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 Hyvä lukija, olet tervetullut mukaan!

loHikoSkella taPaHtuu
www.sdplohikoski.fi

2 • Pohjoinen Jyväskylä

Sosialidemokraatit ovat raken-
tamassa Uutta Jyväskylää myön-
teisessä hengessä. 

Hyvänä esimerkkinä siitä on tä-
mä yhteinen lehti Pohjoinen Jy-
väskylä, joka on syntynyt lohikos-
kelaisten, huhtasuolaisten, palok-
kalaisten, tikkakoskelaisten ja ve-
sankalaisten sosialidemokraattien 
voimin.

Jyväskylän sosialidemokraattien 
kunnallisvaaliohjelma on koko-
naisuudessaan  luettavissa inter-
net osoitteessa www.demaritjkl.fi. 
Haluamme nostaa siitä esiin kuu-
si kärkitavoitetta, joiden toteutta-
miselle tulevan vaalikauden aikana 
toivomme myös muiden poliittis-
ten ryhmien tukea:

• Lohikoskelle ja tarpeen mukaan 
muihinkin kaupunginosiin raken-
netaan monitoimitilat, jotka pi-
tävät sisällään myös nuorisotilo-
ja. Palokkaan rakennetaan sisälii-
kuntahalli. 

• Kyllön terveysasemaa ja Palokan 
terveyskeskusta kehitetään terveys-
keskussairaaloina ja niiden palve-
luja parannetaan. Omalääkärijär-
jestelmä ulotetaan samalla koske-
maan kaikkia kaupunkilaisia.  

• Palokan ja Tikkakosken luki-
ot säilytetään ja homekoulut kor-
jataan. Lapset saavat sekä perus-
opetuksen että päivähoidon lähel-
lä kotiaan.

• Vanhuksista pidetään huolta. Ko-
tipalvelua monipuolistetaan ja hoi-
tajia lisätään sekä kotihoitoon  että 
terveysasemille.

• Koulujen liikuntatilat otetaan 
tehokkaaseen käyttöön. Iltakäyt-
tö saatetaan maksuttomaksi al-
le 18-vuotiaiden lasten ja nuorten 
ryhmien kohdalla. Monipuoliseen 
liikuntaan soveltuvan kevyen lii-
kenteen väylän rakentamista Tuo-
miojärven ja Palokkajärven ympä-
ri jatketaan.  

• Ympäristöstä huolehtiminen ja 
toimivan joukkoliikenteen järjes-
täminen Uudessa Jyväskylässä on 
tärkeätä. Koko kaupunkiin Puup-
polaa, Tikkakoskea ja Korpilahtea 
myöten luodaan yhtenäinen tak-
sapolitiikka. Liikenneympyrät ja 
kevyen liikenteen järjestelyt toteu-
tetaan Laukaan ja Suluntien sekä 
Heinälammen ja Seppäläntien ris-
teyksiin.

Tärkeintä on, että  jokainen käy 
äänestämässä.    

kuuSi kärkeä

Pohjoisen Jyväskylän työväenyhdistysten puheenjohtajat

Raimo Rajanen, Marjatta Hynynen, Timo Korhonen,  
Tuomo Liukkonen, Sari Kananen

Tehdään se nyt yhdessä, pannaan nuoriso-osasto Lohikoskella pyörimään!   
Yhdistysrekisterissä on jo Lohikosken Sosialidemokraattinen nuoriso-osasto - 
se tarvitsee vain prinssin suudelman niin se herää. 
Tule mukaan jos olet 15-34 vuotias. Päätetään yhdessä mitä puuhastellaan.                                                                               
Tule ja tuo kaverisi Kolikkotuvalle Kolikkotie 2. C sunnuntaina 12.10. kello 15.00
Ota rohkeasti yhteyttä minuun jarno.valinen@kolumbus.fi tai 040 5608 054

SykSyn riemua
Nadja Saarenketo, Jarno Välinen, Anna-Riikka Laosmaa ja Petri Paukama
kutsuvat mukaan nuorisotoimintaan.

TULE LAULAMAAN
Maanantaina 6. lokakuuta kello 17.30 Kolkkotuvalla

Kolikkotie 2 C
Lauletaan vanhoja tuttuja lauluja yhdessä

Hanurilla säestää Veikko Ruuhilahti
Tervetuloa  

Perjantaina 10. lokakuuta klo 18.00 Lohikosken kirjastolla,
Laukaantie 18,  apteekin vieressä                                                                                        
Jarno Välinen johdattelee meidät päivän aiheeseen.
Venäläisiä lauluja - meille tuttuja sävelmiä 
esittää Tatjana Finne
Tuulikki Kannisto: Mikä mies oli Aleksis Kivi?
Kirjailija Risto Urrio on kirjoittanut kirjan
 “kansantaitelija” Otto Halla-ahosta
Risto esittelee uuden kirjansa, jota on myös myynnissä.
Lauletaan “Seitsemän miehen voima”
Tervetuloa kuulemaan ja osallistumaan !

Kirjoittajapiiri Kutsu
 Kokoonnumme joka toinen torstai kello 17.00 Kolikkotuvalla 

Kolikkotie 2. C
 Seuraava tapaaminen on 30 lokakuuta.

Kirjoituskokemusta et tarvitse. Innostus asiaan riittää! 
Tervetuloa tutustumaan mukavaan porukkaan. 

Lisätietoja kirjoittajapiirin vetäjältä                            
  Tarja Perkiö 050 5720 707 ja s-posti tarja.perkio@gmail.com

ALEKSIS KIVEN PÄIVÄN VIETTO

KIRPPUTORI KOLIKKOTUVALLA 
LAUANTAINA 18. LOKAKUUTA KELLO 10.00-15.00 KOLIKKOTUPA  

KOLIKKOTIE 2 C
PÖYTÄ 5 eUROA  •   PÖYTÄVARAUS RAIMO RAJANEN 045 6798 234

MITEN KÄY PALVELUIDEN 
UUDESSA JYVÄSKYLÄSSÄ?

Sunnuntaina 19. lokakuuta kello 14.00 Kolikkotuvalla Kolikkotie 2 C 
Sosiaali-  ja terveyslautakunnan jäsen Tony Melville

Sairaanhoitaja Merja Paukama
Kaupungin hallituksen puheenjohtaja Veijo Koskinen  

Kuinka käy terveyspalveluille, päiväkodeille, kouluille ja kirjastolle, josta olemme 
taistelleet jo toistakymmentä vuotta? Saammeko monitoimitalon, jotta lapset 

ja nuoret pääsevät sisätiloihin? Saammeko puhdasta vettä raanasta, pystyykö 
keskussairaala palvelemaan poliklinikkana myös yöllä ja viikonloppuisin? 

Rakennetaanko konserttisali ja kuinka käy muun kulttuurin?
Tule esittämään kiperiä kysymyksiä ja kahville.
Tällä hetkellä tehtäviin päätöksiin voi vaikuttaa.

UUDET ELÄMÄNTAVAT -KERHO KOKOONTUU JOKA
TIISTAI KOLIKOTUVALLA KELLO 17.00. 

SYKSYN ENSIMMÄINEN KOKOONTUMINEN ON
TIISTAINA 14 LOKAKUUTA. 

MUKANA SAIRAANHOITAJA MERJA PAUKAMA SILLOIN PUNNITAAN, 
MITATAAN VERENPAINE JA VERENSOKERI. ASETETAAN 

TAVOITEPAINO KEVÄÄLLE.
KUULLAAN ALAN ASIANTUNTIJOITA, LIIKUTAAN, 

MUUTETAAN ELÄMÄNTAVAT PYSYVÄSTI.
TeRVeTULOA !                                                                                                                                 

LISÄTIETOJA RAIMO RAJANEN 045 6798 234

UUDET ELÄMÄNTAVAT
kutSu

KESKIVIIKKOISIN KELLO 17.00-18.00 KOLIKKOTUVALLA KOLIKKOTIE 2. C 
KERHO 7-12 VUOTIAILLE TYTÖILLE JA POJILLE

ASKARRELLAAN, LEIKITÄÄN JA PÄÄTETÄÄN YHDESSÄ                                                 
MITÄ KIVAA TEHDÄÄN. KERHOOJAAJANA: 

PÄIVI VÄLINEN PUH. 040 5171 974
VERTAISOHJAAJA NADJA SAARENKETO. ENSIMMÄINEN KOKOONTUMINEN 8.10.

TERVETULLEEKSI TOIVOTTAA SINUT VARHAISNUORISOJÄRJESTÖ 
 JTY:N NUORET KOTKAT

LAPSILLE KERHOTOIMINTAA
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Palveluista tai parem-
minkin niiden puuttees-
ta puhutaan kiivaasti ai-
na lohikoskelaisten ta-
vatessa.

Asukkaat ovat täysin oikeu-
tetusti huolissaan – onhan 
parin viime vuoden aikana 
nähty kaupan, postipalvelu-
jen, pankkiautomaatin, nuo-
risotilan ja viimeisimpänä jo-
pa Holvi-baarin katoavan. Sa-
malla ostoskeskus on muuttu-
nut masentavan ränsistyneeksi 
näyksi – ja teini-ikäiset jääneet 
ilman paikkaa minne mennä. 
Seinät ovat täynnä graffiteja 
ja muutama viikko sitten pa-
lokunta oli kutsuttu paikalle 
sammuttamaan pientä tulipa-
loa, joka oli syttynyt – tai syty-
tetty – rakennuksen takaosan 
portaikossa.

Suunnitelmat rakentaa kak-
si kerrostaloa ostoskeskuksen 
tilalle ovat jämähtäneet va-
lituksia tarkastelevaan oike-

usistuimeen. Ja vaikka vali-
tukset hylättäisiinkin talouden 
hienoinen alamäki ja asunto-
markkinoiden taantuma tu-
lee todennäköisesti viivästyttä-
mään rakennusprojektia edel-
leen.

Kukaan ei voi, siitä olen var-
ma, olla tyytyväinen siihen ti-
laan, mihin Lohikosken kes-
kusta on vajonnut. Etenkin 
kun tiedämme, että nykyistä 
Lohikosken lähikirjastoa uh-
kaa sulkeminen. Lohikosken 
koululle on ehdotettu uut-
ta minikirjastoa, mutta nä-
mä suunnitelmat ovat, tieten-
kin, jääneet odottamaan kun-
tien yhdistymistä. Minikirjas-
tolla olisi myös pienempi kir-
javalikoima ja huomattavasti 
lähikirjastoa lyhyemmät au-
kioloajat.

Entä mitkä sitten ovat vaih-
toehdot? Viime vuonna Lohi-
koski Forumissa käytännölli-
sesti katsoen jokaisen ykkös-
sijalla oli nuorten, eläkeläis-

ten ja muiden kansalaisryhmi-
en kohtauspaikan puute. Täl-
laiselle tilalle on huomattava 
tarve ja erilaiset kolmannen 
sektorin toimijat ovat jo il-
maisseet kiinnostuksensa mu-
kanaoloon. Monitoimiraken-
nukseen voisi helposti sijoit-
taa koululaisten iltapäivätoi-
mintoja, nuorisotilan, kahvi-
on, liikunnan harrastajien pu-
kuhuonetiloja ja ehkä jopa 
kirjaston, jos Lohikosken kou-
lun suunnitelmaa vielä tarkis-
tetaan.

Oikea paikka rakennuksel-
le on puistossa koulun ja os-
toskeskuksen välissä, paikalla, 
missä nyt sijaitsee joka tapa-
uksessa purettavaksi kaavail-
tu ruma huoltorakennus. Tä-
tä projektia tulee Uudessa Jy-
väskylässä viedä eteenpäin he-
ti, kun siihen tarjoutuu mah-
dollisuus.

Tony Melville

mielipide

toiminnan aika

Lohikoskella, Lahjaharjuntien 
varrella sijaitsevan omakotita-
lon pihassa seisoo kaksi uljas-
ta, toimintakuntoista paloau-
toa, jotka molemmat ovat va-
rustetut säiliö- ja pumppulait-
teistoilla. Ne eivät tosiaankaan 
ole mitään leikkiautoja, vaan 
niissä on kauniisti kehräävät 
253 hevosvoiman moottorit. 
Autot omistaa Pekka Nyman. 
Ohikulkija ei voi olla huomaa-
matta niitä. Ja niinpä utelias 
toimittajamme pistäytyi kyläi-
lemään Nymanin luona.

Omistaja esitteli ylpeänä ka-
lustoaan, hän totesi toisen ol-
leen aktiivikäytössä Luhangas-
sa vielä vuonna 2005 (vuosi-
malli 1978) ja toisen Multi-
alla 2007 (vuosimalli 1973). 
Itse hän on hankkinut autot 
tarjouskilpailujen perusteella 
vuoden sisällä. Näitä autoja ei 
ole tarvinnut sen enempää en-
tisöidä tai kunnostaa, ne ovat 
seisontavakuutuksessa.

Pihamaalla toimittajaa odot-
taa uusi yllätys: piha on täynnä 
autoja! ”Palokunnan” tuntua 
lisäävät 2 pakettiauton koril-
le rakennettua, nyt hyötykäy-
tössä olevaa, punaista kalusto-
autoa, joilla Nyman kuljettaa 
kotiinsa ja mökilleen raken-
nustarvikkeita, multaa yms. 
Ja kun toimittaja puhdistaa 
silmälasinsa, hän huomaa to-
siaankin, että piha ja auto-
talli ovat täynnä autoja, etu-
päässä Skodia, mutta joukos-
sa on myös mm. Alfa Romeo 
jne. Nymanin mukaan auto-
ja on yhteensä pihalla 15 -17 
kpl. Se lisäksi hänellä on kak-
si tallia kaupungissa, joissa on 
useita autoja. Ja yllätys, yllätys 
Hankasalmen mökillä on vie-
lä varastoitu parisenkymmen-
tä autoa. Toimittajan kyselles-
sä ”montako autoa sinulla sit-
ten kaikkiaan on?”, hän vas-
taa tyynesti ”siinä jotain 40 – 
50 auton kieppeillä”! Nyman 

kertoo hankkivansa kalustoa 
osin AVK:sta (vakuutusyhti-
öiden ”ajoneuvoromuttamo”) 
osin suoraan yksityisiltä mark-
kinoilta.

