
Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa Säynätsalon 
suuralueella keskiviikkona 3.2.2021 klo 18.- 19.30, etänä 
Zoomissa ja Säynätsalon Vanerilassa 
 

Keskustelemassa kuntapäättäjistä olivat: 

Jari Colliander 

Emilia Lakka 

Paula Rastas 

Meri Lumela 

Jyri Ylönen 

Jaakko Selin 

Kauko Isomäki 

Arto Lampila 

 

Kaupungin toimijoita edustivat: 

Leila Strömberg 

Tarja Seppälä-Pänkäläinen 

Outi Savolainen 

Ismo Lukkarinen 

Leena Karjalainen 

Hannes Järvenpää 

Mari Aholainen 

Katja Taimola 

Markku Kautto 

Risto Kovala 

Katariina Soanjärvi 

Tuija Rasinen 



Marja Hänninen-Helin 

Risto Kähkönen 

Tuula Smolander 

Ulla Mursula 

Ilja Koivisto 

Päivi Kalilainen 

Antti Rajala 

Satu Altén 

Minna Huolman 

 

Tilaisuuteen osallistui yhteensä 53 henkilöä. (Zoomissa 48 ja Vanerilassa 5) 

Antti Rajala toivotti kaikki tervetulleeksi ja aloitti pikaisella esittelykierroksella mukana 

olevista kuntapäättäjistä ja kaupungin toimijoista. Hän kertoi myös, miten ilta etenee. Meri 

Lumela ja Säynätsalo Seura ry:n puheenjohtaja Ilkka Pernu toivottivat myös omalta 

osaltaan osallistujat tervetulleeksi. 

Minna Mäkinen esitteli lyhyesti väitöskirjaansa, jota parhaillaan tekee. Hän kertoi nyt 

olevansa vaan kuuntelijana mukana eikä tutkijan roolissa. 

Alustuspuheenvuorot (tämä uudistuksena aiempiin Iltakahvit Jyväskylän 
kuntapäättäjien kanssa tilaisuuksiin) : 
 

Perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen alusti ensimmäisen teeman, joka oli 

Säynätsalon yhtenäiskoulun vuosiluokkien 5 -9 siirtyminen Keljonkankaalle. 

• Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt jo vuosia sitten ja on ollut pitkä prosessi 

• 1-4. vuosiluokkien oppilaat jatkavat Muuratsalon ja Säynätsalon päiväkotikoulussa 

• 5. -9.luokkalaiset oppilaat siirtyvät Keljonkankaan yhtenäiskoululle ensi syksynä 

• Uudessa Keljonkankaan yhtenäiskoulurakennuksessa tulevat toimimaan myös 

Keljonkankaan kirjasto sekä nuorisopalvelut. Rakennukseen tulee myös liikuntasali 

ja piha on suunniteltu liikunnallisuutta edistäväksi.    

• Säynätsalon yhtenäiskoulun rehtori Tarja Seppälä-Pänkäläinen ja Keljonkankaan 

koulun rehtori Marja Hänninen-Helin esittäytyivät. He nostivat esiin seuraavaa: 

o Tulevan koulun hankinnat menossa 

o Tutut kaverit ja opettajat siirtyvät mukana 

o Tällä hetkellä opettajat pohtivat päivärytmiä ja miten linkkien aikataulut 

vaikuttavat siihen 



o oppilaskunta pohtii koulun järjestyssääntöjä 

o Keljonkankaan koulun rehtori haastoi huoltajat mukaan aktiiviseen koulu 

yhdistykseen 

Palveluesimies Markku Kautto Liikuntapalveluista kertoi ajankohtaisista asioista ja etenkin 

siitä, että miten vaikuttaa Säynätsalon koulun liikuntasalin poistuminen. 

• Hän nosti esiin huolen, missä toimivat jatkossa paikaliset käyttäjät 

• osa mahtuu kuntotalon saliin, jonka laajennuksesta on puhuttu 

• mitään ei ole vielä päätetty, vaan asiaa mietitään 

• Hän kehottaa tämän hetken korona tilanteen vuoksi ihmisiä liikkumaan luonnossa 

 

Yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksiköstä kertoi 

Säynätsalon vaneritehtaan tilanteesta ja sen vaikutuksista. 

• moni menetti työpaikkansa vaneritehtaan lopettamisen myötä ja siitä seurasi myös 

veromenetyksiä 

• Vaneritehtaan entiset työntekijät ovat työllistyneet hyvin muualle tai ovat lähteneet 

opiskelemaan 

• UPM on kertonut avoimesti luopuvansa alueesta ja he etsivät alueelle sijoittajaa, 

jotta alueen teollinen toiminta jatkuisi 

• Alueelle on UPM:n mukaan kiinnostusta ja he ilmoittavat myöhemmin siihen 

liittyvistä asioista 

• alueella on voimassa oleva teollisuuskaava 

• osa rakennuksista suojeltu, siksi niitä ei voida purkaa, mutta osa rakennuksista, 

joilla ei ole voimassa olevaa suojelupäätöstä tullaan todennäköisesti purkamaan 

• Satama alueen kaava on luonnosvaiheessa, nyt se on pistetty tauolle ja katsotaan 

tilannetta kokonaisuutena 

 

Pienryhmäkeskustelut 

 

Ohjeet 

• asukaat luonnehtivat aluksi lyhyesti, minkälainen on Säynätsalo 

• mitä mahdollisia kehityskohteita/ mikä pohdituttaa? 

