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Kuokkalan asukaskahvit torstaina 23.8.2018 

Kuokkalan yhtenäiskoulu, uuden koulun ruokala kello 18.- 20.00 

 

Tilaisuuden avasi ja paikalla olevan väen toivotti tervetulleeksi illan vetäjä Jukka Laukkanen. 

Kaupungin viranhaltioita edustivat: 

Anna Boe  nuorisopalvelut 

Otto Puusaari nuorisopalvelut 

Kaisa Simo  liikuntapalvelut 

Hanna Tenhunen konsernihallinto 

Jukka Laukkanen konsernihallinto 

Satu Altén  konsernihallinto 

 

Paikalla oli 23 henkeä keskustelemassa.  

Vieraina meillä oli Huhtasuon kylätalolta kaupungin työllisyyspalveluiden palveluohjaaja Timo 

Kiiveri ja Huhtasuon Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Marjatta Hynynen. 

Lisäksi Kuokkalan yhtenäiskoulun apulaisrehtori Tuomas Kahilainen esitteli paikallaolijoille uuden 

koulun ja kävimme tutustumassa juuri valmistuneisiin koulun uusiin tiloihin. 

Kuokkalan koulu ja Pohjanlammen koulu yhdistyvät Kuokkalan yhtenäiskouluksi. 

Tiloihin tulee myös Kuokkalan kirjasto (27.8.18) ja nuorisotilat. Nuorisotilat ovat toistaiseksi vielä 

koulun käytössä, koska entisissä koulun tiloissa tehdään vielä remonttia. 

Kierroksen jälkeen Jukka Laukkarinen kertoi illan aiheet. 

Aloitimme esittelykierroksella.  

 Tämän jälkeen luovutettiin puheenvuoro Timo Kiiverille ja Marjatta Hynyselle:  

Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeen aikana alueella käynnistettiin monia aktiviteetteja, joista monet 

edelleenkin jatkuvat. Kylätoimisto on kohtaamispaikka ja asukkaiden olohuone. Huhtasuon ASA ry 

hallinnoi Kylätoimistoa ja uutta SREA:n rahoittamaa vapaaehtoistyön hanketta ”Ihmisten Ilmoille!”    

Tärkeintä on ollut ME- henki. Huhtasuo on yhteisöllinen alue. 

Toiveena ja tavoitteena olisi saada samankaltaisia Kylätaloja, Olohuoneita ympäri kaupunkia. 

Kuokkalassa on jo 5 vuotta toiminut Lähitalo Kuokkis osoitteessa Polttolinja 9.Lähitalon 

kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät. Tarkoituksena on saada aikaan heidän elämässään 

pientä muutosta ja työtoimintaa. Tilat toimivat myös asiointipalvelupaikkoina. Koska ohjausta 

erilaisten asioiden hoitamiseen, esim. tukien hakemiseen tarvitaan.  



 

Ihmiset kaipaavat seuraa. Olohuoneella pitää olla hyvä sijainti. Yhteistyö erilaisten toimijoiden 

kanssa on tarpeen. Huhtasuolla myös kaupunki on kumppanina. Isot tilat eivät ole ilmaisia ja 

siksikin yhteistyö on tärkeää. Kuokkisella toimii myös kirpputori, ViaDia tori. 

 Aiemmilla Asukaskahveilla on tullut esiin, että Kuokkalassa tarvitaan tilaa yhdistyksille ja 

yhteisöille toimintaan. Tilojen pitäisi olla ilmaisia. Jukka: nykyiset käytännöt on linjattu ja 

tilanne on hankala. Kaupungilla on tiloja, joiden käyttöä voisi laajentaa, mutta monista 

käytännön syistä tämä on ollut hankalaa yhteisestä tahotilasta huolimatta. Tikkakoskella 

tehdään tilapilatontia. Tavoitteena on tarjota yleishyödyllisille yhdistyksille kaupungin tiloja 

edullisesti tai maksutta. 