Nyman on keski-ikäinen en-
tinen monitoimimies, joka on 
viimeksi tehnyt rakennushom-
mia, mutta jäänyt työttömäksi 
jo vuonna 1992. Siitä lähtien 
päätoimena ovat olleet autojen 
värkkäily, kodin ja mökin re-
montointi ym. puhdetyöt. Au-
toharrastuksen pariin hän ker-
too tulleensa jo nuorena, sillä 
hän on ajanut mm. ralleja, ral-
licrossia yms. Rallit hän aloit-
ti Salpausselkä-rallilla vuoden 
1970 -71 Skodalla.

Toimittajan uteluihin har-
rastuksen kalleudesta, Nyman 
toteaa tyynesti ”Tämä antaa 
elämään sisältöä ja maksakoon 
vaikka hopeata, kun vaan mies 
on onnellinen”! 

Risto Höglund

Kuinka nopeasti pelas-
tusyksikkö ehtii paikal-
le tosi tilanteessa? 

Esitimme Keski-Suomen pe-
lastuslautakunnan puheenjoh-
taja Jouko Aholalle kysymyk-
siä, jotka koskivat mm. avun-
saavutettavuutta Pohjoisen Jy-
väskylän alueella sekä Seppä-
länkankaan paloaseman raken-
tamista.

Aholan mukaan avun saa-
vutettavuusaika on määritelty 
laissa: ’Avun saavutettavuusai-
ka on se aika, joka alkaa siitä 
kun hälytys tulee aluehälytys-
keskukseen ja päättyy kun pe-
lastusyksikkö on perillä koh-
teessa’. Lain mukaan ko. ai-
ka on I riskialueella 6 minuut-

tia (siellä asuu paljon ihmi-
siä tai siellä on runsaasti teol-
lisuutta tai liikennettä), tähän 
ryhmään kuuluu koko nykyi-
nen Jyväskylän kaupunkialue. 
Pelastuslaitos on tähän men-
nessä pystynyt suoriutumaan 
hälytystehtävistään vaaditun 
ajan puitteissa hyvin. Palokka 
ja Tikkakoski kuuluvat vielä 
toistaiseksi 10 minuutin avun 
saavutettavuusryhmään, mut-
ta niissäkin pyritään lähenty-
mään koko ajan 6 minuutin 
rajaa. Lääni tarkkailee jatku-
vasti toiminnan sujuvuutta.

Erittäin huolestunut Aho-
la on nykyisen paloaseman ti-
lasta: Se on täysin homees-
sa eikä sitä kannata enää kor-
jata. Miehistö on majoitettu 
parakkeihin. Siksi hänen mie-

lestään pitäisi kiireesti käyn-
nistää Seppälänkankaan pa-
loaseman rakentaminen, jon-
ka paikka tulee olemaan Bil-
temaa vastapäätä. Tähän on jo 
tälle vuodelle myönnetty hie-
man suunnittelurahaa. Heti 
perään pitäisi käynnistää Kel-
jon paloaseman rakennustyöt, 
sen paikka on Virtalantien 
päässä. Nämä ratkaisut paran-
taisivat myös avun saavutetta-
vuutta oleellisesti. Rahoituk-
sen Ahola järjestäisi myymäl-
lä nykyisen paloaseman tontin 
asuintonteiksi, paikkahan oli-
si oivallinen paitsi ”tavallisille” 
kerrostaloille kuten myös kes-
keisen sijaintinsa vuoksi opis-
kelija-asunnoiksi.

Risto Höglund

HarraStukSena
Paloautot

PelaStuSlaitoS 
muutoSten edeSSä

Paloautokaunottaret ovat täysin toimintakunnossa.

10.9.2008 pieni palon alku Lohikosken vanhan ostoskeskuksen portaikossa työl-
listi palokuntaa.

Lohikosken nuoriso on edelleen vailla omia tiloja.



Jyväskylän työvoimapolitiikkaa pitäisi tehostaa. Tämä mahdollis-
taisi Jyväskylän työttömyyslukujen alenemisen. Hyvänä pohjana 
toimisi vuoden 2005 tulopoliittisen sopimuksen sisällään pitämä 
muutosturva.Tämän tavoitteena on nopeuttaa ja parantaa tuo-
tannollisin ja taloudellisin perustein irtisanotun työntekijän uu-
delleen työllistymistä. Muutosturvassa henkilölle laaditaan työl-
listymisohjelma, jota koordinoi työvoimahallinto. Tällä hetkellä 
oikeus koskee vain irtisanomistilanteita. Oikeutta osallistua te-
hostettuun työllisyysohjelmaan on siis laajennettava koskemaan 
kaikkia kuntalaisia. Lisäksi teollisuuden, yritysten ja yrittäjyy-
den toimintaedellytyksiä tulisi parantaa; kaavoituksen, energia-
politiikan, tilaratkaisuiden ja työvoiman osalta. Yhtenä esimerk-

kinä hyvästä toimintamallista on toimitilapalveluihin erikoistu-
nut Jykes Kiinteistöt Oy. Vain toimivalla sekä tasa-arvoisella työ-
voima- ja työllisyyspolitiikalla varmistamme vankan perustuk-
sen kuntaamme. 

Pidän perhepolitiikkaa myös tärkeänä. Lasten tasapainoisen ja 
turvallisen kasvamisen perusta on aina koti. Lasten kasvatuksen 
tukena toimivat päivähoito ja peruskoulu sekä erilaiset järjestöt 
ja harrastukset. Lasten ja nuorten arvomaailma muodostuukin 
monitahoisesti. Tästä johtuen lasten elinympäristöön on satsat-
tava tukemalla erilaisissa elämäntilanteissa olevia perheitä ja van-
hempia. Päivähoidon ja peruskoulun osalta on ryhmäkokoihin, 

terveellisiin tilaratkaisuihin ja henkilökunnan riittävyyteen sekä 
työssä jaksamiseen panostettava kiireellisesti.

JUKKa BLoMBeRg
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Uuden Jyväskylän valtuustolle riittää 
haasteita seuraavalle nelivuotiskaudel-
le. Mielestäni yksi keskeisiä kysymyk-
siä on se, kuinka taata tulevaisuudessa 
tasavertaiset palvelut vauvasta vaariin 
niin Jylhänperällä kuin Putkilahdella-
kin asuville kaupunkilaisille. Välimat-
kat palveluihin tulevat olemaan kym-

meniä kilometrejä pidempiä verrattu-
na nykyisen kaupungin alueen palve-
lujen välisiin etäisyyksiin. 
Pidän myös tärkeänä, että uusi kau-
punkimme hankkisi käyttämänsä ruo-
anvalmistuksessa tarvittavat raaka-ai-
neet mahdollisimman läheltä, mie-
luummin oman kunnan alueella toi-

mivilta tuottajilta ja valmistajilta. Näin 
varmistaisimme myös työpaikkojen säi-
lymisen kaupungissamme.

Ohjat oikeisiin käsiin Uudessa Jyväs-
kylässä!

JoUni aUTio

lähiruoan puolesta

kaikilla oikeus työhön

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, Jyväskylän kehittämisyhtiö Jykes oy hallituksen puheenjohtaja 

asun Heinälammella yhdessä vaimoni eevan kanssa. Meillä on kaksi aikuista poikaa ja neljä lastenlasta.
Harrastan lukemista, pyöräilyä ja penkkiurheilua. ennen kansanedustajaksi valintaa työskentelin pääluottamusmiehenä.

Minulle tärkeitä asioita
- Terveelliset tilat ja turvallinen kouluym-
päristö kohtuullisen lähellä
- Nuorisotilojen ja harrastusmahdolli-
suuksien tarjonta
- Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot
- Lapsiperheiden ja vanhusten tarpeista 
huolehtiminen

Koulutilat pitää saada kuntoon, jotta se-
kä oppilaat että koulun henkilökunta voi-
vat työskennellä ongelmitta. Liian suuret 
ryhmäkoot haittaavat opiskelua. Lukioi-
den liiallinen alueellinen keskittäminen 
kuluttaa vanhempien kukkaroa ja oppi-
laiden voimavaroja. Kouluterveydenhuol-
lolle on varattava riittävät resurssit, jot-
ta kaikenikäisten koululaisten ongelmissa 

pystytään auttamaan ja ehkäisemään syr-
jäytymistä. Panostaminen laadukkaaseen 
koulunkäyntiin ennaltaehkäisee syrjäyty-
misestä syntyviä kustannuksia yhteiskun-
nalle. Koulujen keskittämisestä päätettä-
essä pitää ottaa huomioon kokonaisuus, 
ei vain taloudelliset perusteet.
Nuorille tarjottava nuorisotiloja, joissa 
kokoontua ja viettää vapaa-aikaa omilla 
asuinalueillaan.
Muun muassa omaa elämää aloittelevat 
nuoret, opiskelijat ja lapsiperheet tarvitse-
vat kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
Neuvolapalvelut ja lastenpäivähoito ovat 
tärkeitä, mutta lisäksi tarvitaan erillistä 
tukea ennalta arvaamattomiin tilanteisiin 
perheen sisällä, koska kaikilla ei ole muu-
ta tukiverkkoa apuna.

Ikäihmisten hoitoon on osoitettava riittä-
västi varoja sivistyneessä yhteiskunnassa ja 
heistä huolenpidon on tapahduttava kun-
nioittaen ja arvostaen.

Ihmisen hyvinvointi ei saa olla varallisuu-
desta kiinni.

anna-RiiKKa LaoSMaa

elinkeinopolitiikka tuo työpaikkoja

kaikista pidettävä huolta

olen 45-vuotias paperityöntekijä ja työsuojeluvaltuutettu. Työskentelen M-real Kankaan paperitehtaalla Jyväskylässä. 
Paperiteollisuuden ammattitutkinnon lisäksi olen opiskellut kuntohoitajaksi.
Viisihenkisen perheemme lapset ovat peruskouluikäisiä. Lapsiperheitä koskevat asiat, päivähoidon, koulunkäynnin, 
harrastusten ja kasvamisen suhteen, ovat lähellä sydäntäni.
Järjestötoiminnan lisäksi harrastan monipuolista liikuntaa ja liikunnanohjausta eri ikäryhmille.

olen Jouni autio, 46-vuotias leipurimestari. Työskentelen tällä hetkellä Fazerin Jyväskylän leipomossa. Toimin työ-
paikkani pääluottamusmiehenä sekä SaK:n Jyväskylän alueen paikallisjärjestön puheenjohtajana. Kunnallisissa 
luottamustehtävissä olen toiminut aiemmin rakennuslautakunnan varapuheenjohtajana ja kaupunginhallituksen 
varajäsenenä. asun Lutakossa kerrostaloyksiössä. Harrastuksenani on raviurheilu. omistan isäni kanssa kolme ra-
vihevosta. Kesäisin myös kalastelen ja marjastelen mielelläni.

Jyväskylä on vetovoimainen kasvukes-
kus. Tänne halutaan muuttaa opiskele-
maan, perustamaan perhettä ja hakeutu-
maan uusiin töihin. Hyvä niin. Nopea 
kasvu, pitkäaikainen rakennetyöttömyys 
ja opiskelijoiden suuri määrä tuo muka-
naan haasteita. 
Suurista kaupungeista Jyväskylä on työt-
tömyystilastojen kärjessä. Tälle asialle on 
tehtävä kaikki voitava, valitettavasti Jy-
väskylässä oikeisto- ja keskustaryhmät 
ovat suhtautuneet kielteisesti työllistämis-
tä tukevien toimenpiteiden lisäämiseen. 
Kuitenkin työ on parasta sosiaaliturvaa, 
ja kaikki kivet on käännettävä koulutus-
ta hyödyntäen työmahdollisuuksien löy-

tämiseksi.
Samaan aikaan rakennetyöttömyyden 
kanssa on osaavasta työvoimasta pulaa. 
Jyväskylässä oli elokuussa 1024 työpaik-
kaa avoinna. Meidän pitää nyt entistä yh-
tenäisempinä panostaa osaamisen ja kou-
lutuksen kautta kilpailukykymme säilyt-
tämiseen. Tässä tarvitaan uutta, raken-
tavaa yhteistyötä eri oppilaitosten ja yri-
tysten välille. Koko ikäluokka on saatava 
haltuun, toisen asteen koulutuksen koko-
aminen yhteen antaa uusia mahdollisuuk-
sia vastata työelämän ja globalisaation tuo-
miin muutoksiin. Ikärakenne muuttuu ja 
suomalaiset vanhenevat. Lisää työvoimaa 
kaivataan kipeästi tulevina vuosina. 

Kunnallista elinkeinopolitiikkaa tarvitaan. 
Vain sen kautta pystytään pitkäjänteiseen 
kehittämistyöhön, joka yhdistää kaavoi-
tuksen, kulkuyhteyksien rakentamisen ja 
muun yhteiskunnallisen toiminnan. Jykes 
Oy:n hallituksen puheenjohtajana olen 
saanut olla mukana kehittämässä Jyväsky-
län seutua. Tässä työssä olemme onnistu-
neet erittäin hyvin. Ilman tätä panostus-
ta meidän työttömyytemme olisi vieläkin 
korkeampi, verotulomme olisivat pienem-
mät ja palvelumme heikommat. Tätä työ-
tä työpaikkojen puolesta tulee jatkaa myös 
Uudessa Jyväskylässä.

