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 Hyvä lukija, olet tervetullut mukaan!

LOHIKOSKELLA TAPAHTUU

PAINON HALLINTAA

Tiistaisin kello 17.00  kokoontuu Uudet Elämäntavat -ryhmä 
Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2C.

Porukalla painonhallinta onnistuu paremmin kuin yksin. Tervetuloa mukaan.
Kysy lisää Raimo Rajaselta, puh. 045 6798 234.

TUPAILLAT

Sunnuntaina 18.2. kello 17.00 Tupailta Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2C.
Aiheena Presidentin valtaoikeudet. Otetaanko valta pois kokonaan? Kuuluuko valta eduskun-
nalle ja hallitukselle? Mitä siitä sano perustuslaki? Aiheeseen johdattelee Risto Höglund, jonka 

jälkeen asiasta vilkasta keskustelua. Kahvitarjoilu.

Sunnuntaina 11.3.  Tupaillassa Kansainvälisen naistenpäivän kahvitarjoilu. Päivän aiheeseen 
johdattelee kansanedustajaehdokas Jenny Lindborg.

ELÄKKEENSAAJAT

Lohikosken Eläkkeensaajat kokoontuvat joka maanantaisin kello 12.00 Kolkkotuvalla 
Kolikkotie 2C uuden puheenjohtajan, Pirkko Pirtinsolan johdolla.  Maanantaina 19.2. tar-
jotaan hernekeittoa ja vieraan eläkeläisten asialla oleva kansanedustaja  Reijo Laitinen. Kaikki 

eläkeläiset ovat tervetulleita mukaan. Kysy lisää Pirkolta, puh. 041 5444 901

NUORET KOTKAT

Joka keskiviikko kello 17.00 Kolikkotuvalle kokoontuvat 6 -12 -vuotiaat lapset Kotkaker-
hoon askartelemaan ja leikkimään. Ohjaajina Sari Alla-Ukko  ja Nadja Saarenketo. 

Kysy lisää Sarilta, puh. 050 5292 454.

MATKA BALTIAAN
JYVÄSKYLÄ – TALLINA – TARTTO – RIIKA – JYVÄSKYLÄ

Matka kestää 6 päivää. Lähtö Jyväskylästä perjantaina 29.6. kello 15.00 Kolikkotuvalta ja 
kello 15.15 tilausajolaiturista Harjukadulta. 

Paluu keskiviikkona 4.7. Laiva Helsingin satamassa kello 19.50.

Meno Viking Line M/S Rosella Tallinnaan. Laivalla buffet ja aamiainen. Satamasta lähde-
tään kello 7.30 kohti Palmsen ja Sagadin kartanoita. Opastetut kierrokset ja sisäänpääsymak-
su kuuluvat matkan hintaan. Kartanokierroksen jälkeen matka jatkuu Rakveren kaupunkiin, 

jossa on aikaa tehdä ostoksia ja tutustua paikkoihin.

Majoitukset: M/S Rosella, kahden hengen hyteissä, Tartto 2 yötä ja Riika 2 yötä, kahden 
hengen huoneissa, hintaan sisältyvät aamupalat ja illalliset sekä opastetut kiertoajelut 

molemmissa kaupungeissa (2 – 3 tuntia).

Matkan hinta 490 €

Matkalle ilmoittautumiset (nimi, syntymäaika ja osoite) 
Raimo Rajaselle, puh. 045 6798 234. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pidätämme oikeuden hinnan / ohjelman muutokseen meistä riippumattomista syistä.

Matkan on tilannut Lohikosken Sos-dem Työväenyhdistys ja järjestelyistä vastaa
Aaro Kuokkanen  A&A Travels Oy.

SÄILYYKÖ KIRJASTO?

Lohikosken Demarien puheenjohtaja 

Aluekirjastojen puolesta käytiin kova 
torjuntataistelu, jos näin sotaisia ter-
mejä käytetään. Lopettamisuhan alla 
olivat Lohikosken ja Kypärämäen kir-
jastot. Valtuuston puheenjohtaja He-
lena Virkkunen olisi lopettanut kaik-
ki lähikirjastot. Säynätsalon hän olisi 
säästänyt ja kehittänyt pääkirjastoa.
Sekä Lohikoskella että Kypärämäes-
sä taistelua tukivat paikalliset Dema-
riosastot. Kirjaston käyttäjät ja tiedo-
tusvälineet saavat ruusuja aktiivisesta 
kirjastojen puolustamisesta. Kypärä-
mäkeen tehdään uudenlainen kirjasto, 
jossa on mahdollisesti muitakin palve-
luja. Työväenyhdistys kunnostaa uudet 
tilat. Odotamme mielenkiinnolla tu-
loksia. Lohikoskella ollaan valmiit vas-
taavaan kehittämistyöhön.  16 vuot-
ta on Lohikosken kirjastoa oltu joka 
vuosi lopettamassa. Toivottavasti tänä 
vuonna ei tarvitse taas puolusta kirjas-
toa vaan saadaan rauhassa Nuoriso - ja 
Kulttuurilautakunnan kanssa yhdessä 
rakentaa hyviä palveluja.

NUORISO UNOHDETTU

Jyväskylässä on hoidettu huonosti 
nuorison asioita. Nuorisotyöntekijöi-
tä on meillä vähiten suurista kaupun-
geista vaikka Jyväskylässä on opiskeli-
joita noin 30 000.
Tästä kauhein esimerkki on Lohikos-
kelta vuonna 2005, kun nuoret saivat 
joululahjaksi tiedon, että nuorisotilan 
ovet naulataan kiinni. Kaupungilla ei 
ollut kuulemma työntekijää pitämään 

tiloja auki. Lohikosken Demarinuo-
ret Mikael Taylor ja Petri Paukama pi-
tivät ovet auki  perjantai-iltaisin ja oli-
sivat olleet valmiit jatkamaan toimin-
taa muinakin iltoina ja NCC olisi ol-
lut valmis alentamaan vuokraa, mutta 
kaupunki ei tullut nuoria asiassa vas-
taan. Tilat ovat olleet nyt toista vuot-
ta tyhjiltään. Seurauksena tästä on olut 
ilkivallan lisääntyminen ja nuorison 
”pakeneminen” keskikaupungille. 

ASUKASILLAN SATOA   

Kaupungin järjestämässä asukastilai-
suudessa pahimmaksi puutteeksi alu-
eella todettiin nuorisotilojen puute. 
Päiväkotitarjonta on hyvää, seurakunta 
ja Lohikosken Demarit tarjoavat  mo-
nenlaisia harrastusmahdollisuuksia, ur-
heilun harrastamiseen on hyvät mah-
dollisuudet ja koulun juhlasali on lä-
hes joka ilta käytössä.
Kirjastoa ei saa lopettaa vaan siitä on 
kehitettävä nuoriso- ja asukastilan ta-
painen yhteinen olohuone. Tässä työs-
sä Lohikosken Sosialidemokraatit ha-
luavat olla täydellä sydämellä muka-
na. Tilaisuudessa päätettiin jatkaa yh-
teistyötä ja kutsua alueella toimivat eri 
järjestöt suunnittelemaan asuinalueen 
kehittämistä.

Samalla vietetään Reijon päivää 
ja syödään hernekeittoa. 
Ohjelmassa mm. 
Mollin duuraajat n. kello 13.00.

