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 Hyvä lukija, olet tervetullut mukaan!

LOHIKOSKELLA TAPAHTUU
www.sdplohikoski.fi

Lohikoski -foorumissa ja yhteistyö-
ryhmässä on todettu yksimielises-
ti Lohikosken suurimmaksi ongel-
maksi nuoriso- ja asukastilan puute. 
Yhteistyöryhmään on kuulunut alu-
een asukkaiden edustajia ja kaupun-
ginvirkamiehiä eri hallintokunnista. 
Myös Lohikosken Sosialidemokraa-
tit ovat olleet jo muutaman vuoden 
ajan erittäin aktiivisia asian suhteen. 
Olemme tehneet kulttuuri- ja nuori-
solautakunnalle kaksi aloitetta tilan 
saamiseksi.

Nuorisotilan ovi on ollut kiinni jo 
pari vuotta. Uusien tilojen tarve on ol-
lut kova ja nyt on päädytty yksimie-
lisesti esittämään uusien tilojen ra-
kentamista liikuntapuistoon nykyisen 
huoltorakennuksen paikalle. Raken-
nus on todella huonokuntoinen ja jo-
ka tapauksessa purettava pois. Sijainti 
on ihanteellinen kaikille alueen toimi-
joille. Tila palvelisi koulun tarpeita esi-
merkiksi jälkkäri-toiminnassa, urhei-
lijoiden sosiaalitilana, kentän huolto-
tilana, asukastilana ja mikä tärkeintä, 
nuorisotilana.

Jotta talo olisi mahdollisimman mo-
nipuolisessa käytössä, tulisi tilasta teh-

dä sekä kolmannen sektorin, että kau-
pungin omien toimintojen yhteinen 
tukikohta. Taloon olisi mahdollista si-
joittaa sosiaali- ja terveyspalveluita ja 
toimintansa voisi aloittaa myös alueen 
oma kyläkahvila. Minikirjasto mahtui-
si tähän kuvioon mainiosti, koska sen 
rakentamista ei ole vielä aloitettu kou-
lun yhteyteen.

Jokainen Jyväskylän lähiö tarvit-
see oman nuoriso- ja asukastilanti-
lan. Varsinkin nyt kun Jyväskylä laaje-
nee ensi vuoden alusta, on entisestään 
kiinnitettävä huomiota keskusta-alu-
een ulkopuolelle jäävien asumalähiöi-
den viihtyvyyteen. Kuokkalaan tulee 
yhteinen kirjasto sekä nuoriso- ja asu-
kastila. Säynätsalossa on hyvä ja toimi-
va monitoimitalo. Huhtasuolla on kir-
jasto, nuorisotila ja työttömien ylläpi-
tämä ruokala samassa kiinteistössä.

Nyt odotamme nopeita myönteisiä 
päätöksiä kaupungin luottamushenki-
löiltä, että tilat saadaan käyttöön mah-
dollisimman pian.

Hanna Pilke
tiedotussihteeri  

Lohikosken Sosialidemokraatit ry

MONITOIMITALO
LOHIKOSKELLE

KAIKKI TAPAHTUMAT KOLIKKOTUVALLA,  KOLIKKOTIE 2 C

UUDET ELÄMÄNTAVAT - ryhmä 

kokoontuu joka tiistai kello 17.00.

Yhdessä yritetään pitää painoa hallin-
nassa ja jopa laihtua. Punnitus ja vil-
kasta keskustelua eri aihepiireistä jo-
ka kerta.

11.3 vieraana Jyväskylän Kuntolii-
kunnan puheenjohtaja Leena Yks-
järvi. Hän kertoo kuinka tärkeää pai-
nonhallinnassa on liikunta ja 
opastaa sauvakävelyn saloihin. Jos si-
nulla on jo sauvat, niin ota mukaan.

18.3 vieraana erikoissairaanhoitaja 
/ työsuojeluvaltuutettu Asko Juutti.  
Hänen luentonsa aihe on EI VAIN LEIVÄSTÄ - kohti henkistä hyvinvointia.

23.4 vieraana sairaanhoitaja.
Mitataan verenpaine, verensokeri ja syödään terveellisesti. - Ei osanottomaksua

KIRJOITTAJAPIIRI 
kokoontuu joka toinen maanantai. Seuraava kokoontuminen on 17.3. kello 17.00.

Vetäjänä on Tarja Perkiö, joka mielellään kertoo lisää aiheesta.  
Soita numeroon 050 5720 707. Lehdessä on myös Tarjan kirjoitus aiheesta sivulla 3.

keskiviikkona 12.3. kello 18.00 tuttuja lauluja
ja jos ei osata, niin opetellaan.

Meitä säestää haitarilla Veikko Ruuhilahti. Jos sinua laulattaa, niin 
olet sydämellisesti tervetullut! 

LAULETAAN YHDESSÄ

RUNOILTA LOHIKOSKEN KIRJASTOLLA
Osoitteessa Lohikoskentie 18, Minna Canthin päivänä,

keskiviikkona 19.3. kello 18.00.

Minna Canthin runoja lausuu Sirkka Penttinen
Runoja lausuu Asta Höglund

Kirjailija, runoilija Ahti Vilma lausuu omia runojaan.  ( kirjoja myynnissä)
Myös sinä voit lausua runon. Omaa tuotantoa taikka muiden kirjoittaman.

ILOINEN MATKA VENÄJÄLLE
TERIJOKI-NOVGOROD-PIETARI
20–24.7.2008

Lähtö on Kolikkotie 2:n pihasta kello 5.45, Har-
jukadun tilausajolaiturista kello 6.00.

20.7. Terijoki, yövytään hotelli Geliokseen, illalli-
nen ja yhteinen illanvietto kello19.00.

21.7. Aamiainen ja lähtö kello 9.00 kohti Nov-
gorodia. Käynti Repinossa, Ilja Repinin ko-
ti / taidemuseossa sekä käynti Kronstatissa. Kel-
lo 16.00 saavutaan Novgorodiin, jossa illallinen 
kello19.00.

22.7. Aamiainen ja lähtö kello 9.00 opastetul-
le kiertoajelulle sekä käynti ”Pikku-Kremlissä”. 
Kiertoajelun jälkeen on vapaata tutustumista 
kaupunkiin. Kello 14.00 lähdetään kohti Pieta-
ria. Kello 17.00 ollaan Pietarissa, jossa majoittu-
minen hotelli Azimuun. Illallinen hotellissa.

23.7. Aamiainen ja kello 9.00 lähtö opastetulle 
kaupunkikierrokselle (kesto noin 3h).
Käynti Venäläisen taiteen museossa halukkaille 
hintaan 16 €. Muitakin vaihtoehtoja on. Ajan 

salliessa ostos - ja tutustumisaikaa keskustaan. 
Kello 19.00 illallinen Ravintola Troikka / Kaba-
ree esitys.

24.7. Aamiainen ja lähtö kello 9.00 kohti Vii-
puria. Käynti pellavamyymälässä ja mahdolli-
suus tehdä torilla viimeiset ostokset. Jyväskyläs-
sä olemme noin kello 22.00.

Matkaan hintaan kuuluu 4 aamiaista, 3 illallis-
ta hotellissa ja yksi illallinen Ravintola Troikassa 
sekä Kabaree, ryhmäviisumi/ pakollinen venäjän 
vakuutus. Opas on mukana koko matkan, bussi-
matkan ohjelman mukaan.

Matkan hinta 2 hengen huoneessa 435 €.
                      
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Raimo Rajanen, 
puh. 045 6798 234 tai raimo.rajanen@netti.fi

Matkan järjestäjä: Aaro Kuokkanen, 
A&A Travels Oy.
Matkan tilaaja: 
Lohikosken Sosialidemokraatit ry.
www.sdplohikoski.fi

Puheenjohtaja/jäsenvastaava
Raimo Rajanen 045 679 8234 
raimo.rajanen@netti.fi 

Sihteeri / tiedotussihteeri
Hanna Pilke 041 441 7171 
hanna.pilke@suomi24.fi               

Varapuheenjohtaja
Jukka Blomberg
Taloudenhoitaja
Raija Kuorttinen

Lohikosken sosialidemokraatit ry:n
johtokunta 2008

Lohikosken Eläkkeensaajat kokoontuu joka maanantai kello 12.00 Kolkkotuvalla 
Kolikkotie 2 C. Lisätietoja puheenjohtaja Pirkko Pirtinsola 04125444901 

vieraita: 
10.3. Gloria Lapitan-Ahstiani ja Galina Ahtamo. Mikä on VIRMA-projekti?
Mielekkään elämän verkosto ikääntyneillle maahanmuuttajille ja suomalaisille 
17.3.2008 Mehiläisyrittäjä Sulo Suuntala kertoo hunajan hyvistä
ominaisuuksista, maistiaiset ja hunajaa myynnissä. 

