
Ulkokenttien 
kehittäminen
Asukaskyselyn kooste



Tämän koosteen sisältö
• Aluksi on esitelty asukaskyselyn rakenne
• Sitten on käyty lyhyesti läpi vastaajien ja vastausten kokonaismäärä ja jakautuminen
• Karttakoosteissa on esitelty (esimerkki vieressä)

• karttamerkintävastaukset kenttien (sekä muiden kaupungin viher- ja virkistyspalveluiden) 
kesä- ja talvikäytöstä sekä tarkennukset siitä mitä käyttöä kohteella on sekä 

• kenttien (sekä muiden kaupungin viher- ja virkistyspalveluiden) kehittämistoiveet siten, että 
ensin on esitetty valitut valmiit vastaukset lukumäärineen ja sitten tarkentavat kommentit 
kehittämisestä

• On pyritty huomioimaan myös vastaukset, jotka on voitu sisällön perusteella 
kohdistaa johonkin ulkokenttään, vaikka kartan sijaintipiste on ollut muualla

• Karttakoosteen yhteydessä (samalla tai seuraavalla sivulla) on esitelty myös yleiset
asuinaluetta koskevat kehittämistoiveet. 

• Aihekohtaisissa koosteissa on esitelty eri aiheita ja lajeja koskevat palautteet
• Lopuksi on esitelty tätä kyselyä koskeva palaute sekä yleiset risut ja ruusut

kaupungin liikunta- ja viherpalveluihin liittyen
• Koosteessa ei ole pääsääntöisesti huomioitu vastauksia, joita ei pystytty 

karttasijainnin tai sisällön avulla kohdistamaan mihinkään kaupungin tarjoamaan 
palveluun (esim. kehitysehdotuksia yksityisille alueille)

Kentän nimi

Käyttö (kesä 5, talvi 3): 

• Tässä vastaajien mahdolliset  tarkennukset 
käytöstä

Kehittäminen (3): jäädyttämällä 2, oleskelupuistona 2, 
kuntoiluvälineillä, lajikenttänä, tekonurmella, 
viljelyalueena

• Tässä vastaajien mahdolliset tarkennukset 
kehittämistoiveista

Viisi vastaajaa on 
merkinnyt karttaan, että 
kentällä on käyttöä kesällä 
ja kolme talvella.

Kentän kehittämistä on esittänyt 
kolme vastaajaa. Näistä kentän 
jäädyttämistä ja alueen kehittämistä 
oleskelupuistona on esittänyt kaksi 
vastaajaa. Lisäksi alueen kehittämistä 
lisäämällä sinne kuntoiluvälineitä, 
lajikenttänä, tekonurmella ja 
viljelyalueena on kannattanut yksi 
vastaaja.
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Asukaskyselyn rakenne
• Asukaskysely oli avoinna netissä  19.2.-11.3.2020 

karttapohjaisena Maptionnaire-kyselynä
• Kysyttiin kokemuksia ulkokenttien kesä- ja 

talviaikaisesta käytöstä sekä kenttien 
kehittämistoiveista, 

• Kehittämistoiveina oli valmiina vaihtoehtoina: 
• lisäämällä kuntoiluvälineitä
• lajikenttänä esim. koripallo, petanque tai 

koirankoulutus
• asentamalla kentälle tekonurmen
• oleskelupuistona
• jäädyttämällä talvella
• perustamalla viljelypalstoja tai laatikkoviljelyalueen

• Lisäksi halutessaan pystyi kertomaan vapaasti 
kehittämistoiveistaan 

• Lisäksi palautetta sai antaa kyselystä tai yleisesti 
kaupungin viher- ja virkistyspalveluihin liittyen
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• 915 vastaajaa
• Paikannettuja karttavastauksia 2214
• 163 ”vapaa sana” –vastausta

0 200 400 600 800 1000

alle 16 vuotta

16-25 vuotta

26-65 vuotta

yli 65 vuotta

Ikäsi?

Vastaajien ja vastausten kokonaismäärä ja jakautuminen
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Kenttää voisi kehittää___perustamalla viljelypalstoja tai laatikkoviljelyalueen

Kenttää voisi kehittää___oleskelupuistona

Kenttää voisi kehittää___asentamalla kentälle tekonurmen

Kenttää voisi kehittää___lajikenttänä esim. koripallo, petanque tai koirankoulutus

Kenttää voisi kehittää___jäädyttämällä talvella

Kenttää voisi kehittää___muulla tavoin

Kenttää voisi kehittää___lisäämällä kuntoiluvälineitä

Kenttää tulisi kehittää

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Kenttää tulisi kehittää

Kentällä on talvikäyttöä

Kentällä on kesäkäyttöä
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Tikkakoski
Tikkakosken liikuntapuisto

Käyttö (kesä 12, talvi 4): 

rantalentopallo x 5, ulkokuntosali, fudis

Kehittäminen (5): Jäädyttämällä 2, kuntoiluvälineet, lajikenttä

• Biitsikenttiä lisää. 

• Voisiko lähiliikuntaperiaatteella tehdä luistinradan Tikkakosken 
yleisurheilukentälle (jäähallin vieressä, alakenttä). Kentän 
ympärille mahtuisi edelleen ajamaan ladut pienille hiihtäjille? 

• Tekonurmikenttä sijaitsee Luonetjärven koulun pihassa. 
Syksyisin ja keväisin kouluaikana nurmikenttä ahkerassa 
käytössä. Toiveena olisi ettei kentälle tehtäisi talvella 
luistinrataa. Iltakäytöstä en tiedä, mutta koulu käyttää 
luistinrataa tosi harvoin (käytämme paljon jäähallia) 
Nurmikenttäalue tarvitaan talvileikkeihin ja -peleihin. Jos se 
jäädytetään 300-400 oppilasta menettää suuren alueen 
pihasta. Joudumme hätistämään oppilaita jäältä, ettei kaadu 
tai ettei jäälle mene hiekkaa. Voisiko lähiliikunta-jääradan 
tehdä Tikkakosken yleisurheilukentälle (jäähallin luona 
alakenttä). Palvelisi alueen talviliikuntatarpeita. Jääradan 
ympärille edelleen mahtuisi ajamaan ladut pienten lasten 
tarpeisiin?

• Toinen rantalentopallo kenttä. 

• Juoksurata päällystetty. 

• Tikkakosken kaukaloon tekojää. Jäät on niin heikkoa laatua ja 
kunnossa pito ollut huonoa esim liinalammin koululla että olisi 
edes mahdollisuutta kaukaloon päästä luistelemaan kuin 
jäähallissa on niin paljon varattuja aikoja että yleisö luistelu 
vuorot ei ole ajankohtana hyvä. 

• Kiitokset Tikkakosken urheilupuiston loistavasta ylläpidosta. 
Omasta puolesta Myllykin ja Liikuntapuiston 3 kenttää 
tarvitsevat eniten ylläpitoa ja huoltoa. 

Tikkakosken yhtenäiskoulu

Käyttö (kesä 2, talvi 1)

Kehittäminen (1)

• Luonetjärven koulun tekonurmikenttää ei kannata 
jäädyttää luistelukentäksi talvella. Koulu käyttää 
luistelukenttää pihassa tosi vähän (käytämme lähinnä 
jäähallia) Koulussa 350-400 oppilasta menettää 
luistelukentän vuoksi suuren alueen pihasta, alue 
tarvitaan välituntipeleihin ja -leikkeihin. Opettajat 
joutuvat komentamaan oppilaita jäältä pois (ettei 
kaadu, ettei jäälle mene hiekkaa). 

Jukolan leikkipuisto ja kenttä

Käyttö (kesä 1, talvi 2): puisto, jäädytetty kenttä

Kehittäminen (1):

• Luistelukoppi/penkkejä luistinten vaihtoa varten

Myllylammen rantalentopallo

Käyttö (kesä 2): 

• rantarentopallo 2

Kehittäminen (2): kuntoiluvälineet, lajikenttä

• Lisää hiekkaa, rajojen parannusta ja lähipusikon niittämistä, 

• Beach-volley kentän parantaminen

• Raivaamalla risukkoa. 

• Biitsikentät tulisi olla kunnossa turnauskäyttöä varten. 

• Hyvä biitsikenttä. 

Liinalammin päiväkotikoulu

Käyttö (kesä 1): jalkapallo

Tikansalonpuisto
Käyttö (talvi 1): 
• puisto
Tunnelimäenpuisto
Käyttö (kesä 1, talvi 2): 
• Puisto. 
• Pieni lähipuisto on kovassa käytössä.
Luonetjärven uimaranta
Käyttö (kesä 1): 
• uimaranta 7



Puuppolan koulun kenttä

Käyttö (kesä 26, talvi 27): jalkapallo 3, pesäpallo 2

Kehittäminen (30): jäädyttämällä 14, 
kuntoiluvälineet 10, tekonurmi 8, 
oleskelupuistona 6, lajikenttänä 1

Puuppola
• Rakentamalla jääkiekkokaukalon 4. Talvella helpompi jäädyttää, ja 

turvallisempi, kun kiekolla pelaavat voivat luistella kaukalossa. Kaukalon 
viereen voisi jäädyttää luistelu kentän, kuten keski-palokan koululla. 

• Nyt on huono talvi, mutta parempaa jäätä toivoisin. Jäädytys pitäisi aloittaa 
huomattavasti aikaisemmin kuin nyt. Jäädytys ala-arvoista. Talvella 
jäähdytystä aktiivisemmin! Tehokkaan jäädytyksen heti alkutalvesta,jos vain 
keli suo. 

• Rakentaa tekojääkaukalo. 

• Talveksi voisi tehdä merkityn kunnollisen pulkkamäen kentän taakse? Yleinen 
mäenlaskupaikka puuttuu, Matinmäentieltä joutuu autolla lähtemään jos 
haluaa mäenlaskuun kunnolliseen mäkeen. 

• Puuppolan ei pidä unohtaa Tikkakosken ja Palokan kehittämisen vuoksi. 
Kävelyetäisyydellä olevat liikuntamahdollisuudet tukevat liikunnallisuutta, 
eivätkä ole riippuvaisia vanhempien kuskauksista. 

• Vähintäänkin kesällä tulisi suolata ja lanata useammin. 

• Koulun kentän yhteyteen yleisurheilumahdollisuus, esim. pituushyppypaikka, 
pieni pätkä juoksurata. 

• Pukukopit ja viihtyisiä istumapaikkoja. 

• Monipuolista tekemistä kesällä ja talvella, mahdollistaen lähiliikunnan.

• Frisbeegolf rata. 

• Kesä-aikaa ajatellen skate/BMX puisto ramppeineen olisi huippu juttu! 

• Skeittijuttuja. 

• Riittävän laadukas kameravalvonta, että paikat pysyisivät kunnossa ja 
mahdolliset kriminaalit jäisivät kiinni. 

Korttajärven uimaranta,
Käyttö (kesä 1): 
• Puuppolan kyläläisten aktiivisessa käytössä, 

lisätila vapaa-ajalle. Lähiliikuntapaikka.
• Uimaranta suhteessa käyttäjämääriin on 

todella ahdas ja sen myötä vaarallinen. 
Laiturista iso kiitos, sen myötä uimarit ovat 
levittäytyneet laajemmalle alalle. On poistanut 
osan vaaratilanteista. 

Kolunrinteen leikkipuisto
Käyttö (kesä 1) : 
• Mukava ja siisti leikkipuisto 
Matinmäki
• Matinmäentien pohjoispään kehittäminen, 

leikkipuistoa tarvitaan! 
• Matinmäentien puolelle suunniteltu puisto jäi 

rakentamatta, sille puolelle nelostietä edelleen 
odotetaan puistoa/koulun alueen kehittämistä 
myös pienempien näkökulmasta. 

• Puuppolan koulun luistelujään jäädytys on viimevuosina aloitettu aivan liian 
myöhään. Jään kunnossapito jäädytyksen jälkeen on myös ollut todella huonolla 
tasolla, joten toivoisinkin tähän asiaan isoa muutosta ja ryhtiliikettä. Puuppolan 
koulun luistelujää on talvisaikaan melkeinpä ainoa ulkoharrastepaikka, jota 
Puuppolan alueella on tarjolla. 

• Puuppolan alueella harmillisen vähän ulkoaktiviteettejä lapsille/nuorille. Koulun piha 
aneeninen ja nelostien itäpuolelta pitkä matka puuppolan puistoon. 

• Puuppolan liikuntapaikat ovat surkeat. Ehdottomasti lähiliikuntapaikat tällaisen 
"maalaiskoulun" ympäristöön pitäisi laittaa kuntoon! Ladut, luistelujää, pienet 
yleisurheilumahdollisuudet koulun ympäristöön olisivat ehdottomat lapsille! 
Kaupungin satsaus näihin on Puuppolassa onnetonta. 

• Puuppolan alueen liikunta mahdollisuuksia tulisi kehittää. Alueella runsaasti 
lapsiperheitä. 

• Mielestäni on on aivan käsittämätöntä, että Puuppolassa, jossa on todella paljon 
lapsia ja nuoria ei saada ainoaa liikuntapaikkaa talvisin pidettyä luistelukunnossa. 

• Puuppolan koululle talveksi jäädytys vesiletkulla  niin olisi oikeasti luisteltava jää 

• Koulun kenttä on melko pieni koululaisten välitunti käyttöön. Monipuoliseen 
liikuntaa on melko vähän mahdollisuuksia.

• Mielestäni on hyvin hämmentävää, että kenttä jätetään jäädyttämättä 
talvilomaviikon pakkasille. Voisiko #liikuntapääkaupunki kehittää ostopalvelumallin, 
jossa kentän ylläpitäjälle maksettaisiin mitattavan käytön perusteella?

• Puuppolassa asuu paljon lapsiperheitä ja liikuntaharrastukset ovat täysin 
vanhempien kuskauksien armoilla. Kannatan ehdottomasti että koulun kenttää 
huollettaisiin ja jäädytettäisiin hyvin talvella. Luistelijoita riittäisi. Kaukalo toisi lisää 
turvallisuutta peleihin joita kentällä pelataan paljon. 

• Nyt on valitettavasti ollut kenttä jäädyttämättä lasten talvilomaviikolla vaikka 
pakkaset olivat ko aikana.

• Jäähallit ym kaukana, samoin latuverkosto. 

• Puuppolasta Palokkaan oleva pyörätie liian huonossa kunnossa. Kävelysauvat jää 
kiinni railoon usein. Rullaluistelu hankalaa ja jopa vaarallista myös pyörätien huonon 
kunnon takia! 
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Saarenmaan koulun kenttä

Käyttö (kesä 10, talvi 6): 

• Luistelu 2

• Jalkapallo. 

• Kesäisin kyläläiset ja lapset pelaavat jalkapalloa ym ja kyläyhdistys 
järjestää tapahtumia kentällä. Tyhjillään tuskin yhtenäkään päivänä. 

• Jalkapallo, koiran koulutus, kesätaphtumia. 

• Jalkapalloa, keppariharjoituksia ja kisoja, koirien koulutusta ryhmässä. 
Kyläläisten kesätapahtumaa. Vieressä koulun kiipeilytelineet, jotka 
tekevät paikasta alueen lapsille leikkipuiston. 

• Kentällä pelaaminen, leikkiminen ja ulkoilu. Leikkipaikalla leikkiminen 
leikkivälineillä

• Pallopelit, yleisurheilu, kisat.

• Luistelu, mäenlasku, hiihto

• Talvisin kylän ainut ja lähin luistelupaikka jota ei saa viedä pois

• Luistelua ja jääkiekkoa. Vieressä kouluaikaan ollut myös ladut käytössä. 
Tänne tulevat luistelemaan muutkin kuin kyläläiset, koska Palokan muut 
kentät ovat niin tiiviissä käytössä. Kyläläisille ehdoton.

• Luistelukentällä luistelu, laduilla hiihtäminen, ulkoilu ja leikkiminen

Saarenmaa

Kehittäminen (5): kuntoiluvälineillä 3, jäädyttämällä 2, oleskelupuistona 2, 
lajikenttänä
• Mikäli koulu menetetään, olisi huolehdittava, että kenttä jää kyläläisten 

käyttöön. Tällöin sille voisi tuoda myös aikuisille tarkoitettuja 
ulkoliikuntavälineitä.

• Saarenmaan koulun kentälle voisi talvisin jäädyttäessä lisätä myös laidat. 
Pysyisi kiekot ja pallot paremmin tallessa. Kentän viereen voisi laittaa myös 
muutaman kuntoiluvälineen.

• Toivottavasti saamme käyttää koulun kenttää / piha jatkossakin liikkumis-, 
leikki- ja kokoontumispaikkana! 

• Saarenmaan koulun kenttä tulee säilyttää kesä- ja talviurheilun tukemiseen 
vaikka koulun toiminta loppuisikin.
Kentällä on paljon käyttäjiä, itse vieressä asuessa sen voin todentaa. 

• Kenttä on ihanteellinen lähiliikuntapaikka.
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Kuohu
Kuohun päiväkotikoulun kentät

Käyttö (kesä 3, talvi 4):

• jalkapallo 2 

• kahvakuula 

• Beach volley 

• Koululiikuntaa

• Rantalentopalloa kesällä. 

• Jääkiekon pelaamista talvella kaukalolla

• hiihtämistä talvella hiekkakentällä. 

• Jääkiekko/ luistelu. 

Kehittäminen (6): tekonurmi 3, kuntoiluvälineet 
2, lajikenttänä

• Kaukalo: Jotain polkupyöräily ja 
skeittauspaikkojakin sinne voisi kehittää, ettei 
aina tarvitsisi autoa käynnistää kun lapset 
haluaa liikkua. 

• Alueella paljon tilaa ja aktiivinen urheiluseura, 
jossa esim jalkapallo erittäin suosittua 
aikuisissa ja lapsissa. Nykyisen sorakentän 
lisäksi siihen mahtuisi esim. Lasten rajoilla 
tekonurmi tai nurmi kenttä ja esim. valoilla. 

• Esim. Rekkitankoja / parkour telineitä kentän 
reunalle. 

• Pinnoittamalla kaukalon mahdollistaisi 
kesäkäytön esim. Koripallo, tennis ym. Sopiva 
pinnoite helpottaisi jäädytystä talvella, 
nykyinen kasvaa heinää syksyllä.
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Vesanka

Vesangan päiväkotikoulun kenttä

Käyttö (kesä 10, talvi 10):

• luistelu 7

• jalkapallo 6

• jääkiekko 3

• hiihto 2

• koulun välitunti ja tuntialueena 2

• Ulkojumppa

• Yleisurheilu

• ulkoilu- ja pelialueena

• päiväkodin käyttö

• kaukalopallo

Kehittäminen (12): kuntoiluvälineet 9, 
jäädyttämällä 8, tekonurmi 6, lajikenttä 5

• Vähintäänkin Pitämällä hiekkakentän 
tasaisena

• Parempi jään talvikunnostus (jäädytys ja 
auraus), kesällä parempi alusta (nykyinen 
pölisee ja sateen jälkeen kerää valtavia 
vesilammikoita)

• Kentän huolto kuntoon ympäri vuoden.

• Heti kun pakkasta eikä vasta kun koulujen 
luistelupäivät tulossa
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Ruoke
Ruokkeen kenttä

Käyttö (kesä 1):

• jalkapallo

Kehittäminen (2): jäädyttämällä 2, kuntoiluvälineillä, 
tekonurmi, oleskelupuistona 

• Ruokkeen lapsille jonkinmoista liikunta 
leikkialuetta pian!!!!!

• Ruokkeenpuiston suunnittelu olisi hyvä saada 
käyntiin nopeasti, sillä Vesangantien varteen 
rakennetaan ELY-keskuksen toimesta uusi kevyen 
liikenteen väylä vuonna 2021. Hankkeita 
kannattaisi yhdistää, jotta saadaan suunniteltua 
toimiva kokonaisuus.

• Kyseessä kuitenkin kasvava alue, jossa jo paljon 
lapsiperheitä ja lukuisia rakentamattomia tontteja 
edelleen vapaana kunhan ne vain vapautetaan 
myytäväksi.

• Ruokkeenpuiston rakentamisen yhteydessä: 
tarpeena uusi lapsiperheystävällinen puisto, jossa 
olisi monipuolista toimintamahdollisuutta ainakin 
ikäluokista 1-15 vuotta.
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Leppälahti
Leppälahden kenttä

Käyttö (kesä 8, talvi 3):

• Jalkapalloa aina tiistaisin, 

• Jalkapalloa ja pesäpalloa,

• Pesäpalloa ym kesälajeja

• Pesäpallo, jalkapallo, ajanvietto 
paikka 

• Lasten luistelua,

• Luisteltas mielellään jos ois jää

Kehittäminen (8): jäädyttämällä 6, kuntoiluvälineillä 2, 
oleskelupuistona 2, lajikenttänä 2

• Valaistus 3

• Lanaamalla kesäisin

• Peruskorjaamalla

• Elkää unohtako Leppälahden kylää. Lapsia ja nuoria 
on paljon, jotka tarvitsevat aktiviteettiä ympäri 
vuoden. Aikatauluiltaan huonot ja vähäiset julkiset 
yhteydet kylältä, eivät mahdollista kaikille 
kulkemista tekemisen perässä muualle. 
Leppälahden alue valmiine kenttäpohjineen antaa 
pontentiaalia kehittämiselle pienemmälläkin 
rahalla.