 

 Terveysaseman pitäminen Kuokkalassa. Siinä pitää asukkaiden olla aktiivisia. 

 Joko nappaa asukkaiden omalta laiturilta? 

Laiturin asentaminen on tehty tänään asennettu. Sinne tarvitaan vielä kyltti, että laituri on 

tarkoitettu ainoastaan onkimista varten.  

 Kuokkalan Omenatarhan aitaan on aiemmilla kahveilla toivottu yhteisötaidetta. Siihen 

kerätään Kuokkalan Basaarissa ehdotuksia (1.9.18). Tähän esitettiin myös sitä, että alueen 

kouluilta sekä nuorilta yleensäkin on tarpeen kysyä ehdotuksia.  

Osan tilaisuudessa olevien mielestä Omenatarhan aita on asiallinen. Aiheeseen tullaan palaamaan 

myös seuraavilla kahveilla. Ja ennen toteutusta joka tapauksessa on hankkeessa mukana myös 

yhteisötaiteilija. 

 Liikuntapalvelut: 

Seniori liikuntaan ilmoittautuminen alkaa maanantaina 27.8. Senioreille liikuntapalvelun vuosikortti 

maksaa 75 €. Ilmoittautua voi netin kautta tai puhelimitse. 

Pohjanlammen lähiliikuntapuisto on tulossa. Myös penkillistä kävelyreittiä (voi välillä ihailla 

maisemia ja huilata) Suuruspäänalueelle suunnitellaan toteutettavaksi kesällä 2019. 

Uuteen kirjastoon hankitaan lainattavia liikuntavälineitä tämän syksyn aikana, kunhan kirjaston 

aukioloajat varmentuvat. 

Ristikivenrantaan on tullut liikuntavälineet. Toivotaan penkkejä.  

- uimarannassa on Hanhikkiaita, jota pitää kunnioittaa ja hoitaa (jota olisi myös 

hoidettava). Hanhikkiaita on toteutettu aikoinaan Ilari Kotimäen ja alueen nuorten 

avulla. 

 

 Nuorisopalvelut: 

Tällä hetkellä nuorisopalvelut toimivat alueella ns. seinättömänä. Eli ei ole mitään varsinaista tilaa. 

Uudet tilat valmistuvat nyt syksyllä, mutta ne ovat koulun käytössä noin vuoden menossa olevan 

Pohjanlammen peruskorjauksen takia. Koululla tavataan alueen nuoria sekä muuallakin alueella. 

Tälläkin hetkellä koulun kentällä on paljon alueen nuorisoa. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää.  

Ja nuorilta tullaan kysymään, millaista toimintaa he haluavat uusiin tiloihin. Joka toinen perjantai 

toimitaan yhteistyössä seurakunnan kanssa. 

Jyväskylän kaupungin vuoden 2017 hyvinvointikertomus on valmistunut ja siinä on huolestuttavaa 

erityisesti nuorten lisääntynyt huumausaineiden käyttö. Kiusaamisessa fyysinen kiinnikäyminen on 



yleistynyt. Nämä ovat tulleet esiin myös kouluterveyskyselyssä. Näihin asioihin tullaan Jyväskylän 

kaupungissa tarttumaan yhteisvoimin. 

 Jyväskylä on mukana asuntoreformikilpailussa. Kilpailualue sijaitsee Kuokkalan kirkon 

vieressä. Vuoden 2018 voittaja julkaistaan Alvar Aalto Symposiumissa 30.8.2018. 

 

Jukka Laukkanen kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti tilaisuuden kello 20.00. 

Seuraavat Asukaskahvit ovat torstaina 27.9. Tikankoululla alkaen kello 18.00-20.00. 

 

 

Asiat kirjasi Satu Altén 

 

Yhteystietoja: 

Aluetyöntekijä Satu Altén 050 327 3144 

Asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen 050 311 8980  

 

 

 

 

 