20.4. Teatterimatka Saarijärven työväennäyttämölle katsomaan Opria.
Lipun hinta 10 € kyydistä joutuu maksamaan pienen korvauksen. 
Soita Pirkolle.-  Yhdistyksellä on netissä omat sivut, jotka löytyy 
Eläkkeensaajat kautta Piirit/Lohikoski

HEI ELÄKELÄINEN

Varsinaiset jäsenet
Pirkko Pirtinsola
Tuulikki Kannisto 
Jouni Autio  
Risto Höglund 
Ismo Kokko 
Tony Melville 

Varajäsenet
Reijo Laitinen 
Mika Rajanen
Jarno Välinen
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Lohikosken työväenyhdistyksellä pyörähti syksyl-
lä käyntiin pieni mutta innokas uusi kerho, kir-
joittajapiiri. Ryhmä on tarkoitettu kirjoittami-
sesta kiinnostuneille, sekä aloittelijoille että jo pi-
dempään harrastaneille. Pyrimme saamaan uutta 
intoa harrastukseen sekä lisätietoa kirjoittamises-
ta. Syksyn aikana tutustuimme itseen kirjoitta-
jana, keskustelimme aloittamisen vaikeudesta ja 
vaihdoimme kirjoituskokemuksia. Hieman pu-
huimme eri kirjoittamisen lajeista sekä elämäker-
takirjoittamisesta.

Kevään aiheina ovat ainakin lukeminen ja luo-
vuus, jotka liittyvät läheisesti kirjoittamiseen. Pu-
humme myös motivaatiosta ja muita aiheita ote-
taan ryhmän toiveiden mukaan käsiteltäviksi. Li-
säksi teemme helppoja kirjoitusharjoituksia ja 
kotitehtäviä. Osallistumme runoiltaan ja huhti-
kuulla on mahdollisuus käydä Jyväskylän Kirja-
messuilla. Kevään päättyessä vietämme päivää yh-
distyksen mökillä Kalliorannassa, kauniin Leppä-

veden rannalla. Otathan kynän ja vihkon ohella 
myös pyyhkeet ja uikkarit mukaan.

Ryhmään osallistumiseen riittää innostus asi-
aan, muita pääsykokeita ei ole! Vetäjä on itsekin 
harrastajakirjoittaja, ja porukalla opimme toinen 
toisiltamme. Ja tietysti vietämme rentoja muka-
via hetkiä yhdessä.

Tervetuloa joukkoon! 

Tarja Perkiö
ryhmän vetäjä

Lisätietoja p.050 5720 707

KIRJOITTAJAPIIRI

JÄSENVALTAA LISÄTTÄVÄ
Sosialidemokraattisen puolu-
een puoluekokous Hämeenlin-
nassa kesäkuun alussa on herät-
tänyt suurta huomiota kansa-
laisten keskuudessa ja medias-
sa. Eniten on toistaiseksi ollut 
esillä puheenjohtajavaali, mut-
ta lähempänä kokousta var-
masti asiakysymykset nousevat 
henkilökysymysten rinnalle.
Hämeenlinnan kokoukseen 
osallistuu tuhatkunta sosialide-
mokraattia valitsemaan SDP:
n puoluejohtoa ja hyväksy-
mään viittä laajaa tulevaisuus-
ohjelmaa, jotka käsittelevät so-
sialidemokratian uudistumista, 
suomalaisen työn tulevaisuutta, 
ilmasto- ja ympäristökysymyk-
siä, henkistä hyvinvointia ja 
kulttuuria sekä toimivia kunta-
palveluja. Nämä ohjelmat tule-
vat vaikuttamaan jokaisen suo-
malaisen arkeen lähivuosina.
Kansalaiset ja järjestöjen jä-
senet kaipaavat uusia tapoja 
vaikuttaa ja osallistumismah-
dollisuuksien lisäämistä. Tä-
mä edellyttää kaikilta järjes-
töiltä, myös poliittisilta puo-

lueilta toimintatapojen ja jär-
jestötyön uudistumista. SDP 
on ollut jo yli sadan vuoden 
ajan Suomen suurimpia jäsen-
demokratiaan perustuvia kan-
sanliikkeitä, ja sen on näytettä-
vä muille esimerkkiä uudistaes-
saan toimintatapojaan.
Omalta kohdaltani annan 
puoluehallituksessa tilaa 
muille ja keskityn eduskunta-
työhön ja kunnallispolitiik-
kaan. SDP:n puoluehallituk-
sessa olen saanut olla muka-
na vuodesta 1993.
Keski-Suomesta asetetaan eh-
dolle puoluehallitukseen ky-
vykäs ja kokenut mies- ja nais-
ehdokas, niin kuin edellisellä-
kin kerralla. Puoluehallitukses-
sa on säilytettävä hyvä suku-
puolijakauma sekä yhdistelmä 
kokemusta ja tuoreutta. Päi-
vänpolitiikan linjaukset ja pää-
töksenteko on siirtynyt puolu-
eista eduskuntaryhmiin, jolloin 
on tärkeää, että puoluehalli-
tuksesta ei muodostu vain kan-
sanedustajista koostuvaa pää-
töksentekoelintä. Tällä hetkel-

lä puoluehallitukseen on eh-
dolle asetettu kansanedustaja 
Susanna Huovinen ja SDP:n 
piirin varapuheenjohtaja Ah-
ti Ruoppila.
SDP:n puoluekokous on herät-
tänyt jo tässä vaiheessa ennätys-
määrin yleistä mielenkiintoa.
Hämeenlinnan kokouksessa 
käsitellään mm. SDP:n uudis-
tumista käsittelevä ohjelma ja 
joukko sääntömuutosesityksiä. 
Todennäköistä on, että jäsenis-
tölle annetaan jatkossa enem-
män vaikutusmahdollisuuk-
sia mm. puheenjohtajavaalis-
sa. Nykyisillä säännöillä vai-
kuttamisen paikka on puo-
luekokousedustajien vaalissa.  
Postivaali järjestetään 15.-31.3. 
Näin puolueen jäsenet voivat 
etukäteen kysellä ehdokkailta 
heidän mielipiteitään ja ajatuk-
siaan sekä ohjelmakysymyksis-
sä että henkilövalinnoissa.

Reijo Laitinen 
kansanedustaja 

reijo.laitinen@eduskunta.fi

Kankaan tehtaalla on pape-
rinvalmistus ja siihen liitty-
vä prosessi erilaisine toimin-
toineen käynnistetty vuonna 
1872. Ammattiosasto tehtaal-
le  perustettiin vuonna 1905. 
136 vuotta paperinvalmistus-
ta ja yli sata vuotta henkilöstön 
yhteistä edunvalvontaa, on pi-
tänyt sisällään vain yhden py-
syvän elementin ja se on jatku-
va muutos. Jälleen kerran hen-
kilöstö ja Kankaan tehdas on 
suuren muutoksen edessä.

Maailman tehokkain 
konelinja.?

PK 4-linja jatkaa toimin-
taansa ja keskittyy uuden Ga-
lerie Silk- tuotteen valmistuk-
seen. Kankaan henkilöstövah-
vuus on jatkossa noin 130, jos 
tehokkuutta tarkastellaan, tuo-
tettua paperitonnia per/ henki-

lö on PK 4- linja todellinen ras-
kassarjalainen. Osaavan hen-
kilöstön, toimivan konseptin, 
modernin konetekniikan, uu-
sien raaka-aineiden, tuoteke-
hityksen, rehellisen ja avoimen 
yhteistoiminnan avulla Kan-
kaalla tehdään paperia vielä 
pitkälle tulevaisuuteen.

PK 2 v. 1960 – 2008

PK 2- konelinja käynnis-
tyi 1960, konelinjan viimei-
nen käyntipäivä oli keskiviikko 
20.2.2008.