13



Säynätsalo, Lehtisaari, Muuratsalo
Säynätsalon päiväkotikoulu ja urheilukenttä

Käyttö (kesä 5, talvi 1): 

• Jalkapalloa, yleisurheilua, kisailuja, perhepäiviä

• Jalkapallo 3

Kehittäminen (2): lajikenttänä 2

• Koripallo 2

Lehtisaaren koulukeskus

Käyttö (kesä 3, talvi 6): 

• pipokiekkoa sekä kaukalopalloa.

• Kaukalopalloa ja yleistä 
harraste luistelua. Myös 
koululuistelua

• Lapset ja aikuiset käyttää 
ahkerasti kaukaloa ja kenttää 
aina kun sää sallii

• Kaukalopalloa, ja vapaata 
luistelua

Kehittäminen (7): Kuntoiluvälineillä 
2, Lajikenttänä 2, Jäädyttämällä 2, 
tekonurmella, oleskelupuistona

Muuratsalon leikkipuiston kenttä

Käyttö (kesä 1): 

• Säynätsalon Riennon petankinharrastajat ovat pelanneet 
kentällä viime kesinä vakituisesti torstai-iltaisin, 
pienemmällä porukalla muulloinkin.

Kehittäminen: 

• Jyväaskylässä on pelkästään TUL:n puolella neljä 
urheiluseuraa (Jyväskylän Valo, Keljon Viesti, Vaajakosken 
Kuohu ja Säynätsalon Riento) , joissa pelataan petankkia, 
mutta kaupungissa ei ole minkäänlaista 
talviharjoittelupaikkaa.

Muuratsalon päiväkotikoulu

Käyttö (talvi 1)

Uimaranta ja rantalentopallokenttä

Käyttö (kesä 1): 

• Pelailua ja uintia

Kehittäminen (1)

• Tekojää, olisi hyvä lisä tähän lehtisaaren kentälle. Käyttäjiä tulisi myös muuramesta, ja kinkomaalta

• Tähän olisi hyvä saada tekojää. Kaupungin etelä puolella ei ole tällä hetkellä tekojäätä. Mieluiten katettu, jolloin vesisade ei pilaisi jäätä. Luistelu kausi olisi pidempi

• Tekojäitä kaivattaisiin lisää.Säynätsalon lehtisaaressahan on kuntotalo jonka yhteyteen voisi hyvinkin rakentaa tekojää.olisi pukukopit jo valmiina kuntotalolla

• Hienosti Lehtisaaren kenttää yritetään jäädyttää, mutta leudot talvet tekevät tuosta haastavaa. Liikuntapääkaupungissa on vain kaksi kaukaloa, joissa on tekojää ja ne 
ovat Vaajakoskella tai Palokassa. Lapsille ja nuorille liian kaukana, jotta innostuisivat lähtemään sinne pelaamaan.

• Teköjäät pitäisi kattaa, koska nykytalvet eivät muuten mahdollista esim. Pipolätkää tai kaukalopallon pelaamista ulkoilmassa. Plussa kelit eivät haittaa tekojäällä 
pelaamista, mutta vesisade pilaa jään! Tässä olisi myös energian käytönkin säästämis mahdollisuus!

• Aktivoimalla käyttöä muulloinkin kuin seurakäyttöaikoina!🙏🙏🙏🙏🙏🙏

• Tekojää

• Talvet jos jatkossakin näin leutoja,niin lasten luisteluharrastus jää sen myötä kokonaan pois.tekojää mahdollisuutta ei ole jyväskylän etelä puolella ollenkaan missä voisi 
käydä luistelemassa.lehtisaaren kuntotalon vieressä olisi tosi hyvä paikka tekojäälle ja jäädytys laitteet olisi valmiina ja ammattitaitoiset jäädyttäjät 14



Korpilahti, TikkalaKorpilahden satama

Käyttö (kesä 7, talvi 1): 

• Lasten leikkikenttä

• Koululiikunnassa keväällä ja syksyllä joitakin 
kertoja biitsiä

• Beach volley

• Lentopallo

Kehittäminen (2): kuntoiluvälineillä

• Sataman alueella ulkoilutetaan paljon koiria ja 
kakkaa on hirveästi ranta-alueella missä ois kiva 
liikkua lasten kanssa! Tarvitaan ehdottomasti 
kakkapussitelineet ja mielellään kyltit joissa 
muistutetaan ettei koirankakkaa saa jättää 
maahan. Sataman leikkipuistoon tarvittaisiin 
liukumäki ja lisää keinuja ja 
kiipeilymahdollisuuksia. Veneen muotoinen 
hiekka-alue (hiekkalaatikko?) on turha.

Tähtiniemi

Käyttö (kesä 4): 

• Jalkapallo, pesäpallo, lasten keinut ja vaijerirata

• Pelikenttä

Kehittäminen (1): Lajikenttänä

• Kuntoportaat

Pappilanpellonpuisto

Käyttö (kesä 6, talvi 4): 

• Jalkapallo 3

• Hiihto

Kehittäminen (4): Lajikenttänä 2, jäädyttämällä, kuntoiluvälineillä

• Turvalliset maalit

• Beach volley kenttä

• PumpTrack esim. Pappilanpellon leikkipuiston viereen.

Pappilan uimaranta ja rantalentopallokenttä

Käyttö (kesä 5): 

• Koululiikunnassa keväällä ja syksyllä yksittäisiä kertoja uimista, pelailua, 
biitsiä yms.

• Lentopallon pelaaminen

• Uinti

Kehittäminen (2): Oleskelupuistona 2, kuntoiluvälineillä, lajikenttänä

Revontulen leikkipuisto

Käyttö (kesä 3): 

• Jalkapalloa potkitaan

Kehittäminen (2): kuntoiluvälineillä, lajikenttänä

• Uusia tai parantaa välineitä

Pukkalan puisto

Käyttö (kesä 1): 

• Jalkapallo, muut pelit

Kehittäminen (1): oleskelupuistona, kuntoiluvälineet

• Uudet maalit

Tikkalan kenttä
Käyttö (talvi 1)
• Luistelujää

Alkio-opiston tenniskenttä
Käyttö (kesä 1)

Kokkomäen latu
Käyttö (talvi 1)
Kehittäminen (1)
• Laduilla säännöllinen ylläpito silloin, kun hiihtomahdollisuuksia on. Ylläpito 

MYÖS VIIKONLOPPUISIN JA LOMA-AIKOINA. Voisiko ylläpidon ulkoistaa? Se 
lisäisi sään mukaisia ylläpitomahdollisuuksia.

Kehittäminen Korpilahdella yleisesti:
• Korpilahdella vieläkin heikosti liikuntapalveluita, suunta on tosin oikea
• Suomen liikuntapääkaupunki voisi kehittää meidän laitakaupungillakin asuvien liikuntamahdollisuuksia.
• Korpilahden latujen ylläpitoa tulisi lisätä. Esim.joulun aikaan latuja ei ollut ajettu moneen päivään. Juuri loma-ajat ovat 

tärkeitä koska silloin ihmisillä on aikaa hiihtää! 15



Korpilahti - Koulukeskus

Käyttö (kesä 18, talvi 20): 

• Jalkapallo 7

• Luistelu 4

• Luistelukaukalo 4

• Jääkiekko 3

• Yleisurheilu 2

• Hiihto urheilukentällä 2

• Juoksu 2

• tennis, koripallo, kuntopiiri

• Harrasteryhmiä, vapaa-ajan toimintaa

• Monipuolinen liikkuminen lasten kanssa

• Lasten kanssa liikkumista

• Koululiikunnassa kevät ja syksy, niin kauan 
kuin kelejä riittää pidetään liikuntatunteja

• Koulun käyttö, harrasteryhmät

• Koululiikunnassa hiihdossa ja muussa 
temmeltämisessä

Kehittäminen (18): Jäädyttämällä 6, 
Kuntoiluvälineillä 2

• Tekojää

• En tiedä tuliko asiani oikeaan paikkaan. Toivoisimme 
todella kovasti ja tosissaan Korpilahdelle tekojäätä. 
Lasten ja nuorten tulisi saada luistella enemmän.

• Tarkoitan kaukaloa. Sinne tulisi saada tekojää. 
Luistelukausi on liian lyhyt Korpilahden lapsille ja 
nuorille.

• Kaukaloon tulisi laittaa tekojää kuten Palokassa , 
Vaajakoskella ja Kuokkalassa. Nyt jää luistelukausi liian 
lyhyeksi ja a Korpilahdelta on pitkä matka muille 
tekojäille. Olisi tasa-arvoa kaupungin asukkaana.

• Tekojää auttaisi luisteluharrastuksessa

• Tekojää isoon kaukaloon. On epäarvoista alueen lapsille 
ja nuorille, että joutuisi lähtemään kaupunkiin tekojäille. 
Koululiikunta kärsii, samoin varhaiskasvatuksen 
liikuntataitijen harjoittaminen. Tekojää hyödyttäisi 
Korpilahdella suurta osaa asukkaista, täällä on aina ollut 
aktiivisia pipolätkän pelaajia.

• Tekojää kuten Palokassa tai Kuokkalassa

• Tekojää koulun kaukaloon olisi nyky talviolosuhteissa 
erittäin suotavaa. Se antaisi korpilahtelaisille 
tasapuoliset mahdollisuudet muiden jyväskyläläisten 
kanssa harrastaa luistelua.

• Kaukalo tekojääksi kuten Vaajakoskella ja Palokassa. 
Olisi tasa-arvoa kaupunkilaisena. Lisäksi Korpilahdelta 
pitkä matka muille tekojäille. Nyt jää luistelukausi liian 
lyhyeksi, tänä vuonna muutama päivä.

• Toivoisin Korpilahden alueen erityishuomiota 
kehittämisessä. Talvien lauhtuessa tekemistä ulos 
tarvittaisiin. Tekojää olisi loistava helpotus!

• 400 metrin juoksurata tarvittaisiin!

• Tekonurmen ympärille juoksurata.

• 300m juoksurata tekonurmen ympärille. Turhauttaa lähteä Muurameen tai 
kauemmas harjoittelemaan sileälle kun omalla kylällä ei ole mahdollisuutta.

• Korkeushyppy ja muut välineet kaikkein saataville, esimerkiksi avain väline 
varastoon kuittausta vastaan

• Tenniskenttä pitää pinnoittaa. Jalkapallomaalit ajanmukaisiksi. Eivät ole 
turvallisia nyt. Korkeushyppyvälineet saataville esim. Avaimella

• Jalkapallomaalit nykyaikaisiksi. Nykyiset vaarallisia. Lisäksi korkeushyppyvälineet 
voisi olla jossain saatavilla.

• Korpilahden liikuntamahdollisuuksia pitää parantaa. Kaukalosta pitää tehdä 
tekojää kuten kaupungin muissakin osissa on. Hiihtolatuja ja jäälatuja tulee ajaa 
ahkerammin ja aikaisemmin talvella käyttöön. Nyt on urheilumahdollisuudet 
erityisesti talvella paljon huonommat kuin muualla kaupungin alueella. 
Tenniskenttä pitää pinnoittaa ja jalkapallomaalit vaihtaa.

• Korpilahdelle tulee kaukaloon jää aina ihmeen myöhään.

• Olisi kiva,jos Korpilahdenkin lapsilla olisi mahdollisuus luistella talvella!Paljon on 
alueelle muuttanut lapsiperheitä,mutta talviliikuntamahdollisuudet ovat todella 
surkeat.Kaikilla ei ole mahdollista ajaa 30km sivuunsa,jotta pääsisi luistelemaan

• Jäädyttää aina ja heti kun mahdollista.

• Korpilahden kaukaloita ei jäädytetty tänä talvena (2020) hiihtolomaviikolla, 
jolloin oli hyvät pakkaset ja perheillä aikaa luistella. Tämä oli todella kurjaa! Kun 
säät vaihtelevat ja luistelukelejä on vähän, kenttä pitäisi ehdottomasti jäädyttää 
heti kun on viikon pakkasjakso! Molempien kaukaloiden jäädytys koulun pihalla 
on tärkeää koska isommassa on jäkispelejä, pienempi on pikkulapsille sopiva.

• Korpilahden koulun pihalla olevaan kaukaloon ei tänä talvena saatu ollenkaan 
sellaisia jäitä, että olisimme päässeet kertaakaan luistelemaan. Pakkasia kyllä oli 
sen verran, että jonkinlaiset jäät olisi pitänyt mielestäni saada aikaiseksi. 
Harmittaa oppilaiden puolesta, sillä luistelutaidot jäivät nyt täysin kodin 
vastuulle tältä vuodelta.

16



Heikkilä, Ollila

Heikkilän pallokenttä ja Pillilammenpuisto

Käyttö (kesä 2): 

Kehittäminen (2): jäädyttämällä 2, lajikenttänä 2, 
kuntoiluvälineillä

Ollilan kenttä

Käyttö (kesä 1, talvi 2): 

• Fresbee ja jalkapalloa lasten kanssa, kunhan 
maalit olisivat kunnossa

• Luistelua lasten kanssa

• luistelujää, jos talvi sallii

Kehittäminen (2): lajikenttänä, viljelyalueena, 
jäädyttämällä, kuntoiluvälineillä

• Penkit, maalit kuntoon ettei ihan rapistu 
lopullisesti.

17



Pappilanvuori

Pyynpolun pallokenttä

Käyttö (kesä 3, talvi 5): 

• Jalkapallo

• luistelu, jos olis jää

• Luisteli

Kehittäminen (2): jäädyttämällä 2, oleskelupuistona, 
lajikenttänä 

Touruvuori

Käyttö (kesä 2, talvi 5): 

• Retkeilyä! Makkranpaisto mahdollisuus olisi kiva!! Entä 
kuntoportaat?

• Hiihdetään paljon niin lasten kanssa kun aikuisten kesken. 
Hyvät ladut!! Huolto ok! Hiihtoon mahdollisuus kentällä 
kiva jossa lapset voivat hiihtoa harjoitella vaikka palloa 
peläten, hyvä mahdollisuus.

Kehittäminen (3): kuntoiluvälineillä 2, lajikenttänä

• Makkaranpaistopaikka? Kuntoportaat? Näköalatorni?

• Kiitos Touruvuoren hyvästä hiihtoladusta, ollut paljon 
käytössä niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Laavu vesitornin 
vieressä on iso plussa! Luhtisenpuisto

Käyttö (kesä 9, talvi 4): 

• Lahtisen puistossa jalkapalloa

• Hyvä pelikenttä ja mukava puisto lapsille. Myös 
seniorit otettu huomioon. Käyttöä kesällä!

Kehittäminen (2): jäädyttämällä, kuntoiluvälineillä 

• Jäädytetäänkö kenttä talvella? Voisiko hiihtoladun 
laittaa lapsille puistoon?

18



Palokan koulukeskus ja liikuntakeskus
Käyttö (kesä 31, talvi 22): 

• Jalkapallo 7

• Jalkapallon potkimista, kun kentillä ei vuoroja

• Luistelu 6

• Urheilukenttä käytämme kovasti kesällä. Hienoa että sitä 
voi käyttää lähes vapaasti. Myös jalkapalloa pelaamme 
niin tekonurmella kuin kaukalossa. Uimarantaa 
käytämme paljon myös.

• jalkapallo, pesäpallo + muut pallolajit

• Yleisurheilu 2

• yleisurheilu: kuulantyöntö

• Ultimate

• Tekonurmi:jalkapallo, ultimate, amerikkalainen 
jalkapallo. Lasten suosikkipaikkoja Palokassa.

• Juoksurata ja yu-paikat

• Juokseminen, pituushyppy

• Yu-käyttö kesällä. Hieman arastuttaa mennä  kentälle, 
kun ei ihan tiedä onko se varattu vai käytettävissä

• Urheilukenttä ja Palokkajärven rannassa olevat 
lihaskuntolaitteet.

• Yleisurheilu käytössä ja mahdollisesti myös jalkapalloa

• tekojää+vieressä luonnonjääkaukalo

• Jääkiekkokaukalossa jää luisteluun ja jääkiekkoon tms.

• Tekojäärata

• Jääkiekko

Kehittäminen (17): jäädyttämällä 3, oleskelupuistona 2, kuntoiluvälineillä, lajikenttänä, 
tekonurmella 
• Maalit tulisi olla käytössä kentillä eikä lukittuna
• Kentän yhteyteen lisää kuntoiluvälineitä. Vessat auki myös kenttien käyttäjille.
• Juoksuradoille uusi pinnoite
• Enemmän saisi olla yleisövuoroja. Tänä talvena kun luonnonkäytön ei ole ollut
• Iso jäähalli olisi hyvä
• Lisää yleisövuoroja
• Enemmän vuoroja yleisölle. Tai viikonlopun vuoroista toinen illemmaksi.
• Kaukalo kesällä rullalätkää varten
• Jäähalli / katettu kaukalo
• Tekojään kuntoa voisi parantaa. Parasta olisi, jos tekojään pystyisi kattamaan jollain,ettei

vesisade pilaisi kenttää. Näin ollen kone joka tekee jään ei olisi niin kovilla ja energiaa 
säästyisi.

• Tekojää voisi olla katettu, jolloin talviset vesisateet eivät pilaisi jäätä
• Tekojään koneisto on todella tehoton, jää ei kestä plus asteita.
• Tekojää jonne pääsee millon vain. Voisi palvella luistelijoita paremmin kun ei tarvitse miettiä 

kellon aikaa millon pääsee luistelemaan. Latuja ympäristöön?
• Skeittipuisto, koripallokenttä, koulun alla olevalle kentälle myös tekonurmikenttä, toinenkin 

kaukalo tekojääksi. Palokan liikuntapuistosta voisi tehdä todellisen liikuntapuiston, missä on 
paljon mahdollisuuksia ihisten liikkumiseen. Talvella latu yleisurheilukentälle, varmasti käyttöä 
koululaisilla. Talvella parkkipaikan vieressä oleva mäki on ihan huippu.

• enemmän yleisiä luisteluvuoroja
• Infoamalla asukkaille milloin yleisurheilukenttää voi käyttää kuka tahansa
• Tekonurmelle lämmitys
• Yleisesti parempi huolto, ja parkkipaikan päällystäminen. Katsomot
• Tekonurmi pitäisi vaihtaa, koska se on mennyt liian kovaksi toistuvaa käyttöä varten. Tämä 

aiheuttaa paljon rasitusvammoja jo nuorilla ja kevyillä pelaajilla.
• Jääpallohalli tänne
• Palokan tekojään yleisöaikoja voisi lisätä ja informoida "tyhjistä" vuoroista aktiivisemmin. 

Talvet niin leutoja, ei pääse nykylapset riittävästi luistelemaan lähikentillään. 
• Palokan liikuntapuistoa tulisi kehittää reilusti. Koulun alla oleva kenttä tekonurmeksi ja 

toinenkin kaukalo tekojääksi. Skeittipuisto ja koriskenttä toisi lisää toiminnallisuutta alueelle.  
Myös pukukopit kaipaavat korjausta ja uudistamista. 

• Palokan alueelle toivoisin aikuisten ulko-kuntosalipaikkaa sekä kuntoportaita. Kuntoportaista 
hyötyisi monen ikäiset!! 19



Ritoniemi, Heinälampi

Pärnäsenleikkipuisto ja pienkenttä

Käyttö (kesä 4, talvi 2): 

Kehittäminen (2): oleskelupuistona

• Kiipeily teline olisi kiva.

• Vähän enemmän leikkivälineitä puistoon. 
Ihan huippua että täällä on maali kesällä.

Ulpukan leikkipuisto ja pienkenttä

Käyttö (kesä 1): 

• Lasten kanssa pelailua

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä

Heinälammen kenttä

Käyttö (kesä 2, talvi 2): 

• Lasten kanssa pelailua

• Luistelua, tänä talvena jää valitettavasti 
puuttunut.

Kehittäminen (5): jäädyttämällä 4, tekonurmella 
4, oleskelupuistona, lajikenttänä

• Tänne toiminnallisuutta enemmän. Tekonurmi 
toisi lisää pelimahdollisuuksia Palokan
alueelle. Koska metsä lähellä, voisi metsän 
ottaa mukaan alueen kehittämiseen, esim
leikkipaikan tai kuntoiluvälineiden kohdalla. 
Iso kunnon puisto tekonurmikentällä ja 
parkkipaikalla.

