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KoliKKotupa KoliKKotie 2.C  40320 JKl

loHiKoSKella tapaHtuu
www.sdplohikoski.fi

Ensimmäinen kokoontuminen torstaina 8.10.09 klo 17.00                                                                        
Kolikkotuvalla Kolikkotie 2C Holsti
Teemme muutoksen yhdessä: Liikumme luonnossa, laitamme ruokaa, 
keskustelemme sekä kuuntelemme aiheeseen liittyviä luentoja ja 
seuraamme painomme hallintaa.
Vieraana Jyvässeudun Kuluttaja Kompassista Tuija Östilä  
Aiheena elintarvikkeitten pakkausmerkinnät ja tuotteitten säilyvyys.
Kokoonnumme torstaisin klo 17.00 ja päätämme yhdessä mitä
teemme seuraavalla kerralla.

Uudet Elämäntavat – ryhmä kokoontuu

Sanotaan ettei ole olemassa huonoa kirjoittajaa. On vain erilaisia kirjoittajia, jotka har-
joittelevat ja panevat paperille ajatuksia, muistoja, mielikuvia, tarinoita ja vaikutelmia. 
Tällä pohjalla kokoontuu Lohikoskella kirjoittajaryhmä, johon sinäkin voit osallistua. 

Syksyn ajat ovat keskiviikkoisin 7.10., 11.11., 2.12, ja 16.12. klo 17 Kolikkotuvalla. 
Käymme yhdessä taidenäyttelyissä ja keväisin on tapana vierailla kirjamessuilla.

Tervetuloa mukaan saamaan uutta potkua pöytälaatikkoon!
terveisin vetäjä. Kysy lisää Tarja Perkiö puh. 050 5720 707 

Kirjoittajapiiri

Kysytään, mitkä asiat Lohikoskella pitäisi saada 
kuntoon tai hoitaa paremmin? 
  Ensimmäinen ja tärkein on asukas- ja nuorisotilan 
puuttuminen. Toisena asiana lasten vanhempia ja opet-
tajia pelottaa, onnistuuko koulun remontti. Saatiin-
ko sienikasvusto tuhottua? Mikä on parakkien kunto?                                                                                                                
Kolmantena asiana on päiväkodin lopettaminen ja 
toisen remontti. Neljäntenä: missä viipyvät uusi os-
toskeskus ja hissillinen tornitalo.

Viidentenä, miksi lohikoskelaiset ja heinälampe-
laiset eivät saa käydä Palokan terveysasemalla?

Asukas- ja nuorisotilakysymystä on käsitelty eri 
lautakunnissa puolueitten tekemän aloitteen poh-
jalta. Nuorisolautakunta on tehnyt asiasta esityksen 
tilapalvelulle, kertoi nuorisolautakunnan jäsen An-
na-Riikka Laosmaa. Rakentaminen ei mahtunut ti-
lapalvelun rakennusohjelmaan. Ohi menivät koulu-
jen ja päiväkotien rakentamiset ja saneeraukset. Lo-
hikosken Sosialidemokraatit tulevat vaatimaan nuo-
risotilan saamista koululta vapautuviin viipaletaloi-
hin syksyllä 2010.

Lohikosken koulun remontti valmistuu touko-
kuun loppuun mennessä. Sienikasvuston tuhoami-
seksi on lattiasta poistettu maata puoli metriä, sa-
maten seinien alareunat uusittu. Lasten vanhemmat 
pelkäävät, ovatko toimenpiteet riittäviä. Vai olisiko 
koulu pitänyt purkaa? Mutta olisiko uutta koulua 
saatu Lohikoskelle? Holstin päiväkoti lopetetaan ja 
Lahjaharjun päiväkotia ruvetaan saneeraamaan. Nä-
mä asiat huolestuttivat Jarno Välistä ja Mika Rajas-
ta. Heillä on lapset päiväkodissa sekä koulussa. He 
ihmettelevät, kuka on vastuussa ja syyllinen nykyi-
seen menoon, kun melkein kaikki koulut ja päivä-
kodit pitää korjata.

Valintatalon rakentamista Lohikoskelle ei ole 
unohdettu, mutta aloittaminen on viivästynyt, ker-
toi Suomen Lähikaupan myymäläverkkovastaava 
Kari Niskanen. 

Tornitalon rakentamisluvat ovat nyt kunnossa, 

mutta markkinatilanne on huono.  Monet odotta-
vat rakentamisen aloitusta, jotta pääsisivät hissilli-
seen taloon. 

Palokan terveysasema kuuluu vielä ensi vuoden 
ajan Palokan terveydenhuollon kuntayhtymään, 
minkä jälkeen mielestäni terveysasemien rajat pitää 
vetää uudestaan. 

Heinälampelaisten ja mikseipä myös lohikos-
kelaisten palvelut tulisi saada Palokan terveysase-
malta.

Päätoimittaja Raimo Rajanen

Mitä Kuuluu loHiKoSKelle?

Lohikosken kirjaston säilymisestä on käyty kamp-
pailua 16 vuotta Lohikosken Demarien johdolla ja 
asukkaitten tukemana. Kirjastotoimenjohtaja Johan-
na Vesteriseltä saamamme tiedon mukaan kirjasto 
muuttaa syksyllä 2010 Lohikosken koululle valmistu-
viin uusiin tiloihin. Sinne tulee minikirjasto. Kirjoja 
on entistä vähemmän, ja kirjasto on auki vain kolme-
na päivänä viikossa. Olemme pitäneet nykyistä kir-
jastoa parempana vaihtoehtona, koska kirjoja on siel-
lä enemmän ja valtatien varrella se on palvellut laa-
jemmin Jyväskylän asukkaita. Hyvä puoli on että uu-

si kirjasto tulee lähelle lapsia. Nykyinen opetusminis-
teri Henna Virkkunen, silloinen Jyväskylän kaupun-
gin valtuuston puheenjohtaja, olisi lopettanut kaikki 
muut kirjastot paitsi pääkirjaston, kirjoitti sanoma-
lehti Keskisuomalainen  lokakuussa 2007     

Toivotaan, että hän ei opetusministerinä tee säästö-
syistä esitystä kirjastojen  vähentämisestä koko maas-
sa. Sillä nyt niitä tarvitaan suuren työttömyyden val-
litessa.

Raimo Rajanen

ovatKo KirJaStot vaaraSSa?

NAAPURIT TUTUIKSI ILTA
Sunnuntaina 4.10.2009 klo 15.00 Tervetuloa Huhtasuon päiväkeskukseen                                    

Nevakatu 2. Huhtasuon kirkon takana.
Ohjelmassa: Kokemuksia siitä millaista on olla maahanmuuttajana suomessa.                                         
Miksi me suomalaiset olemme sellaisia kuin olemme.
Laulua, soittoa. Tatjana Finne. Sanan säilää käyttää Paula Powling.
Tilaisuuden järjestävät yhdistykset: Monikko ry ja paikalliset toimijat.

Tervetuloa päiväkahville!

Soittele 045 6798 234

LAULETAAN YKSIN JA YHDESSÄ
1000 laulun valikoima. Laulattaa Jukka Moisio

 Tiistaina 13.10.2009 klo 18.00 Kolikkotuvalla Kolikkotie 2.c Holsti

LaULUita KaraoKE ÄÄNiStEittEN 
aVUStaMaNa

Kysy lisää Ramilta
Puh. 045 6798 234

KIRPPUTORI ja myyjäIseT 
Kolikkotuvalla Kolikkotie 2 C, Holsti

Lauantaina 21.11.2009 klo 10.–14.
Pöytä 5 €. Myynnissä kirjoja, astioita, vaatteita ja leivonnaisia

Pöytävaraukset Pirjo Perkiö  050-3036 646 (ei huonekaluja myyntiin)
Tule tekemään löytöjä!

Lohikosken Eläkkeensaajat on vireä 30 vuotias kerho
Kokoontuu joka maanantai kello 12.00 Kolikkotuvalle Kolkkotie 2.C
Juomme kahvit, kuuntelemme luentoja, teemme retkiä ja kaikkea mukavaa yhdessä
Vieraana 5.10. on Vakuutusyhtiö Turvasta Ilkka Jalkanen
Vieraana 26.10. Osuuspankista lakimies Pia Friman
Vieraana 2.11. Marja-Leena Peltola kertoo suuhygieniasta
Teatterimatka 28.11. Varkauteen. Ohjelmassa Laila Musiikaali

Ilmoittautuminen puheenjohtaja Pirkko Pirtinsolalle 0415444901
Eläkeläinen tule rohkeasti mukaan!

eLäKKeeNSAAjAT KUTSUU

LIITTYÄ VoIT oSoITTEESSA
www.sdplohikoski.fi

Lisää tietoa puheenjohtaja Raimo Rajanen
puh. 045 6789 234

raimo.rajanen@netti.fi

Liity oSaStoN jÄSENEKSi!
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Jyväskylä on uudessa muodossaan 
toiminut vajaan vuoden. Vuosi on 
ollut uusien rakenteiden ja toimin-
tamallien kehittämisen aikaa. Hen-
kilöstölle vuosi on ollut haasteelli-
nen,  toivottavasti se on tarjonnut 
myös mielenkiintoisia työ- ja ke-
hittymismahdollisuuksia. Toisaal-
ta -  muutokselle on annettava  ai-
kaa. Henkilöstön osaamisesta ja hy-
vinvoinnista on huolehdittava jat-
kuvasti. 

Viime vuoden lopulla alkanut 
maailmantalouden kriisi on ajanut 
Suomen kunnat ahtaalle. Jyväsky-
lä ei ole tässä suhteessa jäänyt krii-
sin ulkopuolelle.  Verotulojen vähe-
neminen on vaikuttanut talouden 
radikaaliin heikkenemiseen.  Sa-
maan aikaan palvelujen tarve eri-
tyisesti terveydenhuollon alueella 
kasvaa.  Työttömyys on lisääntynyt  
ja erityisesti nuorten työttömyys 
on huolestuttavaa. Pahimpien en-
nusteiden mukaan työttömyys oli-
si Suomessa suurimmillaan vuon-
na 2011. Valtion taloudellinen tu-
ki kunnille palvelujen turvaamisek-
si ja työttömyyden ehkäisemiseksi 

olisi äärimmäisen tärkeää. Vastaus 
valtion taholta on kuitenkin ollut 
hämmästyttävän tyly. Oikeuden-
mukaisuutta kaivataan. Liian mo-
ni syrjäytyy.

