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Kuokkalan asukaskahvit torstaina 27.9.2018 

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 

Otto Puusaari nuorisopalvelut 

Mauri Hähkiöniemi kaupunkirakennepalvelut 

Juhanna Autio sivistyspalvelut/ Tikan koulu 

Petri Palve  sivistyspalvelut/ Kuokkalan yhtenäiskoulu 

Jukka Laukkanen konsernihallinto 

Satu Altén  konsernihallinto 

Kaupungin päättäjä Jukka Hämäläinen oli myös paikalla. 

 Asukaskahvien aluksi ojennettiin Kuokkalan kuokkija palkinto Kuokkalan yhtenäiskoulun 

apulaisrehtori Petri Palvelle. Palkinnon luovutti Kuokkalan Asukkaat ry:n puheenjohtaja 

Aarre Mäkelä. 

 

 Paikalla oli muutama uusi asukaskahveille osallistuja, joten Jukka kertoi mitä Hyvinvoivat 

asuinalueet pitää sisällä.  Paikalla oli 23 henkilöä keskustelemassa. Esittelykierroksen 

jälkeen Jukka Laukkanen kertoi illan aiheet. 

 

 Vierailijana oli Kaupunkirakennepalveluista kaavasuunnittelija Mauri Hähkiönniemi. Hän 

kertoi tarkemmin Asuntoreformi 2018 kilpailusta, jossa myös Jyväskylän kaupunki oli 

mukana. Jyväskylän kilpailualue oli Kuokkalan kirkon vieressä. Kilpailuehdotuksia saapui 

määräaikaan mennessä 46 kappaletta. Voittaja työ julkistettiin Alvar Aalto Symposiumissa 

elokuun lopulla. 

Voittajatyö on Kalon/ Collaboratio Oy ”Kirkon näköisen kirkon viereen talon näköinen talo”.       
Kalonin kokonaispinta- ala on noin 8 000 m2. Hanke jatkuu tästä eteenpäin yleissuunnitte- 

           lulla ja hankkeeseen otetaan alusta asti mukaan rakennusliike. 
           Toteutuksen alkamiseen menee vielä tovi, koska hankkeen jo suunnittelu vie aikaa 2-3  
           vuotta.Toteutus tapahtunee aikaisintaan vuonna 2024.  
 
           Asiakaslähtöistä suunnittelua ei ole tässä hankkeessa unohdettu: Hanketta on esitelty 

           asukaskahveilla ja sen kaavaan on ollut mahdollista esittää kommentteja kesäkuussa.  

 

           Hankkeessa otetaan huomioon yhteisöllisyys. Se piti huomioida Kuokkalatalo - hankkeessa,     
           mutta Kuokkalataloa ei tulla toteuttamaan.  
 



           Asukaskahveilla esitetiin ehdotuksia hankkeen totuttamiseen:  

- puurakenteinen ja muutoinkin luonnonmateriaalit rakentamiseen mukaan 

- aurinkopaneelit kohteen katolle ekotekona 

            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 

- myöhemmin lisäasiaa Torialueen toiminnan parantamiseen 

 

 Lisäksi esiin nousivat  

Nenäinniemenkoulun tulevaisuus? Petri Palve on mukana tekemässä 

kouluverkkoselvitystä, eikä Nenäinniemen koulun lakkautus ole tullut selvityksessä esiin. 

Kouluverkkoa pohditaan vuosittain Tilapalvelun johdolla. 

Tikan koulu on jo täynnä. Kuokkalan yhtenäiskoululla on vielä jonkin verran tilaa. 

Sieltä löytyy tiloja yhdistysten käyttöön, kunhan nuorisotilat tulevat käyttöön ensi syksynä. 

 

Kuokkalan terveysaseman tulevaisuus? Viime valtuustokaudella on tehty päätös 

terveysaseman lopettamisesta Kuokkalassa. Jukka Hämäläinen kertoi, ettei auttanut 

myöskään terveysaseman puolesta kerätty adressi, jonka allekirjoitti yli 6 000 henkilöä. 

Uusi sairaala valmistuu 2020 ja sinne on tarkoitus siirtää myös Kuokkalan terveysaseman 

palvelut. 

Kuokkalan alueen terveyspalveluista sekä Terveysasemasta keskustellaan tarkemmin 

seuraavilla Asukaskahveilla. 

Kuokkalan alueella olevat väestönsuojat mietityttävät. Mahtuvatko kaikki alueen asukkaat 

Graniittiin? On olemassa väestönsuojavelvoite. Tähän toivottiin selvitystä. 

 Omenatarhan aita- asioihin palataan keväällä. 

 

 Palstaviljelmän hoito koetaan kaupungin taholta huonosti hoidetuksi. Sovittiin, että 

aluetyöntekijä käy paikan päällä tutustumassa kohteeseen tiistaina 2.10.18.  

 

 Kuokkalan Basaarin terveiset  

Perinteinen Kuokkalan Basaari järjestettiin 1.9.18. Kaupungin teltalla oli mahdollisuus 

suunnitella taidetta Kuokkalan omenatarhan aitaan ja vastata kysymyksiin ”Miten haluaisit 

kehittää asuinaluettasi, millaisia tapahtumia toivoisit tälle alueelle. ” Tässä muutama esitys 

ja kyselyn koonti on muistion liitteenä 1. 

o omenatarhan säännöt esille 

o juuri Basaarin kaltaisia tapahtumia lisää 

o petanquekenttä talvikaudelle 

 

 Pienissä ryhmissä mietittiin ideoita Kuokkalan Torialueen virkistämiseksi. Myös 

Basaaritapahtumaan keksittiin kehitysvinkkejä. Tarkemmin ovat muistion liitteenä 2.  

Tässä poimittua: 

- 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 

- uudelle täydennysrakentamiselle, Kalon hankkeelle, tuli ehdotuksia torialueen 

kehittämisestä. Ne löytyvät muistiosta asuntoreformiasian kohdalla. 

 

 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 21.3.2019.  

 

 

Asiat kirjasi Satu Altén 

 

Yhteystietoja: 

Aluetyöntekijä Satu Altén 050 327 3144 

Asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen 050 311 8980  

 

 

 

 

 

https://s-asiointi.jkl.fi/efeedback/