YT- neuvottelut aloitettiin 
13.11.2007, ja päätöspöytäkir-
ja allekirjoitettiin 18.2.2008. 
Yhteistoimintamenettelyssä 
henkilöstön edustajat esittivät 
useita erilaisia vaihtoehtoja ko-
nelinjan jatkumisen puolesta. 
Yhteistä näkemystä konelinjan 
jatkolle ei kuitenkaan löydetty, 

joten linja jouduttiin henkilös-
tön suureksi pettymykseksi py-
säyttämään lopullisesti.

Työtovereita ei jätetä

Valitettavasti monella työn-
sä tunnollisesti, sitoutuneesti ja 
vahvalla ammattitaidolla, vuo-
sikausia hoitaneella Kankaalai-
sella, ja heidän perheillään on 
tällä hetkellä suuri huoli työstä 
sekä toimeentulosta tulevaisuu-
dessa. Yhteistoimintamenette-
lyssä neuvoteltiin lakisääteistä 
muutosturvaa laajempi toimin-
tamalli irtisanomisten kohteek-
si joutuville henkilöille. Muu-
tosturvalla tarkoitetaan toimin-
tamallia, jolla parannetaan tuo-
tannollisin ja taloudellisin pe-
rustein irtisanotun työntekijän 
asemaa. Muutosturvan tavoit-
teena on siis mahdollisimman 
nopea työllistyminen. Kankaal-

ta nyt irtisanomisen kohteeksi 
joutuvat henkilöt ovat korke-
an ammattitaidon ja asenteen 
omaavia työntekijöitä, ja näin 
ollen lakisääteistä muutostur-
vaa laajempaan toimintamal-
liin oli myös työnantaja halu-
kas sitoutumaan. 

Henkilöstövaikutusten mi-
nimointi ja sopeutusohjelman 
kesto on sovittu vuoden 2010 
syksyyn asti, jolloin uskomme 
jokaisen nyt irtisanotun hen-
kilön olevan uudelleensijoit-
tuneena.

Taistelu työpaikoista, uudel-
leensijoittumisesta ja toimeen-
tulosta ei pääty irtisanomisen 
jälkeenkään yhdenkään toverin 
osalta, eikä ketään jätetä yksin 
jatkossakaan. 

Työsuojeluvaltuutettu
 Jukka Blomberg

KANKAALLA JATKUU
PAPERINVALMISTUS!

 ”Kun kirjoitamme kokemuksesta,
me korjaamme oman elämämme satoa.”

Ronni Goldberg

ENNEN olin töissä Tourulan tehtaalla 34 
vuotta levyosastolla. Timin monissa  Luot-
tamustehtävissä, joista tärkeimpänä  pidän 
työsuojeluvaltuutetun tehtävää.
TÄNÄÄN olen eläkeläisenä mukana  Metal-
li 74 veteraanijaostossa, Valmetin  eläkeläi-
sissä, Lohikosken Sosialidemokraattien  Pu-
heenjohtajana Mottoni on: Nyt ei työ hait-
taa  yhteisten asioitten hoitoa!
HUOMENNA vaadin liitolta aktiivista otet-
ta valtiovaltaan päin taitetun indeksin kor-
jaamiseksi. Palkkakehitys on otettava pa-
remmin huomioon eläkkeitä korotettaessa. 
Eläkeläisten kuntoutus- ja virkistystoiminta 
kiinteäksi osaksi liitomme toimintaa.
Uuden suurliiton perustaminen on panos-
tusta työläisten huomiseen. Siinä työssä tar-
vitaan puheenjohtaja Erkki Vuorenmaata.

Eläkeläinen 

Raimo Rajanen

18
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’Minulta on tiedusteltu’, pa-
kinoi mainio tarinankertoja 
Timo Roos Uutispäivä De-
marissa. 

Niin on minultakin tiedus-
teltu otsikon kysymystä, tekoja 
ja tosia maalaiskunnan dema-
riryhmästä. Näin etenkin uu-
den Jyväskylän perustamispää-
töksen jälkeen. Vastaan nyt, et-
tä pesemme pyykkimme tykö-
nämme roiskimatta kuraa aa-
tetoverien niskaan. Mielestäm-
me se on sydämen sivistystä ja 
arvostusta myös toisinajatte-
levia demareitamme kohtaan, 
joilta olemme saaneet tuta eri-
laista totuutta.

Ketään ei ole tähän päivään 
mennessä erotettu epäviralli-
sesti eikä virallisesti ryhmästä 
tai sen puheenjohtajuudesta. 
Se on fakta. 

Uuden kunnan perustami-
sessa saimme syksyn aikana 
valtuutettuina vahvan tuen ää-
nestäjiltämme, jotka olisivat 
halunneet ottaa kantaa itsekin 
neuvoa antavalla kansanäänes-
tyksellä tai sitten liitospäätök-
sen siirtämisellä syksyn kun-
nallisvaalien jälkeen tehtäväk-
si. Oli joukossa kannattajakin. 
Aktiivisille kuntalaisille kiitos 
koko ryhmän puolesta kaiken-
laisista mielipiteistä.

Miksi päätöstä vastaan? Use-
at selvitykset vahvistivat oman 
kunnan palvelutehokkuuden 
ja laadun olevan korkeammal-
la tasolla kuin naapurissa Jy-
väskylässä. Maalaiskunnan ta-
lous petraantui kuluneen vuo-
den aikana terveen talouden 
suuntaan. Tilikauden ylijäämä 
osoitti ennakkotiedoissa noin 
7 miljoonaa euroa. Tulevaisuu-
teen jäävät tulevan kaupun-
gin investointiohjelmasta n. 30 
miljoonan euron säästöt joka 

tapauksessa tehtäväksi.  Huo-
lemme palveluiden tarjonnas-
ta ja säästöjen kohdentumi-
sesta tulevaisuudessa kasvoivat 
maalaiskunnan alueiden osalta 
erityisesti. Aika näyttää, josko 
olimme väärässä.

Odotimme liitossopimuk-
selta konkreettisempaa valmis-
telua mm. organisaation ja pal-
veluiden osalta. Mm. terveys-
palvelut ovat tyystin uuden 
edessä vuoden 2010 jälkeen.

Ryhmämme olisi mielellään 
nähnyt kunnanjohtaja Lepis-
tön viitoittaman etenemisen. 
Ensin kuntajakoselvitys ja ana-
lyysi, ja mahdollinen valmiste-
lu hallitummasta uuden kau-
pungin perustamisesta. 

Oma ei-ääneni liitokseen 
perustui pääosin sopimuksen 
sisältöön. Siksi toivon, että 
kaikki innovatiiviset, maail-
moja syleilleet saatesanat jot-
ka päätöstä edelsivät, kanta-
vat kolmen kunnan yhdistämi-
sen olennaisesti menestyväm-
pään tulevaisuuteen. Onnistu-
nut fuusio tulee olemaan kovaa 
työtä ja yhdessä pohdittuja ta-
voitteita, joihin sitoutua. Pal-
jon myönteistä mainetta niit-
tänyt Oulun kaupunki osoi-
tettiin valtuustossa joutuneen 
taloudelliseen ahdinkoon lii-

tosten seurauksena. Sillä koke-
muksella arvostettu keskusta-
valtuutettu toppuutteli innok-
kaimpia säilyttämään todelli-
suudentajunsa uuden kunnan 
luomisessa. Näivettylä ei muu-
tu Päivettyläksi itsestään.

 Huolemme on edelleen ta-
savertaisen valmistelun tahdos-
ta ja taidosta sekä hyvästä joh-
tamisesta, tehokkaasta orga-
nisaatiosta saattaa uusi Jyväs-
kylä taloudellisesti kestävälle 
pohjalle. 

Maalaiskunnan Demariryh-
mä ei ole ankkuroinut itseään 
menneisyyteen vaikka omiem-
me puolta pidimmekin ky-
seenalaistaessamme esitetyt to-
tuudet. Näin merkityksellises-
tä asiasta oli käsittämätöntä 
koko valmistelun ajan vallin-
nut työrauhaan vedottu vai-
tonaisuus. Valitettavasti se to-
teutui myös ryhmätoiminnas-
samme. Jos yhteistyö puuttuu 
tuen saaminenkin ontuu väis-
tämättä. 

Ja se toinen vastaus: Vietiin-
kö kuin pässiä narussa? - Ehkä 
yritettiin, mutta vastaan pis-
timme.