Jyväskylän vuoden 2010 talous-
arvion laadinnan lähtökohdat ei-
vät  talouden näkökulmasta ole 
järin hyvät. Kaupunginjohtajan 
12.10.2009 julkaistavasta   talous-
arvioesityksestä käynnistyy poliitti-
nen keskustelu. 

Jyväskylän kaupunginhallitus on 
kuluvan vuoden alkupuolella teh-
nyt kaudelle 2009-2012 poliittisen  
ohjelman, johon kaikki poliittiset 
ryhmät ovat sitoutuneet.  Poliitti-
sen ohjelman laatimisen taustalla 
on ollut jo selkeä näkemys talouden 
nopeasta huonontumisesta. Ohjel-
massa linjataan asioiden etenemistä 
päätöksenteossa ja palvelujen tuot-
tamisessa. Samalla puolueet ovat si-
toutuneet valtuustokaudeksi keski-
näiseen neuvotteluun.  Kaupungin-
hallituksen tehtävä on valvoa, että 
ohjelmassa esitetyt asiat käynnisty-
vät ja etenevät. 

 Ohjelmassa  todetaan muun 

muassa, että liitossopimukset oh-
jaavat kehitystä tällä valtuustokau-
della. Niiden tarkoituksena on tur-
vata kuntalaisten palvelut.  Esim. 
toisen asteen koulutusuudistus on 
merkittävä toiminnallinen ja ra-
kenteellinen uudistus, jonka kau-
punginvaltuusto päätti toteuttaa 
24.8.2009 pitämässään kokouk-
sessa. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujen tulevaisuuden poh-
timinen on ajankohtainen asia niin 
Keski-Suomessa kuin koko maassa. 
Julkisia hyvinvointipalveluja ei saa 
päästää rapautumaan varsinkaan 
nyt, kun väestöryhmien väliset ter-
veyserot jatkavat kasvamistaan. 

Hyvä asia on, että Jyväskylä in-
vestoi mittavasti rakentamiseen.  
Kouluja ja päiväkoteja peruskorja-
taan ja uudisrakennuksiakin on lu-
vassa. Erityisen ilahduttavaa Jyväs-
kylän Palokan alueen asukkaille on, 
että pitkään odotettu Keski-Palo-
kan koulun peruskorjaus käynnis-
tyy tämän vuoden lopulla.  Palo-
kan yläkoulun hankesuunnitelmaa  
tehdään parhaillaan ja hanke ajoit-
tuu suunnitelmien mukaan vuosil-

le 2010-2012. Kokonaisuuteen tu-
lee lisäksi kansalaisopistolle opetus-
tiloja sekä kirjasto. Lähtökohtana 
on terveelliset ja toimivat oppimis-
ympäristöt. Paitsi kouluinvestoin-
teja, kohdentuu  Palokan alueelle 
mittavasti myös vesiputkien ja ka-
tujen kunnostustöitä.  Terveyden 
kannalta oleellista on, että asuk-
kaat pääsevät  nauttimaan puhtaas-
ta vedestä.

Jyväskylä on kohdannut lyhyes-
sä ajassa kuntien yhdistymisen mu-
kanaan tuomien muutosten ohel-
la vakavat talousongelmat.   Koko-
naistilanteen arviointi, johtopää-
tösten tekeminen ja jatkotoimenpi-
teiden suunnittelu vaativat nyt  po-
liittista arvokeskustelua ja yhteisen 
näkemyksen etsimistä.  Yhteistyön 
merkitys korostuu niin Jyväskyläs-
sä kuin koko maakunnassa. 

Ulla Lauttamus
Kaupunginhallituksen jäsen, 

Jyväskylä

JulKiSet palvelut turvattava

Vuosi sitten 15. syyskuuta Lehman Brot-
hers, maailmanlaajuinen rahoitusalan toi-
mija, pakotettiin hakeutumaan konkurs-
siin: suurin taloudellinen kriisi, jonka maail-
mantalous on koskaan kokenut, alkoi. Nyt, 
vuotta myöhemmin kriisin vaikutus reaali-
talouteen on vasta tulossa; vie kenties vielä 
puoli vuotta, ennen kuin taloudellisen krii-
sin vaikutukset Suomessa ovat kokonaan, ja 
etenkin työllisyyden osalta, näkyvissä.

työttömyys nousussa

Kauppakatua kävellessä on vaikea nähdä 
ihmisten käyttäytymisessä mitään todellisia 
muutoksia 2000-luvun alkupuolen korkea-
suhdannevuosiin verrattuna. Totta, työttö-
myys on taas kasvussa, heinäkuun lopussa 
se oli 14,7 %, yli kaksi prosenttia enemmän 
kuin heinäkuussa 2008 ja erityisesti kallii-
den tuotteiden, kuten uusien autojen me-
nekki huomattavasti laskenut. Kuluttajista 
on tullut varovaisia, mutta asuntojen hinta-
taso on yleisesti ottaen säilynyt vakaana eikä 
työttömyys Jyväskylässä ole räjähtänyt ku-
ten 1990-luvun alussa. Kunnallisverotulot 
kertovat samaa: taloudellisesta taantumasta 
ja työttömyyden kasvusta huolimatta vuo-
den 2009 verokertymän ennustetaan laske-
van vain 1,5 % vuodesta 2008.

taloustilanne haasteellinen

Todella akuuttina kriisi näkyy – ja tulee 
luonnollisesti pahenemaan, jos työttömyys 
kasvaa – kuntataloudessa. Suomeksi sanot-
tuna ikääntyvän väestön, kasvavan synty-
vyystrendin, suuren opiskelijamäärän ja 
suhteellisen korkean työttömyyden Jyväsky-
lä ei kykene rahoittamaan palveluitaan ny-
kyisillä verotuloillaan. Edessämme on tilan-
ne, jossa on nostettava veroastetta, lisättävä 
velanottoa tai tehtävä suuria leikkauksia jul-
kisiin palveluihin. Pahimmassa tapauksessa 
käytössä ovat kaikki kolme keinoa.

Sosiaali- ja terveystoimi, joka vastaa yli 60 
prosentista kaupungin menoista, on luon-
nollisesti leikkausten ja uudelleenjärjestelyi-
den pääkohde. Tämä ei kuitenkaan ole jär-

kevää tai hyväksyttävää aikana, jolloin yhä 
useammat ihmiset tulevat epäilemättä tar-
vitsemaan juuri näitä palveluita. Lisäksi on 
muistettava peruspalveluiden lakisääteisyys. 
Aiemmin tänä vuonna tehdyistä leikkauk-
sista huolimatta sosiaali- ja terveystoimi on 
ylittänyt vuoden 2009 budjetin 10 miljoo-
nalla eurolla ja ilmoittanut, että se tarvitsee 
vuonna 2010 ohjenuoraksi annetun nolla-
kasvun sijasta 16 miljoonaa euroa lisää tur-
vatakseen palveluiden perustason ja vielä 
9-10 miljoonaa säilyttääkseen palveluiden 
nykytason.

Tulkoon nyt selväksi, että Jyväskylän so-
sialidemokraattisen kunnallisjärjestön pu-
heenjohtajana olen sitoutunut järjestämään 
palvelut kustannustehokkaasti, mutta vas-
tustan kuitenkin jyrkästi julkisten palvelui-
den suuria supistuksia. Jos lisärahoitusta ti-
lanteen helpottamiseksi ei ole valtiolta tu-
lossa, meidän on hyväksyttävä se, että kun-
nallisveroa täytyy nostaa ainakin prosentilla. 
Veroasteen nosto 18,5 prosentista 19,5 pro-
senttiin toisi kassaan noin 17 miljoonaa eu-
roa, juuri ja juuri tarpeeksi palveluiden pe-
rustason turvaamiseen.

investointitaso säilytettävä
 
Lopuksi haluan sanoa, että huomiota ei 

tule kiinnittää ainoastaan menoihin ja ve-
roihin, vaan myös investointeihin ja uu-
siin työpaikkoihin. Infrastruktuuriin in-
vestoimista, etenkään rakentamista ja kun-
nostustyötä, ei saa vähentää. Rakennuskus-
tannukset ovat laskeneet ja on järkevää pi-
tää väki työllistettynä. Lamasta selviäminen 
tulee vaatimaan vyönkiristystä ja uhrauk-
sia kaikilta, mutta kaupungin menestys tu-
levaisuudessa vaatii niiltä, jotka ovat vallas-
sa, innovatiivisia ideoita, sitoutumista asi-
oiden uudella tavalla tekemiseen ja rohkei-
ta päätöksiä.

Tony Melville
Jyväskylän sos. dem. kunnallisjärjestön 

puheenjohtaja

innovaatiot JyväSKylän pelaStaJiKSi?
KuntatalouS KriiSiSSä

Tilapalvelun tuorein selvitys ei lupa hyvää Soten palveluverkostolle. 
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Julkisuudessa on käyty näinä päivinä kes-
kustelua vanhusten hoidon tilanteesta 
Suomessa. Niinpä toimittajamme päät-
tivät vierailla Lohikosken alueessa sijait-
sevassa vanhusten vuokratalossa Nuotta-
katu kolmessa.