Lasten omat pilkkikisat kello 10.30 -11.30. 
Luvassa yllätyksiä lapsille

PILKKIKILPAILU JA LASTEN TAPAHTUMA
Lauantaina 10.3. kello 10.00 -13.00 
Ainolassa Jyväsjärvellä.

KANSAN RUNOILTA

Kalevalan päivänä, ke 28.2. kello 17.30 Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2C.

Tule kuulemaan tai lausumaan itse. Kahvitarjoilu.
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KAAVA UUSIKSI 
Niittytien alkupäässä tapahtuu muutoksia. Kaavas-
sa varataan uusi kortteliin 71 liitettävä tontti, jossa on 
2 rakennusalaa II-kerroksisille kerros- tai rivitaloille ja 
sekä paikka autotallirakennukselle. Näiden lisäksi sal-
litaan tilalla olevan vanhan omakotirakennuksen säi-
lyttäminen tulevien asukkaiden yhteistilana. Niitty-
tietä levennetään sähkölinjan puolelle ja siltä osalta 
järjestetään kulku tulevalle tontille. Sähkölinjalla ole-
va muuntaja jää Niittytien istutettavaksi osaksi merki-
tylle alueelle.

Jo kolmatta talvea on Kolik-
kotuvalla kokoontunut jouk-
ko ihmisiä jotka ovat kiinnos-
tuneen omasta terveydestään ja 
painonhallinnasta. Kaikki jot-
ka yrittäneet laihduttaa tietävät 
kuinka vaikeata se on. Yhdessä 
se on helpompaa.

Uudet Elämäntavat ryhmä 
kokoontuu joka tiistai kello 
17.00 punnituksekseen. Jos 
paino on noussut, tulee 1€ 

sakko. Syksyllä kun aloitim-

me, mitattiin sokeri, verenpai-
ne, vyötärön ympärys ja pai-
no. Keväällä katsotaan miten 
on käynyt. Myös kaupunki on 
suhtautunut asiaan myöntei-
sesti. Meillä on ollut puhumas-
sa ja kannustamassa sairaanhoi-
taja Eija Partanen Tapionka-
dun terveyskeskuksesta. Muita 
luennoitsijoita ovat olleet mm. 
Professori Kimmo Suomi Yli-
opiston liikuntatieteen laitok-
selta ja kaupungin ravitsemus-

terapeutti Arja Sjöholm.
Laihtumisessa on tärkeää mi-

tä syöt ja kuinka paljon. Syöm-
me enempi kuin kulutamme. 
Liikunta on tärkeää mutta sillä 
ei yksin laihdu, pitää vähentää 
myös syömistä.

Tule mukaan! Järjestely vas-
tuu on Lohikosken Demareil-
la, mutta jäsenkirjaa ei kysytä. 
Kaikki ovat sydämellisesti ter-
vetulleita.

UUDET 
ELÄMÄNTAVAT

KAUPPA SÄILYY LOHIKOSKELLA
Lohikosken ostoskeskuk-
sen ja uusien kerrostalo-
jen rakentaminen etenee. 
Asemakaava on enää kau-
punginvaltuuston hyväksy-
mistä vailla valmis. NCC:
n hankekehittämispäällikkö 
Raimo Pesonen  mukaan 
rakentaminen alkaa huhti-
kuussa tai toukokuussa. En-
sin puretaan pois nykyinen 
kauppakeskus. Keväällä al-
kaa asuntojen markkinoin-
ti 12 kerroksiseen Lohikos-
ken maamerkkiin, jossa tu-
lee olemaan komeat näkö-
alat  Palokkajärvelle ja yli 
kauniin asuntoalueen. Myö-
hemmin rakennetaan pie-
nempi 5 kerroksinen talo. 

Vihdoinkin ollaan saamas-
sa hissillinen talo Lohikos-
kelle.

Miten käy Siwan?

Rakennusvaiheen ajaksi Si-
wa siirtyy entisiin Spar-
kaupan tiloihin. Tradekan 
kauppapaikkajohtajan Sep-
po Hämäläisen mukaan uu-
teen ostoskeskukseen tulee 
Valintatalo jossa on kak-
si kertaa laajemmat vali-
koimat teollisesti tuotettuja 
tuotteita ja kolme kertaa laa-
jempi tuoretavaravalikoima. 
Kauppa tulee olemaan auki 
myös sunnuntaisin. Valin-
tataloja on Suomessa 185 

kpl. Postin kanssa ollaan 
valmiit yhteistyöhön. Pos-
tin sijoittuminen Valintata-
loon on molempien yritys-
ten ja asukkaiden etu. Myös 
R-kioski tulee ostoskeskuk-
seen, joka valmistuu näil-
lä näkymin ensivuoden al-
kupuolella. Nähtäväksi jää, 
mitä muita palveluita kiin-
teistöön tulee. 

Pankkiautomaatti on kui-
tenkin jo nyt seinästä häi-
pynyt. Lohikosken Dema-
rit tulevat esittämään au-
tomaattia uuteen ostoskes-
kukseen. Nyt rahaa voi nos-
taa ainoastaan pankkikortil-
la Siwasta.

Nimi: Hannu Huttunen

Ammatti: Pappi, Lohikosken 
kappalainen
Perheeseen kuuluu: Vaimo ja 
neljä aikuista lasta, sekä Mii-
su -kissa.

Jyväskylän seutu on minulle lap-
suudesta tuttua.  Olen syntynyt 
maalaiskunnan puolella, Jyskäs-
sä.  Ensimmäiset kolme luok-
kaa kävin Jyskän  kansakoulua, 
loput Raahessa ja Ylivieskassa, 
Raudaskylän kristillisen opiston 
suojissa.  

Paluu Jyväskylään ei ollut het-
kellinen päähänpisto.  Vaimon 
kanssa mietimme usein  mah-
dollisuutta muuttaa Jyväskylään, 
jos siihen tulisi tilaisuus.  Ja ti-
laisuus tuli.  Minut valittiin Ar-
vi Tuomen seuraajaksi viime lo-
kakuussa.
Olen aikaisemmin työskennel-
lyt Vimpelissä, pesäpallopitäjäs-

sä ja mm. Etiopiassa, Suomen 
Lähetysseuran työntekijänä usei-
ta vuosia. Etiopia on yhden lap-
semme synnyinmaa ja meidän 
kaikkien toinen kotimaa.  
Lohikoskella tehtäviini kuuluu 
erityisesti Lohikosken ja koko 

Pohjoisen alueen lähetys- ja kan-
sainvälinen diakoniatyö.  Lisäksi 
vastaan yhdessä  kanttorin ja toi-
sen papin kanssa jumalanpalve-
luselämästä Lohikosken kirkos-
sa.  Toivonkin tapaavani tämän 
lehden lukijat usein kirkossa sun-

SAAMMEKO ESITELLÄ...

Kansanedustaja Reijo Laitinen luovutti vaalityöryhmänsä kanssa järjestämänsä Tapani 
Kansan konsertin yhteydessä Jämsän HimosAreenalla hyväntekeväisyyteen 3360 euron 
shekin, jonka vastaanotti eri saajajärjestöjen puolesta K-S keskussairaalaan lastenosas-
tojen tuki ry:n pj. Sini Louhivuori. 
Reijo Laitisen vaalityöryhmä on luovuttanut neljän vuoden aikana yli 10.000 euroa hy-
väntekeväisyyskohteisiin.