ReiJo LaiTinen

olen 22-vuotias eläintarvikeliikkeen myyjä. olen kasvanut ja kouluni käynyt Palokassa. nykyisin asun Kypärämäessä avo-
miehen ja lemmikkilauman kanssa. Suurimman osan vapaa-ajastani käytän ulkona luonnossa liikkuen ja eläinten kanssa 
touhuten. Historia ja yhteiskunta ovat kiinnostaneet aina ja sitä kautta päädyin jo lukioiässä Taulumäen kunnantalon yleisö-
lehtereille seuraamaan valtuuston kokouksia. Haluan olla vaikuttamassa asioihin, jotka koskettavat jokapäiväistä elämää.
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Politiikassa on periaatteessa kysymys vallas-
ta: sen rehellisin keinoin ansaitsemisesta ja 
viisaasta käyttämisestä, ei vain harvojen ja 
valittujen, vaan monien ihmisten hyväksi. 
Kun on pakko tehdä vaikeita valintoja, mei-
dän tulisi asettua niiden puolelle, jotka eivät 
ole yhtä onnekkaita tai kykeneviä puolusta-
maan itseään: lasten, sairaiden, vanhusten, 
yhteiskunnan heikompiosaisten. Yhteiskun-
taa tulisi arvioida ensisijassa sen perusteella, 
miten se kohtelee vähemmistöjään – ja tässä 
poliitikkojen, ei viranomaisten, tulee toimia 
suuntaviivojen antajina.
Minun Jyväskyläni on hyvien palveluiden 
kaupunki ja sellainen, jossa ensisija annetaan 
ennalta ehkäisevälle hoidolle, vanhoja ihmi-
siä kunnioittavalle kohtelulle ja järkevästi 

hinnoitellulle julkiselle liikenteelle. Tarvit-
semme eri kaupunginosien asukkaille tiloja, 
joissa kaikenikäiset ihmiset voivat viettää ai-
kaa yhdessä, vaihtaa mielipiteitä ja vaikuttaa 
ympäristöönsä. Minun Jyväskyläni on su-
vaitseva, ulospäin suuntautuva ja yhä kan-
sainvälisempi: kaupunki, joka houkuttelee 
yrityksiä investoimaan, luo uusia työpaik-
koja, palkitsee luovuudesta, huolehtii ilmas-
tonmuutosvelvoitteistaan ja on ylpeä moni-
naisuudestaan.

Toimiva kaupunki on meidän yhteinen 
asia.

Tony MeLViLLe

uuteen alkuun. yhdessä. 

Mittaamme tänään 90-luvun laman ai-
kana aloitettujen leikkausten seurauksia.  
Valitettavasti laman aikana purettiin mo-
nia hyviksi koettuja käytäntöjä. Erityises-
ti terveyden- ja sosiaalihuollon ennaltaeh-
käisevä työ on laiminlyöty. Peruspalvelu-
jen järjestäminen on kuntien vastuulla ja 
taloudellisten resurssien lisäksi päätöksen-
tekoa ohjailevat myös päätöksentekijöi-
den arvot. Kunnissa on kysyttävä ja kuul-
tava millaisia palveluja halutaan ja tarvi-
taan, on selvitettävä mitkä palvelut toimi-
vat. Päätösten tulee perustua kansalaisten 
tarpeisiin ja tutkittuun tietoon, ei pelkäs-

tään talouden tai liikemiesten tarpeisiin. 
Meillä on varaa yhteisvastuullisuuteen ja 
yhteisöllisyyteen 
Terveyden- ja sosiaalihuollon ennaltaeh-
käisevän toiminnan tulee kattaa ihmisen 
koko elämän kaari, mutta ilman resursse-
ja sitä ei voi tehdä. Neuvolassa on lapsen 
ja äidin fyysisen terveyden lisäksi pystyttä-
vä tukemaan vanhemmuutta, kasvamista 
äidiksi ja isäksi. On oltava resursseja seu-
loa syrjäytymisvaarassa olevat, lasten kal-
toinkohtelu tai muu perheväkivalta. On 
panostettava kouluterveyden- ja opiskeli-
jaterveydenhuoltoon, kuten myös kaikil-

le on taattava riittävä työterveyshuolto ja 
työssä jaksamista on tuettava. Väestön no-
pea ikääntyminen tuo valtavan haasteen 
sosiaali- ja terveydenhuollolle. Terveyden 
ja sairaanhoidon lisäksi tarvitaan runsaas-
ti ennalta ehkäiseviä ja toimintakykyä yl-
läpitäviä toimia. Tärkeintä on kuitenkin 
muistaa, että julkisten palvelujen lisäksi 
tarvitsemme toinen toisiamme, ihmisyyt-
tä. Luokaamme reilu Jyväskylä toisistam-
me välittäen

MeRJa PaUKaMa

reilu jyväskylä toisistamme välittäen!

ei konserttitaloa

Tony Melville
asuinalue: Lohikoski
Lehtori, toimittaja
Kaupunginvaltuutettu, sosiaali- 
ja terveyslautakunnan jäsen
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
valtuuston jäsen ja 
tarkastuslautakunnan 
varapuheenjohtaja
11-vuotiaan pojan isä
Harrastukset: valokuvaus, 
ruoanlaitto,
laskettelu ja golf

olen Merja Paukama 55 vuotta, eronnut, ei lapsia, asun Palokassa. 
ammatti: sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri
Työskentelee sairaanhoitajana sydänosastolla
Harrastukset: opiskelu, koira, ystävät, elokuvat, teatteri

Minulle tärkeitä arvoja on ihmisen 
perustarpeista huolehtiminen, ikä-
luokkaan katsomatta. Jokaisella tu-
lee olla mahdollisuus perustervey-
denhuoltoon, eikä matka saisi olla 
ainakaan pitempi kuin mikä se täl-
lä hetkellä on ja terveydenhuollon 
maksut eivät saa olla kohtuuttomia. 
Suomessa lukutaito on ollut hyvä, 
nykyistä tasoa tulee ylläpitää ja ke-
hittää, jotenka mahdollisuus lähikir-
jastoon on myös suotava. 
Lapsille ja nuorille on järjestettävä 

tilat missä toimia koulun jälkeen, 
nuoriso ja asukastilat antavat tähän 
oivan mahdollisuuden, eikä sinnek-
kään saa olla matkaa liikaa. Nyt uu-
den Jyväskylän aloittaessa olisi hy-
vä päivittää nuorisotoiminta koko 
kunnassa samalle asteelle ja parem-
paan suuntaan, ei heikentää nuo-
ren sosiaalista asemaa. Suomessa on 
nyt jo ollut ääritapauksia, joissa sul-
keutunut nuori on ryhtynyt järjet-
tömään väkivallantekoon. Nuorille 
tarvitaan myös ihmisiä kenellä pu-

hua ja jotka jaksavat kuunnella.
Uuden Jyväskylän tulee ottaa huo-
mioon myös pienet kulttuuriteki-
jät. Isoihin jo toimiviin kulttuuri 
tekijöihin ei löydy tekijöitä jos pie-
nemmät karsitaan pois, silloin hä-
viää myös harrastelijat, jotka ovat 
tulevaisuuden tekijöitä. Nostetaan 
Jyväskylä oikeasti sille sopivan ar-
von mukaisesti toimivaksi kulttuu-
rikaupungiksi, tämähän on suo-
men Ateena.

JaRno VäLinen

olen Jarno Välinen, 32-vuotias jyväskyläläinen, pienen tytön isä ja isomman isäpuoli. asun perheeni kans-
sa Saarijärventiellä rivitalossa ja työskentelen Saarioisella teurastajana. Toimin aktiivisesti ammattiosastos-
sani joka on Suomen elintarviketyöläiset ry, sekä Lohikosken sosialidemokraateissa sihteerinä. yksi rak-
kaimmista harrastuksista minulle on näytteleminen.

yhdessä me sen teemme.

Olen positiivisella mielellä rakentamassa 
uutta Jyväskylää. Minulle pienten lasten 
isänä ovat tärkeitä lasten asiat. Muita kau-
punkilaisten palveluita  unohtamatta.
Lasten päivähoito tulee säilyttää kunnan 
palveluna, eikä antaa markkinavoimien 
keinottelulle. Neuvolakäyntejä on lisät-
tävä, nyt ne ajettu aivan minimiin. Hyvä 
asia on, että Lohikosken koulu on kohta 
peruskorjattu. Homekoulut on korjatta-
va pikaisesti. Kenenkään terveyttä ei saa 
vaarantaa.
Lääkäripalveluja, kouluterveydenhoitajia, 
koulukuraattoreita, koulupsykologeja ja 
nuorisotyöntekijöitä on palkattava lisää. 
Lohikosken Demarit ovat esittäneet kau-

pungille Monitoimitalon rakentamista. 
Törkeää  että lohikosken nuorisotilan ovet  
ovat olleet kiinni jo vuosia.
Parasta mitä vanhuksille ja vammaisille 
voi antaa, on pikaisesti uusia auttavia kä-
siä! Täytyy palkata lisää työntekijöitä van-
hainkoteihin sekä Palokan ja Kyllön ter-
veyskeskussairaaloihin. Myös kotona asu-
via vanhuksia tulee auttaa, masentuneita 
ikäihmisiä on jo liikaa. 
Vammaispalveluja on lain mukaan järjes-
tettävä riittävä määrä. Näin ei tällä hetkel-
lä Jyväskylässä ole. Henkilökohtaisia avus-
tajia ei palkata riittävästi. Perusoikeuksia 
poljetaan, kun vanhukset ja vammaiset jä-
tetään oman onnensa nojaan. 

Jyväsjärven ympäri on hyvä kevyenlii-
kenteenväylä. Palokkajärven ja Tuomio-
järven ympäri tulisi rakentaa myös mo-
nipuoliseen liikuntaan sopiva kevyenlii-
kenteenväylä.
Lohikosken Sosialidemokraatit ovat esit-
täneet useasti kiertoliittymän rakentamis-
ta Heinälammentien ja Seppäläntien riste-
ykseen. Tulemme sitä jälleen esittämään.
Minä en ole konserttitalon rakentamisen 
kannalla. Edellä esittämäni asiat ovat mi-
nulle tärkeitä

MiKa RaJanen

olen Mika Rajanen 39 vuotta. Minulla ja vaimollani eijalla on kaksi lasta aino 8v. ja aapo 1v. 
Luen perheeseeni kuuluvaksi myös vanhempani, sisareni perheen sekä vaimoni äidin ja sisaren.
Työskentelen postimiehenä itelalla. Jossa toimin työpaikkani luottamusmiehenä.                      
olen Lohikosken Sosialidemokraattien johtokunnan jäsen
asun omakotitalossa Lohikoskella. omakotitalon ja puutarhan hoitoa voi pitää harrastuksena.          
Pidän huolta itsestäni pelaamalla sählyä, käyn kuntosalilla ja luistelen.
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Mielestäni tärkeimpiä asioita Uudessa Jy-
väskylässä on palvelut, niiden laatu, saata-
vuus ja sijainti.
Tärkeänä pidän myös työttömyyden vä-
hentämisen ja syrjäytymisen estämisen. 
Peruspalvelut kuten terveydenhoito, päi-
vähoito, koulut ja vanhusten palvelut tu-
lee säilyttää yhdistyvissä kunnissa siellä 
missä ne ovat sijainneet ennen yhdisty-
mistä. Näiden palvelujen tuottaminen on 
kunnan tehtävä.
Lääkäreiden  puute terveysasemilla vai-
keuttaa omalääkäripalveluiden toimivuut-
ta. Terveysasemille on saatava lisää lääkä-
reitä virkasuhteeseen,alati vaihtuvat viran-
sijaiset heikentävät palveluiden saatavuut-
ta ja laatua.
Kaupungin hammaslääkäri palvelut ovat 
aivan riittämättömät. Ei ole oikein,että 
jono ensikäynnille on yli puoli vuotta  ja 
hoidon alettua saa odotella monta kuu-

kautta seuraavaa hoitokertaa. Tarvitsem-
me myös lisää hammaslääkäreiden virko-
ja. Hammashoito yksityisellä sektorilla ei 
ole kaikille oikeasti vaihtoehto sen kal-
liimmman hinnan takia.
Laboratorio palveluista ainakin veriko-
keet ja joitakin muita näytteitä tulee ottaa 
terveysasemilla. Lapset ja vanhukset ovat  
näiden palveluiden suurimmat käyttäjä-
ryhmät ja heille liikkuminen keskustan 
palveluihin tuo turhaan ylimääräistä vai-
vaa ja rahan menoa.
Vanhusten hoidosta on puhuttu vuodes-
ta toiseen, mutta aina vain samat ongel-
mat ovat olemassa. Laitoksissa on edelleen 
henkilökuntaa liian vähän, ja asukkaat 
ovat entistä huonompi kuntoisia. Henki-
lökunta voi pahoin liian suuren työmää-
rän vuoksi ja sairastuvuus lisääntyy.
Koulupalvelut ovat Huhtasuolla hyvät on-
han meillä keskitetty ala- ja yläasteen kou-

lut vierekkäin.
Alueen lapsilla on lyhyet ja turvalliset 
koulumatkat. Huhtasuon koulun home-
vauriot ovat kuitenkin aiheuttaneet lap-
sille ja työntekijöille terveydellisiä haitto-
ja. Työntekijöitä onjoutunut vaihtamaan 
toiseen kouluun terveyshaittojen vuoksi. 
Lapset joutuvat kuitenkin olemaan kou-
lussa.
Liikuntasali on jo käyttökiellossa, joten 
lapset liikkuvat ulkona eivätkä pääse vaih-
tamaan kuivia vaatteita liikuntatunnin jäl-
keen, talvella voi  sairastua märissä vaat-
teissa. Uuden Huhtasuon koulun raken-
tamista on  kiirehdittävä.  Uusi terve kou-
lu on vähintä mitä lapsiemme tulevaisuu-
den eteen teemme, vai annammeko heille 
perinnöksi  elinikäisen sairauden.