Talo sijaitsee viehättävän puistikon kes-
kellä Nuottakadun varrella. Talo on nor-
maali Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n 
omistama vuokratalo, joka on tarkoitettu 
ikääntyville henkilöille. Se on valmistunut 
1968 ja siinä on 43 asuntoa. Asukkaiden 
ikähaarukka on 80 – 90 vuotta. Mainitta-
koon, että samoissa kerhotiloissa toimi ai-
na vuoteen 1989 saakka nuorisotilat. Ta-
loon on tehty pintaremontti vuonna 1989 
ja parvekeremontti kolme vuotta sitten. 
Taloon liittyvät tekniset tiedot antoi kiin-
teistönhoitaja Irma Lehtonen.

Nuottakatu 3 on vanhuksille tarkoitet-
tu vuokratalo, jossa heille on halutessaan 
tarjolla joitakin palveluja. Näistä keskus-
teltiin päiväkeskuksenohjaaja Eila Helé-
nin kanssa. Hänen mukaansa talossa on 
vakinaista henkilökuntaa hänen lisäkseen 
työpari, joka auttaa myös kodinhoidos-
sa sekä lähinnä jakelukeittiössä on ajoit-
tain työllistettyjä. Talon puolella on kiin-
teistönhoitaja. 

Vanhuksilla on mahdollisuus saada 
päiväkeskuksesta ruoka, kahvit jne. ko-

tihoito asuntoihin, sauna kerran viikos-
sa, edelleen parturi käy tarvittaessa. Kai-
ken tämän lisäksi Eila järjestää asukkaille 
työparin avustuksella monenlaista virike-
toimintaa mm. viikoittain useita kertoja 
istumajumppaa, muistipiiriä ja yhteislau-
lua. Onpa vielä ohjelmassa retkiäkin, nyt 
on 28.9. syysretki Toivakan kirkkoon. Ei-
lan mukaan myös heillä näkyy sama suun-
taus kuin yleensä vanhustenhoidossa, vali-
tettavasti asiakkaat ovat aina enemmän ja 
enemmän huonokuntoisia. Eräs päiväkes-
kusohjaajan keskeisiä tehtäviä on ohjata 
ja avustaa alueen vanhuksia saamaan nii-
tä palveluja, joita yhteiskunta ja erityisesti 
Jyväskylän kaupunki heille tarjoaa. 

Vielä tapasimme kaksi talon virke-
ää asukasta Hilkka Keskisen ja Tuulik-
ki Maajoen. He olivat kumpikin asuneet 
talossa 6 vuotta. He painottivat pitävän-
sä asumisen jatkuvuudesta ja kodikkaas-
ta ympäristöstä. He totesivat tuntevansa 
olonsa täällä turvalliseksi. – Sekä asukkai-
den että henkilökunnan yhteinen toivo-
mus remontin tekeminen taloon mahdol-
lisimman pian. Nykyisin esimerkiksi kyn-
nyksien takia talon sisällä on erittäin vai-
kea liikkua rollaattorilla.

Risto Höglund 

nuottakatu kolmen vanhukset viihtyvät hyvin

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 
vuotta Lohikosken Eläkkeensaajat 
ry:n perustamisesta. Syntysanoja 
oli silloin lausumassa ja toimin-
nan suuntaviivoja hahmottelemas-
sa Lohikosken Työväenyhdistyksen 
puheenjohtaja, kansanedustaja Ju-
hani Surakka ja kaksitoista alueen 
eläkkeensaajaa. Tilaisuudessa kat-
sottiin tarpeelliseksi perustaa eläk-
keensaajien oma yhdistys Lohi-
koskelle. Sen keskeisiksi tehtäviksi 
nähtiin tuoda tietoa, virkistystä ja 
mukavaa yhdessäoloa alueen eläke-
läisväestölle. Toiminta alkoikin vi-
reästi ja yhdistys järjesti erilaisia ti-
laisuuksia, retkiä ja matkoja, myös 
kunnan päättäviin elimiin tehtiin 
aloitteita eläkkeensaajien aseman 
parantamiseksi.

Vuodet vierivät puheenjohtajat 
ja johtokunnat vaihtuivat, myös jä-
senmäärä kasvoi ilahduttavasti. 

Toimimme edelleenkin niiden 

periaatteiden mukaisesti, jotka ai-
koinaan luotiin tuomalla tietoa ja 
luomalla mahdollisuuden yhdes-
sä kokoontumiseen. Yhdistykses-
sämme vierailee alustajia eri aloil-
ta, niin vammaisjärjestöistä kuin 
kuntapuoleltakin kansanedustajia 
unohtamattakaan. Retket, matkat 
ja teatterivierailut kuuluvat edel-
leen mukaan toimintaamme. Tä-
nä kesänä kävimme mm. Heino-
lan kesäteatterissa, edellisenä kesä-
nä teimme rengasmatkan Kuopio 
– Varkaus – Heinävesi. Olemme 
suosineet päivän kestäviä kotimaan 
retkiä, koska niille jaksavat lähteä 
mukaan hieman heikompikuntoi-
setkin. Kerhoja järjestämme toivei-
den mukaan, kevään aikana on pi-
detty kotiseutu- ja käsityökerhoja, 
lisää perustetaan toiveiden mukai-
sesti. Omien kerhojen lisäksi olem-
me osallistuneet Lohikosken Työ-
väenyhdistyksen ja Seurakunnan 

kerhotoimintaan. Erilaiset tilaisuu-
det ja myyjäiset joulun alla ovat ol-
leet lisänä rikastuttamassa toimin-
taamme.

Tämä kolmekymmentä vuotta 
olisi kyllä suurenkin juhlan arvoi-
nen ja olemme kiitollisia kaikil-
le niille aktiivisille jäsenille, jot-
ka ovat jaksaneet vuosi vuoden jäl-
keen tehdä työtä yhdistyksen hy-
väksi. Tätä taivalta tulemme juh-
listamaan syksyn kuluessa jäsenis-
tölle pidettävässä pienimuotoisessa 
juhlatilaisuudessa. Päivä tarkentuu 
myöhemmin. Toivotamme kaikille 
alueen eläkkeensaajille hyvää syk-
syä ja tervetuloa toimintaan mu-
kaan. Kokoonnumme maanantai-
sin kello 12.00 Kolikkotuvalla, Ko-
likkotie 2 C.

Pirkko Pirtinsola
puheenjohtaja

loHiKoSKen eläKKeenSaaJien
KolMe vireää vuoSiKyMMentä

Lohikosken leikkipuistoon on ilmestynyt häkki aivan kuin eläintarhassa. Pelipaikka on ensim-
mäinen Jyväskylässä. Lapset ovat ottaneet uuden pelin innokkaasti vastaan. Pelaajina on nel-
jähenkeä kerrallaan. Voittaja voi selvitä nopeastikin jos pallo menee maaliin jalkojen välistä.
Pelin nimi on Panna Football. Lapset sanovat peliä Häkkipalloksi, joka on hyvä nimi. Kuvassa 
näkyy, että isäkin voi pelata lasten kanssa.

panna football

Rouvat Hilkka Keskinen ja Tuulikki Maajoki kahvitauolla.

’’KodiKaSta Ja turvalliSta’’

Syksyn kerho- ja muu toiminta on kirkolla pyörähtänyt käyntiin. 
Lohikosken kirkolla toimii seuraavat kerhot ja toiminnot, joihin 
mahtuu vielä uusia kerholaisia. 

Lohikosken kirkolla (Katajatie 1) on mukavat tilat alakerrassa lapsille ja 
nuorille kokoontua. Tilassa on mahdollista pelailla biljardia, lautapele-
jä, kuunnella musiikkia tai ihan vain olla ja hengailla. Alakertaan kulje-
taan sivuovesta, kirkon vasemmalta puolelta. 

ALAKOULUIKÄISILLE:
Maanantaina
Toimintakerho klo 17.30-18.30 1-4 luokkalaisille tytöille ja pojille.
Kerhossa askarrellaan, leikitään, puuhaillaan ja joskus leivotaankin.

Tiistaina
Varhaisnuorten kuppila 1-6 luokkalaisille tytöille ja pojille klo 14-16. 
Kuppilaan voit tulla hengailemaan ja pelailemaan. Tarjolla myös pien-
tä välipalaa.

Kokkikerho 3-6 luokkalaisille tytöille ja pojille klo 17-18.30. 
Materiaalimaksu 10 €.

Kerhoja vetävät koulutetut kerhonohjaajat. Jos kiinnostuit kerhoista 
niin ilmoittaudu nuorisotyönohjaaja Outi Martikaiselle, 050-5953945/
outi.martikainen@evl.fi. Kuppilaan ei tarvitse ilmoittautua, tule vain 
paikalle.

YLÄKOULUIKÄISILLE:

NUORTEN ILTA
Kirkon alakerrassa, seuraavina tiistaina 20.10., 10.11., 8.12. klo 18-20.

Lisää toiminnasta voit kysyä alueen nuorisotyönohjaaja
Teresa Muhoselta puh. 050 5497 016 tai teresa.muhonen@evl.fi 

loHiKoSKen KirKolla tapaHtuu
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Porvaririntaman noustessa valtaan 
reilut kaksi vuotta sitten elettiin 
vielä talouden korkeasuhdanteen 
aikaa. Pian sen jälkeen maailman 
talousjärjestelmä osoitti sairastumi-
sen merkkejä. Elettiin syksyä 2008. 
Yhdysvalloissa suurimmat asunto-
luotottajat ajautuivat kriisiin ja 
joutuivat liittovaltion valvontaan. 
Asuntoluottokriisi johti nopeasti 
finanssikriisiin ja suisti talouden 
maailmanlaajuiseen lamaan ensim-
mäistä kertaa historiassa. 

Vaikka taantuman merkit olivat 
maailmalla selvät, meillä kotoinen 
porvarihallitus ei ryhtynyt nopei-
siin toimenpiteisiin suomalaisten 
työpaikkojen pelastamiseksi. De-
marien lamavaroitukset kuitattiin 
ylimielisesti pelotteluna ja taantu-
man lietsomisena. Nyt ihmisiä on 
massoittain vailla työtä ja jopa il-
man toimeentuloa. Samalla vero-
pohja rapautuu ja palvelutarpeet 
kunnissa entisestään lisääntyvät.