LAITINEN HYVÄLLÄ ASIALLA

Lohikosken eläkkeensaajien puheenjohtaja Pirkko Pirtinsola 
ojentaa eläkeläisten nimikkokynän muistoksi Lohikosken uu-
delle kappalaiselle.
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”VIRTAA RIITTÄÄ!”
Olet toiminut kansanedus-
tajana kuusitoista vuotta, 
vieläkö sinulla riittää 
motivaatiota viidennelle 
kaudelle?

Riittää ilman muuta, muu-
ten en olisi edes asettunut eh-
dokkaaksi. Lähden tosi in-
nostuneena käymään näitä 
vaaleja, eikä minulla ole vie-
lä paljon mitään ikää.

Oletko koskaan laskenut, 
kuinka monta matkaa 
olet tehnyt Helsingin ja 
Jyväskylän välillä?

Niitä on todella paljon. 
Olen pääsääntöisesti yksi tai 
kaksi yötä Helsingissä ja se 
tarkoittaa sitä, että matko-
ja tulee useampia viikossa. 
Se on tämän työn ikävimpiä 
puolia, kun ravaa tätä väliä, 
vaikka sen tekee lentäen.

Onko ollut sellaisia hetkiä, 
jolloin olet miettinyt kan-
sanedustajatyön mielek-
kyyttä?

Tietysti, mutta kertaakaan 
ei ole tullut sellaista tilannet-
ta, että olisi ikävä lähteä töi-
hin, ei. Kyllä innostus on säi-
lynyt ja upeaa tässä työssä 
on, että päivät ovat niin eri-
laisia. Ja on myös niin, että 
tässä työssä pääsee vaikutta-
maan. Olen sanonut, että jos 
joku kansanedustajaehdokas, 

jopa kansanedustaja väittää, 
että eihän yksin voi mitään, 
se on väärä näkökulma. Vaa-
leihin on lähdettävä sillä mie-
lellä, että asioita voi muut-
taa, viedä eteenpäin, muu-
toin ehdokkaaksi ei kannata 
edes lähteä. 

Oletko tietoisesti pitänyt 
työsi ja yksityiselämäsi 
tiukasti erillään toisistaan?

No joo, kyllä olen. Perhettä 
ei ole tuotu lehtien palstoille. 
Perhe on tukena alusta saak-
ka ollut ja kantaa tosi kovan 
vastuun. Se on tietoinen va-
linta: eipä meillä ole eri leh-
det käyneet tekemässä juttu-
ja, eikä tule.

Punamultahallitus on istu-
nut neljä vuotta, onko Oy 
Suomi Ab nyt paremmassa 
kunnossa kuin neljä vuotta 
sitten?

Sillä tavalla on, että talous 
on kehittynyt hyvin, Suo-
men talouden kasvu on ollut 
lähes kaksinkertainen mui-
hin Euroopan maihin ver-
rattuna. On toteutettu jär-
kevää talouspolitiikkaa, mi-
kä on mahdollistanut työlli-
syyden kasvun, vaalikaudella 
on luotu lähes 100 000 uut-
ta työpaikkaa. Valtiontalous 
on huomattavasti paremmas-
sa kunnossa, valtionvelkaa on 
lyhennetty, mikä on supista-
nut korkomenoja ja näin on 
syntynyt jaettavaa. Verotus-
ta on kevennetty tällä vaali-
kaudella yli neljä miljardia, 
mutta valtion verotulot ovat 
kasvaneet. Toisaalta sekä va-
rallisuus- että tuloerot ovat 
suurentuneet rajusti ja meil-
lä on kasvanut se joukko, jol-
la menee tosi huonosti, köy-
hyys ja syrjääntyneisyys on li-
sääntynyt. Näiden poistami-
nen on sosialidemokraattien 
kärkitavoite seuraavalla halli-
tuskaudella. 

Entäpä eläkeläisten 
asema ja toimeentulo?

Verotuksen puolella on on-
gelmia. Valtion verotuksen 

alinta tulorajaa tulee nostaa 
siten että yhä useampi pie-
nituloinen vapautuu valtion 
verotuksesta. Lisäksi indeksi-
järjestelmä pitää korjata, pal-
kansaajia korkeampi verotus 
oikaista ja tehdä kansaneläk-
keeseen tasokorotus.

Miten arvioit Jykesin 
puheenjohtajana 
Jyvässeudun kehitystä?  

Elinkeinopolitiikan alueel-
la on saatu hyviä tuloksia ai-
kaan. Nyt ne panokset, joita 
tehtiin 90-luvun puolessa vä-
lissä, kantavat hedelmää, yri-
tysten määrä on korkeam-
pi kuin koskaan. Rakenne-
työttömyys on edelleen käsit-
tämättömän suuri ongelma. 
Kuntakoon osalta jää näh-
täväksi, mitä kunnat tulevat 
esittämään. Tämän vuoden 
elokuun loppuun mennessä 
Jyväskylän seudun yhdeksän 
kunnan pitää tehdä esitys sii-
tä, miten tällä alueella järjes-
tetään palvelut ja minkälaisel-
la rakenteella.

Oletko myös ydinvoiman 
kannattaja?

Olen ollut kannattamassa 
viidennen ydinvoimalan ra-
kentamista ja ensi vuonna, 
vaalien jälkeen on syytä odot-
taa, että teollisuudelta tulee 
hakemus kuudennesta. Me 
tarvitsemme lisäkapasiteettia, 
meidän on nostettava omava-
raisuusastetta, meidän on ol-
tava vähemmän öljy- ja hiili-
riippuvaisia, meidän on käy-
tettävä uusia energiamuotoja. 
Taas helmikuun alussa näh-
tiin, että energiantuotantom-
me on kapasiteettinsa ylära-
joilla. Perusvoimaratkaisuna 
ainoa vaihtoehto on ydinvoi-
man lisärakentaminen. Sa-
malla on kannustettava sääs-
tämään energiaa.

Jos Kokoomus on viemässä 
Suomea Natoon etuovesta, 
tekevätkö demarit sitten 
saman takaoven kautta?

Eivät missään tapaukses-
sa. Niin ei tulla toimimaan. 

Olemme liittoutumattomia, 
meillä on itsenäinen puolus-
tus. Nykyinen valittu linja on 
luonut mahdollisuuden to-
teuttaa järkevää turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikkaa, ei-
kä ole näköpiirissä, että lin-
jaa täytyisi muuttaa. Natos-
ta on suoritettava kansanää-
nestys, jos se tulee ajankoh-
taiseksi.

Millainen hallituspohja 
olisi mieleisesi seuraavalla 
kaudella?

Vaalit käydään ensin ja suu-
rin puolue käynnistää halli-
tuksen muodostumistunnus-
telut. Teemme kovasti töitä, 
että sosialidemokraatit saa-
vuttaisivat vaalivoiton ja suu-
rimman puolueen aseman, 
jolloin päästäisiin rakenta-

maan hallitusta. Aika näyt-
tää, mistä kumppanit löyty-
vät, ohjelma ratkaisee. Nykyi-
nen hallituspohja on toimi-
nut yllättävän hyvin - porva-
rihallitus olisi kylmää kyytiä.

KYLLÄ MAAPALLO PELASTUU
Keski- Suomi on tämän vuosikymme-
nen loppuun mennessä johtava osaaja 
ympäristöteknologian alalla Suomessa, 
Euroopassa ja laajemminkin. Jyväsky-
län ympäristötutkimuskeskus on alal-
laan maamme kolmen suurimman la-
boratorion joukossa. Yliopistossamme 
on ympäristö- ja biotieteiden laitos ja 
kolme alan professuuria. 