Omalta osaltani toinen val-
tuustokausi loppuu jo tänä ke-
väänä. Taakse jää Ritoniemi, 
omakotiasuminen, kunnallis-
politiikka ja mukavien, erilais-
ten ihmisten 15-henkinen val-
tuustoryhmä mielipide-erois-
ta huolimatta. Edessä toivot-
tavasti sopivasti työtä ja vapaa-
aikaa Nisulan mäelle kotiutu-
essa muiden rientojen ohessa. 

Kiitän äänestäjiäni, en asetu 
ehdolle uudessa Jyväskylässä. 

Seija Laosmaa
Jyväskylän mlk:n sos.dem. 

valtuustoryhmän vara-
puheenjohtaja

KUIN PÄSSIÄ NARUSSA

Uuden Jyväskylän yhdistymis-
päätöstä edelsi mittava selvitys-
työ, johon kuntajakoselvittäjä 
Jarmo Asikaisen rinnalla osal-
listui Jyväskylän kaupungin ja 
maalaiskunnan luottamushen-
kilöitä ja viranhaltijoita.Hen-
kilöstön edustajat ovat olleet 
koko prosessin ajan mukana, 
joten henkilöstön ääntä ja esil-
le tulleita kysymyksiä on voi-
tu huomioida esim. henkilös-
tösopimusta laadittaessa. Myös 
kuntalaisten ääntä on kuunnel-
tu aktiivisesti mm. järjestämäl-
lä keskustelutilaisuuksia.

Lähtökohtana uudelle kun-
nalle on ollut, että peruspal-
velut turvataan tasapuolisesti 
kuntalaisille  myös tulevaisuu-
dessa. Suurten ikäluokkien siir-
tyminen eläkkeelle näkyy vää-
jäämättä työvoiman saatavuu-
dessa, joten tähänkin asiaan 
on syytä varautua ennakkoon.  
Uudella kunnalla on parem-
mat mahdollisuudet huolehtia  
esim. työvoiman rekrytoinnis-
ta ja  henkilöstön kehittymis-
mahdollisuuksista. Tavoitteena 
on työpaikkakehityksen vah-
vistaminen ja osaavan työvoi-
man saatavuuden turvaaminen 
seudun työpaikkoihin. Seudun 
ja koko Keski-Suomen haaste 

on työttömyyden nujertami-
nen. Elinkeinopolitiikan mo-
nimuotoisella kehittämisellä  
tähänkin asiaan on paremmat  
mahdollisuudet yhdessä kuin 
itsenäisesti toimien. 

Uudessa kunnassa on tavoit-
teena edistää eri elämänvai-
heissa olevien asukkaiden hy-
vinvointia. Uudella kunnalla 
on hyvät mahdollisuudet tar-
jota erilaisia vaihtoehtoja asu-
miseen. Kuntalaisten hyvin-
voinnin edistämisen kannal-
ta ennaltaehkäisevä toiminta ja 
elinikäisen toimintakyvyn yllä-
pitäminen ovat tärkeitä. Tär-
keää on myös lisätä kuntalais-
ten omatoimisuutta ja osal-

listumista ja luoda siihen uu-
denlaisiakin mahdollisuuksia. 
Kuntalaisten äänen kuulumi-
nen ja kuunteleminen on vält-
tämätöntä uuden kunnan toi-
mintojen kehittämisessä.

Terve talous mahdollistaa 
kuntapalvelujen järjestämisen. 
Sen vuoksi tavoitteena on in-
vestointien uudelleen arvioin-
neilla löytää järkeviä ratkaisuja 
ja välttää päällekkäisiä toimin-
toja.  Edelleen uuden kunnan 
tavoitteena on parantaa kan-
sallista ja kansainvälistä veto-
voimaa, jolloin tähdätään esim. 
bruttokansantuotteen ja vero-
pohjan kasvattamiseen seudul-
la sekä pidetään veroprosen-
tit ja maksut kilpailukykyisi-
nä suhteessa suuriin kaupun-
keihin.

Uuden kunnan vision mu-
kaan Jyväskylä on kilpailuky-
kyinen kaupunki, joka tarjo-
aa kannustavat mahdollisuu-
det elämiseen, yrittämiseen ja 
opiskeluun. Uuden Jyväsky-
län rakentamisen keskiössä on 
ihminen. 

Ulla Lauttamus
Jyväskylän  mlk

hallituksen
puheenjohtaja

UUSI KUNTA 
MAHDOLLISUUTENA

Niiden lähes kolmenkymme-
nen vuoden aikana, joina olen 
asunut Jyväskylässä, kaupunki 
on muuttunut radikaalisti – ja 
parempaan suuntaan. Eikä mi-
kään viittaa siihen, että koulu-
tus-, kulttuuri- ja teknologia-
kaupunkina profiloituneen Jy-
väskylän, jonka väestökin on 
nuorta, positiivinen kehitys ei 
jatkuisi. Vaikka kotiosoitteeni 
on vuosien kuluessa vaihtunut 
kolmekin kertaa, niitä kaikkia 
yhdistää outo ominaisuus: olen 
aina asunut lähempänä Jyväs-
kylän maalaiskunnan päämajaa 
kuin Jyväskylän kaupunginta-
loa. Helmikuun 18:na tehtyjen 
viisaiden ja selkeiden kuntalii-
tospäätösten myötä sekin tulee 
pian muuttumaan. 

Kaikki kiitos ja kunnia niil-
le, jotka ovat johtaneet kunta-
liitosneuvotteluja; prosessi on 
edistynyt niin aavemaisen peh-
meästi ja niin pitkästyttävän 
epädramaattisesti, että välillä 
on ollut vaikeuksia pysyä he-
reillä. Mutta tässä tapauksessa, 
vaikka kuulunkin niihin, jot-
ka janoavat väittelyä ja joiden 
mielestä suomalainen konsen-
sus-politiikka ja ’ennalta so-
vitut’ ratkaisut ovat sietämät-
tömiä, sanoisin että kyllä, täs-
sä tapauksessa toimintatapa on 
ollut juuri se oikea. Suljettu-
jen ovien takana rauhassa su-
juneet neuvottelut, Jarmo Asi-
kaisen laatima yleisesti otta-
en realistinen arvio, muutama 
maalaiskunnan pelkoa helpot-
tava ja kuntaliitosta kannatta-
via poliitikkoja petospuheilta 
säästävä viime hetken myön-
nytys ja kansanäänestys sivuu-
tettiin siististi. Samaan aikaan 
eri valtuustoissa käyty keskus-
telu ja päätöksenteko oli piste 
Jiin päällä. 

Luonnollisesti asiassa on 

huonotkin puolensa: ennen 
kaikkea liikaa päälliköitä ja 
liian vähän intiaaneja. Kol-
me apulaiskaupunginjohtajaa 
vaikuttaa hieman liioittelulta, 
mutta kun ehdotetun Uuden 
Jyväskylän poliittinen koostu-
mus on mitä on, ratkaisu on 
odotetun kaltainen. Asian on 
määrä korjautua ajan myötä 
itsestään. Lautakuntien luku-
määrä näyttää kuitenkin luvat-
toman pieneltä, mikä rajoit-
taa ankarasti tavallisten kansa-
laisten mahdollisuutta osallis-
tua päätöksentekoprosessiin ja 
antaa liian paljon valtaa virka-
miehille. Nykyinen Jyväskylän 
kaupungin sosiaali- ja terveys-
lautakunta on hyvä esimerkki: 
kokouksia aivan liian harvoin 
– kerran kuussa – ja esityslis-
ta yhtä paksu kuin Keski-Suo-
men puhelinluettelo. Kulttuu-
ri-, nuoriso- ja liikunta-asioi-
den yhdistäminen ensi syksys-
tä alkaen voi näyttää paperille 
pantuna houkuttelevalta, mut-
ta on todellisuudessa vain uu-
si, epäonnistumaan tuomittu 
ratkaisu. 

Kuntaliitoksen hyödyt ovat 
kuitenkin paljon haittoja suu-
rempia: koko työssäkäyntialu-
een kattava kaupunkisuunnit-

telu, toisen asteen koulutus sa-
man sateenvarjon alle, ikäänty-
välle väestölle sopiviksi räätälöi-
tävät palvelut, joukkoliikentee-
seen ja energian säästämiseen 
liittyvien haasteiden huomioi-
minen, tarpeeksi kriittistä mas-
saa omien etujen puolustami-
seen EU –areenoilla.