MaRJaTTa Hynynen

olen Marjatta Hynynen  57 vuotias ja asun omakotitalossa Huhtasuon Kaakkolammella.
Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi aikuista tytärtä ovat jo muuttaneet pois kotoa. olen myös kahden tytön mummo.
Koulutukseltani olen suurtalouden emäntä. Vuodesta 1978 olen toiminut yrittäjänä mm. toimipaikkaruokala, kioski, kotileipomo, 
konditoria, pitopalvelu ja sähkösopimusten tekoa. nykyisin toimin itsenäisenä edustajana.
Vapaa-aikani kuluu järjestötoiminnassa sekä kunnallisissa luottamustehtävissä.olen varavaltuutettu, kaupunginhallituksen  vara-
jäsen sekä rakennus-ja ympäristölautakunnan jäsen. olen nyt kolmatta kertaa kunnallisvaaliehdokkaana.
Järjestötoiminnassa olen Huhtasuon Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja , Jyväskylän Sosialidemokraattisen Kunnallisjär-
jestön varapuheenjohtaja sekä Keski-Suomen Kristillisten Sosialidemokraattien sihteeri. olen myös seurakunnan luottamustoimis-
sa. Harrastuksenani on vesiliikunta ja kuntosali.
olen ehdokkaana myös seurakuntavaaleissa.

Peruspalvelut kunnan tehtävänä

Huhtasuon Nuorisoyhdistyksen aktiivit 
keräsivät adressin jossa oli useita satoja al-
lekirjoittajia joukkoliikenteen kehittämi-
seksi uudessa Jyväskylässä.
Aloitteessa painotettiin raideliikenteen ke-
hittämistä. Paikallisliikenne tulisi aloittaa
rautatiellä uudestaan. Ennen kulkivat pai-
kallisjunat joita kutsuttiin Lättähatuiksi.
Kiskobussit voisivat kulkea Äänekoskelta, 
Jämsästä ja Keuruulta. Lisääkin voisi raitei-
ta rakentaa esimerkiksi reitille Palokka Tik-
kakoski. Myös Keski-Suomen rataosuuk-
sien sähköistämistä tulisi jatkaa. Samalla 
myös ajonopeudet kasvaisivat ja matka-ajat 
lyhentyisivät huomattavasti. Uusi oikora-
ta Jämsästä Heinolan kautta Lahteen tuli-
si toteuttaa madillisimman pikaisesti. Uusi 

rata lyhentäisi Jyväskylän - Helsingin väli-
sen matka-ajan reiluun kahteen tuntiin.
Esitimme myös bussi liikenteen edellytys-
ten parantamista. Toivottavasti kaupungin 
johdolle esittämämme uudistukset etene-
vät uudessa Jyväskylässä.
Mielestäni kevyenliikenteen väyliä tulisi 
rakentaa lisää ja keskustaan lisätä polku-
pyörä parkkeja. Kävelykatua tulisi jatkaa 
kampukselle asti sekä poikkikadut Asema-
katu ja Väinönkatu muuttaa kävelykaduik-
si. Raskasliikenne kokonaan pois keskus-
tasta. Nyt kaikki mukaan ilmastotalkoisiin 
niin maailma pelastuu!
Minua huolestuttaa myös nuorisoasioi-
den hoito. Huhtasuon nuorisotilat niin 
kun muutkin nuorten tilat ovat liian vä-

hän aikaa auki.
Lauantaisin silloin kuin nuorilla on vapaa-
ilta ovet on kiinni. Vaadin että perjantai-
sin ja lauantaisin ovet pitäisi pitää auki ai-
nakin kello 22.00 asti. Nuorisotoimeen 
tulisi palkata lisää työntekijöitä sekä nuo-
risopsykiatreja. Nuorisotilat kaikkiin kau-
pungin osiin.
Jotta kaikki saisivat hyvän opetuksen ei op-
pilaita saisi olla luokassa 20 enempää.
Huonoon kuntoon päässeet koulut olisi 
korjattava mahdollisimman pikaisesti!

RiKU HyTTi

joukkoliikenne on tärkeä
olen Riku Hytti, 24-vuotias poikamies. Koulutukseltani olen matkailuvirkailija.
Seurakunnan toiminnassa olen mukana pohjoisen alueen alueneuvostossa
Toimin aktiivisesti Huhtasuon nuorisoyhdistyksessä ja olen sen puheenjohtaja

olen Jaana Saarinen, 45-vuotias myyjä, kahden lapsen äiti.
asun Pupuhuhdssa
olen PaM Jyväskylän osaston johtokunnassa
Harrastan monipuolista liikuntaa

Haluan että jyväskyläläisten elämä 
olisi turvallisempaa ja mielekkääm-
pää.
Terveys ja muut hyvinvointi palvelut 
on oltava kaikkien saatavilla varalli-
suudesta riippumatta. Kun ihmisel-
lä on vaikeaa avunsaannin löytämi-
nen monesti vaikeaa. Ei tiedetä mistä 
apua voisi hakea. Puolivuotta jonos-
sa on liian pitkä aika kun apua tar-

vitsisi heti.
Kolme minulle tärkeintä Jyväskylän 
palvelua ovat: Terveyskeskus palvelut 
ja siellä oma lääkäri. Päivähoito pai-
kat lähellä kotia tai työpaikkaa. Nuo-
risotila ja toiminnat koska lapsuudes-
ta ja nuoruudesta on perus turvalli-
suuden tunne lähtöisin Ilman turval-
lista lapsuutta ei voi olla myöskään 
hyvää vanhuutta.

Tiedän kokemuksesta mitä on ol-
la henkisesti ja fyysisesti väsynyt. Us-
kon pystyväni käyttämään niitä ko-
kemuksia hyväkseni, kun puhutaan 
mihin verorahoja tulisi suunnata. Jy-
väskylään tarvitaan auttavia käsiä ja 
kuuntelevia ihmisiä auttamaan lä-
himmäisiämme.

Jaana SaaRinen  

ihminen on tärkein

Mielestäni Huhtasuo on rauhallinen ja hyvä paik-
ka asua: palvelut ovat vieressä ja ystävät lähellä! 
Sydäntäni lähellä on vanhustenhoito ja heitä hoi-
tavan henkilöstön jaksaminen. Haluaisin lisää re-
sursseja tälle sektorille.
Koululaisten ja nuorten hyvinvointiin on kiinni-
tettävä erityistä huolta myös. Tärkeää on uuden 
Huhtasuon alakoulun uudisrakennuksen raken-

tamispäätös yläkoulun yhteyteen. Tämän uudisra-
kennuksen on tultava nopeasti, koska jo nyt lap-
set ja henkilökunta voivat huonosti. Jatkuva pin-
taremontin teko ei pelasta!
Eläkeläisenä olen huolissani pienituloisten eläke-
läisten toimeentulosta. Paikallisliikenteen bussei-
hin tarvitaan eläkeläisalennuksia. Pienituloisilla 
eläkeläisillä ei ole myöskään varaa kotipalvelui-

hin. Kuinka me siis hoidamme itseämme ja ko-
tiamme?
Itse olen pyrkinyt vaikuttamaan näihin asioihin 
osallistumalla aktiivisesti Ehdokkaana olen jo 
toista kertaa.

RiTVa oKSanen

olen Ritva oksanen, 63-vuotias eläkeläinen ja asunut täällä Huhtasuolla 32 vuotta yhdessä aviomieheni kanssa. 
aikuinen poikani asuu jo muualla. 
Huhtasuon demareiden sihteeri ja kunnalisjärjestön edustajiston jäsen.
Lisäksi olen altek aluetekniikan johtokunnan varajäsen. 

Huhtasuolla on hyvä asua
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Olen asunut ja työskennellyt Huhtasuol-
la  kolme vuosikymmentä. Nyt olen tapa-
turman vuoksi eläkkeellä.
Yhteiskunnallinen toiminta ja mutkaton 
vuorovaikutus ovat elämäni suola ja so-
keri.
Erityisestii vanhenevat lähiöt tarvitsevat 
luottamushenkilöitä puhumaan puoles-
taan.
Vetoan alueiden asukkaisiin: Äänestäkää - 
ja muistakaa alueenne omat ehdokkaat!
Meidän poliitikkojen tulee huolehtia kun-
talaisista riippumatta heidän elämäntilan-
teestaan.
Kunnalliset palvelut pitää säilyttää lähiöis-
säkin, jotta tarvitsevat voivat käyttää nii-
tä vaivatta ja ilman kohtuuttomia kustan-

nuksia.
Lautakunnassa pidän ääntä erityisesti lii-
kenneturvallisuudesta, joukkoliikenteestä 
sekä terveestä ja monivirikkeisestä ympä-
ristöstä. 
Kangaslammen toimintapuiston rakenta-
minen edistyy hyvin. Tein uuden kun-
nan virkamiehille esityksen Kangaslam-
men kunnostamisesta "kuntaliitoksen juh-
lapäätöksenä".
Saamani vastaukset ovat myötämielisiä, 
mutta toteavat myös hankkeen kalleuden 
ja sen, että kaupungilla ei ole siihen va-
raa - vielä.
Ennustan kuitenkin, että havaitsemani va-
lopilkut näkyvät lähitulevaisuudessa kau-
niimpina lammen rantoina - ja ehkäpä 

muutaman vuoden kuluttua puhtaampa-
na vetenä.
 Haluan kiinnittää huomiota myös kau-
pungin kiinteistöjen ja viheralueiden hoi-
toon. 
Tavan takaa saamme kuulla uusista toi-
mitilojen kosteusvaurioista. Rakennukset 
menevät oikea-aikaisen kunnossapidon 
puutteessa korjauskelvottomaan kuntoon. 
Verovaramme valuvat hukkaan, ja tilojen 
käyttäjät altistuvat terveysriskeille.
Uudessa Jyväskylässä  tuollaiselle "talonpi-
dolle" pitää panna piste!

KiRSTi TURUnen

äänestäkää, hyvät ihmiset
Kirsti Turunen, 57 v.
päiväkodinjohtaja, eläkeläinen
eronnut;  lähimmät: poika, miniä ja Maija, 1,5 v. 
harrastuksia: laulaminen, kirjoittaminen ja kielet ym.                                                                   
SDP:n valtuustoryhmän 1. varajäsen, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja nimistötoimikunnan jäsen

kouluverkosto kuntoon

Olen Marja-Liisa Tuikkanen perheelli-
nen kolmen lapsen äiti Jyväskylän Huh-
tasuolta. Lapsuuteni ja nuoruuteni olen 
viettänyt Huhtasuolla kasvaen yhdessä 
lähiöni kanssa rinta rinnan. Rakas ko-
tikontuni on tänä päivänäkin edelleen 
elävä ja toimiva yhteisö. Sen säilymisek-
si meidän tulee tehdä töitä yhdessä.
Tarvitsemme rohkeita päätöksiä koulu-
verkon kehittämiseen. Lapsia ja nuoria 
ei tule asettaa enää vakavan terveysris-
kin alle, vaan aikuisina meidän tulee ot-
taa vastuu koulurakennusten kuntoon 

saattamiseksi. Homekouluja on jo tar-
peeksi tulevassa Jyväskylässä. Ratkaisut 
kouluverkon kehittämisestä on tehtävä 
nopeasti. Huhtasuon alakoulun raken-
taminen yläkoulun yhteyteen on yksi 
oivallinen ratkaisu.
Jotta voimme edelleen nauttia kauniis-
ta kaupungistamme ja sen asunalueis-
ta on meidän kyettävä pitämään huolta 
yhteisestä ympäristöstämme. Puisto- ja 
viheralueita on pidettävä kunnossa, jot-
ta voimme pienentää ekologista jalan-
jälkeämme suosimalla asuinalueellam-

me tapahtuvaa liikuntaa sekä pitää yllä 
yhteistä viihtyvyyttä.
Tukemalla joukkoliikennettä voim-
me säästää ilmastoamme huomatta-
vasti jälkipolville. Linja-autoliikenteen 
taksat ovat täällä Jyvässeudulla karan-
neet käsistä, mikä lisää yksityisautoi-
lua eikä kuntamme vähäosaisimmilla 
ole mahdollisuutta käyttää tätä kallis-
ta palvelua.
Tehdään yhdessä Reilu Jyväskylä!

MaRJa-LiiSa TUiKKanen

Marja-Liisa Tuikkanen, 37 v.
johdon sihteeri
naimisissa, kolme lasta
harrastukset: kuntoliikunta, golf, järjestötoiminta
kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen

Uuden Jyväskylän valtuustol-
la on ennen kokematon tehtä-
vä ja haaste kaikkien varsinais-
ten kaupunginosien sekä maa-
seudun tasapuolisessa kohte-
lussa.  Sen tulee turvata jo ole-
massa olevat ja tulevien tarpei-
den mukaiset samanarvoiset 
peruspalvelut.  Kaupunkilai-
sen arkielämän sujuminen on 
osa kokonaisvaltaista hyvin-
vointia, joka edellyttää reilusti 
toimivaa, yhtenäistä kaupun-
gin hallintoa. 
Kaupungin toiminnan tavoit-

teet ja talous on valtuuston 
peukalon alla.  Valta on siis 
valtuustossa ja vallan käyttö 
on eri vaihtoehtojen välisiä va-
lintoja.  Valtuutetuilla on eri-
laisia käsityksiä siitä, mikä on 
elämän eri vaiheissa arvokasta.  
Nämä arvot ratkaisevat valin-
nat resurssien käytössä. Sosia-
lidemokraattiset arvot korosta-
vat ihmisestä huolehtimisesta 
koko elämän kaaren ajan.
Huhtasuo ei saa joutua Uuden 
Jyväskylän kattauksessa sivu-
pöytään, minkä on uhkana, 

jos alueella ei äänestetä.  Alu-
een omat valtuutetut pitävät 
parhaiten huolen, ettei sivuun 
jouduta vaalien jälkeen.
Huhtasuolla on kasvanut su-
kupolvi, joka on asunut ai-
kuistumisvaiheen muualla ja 
palannut sitten oman per-
heen kanssa alueelle unohta-
matta alueen maahanmuut-
tajia.  Täydennys- ja uusra-
kentaminen vahvistaa alueen 
merkitystä Uudessa Jyväsky-
lässä.  Asioihin vaikuttamises-
sa on tärkeintä on antaa ää-

nensä ja nimenomaan oman 
alueen ehdokkaille, jotka toi-
mivat aktiivisesti kaupungin-
osien eriarvoisuuden ehkäise-
miseksi. Tässä työssä menes-
tymiseen riittää Huhtasuolla 
asukaspohjaa. 
Puolueiden tärkeät strategiat ja 
visiot sekä linjaukset ovat etäi-
siä arkielämän askareissa ja on-
gelmissa elävälle perheelle sekä 
yksin eläjälle. Hyvää tarkoitta-
vat tavoitteet on tuotava käy-
täntöön, kuten tuki julkiselle 
liikenteelle ja työllistämistoi-

met, joilla on merkitystä yh-
teiskunnan joka tasolla. 
Lasten ja nuorten fyysinen 
kasvuympäristö on Huhta-
suolla monipuolinen ja luon-
to lähellä.
Turvallinen olo kotona ja kou-
lussa on sijoitus tulevaisuu-
teen ja tulee pitkällä aikavälil-
lä edullisemmaksi yhteiskun-
nalle, ennen kuin kalliit pa-
haolo-ongelmat ovat käsissä.  
Ennaltaehkäisyssä eri hallin-
tokuntien välistä yhteistyötä 
on tuettava, johon kaupungin 
sosiaali- ja terveysaseman si-
jainti alueella antaa mahdolli-
suuden, kunhan työntekijäre-
surssit turvataan mukaan luki-
en myös koulut ja niiden op-
pilashuolto. 
Väestön ikääntyminen näkyy 
jo katukuvassa ja terveyskes-
kuspalvelujen käyttäjissä Huh-
tasuollakin. Eläkeläisten ei ole 
tarkoituksen mukaista hakeu-
tua keskustaan vaan heidän tu-
lee voida asua siellä minne ko-

tiutuivat elämän ruuhkavuosi-
na.  Kotipalvelujen tehostettu 
käyttäminen auttaa vanhuk-
sia ja vammaisia tulemaan toi-
meen kotona mahdollisimman 
pitkään, mutta palveluasumi-
seen siirtyminen pitää arvioi-
da yksilökohtaisesti eikä sitä 
saa lykätä inhimillisesti otta-
en pitkään.
Korpilahti saa liittymissopi-
muksensa perusteella aluelau-
takunnan. Uudella valtuustol-
la tulee varmasti olemaan edes-
sään aloite vastaavan elimen 
saamiseksi eri puolille uut-
ta kuntaa. Vaikutuskanavana 
nämä ”kaupunginosavaltuus-
tot” ovat osoittautuneet toi-
miviksi.  

Marja-Liisa Tuikanen
Marjatta Hynynen 

HuHtaSuolla Hyvä arki
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Palokka – tikkakoSki – veSanka

Jouni arnberg, 45 v. 
naimisissa, kahden pojan (19 v. ja 10 v.) isä
Palokka, ollila
Liikuntapalveluesimies
Kaikenlainen liikunta ja urheilu ovat olennainen osa työ- ja vapaa-aikaa.
Valtuutettu, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja, Jykes oy hallituksen varajäsen. 
Uuden Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelutyöryhmän puheenjohtaja
Tärkeät asiat: Kaiken ikäisten ihmisten hyvinvointi uudessa kaupungissa 

Sari Kanala, 42 v. 
naimisissa, asuu Vesangassa.
ammatti jatko-opiskelija ja lastenkirjailija.
Harrastukset seikkaileminen ja uuden oppiminen.
Jyväskylän mlk:n sivistyslautakunnan varapj, Vesangan työväenyhdistyksen pj, valtuutettu.

Timo Korhonen ikä 56 v. 
Puuppola
Kouluttaja. naimisissa, kahden aikuisen lapsen ja neljän lapsenlapsen isä ja pappa
luottamustoimissa toimin Jyväskylän maalaiskunnan sivistyslautakunnan jäsenenä,  
uskottuna miehenä ja sosiaalilautakunnan varajäsenenä sekä Uuden Jyväskylän sivistyspalvelujen työryhmän varajäsenenä.
Palokan Sosialidemokraattien puheenjohtajana ja maalaiskunnan kunnallisjärjestön varapuheenjohtajana

Monien nykypäivän kuntalaisten mielestä liikunta- ja vapaa-ai-
kapalvelut ovat tärkeä osa kunnan tarjoamista palveluista. Esi-
merkiksi liikunnan merkitys ennaltaehkäisevänä terveystekijä-
nä ihmisen jokaisessa ikävaiheessa tiedostetaan, ja sen merki-
tys vahvistuu.
Pohja liikunnan harrastamiselle luodaan jo lapsena, sillä useim-
miten lapsuusajan liikunnan ja harrastamisen vähyys jatkuu va-
litettavasti aikuisikään saakka. 
Vanhemmuutta tukevan ja kasvatuksellisuutta korostavan lii-
kunta-, urheiluseura- ja vapaa-aikatoiminnan kysyntä tulee li-
sääntymään. Lasten ja nuorten kehitykseen ja oppimiseen liit-
tyvät odotukset kasvavat nyky-yhteiskunnassa, ja samalla myös 
liikunnan ja muun harrastustoiminnan merkitys osana tätä pro-
sessia voimistuu. 
Monet ympäristö- ja yhteiskuntatekijät vähentävät kuntalaisten 

luontevaa ja luonnollista liikkumista. Liikunnan puute aiheut-
taa väistämättä jonkinasteisia terveysongelmia.
Haasteena on aktivoida kaikenikäisten kuntalaisten omaehtoi-
nen liikkuminen.
Päivittäistä liikkumista on tuettava niin, että mahdollisuudet 
erityyppiseen ja eritasoiseen liikunnan harrastamiseen ovat kai-
kenikäisille kuntalaisille yhtä tasapuolisesti ja vaivattomasti saa-
vutettavissa. Kuntien tehtävä on luoda edellytykset kuntalaisten 
liikunnalle rakentamalla monipuolisia terveysliikuntaa edistäviä 
lähiliikuntapaikkoja.
Erilaisella harrastustoiminnalla esim. liikunnan ja kulttuurin pa-
rissa voi olla ennaltaehkäisevä vaikutus ihmisen elinkaaren kehi-
tyksen ja muutoksen mahdollisissa riskivaiheissa, esim. päihtei-
den käytössä, syrjäytymisessä.   
Ennaltaehkäisevän työn onnistuminen edellyttää harrastusmah-

dollisuuksien helppoa saatavuutta ja eri hallintokuntien suunni-
telmallista yhteistyötä. Tämä vaatii vielä enemmän päättäjien ja 
virkamiesten ajattelun herkistämistä siihen, että kaikki vaikuttaa 
kaikkeen, ja että kuntien palveluja on mietittävä kokonaisuute-
na eikä vain yhden hallintokunnan näkökulmasta.

JoUni aRnBeRg

toiminnallisuus ennaltaehkäisee

Lapsissa on tulevaisuus, on tuttu lause meil-
le kaikille. Se kertoo, että luotamme lapsi-
emme hoitavan meitä ja meidän asioitam-
me, kun olemme vanhoja. Mutta kuinka ra-
kennamme tuota tulevaisuutemme pohjaa? 
Haluammeko sen kasvavan ahtaissa, huo-
nokuntoisissa tiloissa ja kärsivän jatkuvasta 
epävarmuuden tilasta? Vai annammeko tule-
vaisuutemme varttua rakkauden ja ilon ym-
päröiminä, kannustavassa ja ravintorikkaas-
sa ympäristössä?
Yhteiskuntamme on  rakentunut yhä enem-
män suoritusperusteiseksi. Arvoja mitataan 
rahalla ja ihmiset lasketaan pakollisiksi ku-
lueriksi. Tulevaisuutemme on hyvin harmaa 
ja sumuinen ellemme muuta toimintata-

paamme ihmiskeskeiseksi ja keskitä voima-
varojamme lasten kasvun tukemiseen. 
Lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisen ko-
din ja rakastavat vanhemmat. Onni syntyy 
arjen iloista, lämmöstä ja täydestä vatsasta. 
Yhteiskunnan tulee kantaa vastuunsa ja tu-
kea perheitä, jotta tämä lasten oikeus toteu-
tuu. Myös koulujen tulee tarjota lapsille tur-
vallinen ja avoin ilmapiiri uuden tiedon op-
pimiseen sekä harrastamiseen. Ilo oppimi-
seen luodaan terveillä työtiloilla ja pienillä 
ryhmäkoolla.
Me opetamme tulevaisuuden arvot lapsil-
lemme. He ottavat mallia toimistamme, 
mm. siitä kuinka suhtaudumme vanhuksiin 
ja heidän hoitotarpeisiinsa. Huolehtimalla 

tämän päivän vanhusten oikeudesta hyvään 
ja inhimilliseen hoitoon, turvaamme perus-
taa omalle vanhuudelle.  
Suomen Nuorisoyhteistyö, Allianssi ry on 
liittänyt verkkosivuilleen Lasten ja nuorten 
valtuutetun huonetaulun. Olisi hienoa, jos 
jokainen kuntavaaliehdokas kävisi sen al-
lekirjoittamassa. Näin voisimme olla var-
moja paremmasta huomisesta ja voisimme 
kirkkain silmin katsoa tulevaisuuteen. Vain 
omalla esimerkillämme voimme ohjata lap-
siamme ja nuoriamme rakentamaan meille 
hyvää tulevaisuutta. Niin metsä vastaa kuin 
sinne huudetaan. 

SaRi KanaLa

Uuden Jyväskylän syntyminen vuoden 2009 alussa luo kaupun-
gille mittavia haasteita. Tulevaisuudessa opetuskäytössä saa olla 
vain terveitä koulutiloja. Kaupungin tuottamat palvelut on myös 
kohdennettava tasapuolisesti kaikkiin taajamiin. Näihin tavoit-
teisiin pääseminen tulee vaatimaan investointeja, jotka on pys-
tyttävä suorittamaan järkevässä aikataulussa. Toivottavasti kenen-
kään ei tulevaisuudessa tarvitse sairastua koulutilojen huonosta 
sisäilmasta. Tavoitteisiin kyllä varmasti päästään, jos yhteistyö 
kaikkien hallintoportaiden ja poliittisten päättäjien välillä toimii 
hyvin. Uskonkin että poliittista tahtoa asioiden kuntoon saatta-
miseksi löytyy yli puoluerajojen.
Yksi suurista haasteista on myös henkilöstöpolitiikan oikeuden-
mukainen toteuttaminen Uudessa Jyväskylässä. Juuri henkilös-
töpolitiikka nouseekin varmasti hyvin tärkeään asemaan. Kuin-
ka uuden kaupungin palvelukseen tulevat tai kaupungin omista-

miin yhtiöihin siirtyvät henkilöt sopeutuvat uusiin toimintaym-
päristöihin ja toimintatapoihin? Suurissa muutostilanteissa on 
vaarana, että osa henkilöstöstä kokee joutuneensa eriarvostami-
sen tai syrjinnän kohteeksi. Tavoitteena tulee olla, että henkilös-
tön siirtojen yhteydessä kukaan ei saa joutua henkisen tai muun 
häirinnän kohteeksi. Työsuojelulaki määrää että ”jokaisella on oi-
keus tehdä työtä turvallisesti”. Uudessa Jyväskylässä onkin syy-
tä seurata että lain henki kaupungin ja sen yhtiöiden toiminnas-
sa toteutuu.
Me olemme kaikki velvollisia seuraamaan oman työyhteisöm-
me toimintaa ja puuttumaan tapauksiin, joissa epäkohtia on ha-
vaittavissa.
Uudesta Jyväskylästä meillä on mahdollista luoda koko maahan 
mallikaupunki, jossa kaikilla on kiva asua ja olla töissä. Tähän 
tarvitaan jokaisen panosta kaikilla päätäntätasoilla. Meistä itses-

tämme riippuu hyvin pitkälti, luommeko ja haluammeko luoda 
Jyväskylästä hyvän paikan asua ja tehdä töitä.

TiMo KoRHonen

reilu jyväskylä mittavien haasteiden äärellä

Kuusijoki Kari, 57 v, avovaimo, 14v tytär, Tikkakoski. Taksinkuljettaja air Taksi Jyväskylä oy, aikaisempi työura: Tikkakosken tehdas, 11v 
pääluottamusmies. Harrastukset: musiikki, moottoripyöräily, mökkeily
Luottamustoimet: kunnanvaltuutettu 1985 alkaen, kunnanhallituksen jäsen, kunnanhallituksen edustaja Sosiaalilautakunnassa
ja ilmavoimien Soittokunnan tukiyhdistyksen hallituksessa
Motto: Peruspalvelut turvattava, varsinkin reuna-alueilla, elinkeinoelämän tukeminen, lisää työpaikkoja Jyväsalueelle, 
turvallisuutta kaikille, kulkuväylät kuntoon

Jyväskylä 2009 - suuria haasteita ja suuria mahdol-
lisuuksia
Peruspalveluiden turvaaminen Uuden Jyväskylän sekä 
keskus- että reuna- alueilla tulee olemaan suuri haas-

te päättäjille.
Maakunnallisesti lentoaseman ja sen ympäristön ky-
ky palvella teollisuutta, liike-elämää ja ilmailua on se-
kä suuri haaste että mahdollisuus, siksi sen kehittymi-

sestä pitää huolehtia.
Teitten ja kevyen liikenteen väylien parantaminen ke-
hittää kaikkia taajamia Uuden Jyväskylän alueella.

KaRi KUUSiJoKi

uuteen aikaan

lasten oikeudet tulevaisuutemme

43

8

35

40
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Näin vaalien alla on paljon puhetta, että halutaan turvata ää-
nestäjille palvelut ja nimenomaan lähipalvelut, eli ei lakkauteta 
kouluja vaan laitetaan ne kuntoon, että päiväkoteja on riittäväs-
ti ja niin edelleen, lista on pitkä. Nämä edellä mainitut ovat nii-
tä jokaiselle ehdokkaalle itsestään selvyyksiä, joita meistä jokai-
nen haluaa nostaa esille, mutta haluaisin lisäksi tuoda esille myös 
muutaman muunkin itselleni tärkeän asian, jotka ovat mielestä-
ni keskustelun arvoisia. 
Ensinnäkin meidän kaikkien tulisi miettiä kuinka saamme ne 
opiskelijat sijoitettua työelämään, jotka kuuluvat siihen 10 %:n 
joukkoon joilta jää lukio tai ammattiopinnot kesken. Uuden Jy-
väskylän alueella koulunsa keskeyttäneitä opiskelijoita on noin 
300 henkilöä vuosittain. Koulu ei kiinnosta eikä ammattia ole, 

joten miten ja mistä saada töitä? Mielestäni tulevan kaupungin ja 
paikallisten yrittäjien tulisi tehdä yhteistyötä ja luoda toimiva op-
pisopimusjärjestelmä ”juoksupojasta johtajaksi”. Näin varmasti 
paikattaisiin näköpiirissä siintelevä työvoimapula.
Toinen merkittävä tavoite olisi vähentää yksityisautoilua kau-
punkialueella julkisenliikenteen bussilippujen hintoja pienentä-
mällä. Alennukset voitaisiin aluksi suunnata eläkeläisten lippui-
hin, jotka olisivat voimassa päivän hiljaisilla vuoroilla. Olisihan 
se mukava kuljettajallekin, ettei tarvitsisi yksin ajella tyhjällä au-
tolla. Näin säästyttäisiin monien parkkitalojen rakentamiselta ja 
päästötkin vähenisivät. Ei muuta kuin neuvottelemaan kuljetus-
liikkeiden kanssa.
Lisäksi kannan huolta ympäristöstä ja siitä, kuinka voisimme 

kehittää uuden kaupungin ympäristönsuojelua. Tässä muutama 
asia mitä haluan tulevalla vaalikaudella pitää esillä.

aaRno LaHTinen

Uudessa kunnassa tavoitteena on edistää eri elämänvaiheissa ole-
vien asukkaiden hyvinvointia  painottamalla ennaltaehkäisevää 
toimintaa ja kuntalaisten elinikäisen toimintakyvyn säilymis-
tä, omatoimisuutta ja  osallistumista. Liikunnan ja kulttuurin 
merkitystä korostetaan.  Sosialidemokraattien Unelmista todek-
si -tapahtumien tiimoilta on koottu eri ikäisten ihmisten ajatuk-
sia ja näkemyksiä sitä, miten Uusi Jyväskylä voisi parhaiten täs-
säkin tavoitteessaan  onnistua. Tilaisuudet ovat olleet innosta-
via ja keskustelevia.  Suurta huolta kannetaan tänä päivänä ter-
veydenhuollosta ja erityisesti vanhusten hoidosta: laitoshoidossa 
olevien hoidon laadusta ja henkilökunnan riittävyydestä. Myös 
ikäihmisten kotona asumisen tukeminen sekä kotipalvelujen riit-
tävyys ja tasapuolinen saavutettavuus ovat asioita, jotka nousevat 
esille. Ikääntyneillä ei saa tulla eteen sellaista tilannetta, että ra-
hat eivät riitä lääkärissä käyntien ja lääkkeiden hankkimisen jäl-
keen  kunnon ruokaan. 

Terveyden edistäminen liittyy kaikkeen toimintaan, ei ainoastaan 
sosiaali-ja terveystoimeen.  
Tähän liittyvä akuutti asia Uuden Jyväskylän alueella on tervei-
den koulutilojen saaminen ja hankkeiden selkeä aikatauluttami-
nen.  Sekä Palokassa että Vaajakoskella tarvitaan uudisrakennuk-
set yläkouluille. Keskustelu lukioiden tilanteesta liittyy uuden 
kunnan  perusopetus-ja lukioverkkokokonaisuuteen. Palokan 
koulutilojen tarvetta tulee tarkastella paitsi voimakkaasti kasva-
van taajaman, myös koko seudun tarpeista käsin. Palokka tarvit-
see myös uuden, nykyisin väistötiloissa olevan kirjaston ja tilo-
ja kansalaisopistolle. 
Uuden kunnan  tavoitteena on  peruspalvelujen turvaaminen 
kuntalaisille, mikä tarkoittaa lähipalvelujen saatavuutta sekä kat-
tavaa ja toimivaa palveluverkostoa. Lähipalvelujen turvaamisesta 
on kysymys myös  silloin kun varmistamme, että pienet päiväko-
deissa ja alakouluissa olevat lapset saavat nämä palvelut mahdolli-

simman läheltä kotia.  Me sosialidemokraatit pidämme tärkeänä, 
että peruspalvelut järjestetään kunnan toimesta.   Erityisen  tär-
keää on,  että muutosten keskellä myös  henkilöstön osaamisesta 
ja hyvinvoinnista huolehditaan. Tavoitteemme  on reilu työelä-
mä, jossa jokaista työntekijää aidosti arvostetaan.

ULLa LaUTTaMUS

Ulla Lauttamus, 52 v. naimisissa, perheeseen kuuluu aviomies Jussi ja poika Ville
Jyväskylän maalaiskunnan Palokka 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuspäällikkö, kasvatustieteiden maisteri
Harrastukset: Lukeminen, kulttuuripalvelut, liikunta: sauvakävely, juokseminen, uutena sulkapallo
Luottamustoimet: Jyväskylän maalaiskunnan kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu
Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen, Jykesin elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan jäsen, SDP:n puoluevaltuuston
jäsen, puoluekokousedustaja 2005 Jyväskylässä ja 2008 Hämeenlinnassa, Keski-Suomen osuuspankin hallintoneuvoston 
jäsen, kirkkovaltuuston jäsen.
Motto: Palvelujen tasapuolinen turvaaminen koko Uuden Jyväskylän alueella. Tulokset syntyvät rakentavalla yhteistyöllä

Sinä vähävarainen, ikääntyvä, eläkeläinen, 
työtön, pätkätyöläinen tai opiskelija. Tä-
mä koskee juuri sinua. Kun tulosi eivät 
nouse, pitää kulujasi saada pienemmäksi. 
Tässä asiassa Uusi Jyväskylä tulee avukse-
si. Terveys- sosiaali- ja kodinhoitopalve-
lut sekä joukkoliikenne hinnaltaan hal-
vemmaksi tai ilmaiseksi. Eihän kunta voi 
tuottaa palveluja verovaroilla vain rikkail-
le, joilla on paksu lompsa. Suur-Jyväsky-
län kaupunki tuottaa palveluita tasapuo-
lisesti kaikille kuntalaisille maksukyvystä, 
iästä ja sukupuolesta riippumatta. 
Saatavuuden myös reuna-alueille on ol-
tava tasapuolinen. Eläkeläisille joukkolii-
kenteen maksut kaupungin alueella tu-

lee puolittaa, eli lapsille ja yli 70-vuotiail-
le lippu ilmaiseksi. Nyt Uuden Jyväskylän 
alueella joukkoliikennemaksut ovat ko-
vin eriarvoiset. Reuna-alueilta keskustassa 
käynti maksaa noin 10 – 15 euroa, mikä 
eläkeläisille on todella kallista. 
Vanhusväestön, sairaiden ja muuten huo-
nosti liikkuvien on vaikea kulkea, he tar-
vitsevat huilauspenkkejä kulkureittiensä 
varrelle. Näin liikkuminen onnistuu ja 
he pysyvät terveempinä. Uusi Jyväskylä 
panostaa parempaan, tasa-arvoisempaan 
ja ihmisläheisempään päätöksentekoon. 
Tässä kehityksessä haluan olla puolusta-
massa vähävaraisia, vähempiosaisia ja iäk-
käitä ihmisiä.

MISTÄ RAHAT?

Rahaa kyllä löytyy, jos on tahtoa kohden-
taa se muualle kuin ”herrojen” huveihin. 
Unelmia pitää olla, ja niiden saavuttami-
seksi pitää panostaa ja tehdä työtä. Näitä 
puolustan, jos valitset minut äänestyskoh-
teeksesi. Olen ollut Jyväskylän kaupungin 
politiikassa mukana vuosina 1975 – 2001, 
silloin muutin Tikkakoskelle. Toimin Jy-
väskylässä eri lautakunnissa, varajäsenenä 
hallituksessa ja valtuustossa, sekä Jyväsky-
län kihlakunnan poliisin neuvottelukun-
nan jäsenenä. 

anniKKi LeHTinen  

terveyden edistämisestä yhteinen asiamme

arvot kohdalleen!
annikki Lehtinen 64 v.
Tikkakoski
eläkkeellä, entinen hotelli- ja ravintolatyöntekijä. Harrastan eläkeläisjärjestöissä työskentelyä, pientä yritystoimintaa ja 
puuhastelua vanhassa omakotitalossa. Luottamustoimet: vaalilautakunnan jäsen sekä johtokunnan jäsenenä Tikkakosken 
työväenyhdistyksessä ja Jyväskylän eläkkeensaajien johtokunnassa..

aarno Lahtinen 60 v. naimisissa
Palokka
Laitosmies/eläkeläinen
Harrastukset: Kuorolaulu, teatteritoiminta, sienestys, marjastus ja kalastus.
Luottamustoimet: Maalaiskunnan teknisen lautakunnan pj, kirkkovaltuuston jäsen, sekä Jyväskylän Työväenteatterin vpj.

mahdollisuuksien kaupunki! 

olen Sirkka Sivil, 58 v. asun avoliitossa Palokassa. Minulla on kolme aikuista lasta ja olen kolmen lapsen mummu. Työskentelen perhepäivähoita-
jana Uuraisten kunnassa. Harrastan jokapäiväistä liikuntaa ja olen kiinnostunut yhteiskunnallisten asioitten hoidosta. nautin musiikista ja tans-
sista. edellisessä asuinkunnassani Uuraisilla olin kunnanvaltuutettuna vuodesta 1984 vuoteen 2008 saakka. Valtuuston puheenjohtajistossa olin 
toistakymmentä vuotta ja kunnanhallituksen jäsenenä 2004 – 2008. 

mottoni on:

arjen palvelut läheltä

96

48

53

54
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Palokka – tikkakoSki – veSanka

Tämä on sitä perhepäivähoitajan arkea:

Paistaa, sataa tai pakastaa, lapset ne ulos haluaa.
Vauhdilla vatsat puuroa täyteen ja sitten potalle istumaan.
Hoitaja heiluu, pyörii ja häärää. Ilmoittaa ajoissa kuka talossa määrää.
Itkua, naurua sekaan mahtuu ennen kuin joukko tuo pihalle saapuu.
Mummot ne päätään pyörittää, mitenkä pärjää akka tää.
Vaan iloisena joukkoaan johdattaa leikkikentän tuntumaan.
Raskas työ välillä rasittaa, vaan lapsen hymystä sen kiitoksen saa.
Mikä voisi olla suurempaa, kun ihmisen tainta sydämellä kasvattaa.

Leena UUTeLa 

Uudessa Jyväskylässä olisi muistettava, et-
tei keskitettäisi kaikkia palveluita kaupun-
gin keskustaan. Suuri osa asukkaista asuu 
keskustan ulkopuolella. Nyt kun olemme 
uusi suuri kaupunki, niin katsokaamme 
rohkeasti eteenpäin kehittääksemme kau-
pungistamme sellaisen paikan josta voi-
si ylpeänä todeta, että asun Jyväskylässä, 
ja meillä täällä on asiat hoidettu asukkai-
ta ajatellen.
Kaupungin pitäisi pikemmin palkata li-
sää omia työntekijöitä kuin ulkoistaa pal-
veluja.

Näin saataisiin ihmisiä sitoutettua teke-
mään työtä oman kaupunkinsa parhaaksi.
Ei ole järkeä viedä peruspalveluita pois ih-
misten läheltä ja vaikeuttaa päivittäistä elä-
mää pakottamalla asukkaat matkustamaan 
pitkin poikin kaupunkia.
Alueelliset koulut tulisi säilyttää, koska lap-
siperheitä muuttaa koko ajan lisää laajem-
malle alueelle, ja koulu pitäisi voida aloit-
taa kodin lähellä turvallisissa oloissa.
Joukkoliikennettä tulisi kehittää vastaa-
maan suurkaupungin tarpeita, sillä olem-
mehan vuoden vaihteen jälkeen yksi suo-

men suurimmista kaupungeista.
Uusia alueita kaavoitettaessa joukkoliiken-
neyhteydet pitäisi suunnitella toimiviksi ja 
käyttää suunnittelussa mukana alan asian-
tuntijoina myös linja-autonkuljettajia.
Joukkoliikenteen pitäisi olla saatavuudel-
taan niin kattava, että se olisi helppo vaih-
toehto oman auton käytölle.
Näitä asioita pidän kehittämisen arvoisina 
ja tulen niitä ajamaan eteenpäin, jos siihen 
saan mahdollisuuden.
 

JaRi ViDgRen

Hyvin hoidetut, alueellisesti tasapuoliset terveys-, päivähoito-, kou-
lu- ja liikuntapalvelut  ovat ratkaisevia kuntalaisen elämänlaadun 
kannalta.. Niiden hyvällä hoitamisella turvataan tulevaisuudessa-
kin Jyväskylän vetovoimaisuus työ- ja asuinpaikkana. Terveyden-
huolto, päivähoito ja koulutoimi eivät saa olla bisneksenteon tem-
mellyskenttää.
Pidetään huolta toisistamme, jotta olisimme ihmisiä!  Ei unohde-
ta kaikkein heikoimpiakaan. Juuri nyt ennen kaikkea vanhukset ja 
mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat kuntapäättäjien tekoja.  Ka-
veria  ei jätetä -ajattelu pelasti Suomen vaikeina aikoina suotui-
san kehityksen urille. Samaa  periaatetta olisi hyvä noudattaa nyt-
kin. Meillä ON siihen varaa. Kyse on arvovalinnoista ja poliittises-

ta tahdosta.
Kulttuurielämän edellytysten turvaaminen on tärkeää. Teatteri, tai-
denäyttelyt ja konsertit olisi hyvä  tuoda mahdollisimman lähelle ih-
misiä, koska ne antavat meille virkistystä,  iloa ja kipinää, joita ilman 
elämä näivettyisi pelkäksi raadannaksi ja ehättämiseksi. 
Erilaiset turvaverkot, jotka auttavat yksilöitä ja perheitä elämänkrii-
seissä,  on pidettävä kunnossa. Kaupungin, seurakuntien ja kansa-
laisjärjestöjen yhteistyön  jatkuva kehittäminen tässä asiassa koituu 
varmasti kaikkien asukkaiden eduksi.
Olen valmis tekemään yhteiskunnallista työtä inhimillisyyden, oi-
keudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden puolesta, jotta uuden Jy-
väskylän asukkaiden elämä voisi olla turvallista ja sitä kautta myös 

onnellista.  
Tutustu  ajatuksiini ja arvoihini kotisivuillani:   
www.marjaleenaluukkonen.fi  Seuraa blogiani. 
Kerro omista odotuksistasi ja anna palautetta.

MaRJa Leena LUUKKonen

Marja Leena Luukkonen, Tikkakoski, sitoutumaton
naimisissa taiteilija Pekka Luukkosen kanssa.  2 lasta, 3 lastenlasta
Diplomikielenkääntäjä, Jyväskylän maaseurakunnan tiedottaja
Harrastukset:  Lukeminen, puutarhatyöt ja yhteiskunnallisten asioiden seuranta
Luottamustoimet: Tällä hetkellä Jyväskylän maaseurakunnan varaluottamusmies (JUKo).
Työhistoriani  aikana olen toiminut useaan otteeseen työsuojeluvaltuutettuna  (ilmavoimissa ja seurakunnassa)  
sekä luottamusmiehenä seurakunnassa (JUKo).
Motto: Työtä uuden Jyväskylän asukkaiden  turvallisen ja onnellisen elämän puolesta

kyse arvovalinnoista ja tahdosta

Tärkeää uudessa Jyväskylässä on huomioida vart-
tuneen väen lähipalvelut ja rakentaa terveet tilat 
päiväkoteihin ja kouluihin. Jo ilmastonmuutok-
sen hillitsemisen takia on koulut lukioita myö-
ten säilytettävä Palokassa, Vaajakoskella, Tikka-
koskella, Korpilahdella ja Jyväskylän keskustas-
sa. Kolmen kunnan parhaat toiminnot uuden 
Jyväskylän käyttöön, on Paavon kanta.  Uusi Jy-
väskylä on mahdollisuus. Parhaat tavat tulee ot-
taa käyttöön. Vuosien aloitteellisuuden tulokse-
na sain maalaiskunnassa nuorille maksuttomat 

liikuntapaikat.
Maksuttomuus tulee säilyttää uudessa Jyväs-
kylässä. 
Ei liene eroa, harrastatko koripalloa, jääkiek-
koa tai vaikkapa salibändyä, niin lapsilla ja nuo-
rilla on oltava maksuton pääsy kunnan tiloihin. 
Se on tärkeää.  
Uuden Jyväskylän budjetin valmistelu on käyn-
nissä. Kuntalaisten tulee tietää mihin rakenne-
taan, missä palvelut ovat ja mitä palvelut maksa-
vat - ennen vaaleja.

Liitossopimuksissa on luvattu lähipalvelujen säi-
lyvän. Ne on säilytettävä.
Lähipäiväkodit, koulut ja lukiot on korjattava 
terveiksi niin Palokassa, Vaajakoskella kuin muu-
allakin koko uuden Jyväskylän alueella. 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on mahdollis-
ta – osallistun siihen.

PaaVo LUUKKonen
Kunnallisneuvos

Paavo Luukkonen 59 v. olen leski, kahden aikuisen lapsen isä ja pappa. asun Palokassa ja mökkeilen etelä-Jyväskylässä Korpilah-
della. elantoni hankin Vattenfall Lämmön aluejohtajana Keski-Suomessa ja harrastan kaikkea liikuntaa ja urheilua aktiivisesti.

yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta
mottoni on:

Vaaleissa minulle tärkeitä asioita on mm. :
-peruspalveluiden parantaminen ja säilyminen myöskin reuna-alueiden 
taajamissa.
-vanhusten ja vammaisten kotona tapahtuvan omaishoidon tuen parantaminen
-vastustan suuria mammutti kouluja ,joissa pienet ja heikommat lapset eivät eh-
kä saa riittävää huomiota ja syrjäytymis riskit kasvaa ja lasten pahoinvointi lisään-
tyy. Yritetään ennaltaehkäistä nuorten masentumista..
- kaikkia taajamia on pystyttävä kehittämään tasapuolisesti eikä vain kaupungin 
keskustan alueita

Perhepäivähoitajissta löytyy monta ammattikuntaa: lastenhoitaja, askarte-
luohjaaja, kokki, siivooja, liikunnanohjaaja, kuuntelija, ymmärtäjä lähes psy-
kologi välillä, ym., eli ollaan kyllä kaikki rautaisia ammattilaisia tässä työssä.
On hienoa, että uudessa Jyväskylässä tulevilla päättäjillä löytyy tahtoa kasvat-
taa myös perhepäivähoitoa, kalliiden seinien ja suurten lapsiryhmien sijaan, 

Leena Uutela, Tikkakoski. Perheeseeni kuuluu kolme lasta, joista nuorin asuu vielä kanssani kotona. Minulla on kunnia saada olla 
myös neljän lastenlasten mummo.
Työkseni olen hoitanut lapsia kohta 30 vuotta yksityisenä perhepäivähoitajana.
Vapaa-aikani kuluu luottamustoimissa: Jyväskylän mlk:n valtuuston jäsen, sosiaalilautakunnan jäsen, kaava-ja rakennuslautakunnan 
jäsen, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen sekä Keski-Suomen yksityiset perhepäivähoitajat ry:n pj.
Jos jää vapaailtoja, tykkään käydä tanssimassa ja laulamassa karaokea, harrastus, joka on mukavan rentouttavaa työn ja kokousten vas-
tapainoksi.

Perhepäivähoitajan näkökulmasta

kaupunki on kaupunkilaisia varten
Jari Vidgren, 43 vuotta.
naimisissa, neljän lapsen isä, asuu Palokassaa Vertaalan kylässä.
ammatti linja-autonkuljettaja, aikuisopiskelija (LVi-ala).
Harrastukset metsästys ja koirien kanssa ulkoilu.

eli suosittaisiin myös edullista ja kodinomaista lasten hoitoa.
Perhepäivähoitajan työtä tehdään suurella sydämellä ja toivon, 
että hoitajien arvostus jatkossa kasvaa ja näkyy kenties palkka-
pussissakin.

62

61

104

107
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lukio takaisin Palokkaan!

Palokka – tikkakoSki – veSanka

Uuden Jyväskylän on taat-
tava kaikille asuintaajamille 
samanarvoiset koulu- ja lii-
kuntatilat, nuoriso ja aikuis-
väestön käyttöön.

Palokan Sosialidemokraatit 
ovat olleet huolestuneita jo 
pitkään Palokan alueen sisälii-
kuntapaikkojen ja liikuntati-
lojen puutteesta. Maalaiskun-
nan kunnanhallitukselle vuo-
den 2007 lopulla jättämässään 
järjestöaloitteessa Palokan So-
sialidemokraatit vaativat kun-
taa ryhtymään toimenpiteisiin 
Palokan liikuntapaikkatilan-
teen saattamiseksi samalle ta-
solle kunnan muiden taajami-
en kanssa. Väestöjakautuman 

perusteella Palokan liikuntati-
lojen määrä on jäänyt huomat-
tavasti jälkeen muiden taaja-
mien liikuntatilavertailussa.
Liikunta- ja koulutilojen eriar-
voisuus tulee korostetusti esil-
le uudessa Jyväskylässä. Tilan-
teen korjaaminen vaatiikin pi-
kaisia toimenpiteitä, jotta kou-
lu- ja liikuntatilat saataisiin sa-
malle tasolle muiden Jyväsky-
län suurten taajamien kanssa. 
Palokasta puuttuvat mm. sisä-
liikuntahalli, uimahalli ja jää-
halli, joista ainakin osa on ra-
kennettu muihin asuintaaja-
miin.
Palokkalaisten ikärakenteesta 
johtuen sisäliikuntatilojen esi-
sijaisia käyttäjiä, nuorisoa, Pa-

lokassa on muita taajamia run-
saammin. Urheiluseurojen ilta-
käyttöön sekä lapsille, nuorille 
ja aikuisväestölle tarvittaisiin 
huomattavasti lisää sisäliikun-
tatiloja. Myös seniori-ikäiset 
tarvitsevat omat liikuntapaik-
kansa ja -vuoronsa.
Liikunnan on todettu vähen-
tävän merkittävästi sekä ter-
veydenhoito- että sosiaalime-
noja. Tärkeä peruste on myös 
seniori-ikäisten kotona asumi-
sen tukeminen ja virikkeiden 
järjestäminen heille. 
Ellei asialle tehdä mitään, ti-
lanne vain pahenee jatkos-
sa, sillä Palokka on uuden Jy-
väskylän nopeimmin kasvavia 
taajamia.

Jo lainsäädäntö edellyttää kun-
talaisten ja taajamien tasaver-
taista kohtelua. Palokan so-
sialidemokraatit vaativatkin 
Palokan sisäliikuntahallin ra-
kennuspäätöksen pikaista te-
kemistä ja rakentamisen aloit-
tamista viivyttelemättä. Sisälii-
kuntahallin rakentamisen lyk-
kääminen lisäisi kaupungin so-
siaali- ja terveysmenoja tule-
vaisuudessa huomattavasti ja 
huonontaisi sitä kautta uuden 
kaupungin taloutta.
Asiahan on niin, että terveet 
kuntalaiset ovat kunnan tär-
keintä pääomaa tulevaisuu-
dessa.

uusi liikuntahalli Palokkaan

Hiiret on maalannut Daga Ulv

etsi kuvista 6 eroavaisuutta: 

Sopiva paikka hallille löytyy Kodin Terran vieres-
tä, toteavat Timo Korhonen, Paavo Luukkonen ja 
Jouni Arnberg.

lasten nurkkaus

Tehtävä:

Väritä kuvat ja yhdistä niihin sopiva loru. Sitten voit askarrella niistä vaikka kortin hyvälle ystävällesi. 
Leikkaa ne irti tästä lehdestä ja liimaa pahville. Kirjoita korttiin terveiset ystävällesi ja anna se hänelle.

Hyvä ystävä on kalliimpi
kuin säkillinen helmiä.
Sillä kera ystävän 
hauskempaa on telmiä.

etana elli 
meni kiemuralle 
ja vieritti itsensä
kannon alle. 
Perusti sinne
talvipesän
ja pois tuli vasta
tuoksuun kesän.

ylläpidä unelmia,
tavoittele haaveita,
jottei ala kaapissasi
asustamaan aaveita.

Sari Kanala
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Nevakadulla korkean tornita-
lon pihassa on matala ”oma-
kotitalo”. Se on Huhtasuon 
päiväkeskus joka rakennettiin 
80-luvun loppupuolella. Jyväs-
kylän kaupungin ohjattu päi-
väkeskustoiminta on alkanut 
1969 päiväkerhoina. Ensim-
mäinen perustettiin Lohikos-
kelle. Pian alkoivat kerhot eri-
puolilla kaupunkia mm. Kan-
gasvuoressa. Kerhot kokoon-
tuivat ma-pe klo 9.00-13.00, 
kesällä ei toimintaa ollut. Sen 
aikainen pääasiallinen toimin-
tamuoto oli käsityöt. 80-lu-
vun lopulla alettiin kehittä-
mään toiminnasta avoimem-
paa ja virikkeellisempää, ker-
holaisista tuli asiakkaita.