Keski- Suomessa on hyvät edellytyk-

set kehittää luovia ratkaisuja ympäris-
töteknologian alalla, olla mukana rat-
kaisemassa kärjistyviä ympäristöongel-
mia. Mutta samalla on mahdollisuus 
luoda alan työpaikkoja ja teollisuutta 
Keski- Suomeen. 

Alan yrityksiä on jo syntynyt ja syn-
tyy. Esimerkkeinä vaikkapa Stemco 
Oy, Metener Oy, MK Protech ja Bio-
deg Finland Oy.

Kasvihuoneilmiön torjunnassa on 
kolme suuntaa: fossiilisten polttoai-
neiden käytön vähentäminen, ympä-
ristöteknologian laaja kehittäminen ja 
kansainvälinen yhteistyö. Kun Yhdys-
valloissa presidentti parin vuoden ku-
luttua vaihtuu, EU:n ei tarvitse yk-
sin kantaa vetovastuuta kasvihuone-
päästöjen torjunnassa. Näin voi aina-
kin toivoa.

Suomella on oma paikkansa EU- jä-
senenä tässä kehityksessä. Me olimme 
aloitteellisia kylmän sodan aikana; sa-
maa linjaa voidaan jatkaa nyt maapal-
lon kuumetessa. Pessimismiin ei ole 
syytä.

Olli Santanen

Pohjoinen Jyväskylä tavoitti kansanedustajaehdokas 
Reijo Laitisen vaalikiireiden keskeltä. Kimurantteja 

kysymyksiä Reijolle esitti Tony Melville.
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Vaalit ovat tulossa ja taas kan-
sanedustajaehdokkaat puhuvat 
suut vaahdossa vanhusten ti-
lanteen parantamisesta ja nuo-
risotyöttömyydestä. Mutta ku-
kaan ei ole kiinnostunut meistä 
hieman yli kolmekymppisistä, 
jotka valmistuivat 90-luvun la-
mavuosina. Ja osa meistä kehta-
si olla silloin vielä niin tyhmiä, 
että pyöräytti muutaman muk-
sun tähän maahan, kun ei töis-
tä ollut tietoakaan.

Nyt kun Suomi porhaltaa 
kovaa ja korkealla, kukaan ei 
ota vastuuta tästä väliinputo-
ajaporukasta, joka kitkuttelee 

työmarkkinatuella tai tehden 
pätkätöitä, koska millekään 
alalle ei löydy päivitettyä kou-
lutusta. Ja soppaan kun lisätään 
nyt reilun kymmenen vuoden 
iässä olevat lapset joiden kulu-
tus kyltymättömine ruokaha-
luineen ja harrastuksineen ylit-
tää vanhemman / vanhempien 
tulotason mennen tullen, ei ole 
ihme että moni ei tässä oravan-
pyörässä jaksa.

Syy ja seuraus

Yhteisvastuukeräyksen teema-

na on tänä vuonna ”Ehjä lap-
sen mieli”. Kotimaassa avuste-
taan mm. perheitä joissa van-
hempi kärsii masennuksesta. 
Teema on hyvä, mutta taas hoi-
detaan seurausta eikä paneudu-
ta masennuksen syihin. Varsin-
kin yksinhuoltajan on hyvin 
vaikea säilyttää mielentervey-
tensä tässä paineiden ristiaal-
lokossa. Pitää yksin vastata ko-
dista, lapsista ja toimeentulos-
ta. Työtä et saa ilman koulutus-
ta ja kouluttautua et voi, koska 
opintorahalla ei tule perhe toi-
meen. Onko siis mikään ihme, 
jos vanhempi masentuu yrittä-

essään selvitä vuodesta toiseen 
riittämättömillä tuloilla.

Keino helpottaa tämän ryh-
män elämää olisi erittäin yksin-
kertainen. Tehdään uudelleen-
kouluttautuminen helpom-
maksi ja ennen kaikkea rahal-
lisesti mahdolliseksi. Ei esimer-
kiksi yksinhuoltajan ole mah-
dollista lähteä päätoimiseksi 
opiskelijaksi nykyisellä opin-
torahalla.

En usko että olisi aivan mah-
dotonta tehdä eduskunnassa 
aloitetta, jolla tähän maahan 
saataisiin sitä kauan kaivattua 
ja koulutettua työvoimaa, josta 

kuulemma tulee olemaan pulaa 
kymmenen vuoden sisällä. Esi-
merkiksi voitaisiin kaksi vuot-
ta työttömänä olleelle ihmiselle 
maksaa opintorahana kahden – 
kolmen vuoden koulutusajalta 
saman verran kuin mikä on ny-
kyinen työmarkkinatuen mää-
rä. Uskon että pitkässä juoksus-
sa sijoitus olisi kannattava sekä 
ihmisen itsensä että yhteiskun-
nan kannalta. 

Jos minulle ilmoitettaisiin 
työvoimatoimistosta, että saan 
opiskella itselleni uuden am-
matin tai päivittää aikanaan 
hankkimani koulutukseni il-

man että nykyinen onneton tu-
lotasoni laskee entisestään, läh-
tisin riemusta kiljuen opiskele-
maan. Kumpi on tälle yhteis-
kunnalle mielekkäämpää. Se, 
että olen vielä kahden vuo-
den päästäkin työtön ja raha-
vaikeuksissa jatkuvasti kamp-
paileva, väsynyt äiti vai uu-
delleenkoulutettu ammattilai-
nen, joka saa ensimmäistä ker-
taa eläissään ehkäpä vakituisen 
työpaikan.

Hanna Pilke

YKSI UUDELLEENKOULUTUS, KIITOS

KESTÄVÄÄ ENERGIAA
Energiapolitiikka on keskeinen osa 
kestävän kehityksen politiikkaa. Ener-
gian tuotanto ja kulutus vaikuttavat 
ilmaston muutokseen sekä talouskas-
vuun ja työllisyyteen.

Olemme jo Suomessa nähneet, et-
tä ydinvoiman lisärakentaminen vä-
hentää investointeja uusiutuviin ener-
gioihin, joissa on globaalissa mit-
takaavassa energiantuotannon tule-
vaisuus. Ympäristöteknologioissa on 
myös Suomen kansantalouden tule-
vaisuus, jos päätämme satsata alaan. 
Valtion on tarjottava kehittämistu-
kea uusiutuvan ympäristöteknologi-
an yrityksille primäärilaitosten käyn-
nistämisen helpottamiseksi. Kansain-
välinen kilpailukyvyn edellytys alalla 
on nimenomaan toimivat kotimark-

kinat. Suomen on panostettava ener-
gia-alan tutkimukseen ja tuotekehi-
tykseen energiaa säästävän ja sitä ym-
päristöystävällisesti käyttävän tekno-
logian kehittämiseksi.

Yrityksien ja kotitalouksien kan-
nustaminen kehittämään ja ottamaan 
käyttöön uutta teknologiaa edellyt-
tää verotuksen, päästökaupan, muun 
säätelyn sekä kehittämistukien käyt-
töä. Näitä säätelyn ja tukien kustan-
nuksia arvioitaessa on muistettava, et-
tä koko yhteiskunnan kannalta pääs-
töjen vähentämisen ja energiaturvalli-
suuden laiminlyömisen kustannukset 
ovat paljon suuremmat.

