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Mitä jyväskyläläisyys sinulle merkitsee?
● Asuinpaikka, elämänhistorian tapahtumanäyttämö
● Ei mitään muuta kuin asuinpaikkailmoitus.
● Elävyyttä, ikuista nuorekkuutta, elämäniloa
● Entisenä helsinkiläisenä uutta kotiseuturakkautta
● Hyvä asuinympäristö, sopivan kokoinen ja vireä kaupunki. Edelläkävijä monilla aloilla. Paljon harrastamisen 

mahdollisuuksia. On hienoa, että on saanut opiskella täällä ja tehdä työtä.  
● Juuria ja tiettyä yhteenkuuluvuutta. Olen syntynyt täällä ja asunut suurimman elämääni
● Juuria.
● Jyväskyläläisyys elää syvällä - kiinnostuksena ja avoimuutena uuteen, kunnianhimona, virtaavana liikkeenä, 

"laatustandardina, esteettisen raikkauden lähteenä ja kotiseutuylpeytenä.
● Jyväskyläläisyys on minulle tärkeä asia koska olen syntynyt, käynyt kouluni ja asunut  aina Jyväskylässä. 

Jyväskylä on rakas kotikaupunki ja olen ylpeä sen erityispiirteistä. 
● Järvi- ja harjumaisemaa, asumis- ja työhistoriaa, luontoliikuintaympäristöä
● keskellä olemista - henkisesti ja fyysisesti
● Koko elämää tänne muutettua, työ, harrasteet, perhe
● Koti- ja elinpaikkaa keskellä Suomea, elämää tavallisten ihmisten tavallisessa kaupungissa



Mitä jyväskyläläisyys sinulle merkitsee?
● Kotia x 4
● Kotia, ystäviä, opiskelu-ja työpaikkakuntaa. Paras paikka minulle, rentoa, helppoa, kodikasta

Kotikaupunki 
● Kotikaupunki ja sopivankokoinen vireä paikka
● Kotikaupunki, syntymäkotikaupunki, koulukaupunki, "ihmisen kokoinen kaupunki". Olen asunut lähes koko ikäni 

Jyväskylässä (opiskelujen ja työuran aloittamisen takia 14 vuotta nuorena muualla). Kotikaupunkia, 
aikuisiän kotia

● Kotikaupunkini
● kotipaikka
● Kotipaikka,sydän ja sielu on aina täällä
● Kotiseutu x 3
● Kotona Jyväskylässä on hyvä olla.
● Kuulumista yhteisöön, jota tunnen ja joka merkitsee minulle paljon. 
● Liikuntaa, luontoa, sivistystä ja kulttuuria
● Lähes 60 vuotta täällä asuneena olen Jyväskylään ja sen ympäristöön todella tyytyväinen. Jyväskylä on kaunis 

kesäkaupunki ja talvella voi harrastaa myös hyvin.
● No paljon. Olen syntynyt Jyväskylässä. 19 vuotiaana lähdin työn perässä muualle ja onneksi pääsin 42 vuoden 

jälkeen palaamaan takaisin! Niin paljon on muuttunut kaupunki näiden vuosien aikana.
● Nykyistä kotipaikkaa
● Olen löytänyt juureni Jyväskylässä, rakastunut jyväskyläläisyyteen; se on tärkeä osa identiteettiäni



Mitä jyväskyläläisyys sinulle merkitsee?
● Olen syntynyt Jyväskylässä ja varttunut siellä 18 vuotta. Polut elämääni ja harrastuksiini alkoivat Jyväskylässä. 