20



LohikoskiAnttonin leikkipuisto ja pienkenttä

Käyttö (kesä 5, talvi x): 

• Tärkeä lähipuisto ja erittäin suosittu uimaranta, 
viime juhannuksena laskin että Anttoninrannassa
uimassa oli yli 50hlö keskellä päivää!

• Lasten leikkikenttänä

• Lasten leikkipuisto on kiva, koirat pois, uimranta
tulee pitää edelleen erityisesti lapsiperheille 
suunnattuna (leikkipuisto ja leikki-ikäiset)

• Leikkipuiston ja uimarannan käyttö

Tuukkasenlammenpuisto ja lentopallokenttä

Käyttö (kesä 1, talvi 3):

• Luistelu 

• Mäenlasku

Kehittäminen (3): oleskelupuistona 3, 
viljelyalueena 2, kuntoiluvälineillä, lajikenttänä

Lohikosken liikuntapuisto

Käyttö (kesä 16, talvi 11): 

• Pesistreenit

• Vähän keäkaudella, myös partio käyttää kesällä ja syksyllä 
kun kokoontuminen vieresaä

• Jalkapallo, yleisurheilu yms.

• Voimistelijoiden oheisharjoittelutreeniä kesäisin

• Skeittaus 2

• Skeittaus, jalkapallo, koripallo

• Skeittipuisto on todella hyvä eri ikäisten kohtaamispaikka 
leikki-ikäisistä aikuisiin. Toivoisin jotain kylttiä tms jossa 
teineille muistutettaisiin että ovat ihailtuja esimerkkejä ja 
siksi kiroilun voisi jättää muualle.

• Luistelu ja jääkiekko

• Ilmeisesti alhaisen brioriteetin kenttä kun jäädytys ja latua 
tehtiin myöhään vaikka koulu vieressä.

• Olemme yrittäneet paristi luistelemaan mutta jää on ollut 
tosi surkea talvisäälläkin. Ehkä suosiolla käytämme 
tekojäitä, lasten lähiliikunnan kannalta aito lähikenttä olisi 
hyvä

• Luistelu 3

• Luistelua, tänä talvena valitettavasti jää oli vain hetken.

• Luistelu, hiihto

• Jääkiekko 2

Kehittäminen (11): kuntoiluvälineillä 8, tekonurmella 5, 
oleskelupuistona 5, jäädyttämällä, viljelyalueena, lajikenttänä

• Maalit tulisi olla käytössä kentillä eikä lukittuna.

• Ehdottomasti kaukalon alta kaukolämpöputki pois ja kesäksi 
tekonurmi. Sekä monitoimikuntoilupiste, jossa laadukkaita 
telineitä turvallisella alustalla.

• Kentälle on alueella paljon käyttöä. Kaukalo ihan ok mutta 
yleisurheilu ja jalkapallo varustus huonossa kunnossa. Tähän 
kenttään toivoisin panostettavan jo pelkästään koulun ja 
päiväkodin läheisyyden takia saatikka että iltaisin alueella olisi 
paljon innokkaita urheilijoita niin lapsissa kuin aikuisissa jos 
vain kenttä olisi houkuttelevampi.

• Kentän varustus huonossa kunnossa. Kentälle olisi innokkaita 
käyttäjiä jos yleisurheilu ja jalkapallo varustus olisi kunnossa.

• Tenniskentän lisääminen

• Lohikoskella ei ole yhtäkään kunnon kenttää, esim.lähes
jokaisella muulla alueella on koulujen yhteydessä tekonurmet 
ja kunnon liikuntapaikat. Lohikosken alueen viihtyvyys ja 
kentän käyttöaste kasvaisivat roimasti. Myös talvella 
jäädyttäminen ehkä toimisi paremmin, kun kenttä olisi 
tasainen ja laitettu? Ulkokuntoiluvälineet myös huippulisä!

• Esimerkiksi tenniskentän lisääminen

• Skeittipuisto on aina kovin täynnä. Rauhallisempi skeittialue 
aloittelijoille tai aremmille. 21



Kirri

Terttumäen leikkipuisto

Kehittäminen (1): oleskelupuistona, 
lajikenttänä

• Kunnostamalla. Jalismaali/seinä olisi 
kovalla käytöllä alakoululaisille!

Kirrin leikkipuisto ja kenttä

Käyttö (kesä 3, talvi 3): 

• Luistelu 2

• Jalkapalloilu

• Luistelua ja hiihtoa talvella ja pallopelejä kesällä. 
On ollut ilahduttavaa, että päiväkodin 
läheisyyteen on tehty pieni latu jota myös 
lähiasukkaat voivat käyttää. Myös 
luistelumahdollisuus on palvellut meidän 
perhettä. Mahtava mahdollisuus! Tämä 
mahdollisuus halutaan säilyttää. Lisättävää: maalit 
kesäksi? Voisiko lisätä käyttöä?

• Leikkipuisto

Kehittäminen (3): oleskelupuistona, kuntoiluvälineillä, 
viljelyalueena, jäädyttämällä 

• Kentällä ollut talvisin jää, mutta jää on todella 
epätasainen (jäädytysauton renkaan jälkiä ym) 
jonka vuoksi huono luistella, voisiko tätä jotenkin 
kehittää esim. jäädyttää letkulla tms., koska 
käyttöä jäälle olisi.

Kirrin uimaranta ja rantalentopallo

Käyttö (kesä 7): 

• Biitsikäyttöä

• Hyvät rantalentis kentät

Kehittäminen (2): oleskelupuistona, kuntoiluvälineillä, 
lajikenttänä 
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Länsi-Palokka, Haukkamäki

Nuutin leikkipuisto ja pienkenttä

Kehittäminen (3): jäädyttämällä

• Olisi mahtavaa jos nuutinpuistoon saataisi talvella jää 
luistelua varten.

Härköviidan leikkipuisto ja kenttä

Käyttö (kesä 3, talvi 4): 

• Kesällä puistollaan leikkipuistossa sekä leikitään 
metsässä. Kiva ja siisti leikkipaikka!

• Leikkipuisto

• Mahtavaa kun hiekkakentällä on valot! Miten käyttöä 
voisi saada lisättyä? Jäädyttämällä talvella ja lisäämällä 
maalit?

• Jos kentälle ajettaisiin latu/jää olisi vieläkin enemmän 
käyttöä. Alue on kasvanut valtavasti lapsiperheillä

• Talvella käytämme leikkipuistoa. Voi laskea myös 
pientä mäkeä pulkalla.

Kehittäminen (3): jäädyttämällä 2, kuntoiluvälineillä 2, 
lajikenttänä, viljelyalueena 

• Latu

• Maalit kentälle

Keski-Palokan koulu

Käyttö (kesä 15, talvi 15): 

• Jalkapallo, grisbeegolf, lennokin lennätys

• Kesällä pelillään kaikennäköisiä pelejä kentällä. Lapsen toive: 
liukuvaijeri. Kenttä on iso ja paljon mahdollisuuksia. Tykätään!

• Jalkapallo

• Luistelu 4

• Mäenlasku

• Jääkiekon pelailu

• Luistelu ja pulkkamäki ovat loistavia!! Pukukoodi johon 
pääsee vaihtamaan luistimet, hyvä! Hiihtolatu voisi olla myös 
kiva!

Kehittäminen (13): tekonurmella 6, 
kuntoiluvälineillä 3, oleskelupuistona, 
jäädyttämällä

• Koirapuisto tai koiran ulkoilutus alue Palokan
alueelle.

• Tekonurmi hiekkakentälle

• Tekojää olisi huonoina talvina hyödyllinen

• Hiekkakenttä JKL:n isoimman alakoulun ja 
kiihtyvällä tahdilla kasvavan Palokan
lähiliikuntapaikalla olisi ehdoton! 
Pituushyppypaikka on kehno. Se pitäisi 
kunnossa. Tekonurmen viereen saisi tartanista
tms juoksusuoran, minkä päässä voisi olla 
pituushyppypaikka.

• Onko mahdollista rakentaa kuntoportaita 
jonnekin Palokan alueelle? Olisi hyödylliset 
ikään katsomatta!

• asentamalla kuularinki

• Kenttää käytetään talvella paljon luisteluun ja 
mäenlaskuun. Lähiliikuntapaikan 
hiihtomahdollisuuksia voisi parantaa. Kentältä 
lähtee kuntorata, jonka pohjaa parantamalla 
ja keventämällä myös hiihto-olosuhteet 
paransivat. 23



Elovainio, Savulahti

Elovainion leikkipuisto ja 
kenttä

Käyttö (kesä 4, talvi 3): 

• Jalkapallo 3

• Luistelu 3

• Hippaleikit

• Jääkiekon pelailu

Kehittäminen (1)

Savulahden päiväkotikoulu

Käyttö (kesä 7, talvi 5): 

• Luistelu 3

• Jalkapallo

• Pallopelit, koris, jalkapallo yms

Kehittäminen (3): kuntoiluvälineillä 2, jäädyttämällä, 
lajikenttänä, tekonurmella 

• Vaihtopenkit
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Mannila

Mannilan leikkipuisto ja kenttä

Käyttö (kesä 8, talvi 5): 

• Futis, pesis, rantalentis

• Jalkapallo, rantalentopallo, frisbeegolf -harjoittelu, pyörällä 
ajamisen harjoittelu

• Jalkapallo ja rantalentopallo kentät

• Jalkapallo

• Luistelu, pulkkamäki

• Luistelu

Kehittäminen (3): kuntoiluvälineillä 2, jäädyttämällä, 
oleskelupuistona, tekonurmella

• Katokset pelaajille ja pienet katsomotilat

Mankolan yhtenäiskoulu

Käyttö (kesä 12, talvi 10): 

• Jalkapallo 4

• Jalkapallokenttä

• Jalkapallo, yleisurheilu

• Jalkapallo, frisbeegolf

• Jalkapallon pelaamista ja puistoon ja. Palloiluun mahdollisuus 
yksityishenkilönä, hienoa!! Puistossa kivoja telineitä lapsille? 
Voisiko olla jotain aikuisille?

• Luistelu 3

• Luistelumahdollisuus hyvä! Ladut?

• Jääpelit valtavan suosittuja, jos olisi (ja kun on) jää...

Kehittäminen (4): Kuntoiluvälineillä

• Ulkokuntosali

Hollihaka Paimenpojan leikkipuisto ja pienkenttä

Käyttö (kesä 7, talvi 2): 

• Yleisliikunta, ryhmäliikunta

• Jalkapallo

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä
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Laajavuori

Käyttö (kesä 4, talvi 2): 

• Pyöräilyä ja frisbeegolfia silloin tällöin

• Retkeily

• Hiihto

Kehittäminen (1)

• Osallistua ensilumen ladun tekoon

• Olisi hyvä että kaupunki näinä huonolumisina 
talvina osallistuisi ensilumen ladun tekoon, jotta 
saataisiin pidempi latu. 
Kiitos Jyväslumelle tähän saakka tehdystä työstä, 
mutta onhan se ihmeellistä, että Jyväskylän 
kaupunki ei ole hommassa mukana. 

• Toteuttakaa kesällä 2020 Laajavuoreen 
rullahiihtorata. Se olisi elintärkeä etenkin seudun 
nuorisohiihtäjille ja myös kuntoilijoille. 
Jalkakäytävillä tai autoteillä rullahiihto ei ole 
turvallista.

Laajavuori, Killeri ja Kortemäki

Korterinteen leikkipuisto

Käyttö (kesä 1, talvi 1)

Killeri

Käyttö (kesä 2, talvi 1): 

• Koirankoulutus

Kehittäminen (1): lajikenttänä

• Mahdollistamalla koirankoulutus.

Piilukon kenttä

Käyttö (kesä 2, talvi 2): 

• Jalkapallo, höntsäily

• Luistelu kun kenttä on jäädytetty

Kortemäen leikkipuisto ja pienkenttä

Käyttö (kesä 1, talvi 1)
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Korteniityn kenttä

Käyttö (kesä 6, talvi 4): 

• Pallopelit ja leikit

• Hiihto

• Hiihtolatu on tehtynä, sopiva harjoitteluun aivan 
perheen pienemmille

• Luistelukenttä ilman mailoja.

Kehittäminen (3): kuntoiluvälineillä 2, jäädyttämällä 2, 
oleskelupuistona, tekonurmella

• Kortepohjan uuden koulun lähikenttäsuunnitelmat 
vaikuttaa tosi hyvältä

Kortepohja

Kortepohjan koulu

Käyttö (kesä 6, talvi 6): 

• Jalkapallo ym. pallopeli, juoksu, leikit, pyöräily

• Kiipeily ja urheilutelineitä. Alue mahdollisimman monipuoliseen 
harrastamiseen kaiken ikäisille. Mahdollisuus pelata erilaisia 
pelejä, puisto jumppaa ja joogaa.

• Kiipeilytelineitä lapsille, aikuisille treenilaitteita

• Luistelu 2

• jääkiekon pelaaminen, ringette, sähly ym.

Kehittäminen (4): kuntoiluvälineillä 4, oleskelupuistona 2, 
jäädyttämällä 2, tekonurmella, lajikenttänä

• Ulko jumppaa, joogaa

• Myös maantasalla oleva tramppa kuten orakkaan puistossa on
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Köhniön uimaranta ja metsäpolku

Käyttö (kesä 5, talvi 2): 

• Talvella tässä on hyvä pulkkamäki

• Uimaranta 2

• Kaunis metsäpolku Köhniöjärvelle

• Metsäpolku Köhniöjärvelle

Kypärämäki, Köhniö

Kahakadun kenttä

Käyttö (kesä 4, talvi 2): 

• Jalkapallokoulu 2

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä

Saihopuiston leikkipuisto ja kenttä

Käyttö (kesä 3, talvi 2): 

• Kesäisin pelaamme kerran viikossa, neljän lapsiperheen 
kesken jalkapalloa.

• Koko perheemme luistelee innokkaasti. Poika pelaa jääkiekkoa 
ja tyttö taitoluistelu.

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä

• Kaukalo talvella ja parempi valaistus!

Köyhänpellonkenttä

Käyttö (kesä 1): 

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä

• Kentän pohjaa ei ole huollettu vuosiin, kaipaisi kunnostusta, 
jotta siellä voisi esim. koiraurheilua harrastaa

Kypärämäen koulu

Käyttö (kesä 2, talvi 2)

Kypärän leikkipuisto ja kenttä

Käyttö (kesä 2, talvi 1)
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Keltinmäki

Pirunkorven/Mäyrämäen kenttä

Käyttö (kesä 2, talvi 1): 

luistelu x 2, yleisurheilu, jalkapallo, lasten 
leikit

Kehittäminen (1)

• yleinen kunto ja ylläpito

Kotalampi
Käyttö (kesä 18, talvi 13): : 
jalkapallo x 8, luistelu x 7, jääkiekko x 3, tennis 
Kehittäminen (3): lisäämällä kuntoiluvälineitä x 2, 
oleskelupuistona
• Toinen kenttä ja muut harrastus mahdollisuudet. 

Lisäksi voisi olla kauppahalli talvikäyttöön. 
• Latupohjien tasausta kesällä pyöräily käyttöön. 
• Uusi parkkialue, koska Komeettojen kannattajille 

ei kunnollista P-aluetta. 
• Vielä, kun lammen saisi uimakelpoiseksi.
• Iso kiitos Jyväskylän Komeetoille!! Seura on 

palauttanut Keltinmäkeen, jo melkein kuolleen ja 
unohdetun urheilupuiston omalla toiminnallaan. 
Kenttä palvelee päiväkotia, koulua ja 
Keltinmäen/Mustalammen alueen lapsiperheitä! 
Kaupungilla on varmasti ollut oma osuutensa 
asiaan, mutta toivottavasti alueen kehitttäminen
jatkuu yhtä hyvällä sykkeellä myös jatkossakin 
yhteistyössä Komeettojen kanssa. 

• Comets park on tosi hyvä. Kesällä kenttiä hyvin. 
Talvella jalkapallotiloja harrastajamäärään nähden 
liian vähän. Pienet seurat eivät saa vuoroja, mikä 
on sääli, varsinkin lapsilla. 

• Kotalammen kenttää on hoidettu erittäin hyvin 
niin kesällä kuin talvellakin. Mut ainahan vois 
jotain lisätä. Olisko esim. mahdollista saada 
sellainen pyöräily rata (Kangaslammella taitaa 
sellainen olla) 

Jussinparta

Kehittäminen (2): lisäämällä 
kuntoiluvälineitä, oleskelupuistona, 
jäädyttämällä talvella

Keltinmäen koulu
Käyttö (kesä 1)
Kehittäminen (2):
lisäämällä kuntoiluvälineitä
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Valorinteen kenttä

Käyttö (kesä 5, talvi 1): 

• Toivottavasti kenttä säilyy, sillä olisi kovasti kesäisin käyttöä, hyvä 
pohja

• Olisi luistelua jos olisi jäätä

Kehittäminen (5): , jäädyttämällä 3, tekonurmella 2, lajikenttänä

• Valorinteen lähellä oleva kenttä palvelisi laajasti alueen kouluja 
esim. luistelukäutössä.

• Estämällä autoilla rällääminen kentällä. On ollut jokakesäinen 
riesa. Keljon Viestin Veteraanit on käyttänyt kenttää vuosien ajan 
petankin peluuseen tavallisesti keskiviikkoaamupäivisin, joskus 
muulloinkin. Kentälle voisi tuoda jonkun penkin, kun pelaajissa 
on jopa yli 80-vuotiaita.

Kukkumäki, Mattilanpelto, Tarhamäki

Ollinpuiston kenttä

Käyttö (kesä 2, talvi 1): 

• Palloilukenttä

• Hiihto

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä, lajikenttänä

• Rauhallisessa paikassa oleva hiekkakenttä, joka voisi houkuttaa 
käyttäjiä kauempaakin, jos tarjoaisi mahdollisuuden jonkun lajin 
harrastamiseen. Tai sitten voisi olla kuntoiluvälineitä 
lenkkeilijöille.

Keljon entisen koulun kenttä

Käyttö (kesä 1, talvi 1): 

Kehittäminen (2): jäädyttämällä 2, lajikenttänä

• Alueen yhteiseksi virkistyspaikaksi tarkoitetty kenttä on tällä 
hetkellä naapuritalon (luvaton) parkkipaikka. Toivoisimme, että 
se kunnostettaisiin lähiliikuntapaikaksi, kuten meille alueen 
asukaille on kaavamuutoksen yhteydessä luvattiin.

• Haluaisin luistella lähellä kotia.

Kilpisen yhtenäiskoulu

Käyttö (kesä 2, talvi 2): 

• Keväästä syksyyn voimistelijoiden oheisharjoittelua ja alkulämppää. 
Syksyllä ja ja keväällä käytännössä koko illan käytössä pieni ja iso 
kenttä, kun myös hötsäporukat ja muut hyödyntää näitä.

• Koripallo, streethockey

• Luistelu

Kehittäminen: 

• pitämällä kenttä avoinna kaikille. lukot pois.

Pikkupuisto

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä

Valterin koulu 
Kehittäminen (1):
• tekonurmi, jossa on pesäpallokenttä kuvioituna on 

hyvä. Päästään pelaamaan. Mutta voisiko Valterin 
yhteyteen/lähelle tehdä talveksi samanlaisen 
"tekojään" kuin puistokoulun pihalla? 
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Myllyjärvi, Ylämyllyjärvi, Roninmäki
Myllyjärven yläkenttä

Käyttö (kesä 10, talvi 6): 

• jalkapallo 5

• luistelu 2

• Koripallo

• leijan ja lennokkien lennätys 

Kehittäminen (4): tekonurmi 2, kuntoiluvälineet 2, lajikenttä, jäädyttämällä, 
oleskelupuistona

• Lisätä viihtyisyyttä, nyt kesällä paahtavassa auringossa, 

• kentän hoito ollut huononemaan päin viimeisen 10 vuoden aikana. 

• Kiitokset kaupungille Myllyjärven lähikentän hyvästä ylläpidosta niin 
kesä- kuin talvikaudellakin! 