Teollisuus kuluttaa noin puolet 
Suomen kokonaisenergiasta. Raken-
nusten lämmitys ja liikenne vastaa-

vat noin 40 prosentista energian ku-
lutuksesta ja niiden osalta kotitalo-
uksien päätökset ovat tärkeitä. Tietoi-
suus energiaan liittyvistä ympäristö-
ongelmista on lisännyt niiden kulut-
tajien määrää, jotka haluavat omilla 
valinnoillaan vähentää muun muassa 
ilmaston kuormittumista. Kuluttajan 
kannalta suurimmat ratkaisut liittyvät 
asunnon lämmityksen ohella liiken-
teeseen ja kodin sähkölaitteisiin. 

Yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
nen mahdollistaisi kaukolämmityk-
sen yleistymisen lisäksi nykyistä kat-
tavamman joukkoliikenneverkon luo-
misen sekä palveluiden saavuttamisen 
helpommin kävellen tai pyöräillen. 
Maa- ja yhdyskuntarakennepolitiikan 
epäonnistuminen näkyy yhteiskun-

nan henkilöautoistumisena ja sähkö-
lämmityksen osuuden kasvuna. Lähi-
vuosien yhteiskuntapolitiikan keskei-
seksi tavoitteeksi on nostettava yhdys-
kuntarakenteen ekotehokas tiivistä-
minen, joka mahdollistaisi kuluttaji-
en energiaa säästävät valinnat.

Ilmaston muutoksen hidastaminen 
aiheuttaa suuria kustannuksia ja on 
varauduttava, että kustannukset tule-
vat lisääntymään jatkossa. Ihmiskun-
nan on panostettava nyt uusien ener-
giansäästö- ja tuotantoteknologioi-
den kehittämiseen sillä niiden saami-
nen tuotantokäyttöön voi kestää kym-
meniä vuosia. 

Jenny Lindborg

Lohikosken kirjastolla järjes-
tettiin 8.12.2006 Lohikosken 
kaupunginosahistorian julkis-
tamistilaisuus. Kirjaa oli jo val-
misteltu suhteellisen pitkään ja 
sitä oli myös monelta taholta 
kaivattu. Tulevasta menestyk-
sestä saatiin jo jonkinlaista esi-
makua, sillä paikalla oli noin 
70 asiasta kiinnostunutta hen-
kilöä ja kirjaa myytiin yli 150 
kappaletta.

Kirjan tekemisessä oli suu-
ri vastuu Lohikosken työväen-
yhdistyksellä. Se kutsui kool-
le neuvottelukunnan, jossa 
oli edustajia alueella toimivis-
ta yhteisöistä ja yhdistyksistä 
mm. seurakunnan ja Lohikos-
ken koulun edustajat, erittäin 
myönteisenä nähtiin Kankaan 
tehtaan entisen isännöitsijän 
Erkki Rekolan muistelut Kan-
kaan tehtaan panoksesta alu-
een kehittämisessä.  Edelleen 
Työväenyhdistys kantoi talou-
dellisen vastuun kirjan kustan-
tajana. Lisäksi kirjaa tukivat 
taloudellisesti Jyväskylän kau-
punki, Keski- Suomen Osuus-
pankki ja M-real. Kuitenkaan 
kirjaa ei olisi syntynyt ilman 
Eino Haron aloitteellisuutta ja 
pitkämielisyyttä asiassa.

Kirjan kirjoittajaksi valittiin 
hum. kand. Eeva Stolt. Hänen 
tekstinsä on saanut kiitosta 

mm. sanomalehti Keskisuoma-
laisessa. Kirja kertoo Lohikos-
ken asutuksen synnystä Kan-
kaan paperitehtaan ympärille. 
Siinä seurataan alueen kehitty-
mistä ”röttelökylästä” kaupun-
gin hyvänvoivaisemmaksi kau-
punginosaksi. Pitkälle 1950-
luvulle saakka alueella oli kol-
me mahtitekijää: Kankaan pa-
peritehdas toi leivän, Lohi-
kosken työväenyhdistys tarjosi 
henkistä ravintoa ja urheilu-
seura Lohi mahdollisti ruu-
miinkulttuurin harjoittamisen. 
Luonnollisesti taustalla olivat 
kunta ja kaupunki, koulu ja 
seurakunta. Uudet asuntoalu-
eet 1960-luvulla toivat uusia 
asukkaita ja uusia aatteita.

Kirjasta otettiin 500 kappa-
leen painos, joka on tällä het-
kellä käytännössä myyty lop-
puun. Joitakin kappaleita saat-
taa vielä olla myymättä Lohi-
kosken koulun oppilaskunnal-
la, jolta niitä voi tiedustella. 
Lisäksi kaupunginkirjasto osti 
kirjoja 8 kappaletta ja varmaan 
suurin osa niistä on Lohikos-
ken kirjastossa eli kirjan lainaa-
minen on hyvä vanha keino lu-
kea se. Työväenyhdistyksellä ei 
ole tarkoitus ottaa kirjasta uu-
sintapainosta.

Risto Höglund

LOHIKOSKEN ALUEEN HISTORIA –
PAIKALLINEN  BESTSELLER VAROKAA 

RUOTSIN 
TIETÄ
Ruotsin porvarihallitus 
on hyökännyt työttömi-
en, eläkeläisten ja työläis-
ten kimppuun. Oikeis-
tohallitus pyrkii nujer-
tamaa ammattiyhdistys-
liikkeen. 

 Ruotsin porvarihallitus 
poistaa verovapauden ay - 
liikkeen jäsenmaksuilta ja 
työttömyysvakuutusmak-
suilta. Työttömyyspäivära-
ha pienennettiin. Päivära-
ha pienenee mitä pidem-
pään työttömänä ja maksu-
päiviä vähennettiin.   
 Työttömyyskassat ovat 
joutuneet nostamaan jä-
senmaksuja. Työttömyys-
kassan jäseneksi pääsyä vai-
keutetaan. Pätkätyöläisten 
on vaikeampi liittyä työt-
tömyyskassoihin. Vuorot-
teluvapaasta  luovutaan.
  Työmarkkinainstituutti ja 
integraatiovirasto lakkaute-

taan. Porvarit aikovat pois-
ta omaisuus- ja kiinteistö-
veron. Valtion yrityksiä ol-
laan myymässä. Myös eläk-
keet ovat vaarassa. 12 vuot-
ta vanha sopimus eläkkeistä 
on rikottu. Yksityistämises-
tä ja ulkoistamisesta on tul-
lut itsetarkoitus. Stop-la-
ki ollaan kumoamassa. Se 
avaa mahdollisuuden laa-
jalle sairaalatoiminnan yk-
sityistämiselle. Laki kiel-
tää yliopistosairaaloiden 
myynnin.
  Porvarihallitus antaa yksi-
tyistää ja kilpailuttaa kaikki 
sairaalat. Jos Ruotsissa pi-
dettäisi nyt vaalit, voittaisi 
sosialidemokraattien johta-
ma liittouma. 
  Meillä on valittavana joko 
Suomen Sosialidemokraat-
tien tie tai Suomen por-
varien ihannoima Ruot-
sin tie. 
Sinä päätät.

Syksyllä ilmestynyt historiakirja sai myönteisen vas-
taanoton. 500 kappaleen painos myytiin loppuun en-
nätysajassa.
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HUHTASUO

Vaalikamppailu on kiihkeimmil-
lään ja sinun äänesi on tärkeä.