Kaupunkiin liittyy vahvoja hyviä muistoja.
● Omaa kotikaupunkia ja historiaa.
● On ihana asua keskellä Suomea, ison pienessä kaupungissa, riittävän iso mutta kuitenkin sopivan pieni.
● rakas kotikaupunki
● Rakasta kotiseutua ja identiteetin osatekijää
● Sivistystä   kulttuuria yhteisöllisyyttä omaleimaisuutta 
● Synnyinkaupunki, 63 v asunut eli koko ikäni.
● Syntymä-ja kotikaupunki Omat juureni.
● Syntymäkaupunkia x 2
● Syntymäpaikka ja koti, minä.
● Toista kotipaikkaa. Olen suurimman osan elämästäni asunut kuitenkin täällä. 
● Turvallista ja vireää kotikaupunkia.
● Tärkeä asia, oma kotipaikkakunta
● Urbaani kulttuurin ja monipuolisen liikunnan ja urheilun kaupunki.
● Vitutusta
● Ylpeyttä kotikaupungistani. Kulttuuria, urheilua, vesistöjä. Lyseo.



Mikä on sinun mielipaikkasi Jyväskylässä?
Seuraavat paikat saivat yhden äänen kukin 

Hippos
Järvien rannat
Kangasvuoren nuoruusmaisemat
Kauppakatu
Keljonkangas
keskikaupunki
Kolmisoppinen
Kuokkala 
Kypärämäki
Köyhälampi
Lounaispuisto
Luontopolut
Lutakko
Mattilanniemen liikuntapaikka
Metsäpolut
Mäkimatin perhepuisto
Nisula
Palokan seutu
Pohjois-Päijänne 
Ristonmaa
Sippulan niemen liikuntapaikka
Taidemuseo
Tourula
Turunen luontopolku
Ylistönmäki
Kesämökki Muuratjärvellä



Minkälainen toiminta sinua kiinnostaa?



Minkälainen toiminta sinua kiinnostaa?

● Historiaan ja merkittäviin henkilöihin painottuvat retket
● Kesäiltojen soitto "Oi päivät seutuvilla Päijänteen..."
● Ulkoilu ja retkeilymahdollisuuksien parantaminen
● uudenlaiset/erilaiset yhteistyöviritelmät eri toimijoiden kanssa vaihdellen. Yhteistyössä...
● Eri kaupunginosien historian kerääminen yhteen portaaliin, tekstit, valokuvat, jne. 

Kaikista en sellaista löytänyt. 
● Säynätsalo ja Tikkakoski

Vapaakenttä vastaukset: 



IDEOITA TEEMOITTAIN
Kotiseuturetket

● Korpilahti; Vesanka
● Säynätsalo, Palokka
● Kuokkalan kartano tai Keski-Suomen museo
● Korpilahden kulttiurikierros sisältää ite taiteen
● Korpilahti
● Pienmäen talomuseo
● Korpilahden kylät
● Lähikuntiin tai ihan Jyväskylään suuntautuva opasretki polkupyörällä.
● etäisemmät kaupunginosat: Korpilahti, Vaajakoski, Tikkakoski
● Korpilahti, Tikkakoski
● Kuohu, Vesanka -alue, Tikkakoski & Puuppola
● Nisula, Keljo
● Korpilahti ja Kaunisharju ym lähistö
● Arkkitehtien Jyväskylä. Jyväskylän Pullantekijät. Partiotoiminta Jyväskylässä.



IDEOITA TEEMOITTAIN
Kaupunkikävelyt

● "keskustan takapihat" ja Viitaniemi
● Harju ja sen historiallinen ympäristö ja 

Vanha Nisula
● katutaidekierros
● Kauppakadun muutos.
● Kaupunki alueiden omia opastuksia.
● Kuokkalan kartanon ymäristö
● Lutakon alue
● Monessa kaupungissa on käytössä ns 

urbaanikävelyt, eli esim. 
Kummituskävelyt tai kiinnostavat 
historian kävelyt

● Museo.
● Mäkmatto

● Rikosaiheiset kävelyt kiinnostavat aina! Ja 
arkkitehtuuri (meillä on muutakin kuin Alvar Aaltoa)

● Seminaarinmäki, Vivi Lönnin arkkitehtuuri
● Tourujoki ja tuomiojärvi
● Tourula ja Mattilanpelto
● Uudet asuinalueet
● Vanha hautausmaa ja keskusta
● Viwi Lönn- kävely, Lutakon kierros, Aalto-kävelu
● Yliopistokampus, patsaalta patsaalle -reitti
● Yliopiston alue ja valon kaupunki
● Yliopiston alue, Kankaan alue
● Älylä, Kankaan alue



