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Kuokkalan asukaskahvit torstaina 21.3.2019
Tikan koulu, ruokala kello 18.- 20.00

Tilaisuuden avasi ja paikalla olevan väen toivotti tervetulleeksi illan vetäjä Jukka Laukkanen.
Kaupungin viranhaltioita edustivat:
Anna Boe

nuorisopalvelut

Kaisa Simo

liikuntapalvelut

Juhanna Autio

sivistyspalvelut/ Tikan koulu

Outi Savonen

perusturvan toimiala

Tuula Smolander

kaupunkirakenteen toimiala

Tarja Ylitalo

kaupunkirakenteen toimiala

Jukka Laukkanen

kulttuuri- ja osallisuuspalvelut

Satu Altén

kulttuuri- ja osallisuuspalvelut



Paikalla oli muutama uusi asukaskahveille osallistuja, joten Jukka kertoi mitä Hyvinvoivat
asuinalueet pitää sisällä. Paikalla oli 22 henkilöä keskustelemassa. Esittelykierroksen
jälkeen Jukka Laukkanen kertoi illan aiheet.

Miten päiväkeskuksista tulee Hyvinvointi- ja kulttuurikeskuksia? (katsaus suunnitelmiin)
Projektityöntekijä Outi Savonen kertoi, miten suunnitelma etenee: ”Päiväkeskustoiminnasta
kohti Kuntouttavaa päivätoimintaa ja Hyvinvointikeskuksia”.
Kuntouttavaa päivätoiminta järjestetään Luhtisessa, Kortepohjassa, Korpilahdella, Keljossa
ja Säynätsalossa. Kuntouttavan päivätoiminnan piiriin kuuluville on järjestetty kuljetus eri
puolille kaupunkia.
Hyvinvointikeskuksia on Huhtasuolla, Kypärämäessä, Tikkakoskella, Piippurannan Klubilla
ja Keltinmäessä. Asuinalueilla, missä ei ole Hyvinvointikeskuksia, järjestetään
kerhotoimintaa ja Virtapiirejä.
Lisäksi Vaajakoskella Väkkärässä ja uusissa tiloissa Keskustassa (Vapaudenkatu 48-50)
järjestetään sekä kuntouttavaa toimintaa ja tilat toimivat myös Hyvinvointikeskuksina.
Hyvinvointikeskukset ovat mm. monen sukupolven kohtaamispaikkoja, kaikille avoimia.
Toimintana voisi olla vaikka omaehtoista hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa, pop
up tapahtumia jne.
Kuokkalasta puuttuu Hyvinvointikeskus ja siihen tuli asukkailta tilaehdotuksia: Tikan maja
(Tikan omakotiyhdistys), Kuokkalan kartano, Ainola.

Kuinka Kuokkalan tori eläväksi?
Jukka Laukkanen luki edellisen Asukaskahvien (27.9.18) toiveita ja esityksiä
-

-

toripäivät kerran kuussa, lisää torimyyjiä, kesäisin telttakahvila
roskiksia enemmän alueelle
kirpputoripäiviä, yhteislaulutilaisuuksia
teematapahtumia: keväällä kesänavajaiset, syksyllä Kuokkalan Basaari (31.8.2019)
ja talvella joulumarkkinat
kehitetään Kuokkalan monikulttuurisesta Kuokkalan Basaarista näyttävämpi
tapahtuma, johon osallistutetaan Kuokkalan alueen asukkaita ja etenkin nuoria
pitäisi saada mukaan. Nykyiset toimijat voivat olla tukena. Myös alueen yritykset
pitää saada mukaan tapahtumaan.
kesänavajaistapahtuma
luistinrata talvella, maauimala ja siirrettävä sauna
hiihtolatu keskustan läheisyyteen

Torialueelle toivottaisiin Kalon hankkeen yhteydessä viimeistään:
-

valmiit yhtenäiset kojut samojen arkkitehtien suunnittelemina
esiintymislava ja torialueesta tehdään asukkaille viihtyisä olohuone
penkkejä ja pöytiä oleskeluun
torialueen valaistuksen parantaminen
lämmitetty tori; nyt torille tuodaan lumet sekä ylimääräinen hiekotushiekka

Katupäällikkö Tuula Smolander kertoi terveiset kaavasuunnittelija Mauri
Hähkiöniemeltä: Syksyllä 2019 alkaa Kalon hankkeen suunnittelu ja siihen haetaan
yhteistyökumppaneita.
Kuokkalaan haluttiin aikanaan rakentaa kirkon näköinen kirkko keskelle kylää. Kirkon
vierelle nousee nyt talon näköinen talo, joka kasvaa luonnolliseksi osaksi olemassa
olevaa kaupunkirakennetta. Harjakatot sekä puu ja kivi rakennusmateriaaleina liittävät
Kalonin kirkkoon ja Puukuokkaan. Toteutus tapahtunee aikaisintaan vuonna 2024.
-

Asukaskahveilla esitetiin ehdotuksia hankkeen totuttamiseen:
puurakenteinen ja muutoinkin luonnonmateriaalit rakentamiseen mukaan
aurinkopaneelit kohteen katolle ekotekona

