Jasolla asuminen sopii Seijalle

Seija Mäkinen muutti Huhtasuon Ilona 2:n sen valmistuttua syksyllä 2015.
Kouvolasta paluumuuttajana Jyväskylään muuttanut Seija on viihtynyt Jasolla.
Aktiivinen Seija arvostaa niin lähellä olevia palveluita ja Jason yhteisöllistä
naapurustoa kuin omaa rauhaakin.
Työuransa tilineuvojana tehnyt Seija on asunut suurimman osan elämästään KeskiSuomessa. Välissä kului vuosia Kouvolassa, mutta tänäkin aikana Seija Kaipasi tuttua
seutua.
- En oikein koskaan sopeutunut Kouvolaan. Kerrostaloasunnosta oli vaikea saada
ystäviä ja kaipasin jyvässeudun vesistöä, Seija kertoo
Kun Seija kuuli Jason valmistuvasta kohteesta, hän päätti tarttua tuumasta toimeen ja
hakea Jyväskylän kaupungilta järjestysnumeroa asumisoikeusasuntoa varten. Uusi koti
löytyi, jonka myötä Seija jätti Kouvolan asuntonsa vuokralle ja muutti takaisin
Jyväskylään.
- Asumisoikeusasunnossa on se hyvä puoli, että jos tästä luopuu, saa rahat takaisin
muutaman kuukauden sisällä. Ei tule sitä ongelmaa, että pitäisi myydä.

- Ajattelin myös, että täällä varmasti tutustuu paremmin muihin ihmisiin. Aluksi pohdin,
että kun ikää on sen verran enemmän, niin muistanko kaikkien nimet. Mutta se on täällä
sama tilanne kaikilla, Seija nauraa.

Harrastuksiin kuljetaan yhdessä naapureiden kanssa
Huhtasuo alueena miellyttää aktiivisesti harrastavaa Seijaa. Harrastusten lisäksi myös
peruspalvelut ovat lähellä. Harrastuksiin naapurit kulkevat kimppakyydeillä ja apua on
tarjolla myös kauppareissuille.
- Uimahallissa käydään niin, että yksi ottaa muut kyytiin ja mennään yhdellä autolla.
Käytämme myös kaupungin järjestämää ilmaista kuljetusta kerran viikossa.
- Kun taas yksi kertoo muille hyvästä salijumpasta, niin sinne tulee seuraavalla kerralla
useampia mukaan, Seija sanoo iloisena.
- Naapuriapua saa myös kauppareissuille tai vaikkapa polkupyöräongelmiin. Minäkin
olen luvannut auttaa, jos jonkun tarvitsee kauppa-asioita hoitaa.

Yhteisiä tiloja hyödynnetään porukalla
Jasolla asumiseen Seija on ollut tyytyväinen. Lähellä olevien harrastusmahdollisuuksien
ja naapuriavun lisäksi myös asukkaiden yhteiset hetket ja Jason kautta järjestetyt
palvelut ovat Seijan mieleen.
- Musta on tosi kiva, että voi mennä lukemaan sanomalehtiä yhteisiin tiloihin ja
keskustelemaan aiheista. Minulle oli yllätys, että täällä on näin paljon yhteisiä tiloja - pari
saunaa, pyykkituvat, olohuone ja keittiö.
- Täällä järjestetään bingoa, ATK-infoa ja erilaisia hoitopalveluita. Porukalla pelataan
myös korttia. Toisinaan joku käy soittamassa ovikelloakin ja kysymässä, että tulenko
pelaamaan, Seija toteaa.

Omassa kodissaan jokainen voi rauhoittua
Aktiivisten harrastusten ja yhteisen tekemisen ohella Seija arvostaa myös omaa rauhaa.
Jasolla jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteisiin aktiviteetteihin, mutta myös
rauhoittua kotona omien aikataulujensa mukaan.

- Täällä on hyvät äänieristykset, eikä esimerkiksi liikenteen melu häiritse. Tämä on
siinäkin mielessä hirveän mukava talo, että jokainen voi illasta rauhoittua ja mennä
nukkumaan, kun haluaa. Ja nousta jälleen aamulla ylös, kun haluaa.
- Yksi ystäväni on jo kiinnostunut tästä kokonaisuudesta, mitä Jasolla asuminen tarjoaa.
Sanoin hänelle, että tule tänne katsomaan ja tutustumaan, niin tiedät ja näet, millainen
tämä on, Seija kertoo lopuksi.