Myllyjärven kenttä

Käyttö (kesä 6, talvi 7):

• hiihto 3

• jalkapallo 2  

Kehittäminen (7): tekonurmi 3, kuntoiluvälineitä 2, jäädyttämällä, 
oleskelupuistona

• Jalkapallomaalit uusittava x 2, 

• kenttä alkaa nurmittumaan, ylläpitoa vaatisi

Mastonkaari

Käyttö (kesä 2, talvi 2)

Antenni

Käyttö (talvi 1)

Keljo-Roninmäki alue:

• Keljon ja roninmäen alueella asuu lapsiperheitä mutta kaikkiin 
puistoihin ja kentille on, tältä alueelta puuttuu täysin pelikenttä 
tai korttelipuisto lapsille. Alueella olisi potentiaalia hyvien 
yhteyksien Keljon kauppakeskuksen puolesta nousta suosituksi 
alueeksi lapsiperheille, jos niille rakennettaisiin yhteinen 
kokoontumispaikka, esim pelikenttä.

• Keljo-roninmäki alueella ei ole ollenkaan kokoontumispaikkaa 
lapsiperheille tai itsenäisesti ulkoileville lapsille. Alueella on 
paljon potentiaslia hyvän sijainnin suhteen (kaupunki, 
liikenneyhteydet ja luonto yhdessä paketissa) mutta 
yhteisöllisyyttä lisäävä virkistysalue vielä puuttuu.

Ladun Maja, Soidenlampi

Käyttö (talvi 1):

• Hiihto viikottain

Kehittäminen (7): tekonurmi 3, kuntoiluvälineitä 2, jäädyttämällä, oleskelupuistona

• Soidenlammen ladut olleet erinomaisesti kunnostettu! 

• ajan päivittäin Ladun majan ohitse. Talvella on usein autoja odottamassa vapautuvia pysäköintipaikkoja hiihtolatujen 
läheltä, vaikka lähempänä kaupunkia olisi ehkä vapaita pysäköintipaikkoja. Voisiko pysäköintialuetta laajentaa, sillä 
näköjään hiihtäjät haluavat ajaa mahdollisimman lähelle latuja?? Tie on mutkainen ja talviolosuhteissa ei aina niin 
turvallinenkaan ajella ja sitten saattaa olla autoja tien reunoilla jopa pysäköityneenä. Lisäksi tien reunoja pitkin kävellään ja 
varsinkin pimeän aikaan myös se ei ole turvallista eli kävelytie kyseiselle pätkälle. Samalla tässä koko Ronsuntaipaleen-
Saukkolahdentietä koskien aina Tikkalaan saakka huomio: tietä käyttävät rullaluistelijat, pyöräilijät paljon. Tie on kapea 
eikä ole juuri piennarta eli tälle pätkälle olisi hyvä saada turvallisuutta lisäävä erillinen kävelytie. Samalla reitillä sijaitsee 
myös kaksi ala-asteen koulua (toinen tosin Muuramen puolella Isolahdessa), joten myös näiden pienten koululaisten 
turvallisuutta ajatellen kävelytie olisi tarpeen. Isolahdessa myös ulkoilualue (jääkenttä).
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Keljonkangas
Keljonkankaan yhtenäiskoulu

Kehittäminen (3): 

• Uudelle koululle iso kenttä

• Keljonkankaan uuden koulun pihaan tulee ehdottomasti tehdä tekojää. Alue kasvaa ja kehittyy 
koko ajan mutta tekojää puuttuu kokonaan tältä puolen kaupunkia. nyt oiva mahdollisuus.

Keljonkankaan koulun piha

Käyttö (kesä 5, talvi 3): 

• sählyä ja koripalloa.

• Luistelu, hiihto

Keljonkankaan liikuntapuisto

Käyttö (kesä 14, talvi 12): 

• Ulkovoimistelusali, urheilukenttä

• Jalkapallo

• Jalkapallo, yleisurheilu, pesäpallo, skate, trial pyöräily ja parkour

• Yleisurheilu, jalkapallo, pesäpallo, oheisharjoitteita

• Pallon potkimista

• Frisbeegolf

• Jääkiekko, luistelu

• Luistelua

• Luistelua, jos on talvi

• Luistelu

• Luistelua, jääkiekkoa

• Luistelu, jääkiekko/pallo, hiihto, pulkkamäki

• Toive: tekojää

Kehittäminen (8): Jäädyttämällä 3, lajikenttänä, kuntoiluvälineillä, tekonurmella 

• Tekojään asentaminen koulu- ja yleisöjääkäyttöön huomioiden Keljonkankaan yläkoulunkin tarpeet

• Keljonkankaan liikuntapuistoon tulee rakentaa skeittimontun yhteyteen Pump track rata pyörille ja 
potkulaudoille.

• Tekojää

• Tekojää olisi tarpeen, kun ei ole pakkasia

• Talvikunnossapidon, valaistus ja huoltorakennus auki

• Tekojää

Lotila

Käyttö (kesä 5, talvi 1): 

• Jalkapallo, ulkoilu lasten kanssa

• Jalkapallo, ulkoilu ja pelailu lasten kanssa

• Jalkapalloa, pesäpalloa

• Pallon potkimista

• Luistelu

Kehittäminen (6): Jäädyttämällä 4, tekonurmi, 
kuntoiluväline, lajikenttä

• Ajoesteet, että autolla ei rällättäisi. Lanaus keväällä 
ja kesälläkin jossain vaiheessa

• Välillä voisi käydä lanaamassa kentän ja laittaa 
ajoesteet, että ainakin autolla revittely loppuisi. 32



Kaijanlampi, Sääksvuori, Sarvivuori
Neulaskankaan kenttä

Käyttö (kesä 5, talvi 2): 

Kehittäminen (2): Jäädyttämällä, kuntoiluvälineillä 

• Koripallo teline kaivattaisiin

Vuorenrinteen korttelipuiston kenttä

Käyttö (kesä 6, talvi 3): 

• Pallopelejä

• Esim jalkapallon pelaaminen

• Luistelu

• Luistelu

Kehittäminen (5): Jäädyttämällä 3, oleskelupuistona 
2, Kuntoiluvälineillä 2, Lajikenttänä 2 Sääksjärven uimaranta

Käyttö (kesä 2): 

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä

Sarvivuoren toimintapuiston kenttä

Käyttö (kesä 3, talvi 2): 

Kehittäminen (1): jäädyttämällä, lajikenttänä

Koilliskaaren nurmikenttä

Käyttö (kesä 3, talvi x): 

• Jalkapallo. Toiseen päätyyn tulisi saada myös 
aita, jotta pallo pysyy kentällä

Kehittäminen (1):

• Nurmi kuntoon ja toiseen päähän aita jotta pallo 
pysyy kentällä
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Ristonmaa

Helkanpuiston leikkipuiston pienkenttä

Käyttö (kesä 1)

Ristonmaan kenttä

Käyttö (kesä 2): 

• Jalkapallon potkimista, pyöräilyä, juoksentelua

• Jalkapallo, pyöräily, juoksentelu pienten lasten kanssa

Tikan koulu

Käyttö (kesä 6, talvi 4): 

• Jalkapallo ja koripallo

• Koripallokentällä on paljon pelaajia. Jalkapalloa 
pelataan hiekkakentällä.

Kehittäminen (2): tekonurmella 2, lajikenttänä, 
jäädyttämällä

• Tikan koulun jalkapallokentälle tekonurmi ja aidat 
ympärille mopoilijoiden karkottamiseksi. 
Hiekkakentältä liikkuu vaarallisesti hiekkaa 
koripallokentälle. Tekonurmi tai hiekkaa sitovia 
istutuksia kenttien väliin estämään hiekan pääsyn 
asfaltille.

Yrttisuo

Käyttö (kesä 12, talvi 13): 

• Luistelu

• Luistelu jäällä ja kaukalossa

• Yrttisuon jääkenttä on vilkkaassa käytössä, kun kenttä on aurattuna.

• Tekonurmi on käytössä harrastusvuoroilla. Uskoisin, että kentän 
käyttöastetta voisi kasvattaa tuomalla kentälle myös jalkapallomaalit.

• Koripallo, jalkapallo, skeittipuisto

• todella paljon käydään joka vuodenaikana tällä kentällä. Toivottavasti 
huolletaan jatkossakin. Ja kiitos puistoremontista.

Kehittäminen (7): lajikenttänä 2, jäädyttämällä 2, tekonurmella, 
kuntoiluvälineillä,

• Päivittää skeittipuistoa

• Kunnon maalit ja verkkoaidat kentän ympäri jotta jalkapalloa 
pelatessa ei pallo karkaa. Tämä koskee kaikkia kenttiä joiden ympärillä 
ei ole aitaa.

• Ulkosalibandykenttä olisi loistava ja voisi uskoa, että sille olisi 
tällä(kin) alueella käyttöä

• Koripallon pelaaminen on vaikeaa sille rakennetulla alueella. Aluetta 
korin ympärillä pitäisi laajentaa, jotta pallo ei kimpoaisi ohiheitoissa 
viereiseen ojaan. Lisäehdotuksena korit alueen päihin, jolloin voisi 
pelata vastakkain. Tekonurmelle jalkapallomaalit kentän käyttöastetta 
lisäämään ennen ohjattuja pesisvuoroja.

• Yrttisuon tekonurmikentälle päiväksi jalkapallomaaleja lisäämään 
kentän käyttöastetta ennen ohjattuja pesisvuoroja. Koripalloaluetta 
pitäisi kasvattaa. Pallo kimpoaa viereiseen ojaan ohiheitoissa liian 
helposti. Korit voisi asettaa vastakkain kentän päätyihin vastakkain 
pelaamisen mahdollistamiseksi.

• Isompi jää talvella, ruuhkainen päivällä,
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Kuokkalan keskusta, Suuruspää, 

Suuruspää

Käyttö (kesä 5, talvi 2): 

Kehittäminen (2): jäädyttämällä, tekonurmella

Kuokkalan tori ja Lukkarinpuiston leikkipuisto

Käyttö (kesä 2, talvi 1): 

• Jalkapallo, pyöräilyn harjoittelu, frisbeen heittely

Kehittäminen (1)

• tämän leikkipuiston ympärillä asuu paljon lapsiperheitä, 
puistosta huolehtiminen on tärkeää, siisteyden ylläpito 
tulee ensisijaisena mieleen, ehkä jokin uusi leikkiväline tai 
kuntoilulaite olisi mukava täälläkin.

Kuokkalan yhtenäiskoulu ja lähiliikunta-alue

Käyttö (kesä 8, talvi 10): 

• Luistelu 4

• Jääkiekko 2

• Kaukalo 2

• Jalkapalloa

• Jalkapalloa lapsen kanssa

• Jalkapallo tekonurmella, kiipeilytelineet (parkour) on olleet 
lasten mieleen

• Pelailua

Kehittäminen (4): jäädyttämällä 2 

• Enemmän tilaa / aikaa mailattomille

• Pienille lapsille oma kenttä kenties, ei uskalla isojen pallopelien 
keskelle mennä saati jääkiekon keskelle

• Kaukaloon on oikeastaan mahdotonta päästä vain pelkästään 
luistelemaan, kun siellä on aina pelit menossa. Lasten kanssa se 
onkin jopa vaarallista, kun pitää varoa ettei jää alle. Voisiko 
kaukalossa olla vuorot peleille ja mailattomalle luistelulle? Jos 
talvet ovat jatkossa näin huonoja, niin tekojää on ainoa 
mahdollisuus luistella.

• Minikokoiset kaukalot pitäisi lailla kieltää, isot kaukalot -> tilaa ja 
turvallisuutta

• Jäädyttäminen talvella ja isojen luistelualueden tekemine 
tärkeää. Nyt jääalueet pieniä päiväkäyttäjille(varsinkin Kuokkalan 
kaukalo)

Kuokkalanpellon kenttä 

Käyttö (kesä 6, talvi 4): 

• Jalkapallon potkimista ym.

• Kaikenlaista!

• Kaukalo on todella suosittu!

• Luistelua ja samalla pelailua

Kehittäminen (2): jäädyttämällä, kuntoiluvälineillä, 
lajikenttänä

• Kenttä on hyvin vähäisellä käytöllä. Kentän voisi 
varustaa koiren koulutustoimintaan. Temppuratoja, 
jne.

Kuokkalan kartanon kenttä

Käyttö (kesä 1, talvi 1): 

• Jalkapallo

Kehittäminen (1): jäädyttämällä, tekonurmella

• Mitä vain, millä rapistuneen kentän saisi kaikkien 
käyttöön. Nykyään kentällä on hyvin vähän käyttöö.
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Ristikivi

Ristikiven toimintapuisto ja kenttä

Käyttö (kesä 4, talvi 5): 

• Luistelua 3

• Jalkapallo 2

Kehittäminen: 

• jääkenttää olisi hyvä jäädyttää

Ristikiven uimaranta, rantalentopallo- ja koripallokenttä

Käyttö (kesä 1)

Tikan uimaranta

Käyttö (kesä 1)

Soutajan leikkipuisto

Käyttö (kesä 2, talvi 1): 

Kehittäminen: 

• kiitos kun peruskorjattiin

Melakujan kenttä

Käyttö (kesä 1, talvi 1)
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Nenäinniemi
Nenäinniemen päiväkotikoulu

Käyttö (kesä 3, talvi 5): 

• Luistelu 2

• Luistelua ja jääkiekkoa

• koulun luistelukenttä

• Ulkoleikit ja pelit

• pesistä, jalkapalloa, säbää....lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkumista

• Jalkapalloa, pesäpalloa, lasten leikkejä

Kehittäminen (4): lajikenttänä 3, jäädyttämällä 3, tekonurmella, 
oleskelupuistona

• Kun täällä oli jää, oli mukava käydä luistelemassa, ja on hyödyllistä, jos 
lasten ei tarvitsisi lähteä kauemmaksi luistelemaan.

• Kentälle pituushyppypaikka. Peruskunnostus. Maalit. Jäädytys. Talvella 
ladut ympärille,.

• Kenttä toimii nenänniemen päiväkotikoulun liikuntakenttänä, talvella 
jääkunnossapito voisi olla paremmalla tasolla mm jäädytystä lisäämällä 
ja hiomalla/auraamalla kenttää useimmin, jolloin kenttää voisi käyttää 
useammin. Kentän ympärille voisi raivata uran, jolle voisi talvisin vetää 
harjoitusladut koulun ja päiväkodin lapsille.

• Parempi jää. Pukukoppi, maalit

Huhtaniemen nurmikenttä

Käyttö (kesä 11): 

• Jalkapallo 7

• Leijan lennätys, pallopelejä + muutakin touhua

Kehittäminen (8): tekonurmella 4, jäädyttämällä 2

• Hyvä ruohokenttä, toivottavasti tämä pidetään 
kunnossa! Kentän vieressä on hyvä pysäköintialue.

• Tasoittamalla kentän kuopat ja kastelemalla 
tarvittaessa. Kesällä jalkapallokäytössä.

• Hoitamalla jalkapallokentän nurmea ja paikkaamalla 
kentällä olevat kuopat

• Voisiko tästä tehdä jääkentän talvisin?

• Tekonurmi tai nurmikon kastelu ja tasoitus

• Oman kokemukseni ja havaintojeni mukaan 
erityisesti Nenäinniemen nurmikentän kunnossapito 
(joko tekonurmi tai nurmikon kastelu kuivana aikana) 
palvelisi monia. Hienoa että kyselette käyttäjiltä!

• Vähintään kentän kuopat pitäisi saada tasattua, ja 
hyvä olisi, jos nurtsia vois jotenkin parantaa. 
Tekonurmi lienee utopiaa.

• kentän nurmi on erittäin huonossa kunnossa ja pinta 
epätasainen, kentällä myös valaistus, joka 
epäkunnossa

• Nurmikko pitäisi ylläpitää

• Jalkapallokenttä on tällä hetkellä kuoppainen, joka 
tekee siitä vaarallisen. Toiveissa olisi saada tasainen 
nurmikenttä. 

• Kiitos kaupungille kyselyn teettämisestä! On ilahduttavaa, että 
asuinympäristön vapaa-ajan ja liikuntapaikkojen käytöstä ollaan 
kiinnostuneita! Nenäinniemen alueen kenttiä ja liikuntapaikkoja 
olisi varaa kehittää, koska alueella asuu paljon lapsiperheitä ja 
lähimmät huolletut kentät löytyvät Kuokkalan keskustasta ja 
Yrttisuolta. Liikuntapaikkojen kunnossapito saattaisi myös 
aktivoida ja saattaa yhteen alueen lapsia yhteisiin peleihin ja 
leikkeihin.

Vaskonmutkan leikkipuisto ja pienkenttä

Käyttö (kesä 1): 

• hyvä, varjoisa, leikkipuisto rauhallisessa paikassa

Nenäinniemen uimaranta, rantalentopallo ja koripallo

Käyttö (kesä 3): 

• Rantalentopallo 2

Kehittäminen (3): kuntoiluvälineillä 2

• Katukoripallon alue pitäisi asfaltoida ja aidata. Kuka 
haluaa pelata koripalloa soralla? Aivan järjetöntä 
rakennuttaa korit ja jättää kenttä soraksi

37



Väinölä, Jyskänvuori, Äijälänranta

Väinölän pallokenttä

Käyttö (kesä 6, talvi 7): 

• Luistelu 3

• Jääkiekkoa

• Tänä talvena ei olla käyty, mutta jos olisi jäätä, 
niin käytäisiin.

• Jalkapalloa

• Joskus pelattu jalista kentällä

• Kesällä käymme potkimassa palloa ja 
kokeilemassa pesäpalloa. Koripallo peluuseen 
alusta ei oikein sovellu, vaikka kori onkin.

Kehittäminen (7): kuntoiluvälineillä 4, 
oleskelupuistona 4, tekonurmella, jäädyttämällä 2, 
viljelyalueena

• Perheitä käy paljon, niin isoja kun pieniäkin lapsia 
niin viihtyisämmäksi voisi tehdä.

• Lapsille myös tekemistä.

• Väinölän alue on kasvanut uudisrakentamisen 
myötä. Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja 
onneksi Väinölänrantaan on tulossa uusi 
leikkipuisto kerrostalojen lähelle. Olisikin syytä 
kehittää myös alueen muita 
liikuntamahdollisuuksia tukemaan lasten 
liikkumista.

Äijälänranta

Kehittäminen: 

• Äijälänrannan lapsille ja nuorille tarvittaisiin oma 
kenttä. Sopiva paikka olisi esim. messusillan vieressä, 
alueella, jota Viherlandia käyttää tätä nykyä omana 
epäsiistinä puutarhajäteläjänään.

Laamannin leikkipuisto ja pienkenttä 
(kunnostuksessa 2020 kentälle tuli kiipeily- ja 
kuntoiluvälineitä)

Käyttö (kesä 4)

Kehittäminen (2): jäädyttämällä, oleskelupuistona

• En edes tiennyt, että tuossa kohtaa on kaupungin 
yleinen kenttä.

• Laamanninpuisto on tosi suojainen, puustoa saisi 
karsia. Hiekkakentälle kenties futismaalit ja 
talvella ehdottomasti kentän jäädytys . Sekä uusia 
kiipeilyteline mahdolllisuuksia kuten esim
olganpuistossa oli muutama mukavan erilainen 
leikkipaikka
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Haapaniemi, Hupeli, Naissaari

Haapaniemen pallokenttä

Käyttö (kesä 2): 

• Frisbeegolf harjoittelu

Kehittäminen (3): lajikenttänä 3, jäädyttämällä 2, tekonurmella, 
viljelyalueena, kuntoiluvälineillä

Haapaniemen päiväkotikoulu

Käyttö (kesä 3, talvi 4): 

• Jalkapallo maalit

• Luistelua, tänä talvena jäällä ei päässyt kuin pari kertaa käymään, 
mutta vika oli säässä

• Luistelu, jos olisi kunnolliset jäät

• Pikku latu hiihto harjoittelua varten

Kehittäminen (5): kuntoiluvälineillä 4, jäädyttämällä 3, lajikenttänä, 
oleskelupuistona, tekonurmella, viljelyalueena

• Jos sää sallii kenttien jäädyttämisen ne kannattaisi tehdä kunnolla. 
Esim Haapaniemen koulun kenttä on useimmiten jäädytettynäkin 
luistelukelvoton.

• Kaukalo, jossa kesällä voi potkia palloa ja pelata korista

• Enemmän puuhaa 1,5-2 v ikäisille

• Lentopallo verkko on hajonnut, voisi laittaa uuden ja uutta 
liukumäkeä voisi parannella lisäämällä yhdet tikkaat liukumäkeen 
Seinäkiipeily osan viereen, että pienetkin osaisi kiivetä sinne

• Parempi hiekkalaatikko, hieno jakoisempi hiekka

• Esim Haapaniemen koulun kenttä on useimmiten jäädytettynäkin 
luistelukelvoton. 

Varaslahti, Naissaari, Haapaniemi

Pikkukentälle varaslahteen voisi tulla edes 
maalit niin toimisi fudiksen peluuseen 
lähialueen lapsille. Haapaniemen/Naissaaren 
tai koulujen läheisyyden alueelle olisi upea 
saada kuntoiluun sopivaa ulkokuntosalia.