Vielä joulun alla 2008 ministe-
ri Katainen (kok.) retosteli julki-
suudessa, että Suomen ei tarvitse 

ottaa velkaa taantumasta selvitäk-
seen. Hallituksen piirissä nähtiin 
pieni kuoppa siellä missä todelli-
suudessa oli syvä notkelma. Kuop-
pa päätettiin ylittää alentamalla ve-
rotusta hyvätuloisia suosien. Koti-
maisen kulutuskysynnän ja työlli-
syyden kannalta veroelvytyksen tu-
lokset jäivät laihoiksi. Enemmän-
kin kyseessä oli Vanhasen (kesk.) 
hallituksen lahja niille, joilla jo en-
tisestään paljon on. Mikään talous-
poliittinen viisaus ei ratkaisuun aja-
nut, vaan korkeasuhdanteessa teh-
dyt sopimukset. 

Ensi vuonna valtio ottaa uut-
ta velkaa 13 miljardia euroa, jonka 
myötä kokonaisvelka nousee jo lä-
hes 80:aan miljardiin. Velan otta-
minen on järkevää talouspolitiik-
kaa silloin, kun se kohdennetaan 
työllisyyttä tukeviin toimiin kuten 
julkisiin investointeihin, kotimai-
sen kulutuskysynnän lisäämiseen, 
työllisyyttä tukevaan koulutukseen 
tai aktiiviseen työvoimapolitiik-
kaan. OECD:n tutkimukset osoit-
tavat, että Suomi ei ole lisännyt pa-

noksia työllisyyden aktiivitoimiin 
muiden Euroopan maiden tavoin, 
sen jälkeen kun jatkuvasti syventy-
vä työttömyyskriisi puhkesi. Tieto 
kertoo arvovalinnoista.   

Hallituksen suunnittelemien vä-
lillisten verojen korotusten kautta 
porvarit ovat marssittamassa Suo-
mea kohti tasaveromallia. Tämä tie 
on vieras demareille, koska se koh-
distuu suhteellisesti voimakkaim-
min heikoimmassa taloudellisessa 
asemassa oleviin. Oikeudenmukai-
sempaa ja kansantaloudellisesti vii-
saampaa on verottaa sieltä missä ve-
ronmaksukykyä on. Viimeinkin on 
toteutettava palkkatulojen ja pää-
omatulojen tasapuolinen verokoh-
telu. On vakavasti harkittava pää-
omaverojen muuttamista progres-
siiviseksi ja varallisuusveron palaut-
tamista. Kansa kaipaa kipeästi vero-
tuksen oikeudenmukaisuutta.

Reijo Laitinen
kansanedustaja (sd.)  

Jyväskylä

tyÖtä Ja verotuKSen 
oiKeudenMuKaiSuutta 

Lahjoitus koululle. Lapsia loukkaantuu liikenteessä vuo-
sittain yli 1000 ja kuolee 40-50. Jokainen onnettomuus on 
liikaa. Lohikosken Sosialidemokraatit ovat päättäneet lah-
joittaa Lohikosken koululle Kouluinfo Oy:n valmistaman lii-
kenneopetus kansion.
Opetuskansiot ovat liikenneopettajien ja muiden ammatti-
laisten suunnittelemat.
Lohikosken koululta puutui joitakin kirjoja. Toivottavasti tä-
mä lahjoitus auttaa opettajia vaikeassa tehtävässään liiken-
nevalistuksessa.

Olin 90-luvulla työssä erään kun-
nan sosiaalihuollossa. Tuolloin 
käytiin vilkasta yhteiskunnallista 
keskustelua hyvinvointivaltion ra-
pautumisessa. Tänä päivänä tuo ra-
pautuminen on mitä suuremmassa 
määrin tosiasia. 

Kotipalvelutyössä uupunut tut-
tavani kertoo päivän aikana käy-
vänsä 20-30 huonokuntoisen van-
huksen luona. Yhden luona aikaa 
on muutama minuutti antaa lääk-
keet tai keittää teevesi valmiiksi. 
Sitten on suljettava ovi pettyneen 
vanhuksen jatkaessa tarinoimista. 
On päivänselvää, ettei tuo aika rii-
tä tarpeenmukaiseen apuun.

Tuttu fysioterapeutti taas me-
nee kotikäynnille liikuntakyvyttö-
män asiakkaan luo. Tämä makaa 
aamulla täydet vaipat housuissaan 
odottamassa tuntikausia myöhässä 
olevaa kunnan avustajaa. Asiakas ei 
pääse itse sängystään ylös. 

Vanhusten palvelukodissa asuk-
kaat karkaavat, kun silmä välttää, 
piilottavat tavaroita housuihinsa ja 
sylkevät muiden päälle, kun ei ke-

nelläkään ole aikaa pysähtyä het-
keksikään heidän vierelleen. Hen-
kilökunta on väsynyt ja ilmapiiri 
silmiinpistävän kireä. 

Tätä tapahtuu Jyväskylän muka-
mas hyvämaineisessa kaupungissa.

Surullista on että palveluita aje-
taan nyt alas tietoisesti. Kaikki ih-
miset tietävät nämä epäkohdat, 
koska niistä puhutaan uutisissa ja 
kauhistellaan kahvipöytäkeskuste-
luissa. Tiedonpuutteesta ei ole ky-
se. Yhä useampi meistä törmää näi-
hin asioihin myös henkilökohtai-
sesti päivittäin.

On siis kyse välinpitämättömyy-
destä. Arvoista ja arvottomuudes-
ta.

Pahoinvointivaltion tuloksena 
vanhukset haluavat itsemurhapil-
lereitä, lapset käyvät koulunsa pa-
rakeissa, vammaisten oikeuksille 
viitataan kintaalla…

Mitä me vielä haluamme tapah-
tuvan?

Tarja Perkiö

rappiolla on paHa olla

Tiesitkö, että miljardi euroa on 
melkoinen pino 100 euron sete-
leitä.

Laitetaan sadan euron seteleitä 
sentin paksuisiin nippuihin niin 10 
cm torni on miljoona euroa. Yk-
si miljardi on kilometrin korkui-
nen torni.

Hallitus hävittää 13 kilometrin 

korkuista tornia. Ensin annetaan 
verohelpotuksia maanviljelijöille ja 
muille suurituloisille, sitten ote-
taan velkaa lamantorjumiseen. Ja 
sekin jaetaan niin, että työpaikkoja 
syntyy vähän. 

Mika Rajanen

Mielipidepalsta:

Mitä on 13 MilJardia?TEHTAAN VALOISTA KAUPUNGIN VALOIHIN
Edellinen painos 500 kpl on loppuunmyyty.  
Ne menivät kuin kuumille kiville.
Kirjaa on kyselty paljon. Jos sitovia tilauksia 
tulee tarpeeksi, niin tilataan 50-100 kpl.
Hyvä joululahjavihje.
Sitovat tilaukset Raimo Rajanen 
045 6798 234 tai raimo.rajanen@netti.fi
Risto Höglund pu, 050 5662 197 tai
risto.hoglund@suomi24.fi

lohikosken alueen historiasta 
on tulossa uusipainos!               
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Sanotaan, että kauneus on aina 
katsojan silmässä. Tämä varmas-
ti pitää paikkansa ja otsikkoon on 
helppo yhtyä, kun katselee Palok-
kaa moottoritieltä tai moottoritien 
kevyen liikenteen väylältä Palokka-
järven yli.

Ohikulkijat, jotka saapuvat Tam-
pereen suunnasta ja ajavat kohti 
pohjoista, näkevät Jyväskylän kau-
neuden vasta Taulumäen liittymi-

en vihreän käytävän jälkeen oikeal-
le avautuvana kauniina järvi- ja ran-
tamaisemana. Palokka on kauniis-
ti sopusoinnussa luonnon kanssa ja 
rakennettu järkevästi, virkistysalu-
eet huomioon ottaen. 

Kevyen liikenteen väylät ovat 
rannan tuntumassa ja kaikkien liik-
kujien käytössä. Väljästi rakenne-
tut asuntoalueet takaavat puhtaan 
luonnon läsnäolon koko alueella.

Toivottavasti uusien kaavojen 
mukainen rakentaminen tapah-
tuu Mannisenmäellä ja Puuppo-
lassa viihtyisyyttä edelleen samaan 
tapaan noudattaen. Näille uusil-
le kaavoitetuille alueille rakentavat 
ihmiset saavatkin kauniin järvinä-
köalan suoraan Palokka – tai Al-
vajärvelle.

Hyvin harva kaupunki Suomessa 
pystyy tarjoamaan vastaavia raken-

nusalueita ydinkeskustan ja palve-
luiden tuntumasta.

Palokan ulkoliikuntapaikatkin 
lenkkipolkuineen ja hiihtolatui-
neen hakevat vertaistaan Jyväsky-
län kaikkien  muiden asuntoaluei-
den joukosta. Kunhan alueen kou-
lujen remontit valmistuvat, saadaan 
Palokan koulurakennuksetkin vih-
doinkin kuntoon, ja koululaiset 
pääsevät opiskelemaan puhtaisiin ja 

terveisiin opiskelutiloihin.
Uuden Jyväskylän muodostami-

sen jälkeen myös Palokassa on 
ehostettu puistoja ja korjattu katu-
ja sekä vesijohtoja enemmän kuin 
muistan yhdenkään kesänä aikana 
aikaisemmin korjatun.

Edellä mainitsemiini syihin pe-
rustuen toteankin että Palokka on 
Jyväskylän kauneinta ja viihtyisintä 
asuntoaluetta nyt ja tulevaisuudes-

sa. Vaikka asuinalueemme halkaisee 
nelostie, niin Palokan orsi toimii 
hienona yhdistävänä väylänä nelos-
tien yli, ja lukuisat alikulut auttavat 
kevyen liikenteen väyliä käyttäviä 
jalankulkijoita ja pyöräilijöitä saa-
vuttamaan kummankin puolen alu-
eesta turvallisesti ja nopeasti.

