
Halssilan suuralueen iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien 
kanssa keskiviikkona 24.2.2021 klo18.00-19.30 Zoomissa ja 
Halssilan koululla 
 

Keskustelemassa kuntapäättäjistä olivat: 

Meri Lumela Kaupungin hallituksen puheenjohtaja/Halssilan koulun rehtori 
Jari Colliander Valtuutettu/Luottamushenkilö  
Tuulikki Väliniemi Valtuutettu/Luottamushenkilö  
Arto Lampila Valtuutettu/Luottamushenkilö 
Joachim Kratochvil Luottamushenkilö 
Katja Isomöttönen Valtuutettu/Luottamushenkilö 
 
Toimialan edustajina olivat: 
 
Satu Paasonen  Nuorisopalvelut  
Kati Seppänen Sosiaali- ja terveyspalvelut/Kaupunginsairaala 
Jussi Sievänen Asemakaavoitus 
Kaapro Häkkinen Liikuntapalvelut 
Jari Lohi  Liikenne ja viheralueet 
Anne Niemeläinen Halssilan päiväkoti 
Outi Savonen Ikääntyneiden palvelut/Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Anna-Liisa Heiskala Ikääntyneiden palvelut 
Antti Rajala  Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Minna Huolman Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
 
 
Tilaisuuteen osallistui yhteensä  47 henkilöä. Halssilan koululla ”kisastudiossa” paikalla 
kaupungin hallituksen pj Meri Lumela ja osallisuuskoordinaattori Minna Huolman. 
 
Erikoissuunnittelija Antti Rajala avasi Iltakahvi -tilaisuuden ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
 
Alustuspuheenvuorot 
 

Kaupungin hallituksen puheenjohtaja Meri Lumela 

 Toivotti omasta puolestaan osallistujat tervetulleeksi. 
 Hän myös kertoi Halssilan koulun rehtorin ominaisuudessa koulun tilanteesta 
 Koulussa noin 400 lasta 

 
HASY ry:n sihteeri Minna Korhonen 

 Kertoi asukasyhdistyksestä 
 Muisteli lyhyesti, että mitä asioita oli kaksi vuotta aikaisemmin samaisessa 

tilaisuudessa nostettu esiin 
 



Liikuntapalveluista liikuntakoordinaattori Kaapro Häkkinen Kertoi, että tällä hetkellä on 
liikuntajohtajan valinta käynnissä 

 Ajankohtaisista asioista hän nosti esille Halssilan kentän, Garmitsan kuntoportaat ja 
Halssilan hiihtomaan 

 Halssilan kentälle tulossa huoltorakennuksen ja päiväkodin saneeraus 
o Huoltorakennuksen peruskorjaus alkaa 15.3 - valmis kesäkuulla, 

saneerataan pukukopit, varastot jne. 
o Kentän pinnan muuttaminen tekonurmipinnaksi: Jyväskylällä mahdollisuus 

saada hankerahaa palloliitolta (?): tulossa kaksi kenttää - toinen Halssilaan? 
o Kaukalon uusiminen ja katukoriskenttä: kaukalo uusittu, Hippoksen vanhaa 

tekonurmea mahdollisesti koriskentän pinnaksi 
 Garmitsan (vanhan hyppyrimäen portaat) kuntoportaiden huono kunto: mitä niille 

tehdään. Mahdollisuudet ovat: 
o Purkaminen (ei haluta) 
o Vanhojen portaiden peruskorjaus 
o Täysin uusien portaiden rakentaminen 
o 2021 budjetissa ei ole varaa hankkeen toteuttamiseen 
o Sopiva hanke fifty-sixty joukkorahoituskokeiluun 
o Matin tarina laatta olisi kyllä hyvä siellä 

 Halssilan hiihtomaa 
o Hankeraha hakemus vireillä (korona tukia), josta päätös tulossa helmikuulla 
o Häkkinen kertoi myöhemmin, että Halssilan hiihtomaan kehitys sai 