IDEOITA TEEMOITTAIN
Asuinaluekierrokset

● Asuinalueen historia, asuinalueen arkkitehtuuri
● Halssila
● Huhtasuo, Seminaarinrinne, Älylä
● kangas
● Keskusta,Huhtasuo
● Koululaiset ja ikäihmiset esittelemään omaa 

kaupunginosaansa ja sen historiaa ja nykypäivää
● Kuohu,-Vesanka -alue, Tikkakoski & Puuppola
● Kuokkala
● Kuokkala, Tikka
● Miksi Viitaniemi on sellainen kuin se on?
● Nisula, Keljo
● Nisula, mäki-matti

● Savulahti, Nuutti
● Säynätsalo ja muuratsalo
● Tikkala ja Säynätsalo
● Uudet asuinalueet
● Viitaniemi
● Viitaniemi ja 
● Viitaniemi ja kortepohja
● Viitaniemi, uusimmat asuinalueet
● Vähemmän tunnetut alueet tai sellaiset, joilla 

on "huono maine". Kierrosten avulla voitaisiin
Parantaa niiden mainetta. 

● Yliopiston alue, Nisula



IDEOITA TEEMOITTAIN
Kylä tutuksi -luennot 

● Lutakon alue historiasta nykypäivään,
● Schildtin pelloista nykyaikaan (Viitaniemi & muut Harjun 

takaiset alueet)
● Puhutaanko Jyväskylässä puhtainta suomen kieltä? Pitääkö 

väite paikkaansa? 
● Elämää 122 -vuotiaassa kaupungintalossa
● Alueen yritysten historia ja nykypäivä, 
● kuorolaulun historia ja nykypäivä 
● Erkki Fredriksonin luennot
● Hanna Parviaisen toimet
● Hannikaisen veljesten merkitys Jyväskylälle
● Lounaispuiston historia
● Jussi Jäppinen ja Jyväskylän muutos 1837-2021
● Jykylä 1940-1955
● Jyskän asuinalueesta kertova luento

● Jyväskylän alueen kartanot
● Jyväskylän teollinen perinne
● Kuokkala, Tikka
● Kuoromusiikin historia ja  

Jyväskylän historia
● Lutakko 
● Seminaarista yliopistoksi.
● Jyväskylän pullantekijät.
● Tourula
● Tourula ennen ja nyt



IDEOITA TEEMOITTAIN
Elinympäristön laadun parantaminen

● Jyväsjärvi ennen ja nyt.
● Jyväskylän ilmasto-ohjelma ja vastuullisuus
● Järvien puhtaus, liikenneturvallisuus
● Kaupat takaisin keskustaan Sepästä, 

halpojen vuokrien perässä ne tulevat. 
Pysäköintitaloja on jo tarpeeksi, ei enää kirkkopuistoon.

● Kaupunkiliikenteen melun vähentäminen Rantareitillä
● Korkeakoski kalannousuväyläksi
● Kuokkalan asukkaille kokooontumistila Lähitalo
● Lähiluonnon (mm. viheralueiden) ja lähiliikuntapaikkojen 

säilyttäminen ja lisääminen
● Miten massiivinen rakentaminen on muuttanut ympäristöä?
● Nuorille omia oleskelupaikkoja missä saavat olla rauhassa, 

sen verran syrjässä että saavat mopoilla rauhassa 
● Puhtaampi Jyväskylä.
● Puistoalueita, parkkipaikkoja
● Purkan heittäminen kadulle -kielto; miten ikävästä 

tupakanhajusta pääsisi eroon?
● Pyöräilyverkoston kehittäminen. Ei rakenneta liian ahtaasti.

● Roskaamisen estäminen olisi hyvä ja töherrysten 
poistaminen seiniltä.

● Säilyttää ja ylläpitää vanhaa
● Uusi liikuntapaikka suunnitelma on hyvä ja riittävän 

laaja-alainen sekä pitkälle katsova!
● Vaikka liodaan uutta, niin yhtä paljon, jos ei 

enemmänkin pitäisi panna painoa ja resursseja 
myös vanhan ympäristön, rakennusten ym. 
säilyttämiseen.

