
Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa Keltinmäki-Myllyjärvi-

suuralueella  

Tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 21.10. klo 18-20 etäyhteydellä Zoomissa. Tilaisuuteen 

oli mahdollisuus osallistua myös Keltinmäen koululla. Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui noin 

30 keskustelijaa. 

Kuntapäättäjistä mukana olivat: 

Jari Colliander 

Arto Lampila 

Meri Lumela 

Tuija Mäkinen 

Paula Rastas 

Jaakko Selin 

Kati-Erika Timperi  

Tuulikki Väliniemi 

Kaupungin viranhaltijoita edustivat: 

Tuula Smolander Kaupunkirakennepalvelut 

Reijo Teivaistenaho Kaupunkirakennepalvelut 

Eila Ahvenainen Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Outi Savonen Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Hilda Hakkarainen Sivistyspalvelut 

Päivi Koivisto Sivistyspalvelut 

Jukka Laukkanen Sivistyspalvelut 

Päivi Pitko  Sivistyspalvelut 

Antti Rajala  Sivistyspalvelut  

Hanna Tenhunen Sivistyspalvelut 

 

Jukka Laukkanen ja Meri Lumela avasivat illan, jonka jälkeen osallistujat jaettiin 

pienryhmiin.  

 



Alueen vahvuudet 

 

Ensimmäisen pienryhmäkeskustelun aiheena olivat asuinalueen vahvuudet, joita käsiteltiin 

myöhemmin myös yhteisessä keskustelussa.  

- Sijainti ja toimiva julkinen liikenne 

o Alueella on kaikki peruspalvelut lähellä, mutta myös lyhyt matka keskustan 

palveluiden ääreen. Julkinen liikenne toimii hyvin. 

- Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet 

o Kaikissa pienryhmissä nostettiin alueen vahvuudeksi upean luonnon 

läheisyys.  

o Kiitosta sai erityisesti Kotalammen puisto ja muut liikunta- ja leikkipaikat sekä 

alppiruusupuisto. Lisäksi hiihtoladut ja maastopyöräreitit koettiin yleisesti 

kattavina. 

o Komeetat ry on tehnyt hyvää työtä alueella (Comets’ park)  

- Palvelut 

o Hyvä kirjasto (myös itsepalvelu) ja kauppa 

o Aktiiviset asukas- ja kyläyhdistykset 

o Päiväkodit ja koulut saivat kiitosta, oppilailla yhteenkuuluvuuden tunnetta 

o Uusi sairaala Nova on lähellä 

- Kaiken kaikkiaan alue koettiin monimuotoisena ja monikulttuurisena 

 

Kehittämisen kohtia 

 

Toisessa pienryhmäkeskustelussa pohdittiin, miten aluetta voitaisiin kehittää. 

- Lähiliikuntapaikat  

o Kotalammen leikkipuistoa ei ole aidattu parkkipaikan suuntaan, mikä voi 

aiheuttaa pienten lasten kanssa vaaratilanteita. Olisiko leikkipuistoa 

mahdollista aidata? Parkkipaikan sijainti puhututti myös, olisiko 

parkkipaikkaa mahdollista siirtää kauemmaksi? Kotalammen puiston ja sen 

ympäristön kunnossapito tärkeää, sillä se on merkittävä paikka alueen 

asukkaille. Puistoon tullaan myös pidemmästä matkasta. 

Vastaus: Parkkipaikka on liikuntapalveluiden hoidossa. Parkkipaikka on huonossa 

paikassa keskellä pelikenttiä ja leikkipuiston vieressä. Pieni lapsi ei ihan hetkessä p-

alueelle joudu leikkipaikalta.  Suurempi ongelma on kulkeminen kentälle ja leikkipaikalle 

ajorataa pitkin p- alueen läpi tai kulkeminen kevytväylälle p-alueen läpi. Tätä 

kulkuongelmaa aita ei poista. 

 

o Maastopyöräreittejä voisi kehittää entisestään. Toiveena olisi reitti 

Ylämyllyjärveltä ladunmajalle. Olemassa olevia pohjia parantelemalla voisi 

saada pienillä kustannuksilla hyviä reittejä. 



o Toiveena olisi saada tekojää alueelle, kenttää yritetään kyllä talvisin 

jäädyttää mutta epävakaiden säiden vuoksi kausi jää lyhyeksi 

o Vaihtelevaa maastoa voisi hyödyntää enemmän ulkoliikuntapaikkojen 

suunnittelussa, olisiko mahdollista saada alueelle kuntoportaat? 

 

- Turvallisuus 

o Päihteiden käyttö on alueella näkyvää, esimerkiksi huumeita käytetään ja 

myydään julkisesti. Kirjaston portaat ja Sienitien varressa oleva penkki 

mainittiin paikkoina, joissa usein näkee päihteiden käyttöä. Jussinparran 

puistosta löytyy myös usein ruiskuja. 

o Voisiko alueelle perustaa ruiskujen vaihtopaikan?  

o Keskustelussa nousi esille, että täytyisi voimakkaammin puuttua päihteiden 

käytön juurisyihin. Tilanteen kartoittamiseksi voisi olla syytä järjestää 

kuntalaiskysely alueen asukkaille, jotta ongelman laajuudesta saataisiin 

käsitys.  

 

- Julkisten paikkojen siisteys ja viihtyvyys 

o Jussinparran puiston siisteys huoletti ja myös Kotalammen ympäristöä voisi 

siistiä. Voisiko kaupunki tehdä yhteistyötä asukasyhdistyksen kanssa tämän 

tiimoilta? 

o Alue on mäkistä, joten on tärkeää, että talven tullen aluetta hiekoitetaan 

riittävästi. Erityisesti Kylätalo Keitaalta tuleva mäki ja Jussinparran mäki 

koettiin vaaran paikkoina, mikäli hiekoitus ei ole riittävää. 

o Keskustelussa pohdittiin, miten tärkeää olisi, että jokaisella olisi paikka, johon 

mennä, oli se sitten kirkko, nuorisotila, kylätalo tai joku muu 

▪ Haasteena on se, että vaikka olisikin kaikille avoin paikka, niin sinne ei 

välttämättä silti löydetä tai haluta mennä syystä tai toisesta 

o Keltinmäessä järjestetään yhteisöllisiä tapahtumia, mutta niitä voisi olla 

lisääkin. Esimerkiksi lukumummi ja -vaari toiminta olisi kiva lisä alueelle. 

 

Jatkoaskeleet 

 

- Keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla 

www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat  

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

väylä kysyä ja antaa palautetta kaupungin palveluista. 

- Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat 4.11. Keljon suuralueella.  

Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen ja muistion kirjasi 

osallisuuskoordinaattori Hilda Hakkarainen. 

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
http://www.jyvaskyla.fi/palaute

