
Vaajakosken Kohinat ry    23.4.2019 

 

Jyväskylän kaupungin valtuutetut ja viran/toimenhaltijat 

Tiedottajat 

 

Webropol-kyselyn ja keskustelutilaisuuden tulokset: 

Lasten ja nuorten Vaajakoski 
 

Vaajakosken Kohinat järjesti yhdessä Jyväskylän kaupungin sivistystoimen suunnitteluyksikön 

kanssa vuoden 2019 alkupuolella webropol-kyselyn aiheesta ”Lasten ja nuorten Vaajakoski”. 

Kyselyyn vastasi 217 henkilöä. Suurimpia ryhmiä olivat 10-15-vuotiaat nuoret/lapset ja 21-40- 

vuotiaat ihmiset. Tyttöjen/ naisten osuus vastanneista oli 71 %.  Kohinat jatkoi samalla teemalla 

Talvikohinoiden yhteydessä järjestämällä 14.3.2019 aiheeseen liittyvän keskustelutilaisuuden 

Vaajakosken koululla. Webropol-kyselyn tulokset ja kooste keskustelutilaisuuden annista liitteenä. 

Kyselyssä ja keskustelutilaisuudessa nousi esille muun muassa seuraavia tärkeitä 

kehittämisajatuksia: 

- leikkipuistoja kaikille asuinalueille. Lilliputin ja Jyskän välineistöä pitää uudistaa ja korjata. 

- nuorille monipuolinen toimintapuisto samalla tavoin kuin esimerkiksi Huhtasuolla ja 

Kuokkalassa. Vaajalinnan alueen käyttömahdollisuudet kyseiseen tarkoitukseen 

selvitettävä. 

- liikuntatiloille tulee varata ns. höntsävuoroja, joihin osallistumisella matala kynnys 

- laaja vetoomus Keskimaalle, että eivät myisi energiajuomia alaikäisille. 

- nuorisotilalle lisää aukioloa ja kohdennettuja vuoroja myös junnuille 

- entisen Vaajalan pihalla sijainnut Vaajakoski-monumentti Vaajakosken liikenneympyrään. 

Selvitettävä mahdollisuudet toimenpiteen onnistumiselle. 

- keskusteluissa oli esillä vapaa-aikakeskuksen keskusaukion syvennyksen tuleva käyttö. Ko. 

alueen toimintaideaan liittyvät vesialtaat eivät ole enää käytössä.  Vaajakosken Kohinat ry 

on tehnyt esityksen alueen tasaamista ja ottamista tapahtuma- ja torikäyttöön. 

Nuorisopuolelta on ehdoteltu myös liikuntavälineiden sijoittamista alueelle  

Keskustelutilaisuudessa esitettiin toivomus, että ”Lasten ja nuorten Vaajakoski” -teemalla 

järjestetyn kyselyn ja keskustelutilaisuuden tuloksia hyödynnetään kunnallisessa päätöksenteossa.  

Kohinoiden puolesta 

Antti Kolu 

Puheenjohtaja 

koluantti@gmail.com, 0500737985 

LIITTEET: 

- ”Lasten ja nuorten Vaajakoski”- teemalla toteutetun webropol-kyselyn kooste 

- ”Lasten ja nuorten Vaajakoski” -tilaisuuden muistio 



MUISTIO 

Vaajakosken talvikohinat 

Lasten ja nuorten Vaajakoski 

14.3. klo 18-20, Vaajakosken koulu 

 

 

1. Tilaisuuden ohjelma 

 

 Alustus iltaan, Antti Kolu 

 Mitä lasten ja nuorten palveluiden tilaan ja kehittämistarpeisiin liittyvä kysely meille 

kertoi? 

 Pöytäkeskusteluja teemoista 

 Ratkaisuja, mitä voisimme tehdä näille yhdessä? 

 Illan koonti 

 

2. Pöytäkeskustelujen purku 

 

TEEMA: Asuminen ja viihtyvyys 

 (vaajalan) vaajakoski: monumentti  sijoitetaan liikenneympyrään  taidemuseo ja Ely-

keskus  

 kirjaston edustalle toimintapuisto ++ 

 istumapaikkoja isommille porukoille (siis nuoriso ) ei peruspuupenkkejä 

 vaajakosken keskustan liikenne vaarallinen. tätä voisi tarkastella ja tehdä tarvittavat 

muutokset  

 peltipoliisit Janakka & Haapaniemi + Jyskä 

 

TEEMA: Puistot ja ulkoilualueet 

 otettava selvää miten muilla alueilla on edetty jotta puisto on saatu  

 hankkeen kautta eteneminen mistä hanke? 

 vaajalinna olisi hyvä paikka 

 osittain sponsorirahoituksella 



 valmiiden paikkojen hyödyntäminen hyötyliikuntaan esim. kirjaston edessä olevan 

suihkulähteen tilalle hyötyliikunta välineitä 

 vaajalinnan kentän ympäristön kehittäminen 

 haastaa yritykset mukaan esim. mopoilupaikkaan  

 joka alueelle lähipuistoja lastenleikkipuisto (esim. varaslahti)  

 lähiliikuntapaikat ulkokuntasalit 

 hiihtolatuja haapaniemeen  

 eri paikkoja kartoittaminen joissa voisi olla näitä toimintoja esim. jalkauttamalla 