Ely:n tukea eli hänen esittämää suunnitelma on mahdollista toteuttaa tämän 
vuoden aikana 

o Toivomus kävelytie/kävelypolku tien laitaan ja ladun viereen on ollut paljon 
esillä: Lipake on tutkimassa kävely-yhteyden toteuttamista latu-uran viereen 

o Esitteli myös hiihtomaan kehittämissuunnitelmaa 
 Kommentti chatissa: Voiko saman tehdä myös Garmitsan suoralle 

kangasvuoren/tuohimutkan suunnasta tuleville tulisi näin kulkureitti hiihtomaahan ja 
saataisiin käyttäjiä myös sieltä suunnalta 

 

Pienryhmäkeskustelut 
 

Ohjeet pienryhmäkeskusteluille 

 Asukkaat luonnehtivat aluksi lyhyesti minkälainen paikka on Halssila 
 Mitä mahdollisia kehityskohteita / Mikä pohdituttaa? 
 Valitkaa yksi aihe, jonka haluatte nostaa yhteiseen keskusteluun 
 Puheenjohtaja (viranhaltija/Työntekijä?) jakaa tarvittaessa puheenvuorot ja kirjaa 

ylös mitä on keskusteltu 

Yhteiskeskustelu 
 

Ryhmä 1 

 Liikenneturvallisuus nousi suurimmaksi puheenaiheeksi 



o Korokkeet eivät hidasta Vaajakoskentiellä tarpeeksi eikä nopeusrajoituksia 
noudateta, hidasteet jo kuluneita, kadun ylityskohdat ovat huonosti 
havaittavissa 

o Toivotaan nopeusmittareita, ajonopeustauluja. Vastaus: 
Liikenteenohjausinsinöörill laitettu viestiä, että nopeusmittareita toivotaan 
vanhalle Vaajakoskentielle 

o Mesikämmenessä ei ole tarpeeksi suojateitä turvaamaan koululaisten 
koulutietä 

o Rekkaliikennettä paljon hiihtomaalle, jonka lähellä lumen kaatopaikka 
o Tammitie: liikennemäärät hurjasti kasvaneet, toivottiin hidasteita tai alempia 

nopeusrajoituksia. Vastaus: Jari Lohi kertoi, että asia on huomioitu ja sitä 
tullaan tarkastelemaan tarkemmin 

o Julkista liikennettä Halssilassa kehuttiin 
 Lähiluonnon säilyminen huolestuttu; toivotaan säilytettäväksi ei puistomaista, mutta 

siistinä pidettävää aluetta 

Ryhmä 2 

 Liikenne puhututti myös tässä ryhmässä 
 Yläkentästä (yliksestä): enemmän pitäisi huolehtia kentästä 
 Nuortenkohtaamispaikoista: olisiko mahdollista saada nuorisotilaa – toimisiko 

kouluntilat? 
 Vastaus: Satu Paasonen lupasi, että liikkuvan nuorisotyönyksikköä (paku) 

pyydetään paikalle: se liikkuu arkipäivisin ilta-aikaan, tapahtumissa viikonloppuisin, 
ei mitään tiettyjä reittiä ja vakio paikkoja – tarpeen mukaan tulee paikalle 

 Arto Lampila kysyi, että voidaanko liikkuvia nuoristyöyksikköjä lisätä? Vastaus: Satu 
Paasonen Nuorisopalveluilta, lupasi ottaa asian mietintään. 