Muista, että he joilla on kaik-
ki asiat hyvin käyvät varmas-
ti äänestämässä, ja huolehtivat 
että lapsensakin käyvät. He ha-
luavat säilyttää etunsa tulevina-
kin vuosina. Sinä nukkuva ää-
nestäjä annat myös äänesi hei-
dän hyväkseen.

Huhtasuolla uusien aluei-
den kaavoitus ja ja alkavat ra-
kennushankkeet lisäävät Huh-
tasuolla asuvien määrää tule-
vina vuosina. Runsaasta asu-
kasmäärästä huolimatta olem-
me edelleen liikennesumpussa 
Suluntien ja Laukaantien liit-
tymässä. Kiertoliittymä todet-
tiin parhaaksi vaihtoehdoksi jo 
vuosia sitten. Vaikka asukkaat 
ovat vuosia valittaneet vaaralli-
sesta ja tukkoisesta liikenteestä, 
ei tilanteeseen ole saatu paran-

nusta. Kesällä 2006 kaupunki 
rakensi kiertoliittymän Sulun-
tien ja Varikontien liittymään. 
Asukkaina ihmettelimme kal-
lista ratkaisua, jota perusteltiin 
useilla peltikolareilla kyseisessä 
risteyksessä. Liian kovaa vauh-
tia risteyksessä olisivat kun-
non töyssyt hiljentäneet huo-
mattavasti halvemmalla. Sulun- 
ja Laukaantien liittymä on jo 
yhden ihmishengen vaatinut. 
Kaupunki on puolustellut hi-
tauttaan rahapulalla, sekä sil-
lä että toisena osapuolena on 
Keski-Suomen Tiepiiri, jolla ei 
myöskään ole rahaa.

Keskisuomalaisesta saattoi 
lukea syksyllä tiepiirin edusta-
jan mukaan, ettei erityistä kii-
rehtimisen tarvettakaan olisi.

Huhtasuon Sosialidemokraa-
tit ovat toimittaneet alueem-
me liikkeisiin ja palvelupis-

teisiin kaksi eri adressia, jois-
sa vaadimme Sulku- Laukaan-
tien kiertoliittymän mahdolli-
simman pikaista rakentamista. 
Vetoomukset lähetetään Jyväs-
kylän kaupunginhallitukselle ja 
Keski-Suomen Tiepiirille.

Käykää kirjoittamassa ni-
menne, että saadaan mahdol-
lisimman suuri määrä ihmi-
siä asukkaidemme vaatimuk-
sen taakse.

Marraskuisissa seurakunta-
vaaleissa huomattavasti aikai-
sempaa runsaampi määrä seu-
rakuntalaisia kävi äänestämäs-
sä. Kiitos tästä kuuluu vaalitoi-
mintojen siirtymisestä ihmis-
ten pariin marketteihin. Sosia-
lidemokraatit saivat runsaasti 
ääniä, ja saimmekin kolme lisä-
paikkaa kirkkovaltuustoon. Kii-
tos siitä teille hyvät seurakunta-
laiset. Huhtasuon demareista 

valtuustoon valittiin Marjatta 
Hynynen, hän on myös kirk-
koneuvoston jäsen sekä kirkko-
neuvoston edustaja Pohjoisessa 
alueneuvostossa. Alueneuvos-
toon valittiin Siru Kovala Hals-
silasta sekä Pirkko Pirtinsola ja 
Tapio Lumioja  Lohikoskelta. 
Riku Hytti valittiin alueneu-
voston varajäseneksi. Työmme 
on jo alkanut. Alueneuvoston 
jäsenet siunataan tehtäväänsä 
Huhtasuon kirkossa sunnuntai-
na 4.3. 2007 klo 10.00.

Hyvää kevään odotusta ja 
aurinkoisia päiviä. Muistakaa 
käydä kirjoittamassa nimenne 
adresseihin Huhtakeskuksessa 
ja käyttäkää ääntänne maalis-
kuussa.

Marjatta Hynynen
Huhtasuon Sosiali-

demokraattien pj

ANNA ÄÄNESI VAIKUTTAA

Jyväskylällä tuli tämän vuo-
den alussa kymmenen vuotta 
täyteen poliittisilta voimasuh-
teiltaan oikeistoenemmistöise-
nä kaupunkina. Näistä kahdek-
san ensimmäisen vuoden aika-
na kaupungin talous ajettiin 
kuralle ja näin vaarannettiin 
kuntalaisten peruspalveluiden 
rahoituspohja. Kaksi vuotta sit-
ten tilannetta alettiin korjata. 

Kunnallisvaaleissa 2004 suu-
rimman puolueen aseman saa-
vuttaneina me sosialidemokraa-
tit otimme aloitteet käsiimme. 
Julkisuudessa ilmoitimme pyr-
kivämme laajapohjaiseen ohjel-
malliseen yhteistyöhön tavoit-
teenamme kaupungin talou-
den tervehdyttäminen ja pal-
veluiden turvaaminen. Alijää-
mäisiä tilinpäätöksiä riittävästi 
selailtuaan numeroiden pääl-
le ymmärtävät porvaritkin oli-
vat havahtuneet tilanteen va-

kavuuteen. Yhteistyön hyväs-
sä hengessä he suostuivat kääri-
mään pikkutakkiensa ja jakku-
pukujensa hihat. Näin alkoivat 
taloustalkoot. 

Talouden tervehdyttämisen 
ura on tunnuslukujen valossa 
onnistuttu löytämään hyvin. 
Kiitos siitä kuuluu yhteistyö-
kykyisille ja –haluisille ihmi-
sille. Päänvaivaa sosialidemo-
kraateille on aiheuttanut se, et-
tä analyysit potilaan tarvitse-
mista rohdoista ovat toisinaan 
kovasti poikkeavat uusliberaa-
lin koulukunnan kollegoiden 
kanssa. Ajattelutapojen erilai-
suutta kuvaa, hyvin tai huonos-
ti, seuraava vertaus.  

Kauppakadun ja Väinönka-
dun kulmauksessa Alvar Aallon 
suunnittelema vuonna 1925 
valmistunut Jyväskylän Työvä-
entalo on kiitettävästi ylläpi-
detty, erinomaisessa kunnossa 

oleva rakennus, jonka moninai-
nen käyttö sykkii aktiivista elä-
mää. Siitä huolehditaan, kun-
toa arvioidaan ja tehdään tar-
vittavat peruskorjaukset. Ra-
kennusta ylläpitää Jyväskylän 
Työväenyhdistys pääosin omil-
la varoillaan. Rakennus ajatel-
laan ikuisena.  

Päinvastainen esimerkki on 
saman arkkitehtineron vuonna 
1927 suunnittelema suojelus-
kuntatalo Kilpisenkadulla. Ra-
kennus on käytännössä lähes 
käyttökelvoton. Mikään taho ei 
ole arvostanut sitä sen kulttuu-
rihistoriallisen arvon vaatimal-
la tavalla, eikä ottanut vastatak-
seen sen ylläpidosta ja kunnos-
tuksesta. Ilman suojelua raken-
nus olisi jo aikoja sitten jyrätty 
maan tasalle.

Samalla periaatteella kuin 
työväenyhdistys suhtautuu työ-
väentaloon, suhtautuvat dema-

rit kunnallisiin palveluihin. Pe-
rustaltaan kestävä, uudistet-
tava, jatkuvasti erinomaisessa 
kunnossa ja omana tuotantona. 
Tavasta, jolla Jyväskylässä on 
suhtauduttu Suojeluskuntata-
loon, tulee puolestaan mieleen 
oikeistopolitiikan suhtautumi-
nen peruspalveluihin. Oman 
palvelutuotannon perustaa na-
kerretaan, annetaan rapautua, 
räjäytetään pois ja rakennetaan 
uusi tilalle. Logiikka hämmäs-
tyttää. Eiväthän pienet porsaat-
kaan juosseet tiilitalosta olki-
majaan sutta pakoon.  