● Vanhan Kauppatorin(Kirkkopuiston)parkkihalli heti 
rakennettava

● Vanhan säästäminen kauniisti
● Vastuullisuus, kierrätys, luonto jokaista lähelle, 

kaupunkisuunnittelu
● vielä paremmat kevyen liikenteen yhteydet 

keskustaa kohti, "yläkaupungin suuntaan" on 
melkein pakko mennä keskustan läpi Palokan 
suunnasta

● Viherrakentaminen Jyväskylässä



IDEOITA TEEMOITTAIN
Ihmisten viihtyvyyden lisääminen

● Eläkeläisille maksuton bussi kyyti
● Eri ikäryhmien huomioiminen kauunkisuunnittelussa
● Järvimatkailun lisääminen
● Kahvila-konditorioita kävelykadulle ulos, tyyliin kuin Tallinnassa 

mahtavine leivoksineen. Polkupyörällä ajokielto kävelykadulla
Kauppakadulle lisää kivijalkayrittäjiä.

● Kaupunkilaiset mukaan viheralueiden hoitoon. Kaupunki tarjoaa 
välineet, talkoolaiset tekevät hommat

● Keskusta viihtyisäksi -luento
● Kuokkalaan uimaranta kuokkalan rannalle
● Kävelykatu.
● lapsiystävällisyyttä keskustaan enempi; esim.neulegraffiitteja
● Lisää viheralueita keskustaan / kävelykadun jatkamista
● Myös lähiliikuntapaikan kuntoon suunnitelmien mukaan
● Osallistumisen lisääminen, esteettömiä kävelyreittejä
● Penkkejä enemmän kävelyteiden varsille
● Pihakadut epäsiistejä,keskustan kaupat elvytettävä

● Puistoja
● Puistojen  kunnostaminen
● Puistonpenkit, istutukset
● Puistot ja viheralueet 
● Pyörätiet, lisää taidetta ihmisten ilmoille, 
● Roskien tehokkaaampi siivous kaduilta, 

muunkin sotkun siivoaminen
● Siisteydestä huolehtiminen. 
● Siisteys, istumapaikat
● Tapahtumien järjestäminen 
● Viheralueet siisteiksi, sataman kehittäminen
● Yhteisöllisyyden edistäminen esim piebryhmä
● ympäristön siistiminen,  viheralueita 

penkkeineen



IDEOITA TEEMOITTAIN
Kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen

● Avoimesti esitetään mm.arkkitehtuurisia kohteita ja julkisia patsaita 
esim. monipuolisilla digivalikkonäytöillä

● Ilmaisia sisäänpääsyjä kulttuurikohteisiin ja retkille, tutustumaan ja 
kokemaan Jatkuvat luentosarjat eti osikoissa, lähiseudun asukkaile 
suunnattu

● Jo olemassa olevien hienojen vanhojen rakennusten käytön 
edistäminen (mm. Lyseosta konserttitalo ja Cygneuksen koulusta 
kansalaisopiston tilat) Jyväskyläläisiä kiinnostavien asioiden 
julkisuudessa pitäminen, asukasyhdistysten toiminnasta 
tiedottaminen esim. Jkl-seuran sivuilla/fbJyväskylän 
merkkihenkilöistä kertovat luennot

● Kinserttisalisuunnitelman esittely ja lyseon tulevaisuus
● Konserttitalo?
● Kotiseutujuhla Lounaispuistoon
● Koulujen historia
● Kuvataiteilijoiden Jyväskylä: kaupungin julkiset teokset sisätilijen 

seinämaalauksista patsaisiin.
● Lyseo kuntoon!
● Musiikki kaikissa muodoissaan

● Musiikkitalo keskustaan Lyseon tontille

● Paikallisille esiintyjille mahdollisuuksia 
esiintymiseen

● Parviaisen talo ja historia,  kirkot
● Ralli ja sen historia.
● Sukellukset johonkin historiateemaan, joka 

on muovannut jyväskyläläisyyttä
● Tarinoita ja kertomuksia, menneistä ja 

nykyisistä, sekä kulttuuri, että muuten 
mieleen jääneistä ihmisistä ja 
tapahtumista, mieluummin Jyväskylän 
Lehden tai Keskisuomalaisen tai 
kaupungin tiedotuslehdenlehden 
kirjoituksena. 