 Anne Niemeläinen: nuoriso kokoontuu/parveillaan päiväkodin pihalla, tehdään 
ilkivaltaa, kun ei ole paikkaa missä vietetään aikaa 

 Kierrätyspisteen paikalle ollaan rakentamassa muuta – mihin uusi kierrätyspiste 

Ryhmä 3 

 Keskustelu suuntautui paljon kaavamuutokseen 
o Pysäköinti paikkojen riittävyys hiihtomaassa huolestutti 
o Toivottiin myös Tammitieltä yhteyttä hiihtomaahan: yleisesti ryhmissä 

toivottiin kävelyreittejä eri suunnista hiihtomaahan 
 Oltiin tyytyväisiä palvelujen helposti saavutettavuuteen 
 Kyseltiin suoran linkkiyhteyden perään Halssilan suunnasta Seppälään 

o Vastaus: Jari Lohi informoi jälkeenpäin, että uudessa linjastosuunnitelmassa 
on mukana uusi linja (T62), jossa tuo Halssila – Seppä toive on jo huomioitu. 
Linja ajaisi yhteysväliä Vaajakoski - Halssila – Seppä – Kangas (ajopäivät 
ma-su, koko vuoden aikavälillä 12:00 – 20:00). Kyseessä on kyllä 
suunnitelma, joten toteutuksesta ei ole vielä 100% varmuutta. Uusi linjasto 
otetaan käyttöön kesällä 2024. 

 Terveysasema siirtyminen Novaan ei ole aiheuttanut negatiivista vastustusta 
 Lähiliikuntaverkostosta oli myös puhe 



 Poiminta Chatista: Lähipalvelut Halssilassa ovat hyvät, muistetaan käyttää kirjastoa, 
että sekin täällä säilyisi! :) 

Ryhmä 4 

 Liikenne: 
o Viherlandian suunnalta liikennejärjestelyt koettiin huonoksi 

 Koulunpiha voisi kaivata freesaamista 
 Neuvolan siirtyminen pois halssilasta: huomioksi perheille, että he voivat mennä 

Vaajakoskelle 
 Kati Seppänen vastasi: Vaajakosken neuvolasta viestiä perheille, Halssilan neuvola 

yhdistyy huhtikuun aikana keskustan neuvolaan 

Ryhmä 5 

 Paljon hyvää Halssilasta 
 Ryhmässä askarrutti, että onko edellisen iltakahvien asiat edenneet 
 Tammirinteen kaavamuutos nousi sielläkin esille 

o Tammirinteen kaavassa Halssila ja Tammirinteen ulkoilureitit tulevat 
säilymään ennallaan 

 Ehdotettiin lupiininpoisto projektia asukasyhdistykselle, pujon poisto talkoisiin 
osallistuttiin aikaisemmin 

 Kaupunkirakenteen tiivistäminen: toivotaan koulujen liikuntakasvatuksen 
turvaamista ja yleensäkin huolehditaan ulkoilualueista 

 Uimarannan kunto: Mikä tilanne? Mitä voi tehdä? Jari Lohi vastasi 
o Ei ole mahdollista pysäköinnin uudelleen järjestämiseen, tilaa ei ole 
o Vedenlaadusta ei tietoa, ranta kuitenkin käytössä 

 Kysymys: Voisiko meluaita olla mahdollinen rannan lähelle? 
 Viime syksyn liikenneonnettomuus: mitä voi tehdä? Liikenneturvallisuus tärkeää, 

lapsia ja nuoria osallistuvia hankkeita 
o Kuntalaisten osallisuudesta liikennesuunnittelun ja - turvallisuuden 

edistämiseksi: kuntalaisaloite lähdössä – katsotaan mihin johtaa 
o 25.2.21 on vanhempainfoorumin kokous, jossa asiaa käsitellään 

 

Chatistä: 

 Milloin Halssilaan saisi koirapuiston? Toiveessa sellainen, jossa olisi erillinen 
pienten ja isojen koirien puoli?  

 Toki Korona haittaa tätäkin ideaa, mutta miten saataisiin alueen vanhuksia 
huomioitua - esim. matalan kynnyksen yhteistyötä Telkänpesän vanhusten kanssa - 
yhteistä olohuonetta, jossa tapahtumia ? 

 
Iltakahvit päätettiin klo19.30. 

Jatkoaskeleet: 

Keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta -sivuilla 



Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat  

                    17.3. Kuohu-Vesanka suuralueella 

Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Antti Rajala ja muistion kirjasi 

osallisuuskoordinaattori Minna Huolman. 