Tämä on myös hyvä hetki 
ajaa läpi muutoksia SDP:ssä se-
kä valtakunnallisesti että ruo-
honjuuritasolla. Uusi uljas Jy-
väskylä tulee olemaan entistä 
monimutkaisempi suurten ja 
etenkin pienten työväenyhdis-
tyksien tilkkutäkki. Tarvitaan 
pikaisesti uusi poliittinen kat-
tojärjestö, joka saa kaikki työ-
väenyhdistykset tekemään yh-
teistyötä juuri niissä asiois-
sa, joissa on toistuvasti ollut 
heikkouksia: vaalikampanjat ja 
viestintä. 

Nyt jahti niistä noin 112 eh-
dokkaasta, jotka SDP tarvitsee 
kilvoitellessaan ensi lokakuussa 
uuden 75-jäsenisen valtuuston 
paikoista, voi todenteolla alkaa. 
Maalaiskunnan demarien kun-
taliitosta kohtaan tuntemas-
ta erimielisyydestä huolimatta 
on syytä toivoa, että maalais-
kunta asettaa 25-30 omaa eh-
dokasta. Luvassa on joka tapa-
uksessa kutkuttava kampanja, 
sillä SDP tähtää 30 %:n ääni-
osuuteen ja suurimman puolu-
een asemaan Uudessa Jyväsky-
lässä. Äänestäjät tulevat näke-
mään modernin, kompaktin 
vaaliohjelman ja uudenlaisen 
mainoskampanjan, jossa säh-
köisellä medialla on aiempaa 
keskeisempi rooli.

Tony Melville
kaupunginvaltuutettu, sos. 
ja terv. lautakunnan jäsen 

www.tonymelville.net
www.sdplohikoski.fi

MUUTOS PAREMPAAN



Eläkkeet kuntoon

Eläkejärjestelmät on remon-
toitava niin että eläkkeet seu-
raavat paremmin palkkakehi-
tystä.

Taitettu indeksi on korjatta-
va niin että palkkakehitys huo-
mioidaan 60 prosentilla ja hin-
takehitys 40 prosentilla. Pie-
niin eläkkeisiin on tehtävä rei-
lu korotus. Korotuksen on kos-
kettava kansaneläkkeen lisäksi 
myös pieniä työeläkkeitä.
    

Lisää nuoria

Puolueen ja sen yhteistyöjär-
jestöjen toimintaa on tiivistet-
tävä sekä monipuolisesti kehi-
tettävä. Lohikosken Sosialide-
mokraatit ry esittää, että nuori 
liittyessään Sosialidemokraatti-
seen nuorisojärjestöön tai So-
sialidemokraattisiin opiskeli-
joihin liittyy samalla puoluee-
seen. Myös Nuoret Kotkat ry:
n jäsen täytettyään 15 v. lii-
tetään samalla puolueen jäse-
neksi. Nuorelta ei silti peritä 
jäsenmaksua ennen kuin hän 
täyttää 18 vuotta. Näin tuli-
si korjattua tilastoharha, jon-

ka mukaan SDP:llä ei ole nuo-
ria jäseniä.

Aloite yhteistyöstä

Yhteistyötä puoluetta lähel-
lä olevien tahojen kanssa tu-
lee parantaa. Esimerkiksi Eläk-
keensaajien, Ensi- ja turva-
kodin, Työväen Sivistysliiton 
ja ammattiyhdistysliikkeiden 
kanssa toteutettavat säännölli-
set tapaamiset yhdistys- ja kun-
nallisjärjestötasolla tulee kirjata 
toiminnan ohjeeksi.

Lapsiperheistä 
pidettävä huolta

Vaikka Suomi vaurastuu ko-
ko ajan ja suomalaisilla menee 
entistä paremmin, kaikilla ei-
vät asiat kuitenkaan ole yhtä 
hyvin. Toimeentulotukea sai 
Suomessa tänäkin vuonna ai-
van liian monta perhettä. Jou-
kossa on paljon yksinhuolta-
jia ja perheitä, joissa toinen tai 
molemmat vanhemmat ovat 
työttömiä.

Pienituloisten perheiden toi-
meentuloa on parannettava si-
ten, että toimeentulotukea saa-
ville perheille ei saa laskea tu-

loksi lapsilisää, joka on yhtä-
läinen etuus jokaiselle lapsi-
perheelle tuloihin katsomatta. 
Toimeentulotuen määrä ei ole 
kohdallaan verrattuna nykyi-
seen kustannustasoon, joten 
perusosien korottamiseen oli-
si muutoinkin aihetta.

Terveyskeskuksien 
palvelua 
parannettava

Terveyskeskuksien palvelu-
ja ei saa siirtää pois niitä tar-
vitsevien ikääntyvien ihmisten 
luota. Keskittäminen varmaan 
tuo tehokkuutta mutta samal-

la vaikeutetaan monien eritys-
palvelujen tarvitsijoiden arkea. 
Esitämme, että terveyskeskuk-
siin palautetaan jatkuvaa seu-
rantaa vaativien, esimerkiksi 
diabeteksesta ja keuhkosaira-
uksista kärsivien, palvelut. Jo-
kaiseen terveyskeskukseen on 
myös saatava erikoissairaanhoi-
tajan virka.
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Sosialidemokraattinen kunta-
politiikka Jyväskylässä on ol-
lut  historiallisen uuden kun-
tarakenteen syntymisen  vah-
vana tukijana. Ilahduttavaa on 
se, että kaikissa kunnissa johta-
vat sosialidemokraat-tiset luot-
tamushenkilöt olivat vahvasti 
luotsaamassa  historiallista pro-
jektia maaliin. Päätökset ovat 
sekä  SDP:n kuntastrategian et-
tä piirimme toimintastrategian  
mukaisia. Kiitos kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Heidi 
Niemiselle Korpilahteen, kun-
nanhallituksen puheenjohtaja 
Ulla Lauttamukselle Jyväskylän 
maalaiskuntaan ja kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja  Vei-
jo Koskiselle Jyväskylään. Kun-
tien luottamuspuheenjohtajis-
to kantoi  vastuunsa  päätök-
senteon valmisteluista todella 
tyylikkäästi.  

Uuden kunnan muodosta-
vat Jyväskylä,  Jyväskylän maa-
laiskunta ja Korpilahden kun-
ta.  Uuden kaupungin nimi 
on Jyväskylä ja kaupungin tut-
tu vaakuna on myös yhteisen 
kunnan symbolina. Jyväsky-
län seutukunnasta on tässä vai-
heessa saatu koottua yhteisen 
kunnan  piiriin lähes 130000 
asukasta. On selvää että kasva-

va kaupunkiseutu asettaa pal-
velujärjestelmän kehittämisel-
le suuren haasteen. Samalla 
se avaa uusia mahdollisuuksia 
elinkeinorakenteen  ja maan-
käytön kehittämiselle.

Sosialidemokraattien tunnus 
kuntavaaleihin 2008 on toimi-
va kunta – hyvinvoiva kunta-
lainen. Tämä tarkoittaa, että 
toiminnan lähtökohtana sosi-

alidemokraattisessa kuntapoli-
tiikassa  on osallisuus ja demo-
kratia. Palvelurakenne on  toi-
miva ja tehokas. Kunta on elin-
voimainen, rakenteet ovat ta-
loudellisesti kestävät, toiminta 
eettistä ja eri elämäntilanteis-
sa olevien  kuntalaisten hyvin-
voinnista huolehtivaa.  Uuden 
kunnan rakentamisessa on eh-
dottoman tärkeää, että tule-

vat keskustelut ovat niin  jul-
kisen kuin omien järjestöjem-
me puolella luottamukselli-
sia, avoimia, toinen toistemme 
mielipiteitä kunnioittavia. 

Sosialidemokraattiset kun-
nallisjärjestöt  Jyväskylässä ovat 
aloittaneet yhteistyön, tavoit-
teena yhteisen kunnallisjärjes-
tön luominen ja valmistautu-
minen tuleviin kunnallisvaalei-
hin. Yhteisessä kannanotossaan 
alkuvuodesta kunnallisjärjestöt 
korostivat palvelujärjestelmän 
toimivuutta, demokratiaulot-
tuvuutta, nuorisotyön tärke-
yttä ja hyvien palvelukäytäntö-
jen mallintamista uudessa kun-
nassa. Ympäristöstä huolehti-
minen on tärkeää myös uu-
den kunnan osalta. Eheä yh-
dyskuntarakenne palveluineen 
ja toimiva joukkoliikenne ovat 
uudessa Jyväskylässä tärkeäs-
sä asemassa 

Toivotamme Jyväskylän 
maalaiskunnan  ja Korpilah-
den sosialidemokraattiset työ-
väenyhdistykset tervetulleeksi 
toimimaan  Jyväskylän sosiali-
demokraattisessa kunnallisjär-
jestössä  yhteisten   tavoittei-
den  puolesta.   

KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ

Jyväskylän sos.dem. 
kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Markku Väätäinen

TÄRKEITÄ ALOITTEITA 
PUOLUEKOKOUKSEEN
Lohikosken Sosialidemokraatit  teki SDP:n puo-
luekokoukseen 5 aloitetta. Eläkkeitten tulee seu-
rata paremmin palkkakehitystä. Väitetään ettei 
ole nuoria demareita. Asia korjaantuu kun liit-
tyessään nuorisojärjestöön niin liitytään samal-
la puolueeseen. Esitämme puolueen paranta-
van yhteistyötä lähellä olevien järjestöjen kans-
sa. Kaikilla ei mene hyvin! Lapsiperheistä on pi-
dettävä huolta! Terveyskeskusten palveluja ei saa 
karsia, niitä on lisättävä.

Päätökset uudesta  Jyväskylästä syn-
tyivät  Jyväskylän kaupungin, maa-
laiskunnan ja Korpilahden valtuus-
toissa  18.2.2008. Jyväskylä astuu 
uudelle vaalikaudelle 2009 – 2012  
rakenteeltaan vahvistuneena ja en-
tistä elinvoimaisempana Keski-Suo-
men veturina. Nyt tehdyt päätök-
set olivat ensiaskel kuntarakenteen  
uudistamisessa Jyväskylän seudulla. 
Seuraavassa aallossa tulevat  Muu-
rame,  Uurainen, Laukaa, Toivakka 
ja mahdollisesti vielä Hankasalmi 
osaksi Jyväskylää.

Puoluekokouksen uudistuslinjan turvaa-
miseksi tarvitaan nuoria elämänkokemusta 
omaavia tovereita. 
- Hanna on Lohikosken Sosialidemokraat-
tien tiedotussihteeri / sihteeri. 
- Kahden tytön yksinhuoltajana, hän on 
toiminut Yksin- ja Yhteishuoltajien pu-
heenjohtajana. 
- Kokemusta on tullut suuren taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajana. 
- Liikuntolautakunnan jäsenenä ja Lohen 
sihteerinä.

Hannan tukiryhmä

SDP:n puoluekokousedustajaksi
Toimistotyöntekijä Hanna Pilke
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Jyväskylän Lohikosken Sos-
dem työväenyhdistys ry. 
päätti muuttaa nimensä ää-
nestyksen jälkeen Lohikos-
ken Sosialidemokraatit ry. 
Vaihtoehtoja oli kolme. Mei-
tä voi kutsua kyllä myös Lo-
hikosken demareiksi. Mei-
dät löytää nyt myös netistä 
www.sdplohikoski.fi  Päätet-
tiin tehdä omaa lehteä Poh-
joinen Jyväskylä kaksi kertaa 
vuodessa.

Päätettiin esittää yhdistyksen 
sihteeriä Hanna Pilkettä Sosia-
lidemokraattien puoluekokous 
edustaja ehdokkaaksi.                                               

Puoluehallituksen on jättä-
mässä yhdistyksemme jäsen 
Reijo Laitinen. Päätimme esit-
tää hänen tilalleen SDP:n Kes-
ki-Suomen piirin varapuheen-
johtajaa Ahti Ruoppilaa. Mie-
lestämme paikka kuuluu muil-
le kun kansanedustajille. Tä-
mä on sitä puolueen uudistu-
mista.

Kevyen liikenteen 
väylät Holstiin

Kolikkotielle päiväkodin 
kohdalle Holstintiehen asti esi-
timme pikaisesti rakennetta-
vaksi kevyenliikenteen väylää 
ja myöhemmin koko kolik-
kotielle.

Kaupungin Yhteiskuntatoi-
men vastaus oli: Kevyenliiken-
teen väylän rakentaminen ko-
likkotielle Holstintiehen asti 
on aiheellinen. Katu- ja puis-
to-osasto laatii siitä suunnitel-
man vuoden 2008 alkupuolel-
la ja toteuttaa väylän rahoituk-
sen sallimassa aikataulussa

Kolikkotien kevytväylä koko 
kadun matkalta tulee ajankoh-
taiseksi  kun kadun peruskorja-
us tulee ajankohtaiseksi.

Lohikosken Sosialidemo-
kraattien mielestä ajankohta 
on nyt! Holstintie on varmaan 
huonoin tie Jyväskylässä joka 
vaatii pikaista korjausta.

Kiertoliittymä 
Heinälammelle

Lohikosken Sosialidemo-
kraatit esittivät jälleen kerran 
kiertoliittymän rakentamista 
Seppäläntien ja Heinälammen 
tien risteykseen. Kiinnitimme 
myös huomiota alikulku tun-
nelin vaarallisuuteen, jossa jo 
kaksi ihmistä on kuollut.

Vastauksessa yhdyskuntatoi-
men katu- ja puisto-osasto to-
teaa: Tie on risteyksessä valtion 
maantie. Kaupunki ilmoittaa 
osallistuvansa kustannuksiin 
1/3 osalla, mikä vastaa yleistä 
sovellutusta kustannusjaosta.

Kaupunki pitää kiertoliit-
tymän rakentamista tärkeänä, 
mutta valtio eli tiehallinto ei 
ole voinut  järjestää rahoitus-
ta. Tällä kertaa tiehallinto ei 
vaivautunut vastaamaan meille 
lainkaan.  Liikennemäärät kas-
vavat jatkuvasti. Tulemme jat-
kamaan vaatimuksia liittymän 
korjaamiseksi. 

Jyväskylän kaupungin, maa-
laiskunnan ja Korpilahden val-
tuustot hyväksyivät pitkään 
kypsyteltyään kolmen kunnan 
liitoksen, joka toteutuu vuoden 
2009 alusta. Ratkaisevat nui-
jankopautukset kajahtivat val-
tuustosaleissa maanantaina hel-
mikuun kahdeksantenatoista.

Luottamus- ja virkamiesten 
sekä selvitysmies Jarmo Asi-
kaisen tekemä perusteellinen 
suunnittelu ja ankara työ hank-
keen eteenpäin viemiseksi joh-
ti naapurikunnat vihdoin PA-
RAS-hankkeen hengen mukai-
seen tulokseen.

Kaupunginvaltuuston koko-
uksissa eivät aplodit yleensä 
raiu, mutta tätä tärkeää ja kah-
ta ääntä lukuunottamatta yksi-
mieliselle päätökelle taputim-
me hartaasti! 

Mikäli oikein ymmärrän, 
tässä kuntaliitoksessa kaikki 
yhteen liittyvät kunnat voitta-
vat, ja rajan häviäminen niiden 
välistä edistää uuden kunnan 
hyvinvointia ja dynaamisuut-
ta. Palvelujen järjestämisen uu-

det mahdollisuudet, henkilös-
töresurssien entistä joustavam-
pi käyttö, mm. laajemman työ-
kierron mahdollistuminen ja 
yhteiseksi hyväksi työskentele-
vien osaajien lisääntyvä joukko 
antavat uudelle kunnalle suu-
remman voiman kuin sen osi-
en summa olisi!  

Asukasluvussa ohitamme 
Kuopion ja Lahden, ja jo en-
nestäänkin vetovoimainen kau-
punkiseutumme vahvistaa ase-
maansa valtakunnallisena kas-
vukeskuksena.

 Toivotan uuden kunnan ra-
kentajille voimia ja työn iloa 
sekä parhainta onnea uudelle 
Jyväskylälle ja tietenkin meille 
”suurkaupunkilaisille”!

 
Toimintapuistohanke 
etenee

 
Kangaslammen toiminta-

puiston rakentaminen toteute-
taan tulevana kesänä, ja sen en-
simmäiset suunnitelmat esitel-
tiin Huhtaharjun koulun audi-
toriossa pidetyssä asukastilai-

suudessa tämän vuoden toisel-
la viikolla.