• valitkaa yksi aihe, jonka haluatte nostaa yhteiseen keskusteluun 

• puheenjohtaja jakaa tarvittaessa puheenvuorot ja kirjaa ylös mitä on keskusteltu 

 

Yhteinen keskustelu 

 

Ryhmä 1 

• He nostivat esille luonnon kauneuden ja olivat huolissaan lähipalveluista ja 

joukkoliikenteestä 



• pelkät kauniit maisemat eivät riitä, täytyy löytyä palveluita 

• liikuntapalvelut tärkeitä 

• kulttuurin ja matkailun mahdollistavista asioista nousi myös keskustelua 

Ryhmä 2: 

• He olivat huolestuneita korvaavista liikuntatiloista, kun koulu tarkoitus purkaa. Mitä 

tilat tilalle? 

• Kuntotalon laajennus puhututti 

• Haluttaisiin, että luonto saatettaisiin enemmän näkyväksi 

• Toivottiin, että Säynätsaloon mahdollisuus tulla vierailulle eli parkkipaikat kuntoon 

• kansainvälisyyttä pidettiin voimavarana matkailussa, ehdotettiin paketteja 

matkailijoille 

• Vastauksena kerrottiin, että Säynätsalon koulun A-rakennuksen käytön 

jatkamisesta on keskusteltu. Tällöin voitaisiin jatkaa liikuntasalin ja pukutilojen 

käyttöä. Asiassa täytyy kuitenkin ottaa huomioon monia asioita, kuten 

lämmityskustannukset ja myös se, että uusi liikuntasali valmistuu Keljonkankaan 

yhtenäiskoululle. 

Ryhmä 3 

• Ryhmällä oli kolme esitystä: 

o Säynätsalolaiset yrittäjät haluaisivat ostaa kuitulevytehdas rakennuksen (10 

yrittäjää mukana ja lähinnä tarvittaisiin lainaa) 

o Alvar Aallon suunnitteleman Kunnantalon pääseminen Unescon 

maailmanperintökohteeksi – ympäristö haluttaisiin arvoiseensa kuntoon 

o Päijänne biosfääri – ProPäijänne hankkeen huomioiminen ja eteneminen 

• Kovalainen Risto kehotti yrittäjiä neuvottelemaan itse suoraan UPM:n kanssa, sillä 

hän ei tiennyt, myydäänkö alue kokonaisuutena vai myydäänkö rakennus 

kerrallaan.  

• Lumela Meri kertoi, että Päijänne Biosfääri asiaa on viety eteenpäin ja asioista 

viestitellään 

• Ilja Koivisto nosti esiin Piippumuistoja hankkeen, jossa kerätään ihmisten muistoja 

teollisuuskulttuuriperinnöstä. Se sisältää karttapohjan, johon voi liittää kuvia. 

Hankkeeseen on otettu mukaan Oulu, Kuopio ja Kajaani sekä Säynätsaloa ollaan 

harkitsemassa yhdeksi mukaan otettavaksi alueeksi. Ilkka Pernu toivotti 

tervetulleeksi Säynätsaloon. 

Ryhmä 4 

• Ryhmässä halusivat nostaa esiin Linja-auto pysäkkien paikkojen tarkastelun ja sen 

miten nuoriso kulkee, kun nuorisotilaa ei enää ole. Olisiko nuorille mahdollista 

saada bussikortti? 



• Ryhmästä vinkattiin myös Koivistolle, että kannattaa tulla kuvaamaan kuitutehtaan 

pääty seinä 

Ryhmä 5 

• Ryhmässä nostettiin esiin miten upea ja monikerroksinen alue Säynätsalo on, 

kunpa löydettäisiin ne plussat ja vietäisiin niitä eteenpäin 

• Tärkeää huolehtia yhteisöllisyydestä ja pidettäisiin huoli kokoontumispaikoista 

• palvelut ja alueen vetovoimaisuus – niiden suhde, ei voi olla toista ilman toista 

• nousi esiin huoli terveyskeskuspalveluista; toivottiin, että iäkkäistä ja lapsista 

pidettäisiin huoli ja turvattaisiin perusasiat, muistettaisiin ihmisyys 

Lopuksi nostettiin esille nopeampi tieyhteys Säynätsalosta Jyväskylään. 

 

Illan lopuksi Leena Karjalainen kertoi JyväsRiihen Leader-rahoitus mahdollisuudesta. 

• JyväsRiihi on maaseudun kehittämisyhdistys, joka aktivoi ja innostaa asukkaita ja 

yhteisöjä alueensa kehittämiseen. Toiminta-alueeseen kuuluvat Jyväskylä, Laukaa, 

Muurame ja Uurainen. 

• JyväsRiihi voi myöntää Leader-rahoitusta toiminta-alueensa yhteisöjen tai 

mikroyritysten kehittämiseen. Yhdistys tekee yhteistyötä alueen asukkaiden, 

järjestöjen, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa. Rahoitusta on jatkuvasti 

tarjolla. 

• Sieltä saa maksutonta neuvontaa tukiin liittyvissä asioissa.  

• JyväsRiihen verkkosivuilla paljon tietoa ja siellä on myös tulevaisuuskysely, johon 

kannattaa käydä vastaamassa 

• Esitettiin kysymys voivatko koulut ja oppilaat hakea sitä? Vastaus: Koulut eivät voi, 

koska ne ovat kaupungin palveluja. Mutta vanhempainyhdistykset voivat, sillä 

rahoitusta voivat hakea vapaaehtoistoimintaan perustuvat 

 

Iltakahvit päätettiin klo19.30. 

Jatkoaskeleet: 

Keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta -sivuilla 

Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat  

24.2. Halssilan suuralueella 

                    17.3. Kuohu-Vesanka suuralueella 

Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Antti Rajala ja muistion kirjasi 

osallisuuskoordinaattori Minna Huolman. 

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat

