KERVILÄNKUJAN
LEIKKIPUISTO

Tästä pohjoiseen päin
sijaitseva puiden muodostama
kuja saa kehuja
kauneudestaan.

Hiekkalaatikko on tärkeä
jatkossakin. Mainiota olisi, jos
laatikon reuna olisi riittävän leveä,
jotta aikuinen voisi siinä istua.

Tällainen kiipeilyteline on ok missä
on ns. isojen ja pienten puoli.

Puiston ympärillä ajaa usein mopoja ja
skoottereita oikaisten ja kovaa
vauhtia. Ei ole turvallista lapsen olla ja
juosta vapaammin.

Jokin iso kiipeily/liukumäki –rakennelma
olisi hyvä olla jatkossakin. Sellainen, mistä
pääsee useita eri reitteja alas ja ylös.
Nykyisessä pikku tunneli on kiva.

Pyörivä härveli ei ole hyvä,
on raskas pyörittää
aikuisenkin.

Puiden tuoma varjo on
tärkeää kesäkuumalla.

Uusin väline, pyörivä ja korkea, on
ihan hienon näköinen, mutta aika
isoille lapsille tarkoitettu. Paljon aika
pieniä lapsia käy kyseissä puistossa.

Pöytäryhmä sekä roskis ovat tärkeitä
eväiden syömiseen. Pöytäryhmä
kannustaa myös vanhempia
verkostoitumaan leikin lomassa.

Kiipeilyteline on ränsistynyt, mutta
lapseni tykkää siitä edelleen tosi paljon.

Lisää kiikkuja, uusia eri ikätasolle
olevia välineitä ja tekemistä.
Leikkipuistossa voisi olla
”pienoismalli” Sinkkolasta eli
maatilan pihapiiri –kokonaisuus
pienessä koossa.

Moite
Idea

Laitteet ovat huonokuntoisia,
aikansaeläneitä ja niitä on vähän. Puisto
ei ole viihtyisä. Alueen voisi käyttää
paremminkin.

Ihan pienille olisi kiva saada jotain
pieniä istuttavia kiikkuja. Isommille
perinteinen keinulauta olisi hyvä.

Pehmeä pohjamateriaali olisi hyvä,
sellainen kuin urheilukentillä. Yhdessä
Joensuun keskustan puistossa on ja se
on hyvä.
Kehu

Se, että puisto on ollut aidattu,
on ollut hyvä juttu. Myös
keinusta ja liukumäestä on
pidetty.

Paljon tyhjää tilaa leikkipuistossa.

Erilaisia maatilan
eläinhahmoja esim.
keinuiksi.

Jokin taiteeseen liittyvä juttu olisi kiva.
Olisiko se jokin vitriini, missä esillä lasten
tai taiteilijoiden taidetta, tai sitten vaikka
jokin toteemipaalu tms., minkä lapset
saisivat puiston avajaisissa maalata.

Iso tila keksiä vaikka
mitä mahtavaa!

Paahteiselle aukealle voisi rakentaa suuren
avonaisen katoksen, jonka varjoon voisi
päästä paahteella ja sateen sattuessa, ja
johon voisi esimerkiksi jättää vauvan
nukkumaan vaunuissa, kun menee
antamaan isommalle vauhtia kiikussa.

NISKAN
LEIKKIPUISTO

Pienille ja
isoille omat
liukumäet
Hiekka pois
ja asfaltti
tilalle.
Kiipeilyteline myös
pienemmille ja vaikka
keinuja niiden
yhteyteen.

Puut
kaadettava,
trampoliini
Keinuhepat, karuselli,
hämähäkkikeinu,
matalampi
kiipeilyteline.

Leikkimökki, jonne
jääkaappi, vesipiste
käsien pesuun ja
juomiseen sekä
pakastin, mistä saisi
aina syödä jäätelöä.

Pikku mökki, missä voi
pitää sadetta ja
evästellä.

Voisiko talveksi
aurata lumikasan,
johon pulkkamäki?

Vessa, että ei
tarvii puskassa
käydä.

Koripallo- ja
muita
pelipaikkoja

Pitkä ja jyrkkä
liukumäki

Isommille lapsille
haastavampaa tekemistä,
rekkitankoja,
telinevoimistelu-tyyppisiä
ratkaisuja, maatrampoliini.
Alue voisi olla myös aidan
takaa lyhyempinurmikkoinen,
kuumana päivänä
varjoalueelle myös tarvetta.

Toiveissa on
leikkipuiston
suurentaminen.

Pyöräparkki

Paikka, missä
pitää koiria.

Iso roskis, pöytä
eväiden syöntiin,
pyöräteline.
Frisbeekori
Ramppis

Trampoliini

Mopoparkki, katos,
kännykän
latausmahdollisuus,
valaisu
Idea

Lampi, jossa voi
uida ja ei ole
mutapohjaa.

Lepopaikka,
sohva ja
tyynyjä

Autoille uusi
parkkipaikka
Pingispöytä

Matalo talo, jossa paljon ovia ja
ikkunoita joka suuntaan, iso kuisti
pöytineen. Sisällä vessa, vesipiste,
puhelimen latauspiste, ehkä jopa
pieniä sohvia. Ilkivalta? Talo voisi
olla sinistä ja vihreää, valkoisilla
yksityiskohdilla, esimerkiksi.