Valitettavasti tilaisuus oli ve-
tänyt paikalle vain kymmen-
kunta asiasta kiinnostunutta, 
joille kohteen pääsuunnitteli-
ja Timo Soini Ympäristösuun-
nittelu Soini ky:stä sekä raken-
nuttajahortonomi Leena Rapo 
Jyväskylän kaupungin yhdys-
kuntatoimesta alustavaa suun-
nitelmaa esittelivät. Kävimme 
suunnitelmasta vilkasta keskus-
telua.

Toivon, että kun toimin-
tapuiston tarkempia suunni-
telmia esitellään kuntalaisille, 
mahdollisimman monet huh-
tasuolaiset tulisivat paikalle 
kertomaan mielipiteensä, toi-
veensa ja ideansa, jotta  toimin-
tapuistosta muodostuisi mah-
dollisimman onnistunut ja kai-
kenikäisille mieluinen virkis-
tys- ja vapaa-ajanviettokohde.

 
 Kirsti Turunen

SDP:n 1. varavaltuutettu,
kaupunkisuunnittelu-

lautakunnan jäsen

MITÄS ME
SUURKAUPUNKILAISET!

HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT RY
KEVÄTKOKOUS

Paikka: Nevakadun Päiväkeskus, Nevakatu 2
Aika: 10.03.2008 klo 18.00

 
Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat   

Aluksi alustus aiheesta Uusi Jyväskylä.

TERVETULOA!

PÄÄTETTIIN LOHIKOSKELLA

NAAPURIT 
TUTUIKSI ILTA

Lohikoskella suunniteltu tor-
nitalo, ostoskeskus, pienem-
pi kerrostalo ja alueen yleisil-
meen uudistaminen on edel-
leen  hallinto-oikeuden kä-
sittelyssä.

Asemakaava on hyväksytty 
kaupungin päättävissä elimis-
sä. Samaa päätöstä odotetaan 
oikeudelta.

Kaavasta on valittanut yksi 
taloyhtiö ja yksi henkilö. Hal-
linto-oikeuden päätöstä odote-
taan lähiaikoina kertoi NCC 

Rakennus Oy:n  hankekehitys-
päällikkö Raimo Pesola. Asia 
kiinnostaa jyväskyläläisiä ko-
vasti. Sosialidemokraattien jär-
jestämä tilaisuus kokosi ravin-
tola Holvin täyteen ihmisiä. 
Monet jo Lohikoskella asuvat 
haluaisivat muuttaa hissilliseen 
taloon, joka on tähän asti puut-
tunut. Kauppapalvelut parane-
vat, kun tulee Siwan tilalle Va-
lintatalo, jossa on laajemmat 
valikoimat.

Kummastusta herätti myös 

se miten pieni porukka voi jar-
ruttaa alueen kehittämistä. Se 
on yksilön suojaa, jota varmaan 
myös tarvitaan. Pesosen mu-
kaan Hallinto-oikeus on ruuh-
kainen koska siellä käsitellään 
kaikenlaisia valituksia. Siinä 
syy viivästymiseen vuodella. 

Huudetaan maan hallitusta 
apuun, palkkaamaan lisää tuo-
mareita.

Puheenjohtaja
Raimo Rajanen    

MISSÄ VIIPYY  TORNI-
TALO JA OSTOSKESKUS? 

Huhtasuon Päiväkeskus Nevakatu 2
keskiviikkona 26.3.2008 kello 18.00

Ohjelmassa:

Miten kevät näkyy eri kulttuureissa? 
Kuinka saamme eri kultturitaustat yhteiseksi voimavaraksi? 

Kaupunginvaltuutettu, lehtori Tony Melville, miten vuosikym-
menet on menneet Suomessa? 
Mikä on muuttunut? 
Virma-projektin esittelee Gloria Lapitan-Ahstiani ja Galina Ahtamo.
Musiikkiesitys ja vapaata keskustelua. 
Olet sydämellisesti tervetullut iltakahville tai teelle.

Tilaisuuden järjestää Virma projekti yhdessä paikallisten 
asukkaiden kanssa.

Huhtasuon Päiväkeskus Nevakatu 2
Tiistaina 18.3. klo 18.30 
vieraana erikoissairaanhoitaja / 
työsuojeluvaltuutettu 
Asko Juutti.  
Hänen luentonsa aihe on 
EI VAIN LEIVÄSTÄ - 
kohti henkistä hyvinvointia.

Kolikkotie päiväkodin kohdalla on vaarallinen.

Onnea 125 vuotiaalle
Jyväskylän 

Työväenyhdistykselle
Toivottavat

Huhtasuon Sosialidemokraatit ja
Lohikosken Sosialidemokraatit



Joukkoliikenteen kehittämises-
tä puhutaan paljon mutta te-
koja on liian vähän. Yksityisau-
toilu saastuttaa, särkee ja  ruuh-
kauttaa tiet.  

Riku Hytti, sinä olet kiin-
nostunut kehittämään eteen-
kin raideliikennettä Jyväsky-
län seudulla. Mitä olet teh-
nyt?

Laitoin jakeluun kansalais-
aloitteen nimien keräämisek-
si joukkoliikenteen parantami-
sen puolesta. Tammikuun aika-
na kirjastoissa nimiä tuli usei-

ta satoja.
Aloitteessa estämme Raide-

liikenteen aloittamista Ääne-
koski - Jyväskylä, Lievestuore- 
Jyväskylä ja Jämsä tai Korpi-
lahti- Jyväskylä väleillä paikal-
lisjunilla. 

VR-osakeyhtiö on pystynyt 
kasvattamaan matkustaja mää-
riään jatkuvasti. Vuonna 2007 
matkustajia oli 66,7 miljoonaa. 
VR on hyvä konsepti jota ke-
hitetään asiakkailta saadun pa-
lautteen pohjalta. Luotan rai-
deliikenteen tulevaisuuteen. 

Entä bussiliikenne? Mitä 
siinä olisi tehtävissä ?

Aloitteen tarkoitus on vai-
kuttaa Koiviston Auto oy:n lii-
kenteen lippujen hintoihin.

Niille jotka harvemmin käy-
tävät bussi kuten eläkeläiset, 
työttömät ja kotona lapsia hoi-
tavat vanhemmat heille 2,80 €  

kerta  on kohtuuton. He eivät 
voi ostaa sarjalippua joka olisi 
halvempi. Siellä missä kaupun-
ki omistaa paikallisliikenteen 
on lipun hinnat paljon alhai-
semmat.  Kaupungin valtuus-
tolla on valta tukea liikennettä 
niin että lipunhinta tulisi koh-
tuulliseksi. 

Missä viipyy porvarien mai-
nostama markkinatalouden kil-
pailu? Koivistolla on monopoli 
Jyväskylässä. 

Vieläkö nimien keruu kan-
salaisaloitteeseen jatkuu?

Nimiä kerätään edelleen. Lis-
tat tullaan luovuttamaan ke-
väällä kaupungin hallituksel-
le, kaupunkisuunnittelulauta-
kunnalle, liikenneministeriölle 
ja VR-yhtiölle.                            

Huhtasuon Nuorisoyhdistys 
puheenjohtaja Riku Hytti
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Marjatta Hynynen, puheenjohtaja 
Kannus 1, 40340 JKL p. 0456 706789
marjatta.hynynen@luukku.com

Ritva Oksanen, sihteeri
p. 050-3049041
ritok@kolumbus.fi

Reijo Kananen, varapuheenjohtaja
Kirsti Turunen
Ellen Tuikkanen
Sergei Lobski
Terttu Sandelin
Riku Hytti

Huhtasuon Sosialidemokraatit ry:n 
johtokunta 2008

HUHTASUO

Jyväskylän kaupunkiseurakun-
ta ja Jyväskylän maaseurakun-
ta lakkautetaan vuoden vaihtu-
essa.  Tästä johtuen joudumme 
pitämään myös uudet seura-
kuntavaalit yhdessä maaseura-
kunnan kanssa.Vaalit ajoittu-
vat ilmeisimmin kunnallisvaa-
lien jälkeen loppuvuoteen

Neuvotteluryhmä esitää  ti-
lalle perustettavaksi uuden 
alueseurakunnista koostuvan 
Jyväskylän kaupunkiseurakun-

nan.Alueseurakuntia tulisi ole-
maan yhdeksän.Huhtasuon 
ja Halssilan alueet kuuluisi-
vat edelleen Pohjoiseen aluee-
seen. Lohikoski ja Heinälampi 
esitetään siirrettäväksi Palokan 
alueseurakuntaan.