Sammallahdenkenttä

Käyttö (kesä 1, talvi 1) 

Kehittäminen (3): kuntoiluvälineillä 2, 
jäädyttämällä 2, lajikenttänä, viljelyalueena

Haapakoskenpuisto

Kehittäminen (1): oleskelupuistona, lajikenttänä

• Nykyinen viheralue Vaajakosken Naissaaren kupeessa vähäisellä 
käytöllä, johon voisi järjestää puistojumppaa, pelialuetta kaiken 
ikäisille, penkkejä, istutuksia (mallia voisi ottaa Kuopion 
Valkeisenlammen ulkoilualueesta.

Uimalanniemen uimaranta ja rantalentopallo

Käyttö (kesä 7, talvi 2): 

• Uinti 4

• Frisbee-golf 3 

• Rantalentopallo 2 

• Avantouintimaksu edullisemmaksi

Kehittäminen (4): oleskelupuistona 4, kuntoiluvälineillä 3, lajikenttänä 2

• Pidettäisiin parempaa huolta frisbeegolf -radasta ja väylät selvempiä, 
ranta siivottuna säännöllisesti, uimakopit kunnostettuina, parkkialue 
paremmin rajattuna, muutakin ulkoliikuntaa voisi olla tarjolla..

Hupelin korttelipuisto

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä

• Aikuisten kuntoiluvälineitä

Laurinniementien kenttä

Kehittäminen (1): lajikenttänä

• Koiran ulkoilutusalue, koska näyttää, että aluetta käytetään jo siihen.
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Tölskä

Janakan päiväkotikoulu

Käyttö (kesä 4, talvi 8): 

• Pallopelit 2

• Luistelu 5; Luistelualue, joka tosin on säälittävän pieni. 
Alueen lapsilla ei kuitenkaan muutakaan ole, Vaajakosken 
tekojäälle pääsee todella harvoin..

Kehittäminen (2): tekonurmi 

• Parempi jää ja paremmat maalit

Mutkapuisto

Käyttö (kesä 10, talvi 5): 

• Leikkimistä; Omatoimista jalkapalloharjoittelua; Lapsen kanssa jalkapallo, juoksu ja pyöräily; 
Jalkapallo, pesäpallo, pihapelit; Jalkapalloilua, juoksu- ja pyöräilyharjoituksia lapsen kanssa

• Hiihto, olisi mielellään myös luistelu; Hiihto ja toivottavaa olisi myös luistelu; Kentälle olisi 
talvikäyttöä jos siihen tehtäisiin jää talvisin! Alueella on paljon lapsia jotka haluaisivat käyttää ko
kenttää mutta jostain syystä ette tee siihen jäätä!; hiihto, talvella olisi hyvä saada luistelukäyttöön 
ainakin osa kentästä  

Kehittäminen (11): Jäädyttämällä 8, Kuntoiluväline 2, tekonurmi 3, lajikenttä

• Pitämällä paikat kunnossa, nykyinen pinta ei käy oikeen mihinkään. Pienellä reaurssilla
kesäkäyttönparanisi. Kuntolaitteetnolisi mukava lisä

• Estämällä autolla ajamisen kentälle kokonaan

• Uudet jalismaalit ja luistelujää talvella

• Lisäämällä ympärivuotista kunnossapitoa. Alueen lapsilla on todella pitkä ja melko turvaton matka 
Vaajakosken muille kenttäalueille. Tölskä-Janakka -akselilta puuttuu todellinen lähiliikuntapaikka!

• Tölskän leikkipuisto vaatisi jo päivitystä. Janakan päiväkodin piha uutta päällystettä hienon hiekan 
sijaan. Piha on yhtä kuravelliä märällä säällä ja kuivalla säällä pölisee. Fiksumpiakin päällysteitä 
olisi olemassa. Janakan koulun kentällä on hyvä pelata jalista, mutta kesällä se pölisee todella 
paljon. 
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Kaunisharjun kenttä

Käyttö (kesä 3, talvi 3): 

• Pallopelit, löytyy maalit

• Luistelu. Jos vaan jäädytetään, niin luistelijoita löytyy

Kehittäminen (3): 

Jäädyttämällä 2,

Kuntoiluväline 2,

lajikenttänä

• Vieressä oli ennen lapsille puisto,joka purettiin aikoinaan valitettavasti, mutta siihen tilalle kuntoiluvälineet, 
niinkuin viime vuoden messualueelle tehtiin, kun Kaunisharjussa paljon ulkoilijoita on

• Paremmat maalit, kaukalo talvella

• Monet kaunisharjulaiset menevät Kivilammen kautta Savonmäen jyrkille laduille hiihtämään ja 
lenkkeilemään tai sitten ajavat autolla ja aloittavat  Vaajakoskelta. Koska Kaunisharju on tiheään 
rakennettu, vapaita rantoja virkistyskäyttöön ei juuri enää ole ja metsäalueet ovat mäkisiä, omalla 
asuinalueella hiihtäminen ei onnistu ja kävelylläkin käydään useimmiten asfalttiteitä kulkien. 
Vuodenvaihteen jälkeen asukkaat onneksi löytävät  ulkoilualueekseen Kaunisharjun venerannan alueen: 
jäällä voi huonokuntoisempikin hiihdellä tasaisella, jäällä voi liikkua jalkaisin ja ulkoiluttaa lemmikkejä, 
lapset voivat harjoitella luistelua. Kevätaurinko tuo  jäälle pilkkijät.  Kalastuksessa tarvitaan välineitä, joten 
autoillahan rannallekin tullaan. Ongelmaksi tulee parkkeeraus: autot pysäköidään pääosin ahtaasti 
Kotaniementien varteen, koska venerannan parkkipaikalla ei ole talvikunnossapitoa.  Fiksuintahan ne olisi 
saada tieltä pois haittaamasta kotaniemeläisten liikennöintiä.  Olisi hienoa, jos kaupunki hoitaisi 
lumenaurauksen venerannan parkkipaikalta talviaikaan. Havaintoni mukaan joillakin "arvokkaammilla" 
venerantojen parkkipaikoilla näin tehdäänkin. Toteutuuko tässä  asukkaiden tasavertaisuus? Parkkipaikan 
talvikunnossapito olisi palvelus alueen asukkaiden ulkoilulle,  virkistykselle, luonnosta nauttimiselle ja jopa 
mielenterveydelle.  Kaunisharjun venerannan lumenauraus ei  maksane maltaita, jos auraustraktori jatkaisi 
työtään lähteen kohdan jälkeen  pidemmälle  parkkipaikalla edes muutaman kerran tarvittaessa talven 
mittaan.  Ikävä todeta, mutta kuntaliitoksen myötä menetimme Kaunisharjun talvisen venerannan auratun 
parkkipaikan. 

Kivilampi, Kaunisharju
Kivilampi

Käyttö (kesä 7, talvi 5): 

• Jalkapallo, frisbee; pelaaminen, leikit; leikkimistä, jalkapallonpeluuta, 
koripalloteline puuttuu, se olisi nuorille toivottu uudistus; Kentällä 
pelataan jalkapalloa sekä pesäpalloa

• luistelu 2; Jääkiekko; Talvella on erittäin suosittu ja paljon luistelijoita.

Kehittäminen (6): Kuntoiluvälineillä 5, lajikenttä 2, jäädyttämällä

• Kiinteät penkit joissa saisi luistimet vaihdettua

• Koirankoulutus

• Uudet mitkä lie metallihäkkyrät kentällä on aivan turhakkeet. Ei sovellu 
kiipeilyyn ei pallopeleihin. Aivan huti hankinta.

• Aikuisille kuntoilulaitteet. Tulisi käyttöön

• Kunnostuksen jälkeen asennetut metalliset häkkyrät kentällä aivan 
turhat. Ei mitään järkevää käyttötarkoitusta. Jalkapallo menee läpi ja 
kiipeilyyn ei sovellu. Lisäksi käyttöä voisi olla kuntoilu välineille 
aikuisille erityisesti.

• Kenttä kyllä jäädytetään, mutta toivoisi että sen kuntoa ylläpidettäisiin 
jäädytyksen jälkeen paremmin. Tuntuu, että se kerran jäädytetään ja 
jos kelit huononee, niin siihen ei enää panosteta. Usein luistelukausi jää 
aika lyhyeksi. Remontin aikana kentälle laitettiin kiinteät maalit. Olisi 
tarvetta myäs hyväkuntoisille irtomaaleilla. Kentän laidalle olisi kiva 
saada jokin penkki esim. talvella se helpottaisi luistimen jalkaan 
laittamista pienelle.

• Asutaan kivilammella ja lähin luistelupaikka missä pääs tänä talvena 
käymään oli kuokkalassa. Ois kiva kun ois lapsille ees pyöräilymatkan 
päässä valaistu jää. Penkkejä voisi lisätä, muutama  ulkokuntosalilaite 
ehkä myös. 

Janakan epävirallinen uimapaikka

Käyttö (kesä 1): 

• Hoidettu Uimaranta
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Vaajakosken keskusta
Vaajakosken urheilukenttä, tekojää ja 
yhtenäiskoulu

Käyttö (kesä 34, talvi 31): 

• Hiihto 9

• Yleisurheilu 8

• Luistelu 6

• Jalkapallo 6

• Ulkoliikuntaa hoitolasten kanssa

• pituushyppyä, juoksua, pallonheittoa

• yleisurheilu: kuulantyöntö

• Juoksu, korkeushyppy

• liikuntaharrastusryhmien toimintaa, 
mahdollista myös omatoimisesti 
urheilla kesäisin välillä, huolto toimivaa 
tällä kentällä

• Jääurheilu

• Luistelukenttä

• Jääkiekkokaukalo luisteluun ja 
pelaamiseen

• Tekojää, luistelu

• Luistelukaukalo

• Jääpallo 2

• Tekojäällä käydään pelaamassa 
jääkiekkoa perheen kanssa ja 
urheilukentällä/lähiladuilla hiihtämässä

• Hiihto ja talviliikuntaa työssä ja vapaa-
ajalla

• Hiihtoladut. Tarvetta olisi halstereille 
joka vuosi, jotta hiihdonopetus 
onnistuisi.

Muut karttamerkinnät

Käpyperän VU-alue (yksityinen 
maanomistus)

Käyttö (kesä 1, talvi x): 

• Alueen lapset ovat leikkineet täällä 
ajoittain kesäaikaan.

Kehittäminen (1): oleskelupuistona, 
lajikenttänä

• Mikä tämä unohtunut tenniskenttä 
on ja kenelle se kuuluu? Olisiko 
kenttää mahdollista hyödyntää 
esim. alueen lasten leikkipaikkana, 
(vaatimattomana) liikennepuistona 
tai koripallokenttänä? Pohja on 
tasainen mutta sammaloitunut, 
kentällä on verkkoaidat.

Kehittäminen (22): kuntoiluvälineillä 5, tekonurmella 2, jäädyttämällä, oleskelupuistona 2, 

• Vaajakosken urheilukentälle olisi upea saada tekonurmi, nyt nurmikenttä on vain murto-osan harrastajien käytössä ja 
erityisesti koulut hyötyisivät tästä. 

• Nurmen takia urheilukentän nurmialueita kielletään käyttämästä lasten kanssa. Tuntuu absurdilta, että on olemassa 
tyhjä urheilukenttä, jota ei saa käyttää. Samalla pitäisi lapsia motivoida ja liikuttaa ja saada kansanterveys nousuun!

• Vaajakosken tekojää katettava

• Koulun pihan alueelle voisi lisätä monenikäisten puistovälineitä

• Tämä tekojää tulisi kattaa niin sen käyttöaika pitenisi merkittävästi

• Tekojää tulisi ehdottomasti kattaa

• Korkeushyppyvälineet on, mutta aina lukkojen takana

• Portit auki pidempiä aikoja

• Vaajakosken tekojää on aivan huippu! Mukavasti pääsee pelailemaan ja viikonlopun yleisövuorot on hyvään aikaan.🙏🙏

• Kenttä voisi olla vapaammin ja monipuolisemmin kaikkien käytettävissä.

• Kentän läheisyyteen voisi tuoda ulkoliikunta välineitä, kuten esimerkiksi satamassa on. Lisäksi jääkiekkokaukalon 
viereinen jyrkkä rinne olisi oiva paikka pitkille portaille, joissa voisi treenata. Vaajakosken alueella ei ole missään pitkiä 
portaita, joissa voisi tehdä porrastreeniä.

• Yleiset kunnostustyöt olemassaoleviin pintoihin yms

• verovaroin rakennettua ja ylläpidettävä kenttää SAA ei saa käyttää sen tarkoituksen mukaisesti. Liian rajattua käyttöä. 
Johtuuko se kentänhoitajista vai huonoista säännöistä. Spontaani harjoittelu (myös lasten) ei meinaa onnistua!!

• Kevytkate/halli tekojään päälle!

• Aivan EHDOTTOMASTI kenttä Vaajakosken KOULUJEN käyttöön myös!

• Jos talvet tällaisia, olisi kiva että siellä missä jäätä on, olisi edes vähän enemmän yleisöluisteluaikoja ja niistä saisi 
helposti tietoa.

• Urheilukentän nurmella ois kiva saada pelata futista silloin kun siellä ei ole varauksia. Tietääkseni sitä ei saa käyttää kuin 
vuoron varanneet henkilöt/seurat?

• Kentän nurmialuetta tulisi hyödyntää enemmän. Nyt se on vajaalla käytöllä ja useinmiten tyhjä. Miksi? Kallis? Nurmea 
säästetään? Mihin säästetään? Kakkosdivarin peleihin??

• Lisää kiekotonta ja ilmaisia ulkojäävuoroja.

• Pinnoite tulisi uusia juokuradoille yms. suorituspaikoille.
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Vaajakumpu

Vaajakummun yhtenäiskoulu

Käyttö (kesä 10, talvi 11): 

• Luistelu 4

• Luistelu hyvänä talvena. Olisi hieno saada lumisena 
talvena halsterit ja koulun kentän ympäri kiertävä 
latu pieniä hiihtäjiä varten.

• Tässä on pieni ja avoin hiekkakenttä koripallolle. 
Kenttää käytetään välituntisin ja liikuntatunneilla, 
sekä iltaisin liikuntaryhmien kanssa. Kenttä on 
kuitenkin hankala, sillä pallo karkaa kentältä 
alituiseen, jopa tielle. Mielestäni Vaajakummun 
koulun pihan läheisyyteen tarvittaisiin ajanmukainen 
monitoimikenttä. Käyttöä on varmasti!

• jalis yms

• Mm. FCV:n pikkujunnujen harjoituksia

• Välituntipelit ja koululiikunta. Usein montakin 
ryhmää yhtäaikaa. Pesäpallo, jalkapallo +muut 
pallopelit ja leikit. Juoksut, heitot, loikat, kaikkea 
tehdään mitä pystytään. Kenttä kuitenkin todella 
kaipaa päivitystä. Suuren osan vuotta kenttä on 
kuralammikoilla. Keväällä kuivan ja aurinkoisen ajan 
se pölyää niin, että astmaatikot joutuvat siirtymään 
sisälle. Kuoppia on, joita väistellään (iltakäyttäjät 
saattavat mopoilla tai autoilla kentällä). Pesäpallokin 
saattaa pompata välillä mihin suuntaan tahansa.

• Jalkapallo, pesäpallo

• Jalkapallon pelaamista lasten kanssa ja 
aikuisporukalla

• Koulun käytössä. Luistelua, pelejä, hiihtoa, jos lunta.

Kehittäminen (11): lajikenttänä 2, jäädyttämällä 5, 
tekonurmella 4, kuntoiluvälineillä 3, oleskelupuistona,

• Koriskentän alusta on asfaltti. Hiekka ei käy.

• Tällä kentällä tulisi olla kaukalo talvella ja mielellään 
tekojää

• Tätä vasjakummun kenttää voisi kehittää joko 
rakentamalla siihen monitoimipuiston tai 
tekonurmen/talvella kaukalo

• paikka pelimaalejen säilytykseen, pieni huoltorakennus. 
selvät rajat ja esteet, ettei pallot pääse karkailemaan 
tiensuuntaan tai muualle.

• kenttä on nykyisin kuin kynnöspelto

• Vaajakummun koulun ns. urheilukenttä on aivan 
häpeällisen huono. Koulussa on yli 600 oppilasta ja 
ulkoliikuntapaikka käytännössä puutuu. Myös koulun 
piha odottaa lisävälineitä, jotka houkuttaisivat myös 
yläkoululaisia ulkoilemaan.

• Olisi ihanaa, jos koululaisilla olisi oma luistelukenttä 
edes muutaman viikon ajan vuodessa.

Lilliputin leikkipuisto

Käyttö (kesä 1, talvi 1): 

• Puistoilua hoitolasten kanssa

• Puistoilua talvellakin

Kehittäminen (1): oleskelupuistona,

• Uudistusta kaipaa Lilliputti
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Vaajalinnan pallokenttä
Käyttö (kesä 25, talvi 20): 

• Jalkapalloa lasten kanssa. Leijan ja lennokkien lennättämistä.

• Jalkapallon potkiminen

• jalkapallo, mahdolisesti muitakin esim pesäpallo

• Moukarinheitto

• pyöräilyharjoittelu, jalis, petankki, jne

• yleisurheilu, pesäpallo, jalkapallo, pyöräily, lasten leikit

• Lapset potkii palloa ja urheilee mielellään kentällä.

• Lapset urheilee ja potkii palloa mielellään kentällä.

• Jalkapallo

• lasten jalkapalloryhmiä kesäisin, omatoimista palloilua ja esim. frisbeen heittelyä

• Perheen kanssa Pelataan eri pallopelejä

• Monipuolista pelailua

• Pesäpallo, jalkapallo. Pyöräily,

• Ulkoliikuntaa, pyöräilyä

• Luistelu 5

• Luistelua paljon ja monena päivänä viikossa. Kiva kun valaistu. Saisi olla vaan isompi alue aurattuja 
ja jäädytettynä

• luistelu, hiihto, mutta tänä talvena tähän ei ole ollut mahdollisuutta

• Hiihtoa ja luistelua hoitolasten ja omien kanssa

• Luistelu, hiihto

• Luistelu kenttä on kyllä ihan mahtava. Pienemmät lapset tykkää luistella kentällä ja samoin 
hiihtolatu, eikä tarvii pelätä että lapsettomat eläkeläiset tulee aukomaan päättään kun lapset 
harjoittelee hiihtämään.

• luistelu, hiihto, lasten leikit

• Jos jää tehtäisiin noi tulisi päivittäin luistelua. On huonosti jääaikoja yleisesti tarjolla

• luistelu ja hiihto, kenkäjääkiekkoilu

Kehittäminen (22): kuntoiluvälineillä 10, jäädyttämällä 8, lajikenttänä 7, oleskelupuistona 7, tekonurmella 
3, viljelyalueena

• Voisi olla kaukalo talvisin

• Vaajalinnankentän ympäristö aika epäsiisti. Pienellä maisemoinnilla saataisiin nätti!!

• Enemmän kehittämis ja huoltotöitä tehtävä etenkin urheilutien varressa olevallla kentällä 
unnukantien ja urheilutien risteyksen lähellä

• Pimeään aikaan saisi olla valot päällä

• Maankaatopaikkana ja koneiden varastoalueena oleva osa tonttia tulisi muuttaa puistoksi jossa olisi 
isommille lapsille ja nuorille tekemistä. Vaikka kiipeilytelineitä, koripallokorit, parkour telineitä, 
vaijeriliuku, ym tekemistä. Kenttä saisi olla nykymuotoisena urheilijoita varten.

• Parempi moukarihäkki

• tuomalla kentälle kunnolliset jalkapallomaalit, ym. virikkeitä pelailuihn. melko hyvä hiekkakenttä, jota 
ei kuitenkaan tunnuta huollettavan

• Nuorille skeittipaikka , ulkokuntosali

• Kunnon jää luistelua varten, kentällä erittäin huono jää, hiekkaa näkyvissä. Viime vuonna kentällä oli 
käsikäyttöinen lana, jolla saa lumet aurattua, mikäli aurauskalusto ei ole paikalla käynyt. N. viikko 
sitten. 15.2.2020 lana olisi ollut hyödyksi, kun lunta oli hieman satanut. Olisi löytänyt ne hiekkaiset 
kohdat helpommin, kuin kengillä lunta pois työntämällä.

• hoitamalla hieman kokonaisuutta ja kentän reuna-alueita

• Kenttä melko huonokuntoinen. Tontilla olisi tilaa ulkoliikuntavälineille, koripallokentälle yms.