Timo Korhonen 
Palokan Sosialidemokraatit ry

paloKKa 
oSa Kauneinta JyväSKylää

Viihtyisät kävelytiet Palokkajärven rannan tuntumassa.



Juniorijääkiekkoilulla on sekä Palokas-
sa että Tikkakoskella jo pitkät perinteet. 
Palokassa lajia on harrastettu 1960-lu-
vulta lähtien ensin Palokan Riennon ja 
myöhemmin Palokan Urheilijoiden ri-
veissä. Vuonna 1990 perustettiin jääkie-
kon erikoisseura Palokan Kiekko eli Pak-
ki, jolla oli enimmillään 12 samanaikai-
sesti toimivaa joukkuetta. Tikkakoskella 
vastaava toiminta tapahtui Tikkakosken 
Tikan puitteissa, ja kun Tikka myöhem-
min keskittyi ringetteharrastukseen, niin 
jääkiekkoa jatkoi paikkakunnalla Tikka-
kosken Kiekko (TiKi).

Pakki ja TiKi ovat viime vuodesta läh-
tien yhdistäneet voimiaan ja perustaneet 
yhdessä uuden seuran, Jyvässeudun Kie-
kon (JyKi), jonka nimissä ja peliasuissa 
kuluvasta syksystä lähtien lajia harrastaa 
yhdeksän juniorijoukkuetta.

Kysyin JyKin sihteeriltä ja tiedottajal-
ta Tiina Tiitiseltä, mihin vielä tarvitaan 
JyKiä, kun meillä on kaupungissa jo juni-
oritoimintaa harjoittavat Jyp ja D-Kiek-
ko? Vastaus oli, että uusi seura haluaa tar-
jota omalla alueellaan kaikille halukkail-
le nuorille mahdollisuuden harrastaa jää-
kiekkoa. Pelaajien kausimaksut pidetään 
alhaisina, jotta korkeat kustannukset ei-

vät olisi kenellekään esteenä harrastuksen 
aloittamiselle.

Ei sovi myöskään unohtaa, että jokai-
nen seura voi toimia kasvattajaseurana. 
Muutama esimerkki siitä. Palokan Kie-
kossa pelasi aikanaan maalivahtina Ant-
ti Hämäläinen, joka sittemmin on toi-
minut linjatuomarina lukuisissa MM-
kisoissa ja olympialaisissa. Nykyään hän 
puhaltaa pilliin päätuomarina SM-Lii-
gassa. Jormakan veljeskolmikko aloitti 
harrastuksensa Pakissa ja on sen jälkeen 
jatkanut ammattimaisesti sekä Mestikses-
sä että Jypin liigajoukkueessa. Myös Jy-

pin naisten liigajoukkueen runkopelaa-
jiin kuuluvan Essi Reitun kiekkoharras-
tus alkoi Pakissa. 

JyKin tarjoamat mahdollisuudet onkin 
otettu halukkaasti vastaan. Tiina Tiitisen 
mukaan joukkueisiin on jo ilmoittautu-
nut tänä syksynä  noin 260 7 - 17-vuo-
tiasta lasta ja nuorta. Pääasiassa he ovat 
poikia, mutta joukossa on muutama 
tyttökin. Ilmoittautuminen joukkueisiin 
jatkuu. Myös nuorimmille, vuonna 2002 
ja sen jälkeen syntyneille lapsille  tarkoi-
tettuun Kiekkokouluun on paraikaa il-
moittautuminen käynnissä, ja mukaan 
tulevien määrä lisääntyy viikoittain. Sekä 
tytöt että pojat ovat edelleen tervetulleita 
kouluun. Myöhemmin syksyllä aloittaa 
vielä toimintansa Luistelukoulu, jossa voi 
sekä opetella luistelun aakkosia että ke-
hittää jo opittuja taitoja. Seurassa odote-
taan, että tulevana talvena lähes 300 lasta 
ja nuorta on toiminnassa mukana. 

Useimmat JyKin joukkueet pelaavat 
Suomen Jääkiekkoliiton Keskimaan alu-
een eri ikäsarjoissa. Tämä aluehan käsit-
tää Keski-Suomen lisäksi Etelä- ja Keski-
Pohjanmaan Kokkolan korkeudelle as-
ti. Pelimatkoja on siis hyvinkin tiedos-
sa. Muista poiketen  nuorimpien F-juni-

orien ja Kiekkokoulun joukkueet pelaa-
vat Jyväskylän Hippo-liigassa, joka ennen 
tunnettiin Korttelikiekon nimellä.   

Joukkueet harjoittelevat pääasiassa Tik-
kakosken jäähallissa ja Palokan tekojäällä, 
mutta myös Peurungan ja Suolahden hal-
leja käytetään tarvittaessa. Jääajan puute 
on Jyväskylän seudulla jo vanha ongelma, 
johon ei ratkaisua tunnu löytyvän. 

Juniorijoukkueita johtavilla ja valmen-
tavilla aikuisilla on työssään suuri vastuu. 
Kysymyshän on sekä lajin opettamisesta 
että lasten kasvatuksesta. Tiina Tiitinen 
kertoo, että JyKin tavoitteena on kaikki-
en valmentajien kouluttaminen  käyttä-
mällä hyväksi liiton tarjoamia koulutus-
mahdollisuuksia. 

Seuralla on selkeät ja monipuoliset ko-
tisivut, joita lukemalla toiminnasta saa 
hyvän kuvan. Sivuilta käy myös ilmi, et-
tä lasten ja nuorten vanhemmat ovat asi-
assa vahvasti mukana. Sivujen kautta voi 
ilmoittautua sekä joukkueisiin että Kiek-
kokouluun. Kotisivut löytyvät osoittees-
ta www.jyvasseudunkiekko.fi. 

SEPPO PATRIKAINEN
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Mattojen pesupaikka on aivan keskustan tuntumassa.

Väljästi rakennettua uutta kerrostaloaluetta Palokkajärven rannassa.

JunioriKieKKoilu vaHviStuu poHJoiSeSSa JyväSKyläSSä

Kiekkokoululaisia

Palokan urheilukentän vasta perustettu tekonurmi mahdollistaa myös 
uusien lajien harrastamisen. (Kuva oikealla)



tavoitteita

Totesin ensimmäisessä puheenvuo-
rossani Uuden Jyväskylän valtuus-
tossa pitäessäni demarien ryhmän 
puheenvuoroa, että jotta Uusi  Jy-
väskylä menestyy, tulee tavoitteik-
si ottaa mm:
- Parhaat toiminnot eri kunnista
- Johtajuuden merkitys kaikilla ta-
soilla on perusta menestykselle
- Julkisen sektorin on investoita-
va nyt kun yksityinen sektori ei in-
vestoi
- Joudumme 2009 aikana tarkenta-
maan kuluvan vuoden budjettia.

Kuinka olemme tässä  syksyyn 
mennessä onnistuneet? 

Parhaita toimintoja vielä etsi-
tään. Johtajuuden merkitys koros-
tuu edelleen, siinä meillä on pal-
jon tehtävää. Jyväskylä on pitänyt 
yllä kaupungin  pyöriä  investoin-
neilla. Kuluvan vuoden taloudelli-
nen tulos  uhkaa painua negatiivi-
seksi lähinnä hallintokuntien n. 10 
M€:n kulujen ja palkkamenojen 
ylityksillä sekä verotulojen tämän 
hetken arvion 5-7 M€ alittumi-
sella. Siis vuoden 2009 talousarvio 
jäänee 15-17 M€ alle budjetin. Se 
on noin yhden veroprosentin suu-
ruinen summa.

Nyt vuoden 2010 budjettia val-
misteltaessa olemme keskellä taan-
tumaa. Vuosi sitten näin suureen 

taantumaan ei moni uskonut. Syys-
lokakuussa alkaa vuoden 2010 ta-
lousarvion teko. Viranhaltijat, lau-
takunnat ja kaupunginhallitus val-
mistelevat sen ja valtuusto lyö sen  
joulukuussa lukkoon. 

Talousarvion tulopuolella taan-
tuma aiheuttaa verotulojen vähen-
nyksen. Työttömyyden kasvu tulee 
myös tulevien vuosien verotuloissa 
vaikuttamaan kaupungin verotulo-
jen pohjaan. Tällä hetkellä minusta 
näyttää seuraavat pari kolme tule-
vaa vuotta olevan kuntapuolella to-
della vaikeita vuosia, vaikka taantu-
man pohja olisi saavutettu ja talou-
den kasvu alkaisi pikaisestikin.

Jyväskylän, niin kuin muiden-
kin kaupunkien tulopuoli kertyy 
eri verotuloista, valtion osuuksis-
ta, maksuista ja Jyväskylässä ener-
giayhtiön noin 20 M€:n vuosittai-
sesta tuloutuksesta kaupungin kas-
saan, joka taasen kerätään kaupun-
kilaisilta maksuina vedestä, sähkös-
tä ja lämmöstä.

Jyväskylän kannalta onkin erit-
täin tärkeää seurata talouden ke-
hitystä kuukausittain, ei pelkäs-
tään kaupungin omassa toiminnas-
sa, vaan taloutta koko konsernis-
sa sisältäen liikelaitokset ja yhtiöt. 
Myös eri  kuntayhtymien toimin-
taa on tarkasteltava yhtä kriittises-
ti kuin omaa konsernimme kehi-
tystä.

Menot taasen kertyvät 30 – 40 
% perusterveydestä, 30 – 40 % si-
vistyksestä, eri kuntayhtymistä ja 
infran rakentamisesta loppu 30-
40%. Palkkamenot vuodessa ovat 
Jyväskylässä lähes puolet  noin 750 
M€ budjetista ja henkilöstöllä on 
viiden vuoden työturva  uuden 
kunnan  perustamisen myötä. Se 
on sinällään hyvä perusta  yli 7000  
hengen verotulojen kertymälle.