Myös nimeä pohjoinen esite-
tään muutettavaksi kertomaan 
missä alue sijaitsee esim. ”Huh-
tasuon alueseurakunta”.

Helmikuussa valittiin seu-
rakunnan luottamushenkilöis-

tä kirkolliskokousedustajat ja 
hiippakuntavaltuutetut. La-
puan hiippakunnasta sosiali-
demokraattien valitsijalistal-
ta valittiin Pertti Reinikainen 
kirkolliskokousedustajaksi ja 
Marjatta Hynynen hiippakun-
tavaltuutetuksi. Teemme par-
haamme ja kiitämme luotta-
muksesta.

Marjatta Hynynen,
kirkkoneuvoston jäsen

Vuosikymmenten jahkailut Jy-
väskylän kaupungin ja maa-
laiskunnan yhdistymiseksi ovat 
viimeinkin tuottaneet myön-
teisen yhdistymispäätöksen. 
Samaan päätökseen tuli myös 
Korpilahden kunta. 

Meille huhtasuolaisilla ei ole 
käytännössä suuria muutoksia 
koska emme sijaitse kuntien 
rajapinnassa. Tulevaisuudessa-
han maalaiskunnan kaavoitetut 
alueet Ankeriasjärven ympärillä 
liittyvät luontevasti Huhtasuon 
palvelualueeseen.

Syksyllä meillä on  edessä 
kunnallisvaalit jossa valtuutet-
tuja valitaan nyt pokkeukselli-

sesti 75 .
Ehdokkaiden etsiminen on 

täydessä käynnissä. Tarvitsem-
me mukaan sekä uusia että jo 
kokemusta hankkineita ehdok-
kaita kuten myöskin eri amma-
teissa ja elämäntilanteissa olevia 
ihmisiä. Jos olet kiinnostunut 
yhteisten asioiden hoitamisesta 
ja haluat antaa oman panoksesi 
niiden hoitamiseen niin ota yh-
teyttä, olet tervetullut.

Sosialidemokraattinen puo-
lue valitsee Hämeenlinnan 
puoluekokouksessa kesäkuussa 
uuden puheenjohtajan. Ehdok-
kaita on jo ilmoittautunut run-
saasti, joten valinnanvaraa on.

Toivottavasti meidän pu-
heemme uudistumisesta nä-
kyy myös valinnoissa. Olisiko-
han jo naisen vuoro astua joh-
toon tai joku muu todella ”uusi 
”henkilö. Tämä jää nähtäväksi 
kesäkuussa.

Mennään luottavaisesti koh-
ti uutta aikaa vanhoista oppien 
ja uuteen  panostaen. Vanhoja 
kaivellessa jämähdetään taantu-
muksen tielle.

Hyvää kevättä kaikille toi-
voen 

Marjatta Hynynen
puheenjohtaja

KUNTALIITOS TUO MUUTOKSIA 
MYÖS SEURAKUNTAAN

MONET UUDET HAASTEET 
ODOTTAVAT

Huhtakeskuksessa löytyy saman 
oven takaa todelliset monitoimi-
tilat. Monipuolinen kirjasto ja 
lehtilukusali sekä Nuoriso- asu-
kastila perttula.

Päivällä Perttulassa toimii Jy-
väskylän Työttömät ry:n yllä-
pitämä ruokala klo 9.00-14.00 
ja   loppupäivästä se  on nuorten 
käytössä. Perttulassa työskente-
lee neljä koulutettua nuoriso-
nohjaajaa, joista yksi on irani-
lainen maahanmuutaja  Hamid 
Niazzadeh.Tapasin myös Kalli-
on Mariannen, Kivmäen Maken 
ja Saikkosen Jatan. Olivat muka-
van ja rennon tuntuisia kaikki.  
Ohjaajia on aina paikalla silloin 
kun tilat ovat nuorille avoinna.

He kertoivat että tiloissa vuo-
sittainen kävijämäärä on on noin 
13 000 henkeä. Päivittäinen kä-
vijämäärä on noin 70 nuorta. 
Nuoremmat 9-12-vuotiaat voi-
vat oleskella tiloissa klo 18.00 
saakka, jonka jälkeen tiloihin 
jäävät yläasteikäiset ja sitä van-
hemmat.Tilat ovat auki viite-

nä päivänä viikossa. Nuorisoti-
loissa on yhdessä nuorten kans-
sa laaditut säännöt joita nuoret 
myös noudattavat. Toiminta ti-
loissa on päihteetöntä ja kiusaa-
miseen tai epäasialliseen käytök-
seen ohjaajat puuttuvat. Nuo-
rilta saadun palautteen mukaan 
he pitivät arkipäivän aukioloai-
koja tärkeämpinä kuin viikon-
loppua. Nuorisotila on auki ma-
to 14.00-20.00 ja perjantaina 
13.00-15.00. Kerran kuukau-
dessa on on perjantaina iltakah-
vila klo 18.00-22.00, jota edel-
tää avoimen toiminnan aika klo 
15.00-18.00.

Tiloissa voi pelata eri pelejä, 
siellä on mm.3 biljardipöytää, 
sekä paljon myös muita pelejä.
Yhdessä rauhallisemmassa huo-
neessa kokoontuvat  kerholaiset.

Myös askartelu paikka löy-
tyy ja siihen ohjausta. Nuorilla 
on mahdollisuus vaikuttaa tilo-
jen toimintaan, eli  nuorten ide-
oita kuunnellaan ja toteutetaan 
yhdessä. Tilat olivatkin värityk-

seltään ja olemukseltaan nuor-
ten näköisiä. Isossa pelihuonees-
sa oli hienoja kuvia joita nuoret 
olivat itse maalanneet.

Nuorisotilassa käydessäni to-
tesin miten tärkeät tilat ovat 
nuorille ja kuinka tärkeätä työ-
tä siellä tehdään. Työntekijöi-
den apuna  on myös vapaaeh-
toisia koululaisia.Myös vapaaeh-
toiset aikuiset,esimerkiksi nuor-
ten vanhemmat ovat tervetullei-
ta mm.iltakahviloihin. On syy-
tä olla tyytyväinen että meillä on  
Huhtasuolla  tälläinen nuoriso-
tila, sillä kaikilla alueilla Jyväs-
kylässä ei nuorille ole tiloja. Ai-
na voi yrittää parantaa olemas-
sa olevaa joten pitäkää nuoret 
puolenne.

Päättäjät sanovat usein että 
nuorissa on meidän tulevaisuus, 
mutta se unohtuu kun heidän 
hyvinvointiinsa täytyisi panos-
taa myös rahallisesti. 

Marjatta Hynynen

HUHTASUON NUORILLA ON TILAT PERTTULASSA

JULKISEN LIIKENTEEN PUOLESTA

Nämä ihmiset tekevät tärkeää nuorisotyötä Huhtasuolla, oik. vieraana puheenjoh-
taja Marjatta Hynynen.

POHJOINEN JYVÄSKYLÄ

Lohikosken Sosialidemokraatit ry, 
Huhtasuon Sosialidemokraatit ry

Päätoimittaja: Raimo Rajanen

Sivunvalmistus: Grafiikka Rutanen
Painopaikka: Satakunnan Painotuote Oy  

Painosmäärä: 12 000 kpl

Jakelu: Mannila, Taulumäki, Lohikoski, Heinälampi, Lutakko, 
Tuohimutka, Aittorinne, Kivistö, Kangasvuori, Pupuhuhta, 
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Bussimatkat
Haapsalu  Kylpylä 06.-10.04. Fra Mare ph 350 €
Viipuri Hot. Druzbha 19.-21.4. aamiais. 115 €
Petroskoi-Kontupohja 01.-04.05. Hot. Pohjola 350 €
Saimaan kanava - Viipuri 30.-31.05. Hot. Druzbha 165 €

T:mi Leenan Matkat 
Puh. 261 510 ja 040-5399375

Sää- ja jäätilanteesta johtuen perinteisiä RL-pilkkikilpailuja 

Ainolanrannassa ei voida tänä keväänä järjestää. 

Palataan asiaan keväällä 2009!

”Reijonpäivän” kahvitilaisuudesta 

ilmoitellaaan tarkemmin viikolla 11.