Uudistuneessa organisaatiossa 
päiväkerhoista tuli päiväkes-
kuksia ja ohjaajista päiväkes-
kusohjaajia.
Päiväkeskustoiminta on koti-
hoidon tukipalvelutoimintaa, 
missä tuetaan asiakasta kotona 
selviytymisessä ja hoitavan päi-
väkeskukseen, eikä kaikkia ko-
tipalveluita viedä kotiin. Aja-
tuksena on omatoimisuuden 
tukeminen. Yhteistyö kotipal-
veluiden ja kotisairaanhoidon 
kanssa on tiivistä ja omaiset 
ovat myös voimakkaasti mu-
kaan. Ajankohtainen ns. kun-
touttava työote on kehittä-
nyt omatomisuuden periaatet-
ta entisestään. Liikuntaryhmät 
ja kuntoilun eri muodot ovat 

lisääntyneet omaisen jaksamis-
ta. Asiakkaat tulevat saamaan 
palveluita keskitetysti.
Itse olen ulkopuolisena seuran-
nut talon toimintaa parikym-
mentä vuotta. Paikasta on luo-
tu viihtyisä ja kodinomainen.
Kukat kukoistavat niin sisällä 
kuin ulkonakin. Aina on asi-
akkaissa viherpeukaloita.
Olen myös ihastellut miten 
henkilökunta tekee kaikkensa 
asiakkaiden viihtyvyydeksi.
Päiväohjelma alkaa aamupa-
lalla klo 8.00. Aamujumppa 
alkaa klo 9.30 ja klo 11.00 on 
lounas.

esimerkki viikon 
iltapäiväohjelmasta   
Maanantaina: Bingo ja Aunen 
ja Keijon syntymäpäivä kahvit
Tiistaina: Pyöritään omenan 
ympärillä, lapsuus muistoja 
omenavarkaista, omenapan-
narin teko yhteisvoimin.
Keskiviikkona: Tarinapiiri
Torstaina: Teatteriin lähtö
Perjantaina: Pelaillaan 
seurapelejä
Päivän päätteeksi on vielä päi-
väkahvi klo 13.30.

Kuten edellä olevasta voi huo-
mata, toiminta on todella mo-
nipuolista ja kultturiakin har-
rastetaan, tehdään myös ret-
kiä, kuten teatteriin. Joka päi-
vä lounaan jälkeen on erilais-
ta ohjelmaa iltapäiväksi. Tu-

tustumispäivänä oli vuorossa 
tanssit.
Kolmen miehen orkesteri soit-
teli vanhoja tuttuja iskelmiä ja 
liikkuminen tanssilattialla oli 
mieluista.
Vapaaehtoistyöntekijä Pauli 
Puttonen tanssitti vuorotellen 
kaikkia jotka halusivat tans-
simaan.
Päiväkeskuksen johtaja Kris-
tiina Srikberg kertoikin Pau-
lin, lempinimeltään pehtoo-
ri, olevan todella tärkeä talos-
sa henkilö ja aina valmis autta-

maan. Jututtaessani asiakkai-
ta he kertoivat tärkeimmäksi 
käyntinsä syyksi toisten ihmis-
ten tapaamisen. Osa käy sään-
nöllisesti syömässä ja osallis-
tuvat iltapäivätoimintaan, osa 
harvemmin.
 Päiväkeskuksessa käy myös 
asiakkaita saunotettavana tai 
muissa hoidoissa. Tarvittaes-
sa talossa käy myös hieroja, 
kampaaja, jalkahoitaja eli asi-
akkaille on tarjolla hyvin mo-
nenlaisia palveluja. Niitä myös 
jututamani henkilöt kertoivat 

käyttävänsä.
Kävijät ovat eripuolilta Huhta-
suota osa liikkuu kävellen joil-
lakin on kuljetus ja he käyvät 
harvemmin.
Päiväkeskuksessa käynnin tär-
kein syy tuntui olevan toisten 
ihmisten tapaaminen ja se, et-
tä täällä on niin mukavaa ja 
henkilökunta on ystävällistä ja 
järjestää meille mukavaa toi-
mintaa. 

Marjatta Hynynen

Päivä täynnä toimintaa

Runoilija, kansanedustaja Tommy Tabermann esiintyy seurakuntatalolla maanantaina 20.10. kello 15.00.
Tabermann puhuu lempiaiheestaan rakkaudesta. Luennon teemana Rakkautensa kokoinen jokainen on. 
Lohikosken Sosialidemokraatit ovat asettaneet Pirjo Perkiön ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin. Siinä vaiheessa kun 
lehti meni painoon ei vielä muita ollut. Uuden Jyväskylän seurakuntavaalit pidetään 30 marraskuuta ja 
ennakko äänestys17.-21. marraskuuta.
Pirjo Perkiö on ollut vapaaehtoistyössä Lähimmäisen kammarissa ja kahvinkeitossa Lohikosken kirkossa. 
Työpaikka on A-Killan ruokalan emäntänä Kortesuon kartanossa.

Lohikosken seurakuntakeskuksessa: Perhemessu 28.9. ja Messu 5.10. kello 12.00
Päiväkerho ma-to 3-6 vuotiaille. Koululaisten iltapäiväkerho ti-to p. 050 5953 948
Miesten raamattupiiri ma kello 18.00 Pentti ahonen 044 3140 848 
Diakoni anssi Savolainen päivystää kirkolla ma-ke kello 9.00-10.30,  
muina aikoina puh. 050 5497 001 

tommy taBermann Seurakuntatalolla

Kuntien yhdistyminen aiheuttaa myös ylimääräiset seurakuntavaalit. Ehdokaslistojen jättäminen
on 3.10. 2008. Ennakkoäänestys on 17.-21. 11. 2008. Ennakkoäänestyspaikkoja 
tulee olemaan runsaasti ympäri kuntia, myös marketeissa. Lehden painoon mennessä 
paikkoja ei ole vielä nimetty. 
Varsinaiset äänestyspäivät ovat 30.11 ja 1.12. 2008. Äänestysalueena on kunkin 
alueseurakunnan pääkirkko. Tämä on nyt uutta. 

Huhtasuon alueseurakunnan äänestysalue         Huhtasuon kirkko
Palokan alueseurakunnan äänestysalue              Palokan kirkko
Tikkakosken alueseurakunnan äänestysalue      Tikkakoskenkirkko
Keskustan alueseurakunnan äänestysalue          Kaupungin kirkko , lohikoskelaisten alue
Keltinmäen alueseurakunnan äänestysalue        Keltinmäen kirkko,  vesankalaisten alue

Seurakunnasta lähetetään ilmoitus äänioikeudesta, muista katsoa äänestysalueesi.
Ennakkoon voi äänensä antaa missä äänestyspisteessä tahansa.
Huhtasuolta on asetettu ehdokkaiksi Marjatta Hynynen ja Marja-Liisa Tuikkanen

Seurakuntavaalit 
marraSkuuSSa

Täällä on aina niin hauskaa, tulkaa muutkin mukaan.

Päiväkeskuksen johtaja Kristiina Skrikberg ja Pauli 
Puttonen näyttävät mallia.

Kumpi vaihtoehto on parempi, hiiltynyt, lahoava ’lautahökkeli’ vai uusi puistomainen 
parkkipaikka ja uusitut turvalliset kevyenliikenteen väylät sekä uudet kerrostalot asuk-
kaineen Lohikosken ostoskeskuksella?

MIELELLÄÄN TORNITALOON MUUTTAVA

lyhyesti

Lohikosken koulun remontti on edennyt 
aikataulun mukaisesti. Koulun rehtori Ka-
ri Asikaisen mukaan ensimmäisen kerrok-
sen remontti on valmistunut. Asikainen 
on tyytyväinen työn tulokseen. Väestöti-
lan rakentaminen alkaa välittömästi, sii-
hen tulee mahdollisesti minikirjasto. Toi-
sen kerroksen remontin pitäisi valmistua 
2010, viimeisenä työnä on  koko raken-
nuksen katon uusiminen. 

lohikosken
koulu

missä viipyy tornitalo?
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Joka päivä yli puoli miljoonaa ihmistä 

kohtaa meillä toisensa. Asiakkaina, 

tekijöinä tai yhteis- työkumppaneina. 

Hymyillään kun tavataan.

Arjessa ja vapaalla

Jyvässeudun ajoharjoittelurata oy:n perus-
tamiskokouksesta tulee tänä syksynä kulu-
neeksi 20 vuotta. !990 toteutuneen radan ra-
kentamisen jälkeen, varsinainen kuljettaja-
koulutus käynnistyi 1. tammikuuta 1991.
Tähän mennessä koulutettavia radallam-
me on käynyt noin 130.000, joista lähes 
100.000 ajokortin suorittamiseen liittyvää 
oppilasta.
Tämän vuoden alusta käyttöön otettiin noin 
300 m2  liikenneturvallisuustila, jossa pa-
neudutaan passiivisen turvallisuuden prob-
lematiikkaan. Tilan käyttö on saanut hy-
vin positiivisen vastaanoton ja varmaankin 
osaltaan  lisännyt  koulutettavien mahdol-
lisuuksia ymmärtää ja kokea ajoneuvoissa 

turvallisuuteen vaikuttavien laitteiden mer-
kitystä kertoo radan toimitusjohtaja Saka-
ri Jousenkylä.
Turvallisuustilasta on tullut myös suosittu 
tutustumiskohde koululaisryhmille, joiden 
ikä ei vielä riitä ajokorttiin liittyvään kou-
lutukseen.
Juhlimme 20 vuoden taivalta työn merkeis-
sä ja toteutamme yhteistyökumppaneidem-
me kanssa avoimien ovien tapahtuman 24. 
ja 25 lokakuuta, johon jo nyt tässä vaihees-
sa haluan toivottaa kaikki toiminnastamme 
kiinnostuneet tervetulleiksi.

Toimitusjohtaja
Sakari Jousenkylä

www.jyvasseudunajoharjoittelurata.fi www.jyvasseudunajoharjoittelurata.fi 

KIRPPUTORI KOLIKKOTUVALLA 
LAUANTAINA 18. LOKAKUUTA KELLO 10.00-15.00 KOLIKKOTUPA  

KOLIKKOTIE 2 C, LOHIKOSKI
MYYNNISSÄ PÖYTIÄ, TUOLEJA, KAAPPEJA EDULLISESTI

KIRJOJA , ASTIOITA YM. MUKAVAA
PÖYTÄ 5 euroa       PÖYTÄVARAUS

RAIMO RAJANEN 0456798234
Myymättä jääneet tavarat voi jättää ”Tuvalle” jos haluaa

TERVETULOA HERNEKEITOLLE
Lauantaina 11. lokakuuta ja lauantaina 25. lokakuuta

     klo 11.00 – 13.00 kunnallisvaaliehdokkaat soppatykillä 
        euromarketin edessä. 

Tule kyselemään pohjoisen Jyväskylän asioista.

REILUT YLEISÖTAPAHTUMAT PALOKASSA 

Vapaa pääsy • A-oikeudet

TANSSIT

KARAOKE

Lauantaina 11. lokakuuta klo 16.00 – 20.00 
Viihdekeskuksella

Soittaa Gunnar Taipale

Liikenneturvallisuustilassa käsitellään muun ohessa myös ajankohtaista 
eläinvahinkojen osuutta liikenneturmissa.

avoimet ovet

Jäähalli sai aitiot ja annis-
keluoikeudet. Uimahal-
lissa kävijät saavat edel-
leenkin vain kylmää vet-
tä niskaansa. Me käyttä-
jät maksamme sen tään 
ylläpidon itse. MH

HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT RY.

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
20.10.2008 klo 18.00. 

Paikka Huhtasuon päivakeskus Nevakatu 2

esillä sääntömääräiset syyskokousasiat. 
Kahvitus klo 17.30 alkaen.

TeRVeTULOA

Huhtasuon sosialidemokraattien 
kunnallisvaaliehdokkaat ovat tavattavissa 

15.10.2008 klo  12.00-13.30  Huhtakeskuksessa.
Tervetuloa keskustelemaan kanssamme.

TAVATAAN 
HUHTAKESKUKSESSA

lyhyesti Pohjoinen jyväskylä
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OP-bonusasiakkaana saat OP-bonusta ihan tavallisesta pankkiasioinnista, 
kuten lainoista, säästöistä ja OP-Visalla maksamisesta. Jos asioit kans-
samme paljon, saat paljon bonusta. OP-bonuksilla ei ole mitään ylärajaa. 
OP-bonuksia voi käyttää vaikkapa Pohjolan vakuutusmaksujen maksa-
miseen. Keskittämällä voit säästää huomattavia summia. Bonuslaskurin 
löydät osoitteesta op.fi/bonus
OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP Pankin asiakas, jonka oma 
tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa.

2 h+k, 50,5 m2

Vakuutuksia mittojen mukaan.01019 5110 valtakunnallinen palvelunumero 

Elämä voi tuoda ihmisen eteen pieniä, suuria 
tai keskikokoisia asioita. Yhtä kaikki, kun vakuutus 
on oikean kokoinen, sitä tietää olevansa Turvassa. 
Kysy lisää Turvan palvelutoimistosta, Kauppakatu 7,
40100 JYVÄSKYLÄ, puh. (014) 338 7000.

www.turva.�

p. 020 7430 950

PITOPAIKKA KOLIKKOTUPA
KOKOUKSIIN JA PERHEJUHLIIN

KOLIKKOTIE 2.C  JYVÄSKYLÄ 40320

VARAUKSET PIRKKO PIRTINSOLA
041 5444 901

KOKOUSTILA JA JUHLATILA 50 HENKEÄ
KAPINETTI / KEITTIÖ 15 HENKEÄ

SKODA FELICIA 1,3 
LX COMBI-98
ajettu 159 tkm. katsastettu 7/08 
2 renkaat tosi siisti yksilö
Puh. 0141 5444 939

Kiitämme ilmoittajia yhteistyöstä


