistysten palavereihin toivotaan meiltä osallistumista. Joten kannattaa olla meihin 

yhteydessä. 

Yhteistyötä tarvitaan myös muiden kaupunginpalvelujen kanssa esim. liikenneturvallisuus. 

Ehdotuksia tuleville tapaamisille: 

o osallistavat menetelmät verkossa, kyselyt ja verkkopelit 

o kaivataan yhdessä tekemistä, uusia yhteistyömuotoja 

o perinteinen kesäretki avoimena kutsuna 

o teemalliset illat hyväidea: 

▪ liikenneturvallisuus 

▪ varainkeruu 

▪ asuinaluelehtien 

▪ asukkaiden aktivointi 

▪ talkoot asuinalueilla 

▪ yhteistyö tämän verkoston kanssa, muutakin kuin tapaamisia 

▪ hankkeet 

https://www.yhdistystori.fi/
http://www.osallistujavaikuta@jyvaskyla.fi


▪ maaseutumaisten alueiden toiminta 

▪ retkeily- ja virkistysreitit 

▪ viestintä 

▪ laskutus ja muu taloudenpito 

▪ miten saadaan toiminta innostavaksi ja osallistavaksi (byrokratia vähiin) 

▪ asumisen uudet muodot 

Muuta 

• Keski-Suomen Kylät ry järjestää 19.4.ilmaisen kurssin, miten aktivoida asukkaita:  

https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/vapaaehtoisia-kylille-yhdistykseen/ 

• Talkoita ja muita tapahtumia, sekä vapaaehtoisten etsimiseen kannattaa laittaa tietoa. 

vapaaehtoistyön sivulla: https://vapaaehtoistyo.fi/fi 

kaupungin tapahtumakalenterissa: https://kalenteri.jyvaskyla.fi/  

Keskusteltiin Kuntalaisaloitteista 

”Kuntalaisaloite 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita 

kunnan toimintaa koskevissa asioissa. 

 

Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 116 §:n mukaan aloitteen käsittelee se viranomainen, jolla on toimivalta tehdä 

päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. 

  

Aloitteen käsittely edellyttää yhteystietojen ilmoittamista. Sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, joten älä 

kirjoita viestiin arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnustasi, pankkitilin numeroa tai vastaavaa. Aloitteesi 

etenemistä voit tiedustella Jyväskylän kaupungin kirjaamosta. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta 

suoritetut toimenpiteet. 

  

Aloite tehdään vapaamuotoisesti ja toimitetaan kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse: 

▪ sähköposti kirjaamo[at]jyvaskyla.fi 

▪ käyntiosoite Kaupungintalo, Vapaudenkatu 32 (avoinna klo 8-15) 

▪ postiosoite PL 193, 40101 Jyväskylä 

▪ p. 014 266 0888 

Vaihtoehtoisesti aloitteen voi tehdä myös Kuntalaisaloite.fi –palvelussa.” 

Seuraava asukas- ja kyläyhdistysten tapaaminen on keskiviikkona 1.9.2021 kello 17-19.00. 

https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/vapaaehtoisia-kylille-yhdistykseen/
https://vapaaehtoistyo.fi/fi
https://kalenteri.jyvaskyla.fi/


Iltaan mukaan pyydetään myös Kytin ja Japan edustajat. 

Jos haluatte verkostoitua, meitä saatte myös toistenne yhteystiedot 

Tilaisuuden vetäjänä toimi osallisuuskoordinaattori Minna Huolman ja muistion kokosi 

osallisuuskoordinaattori Satu Altén 

 

Asuinalueiden illat, entiset Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa tilaisuudet jatkuvat syksyllä 2021 

seuraavasti: 

Korpilahden asuinalueilta    to 14.10.2021 kello 18- 19.30 

Palokan ja Puuppolan asuinalueilta                               to 18.11.2021 kello 18-19.30  

Tikkakosken ja  Nyrölän asuinalueilta                                     to 2.12.2021 kello 18-19.30  

 