Tuula Smolander kertoi, että kaupunkirakennepalveluiden tärkeimpänä torialueena on
Kauppatorin kehittäminen. Eikä Kuokkalan torille tulla investoimaan heidän toimestaan
mitään.
Liikekeskuksen ilmoitustaululta pitäisi löytyä ohjeet torialueen käyttöön. Kuokkalan
torialueen käyttö on ilmaista.
Mistä torielämä syntyy, uusia ideoita torille:
- Määrättynä päivänä toripäivät esim. lauantaisin.
- vaatekauppaa, leipäkauppa, kukkakauppa, käsitöiden myynti, torikahvilat nykyisten
yrittäjien kanssa.
- tietokilpailut, Martat mukaan, musiikkia, bingoa.
- petanguekenttä tms pelialue Torille.

- miten nuoret ja koulu saataisiin mukaan? Vastauksena tähän, että viime keväänä
nuoret maalasivat torialueen penkit värikkäiksi.
Tuulan kommentit: opasteiden parantamista varten on muodostettu konseptityöryhmä.
Tarkoitus on uusia koko kaupungin opastus, juurta jaksaen.
Kauppatoria ei koeta enää kunnon toriksi. Nykyiset kauppiaat käyttävät toria ainoastaan
jätepaikkana liikkuessaan toisissa paikoissa myymässä.

Omenatarha:
Tarja Ylitalo kysyi, voitaisiinko omenatarhan portit pitää omenoiden satokauden ajan
suljettuina. Se koettiin hyväksi ideaksi, koska näin voidaan turvata maisteluomenoiden
saaminen mahdollisimman monille.
Portit on teljetty auki, koska aluetta käytettiin koirapuistoina.
Omenatarhojen alueelle on tehty huoltosopimus ja sen mukaisesti kerätään pudokkaat
kerran kuussa.
Omenatarhassa on eri lajikkeita omenoita; kesäomenaa, syksyomenaa ja talvi- omenaa
Yhteistyössä on suunniteltu pidettäväksi Omenan päivät, jolloin kypsyneitä lajikkeita
päästään maistamaan, tästä vastaavat yhdessä asukkaiden kanssaTarja ja Satu.
Koristeomenapuut ovat herkkiä muumiotaudille ja siksi niistä on päätetty luopua pitkällä
aikavälillä.
Asukkaat toivovat, että tuholaisten torjunta-ajat tuotaisiin paremmin tiedoksi.
Varhaiskevätruiskutus parafiiniöljyllä on tulossa keväällä.
Viljelypalstat:
Viljelypalstoista on tänä kesänä vain noin puolet käytössä (94/170) Jyväskylän Energian
vesiputkisaneerauksen takia. Saneeraus vaikuttaa myös kulkemiseen viljelypalstoille ja
omenatarhoille, koska niiden välinen hiekkatie on nyt työmaa-alueena. Työmaan kesto on
vuodelle 2020 asti.
Vedenottopaikat olivat viime kesänä hankalat kesän kuivuuden takia. Tilannetta seurataan
kesällä 2019. Ehdotuksena olisi, että viljelypalstan keskellä olevaan vesilähteeseen
asennettaisiin kaksi betonirengasta ja siitä saataisiin kaiko keskelle palstoja.

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluilta toivottiin tiedotettavan:
Mitä: Jyväskylä korkeuksissa – keskustelua korkeasta rakentamisesta.
Jyväskylässä on jo pitkään puhuttu korkeasta rakentamisesta Jyväskylän keskustan alueella.
Nyt kaupunki on teettänyt kolme visiota, joista toivotaan palautetta erityisesti asukkailta.
Palautetta voi antaa esimerkiksi 11.4. (klo 17-19) kaupunginkirjaston Unonsalissa
järjestettävässä Jyväskylä korkeuksissa -tapahtumassa. Palautetta voi antaa sähköisesti
osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/5668/. Linkki palautekyselyyn löytyy
myös vastaa ja vaikuta sivulta (https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/vastaa sekä
www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/keskusta/korkearakentaminen -sivulta.

Muuta:
Pysäkit haluttaisiin savuttomaksi. Tarja Ylitalo lupasi viedä tämän palautteen
Kaupunkirakenne palveluille.
Myös kauppojen edustat haluttaisiin savuttomaksi, mutta sen toteuttaminen vaatii
vielä aikaa.
Lumien auraaminen tapahtuu liikenneturvallisuuden takia öiseen aikaan.



Jyväskylän kaupungilla toimii palautepalvelu, tässä osoite
https://s-asiointi.jkl.fi/efeedback/
sinne kannattaa laittaa aina viestiä, jos huomaat esimerkiksi katuvalojen olevan rikki.

Jukka Laukkanen kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti tilaisuuden kello 20.00.
Seuraavat Asukaskahvit ovat torstaina 16.5. 2019 Tikan koululla alkaen kello 18.00
Asiat kirjasi Satu Altén

Yhteystietoja:
Aluetyöntekijä Satu Altén 050 327 3144
Asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen 050 311 8980