Poliittisten voimasuhteiden 
määrittämänä syntyvät sitten 
ne rakenteet, jotka kaupunki-
laisille näkyvät ja tuntuvat tar-
jolla olevina palveluina. Monia 
eri kaupunginosien asukkail-
le välttämättömiä lähipalvelui-
ta ollaan lopetettu tai oltu lo-
pettamassa, terveydenhuoltoon 

ajetaan liiketoiminnan pohjalta 
toimivia tuottajia, kaupungin 
omaa henkilöstöä vähennetään, 
kaikkea mahdollista kalkyloi-
daan, hallinnoidaan ja uudel-
leenjärjestellään. Todennäköi-
sesti ollaan jo ajauduttu sii-
hen, että toteutetut ylilyönnit 
joudutaan purkamaan ja pal-
veluverkko palauttamaan tii-
viimmäksi vastaamaan todel-
lisia tarpeita. Tarpeita, joista 
kuntalaiset ovat lukuisilla ad-
resseilla kertoneet.

Kun on seurannut, kuinka 
kuntalaisten tahto ja toteutet-
tu politiikka ovat kohdanneet, 
tulee väistämättä mieleen esi-
merkki Ranskanmaalta. Siel-
lä 1700-luvun lopulla Ludvig 
XVI ollessa hallitsijana Rans-
kan kuningatar Marie Antoi-
netelle valiteltiin, että kansalla 
ei ole leipää ja he näkevät näl-
kää. Tähän Antoinette vasta-

si: Miksi he eivät syö leivoksia?  
Jyväskylän demarit ovat useissa 
julkilausumissaan puolustaneet 
lähipalveluita ja jyrkästi vastus-
taneet terveysasemien yksityis-
tämistä. 

Talouden kuntoon saattami-
nen ihmisten todelliset tarpeet 
huomioiden ei voi toteutua sie-
luttomalla rationalisoinnilla ja 
uusliberaalien oppien mekaani-
sella soveltamisella. Tältä poh-
jalta jatkamme työtä kaupun-
kilaisten parhaaksi jatkossakin. 
Muuten, kuningatar Marie-An-
toinette tuomittiin kuolemaan 
syytettynä maanpetoksesta.

Simo Halttunen
Jyväskylän Sos.dem. 

Kunnallisjärjestö
järjestösihteeri 

SIELUTONTA POLITIIKKAA

Neljä vuotta sitten sosialide-
mokraatit ottivat tavoitteeksi 
1,1 miljardin � lisäyksen hyvin-
vointi yhteiskunnan vahvistuk-
sen. Sen olemme tehneet. Nyt 
SDP:n puheenjohtajan, Eero 
Heinänuoman mukaan Dema-
rit ovat valmiit 2,4 miljardin 
euron menojen lisäyksiin sosi-
aaliturvaan ja hyvinvointipal-
veluihin.

Eero Heinäluoma varoittaa 
löysistä verolupauksista. Huo-
lenpito vanhuksista vaati lisää 
rahaa. Nyt on pidettävä lähim-
mäisistä huolta!

Kolme asiaa pitää nyt lait-
taa kuntoon seuraavaan nel-
jän vuoden aikana.

1.Työllisyystalkoot jatkuvat. 
Luodaan edellytykset 100 000 
uuden työpaikan syntymiseen. 
Nuorisotyöttömyys on poistet-

tava. Aktiivisella työvoimapo-
litiikalla autettava pitkäaikais-
työttömiä ja nuoria. Emme jä-
tä ketään markkinavoimien ar-
moille. Tavoitteena on täys-
työllisyys!

2. Vanhustenhoitoa on pa-
rannettava monin eritavoin. 
Lisää hoivatyöhön lähivuosi-
na 20 000 henkeä. Vahvistam-
me omaishoitajien tukipalvelu-
ja. Takaamme vanhuksille riit-
tävät kotipalvelut. Turvaam-
me ikäihmisille, vammaisille ja 
mielenterveyskuntoutujille toi-
mivat asunnot. 

Lapsilisiä on korotettava! 
Ensimmäisen lapsen osalta ko-
rotus on oltava huomattava. 
Vanhempainvapaata on piden-
nettävä kuukaudella.

3. Ilmaston muutokseen on 
haettava oikeat lääkkeet! 

Taistelemme ilmastonmuu-
tosta vastaan : Öljyriippuvai-

suudesta vapaa Suomi 2030. 
Lisäämme biopolttoaineitten 
käyttöä. Uudistamme ajoneu-
voveron ympäristönäkökohtien 
pohjalta.  Kannustamme ym-
päristön suojeluun myös talo-
udellisin keinoin. Turvaamme 
kohtuhintaisen  ja saatavuudel-
taan varman energian.

Luonnon monimuotoisuu-
den säilyminen takaa meille 
hyvän elämän. Luonto antaa 
meille ruokaa ja suojaa. Viime-
kädessä se takaa demokraatti-
sen ja vapaan yhteiskunnan.

Porvarivaihtoehto
tiedetään

Se on minä keskeinen markki-
navaihtoehto, vähän kuin it-
seään äänestäisi. Se on kaunii-
ta puheita vastuusta mutta se 
on todellisuudessa lisää valtaa 

markkinavoimille. Se on hei-
kommat palvelut ja rahan val-
taa terveyden- ja vanhusten-
hoidossa ja koulutukseen pää-
syssä. Se on suurempia palkka 
ja tuloeroja. Sanoi SDP:n Ee-
ro Heinäluoma puheenjohtaja 
vaalikamapanijan avauksessa.(l
yhennelmä)  

Kannattaa äänestää

Näiden sosialidemokraatti-
en tavoitteiden saavuttaminen 
vaati sinun äänesi! Nämä asi-
at voidaan toteuttaa jos sosiali-
demokraatit ovat hallituksessa. 
Ruotsi ja USA ovat varoittavia 
esimerkkejä oikeistohallitusten 
toimista. Eikä pidä unohtaa Es-
ko Ahon oikeistohallituksen ra-
juja leikkauksia.

HYVINVOINTI JA TYÖLLISYYS 
ETUSIJALLA

HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT RY

KEVÄTKOKOUS 19.3. 2007 KLO 18.00
NEVAKADUN PÄIVÄKESKUS, NEVAKATU 2

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUSASIAT
KAHVITARJOILU TERVETULOA

Huhtasuon Sosialidemokraattien
johtokunta vuonna 2007

Marjatta Hynynen pj. puh. 281 701,  0456-706 789.
 Ritva Oksanen siht. puh. 282 018, 050-3049041.

 Jouko Pulkki vpj. Reijo Kananen, Kirsti Turunen, Ellen 
Tuikkanen ja Riku Hytti. Rahastonhoitaja Terttu Sandelin.

 maanantaina 12.3.2007 kello 12.00-13.00

Tule keskustelemaan
kansanedustaja Reijo Laitisen kanssa

Kahvit tarjoa Reijon tukiryhmä.