Jyväskylän tulevaisuus 
2010-2011

Mielestäni, ja demariryhmän mie-
lestä, perusturvan hoito kuuluu 

kunnalle. Siitä emme voi tinkiä 
huononakaan aikana. Julkisuudessa 
esiintynyttä ”alibudjetointia” emme 
hyväksy ja emme ainakaan tietoi-
sesti tee alibudjettia minkään hal-
lintokunnan alueella. Samoin kou-
lutukseen on panostettava ja us-
kottava, että koulutus auttaa meitä 
taantuman hellittäessä.

Olemme velkaantuneet reippaas-
ti ja velkaantuminen jatkuu voi-
makkaana edelleen, mutta alhainen 
korkotaso helpottaa tilannetta. Nyt 
on edullista ottaa lainaa, mutta pe-
riaatteessa lainarahan käyttö ”käyt-
tömenoihin” ei ole tervettä talou-
den pitoa. Elämme kuitenkin poik-
keuksellista aikaa ja nyt on pakko 
julkisen sektorin elvyttää.

Kaupungeilla on monopoli kaa-
voituksessa ja määräysvalta kunnal-
lis/kiinteistöverotuksessa. Kulu/tu-
lorakennetta on tarkasteltava kriit-
tisesti ja veroprosentti määräytyy 
eri hallinkuntien kulujen, maksu-
tulojen, valtionosuuksien ja lainan 
oton jälkeen.

Nykyiseen 18,5 veroprosenttiin 
tuntuu tällä hetkellä Jyväskylässä 
olevan voimakasta korotustarvet-
ta. Demareina olemme valmiit tar-
kentamaan veroprosenttia vuodelle 
2010 yhdessä budjetissa hyväksy-
miemme todellisten menojen kat-
tamisen ja palvelujen turvaamisen 
mahdollistamiseksi.

uuden Jyväskylän 
onnistuminen

Maailmanlaajuisen taantuman 
ajoittuminen uuden Jyväskylän pe-
rustamisen aikaan ”sumentaa” to-
dellisen taloustilanteen arviointia.
+ - puolelle voi demariryhmän mie-
lestä kirjata ainakin:
- kaupunki on voimakkaasti pa-
nostanut työpaikkojen säilymiseen 
ja työttömyyden estämiseen inves-
tointeja ylläpitämällä
- kaikesta huolimatta yhteistyö 75 
hengen valtuustossa ja eri hallin-
tokunnissa on sujunut ja erilais-
ten kuntien toimintoja on hoidet-
tu yhdessä
- taloutemme ei ole ”romahtanut”
- olemme pääosin ylläpitäneet lähi/
peruspalvelut kuntalaisille

Työllisyyden ylläpito Jyväskylässä 
luo pohjan kuntataloudelle.

Tulevan vuoden suurimpia ky-
symyksiä tulevat olemaan veropro-
senttikysymys, velkaantumisemme 
määrä ja peruspalvelujen säilymi-
nen kuntalaisen kannalta. Erityi-
sesti, jotta mikään näistä voisi to-
teutua  kunnollisesti, on johtajuu-
dessa onnistumiseen niin virka- 
kuin luottamushenkilöorganisaati-
oissa  paneuduttava huolellisesti ja 
määrätietoisesti. Uuden Jyväsky-
län perustamisen yhteydessä asetet-
tiin suuri painoarvo lähipalvelujen 

säilymiselle kaupunkilaisen näkö-
kulmasta katsoen. Palvelujen säily-
mistä tulee tarkastella kriittisesti ja 
palvelujen hinnoittelua  tulee seu-
rata. On myös tarkasteltava avoi-
mesti sitä, mikä on valtiovallan vai-
kutus hintojemme ja tariffiemme 
muodostumisessa ja mikä on ”ko-
tikutoista” kertymää hinnoissam-
me. Yhtenä merkittävänä päätökse-
nä vaikuttaa myös meidän toimin-
taan perusterveyden hoidon jär-
jestäminen maakunnan keskiössä 
ja keskiasteen ja lukiokoulutuksen 
liikkeelle lähtö koulutuskuntayhty-
män vetämänä.

Mielestäni Uuden Jyväskylän al-
ku on ollut työntäyteistä aikaa. 
Kuntalaiset ovat osallistuneet vai-
kuttamiseen runsailla yhteyden-
otoilla luottamushenkilöihin ja ot-
taneet aktiivisesti kantaa eri tiedo-
tusvälineissä. Palautteen antaminen 
ja saanti kuuluu hyvään  demokra-
tiaan. Mielestäni niillä on myös vai-
kutusta valmisteluun ja päätöksiin. 

 
Paavo Luukkonen

 Demariryhmän 
puheenjohtaja
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paloKKa

Vesangan kylä viettää tänä vuon-
na 450-vuotisjuhlaansa. Tuolloin 
kauan sitten vuonna 1559 mer-
kittiin maakirjoihin kylän ensim-
mäisenä talona Soikkala, isän-
tänsä Antti Soikkasen mukaan. 
Asutustahan seudulla oli ollut jo 
vuosia ennen tuota aikaa. Maa-
kirjoihin merkitseminen tapahtui 
kaukana pääkaupungissa Tukhol-
massa ja byrokratia oli jo tuolloin 
melkoinen. Tiedon sekä asiakir-
jojen kulku Vesangasta Ruotsiin 
ja takaisin kesti näin ollen usei-
ta vuosia.

Vesangan kyläyhdistys päätti 
heti kuluvan vuoden alussa juh-
listaa tätä kylän merkkivuotta eri-
laisin tapahtumin ja juhlin. Koska 
kyseessä on kylän yhteinen juh-
lavuosi, niin mukaan päätettiin 
kutsua myös Kuohun kylä. His-
toriaa tutkittuamme havaitsimme 
nimittäin Kuohun kuuluvan Ve-
sangan jakokuntaan ja muodos-
tavan näin kylämme läntisen taa-
jaman. Kutsuun vastattiin ja Kuo-
hun kylätoimikunta sekä Nuo-
risoseura lähtivät reippaalla mie-
lellä mukaan juhlavuoden raken-
tamiseen.

Ensimmäisenä ja suurimpa-
na työnä nämä Jyväskylän kak-
si läntistä kylää yhdistivät voi-
mansa hankkeessa, jolle haettiin 
ja saatiinkin EU-maaseuturahoi-
tusta reilun vuoden ajalle. Hank-
keen tarkoituksena on lisätä Kuo-
hun ja Vesangan tunnettavuutta, 
asuinviihtyvyyttä sekä kyläaktii-
visuutta monin tavoin. Hankkee-
seen on juuri valittu projektikoor-

dinaattori, joka aloittaa vaativan 
työnsä välittömästi. Eräs työsar-
ka on tutkia ja kartoittaa kahden 
kylän alueelle rekisteröityjen 24 
yhdistyksen toimintaa siten, että 
toimintoja ja käytäntöjä voitaisiin 
yhdistää järkevällä tavalla. Kylissä 
on aktiivisia toimijoita vain rajal-
linen määrä ja vanhat rajat ovat 
pääosin murtuneet. Meillä kaikil-
la on halu ja toive saada yhteistä 
ja yksituumaista toimintaa omil-
le kylille, ilman vanhoja rajoitta-
via aitoja.

Juhlavuodelle päätettiin järjes-
tää kulttuuria niin hengen, ruu-
miin kuin mielenkin virkistämi-
seksi. Toukokuussa järjestettiin 
liikuntapäivä helatorstain seutu-
villa. Kylää kierrettiin niin jalan 
kuin pyörilläkin useiden satojen 
kilometrien verran. Kiitos kaikil-
le, tehdäänkö sama ensi kevää-
nä? Kisahernekeitto maistui vii-
meiseen pisaraan asti, eikä saman 
päivän kevätmyyjäisiin jäänyt tä-
tä herkkua lainkaan myyntiin. 
Muuten kauppa kävi ja väki viih-
tyi. Kesällä pyörähti käyntiin jal-
kapalloharrastus. Koulun kentäl-
lä palloiltiin pitkin kesää varsin 
innokkaasti. Tuloksia odotellaan 
syksyn turnauksista.

Juhlavuoden päätapahtumaksi 
päätettiin järjestää Vesanka-päivä 
kylätalossamme Rientolassa elo-
kuun loppupuolella kesälomien 
jälkeen. Alkuperäinen suunnitel-
ma juhlapäiväksi oli 29.8, mut-
ta ahkera Rientolan puuhamies 
Markku Ström oli juuri ehtinyt 
myydä kylätalon kyseisen viikon-

lopun ajaksi hääjuhlaa varten. 
Näin ollen juhla päätettiin pitää 
viikkoa aikaisemmin 22.8. Kos-
kapa kylälle oli vuotta aikaisem-
min valmistunut uusi hieno kou-
lu-päiväkoti-kirjasto eli Vesanka-
talo, päätimme teemaan liitty-
en pyytää opetusministeri Hen-
na Virkkusta juhlapuhujaksem-
me. Suhteet toimivat ja suureksi 
riemuksemme juhla sekä aikatau-
lu sopivat ministerille ja upean 
juhlan runko alkoi saada muotoa. 

Musiikkiesityksessäkin päätim-
me pitää korkeasta tasosta kiin-
ni ja pyysimme ja saimme esiin-
tyjiksemme Kultaisen Harmoni-
kan finalistin Reetta Kumpulai-
sen Muuramesta sekä maankuu-
lun Junior Gospel-kuoron Vesan-
gan koululta. Kyläläisten omalla 
panoksella valmistui myös ”Ve-
sanka aikojen saatossa” - historiik-
ki, joka hauskalla ja opettavaisel-
la tavalla kuvasi maailman, Suo-
men ja Vesangan vaiheita vuodes-

ta 1559 nykypäivään. 
Juhla oli onnistunut. Päiväjuh-

la Rientolassa kokosi toistasataa 
juhlavierasta oman kylän väestä 
naapurikylän päälliköiden kaut-
ta muihin arvoisiin kunniavierai-
siin asti. Ohjelma oli laadukasta 
ja nautittavaa. Puheet olivat ajan-
kohtaisia ja mielenkiintoisia. Mu-
siikista saatoimme nauttia monel-
la eri tavalla ja historiaa avattiin 
nähtäville aivan uudella tavalla. 
Päiväjuhla päättyi syntymäpäivi-

en tapaan kakkukahveihin ko-
mealla Vesanka-talollamme. Vä-
lillä keikaroitiin pienessä kutsu-
vierastilaisuudessakin ja ilta hui-
pentui vanhan ajan iltamatans-
seihin. Tällä kerralla tanssia kesti 
kauemminkin kuin entisvanhaan 
seurantalolla se verottomuuden 
sallima puolitoista tuntia. Orkes-
terimme Karossi oli laadukas, ja 
kansa tuntui viihtyvän aina puo-
lille öin.