● Uusille Jyväskyläläisille tutusmispaketti tai 
tapahtuma



IDEOITA TEEMOITTAIN
Kulttuurinen moninaisuus ja tasavertaisuus

● Erilaiset tavat elää ja olla jyväskyläläinen, "alakulttuurit", harrastuskerhot: näiden 
esittelyIlmaiskonsertteja ja eri ikäisten taide tai toiminta juttuja.

● Jyväskylä kansainvälisestä näkökulmasta
● Kaupungin monikulttuurisuuden esilletuomista, eri kansallisuuksia esille 
● Maailma tutuksi-tapahtumat
● Minikulttuurisia taoajtumia kuten kuokkalan basaari
● Monikulttuurista jkl arkea esittelyyn
● Musiikkitaloa ei tarvita, Paviljonki on jo ja yliopiston juhlasali.
● Suomalaisuus ja monikulttuurisuus; tulevaisuuden visiot
● Taidekulttuurin ja urheilukulttuurin tasapuolisempi painotus kaupungin ja 

asukkaiden toiminnassa. Myös eri kansalaisryhmien alakulttuurien esilletuonti.
● Teatteri ja musiikki tasavertaiset
● Urheilu jyrää kaiken muun edelle!
● Urheilu, Jyväskylän Kesä, yliopisto



IDEOITA TEEMOITTAIN

Videoiden, laulujen, esitysten tms. tekeminen kotiseudusta

● Jyväskylän historiaa käsittelevä esitys teatterin ohjelmistoon 
● Konsertti tai yhteislaulutilausuus jyväskyläläisten lauluntekijöiden ja säveltäjien 

musiikista 
● Jotain netistä selattavia ?
● Jyväskylä -laulu ?
● Martti Korpilahti tunnetuksi.
● Nuoret tekemään esim. Veturitalleilla ja Lutakossa
● Videoita itselle tärkeistä Jyväskylä-asioista ja niiden esittely verkossa, 

asuinalue-esittelyjä 



Millaisessa toiminnassa ja miten haluaisit itse olla mukana?
● Hauskaa matalan kynnyksen toimintaa.
● kuuntelemassa katsomassa hyvien asiasta perilläolevien ihmisten sanallisia ja kuvallisia esityksia kotiseudusta = 

jyvässeudusta
● Kävelykierroksissa, esityksissä, videoissa ja lauluissa
● lapsiperheille ja nuorille suunnattujen tapahtumien teossa 
● Luennoilla ja retkillä
● Luennot, tietojen keruu
● Olosuhteistani johtuen en voi olla tällä hetkellä paljoa mukana. 
● Oma kiintiö yhdistystoimintaa on jo täynnä...
● Osallistujana retkille, kävelyille, luennoille, tiedonvälitys
● Retkillä 
● Seuraan netin kautta
● Takarivin Taavi
● Tapahtumien järjestämisessä
● Teemaluennot, kotiseururetket
● Tulen kun kutsutaan ja aikatauluun sopii.
● Työn kautta yhteistyötahona,  siviilinä tässä elämänvaiheessa vain tilaisuuksiin osallistuen satunnaisesti
● Yleisönä
● Ylisukupolvisessa tarinoiden siirtämisen toiminnassa.

+ muutamia “en voi olla” vastauksia 



Millä perusteella liittyisit seuran jäseneksi ja maksaisit 15 €:n jäsenmaksun?
● 🤔
● En keksi mitään perustetta olla muka tällaisessa toiminnassa, 

jolla En koe olevan mitään merkitystä.
● En ole jäsen mutta kiinnostunut
● Hyvät edut
● Ihan huvin vuoksi 
● Jo oman kotiseuturakkauteni perusteella.
● Jos kokisin rahan menevän hyvään pottiin ja saavani itse sillä 

jotain.
● Jos kokisin sen tekevän juuri tässä ajassa sopivaa toimintaa 

monille eri kohderyhmille ja yhteistyössä. Voisiko myös olla 
jotain lapsille suunnattua kerran vuodessa, tai erityyppisille 
perheille.