• yleisilmettä siistimmällä. Ehjät ja turvalliset katsomorakenteet, uusi moukarihäkki, aidat, kunnon 
varastorakennus

• Nykyisessä muodossa kenttä ei sovellu juuri mihinkään ja on lisäksi epäesteettinen.

• Halpoja perusvälineitä, palloja mailoja yms kaappiin.

• Hyvät aidat! Luistintenvaihtokoppi kaipaisi huotoa/uusimista ja viihtyisyyttä heikentää, että roskia ja 
pientä krenkkaa tuntuu olevan enemmän kuin useimmilla kentillä. Mutta kaikkiaan hyvä ja paljon 
käytetty kenttä!

• pysäköintialue kentän vieressä voisi kaivata tasoittelua ja pientä laajennusta, koska tällä kentällä 
järjestettäviin harrastusryhmiin tuodaan pieniä lapsia isoltakin alueelta, joten autoliikennettä on 
joinakin kesäpäivinä vähän enemmän.

• Jäädyttämällä talvella ja auraamalla, jättämällä auran millä voi itsekin aurata

• Vaajalinnan kentän parannus, tekonurmi.
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Yleistä Vaajakoski
• Vaajakosken kenttien yhteyteen kuntoilulaitteita. Mitä jo on Korpilahdella, Säynätsalossa. Kaikki asukkast voisi käyttää ja urheilujoukkueet, osana 

monipuolistamaan treenejään. 
• Vaajakoskella on hyvin liikunta ja ulkoilupaikkoja. Lilliputti kaipaa uudistusta. Jääkaukalolla olisi kiva jos esim perhepäivähoitajatkin voisi saada 

vuoton kun muutoin ei tämmöisinä talvina pääse luistelemaan kun ei luonnon jäät ehdi. Lakitien puisto kaipaa talvi aurausta 
• Kaupungin tulisi ehdottomasti kehittää ulkojäiden tekoa. Useamman kerran ollaan lapsien kanssa ajeltu pitkin Vaajakosken alueita ja toivottu josko 

nyt olisi edes yksi kenttä jäädytetty mutta turhaan.
• Vaajakoskelta puuttuu täysin etenkin nuorille suunnattu opiskelupaikka. Monet nyoret käy kuntosalilla ja kesäisin varmasti niin nuoret kuin 

aikuisetkin haluaisivat kuntoilla ulkona enemmän kuin  sisällä. Skeitti/scoot/box paikka olisi varmasti menestys. Oman teini-ikäisen poikani ja hänen 
kavereiden harrastusta seuratessa ja heitä kuskatessa toisiin kaupungin osiin joissa on mahdollisuus harrastaa bmx/skeittausta olisi kiva jos tälläinen
paikka löytyisi läheltä. 

• Viheralueet, leikkikentät lapsille ja nuorille hyvin kaivattuja. Skeitti/skootti puisto toiveena yhdistettynä muuhun ulkoilualueeseen toiveena 
Vaajakoskelle 

• Vaajakosken alueelta uupuu kunnon monitoimipuisto ja ulkojäitä voi hyödyntää kovin vähän nykytalvina. Tarvitaan lisää tekojäitä ja puistoja kunnon 
varusteilla ja liikuntavälineillä. 

• Luisteluslueita tekojään lisäksi olisi hyvä olla enemmän.  Yksi kaukalo tämän kokoisella alueella on mielestäni vähän. Pikkukentälle varaslahteen voisi 
tulla edes maalit niin toimisi fudiksen peluuseen lähialueen lapsille.  Haapaniemen/Naissaaren tai koulujen läheisyyden alueelle olisi upea saada 
kuntoiluun sopivaa ulkokuntosalia. 

• Vaajakoskelta puuttuu koirapuisto. Viihtyvyyttä lisäisi koirankakkapusseille tarkoitetut roskikset, joita on todella harvassa. Lisäksi nuotiopaikalle olisi 
kysyntää. Kiitos!

• Liikennepuiston kunnostus Harjutien suljetun päiväkodin vieressä
• Koiraurheilu kenttiä pitäisi saada
• Kun Vaajakosken, Kaunisharjun ja Jyskän suunnasta ei pääse autolla suoraan Kangaslammen ja Seppälänkankaan suuntaan suoraan, maastossa 

kulkevia kävely- ja pyöräilyreittejä voisi kehittää ja opastaa paremmin, niin se saattaisi lisätä jopa ihan hyötyliikkumista tuohon suuntaan. 
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Jyskä, Halssilan hiihtomaa

Tammirinteen leikkipuisto ja kenttä

Käyttö (kesä 9, talvi 4): 

• Jalkapallo

Kehittäminen (x): jäädyttämällä

Kehittäminen muulla tavoin ja vapaa sana: 

• Hienosti päivitetty viime kesänä!

• tammirinteen kentälle voisi tehdä tekojään jos talvet ovat 
leutoja

Jyskän koulu

Käyttö (kesä 20, talvi 10): 

• Jalkapallo 3

• Luistelu 2

• Omatoimista jalkapalloharjoitelua

• Jalkapalloa ja luistelua

• jalkapallon pelaamista lasten kanssa ja aikuisporukalla

• Jalkapallo, sähly

• Luitelua kaukalossa.

• luistelukenttä, jolla olisi käyttöä esim. päiväkoti-ikäisillä

• Ois kiva jos sais tähän tekojään.

Kehittäminen (6): kuntoiluvälineillä 2, lajikenttänä, jäädyttämällä, 

• Kentälle saatava lämmin huoltorakennus jos pukukopit ja wc:t.

• Tuomalla kentän reunoille jalkapalloon sopivia syöttöseiniä

• jäädytys, auraus ym. huolto säännölliseksi, nykyisin on todella 
arvailun varassa onko kenttä luistelukunnossa talvella.

• Bajamajat tai huoltorakennus wc- ja suihku-pukuhuoneet tulisi 
rakentaa.

• Olisiko mahdollista saada toinen kuplahalli esim. Jyskän kentän 
päälle? 

Halssilan hiihtomaa

Käyttö (kesä 1, talvi 1)

• Hiihtomaan laavu on kiva ja alue 
kaikkinensa monikäyttöinen. 

• Hiihtomaa on loistava paikka! 

Haaparinteen leikkipuisto

Käyttö (kesä 1, talvi 1): 

• Ulkoilen hoitolasten kanssa

• Puistoilua talvella

Kehittäminen (1): 

• Talvella aurausta
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Halssilanrinne• Halssilan kaukalon asfaltin poistaminen viime syksynä poisti mahdollisuuden pelata esim koripalloa 
kaukalossa. Tekojäärata mahdollistaisi myös kentän aktiivisen käytön talviaikaan,

• Tekojää?

• Koiran koulutuskentille olisi kysyntää, missä saisi käydä tekemässä luvallisesti.

• Lähipalloilukenttä kesäaikaan: kunnon koripallokenttä esim. Talvella kaukalo kovassa käytössä 

• Korit kuntoon.

• Olisiko tenniskentälle kannatusta?!

• Tenniskenttä

• PumpTrack -rata tyhjään kolmioon joutomaalle. HUomioitavaa, että alue toimii lumensäilytystilana 
talvella.

• Osaa kentästä voisi kesällä käyttää koirien kouluttamiseen.

• Asfalttialue scoottausta tai skeittausta varten.

• Kentän kesäaikainen käyttö on todella vähäistä. Turhan laaja hiekkakenttä turhan vähällä käytöllä. Koko 
alueen tekonurmettaminen ei ehkä tule kyseeseen. Olisiko kaukalon tekojäädyttämiseen kevyt ratkaisu? 
Halssilan koulu käyttää yläkenttää luisteluun.

• Mahtava jalkapallokenttä, jota harrastusseurat vieroksuvat hiekkapinnan takia. Myös 
yleisurheilumahdollisuudet Halssilasta puuttuvat.

• Nykyaikainen kuntoilupiste heterogeenisen (aikuis-)väestön tarpeisiin.

• koripallokorit, jotka ovat pienemmille lapsille matalammalla

• Karsia puuta kentän ympäriltä. Ilvespuiston "kuntoilupaikan" uudistaminen nykyaikaisin kuntoiluvälinein.

• Tilaa hyvin, joten pienellä lisällä saisi enemmän vaihtoehtoja: esim. erikokoisia jalkkismaaleja, 
pallotteluseinä, salkopallo, lentisverkko, isommat ja pienemmät koriskorit tms.

• Mahdollisuus rullakiekkoon.

• Kentän vieressä olisi oivallinen tila pumptrack radalle.

• Skeittiramppi johonkin nurkkaan

• Halssilaan, ilvespuistoon tekojää.

• Halssilan kentän päivitys ajankohtainen. Kaukalon asfaltin poiston jälkeen hävisi mahdollisuus pelata 
tennistä tai koripalloa. Myös rullaluistimilla pelattan lätkän pelaaminen loppui siihen.  Kenttä soveltuu 
nyt lähinnä vain jalkapallolle ja pesäpallolle.  Alue on muutenkin ankea ja hoitamattoman oloinen. 

Muut karttamerkinnät:

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä, 
lajikenttänä,

• Mesikämmen 9 ja 11 vieressä metsän 
reunassa on vanha kenttä johon voisi 
laittaa koripallokorit tai skeittirampin. 
Kenttä on nyt täysin nurmettunut ja 
laiton parkkipaikka.

Halssilan liikuntapuisto ja Ilveksen leikkipuisto

Käyttö (kesä 42, talvi 36): 

• Luistelu 18

• Jalkapallo 13

• Hiihto 8

• Jääkiekko 5

• Koripallo 5

• Pesäpallo 2 

• Lasten leikit 4 ja muut pelit ja lajit

• Käymme pelaamassa pesäpalloa ja koripalloa 
kaukalossa (joskin paikalla voisi olla myös 
koripallokorit, jotka ovat hieman matalammalla niin 
perheen junioritkin onnistuisivat korien teossa)

• pulkkailu

• lumipenkoissa leikkiminen, kiipeily lumikasoilla

• Kiekkokaukalo ja kaukalon viereinen jääalue on 
ahkerassa käytössä.

• Jääpelit

• frisbeen heittoa, leikkipuiston kuntoiluvälineiden 
käyttöä jne

• frisbeegolfkiekkojen heittäminen, ulkokuntoilu 
(leikkialueen telineet)

• Lapsen kanssa leikkipuistossa käynnin yhteydessä 
juostaan ja leikitään eri urheiluleikkejä kentällä

• Urheiluseurat, yksityishenkilöt

• rullakiekkoa ja tennistä

• kahvakuulailu,juoksu yms. Pihapelit

Kehittäminen (34): lajikenttänä 8, tekonurmella 12, 
kuntoiluvälineillä 11, jäädyttämällä 6, oleskelupuistona 
4, viljelyalueena 47

• Halssilan kenttä on yleensä hyvässä 
kunnossa sekä kesäisin että talvisin. 
Tekonurmi toisi isolle kentälle 
varmasti lisää käyttäjiä kesäaikaan. 

• Koripallokorit kovalla käytöllä. Niitä 
voisi olla enemmänkin kuin kaksi. 
Ajoittain pelivuoroa joutuu 
odottelemaan. Hiekkakenttä ei 
jalkapalloilijoita juuri houkuttele. 
Kyykän pelaajia on näkynyt kerran. 
"Autourheiljoita" käy yöaikaan jäljistä 
päätellen, eli kenttä ruovitellaan
tasaisin väliajoin perunapelloksi ja 
sitten taas lanataan kentän hoitajien 
toimesta.



Halssila
Tuohimutkan leikkipuisto

Käyttö (kesä 1, talvi 1): 

Kehittäminen (1): oleskelupuistona, kuntoiluvälineillä

Aholaidan pallokentät

Käyttö (kesä 3): 

• Koirakoulutusta

• Jalkapallo ja muut pelit ja lajit

Kehittäminen (7): kuntoiluvälineillä 2, lajikenttänä 2, jäädyttämällä 2

• Parkour-harjoitteluun sopivia esteitä, ratoja, isojen 
lasten/aikuisten kiipeily/leuanveto ym. Telineitä.

• Pohja kuntoon, erittäin hyvä jalkapalloharrastukseen ja 
jalismaaleja. Miksei hyödyntää muitakin urheilulajeja ajatellen 
samanaikaisesti. Valaistus kuntoon. Asukkailla tulee olka hyviä 
tiloja ja paikkoja harrastaa, nauttia ulkoilmasta hyvällä tavalla.

Halssilan koulun kenttä

Käyttö (kesä 18, talvi 14): 

• Jalkapallo

• Jalkapallo ja muut pelit ja lajit

• Jalkapallo, pesäpallon heitto, loikkaharjoittelu, portaiden juokseminen (koulun portaat), 
pituushyppy (huonossa kunnossa)

• Jalkapallo, loikka- ja muu fysiikkaharjoittelussa, pituushyppy, pallonheitto, koulun portaat 
kuntoilukäytössä

• Asukkaiden omaehtoista pelailua, lasten liikuntakerhoja

• Jalkapallo, yleisurheilu

• Me pelattu jalkapalloa

• Yksityiset henkilöt, lapset pelailevat paljon. Lisäksi siellä on jonkin verran seuratoimintaa.

• Luistelu 4

• Jääkiekko, luistelu

• käymme luistelemassa

• Me luisteltu

Kehittäminen (8): kuntoiluvälineillä 3, jäädyttämällä 2, oleskelupuistona 2, lajikenttänä 2, 
viljelyalueena, tekonurmella

• Halssilan koulun kentän luistelualue pienenee todella paljon runsaslumisen talven aikana. 
Lunta voisi siirtää isommalla kalustolla tai viedä ajoittain pois... Koulun alueesta tehtiin 
lähiliikuntapaikkakysely mutta mitään toimenpiteitä ei ole tehty piha-alueen 
liikuntatoimintojen kehittämiseksi.

• Hyvä pohja kaikkina vuodenaikoina ja hyvä tila varusteidenvaihdolle

• eri pintamateriaali? Ensisijaisesti koulun käytössä, uudet aidat ovat mahtavat.

• Pituushyppypaikan uudistaminen, palloaidat joka puolelle ja estämään alueella autolla 
ajaminen

• Erillinen "kaukalo" pienpelaamiseen sählyyn/ muuhun palloiluun. Näitä löytyy jo usean 
koulujen yms. Pihoilta

• Paremmat aidat, pallot karkaa herkästi

Aittorinteen kenttä

Käyttö (kesä 6, talvi 3): 

• Jalkapallo 2

• Jalkapallo ja muut pelit ja lajit

• Voisi jäädyttää luisteluun

• Ennen tässä oli talvella luistelukenttä. Sille olisi kovasti käyttöä 
edelleen; koululaisille arki-iltaisin, päiväkodin, alueen 
perhepäivähoitajilla olisi tarvetta lähiluistelukentälle. Lisäisi 
alueen lasten omaehtoista talviliikkumista

Kehittäminen (5): jäädyttämällä 3, kuntoiluvälineillä, lajikenttänä

• Pitää kunnossa kaikinpuolin ja mahdollistaa asukkaiden 
kuntoilukäyttö. Jalkapallomaalit Jja talvella kiekkomaalit. Tila 
varusteidenvaidolle. Hyvä valaistus.

Halssilanmäki

Käyttö (kesä 1, talvi 1): 

• Ihana Halssilanmäen luonto asutuksen lähellä 
houkuttelee niin kävelijöitä, maastopyöräilijöitä, 
koiranulkoiluttajia kuin marjastajiakin. Alue 
aktiivisessavirkistyskäytössä kesät ja talvet.

• Lähiladut hiihtäjille, kesällä reitti muille ulkoilijoille.

Kehittäminen (1):

• Tästä kuljetaan kivistä, kuraista polkua pitkin 
asioille Seppälän ja keskustan alueelle. Lyhyt 
kevyenliikenteenväylä tukisi Halssilanmäen
asukkaiden asiointi- ja työmatkapyöräilyä ja 
kehittäisi jo olemassaolevaa pyöräilyverkostoa 
pienellä panostuksella myös kuntoilijoille.
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Halssila yleistä

• Halssilan läheisyydessä on vähän nurmikenttiä jalkapallon pelaamiseen. Sitä kaipaisimme kovasti. 
• Halssilan koulun lähialueen kenttien (koulun piha, koulun alakenttä, Kivistön kenttä ja Ilvespuiston kenttä) 

olosuhteita tulisi kehittää.  Pienille pelailukentille sählyyn, koripalloon ja jalkapalloon olisi kysyntää. 
• Halssilan alueelle mukava skeittiramppi tai puisto samanlainen kuin Lohikoskella olisi toiveena hyvin monella 

alueen lapsella. Skeittipaikat kaupungissa tällä hetkellä todella vähissä.
• Toivoisin yhden Halssilan alueen ulkokentän ympäri menevän lyhyen ja tasaisen ladun jotta lasten kanssa 

hiihtämisen opettelu olisi helpompaa.
• Toivomme pyörätietä aittovuorentieltä tuohimutkaan/Seppälän suuntaan. Huhtasuon koululle kulkeminen 

helpottuisi, koska koululaiset eivät saa bussikorttia. Sekä kulkeminen keskustaan/seppälään jne. Lisääntyisi 
hyöty- ja kuntoliikkuminen hyvän ja turvallisen pyörätien kautta. 

• Toivomme pyörätietä aittovuorentieltä Seppälän suuntaan. Koulu ja työmatkat lyhenisi, mikä vähentää 
autoilua paljon

• Halssilanmäeltä kannattaa perustaa pyörätie Tuohimutkan suuntaan. Ei luo rasitetta Aittovuorentien tai 
Tuohimutkan asukkaille, vaan lisää hyöty- sekä kuntoliikuntaa ja kehittää pyöräilyverkostoa luontevaan 
asiointisuuntaan. Rinteen jyrkkyys lienee sopiva ja sijainti parempi kuin serpentiinitie Nakertajantieltä. 

• Halssilanmäestä voisi tehdä kevyen liikenteen väylän Aittovuorentien päästä Tuohimutkaan. Tämä lyhentäisi 
matkaa palveluihin sekä keskustan/Huhtasuon kouluihin ja vahvistaisi Jyväskylän pyöräilyverkostoa. 
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Pupuhuhta ja Huhtasuon urheilupuisto

Pupuhuhdan entisen koulun kenttä

Käyttö (talvi 1): 

• Tärkein kenttä luisteluun. Saisi jättää vaikka koulu ja 
päiväkoti lähti

Pupuhuhdan toimintapuisto

Käyttö (kesä 1)

Kehittäminen (2): Jäädyttämällä, lajikenttänä, tekonurmi 

Huhtasuon urheilupuisto

Käyttö (kesä 13, talvi 8): 

• Jalkapallo 6; Ultimate

• Luistelu 5; hiihto 3; jääkiekko

Kehittäminen (7): lajikenttänä, tekonurmi, jäädyttämällä

• Koirankoulutus

• Valot luistelualueelle (ei kaukalo) ja aloitteleville luistelutuki olisi tarpeen.

• 1) miksi kentän koppeja ei voida avata silloin kuin on ladut ka kentät on käytössä. Ymmärrän, että olette tehneet 
päätöksen milloin ne avataan. Mutta pelisilmää voisi työntekijöillä. 2) Kaupunki voisi harkita tekemistä tekojäitä 
kun talvet alkavat olemaan heikkoja Keski-Suomessakin.

• Aidat ainakin tien viereisen kentän päädyn parkkipaikan suuntaan, ei karkaa pallot autojen alle

• Huoltorakennusta voisi remontoida.

• Maalit tulisi olla käytössä kentillä eikä lukittuna.

• Talvet kuin ovat muuttuneet, niin kaupunki voisi siihen panostaa ja tehdä siihen tekojään talveksi, jotta lapset ja 
nuoret pääsisi ulkoilemaan ja monen lapsen (aikuisenki) suosikki on luistelu.

• Olisi kiva että saataisiin huhtasuon alueelle talvella sellainen luistelujää, joka ei olisi niin sään armoilla. Elisellainen
tekojää. Olisi varmasti käyttäjiä! 
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Huhtasuon yhtenäiskoulu, Kangaslampi ja Sulku

Mansikkakujan kenttä

Käyttö (kesä 1, talvi 1): 

• Jalkapallo ja muut pallopelit lasten kanssa

• Luistelu pienten lasten kanssa

Kehittäminen (1): jäädyttämällä, kuntoiluväline, 
lajikenttänä

Huhtasuon yhtenäiskoulu

Käyttö (kesä 2, talvi 1): 

• Koris; yleisurheilu: kuulantyöntö

Kehittäminen (2):  lajikenttänä, jäädyttämällä

Kangaslammen toimintapuisto

Käyttö (kesä 3, talvi 1): 

• Hieno puisto, hyvä parkour alue ja aikuisille kuntosali!; 
Parkour ja lihaskunto; 

• Luistelumahdollisuus olisi hyvä

Kehittäminen (1): oleskelupuistona, jäädyttämällä

• Kangaslammen toimintapuisto on erinomainen paikka 
monilapsisen perheen näkökulmasta; liikunnallista 
tekemistä vauvasta aikuiseen. Samalla ajatuksella pitäisi olla 
puistoja pitkin kaupunkia pienemmässä mittakaavassa.  
Pelaajapojat saa ulos, pois ruuduiltaan, jos ulkona on kivaa 
omaehtoista tekemistä olemassa — meillä ei joukkuepelit 
ole nuorisoa kiinnostaneet, mutta kiipeily- ja parkour-
ulkokuntosalipaikat ovat aina houkutelleet liikkumaan. 
Harmi, ettei kodin lähellä ole ”nuorison leikkipuistoa”. Esim. 
kivistölle tai Aholaitaan kiipeilytelineitä yms. voisi mahtua. 