HUHTASUON KYLÄTOIMISTOLLA

Reijon päivän kahvit
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POHJOINEN JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Lohikosken Sos-dem Työväenyhdistys ry, 

Huhtasuon Sosialidemokraatit ry

Päätoimittaja: Raimo Rajanen

Sivunvalmistus: Grafiikka Rutanen, Hanna Pilke
Painopaikka: Kangasalan Kirjapaino.  

Painosmäärä: 11 000 kpl

Jakelu: Mannila, Taulumäki, Lohikoski, Heinälampi, Lutakko, 
Tuohimutka, Aittorinne, Kivistö, Kangasvuori, Pupuhuhta, 

Huhtasuo ja Rasinrinne

Puheenjohtaja/jäsenvastaava
Raimo Rajanen
Saratie 7, 40250 JKL
puh. 283 375
raimo.rajanen@jippii.fi
045 679 8234

Varapuheenjohtaja
Reijo Laitinen
Sammaltie 9, 40250 JKL
puh. 283 363
reijo.laitinen@eduskunta.fi
0400 544 110

Taloudenhoitaja/kirjanpitäjä
Raija Kuorttinen
Lohikoskentie 18 E 43, 
40320 JKL
puh. 271 544
kuorttinen.raija@luukku.com
 0400 968 595 

Sihteeri / tiedotussihteeri
Hanna Pilke
Tavintie 6 Q 153, 40400 JKL
puh. 041 441 7171
hanna.pilke@suomi24.fi

Pirkko Pirtinsola
Kolikkotie 2 A, 40320 JKL
puh. 676 918

Tuulikki Kannisto
Massankärrääjäntie 9, 
40250 JKL
puh. 0400 603 495
tuulikki.kannisto@luukku.com

Jouni Autio
Schaumannin puistotie 21, 

40100 JKL
puh. 040 724 3734
j.autio@luukku.com

Risto Höglund
Ruokotie 29, 40250 JKL
puh. 283 136
rijohogl@cc.jyu.fi
050 566 2197

Ismo Kokko
Oravanmarjankuja 4, 
40340 JKL

Tony Melville
Yläpaula 6 A, 40250 JKL
puh. 050 2464
tony.melville@kolumbus.fi

Varajäsenet

Mika Rajanen
Pajutie 7, 40250 JKL
puh. 0500 774 926
mika.rajanen@netti.fi

Jukka Blomberg
Pihlajapolku 1, 40250 JKL
puh. 010 464 5183
jukka.blomberg@m-real.com

Petri Paukama
Lehtorannantie 15 A 9, 
40520 JKL
puh. 040 522 9252
petriolavi@hotmail.com 

LOHIKOSKEN DEMARIEN
JOHTOKUNTA 2007

Jaostot ja toimikunnat

Kulttuurijaosto - vastaa laulu- 
ja runoilloista

Vastuuhenkilö: Tuulikki Kan-
nisto

Sirkka Penttinen, Raija Kuort-
tinen, Ismo Kuorttinen, Petri 
Paukama, Asta Höglund ja Ris-
to Höglund

Tiedotusjaosto - vastaa Pohjoi-
nen Jyväskylä –lehden toimit-
tamisesta

Vastuuhenkilö: Raimo Rajanen

Hanna Pilke, Tony Melville, 
Raija Kuorttinen ja Risto Hög-
lund

Jakeluvastaava: Ismo Kokko

Nuorisojaosto - vastaa nuorille 
suunnatuista tapahtumista

Vastuuhenkilö: Petri Paukama

Mikael Taylor, Sari Ala-Ukko, 
Miisa Pöyhönen, Jouni Riihi-
mäki ja Hanna Pilke

Koulutusjaosto - vastaa tupail-
tojen teemoista ja Uudet Elä-
mäntavat -kerhon toiminnasta

Vastuuhenkilö: Risto Höglund

Jukka Blomberg, Jouni Riihi-
mäki, Tony Melville ja Han-
na Pilke

Ay-jaosto

Puheenjohtaja: Jouni Autio

Raija Kuorttinen, Pauli Ilto-
la, Tapio Näivö, Sirpa Kämä-
räinen, Juhani Saarikko, Timo 
Heikkinen, Ismo Kuorttinen, 
Jukka Blomberg ja Raimo Ra-
janen

Naisjaosto

Vastuuhenkilö: Pirkko Pirtin-
sola

Tuulikki Kannisto, Pirjo Perkiö, 
Laila Rossi

Mökkitoimikunta

Vastuuhenkilö: Mika Rajanen

Tarja Perkiö, Jouni Autio, Ei-
no Haro, Markku Tokola, Aulis 
Pirtinsola ja Pirkko Pirtinsola

Historiatoimikunta - avustaa 
Lohikosken Työväenyhdistyksen 
historian kirjoittajaa

Vastuuhenkilö: Raimo Rajanen

Eino Haro, Risto Höglund, 
Pirkko Pirtinsola ja 
Sirkka Penttinen

Kansainvälisten asiat 
Tony Melville

Eläkkeensaajien 
yhteyshenkilö 
Pirkko Pirtinsola

Vuokra-asuntojen yhtiöko-
kousedustaja
Raija Kuorttinen

Kunnalliset luottamustoimet 
2005 - 2008

Kaupunginvaltuusto  
Reijo Laitinen ja Tony Melville
   
Jouni Autio, varavaltuutettu
Hanna Pilke, varavaltuutettu
( 01/2006 - )

Kaupunginhallitus  
Jouni Autio, varajäsen

Liikuntalautakunta  
Hanna Pilke

Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Tony Melville
Mikael Taylor, varajäsen

Kulttuuri- ja 
nuorisolautakunta 
Petri Paukama, varajäsen

Kaupunkisuunnittelu
lautakunta
Risto Höglund, varajäsen
Raija Kuorttinen, varajäsen

Keskusvaalilautakunta
Raija Kuorttinen, varapuheen-
johtaja

Tarkastuslautakunta
Raimo Rajanen, varajäsen

Nimistötoimikunta
Raija Kuorttinen

Käräjäoikeuden lautamies
Ismo Kokko

K-S sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuusto
Tony Melville

Jyvässeudun kehitysyhteistyö
JYKES hallituksen pj  
Reijo Laitinen

Jyvässeudun liukkaan kelin
ajoharjoittelurata Oy
Raimo Rajanen

Jyväskylän 
kaupunkiseurakunta

Pohjoinen alueneuvosto
Pirkko Pirtinsola, jäsen
Tapio Lumioja, jäsen

Kiinteistöhallinnon 
johtokunta
Petri Paukama, jäsen

Nuorisotyö 
Mikael Taylor, varajäsen
    
Mikael Taylor, varajäsen

Lohikosken koulu järjesti Isänpäivän aamukahvit koululla. Kahvin lisäksi lapset lauloivat ja soittivat papoille ja 
isille, joita oli saapunut ruokala täyteen. Heitä puhutti koulun remontin siirtyminen. Ikkunat piti uusia ja muu-
tenkin koulua korjata ulkoapäin. Nyt meidän pitää olla aktiivisia ja seurata että lupausten mukaan remonttira-
hat tulee ensi vuoden budjettiin.

ISÄT KUNNIAAN
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Valitse 
pankki, 
josta saat 
bonusta.

Lohikosken historiatyöryhmän edustajat (vas.) Risto 
Höglund ja Eino Haro. Kirjan Tehtaan valoista kaupun-
gin valoihin vastaanottivat toimitusjohtaja Keijo Manner 
ja pankinjohtaja Alpo Tanskanen. Luovutustilaisuudessa 
kiitettiin yhteistyöstä ja muistettiin menneitä. 