● Jos maksuun sisältyy esim. Jotain luentoja, kaupunkikävelyitä 
tms.

● Jos näkisin konkreettista hyötyä 
● Jos saisin jonkin edun
● Jos sen kautta löytyisi jotain mielekästä ja kiinnostavaa 

harrastettua.
● Jos voisin osallistua itse enemmän. 
● Jäsen vuodesta 1954
● kannattajajäsenyys ok
● LÖuentoja/esittyksiä jäsenille.

● Maksulliset seuran järjestämät tilaisuudet / 
tapahtumat jäsenille joko 

● ilmaisia tai alennettu maksu
● Mielenkiinnosta Jyväskylää kohtaan
● Minulle voisi riittää ihan vaan tärkeäksi kokemani 

työ. Tai sitten tilaisuudet, joissa ei tarvitsisi 
välttämättä muuta kuin osallistua mukaan 
matalalla kynnyksellä.

● Olemalla jyväskyläläinen
● Oma kotikaupunki on tämän arvoinen
● On tärkeää tietää kotikaupungin asioita, vaalia 

sen ainutlaatuisuutta ja osallistua oman 
kotikaupungin kehittämiseen ja samalla oppia 
itsekin. 

● Onko etuja tai alennuksia
● Saa tietoa Jyväskylästä
● Tilinnumero?
● Voisin liittyä

+ “olen jo jäsen” -vastaukset



Miten hyvin tunnet Jyväskylä-Seuran toiminnan?



Millaisen arvosanan antaisit Jyväskylä-Seuran toiminnalle? asteikolla 1-10



Perustelut arvosanoille 
● Ehkä tiedottamiseen seuran olemassaolosta voisi panostaa
● Erityisesti Kylä tutuksi luennot ovat tilaisuuksina olleet 

erinomaisia, mutta oikeastaan ainoa selvästi näkyvä seuran 
toiminta. Seura saisi näkyä ja osallistua enemmän ja 
voimakkaammin verkoistoitumalla muiden toimijoiden kanssa.

● Hyvät ja mielenkiintoiset luennot
● Hyvää mutta aika huonosti esillä ja suhde esim. 

asukasyhdistyksiin puuttuu.
● ihan ok, mutta voisi olla nuoremmillekin tarjontaa
● Jaksanut vuosikymmeniä kiinnostaa ihmisiä
● Jo tämä kysely kertoo, että kyseessä on aktiivinen ja 

toimintaansa kehittämään pyrkivä seura.
● Jyväskylä päivää hehkutetaan ja mitalia kohotetaan korkeuksiin, 

mutta ketä kiinnostaa. 
● Kulttuuriperinnön vaaliminen eri tavoin
● Olen kuunnellut kaksi luentoa
● Olen vasta alkanut tutustumaan ko. seuraan
● Olen vasta liittynyt ja alkanut seurata. 

● Ollut hiljaisempaa koronan takia
● On ollut kiinnostavia luentoaiheita
● Positiivista on että tehdään tällainen kysely; aina 

on betraamisen varaa; arvostan henkilöitä jotka 
tekevät tätä työtä, joka on tärkeää kaupungin 
imagolle

● Resursseihin nähden näyttävää toimintaa
● Seura on tärkeä vaikuttaja Jyväskylässä ja se on 

saanut paljon erinomaisia hankkeita toteutetuksi. 
● Toiminta jäänyt vieraaksi (ei ole välittynyt tietoa), 

ehkä myös toistaiseksi vähän liian "pienen 
piirin/sisäpiirin asia ja vain vanhempaa 
kohderyhmää.

● Uusi kerho, tietämättömyys
● Vastaa käsitystäni vuosikymmenien ajalta
● Ystävien kertomaa

+ 15 kpl:tta “en tunne seuran 
toimintaa”-vastauksia