Sulun kenttä

Käyttö (talvi 1): 

• Aluella asuu paljon lapsi ja nuoria, miksi niitä 
jäitä ei voida pitää jotta ulkoilu olis helppoa. 
Kaikki vanhemmat eivät pääse kuskaamaan 
kauaksi...
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Tuomiojärvi, 
Viitaniemi

Kivelänranta

Käyttö (kesä 2)

Kehittäminen (1): oleskelupuistona

Viitaniemen liikuntapuisto

Käyttö (kesä 8, talvi 17): 

• Jalkapallo 5

• Luistelu 5

• Luistelu yleisövuoroilla viikottain talvella

• Käydään luistelemassa perheen kanssa, vielä kun saisi enemmän yleisiä vuoroja

• Jää luisteluun ja jääpeleihin

• Pikaluistelu

• Ultimate

• Lajitreenit joukkueen kanssa, omaehtoiset oheistreenit ja höntsä

• Ulkojäät

• Jääpallo, tulisi kattaa

Kehittäminen (2): 

• Kattaminen. Voisi sen jälkeen hyödyntää muillekin lajeille.

• Parkkipaikka on saatava kuntoon ennen kuin siellä joku lapsi luistimineen jää auton 
alle. Liikennejärjestelyt eivät toimi. Samaa tietä ajetaan sisään ja ulos. Lapsi pitää 
jättää jos ei kentälle niin mahdollisimman lähelle (Miksi ihmeessä, hehän ovat 
urheilijoita!!!!) Parkkipaikka on pieni ja vaarallinen.

Viitaniemi

Käyttö (talvi 1): 

• Lasketaan mäkeä Viitaniemen kukkulalla

Viitaniemen liikennepuisto

Käyttö (kesä 1): 

• Liikennepuisto on hieno paikka!! Mahtava 
puisto esitellä ulkopaikkakuntalaisille!!

Kehittäminen (1): 

• Talvella voisi tehdä ladun lapsille kun jäällekään 
ei pääse aina

Tuomiojärven kentät, uimaranta ja frisbeegolf

Käyttö (kesä 16): 

• Rantalentopallo 3

• Biitsiä ja täynnähän nuo on aina hyvällä kelillä.

• Biitsikentällä olen useita tunteja viikossa

• Uimaranta

• Street workout viikoittain

• Frisbeegolf kentällä olen viikoittain

Kehittäminen (4): oleskelupuistona 2, kuntoiluvälineillä 2

• Kesäaikaan viikkobiitsiläiset tunkevat myös niille kentille, 
joita ei voi erikseen varata ja ajavat muut pois tieltään. 
Tähän kaipaisin selkeämpää ohjeistusta, eli 
saapumisjärjestyksessä kentän saa käyttöön.

• Padel kenttä / padel kenttiä

Viitaniemen koulu

Käyttö (kesä 8, talvi 1): 

• Yleisurheilu 2

• yleisurheilu: kuulantyöntö ja kiekonheitto

Kehittäminen (2): oleskelupuistona, kuntoiluvälineillä

• Miten puistoa voisi hyödyntää talvella?

Tuomiojärvi

Käyttö (kesä 1, talvi 1): 

• Hiihto kun tarjolla

Kehittäminen (1): 

• Toivoisin latuja, jos jää vain kestää
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Kangas, Holsti, Koskenharju ja Keskustan Tellervonpuisto

Tellervonpuisto

Käyttö (kesä 2, talvi 2): 

• Pallottelupuisto

• Lasten kanssa käydään leikkimässä ja juoksemassa kentällä

• Käytäisi luistelemassa, jos olisi jää. Tai hiihtämässä, jos olisi 
lapsille hyvä latu

Kehittäminen (5): oleskelupuistona 2, kuntoiluväline, lajikenttänä 

• Talvella tehtäisiin hiihtoladut

• Koko kentälle voisi talvella (lumitilanteen salliessa) vetää ladut, 
jolloin kenttää voisi hyödyntää lähiseudun päiväkodit ja 
Puistokadun päiväkoti-koulu sekä tietenkin yksityishenkilöt. 
Tänä talvena puolikas kenttä jäädytettiin ja toiselle puolelle 
tehtiin pieni latu, kiitos siitä! Lähellä kuitenkin sijaitsee 
Puistokadun päiväkoti-koulun tekojää, joten koko 
Tellervonpuistossa pitäisi olla talvisin ladut kiertämässä kenttää. 
Keskelle halsteri lähikoulun harjoittelua varten. Ei ole mielestäni 
järkevää tehdä puistoon luonnonjäätä lainkaan, koska 
Puistokoululla ja Viitaniemessä on päiväkodeille ym. luistelujäät 
marraskuun alusta maaliskuun puoliväliin. Aivan huikeaa olisi, 
mikäli puiston ympäristöön Taulumäen puoleiseen päätyyn 
pystyisi muokkaamaan hiihtäjille pienen mäen, jossa voisi toista 
reittiä laskea ja toista reittiä harjoitella nousua.kentän voisi 
pyhittää hiihtokäyttöön.

Kangas

Käyttö (kesä 1): 

Kehittäminen (1): oleskelupuistona, viljelyalueena

Holstin leikkipuisto ja kenttä

Käyttö (kesä 5, talvi 1): 

• Pesis

Kehittäminen (3): kuntoiluvälineillä 2, jäädyttämällä, 
oleskelupuistona

• jäädyttämällä talvella

• Luontopolkutyyppinen rata

Koskenharjun pesäpallokenttä

Käyttö (kesä 2, talvi 1): 

• Pulkkamäki

Kehittäminen (1): lajikenttänä, viljelyalueena
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Savela, Vehkalampi, Mäki-Matti

Vellamonpuisto

Käyttö (kesä 5, talvi 4): 

• Luistelu, jääpelit, hiihto kun on latu tehty

• Palloilua lapsen kanssa

• Kaikkina vuodenaikoina tärkeä kohtaamispaikka.

Kehittäminen (6): Oleskelupuisto 2, lajikenttä 2, Jäädyttämällä 2, 
kuntoiluväline, viljely

• Toivoisin saman tyyppisiä Street workout telineitä kuin 
tuomiojärven rannalla (vihreä teline) vellamon puistoon

• Luistelua varten joku katos/ jossa voi vaihtaa luistimet jalkaan 
talvella. Myös kunnollisia kuntoiluvälineitä. Nykyisillä ei 
normaalikuntoiset ihmiset pysty tekemään lähes mitään. ns. 
Pingispöytä on myös aivan turha, koska pelivälineet 
puuttuvat puistosta.

• pysäköinti, jos tulee puistoon kauempaa?

• Lapsille pyörämatka, jossa pieniä mäkiä

• Erinomaista, että Vellamonpuiston kasvusto on uudistettu. 
Todella hyvää toimintaa! Se oli tarpeen.

Viljasenpuisto

Käyttö (kesä 2, talvi 2):

• Lapset ja nuoret pelaavat perheiden kanssa paljon pallopelejä.

Kehittäminen (2)

• Talvisin kenttä lähinnä aurattu täyteen lumikasoja. Liikkuminen 
mahdotonta.

Kaivopuisto
Kehittäminen (1):
Padel-kenttä tms. Tällä alueella ei oikein ole mitään 
käyttöä

Kehittäminen (18): kuntoiluvälineillä 3, lajikenttänä 2, oleskelupuistona, 
viljelyalueena, tekonurmella, jäädyttämällä

• Parkkipaikalle on saatava ajosuunnan osoittavat liikennemerkit. Nyt liikenne on 
järjetöntä kun pienellä parkkiksella ajetaan joka suuntaan. Selkeä vastapäivään 
ohjeistus! Täälläkään lasta ei tarvitse jättää hallin ovelle. Urheilija voi kävellä 20 
m.

• Pukukoppitilat/wc tilat paremmat

• Lisää lajeja koripallo, lentis, tennis.

• Ympärivuotinen käyttö olisi hyvä

• Puistojumppaa

• Vehkan kentille kunnolliset WC:t ja pukutilat, mieluiten suihkulliset!

• Rakentamalla pukukopit

• Kentällä/hallilla pitää olla lämmitettävä huoltorakennus jossa pukukopit, suihkut 
ja vessat. Liikuntapääkaupungin johtava tekonurmikenttä eikä minkäänlaisia 
huoltotiloja. Koppi on mutta se on lukossa ja täysin ala-arvoinen. Jalkapalloa ei 
tällä tavoin saada isoksi lajiksi liikuntapääkaupungissa. Hallin käyttö talvella on 
suurta ja koppia todella tarvitaan. Samaa voi käyttää myös kesäaikana 
ulkokentällä treenattaessa/pelattaessa.

• Maalit käytössä eikä lukittuna

• Luvatut pukukopit (kunnolliset) valmiiksi. Erittäin noloa, että paikalla jossa 
pelataan kesät talvet valtakunnallisia sarjoja ei ole kunnollisia pukukoppeja, saati 
suihkutiloja joukkueille.

• Kunnolliset wc.t. Kenttää ja hallia käyttää paljolti tyttö/nais jalkapalloilijat ja 
kahden tyttären isänä ymmärrän että nykyisiä poikkeuksetta likaisia bajamajoja ei 
viitsitä käyttää edes pakon edessä.

• Lisäämällä pukukopit ja olla laittamatta rautaketjuilla maaleja kiinni

• Kuplaan liitetyt pukuhuoneet ja wc tilat

• Ois kiva jos hallia pääsis käyttämään lapset/nuoret vapaa-ajalla, eikä ovia 
laitettaisi jatkuvasti lukkoon. Liikuntapalveulujen henkilökunta voisi esim liikkua 
vehkahalliin varmistamassa 1krt/h että paikat kunnossa, tai lisäämällä 
valvontakamerat jos JKL kaupunki pelkää ilkivaltaa ja se estää lasten vapaa-ajan 
liikunnan

Vehkalampi

Käyttö (kesä 16, talvi 12): 

• Jalkapallo 9

• Jalkapalloa silloin tällöin lapsen kanssa

• Jalkapallo (talvella) 4

• Ultimate

• Lasten kanssa retkeillään hallin takana metsässä

• Pukuhuone ja wc tilat kytkettynä kuplaan
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Keskusta Harju ja Sepänpuisto
Harju

Käyttö (kesä 17, talvi 1): 

• Yleisurheilu 3

• yleisurheilu: kuulantyötnö

• Perheen kanssa hyödynnetty omaehtoiseen liikkumiseen ja on tärkeä sekä mieluisa paikka meille kaikille (ikähaitari 2-39 -vuotta)

• Harjun portaat ja yu-kenttä

• Ultimate

• Lapsen treenit, omia vapaita harjoituksia lapsen kanssa

• Ulkoilua, juoksua

• Freisbeegolf silloin tällöin

• Portaat ja Street workout vuoden ympäri noin 2 krt/ kk

Kehittäminen (3)

• Voisiko aukioloa laajentaa tällaisina lumettomina/sulina talvina pidempään?

• pysäköinti? tapahtumiin bussikuljetus kauempaa parkkipaikoilta?

• Harjun kentää tulisi käyttää monipuolisesti eri lajeihin

Sepänaukio

Käyttö (kesä 1)
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Keskusta –Puistokadun päiväkotikoulu ja Puistotori 

Puistokadun päiväkotikoulu

Käyttö (kesä 7, talvi 18): 

• Futis, juoksua yms.

• Ulkoilu, leikki, jalkapallo, urheilu

• Luistelu 10

• Perheen luistelupaikka

• Luistellaan täällä ja lasketaan mäkeä päiväkodin 
pihan mäessä

• alkutalvesta käymme luistelemassa kun ei 
muualla ole vielä jäätä

Puistotori

Käyttö (kesä 4, talvi 1): 

• Jalkapallo

• Ulkoilu, leikki

Kehittäminen (6): tekonurmi 2, kuntoiluvälineillä, lajikenttä

• Kesällä ei ole varjoista kohtaa ja paikka on paahtavan kuuma.

• Puistotorin leikkipuistosta purettiin pois huoltorakennus, ja puistoon vapautui iso 
tyhjä kenttä. Kentälle voisi rakentaa minikaukalon, jossa on tekonurmi. 
Muutenkin kaupungin keskeisellä alueella oleva puisto kaipaisi kohennusta. Tällä 
hetkellä leikkipuiston viereinen puisto on kesäaikaan ryyppyporukoiden 
valloittama. Koripallokentän viereen olisi luontevaa rakentaa lähiliikuntapaikka 
lisäämällä kuntoiluvälineitä, jolloin puiston käyttö muuhun kuin päihteiden 
käyttöön varmasti lisääntyisi.

• Petanque-kenttä olisi kaupungin tasolla hyvä saada keskustaan. Leikkipuiston 
sisään minikaukalo pelailua varten, koska keskustassa ei sellaista ole

• Tarkoittaako tämä nyt tenniskenttää vai "junapuistoa"? Junapuisto kaipiaisi
täydelistä uudistamista monikäyttöisemmäksi (tekonurmea pienille palloilijoille, 
kuntoiluvälineitä aikuisille, yleistä viihtyvyyttä paremmaksi). Tenniskenttä on 
melko hyvässä kunnossa, aidat ehkä jo hieman vanhuuttaan rumat.

• Jalkapallomaalien verkot riekaleina.

Kehittäminen (3): kuntoiluvälineillä, tekonurmella

• Yleisurheilumahdollisuuksia, kuten pituushyppypaikka

• Pituushyppypaikka tekonurmen reunalle pitäisi saada.
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Keskusta 
Mäki-Matin perhepuisto, Normaalikoulu, Cygnaeuksenpuisto ja Lounaispuisto

Mäki-Matin perhepuisto

Käyttö (kesä 7, talvi 6): 

• Potkukelkkaillaan Mäki-Matin puistossa olevilla 
potkukelkoilla

• Leikkipuisto

• Ympärivuotista käyttöä

Kehittäminen (3): oleskelupuisto, kuntoiluväline, lajikenttä, 
tekonurmi 

• Päivittää! Muutamat lasten välineet ovat vajaita tai rikki.

• uudistamalla/päivittämällä leikkitelineet

• Meiltä autolla lähestyttävä paikka, mutta käyttöä rajoittaa, 
parkkipaikkojen puute (tai se ettei hoksaa, mihin siellä se 
auto kannattaisi jättää).

• On tärkeää että kaikki töhryt putsataan nopeasti, samoin 
puistossa mahdollisesti aikaa viettävien nuorten ja 
kaljoittelujoiden jäljet ennen kuin lapset tulevat aamulla 
puistoon.

Normaalikoulu

Käyttö (kesä 1)

• Täällä pelasin biitsiä, kun oli vielä biitsikenttä

Lounaispuisto

Käyttö (kesä 1):

Ulkoilu, leikki

Kehittäminen (2):

oleskelupuisto,

kuntoiluväline,

lajikenttä

Cygnaeuksenpuisto

Kehittäminen (1):

oleskelupuistona 
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Hippos, Seminaarinmäki ja 
Jyväsjärvi

Hippos

Käyttö (kesä 4): 

• Jalkapallo

• Ultimate

• Monnarin sali ja pesis

Kehittäminen (4): jäädyttämällä, kuntoiluvälineillä, 
oleskelupuistona, viljelyalueena, lajikenttänä,

• Vapauttamalla vuoroja. Miksi nurmella ei saa pelailla jos ei 
ole treenejä tai peliä kenelläkään? Ei kulu höntsäämisestä.

• Padel

• Jalkapallostadion tähän

Seminaarinmäen urheilukenttä

Käyttö (kesä 3, talvi 2): 

• Ulkoilu, leikki

• Juoksua silloin tällöin

• Luistelu, jääpelit

Lutakonpuisto

Käyttö (kesä x, talvi x): 

• X

Kehittäminen (1): kuntoiluvälineillä

• Koripallokenttä tähän! ja ulkokuntosali myös, koska 
sataman ulkosali on liian pakokaasuisella paikalla eikä 
sitä voi käyttää.

Jyväsjärvi ja Satama

Käyttö (kesä 4, talvi 5): 

• Lihaskuntoilu

• Street work out silloin tällöin

• Luistelu ja hiihto kun niitä on tarjolla

• Ihanaa, kun on säiden salliessa mahdollisuus luistella 
ihan oikealla jäällä

Kehittäminen (2): oleskelupuistona

Mattilanniemi

Käyttö (kesä 3, talvi x): 

• Ultimate

• Salsatanssia silloin tällöin

Kehittäminen (x): oleskelupuistona, kuntoiluvälineillä, 
lajikenttänä
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Luistelu, jäädytys ja tekojäät

• Jäädyttäminen talvella ja isojen luistelualueden tekemine  tärkeää. Nyt jääalueet pieniä 
päiväkäyttäjille(varsinkin Kuokkalan kaukalo)

• Jos kylmiä talvia on jatkossa, ehdotan toista jääluistelurataa Palokkajärvelle. 

• Kiitos erittäin paljon huippuhyvistä ulkojäistä! Parasta on vapaa käyttö, lämmin koppi ja wc. 
Toivoisin, että jääkenttien huoltoa ei katsottaisi kalenterista, vaan sään mukaan. Tänä 
vuonna jäitä on ollut tosi huonosti ja nyt kun pakkaset tulivat hiihtolomalla, olisi hyvä jos 
olisi tehty jäitä esim. Mankolan koulun kentälle. Kaikki eivät uskalla mennä järville 
luistelamaan, koska emme tunne virtapaikkoja tarpeeksi hyvin 

• Talvella toivoisin enmmän ulkojäitä. Luistelu jää liian pienelle, kun jääaikoja ei meinaa olla 

• Enemmän toivoisin lapsille luisteluvuoroja.Varsinkin nyt kun ulkojäät olivat mitä sattuu. 
Lapset 2v ja 4v eivät vielä harrasta seurassa, mutta vanhempien kanssa olisi kiva päästä 
luistelemaan. Yleisövuorot kaukaloissa ovat niin täynnä että sinne ei tunnu mahtuvan, kun 
lapset vielä opettelevat ja kaipaavat tilaa ympärilleen.

• Luistelukenttien ja kaukaloiden jäät usein huonossa kunnossa iltaisin, parannettava jäiden 
kuntoa.

• Mielestäni on hyvin hämmentävää, että kenttä jätetään jäädyttämättä talvilomaviikon 
pakkasille.

• Lumen auraukseen hiukan reipasta mieltä, silloin kun on kenttä jäässä. Kaisi on niin lyhyt 
ettei luulisi olevan liian rankkaa.

• Jos sää sallii kenttien jäädyttämisen ne kannattaisi tehdä kunnolla.

• Nyt on valitettavasti ollut kenttä jäädyttämättä lasten talvilomaviikolla vaikka pakkaset 
olivat ko aikana.

• Ulkojäitä olisi ollut kiva saada tänäkin talvena, varsinkin hiihtolomalla 
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• Tekojäitä liian vähän Jyväskylässä 

• Tekojäänhoitaja varmaan kerkeäisi huoltaa edes yhtä kenttää per päivä 
niissä väleissä kun ei ole tekojäätä ajamassa. Eli jos kerran tunnissa ajaa 
10 min tekojäätä niin mielestäni siinä jäisi aikaa muillekkin kentille. 

• Teköjäät pitäisi kattaa, koska nykytalvet eivät muuten mahdollista esim. 
Pipolätkää tai kaukalopallon pelaamista ulkoilmassa. Plussa kelit eivät 
haittaa tekojäällä pelaamista, mutta vesisade pilaa jään! Tässä olisi myös 
energian käytönkin säästämis mahdollisuus! 

• Tekojäitä/jäähalleja tulee rakentaa lisää. Jäävuorojen hinnat ovat liian 
korkeat junioreille, hintaa tulee laskea merkittävästi. Jäävuoroja 
junioreille saatava lisää järkevinä kellonaikoina, harrastekiekkoilijat voivat 
harrastaa iltamyöhään. 

