
     Muistio 

                         16.5.2019 

      

Kuokkalan asukaskahvit torstaina 16.5.2019 

Tikan koulu, ruokala alkaen kello 18.00 

 

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

Kaupungin viranhaltioita edustivat: 

Anna- Bodil Boe (AB) nuorisopalvelut 

Tuija Pajunen kaupunkirakenteen toimiala 

Jukka Laukkanen kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 

Satu Altén  kulttuuri- ja osallisuuspalvelu 

 

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

asuinalueet pitää sisällä.  Paikalla oli 16 henkilöä keskustelemassa. Esittelykierroksen 

jälkeen Jukka Laukkanen avasi keskustelun. 

Kuokkalan Torialueen ehostus: 

 Tuija Pajunen tapasi ennen tätä tilaisuutta Jyväskylän Valon Petanqueseuran edustajan 

Unto Räsäsen Kuokkalan torilla. Petanque kentän paikka olisi kaivonlinjassa (ihan likeellä 

kaivoa) Kirkolle päin. Kentän koko tulee olla 4 x 12 metriä, tiilet otetaan pois ja ala täytetään 

kenttään soveltuvalla hiekalla. Kenttä tehdään yhteisillä talkoilla 

      Valon ja asukasyhdistyksen kesken. Pelipallojen säilytys olisi hyvä olla 
      liikekeskuksella. Selvittely jatkuu yhteistyössä: Tuija Pajunen ja Satu Altén. 
 

 Torialueelle tarvitaan lisää penkkejä.  
 

 Samalla talkookerralla voisi myös maalata torialuetta ja ehostaa kaivon. 
 

 Torin kaivon ehostus kesäksi ja Basaariin: Kaivosta neulomalla vesi valumaan, voiko 
maalata, lisätä valaistusta, tarvitaan myös sähkörasia, neulominen akryylilangalla. Mukana 
tässä hankkeessa on taiteilija Hannele Torniainen ja paikallinen taiteilija Anja Santama. 
Tapaaminen Kuokkalan Torin kaivolla tiistaina 28.5.2018. 
 

Palstaviljely 

 Palstaviljelijöiden (asukasyhdistyksen ostamat) työvälineet tarvitsevat alueelle ja 

jonkinmoisen kopin. Sen avaaminen voisi tapahtua puhelimella ja numero olisi vain 

viljelijöiden tiedossa. Tuija Pajunen lupasi tätä viedä eteenpäin 

kaupunkirakennepalveluihin. 

 Myös viljelypalstojen vesipisteasiaa mietitään kaupunkirakennepalveluissa, miten tilannetta 

saataisiin parannettua. 

 



Muuta:    

 Torialueella ajetaan autoilla väärin ja se huolestuttaa alueen asukkaita.  

      

 Nenäinnimeen on tulossa leikkipuisto, asukaskahveilla nousi esiin kysymys, onko sille 

tarvetta. Tuija Pajunen lupasi selvittää asiaa.  

 

 Kaupunki on mm. Kuokkalan alueella karsinut puistometsiä. Työtä ei ole tehty loppuun asti 

ja nyt jäljet ovat jääneet siivoamatta. Tuija Pajunen kertoi, että jäljet siivotaan kyllä. 

 

  

 Kuokkalan alueella on Yrttisuon perhepuisto. Sen toimintaa ja tapahtumia on ilo seurata. 

 

 Koulujen tilojen käyttö on alueen yhdistyksille ilmaista. Lisätietoa asiasta: 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tilavaraus_ja_kayttoehdot_paivakoti_koulu

t_0.pdf 

 

 Tikassa on uusi avantouintilaituri 

 Maauimalan saaminen torialueelle olisi hieno juttu. 

 Tulevia asukaskahvien aiheita: Nuorten ilta. E-sport ja nuorisotyön asiat yms. 

 Torin ehostaminen jatkunee. Viljelypalsta-asiat ovat edelleen esillä. 

 Liikekeskuksen ilmoitustaululta pitäisi löytyä ohjeet torialueen käyttöön. Kuokkalan 

torialueen käyttö on ilmaista. Näitä ei löytynyt. Satu Altén etsii torin käytön ohjeet 

seuraavaan kertaan mennessä. 

 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 19.30. 

 

Seuraavat Asukaskahvit ovat torstaina 26.9.2019 kello 18.00 Kuokkalan liikekeskuksella, 

jompikumpi kahvila. 

 

Hyvää ja mukavaa kesää kaikille! 

 

Asiat kirjasi Satu Altén 

 

Yhteystietoja: 

Asuinaluetyöntekijät: Satu Altén 050 327 3144  
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