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JYYn kommentti Jyväskylän kaupungin lähiliikuntapaikkaohjelmaan
JYY näkee Jyväskylän kaupungin lähiliikuntapaikkakartoituksen positiivisena ja ehdotetut
toimenpiteet ja rahoituksen lähiliikuntapaikkojen kehittämiseksi hyvänä.
JYY haluaa erityisesti nostaa esille jokaisen lähiliikuntapaikan valtavan potentiaalin useita
sukupolvia- ja ikäluokkia palvelevana virkistyspaikkana. JYY toivoo, että Jyväskylän kaupunki
huomioi monipuolisesti lähiliikuntapaikkojen kohderyhmissä kaikkia aina lapsista opiskelijoihin ja
eläkeläisiin.
JYY on mielissään, että lähiliikuntaolosuhteiden kehittämisen erityisiksi painopistealueiksi
suositellaan myös opiskelijoiden asuntokeskittymiä, kuten kantakaupungin ja Kuokkalan alueita.
Näiden lisäksi JYY tahtoisi tuoda esille Kortepohjan koulun alueen, Tuomiojärven rannan sekä
Keltinmäen koulun alueet erityisesti opiskelijan näkökulmasta tärkeiksi lähiliikuntapalveluita
tarjoaviksi alueiksi. JYY näkee opiskelijan näkökulmasta lähiliikuntapaikat yhteisöllisyyttä
rakentavana ja jopa syrjäytymistä ehkäisevänä toimintana.
Yliopiston kainalossa sijaitseva Normaalikoulun alakoulun kenttä on yliopiston opiskelijoille ja
henkilökunnalle tärkeä lähiliikuntapaikka. Koulu on esittänyt oman toiveensa kampuskentän
kehittämisestä ja JYY haluaa esittää vielä lisäksi oman toiveensa kentän merkintöjen pikaisesta
parantamisesta. Myös JYYn mielestä kentän katsomoa olisi hyvä uudistaa juoksuratojen
puhtaana pitämiseksi.
Kuokkala on KOASin ansiosta suuri opiskelija-asumiskeskittymä. JYY toivoo, että Kuokkalan ja
Pohjalammen koulujen piha-alueita kehitettäessä lähiliikuntapaikaksi otettaisiin nuorten lisäksi
myös huomioon nuoret aikuiset ja opiskelijat. Kuokkalan alueella lähiliikuntatarjonta oli
kartoituksen mukaan heikompaa kuin keskimäärin muualla Jyväskylässä. JYY onkin ilahtunut,
että koulujen pihaa lähiliikuntapaikkana halutaan kehittää ja toivoo siitä tulevan koko Kuokkalan
yhteisön hyvinvointia tukeva liikuntapaikka.
Kortepohjan ylioppilaskylässä asuu runsaasti Jyväskylän yliopiston opiskelijoita. JYY kiittää
kaupunkia Kortepohjan koulun alueen kehittämisestä koko aluetta palvelevaksi
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lähiliikuntapaikaksi. JYY toivoo Kortepohjan alueella erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten
huomioimista lähiliikuntapalveluiden kehittämisessä.
Opiskelijoillekin tärkeää Tuomiojärven rantapuistoa aiotaan kehittää. JYY kannustaisi
rakentamaan erityiseksi mainittuun rantapuistoon yhä parempia ja useampia mahdollisuuksia
mm. rantalentopallon, uimisen ja lenkkeilyn harrastamiseen. Lisäksi lajit kuten frisbeegolf
toimisivat JYYn mielestä innostavina lähiliikuntapalveluina Tuomiojärven rantapuistossa.
Keltinmäen koulun piha on ainoa Keltinmäen alueella oleva kohde, jota on valtionavustuksia
hyödyntäen kehitetty tästä lähiliikunnan näkökulmasta. JYY pitää järkevänä ehdotusta kehittää
koulun pihan lähiliikuntaa yhdessä alueen toimintapuiston kehittämisen kanssa. Täten alueen
liikuntapalvelut tavoittaisivat yhä useampia ikäluokkia ja liikkujaryhmiä.
JYY kiittää Jyväskylän kaupunkia lähiliikuntapaikkaraportista ja palautteenantomahdollisuudesta.
Moninaisen opiskelijakuntamme puolesta toivomme kaupungin ottavan huomioon kaikkien
ikäluokkien palvelemisen lähiliikuntapaikkojen kehitystyössä. JYY näkee lähiliikuntapaikkojen
palvelevan koko Jyväskylän väestöä pitkällä tähtäimellä, kun eri sukupolvien tarpeet
huomioidaan rakentamisessa monipuolisesti.
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