Meneekö tässä puro?
Voisiko tähän kaivaa
pienen lammen? Talvella
jäätyisi luisteluun… Aika
vahtiminen… Ja hieno
kaarisilta sen yli. Kasveja,
kukkia. Leikkibambi
juomassa vettä…

NISKAN
LEIKKIPUISTO

Pomppukaruselli
olisi mahtava.

Voisi laajentaa aluetta, saisi alueet eri
ikäryhmille. Ottakaa huomioon myös
vesialueet. Mielestäni voisi kehittää
niitäkin tuoden nimenomaan
nuorisolle viihdyttäviä elementtejä
vesialueellekin. Mm. vaijerilla toimiva
vesiramppeja, liukumäkipuisto
maalle/veteen kaikille soveltuvaksi.
Alue voisi olla myös aidan
takaa lyhyempinurmikkoinen,
kuumana päivänä
varjoalueelle myös tarvetta.
Kiikkuja kaivataan lisää,
hoitoryhmässä on 4 lasta ja kiikkuja
nyt 3. Hämähäkkikeinusta lapset
tykkää kovasti. Kiipeilyteline on
korkea, esim. ""hämähäkinverkko"
teline tai sellainen missä olisi
matalampikin osa, olisi toimivampi
pieniä ajatellen. Keinuheppoja ja
karusellia on kaivattu kun ne
poistettiin. Liukumäen voisi
kohdistaa niin ettei aurinko paista
suoraan siihen.
Puistossa on ollut
ilkivaltaa, voisiko
asentaa esim.
videokamerat
valvomaan?

Idea

Voisiko puistossa olla
puolia, jotka palvelisivat
nuoria? Nyt nuoriso
hengailee torilla, kun ei
ole muuta paikkaa.

Hiekka pois ja
asfaltti tilalle.

Pienille ja isoille
omat liukumäet

Kiipeilypaikka olisi
kiva olla
kaikenkokoisille.
Merirosvoliukumäki,
tunneleita,
kiipeilypaikkoja
Virikkeitä kaiken ikäisille.
Huvimaja olisi kiva mm.
pöytineen eväsretkeilyä
varten.
Katos sateen suojaksi

Miten saisi leikkipuiston
toiminnallisesti ja
markkinoinnillisesti yhdistettyä
toritoimintojen kanssa: ohjaus
ja opastus torilta
tunnelmalliseen
leikkipuistoon?
Esimerkiksi Joensuussa
Jokiaseman viereisessä
leikkipuistossa läheinen joki ja
satama on hauskasti
huomioitu merirosvolaivalla.
Jotain, joka laittaa
mielikuvitusta liikkeelle.
Ulkona käytettäviä
kuntosalilaitteita kaipaisin,
esim. selkä- ja vatsapenkit,
jokin jalka- ja käsilaite.

NISKAN
LEIKKIPUISTO

Puisto on ruma.
Aikuisille ei ole
missään Enon
puistossa
mitään.

Kokeilkaa saada nuorisokin
viihtymään paikkakunnalla
mahdollisimman kauan, jopa
palaamaan opintojen
jälkeen, kun nuoruusmuistot
tekevät paikasta
rakkaamman.

Puisto on ihanalla ja
suhteellisen
rauhallisella paikalla.

Hyvä hiekkapohja, iso
hiekkalaatikko.

Aitaus on kiva. Ja iso kivi on
kiva.

Suht. keskeinen
sijainti saa kehuja,
”lähellä kaikkea”.

Pysäköintimahdollisuus
on lähellä.

Kehu
Moite

Puisto on tällä
hetkellä vähän tylsä
ja kulahtanut. Osa
välineistä on
poistettu käytöstä.

Keinuista ja telineistä
tykätään.

Ei varjopaikkoja.
Keinut ovat käydessä
lasten suosiossa aina.
Lähellä metsää, kuulee ja
näkee lintuja.

Keinuhevoset ja
karuselli puuttuu
kokonaan. Ne on
kivoja.
Hoitamaton ympäristö
ja ympäröivä epäsiisti
risukko häiritsevät.

Luonnonkivet ovat aina
hauska lisä. Kivet ovat
loistava kiipeilypaikka.

Vähän
leikkivälineitä.
Kivet ovat
vaaralliset, talvella
liukkaat, ja niihin on
hajoitettu
lasipulloja

Liukumäki on kesällä
tulikuuma kun aurinko paistaa
siihen suoraan. Tunnelit ovat
irti maasta ja niitä kaadetaan
jatkuvasti. Rikkinäisiä
leikkivälineitä on poistettu,
mutta uusia ei ole tuotu tilalle.

Nykyisin ei ole haasteita
eikä tekemistä isommille
lapsille.
Puisto on liian pimeä.

Hoitamattoman
oloinen ja
persoonaton.
Aidat ovat matalia ja
huonoja ja portti on
rikki. Nämä
huolettavat, sillä tie on
lähellä. Puisto on
vaarallinen.

Leikkipuiston vieressä kulkevan
kevyen liikenteen väylän
valaistuspylväät ovat lahoja.
Väylän valaistus olisi hyvä uusia
samalla, kun puisto
remontoidaan.

Tällä tiellä ajetaan tosi
kovaa, ja se pitää uskaltaa
ylittää kun mennään
leikkikentälle.

Aidat repsottaa
ja niiden kuntoa
voisi tarkistaa
säännöllisesti.

Pieni, tie kovin
lähellä, vanha,
ei kovin
kiinnostava.