• Kaupunki voisi harkita tekemistä tekojäitä kun talvet alkavat olemaan 
heikkoja Keski-Suomessakin.

• Liikuntapääkaupungissa on vain kaksi kaukaloa, joissa on tekojää ja ne 
ovat Vaajakoskella tai Palokassa. Lapsille ja nuorille liian kaukana, jotta 
innostuisivat lähtemään sinne pelaamaan. 

• Tekojää ratoja ja normaaleita lähijääkenttiä tarvitaan ”liikunta 
pääkaupunkiin” lisää. Enemmän tekoja vähemmän puhetta kiitos.



Koirapalvelut

• Toivottavasti koiraurheilu sallitaan kentillä!
• Vaajakoskelta puuttuu koirapuisto. Viihtyvyyttä lisäisi koirankakkapusseille tarkoitetut roskikset, 

joita on todella harvassa. Lisäksi nuotiopaikalle olisi kysyntää. Kiitos! 

• Koira harrastajat olisivat tässä kaupungissa yksi ryhmä jotka tarvitsisivat valaistun kentän, koska 
treenasimme myöhään syksyyn siellä ja jopa talvella jos kenttä olisi aurattu. Voisiko joku vähällä 
käytöllä oleva kenttä joutaisi tähän käyttöön ? Olemme autoilevia eli kenttä voi olla myös 
syrjemmässäkin. Tiedän  Köyhänpellonkenttän , mutta sen on vallannut joku muu taho 
multakasoineen, traktoreineen  ja sieltä puuttuvat valot. 

• Koiraurheilu kenttiä pitäisi saada 
• Luvalliset ulkoalueet koirankoulutukseen on Jyväskylässä harvassa! Alueelta ei vaadita paljoa, 

mutta siitä on paljon iloa. Koiraharrastus on hyvin yleistä ja kasvaa kokoajan. Killerin kenttä on 
luontainen valinta koiratoiminnan kannalta, siellä kun on koiratoimintaa muutenkin. 

• Koirapuisto tai koiran ulkoilutus alue Palokan alueelle. 
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Koripallo, petanque, rantalentopallo ja skeitti

• Enemmän koriskenttiä. Nyt ei pysty kunnolla pelaamaan missään, monnarin parkkipaikka 
"paras". 

• Koripallokenttien lisäämistä ympäri kaupungin, koska niissä on kesäisin ruuhkaa. 
• Koripallo, tuo suosiotaan kasvattava laji, tarvitsee enemmän kunnollisia ulkopelikenttiä 

Jyväskylään. 
• Jyväaskylässä on pelkästään TUL:n puolella neljä urheiluseuraa (Jyväskylän Valo, Keljon

Viesti, Vaajakosken Kuohu ja Säynätsalon Riento) , joissa pelataan petankkia, mutta 
kaupungissa ei ole minkäänlaista talviharjoittelupaikkaa. 

• Tuomiojärven biitsipyhättö on upea. Kenttiä saisi olla enemmänkin, koska ne ovat 
kauniina päivinä kaikki käytössä. Mikä voisi olla hyvä paikka niiden lisäämiseen? 
Viitaniemi? 

• Lisämäärälle beachvolleykenttiä olisi tarve. 
• Skeittihalli talveksi ja pian. Isompi kuin ennen. Harrastelijoita on paljon
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Hiihto

• Hiihtolatujen kunnostuksen pitäminen hyvällä tasolla olisi mahtavaa.
• Esimerkiksi Kaupungin ylläpitämät ladut ovat talvesta huolimatta suht hyvässä 

kunnossa (laajavuori on oma lukunsa. Sitä Laajis saisi hoitaa paremmin).
• Säiden salliessa jäälle tehdyt ladut on myös erittäin hyviä. 
• Latujen ylläpito sääolojen mukaan ei kaupungin lomat edellä. 
• Myös hiihtolatuja olisin toivonut.
• Ja talvisin esteettömiä metsäreittejä ainaisten hiihtolatujen tilalle! Tai helppoja 

hiihtolatuja huonokuntoisille ja vanhemmille, eli mäetön tasainen pieni reitti ja 
sen mainostus laajalle. Ei kukaan muu kuin hyväkuntoinen himohiihtäjä pysty 
Jyväskylässä hiihtämään, varsinkaan jos jäät on sulaa.
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Kehittämistoiveet - yleistä
• Pitäisi kehittää järjestelmää, jotta liikunta olisi tasapuolisesti kaikkien saatavilla ja edistäisi hyvinvointia. 

• Vähän voisi katsoa, tulisi vähän joka puolelle kaupunkia tasaisesti eri ikäisille sopivaa kuntoilutelineitä ja tasapainoa. Yhteinen 
olohuone tavallaan ulkoiluun. Sveitsin Zurichissa hienoja tasapainoiluun liittyviä koordinaatiota, helppo toteuttaa. 

• Toivottavasti kyselyt johtavat myös kehittämistoimenpiteisiin syrjäkylilläkin.

• Liikuntapalvelut ovat tärkeitä ja etenkin yksityishenkilöiden vuorojen saatavuutta pitäisi helpottaa.

• vähän näillä lähikentillä koskaan näkee ketään liikkumassa.... Tai ei niitä osaa varmaan mitenkään huolletakkaan. Ehkä osasta 
voisi tehdä jonkun akkilityradan, osasta vaikka rc-autojen radan tms.... johonkin tiettyyn juttuun valjastaa. 

• Panostusta varsinkin ongelmalähiöihin puistoihin. Nuorille ja lapsille tekemistä. Seikkailupuistojen lisäämistä. Paremmat alueet
kyllä pärjää ja heillä on mahdollisuus liikkua autolla parempiin puistoihin.

• Nuorten liikuntaan ja kenttien hoitoa kannattaa panostaa. Hyvät puitteet luo poditiivista virettä 

• Itse vietin lapsuuteni Mäntsälän kokoisessa pitäjässä, josta löytyi nurmikenttiä joka kylältä. Niissä pelattiin paljon paikallisia esim. 
Puulaaki jalkapallopelejä.Olen ihmetellyt paljon, miksi Jyväskylässä on vain hiekkakenttiä ja nurmikenttiä suojellaan  aidoin 
käytöltä. Jotenkin on ristiriidassa kaupungin profiilin kanssa. Tulee muutoinkin olo, että helpompi panostaa huippu-urheiluun ja
aidata kentät heille, kun itse kokisin kansanterveydellisempänä panostaa lähiurheilu paikkoihin. Perus nurmikentällä kun on 
kasvanut, niin se hakkaa tekonurmenkin. Kuluja tulee leikkauksesta, mutta olisihan siinä kaupungin kesätyöntekijöille hommia.
Jos oikein jalostaa ajatusta, niin voisihan siinä olla kentälle tullessa pieni kyltti, että ”Tätä lähiliikunta urheilupaikan huoltoa on 
tukeneet Putkiliike mikälie ja Autoasentamo se ja se”.  Saisi yritykset tehdä kohdennettua alueellista markkinointia. Kiitos 
kyselystä ja hauskaa kevättä. 
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Kehittämistoiveet - saavutettavuus

• Lähiliikunta on erityisen tärkeä heillekkin, jotka asuvat kauempana asutuskeskuksista ja jo rakennetuista urheilu yms halleista. Liikkuminen edistää 
terveyttä,fyysistä ja psyykkistä,tuo sosiaalisuutta. Vähäinen ,mutta arvokas panostus on tehdä mahdolliseksi harrastaa esim talvella hiihtoa (jos lunta on) 
luistelua jos pakkasta on. 

• Koulujen piha-alueet voisivat toimia hyvänä lähiliikuntapaikkana paremmin, jos niihin satsattaisiin. Silloin myös välineissä pitäisi ajatella muitakin kuin 
koulun oppilaita. Lähialueilla käyttäjien ikä voi vaihdella 5-85  ikävuoden välillä.

• lapsille pitää luoda mahdollisuudet luisteluun koulussa/lähellä kotia 

• Tärkeää, että eri auinalueella on lähiliikuntapaikkoja ja kenttien monikäyttöisyyttä on syytä kehittää ilmastonmuutosten aiheuttamien haasteisiin 
varautumalla.

• Harrastepaikkoja, laadukkaita sellaisia, tulisi olla nykyistä enemmän saatavilla. Seurat tuskailevat vuorojen vähyyttä ja lapsilla on myöhäisiä 
harjoitusaikoja, ja hinnat ovat korkeita. On kansanterveydellinen teko mahdollistaa hyvät liikkumisympäristöt kaikenikäisten saataville, aktiiviharrastajille, 
arkiliikkujille, fiiliksen mukaan liikkuville, ilman käyttömaksuja tai pitkiä etäisyyksiä saavuttaa nämä paikat. Ulkoliikuntapuistoja saisi olla enemmän ja 
niiden yhteydessä lasten liikunta-/lekkimismahdollisuus, jolloin yhdistyisi monta hyvää asiaa. Harrastepaikkojen saatavuus ja taso vaikuttavat varmasti 
osaltaan urheilumenestykseen. Hyvinvointia tukevilla tekijöillä, joihin kaupunki tietoisesti panostaa, on varmasti myös kaupungin vetovoimaa lisäävä 
vaikutus! 

• Avoimia yleisövuoroja saisi olla vieläkin enemmän esim luistelemaan, koska jotkut vuorot ei kuitenkaan aina käy omaan lapsiperhearkeen. Lapsille ilmaisia 
liikuntamahdollisuuksia lisää sekä sisälle että ulos. Esim. ilmaisia sisäliikuntapaikkoja, jotta vähävaraisetkin pääsisi liikkumaan ja harrastamaan. 
Harrastusvälinelainaamoja voisi olla..? En tiedä onko niitä.

• Asuinalueiden liikuntapaikat ovat erittäin tärkeitä ja varsinkin lapsille ja nuorille, jotta he voivat itsenäisesti käydä liikkumassa, eikä tarvitse aina kyyditä. 
(vrt . esim. keskittäminen hippokselle tmv.). 

• Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen vähentää myös yksityisautoilua, kun palvelut ovat kävelymatkan päässä. 
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Kehittämistoiveet – osallisuus, viestintä ja asiakaspalvelu
• Kaupungin verovaroin tuotettu liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen ovat erittäin tärkeää. Näin ennaltaehkäistään suuren suuria sosiaali- ja 

terveyskustannuksia. Koska palkkatyönätehtyä työtä liikuntapaikkojen ylläpitämiseksi on vaikea saada ja kustantaa, olisiko mahdollista kehittää ja kannustaa 
ihmisiä vapaehtoistyönä ja talkootyönä ylläpitämään osittain mm. liikuntapaikkoja ja esim. tekemään risusavottaa. Innostuuko nykyihminen 
vapaaehtoistyöstä ja talkootyöstä myös silloin, kun ei ole työmarkkinoiden käytettävissä esim. työttömänä, perhevapailla, työkyvyttömyyseläkkeellä.

• Talkootyön arvostusta pitäisi kasvattaa. Kylätoimikunta voisi osallistua kenttä/rantaprojekteissa kun kaupunki olisi niitä hankkeita tukemassa jne.

• Ihana, että kysytään mielipidettä! Toivottavasti saatte ihmisten vastauksita apua liikunta- ja viherpalveluiden suunnittelussa/kehittämisessä. Minusta asiat 
ovat jo erittäin hyvin. Toivon, että ihmiset pitäisivät luonnon puhtaana ja paikat ehjinä. 

• Tärkeä kysely! Kuinka lähiseudun eri-ikäiset asukkaat saataisiin muutoinkin osallistumaan alueen kehittämiseen? Näin saataisiin ehkä asukkaat sitoutumaan 
aktiivisemmin niiden hyödyntämiseen ja asianmukaiseen suojeluun ja kunnossa pitoon. 

• Talvikaudella jostain (internet) olisi hyvä nähdä milloin eri kentät on a) aurattu, b) jäädytetty.

• Toivottavasti ihmiset myös vastaisivat näihin ja pääsisivät vaikuttamaan. 

• Kaupungin työntekijöille iso kiitos hyvästä ja ystävällisestä palvelusta. Saan tietoa heiltä latuverkon kunnosta ja korvaavista luonnon sekä tekojäistä 
Keljonkankaan kentän ollessa suljettu. Toivon panostuksen jatkuvan ja kehitettävän liikunta mahdollisuuksien takaamiseksi.  Kunnallisveron maksajana koen 
saavani vastinetta em. Palvelujen muodossa ja toivon niiden jatkuvan.  

• Varmasti omasta aktiivisuudestakin ottaa asioista selvää johtuu ne syyt miksi palveluita ei käytä niin aktiivisesti kuin voisi. Ei toisaalta ole tiedossa mitkä 
kaikki palvelut ovat vapaasti käytettävissä tai minä ajankohtina, joten ei tule lähdettyä, jos onkin ”turhaa”. Lasten kanssa yu-kenttiä voisi hyödyntää 
huomattavasti enemmän kesäisin. 

• Ja näistä lasten liikuntamahdollisuuksista infoamista tietenkin.

• Koordinoin vapaa-ajan liikuntaa nuorille ja aikuisille, ja usein tilan saaminen koituu liikunnan ilon esteeksi. Monet vuorot ovat varattu kalenterista pitkälle 
ajanjaksolle täyteen. Välillä harmittaa erityisesti vuorot, jotka ovat varattu, mutta varannet eivät ole käyttämässä vuoroa.
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Kehittämistoiveet – kunnossapito sekä varusteet ja rakenteet

• On tärkeää että kaikki töhryt putsataan nopeasti, samoin puistossa mahdollisesti aikaa viettävien nuorten 
ja kaljoittelujoiden jäljet ennen kuin lapset tulevat aamulla puistoon. 

• Voisiko #liikuntapääkaupunki kehittää ostopalvelumallin, jossa kentän ylläpitäjälle maksettaisiin 
mitattavan käytön perusteella? 

• Laavuja voisi olla enemmänkin, esim. Haapasaaressa, Kanavuoressa tai Aittovuori-Kangaslampi-
Savonmäki-alueen sisällä. 

• Pukukoppitilanne on pääsääntöisesti todella heikko. Koppeja ei ole, ne ovat kiinni tai ainakin wc-tiloissa ei 
yleensä ole paperia. Myös kenttien ylläpito on usein puutteellista, mikä heikentää käytettävyyttä. 

• Maalit tulisi olla käytössä kentillä eikä lukittuna. 
• Lisätkää kolia kentän reunalle, jotta käyttäjä voi kolata jäät. 
• Kuntoiluvälineitä lisää.  
• miksi kentän koppeja ei voida avata silloin kuin on ladut ka kentät on käytössä. Ymmärrän, että olette 

tehneet päätöksen milloin ne avataan. Mutta pelisilmää voisi työntekijöillä.
• Usein on kiva kierrellä eri puistoissa ympäri kaupunkia, mutta ongelmaksi nousee parkkipaikkojen 

olemattomuus. Tämän vuoksi menemme sitten melko lailla aina omaan lähipuistoon johon pääsee ilman 
autoa. 
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Kehittämistoiveet - muut
Välinevuokraus: 
• Onko yksityisen henkilön mahdollisuus vuokrata liikuntavälineitä? Esim. erilaisia 

mailoja/palloja/lumikenkiä ym. Ajatellen myös vähävaraisia? Lajeja voisi kokeilla itse ja 
mahdollisesti innostua harrastamaan.

Sisäliikunta:
• Toivoisin että Monnarille pääsisi työttömät edullisemmin myös ilta-aikaan.
Kasvillisuus:
• Ympäristön viihtyisyyttä yleisesti lisäisi, jos hakkuut eivät olisi niin rajuja kuin ovat. 

Suuria mäntyjä ei pitäisi kaataa lainkaan, elleivät ne ole huonokuntoisia. 
• Palokassa kohta 20 vuotta asuneena hämmästelen yhä sitä, miten hankalaa on pitää 

liikenneympyröiden "kasvillisuus" kurissa. Istutetaan mitä ihmeellisempiä kasveja, jotka 
sitten unohdetaan oman onnensa nojaan. Myös ennen liikenneympyröitä istutetut puut 
ja pensaat vain haittaavat näkyvyyttä. Ne kun tuppaa kasvamaan:) Liikenneympyröissä 
voisi olla ihan matalaa kasvillisuutta, esim. sammalleimu, joka on todella näyttävä kasvi. 

• Puita lisää pois. Uusia viheralueita. 67



Yleiset risut ja ruusut
• Suomen liikuntapääkaupunki voisi kehittää meidän laitakaupungillakin asuvien liikuntamahdollisuuksia. 
• Jyväskylä ei ole liikuntapääkaupunki. Jyväskylä haluaa vasta. Nykyisellä tyylillä ei toteudu. Kentät kansan käyttöön. Nurmi kasvaa kyllä. 
• Pienillä paikkakunnilla tuntuu usein  olevan liikuntapaikat kunnossa. Jkl mainostaa itseään liikuntapääkaupunkina, mutta paikat rapistuu tai on 

vähän sinne päin, nyt panostusta! 
• On ollut ilahduttavaa huomata, että Jyväskylän kaupungin alueelle on tullut uusia ulkoliikuntapaikkoja. Nuoret pääsevät viettämään aikaa 

liikunnan parissa eikä kaupungilla notkumalla. Tästä on hyvä jatkaa kohti viihtyisämpää kaupunkia. Jatkakaa liikuntapaikkojen
lisäämistä/kehittämistä. 

• Enemmän on enemmän. Ulkoilualueiden ylläpito ja niihin panostus on hieno juttu. Hyvää verorahojen käyttöä! 
• Kiitos kehittäjille jo nyt. Viime vuodet kehittäneet kaupunkia huomattavasti! 
• Hyvä laatu on ollut ja olen ympäri kaupunkia liikkunut. 
• Kiitos, että asutuksen lomaan jätetään virkistäviä viheraluekäytäviä ihmisten ja luonnon  iloksi.
• Yleisellä tasolla kaupungissa on hyvin hoidettuja kenttiä ja monipuolisia ulkoilupaikkoja. 
• Pääsääntöisesti voi antaa suuret kiitokset upeasta työstä, jota teette. Pidätte hyvää huolto kentistä ja lähiliikuntapaikoista ja näin kuntalaisten 

terveydestä. Upeaa! 
• Kiva että on paljon kenttiä ja puistoja joissa saa käydä vapaa-ajalla. 
• Hyviä palveluita joita käytämme paljon 
• Kapungilla on lapsiperheen näkökulmasta tosi paljon hyviä leikkipuistoja käytössä, älkää ainakaan vähentäkö niiden määrää, kiitos! Talvella 

luistelukenttiä kaivataan (tämä talvi ollut haasteellinen), meille lähin kenttä Keski-Palokan koulu, kiitos siitä. Eritysikiitos Mäki-Matista. 
• Jyväskylässä on hyviä ja monipuolisia liikuntapaikkoja kaiken ikäisille. Meidän perhe käyttää niitä paljon. On myös yksi syy miksi viihdymme 

Jyväskylässä niin hyvin!
• Jyväskylässä mielestäni kiitettävästi ulkoliikuntapaikkoja ja ne on hyvässä kunnossa. Varsinkin ilokseni olen huomannut, että street workout

paikkoja on tullut lisää ja ne ovat korkeatasoisia. 
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Kyselyä koskevat risut ja ruusut
• Kartta ei toiminut lainkaan. Tarkoitan siis Vesangantien varressa olevaa hirkka kenttää. Kierrätyskeskuksen ja juna radan vieressä. 

Kyseessä kuitenkin kasvava alue, jossa jo paljon lapsiperheitä ja lukuisia rakentamattomia tontteja edelleen vapaana kunhan ne vain 
vapautetaan myytäväksi. 

• Olipa kömpelö käyttöliittymä... 

• Kartta ei näy mobiiliversiossa. Esille tulee vain pallot,ei kadut tms. 

• Olipa tyhmä kysely. Ymmärtäny mitään 

• Hyvä kysely. Onneksi huomasin, monelta menee varmasti ohi. Edustan urheiluseuraa samalla (Kuohun Veto). Kyselyitä kannattanee
ohjata  myös suoraa paljon alueita käyttäville kuten urheiluseurat ja koulut että heidän äänensä tulee huomioitua.

• Toiveena on, että tämän kyselyn tulokset julkaistaan Keskisuomalaisessa/paikallislehdissä. Kiitos. 

• Kiitos kun kysytte kaupunkinlaisten mielipidettä! 

• Hienoa että kyselette käyttäjiltä! 

• Hyvä kun kysytään.

• Hienoa, että näitä kyselyitä järjestetään. 

• Hienoa, kun osallistatte ja kaupunki kehittyy. 

• Hyvä että mielipiteitä kysellään.

• Hyvä kun kyselette. 

• Mukavaa, että asukkaiden mielipiteitä ja huomioita kerätään tällä tavalla. 
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