Yhteistyö Kuohun ja Vesan-
gan välillä sai mainion jatkon, 
kun kylien yhteinen näytelmä-
kerho harjoitteli ja sai valmiik-
si täysin omaa tuotantoa olevan 
näytelmän ”Vanha lempi leimah-
taa”. Esityksiä on syksyllä tulos-
sa vielä muutama sekä Vesangas-
sa että Kuohulla ja innostunutta 
yleisöä on riittänyt ohjaaja-käsi-
kirjoittaja Päivi Karttunen-Veste-
risen mukaan oikein mukavasti. 
Tällaiselle kulttuuri-innostuksel-
le on syytä nostaa hattu korkeal-
le! Lisää tällaista reipasta tekemi-
sen paloa.

Loppuvuonna on vielä tiedossa 
urheilua ja ehkäpä yhdet tanssiai-
setkin. Toivottavasti kylien asuk-
kaat ja muutkin alueen toimin-
nasta kiinnostuneet voisivat ot-
taa osaa tapahtumiin ja tulla mu-
kaan erilaisiin harrastuspiireihim-
me. Meillä on ovet auki ja katto 
korkealla.

Tervetuloa Jyväskylän läntisiin 
kyliin!

Vesangan kyläpäällikkö 
Pekka Louniala

veSanKa 450 vuotta

paino läHipalveluJen SäilyMiSelle

Paavo Luukkonen

Vesangan koulun Junior Gospel-kuoro. Johtajana rehtori Joel Linna.
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loHiKoSKi

Lohikosken koulun lasten vanhempia Jarno Välistä ja Mika Ra-
jasta pelottaa, onko koulun remontti onnistunut ja mikä on pa-
rakkien kunto. Lohikoskipäivillä Jarno oli löytänyt lasten tuolin 
ja Mika maukkaita muikkuja.

loHiKoSKipäivät

Lohikoskipäivät olivat yleisömenestys, keskellä koulun parakkikylää muikut, sipulirenkaat ja mehut tekivät hyvin kauppan-
sa tässä myyntipisteessä. 

Heräsin yöllä kello 2.00 säikähdin että olenko tullut sokeaksi. Istuin 
sängyssä enkä nähnyt mitään. Hapuilin olohuoneeseen oli täysin pi-
meää. Normaalisti katuvalot valaisevat olohuoneen. Toivo heräsi au-
ton valot näkyivät kadulta. Näin ihmeellistä on kun kaupunkilaiselta 
sammutetaan katuvalot. Tätä jatkui kolme yötä Heinälammella. Ih-
miset kulkivat taskulamppujen kanssa ja katselivat tähtiä jotka nor-
maalisti jäävät huomaamatta. Onneksi kyse oli vain sähkökatkoksesta 
ja näköni palautui. Kyllä oli vaikea päästä puhelimella kysymään Jy-
väskylän Energialta mistä katkos johtuu. No joku sanoi että on vai-
keuksia syötössä.

Kauhea kokemus Raimo Rajanen

KOliKKOtupa
KOKOuKsiEN Ja pERhEJuhliEN pitOpaiKKa

Kolikkotie 2 C, Jyväskylä 40320 Kokoustila ja juhlatila 50 henkeä, 
kabinetti/keittiö 15 henkeä

Varaukset Pirkko Pirtinsola 041 5444 901 Lohduttomasta näystä huolimatta uskotaan, että Lohikosken 
koulu on pian entistä ehompi.

KauHeata



Jyväskylän tarkastuslautakunta kä-
sitteli kaupungin kolmannesvuosi-
raporttia kokouksessaan 14.9. Ta-
lousjohtaja Hirvensalon esityksen 
jälkeen käytiin pitkällinen keskus-
telu siitä, kuinka kaupunginval-
tuusto on tehtävässään onnistunut. 
Verotuloennuste näytti loppuvuo-
delle positiivisempaa tulosta kuin 
alkuvuonna, mutta se ei ole ratkai-
su kaupungin talouden tervehdyt-
tämiseen. Arvokeskustelu ja konk-
reettisten päätöstenteko on jää-
nyt lapsen kenkiin. Todellisia rat-
kaisuja valtuusto ei ole kyennyt te-
kemään.

Jyväskylän yhdistymisestä on 
vasta yhdeksän kuukautta. Paljon 
saa vettä virrata Tourujoessa, en-
nen kuin kaupunkimme on valmis. 
Eikä sen valmis tarvitse vielä olla-
kaan. Koska kuntapolitiikan pe-
ruslähtökohta on oikeudenmukais-

ten ja tasavertaisten kuntapalvelui-
den turvaaminen, tulee yhteistyötä 
virkamiesjohdon sekä poliitikkojen 

kanssa syventää edelleen. He voivat 
yhdessä tehdä vaativia ratkaisuja 
kuntalaisten hyväksi. Meistä jokai-
nen kuntalainen haluaa luottaa sii-
hen, että julkiset palvelut tuotetaan 
edelleen asiakaslähtöisesti ja turval-
lisesti. Tähän me tarvitsemme jat-
kuvaa arvokeskustelua.

Samanlaista arvokeskustelua vaa-
ti Jyväskylän Sosialidemokraattisen 
kunnallisjärjestön edustajisto huh-
tikuun lopulla. Valtuutetuille ja 
hallituksen jäsenille haluttiin antaa 
konkreettisia ajatuksia siitä, min-
kälaisia arvoja jyväskyläläiset de-
marit haluavat puolustaa tässä kau-
pungissa. Harmikseni saamme var-
masti odottaa vielä seuraavat nel-
jä kuukautta tai ehkä vielä kauem-
min saadaksemme kattavan fooru-
min aikaiseksi. 

Marja-Liisa Tuikkanen
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Kiireisen ja raskaan kesän jälkeen 
on aika palata normaaliin toimin-
taan. Kiireiseksi ja raskaaksi ke-
sän teki muutto uuteen asuntoon. 
Kolmekymmentäkaksi vuotta 
Huhtasuolla asuneena muutim-
me ja kuinka ollakaan Huhtasuol-
le. Syksyn toiminta alkoi Kangas-
lammentoimintapuiston avajaisis-
ta, jossa oli ilo nähdä lasten rie-
mua heidän telmiessään uudes-
sa puistossa.

Jyväskylän kaupungin ensivuo-
den budjetti on valmisteilla, ja 
me kuntalaiset odottelemme mi-
tä säästöjä on taas tulossa ja kuin-
ka ne meidän elämäämme vai-
kuttavat. 

Keväällä levinnyt huhu Huhta-
suon terveysaseman sulkemises-
ta sai meidät puolustusasemiin ja 
huhu jäi vain huhuksi.

 Kangaslammen toimintapuis-
ton avajaisissa kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Veijo Koski-
nen kehui Huhtasuota kehitty-
väksi ja kasvavaksi asuinalueeksi, 
jonka palvelut tulevat säilymään 
koska niiden tarve lisääntyy kai-
ken aikaa.

Huhtasuo on todella kasvava 
alue sillä tänne on kaavoitettu jat-
kuvasti uusia täydennysrakennus- 
kohteita. Pysäkkivuoren omakoti-

talotontit ovat haettavina ja Vää-
räjärven tontteja myydään par-
haillaan.

Kangasvuori 1:n alueen asema-
kaava on loppusuoralla. Uusis-
ta kaavoista tuli vireille keväällä 
27.5. 2009 Kangasvuoren LP-alue 
Kangasvuorentien ja Huhdan ris-
teyksessä. Suluntie 19 ja Karpa-
lokuja 5 tulivat vireille 9.6. 2009 
Näiden kaavojen luonnosvaiheet 

tulevat esille syksyllä 2009 jolloin 
osallisilla on mahdollisuus lau-
sua mielipiteensä niistä. Nähtävil-
lä olosta ilmoitetaan Keskisuoma-  
laisessa. Huhtakeskuksen ja sen 
lähialueiden kehittäminen etenee 
myös kaavoituksessa.

Alueen väestörakenne muuttuu 
kun saadaan nuoria lapsiperheitä 
muuttamaan alueelle. 

Lisääntynvä asutus kasvattaa 
myös liikennettä ja autojen mää-
rä lisääntyy. Huhtasuolaiset ovat 
lähes parikymmentä vuotta olleet 
huolissaan Suluntien ja Laukaan-
tien risteyksen vaarallisuudesta.

Jälleen kerran on Laukaantiellä 
muita tärkeämmäksi luokiteltuja 
kohteita kun kyseinen risteys.

Keväällä saimme lukea lehdes-
tä uudesta liikennejärjestelystä jo-
ka koskee Betonitietä (entinen Va-
rikontie) ja mahdollisesti tulevaa 
raskasta liikennettä kun Laukaan-
tieltä suljetaan tontti- liittymiä. 
Liikennejärjestelyt ovat niin tärke-
ät että järjestämme niistä keskus-
telutilaisuuden 

Huhtasuolla. Hyvää syksyä kai-
kille.