 

TEEMA: Harrastusmahdollisuudet 

 tiedotus esim. wilmassa tai postareilla (kuten liikuntalaturit)  

 seurojen ja kaupungin yhteistyö (höntsävuorot) ilmaiset lajikokeilut pelaamiseen  

 liikuntalaiturille ”höntsävuoroja” nuorille eri lajeja ja mahd. esittelyvihkosia yms. seuroista  

 koulupäivän jälkeen koulun kerhoja esim. joka päivä joku liikuntakerho kysytään seuroilta, 

esim. honsulta  

 työllistämistuella ohjaajia 

 hutunkiin avoimet ovet nuorille  

 lasten tapahtumat koottuna yhteen esim. facebook (v-kosken oma) 

 

TEEMA: Nuorten tilat 

 ratkaisuja: 

-mainonta kouluissa esille mitä on tarjolla  

-paras mainonta = puskaradio  

-paikka jossa viihdytään siitä kerrotaan  

-ei vuoroja iän mukaan  

 mitä voisi tehdä yhdessä ? 

-vastuuhenkilöitä lisää jotta nuorisotisa olisi enemmän auki  

-kilpailuja jotka käy kaikenikäisille 

-järjestöt ja skr yhteistyöhön kaupungin kanssa / vapaaehtoiset 

-asuinaluekohtainen koonti harrastusmahdollisuuksista jaoteltuna esim. liikunta, musiikki, 

taide… (perhekompassissa esim.)  

-koulujen alkaessa tapahtuma jossa seurat ja järiestöt esittelevät toimintaa ++ 

-voiko asukkaat saada tyhjiä tiloja käyttöön. Jyskässä tyhjää tilaa 

 

3. Muu keskustelu tilaisuuden aikana 
 

- Alueeseen liittyen on ollut monia kyselyjä, hahmotetaanko ne kaikki? 

- Kysytään Mikko Pajuselta, että missä mennään liikunta- ja leikkipaikkaesityksen kanssa + 

koulun pihat-> Lähiliikuntapaikkasuunnitelma? -> vastaus rehtoraatille ja vaajakoski-tiimille 



- Pohdittiin kokouksen nimissä vetoomuksen laatimista Keskimaalle, että energiajuomia ei 

myytäisi alaikäisille. Mukaan vetoomukseen voisi haastaa perhekeskusverkostoja mukaan 

eri kaupungin osilta ja ottaa kantaa yhdessä muiden perhekeskusverkostojen kanssa. 

Nuorisovaltuustossa asia otetaan esiin Luukaksen toimesta. 

- Vapaita liikuntavuoroja kaivataan, höntsävuoroja -> ei tarttisi aina olla ohjaajaa, pelkkä 

vuorokin riittäisi. Parhaimmat vuorot aina varattuna. Voisiko liikuntapalveluihin vaikuttaa, 

jotta jäisi tyhjiä vuoroja käyttöön? 

- Tiedotus facebookissa höntsävuoroista voisi olla hyvä askel myös, esimerkiksi Vaajakosken 

liikunta facebook-sivu? Tällä hetkellä pitää käydä höntsäilemässä eri asuinalueella. 

Höntsäliikunta voitaisiin kerätä perhekompassiin ja harrastekalenteriin. 

- Järjestöjen asioista ei tiedetä tarpeeksi. Pohdittiin harrastuskalenteria Nuorten Jyväskylä –

verkkosivulla. Olemassa olevien verkkosivujen markkinointi olisi tärkeää kuten Nuorten 

Jyväskylän harrastekalenterin ja perhekompassin. 

- Keskustelua koripallokorien puutteesta. Koululla koripallokorit pihassa olevaan kehikkoon, 

mutta pitäisi saada kestävät. Myös Vaajakumpuun.  Miksi poistettiin koripallokorit kentän 

päädystä? Koripallossa alusta olisi myös tärkeä. Jyskän koululla on kesällä korit. 

Huhtasuolla ja Kuokkalassa lähiliikuntapaikka, jossa hyvä alusta myös koripallolle. Parempi 

pehmeämpi, viivat tärkeät. 

- Jyskän pooliin laajennusta on toivottu ja tarkistetaan liikuntapalveluista tilanne. 

 

Puistot Vaajakoskella 

Jokaisella asuinalueella tulisi olla kävelyetäisyydellä lasten leikkipuisto. 

Keskustan leikkipuiston Lilliputin välineistöä pitää korjata ja uudistaa. 

Vaajakoskelle tarvitaan nuorten liikuntapuisto samalla tavalla kuin esimerkiksi Huhtasuolla ja 

Kuokkalassa  (missä niitä onkaan ?) on. Vaajalinnan alueen kehittäminen liikuntapuiston tarpeisiin 

tutkittava. 

Vapaa-aikakeskuksen keskusaukiolla on syvennys (vesielementti), jonka tilalle pitää sijoittaa 

toimintapuisto hyötyliikuntavälineineen. Suunnittelun toteutus yhdessä nuorten kanssa. 

Nuorisopalvelut valmiina yhteistyöhön. 

 

-- 
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