Marjatta Hynynen
puheenjohtaja

HuHtaSuo

Kylätoimiston toimintaa tuntema-
ton voi ihmetellä mikä ihmeen 
Huhtasuon ASA on. Kylätoimiston 
esitteessä lukee näin. Huhtasuon 
ASA:n tarkoituksena on yleishyö-
dyllisin periaattein voittoa tavoitte-
lematta Jyväskylän Huhtasuon kau-
punginosassa asukkaiden viihtyvyy-
den edistäminen ja syrjäytymisen 
estäminen sekä kaikkien asukasryh-
mien saaminen mukaan yhteistoi-
mintaan paremman oman elämän 
hallinnan saavuttamiseksi

Kuultuani johtajan vaihtuneen 
projektissa päätin lähteä tutustu-
maan häneen.

Nimestä en tuntenut, mutta ta-

vattuani muistin hänen iloisen nau-
runsa aikaisemmilta tapaamisiltam-
me.

Erja Turunen on tullut syyskuun 
alussa ASA-projektin vetovastuu-
seen. Hänellä on taustanaan opet-
tajankoulutus ja runsaasti erilaisia 
kursseja aikuis-iällä. Työttömyys-
kin on tullut koettua omakohtai-
sesti. Parhaillaan hän opiskelee lii-
ketoimintaosaamista ja henkilös-
töjohtamista. Hänelle koko ikä 
on ollut uuden oppimista ja itsen-
sä kehittämistä. Työ projektissa on  
haasteellista ja mielenkiintoista. 

Uusi henkilö tuo aina tullessaan 
jotain uutta ja Eija on ottanut ta-

vaksi tiistaisin tiimipalaverit ja asia-
kaspalvelukoulutuksen henkilöstöl-
le. Hänellä riittää vielä virtaa va-
paaehtoistyöhönkin lähinnä kriisi-
puhelinpäivystystä sekä riita- ja ri-
kossovittelua.

Projektissa täytyy nykyisyyden 
lisäksi olla myös kauaskatseinen 
ja hänellä on jo mielenkiintoisia 
suunnitelmia tulevaisuuden varal-
le, mutta ne ovat vielä

keskeneräisiä tavoitteita. Erjan 
tavoitaa Huhtakeskuksen Kylätoi-
mistolta.

Tervetuloa Erja Huhtasuolle.

Marjatta Hynynen

HuHtaSuon aSa:n 
uuSi proJeKtipäälliKKÖ

arvoKeSKuStelu 
HuKaSSa

KaSvava Ja KeHittyvä HuHtaSuo

Projektipäällikkö Erja Turunen.

Marjatta Hynynen

Marja-Liisa Tuikkanen

Seppälänkankaalle menee 
käyttämätön rautatie. 
Voisiko päälle rakentaa 
maantien? Kiskot jäisivät 
paikalleen aivan kuin 
raitiotien kiskot. Tulevia 
tarpeita varten.

Toimitus

raSKaS
liiKenne
KiSKoille

Näkymä Betonitielle.
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Kangaslammelle, siis tarkemmin 
sen länsirantaan, Taimistontiehen 
ja Kaakkolammentiehen rajoittuva 
puisto on valmis.

Vuosikymmenten ja vaalikausi-
en mittainen ja usein turhauttaval-
takin tuntuva työ Kangaslammen 
piloille päästetyn leikkipuiston saa-
miseksi saneeraukseen on vihdoin-
kin kantanut hedelmää.

Avajaiskekkerit, joiden organi-
soinnin tarjouduin vielä vapaaeh-
toisena toimeksiottamaan, pidet-

tiin elokuun puolivälissä. Kään-
nyin niiden toteuttamiseksi luotet-
tavaksi tietämäni paikallisen yksi-
tyishenkilön puoleen. Koottiin ver-
kostoa. Pantiin hihat heilumaan. 
Tunteja ei laskettu. Avajaisvieraita 
kaupungin sponsoroimissa pirskeis-
sä kävi reilusti yli 700.

Esiintyjäkavalkadi oli hulp-
pea; mm. juhlapuhuja kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja Vei-
jo Koskinen, poliisi ja paikallinen 
pappi. Paikalla olivat myös palo- ja 

pelastuslaitos sekä SPR valmiudes-
sa. Panda-karhu jakoi karkkia kilo-
tolkulla, mehua ja keksejä tarjot-
tiin non-stoppina; kahvin-, mak-
karan- ja letunmyyjät panivat pa-
rastaan...

Soitin- ja keitinyhtye Los Pirato-
sin vauhdikkaat showt pistivät vi-
pinää varsinkin nuoremman väen 
kinttuihin. Parkour-yhdistys ohja-
si nuorta väkeä vauhdikkaan taito-
lajin saloihin. 2 laastaria tarvittiin, 
raportoi SPR. 

Juonsin tilaisuuden, toivotin vä-
en tervetulleeksi ja korostin avaus-
puheessani yhteisöllisyyden merki-
tystä ja myös yhteisvastuuta lasten 
kasvatuksessa.

Kuin varmemmaksi vakuudek-
si pyysin tilaisuuden lopuksi ylei-
söä keräämään roskat. Saldo: puis-
to puhdistui minuutissa. Juontaja 
puhkesi ylenpalttisiin kiitoksiin.

 
Hyvä puiSto  - pidetään 
Hyvä Huoli 

 
Käyttäjät ovat löytäneet luonnol-

lisen helposti "uuden puiston": tar-
joaahan se seudun kaikenikäisil-
le asukkaille paikan viettää vapaa-
aikaa kodin lähellä tervehenkises-
ti, turvallisesti ja vieläpä ilmaiseksi!

Puisto on yhteinen aartemme ja 
omaisuutemme. Toivon, että pitäi-
simme sitä sille kuuluvassa arvossa.

Kangaslammen ranta-alue on ol-
lut ennenkin alueen aikuisväestön 
suosiossa, mutta nyt myös lapsiper-
heet, varhaisnuoret ja nuoret ovat 
ottaneet lammen tuntumaan, enti-
selle taimitarhan paikalle rakenne-
tun 2 hehtaarin suuruisen toimin-
tapuiston omakseen.

Alue onvehreä ja avara, esteetti-
sesti kaunis sekä pinnanmuodos-
tukseltaan ja toiminnallisesti jär-
keviin osioihin jaettu. Tilateos, is-
tuinryhmät ja istutukset valaisimi-
neen elävöittävät ja ryhdistävät ko-

konaisuutta.
Pienten lasten ja kouluikäis-

ten lasten leikkialueiden suunnit-
telussa on otettu huomioon las-
ten ikätaso ja välineiden kiinnosta-
vuus motoristen taitojen kehittämi-
seksi. Noille alueille on perinteisten 
leikkikenttävälineiden lisäksi sijoi-
tettu monitoimivälineitä mm. kii-
peämiseen, liukumiseen, keinumi-
seen, tasapainoiluun, riippumiseen 
ja oivaltavaan leikkiin. Liikuntara-
joitteisten lasten tarpeisiin ja ylei-
seen turvallisuuteen on kiinnitetty 
erityishuomiota.

Köysirata- ja  verkkorakennel-
mat ovat oiva paikka kaikenikäi-
sille ketteriköille karkeamotoriikan 
taitojen kasvattamiseen ja testaa-
miseen.

Parkour-alue rannan välittömäs-
sä läheisyydessä on puiston varsi-
nainen hitti, valtakunnallisesti ai-
nutlaatuinen ja Euroopassakin har-
vinainen. PK, kuten seudun nuo-
riso kyseistä Multikum-alustasta 
kohoavaa kompaktia luonnonki-
vi- ja metallielementeistä rakennet-
tua erikoista luomusta nimittää, 
kokoaa luokseen päivittäin runsaat 
määrät nuorisoa ja lapsiperheitä se-
kä muita kiinnostuneita. Parkour-
harrastajat kauempaakin vieraile-
vat paikalla harrastamassa, koh-
teeseen tutustumassa ja sitä ihas-
telemassa.

 
Toimintapuisto on kohdannut 

myös vastustusta. Monet lähellä 
asuvathan ovat pelänneet, että hei-

dän asumisrauhansa kärsii puiston 
vuoksi. Ihmettelin alkuun, kuin-
ka ne jotkut viitsivät sairastaa tu-
levaa tautia.

Jostain kumman syystä olen viet-
tänyt kuluneen kesän aikana suh-
teettoman paljon aikaa Saaga-koi-
rineni nuorten kanssa keskustel-
len Kangaslammen toimintapuis-
tossa. Useimpina iltoina olen vain 
puiston ainoa aikuinen. Ihmette-
len, miksi. Olisin iloinen, jos nuor-
ten vanhemmatkin tulisivat viet-
tämään aikaa hienoon puistoon ja 
toteamaan samalla itse, mitä kaik-
kea heidän lapsensa ovatkaan jo 
oppineet!

 
Kirsti Turunen

 

odotettu KanGaSlaMMen 
toiMintapuiSto viHdoin totta

HuHtaSuo

Talkoolainen Kirsti Turunen.

HUHTASUoN SoSIALIDEMoKRAATIT RY

Kutsu  sYYsKOKOuKsEEN
10.11. 2009 klo 17.00 Nevakadun 

päiväkeskus, Nevakatu 2

 Esillä sääntömääräiset asiat.
 Tervetuloa!

LIIKENNEILTA
10.11. 2009 klo 18.00 Nevakadun 

Päiväkeskus, Nevakatu 2
 

  Paikalla apulaiskaupunginjohtaja 
Timo Koivisto.

Tule keskustelemaan liikennesuunnittelusta 
Huhtasuolla.

Tervetuloa!

NAAPURIT 
TUTUIKSI ILTA

Sunnuntaina 4.10.2009 kello 15.00 
Tervetuloa Huhtasuon päiväkeskukseen 
Nevakatu 2. Huhtasuon kirkon takana.

Ohjelmassa: Kokemuksia siitä millaista on olla maahanmuuttajana suomessa.                                         
Miksi me suomalaiset olemme sellaisia kuin olemme.
Laulua, soittoa. Tatjana Finne. Sanan säilää käyttää Paula Powling.
Tilaisuuden järjestävät yhdistykset: Monikko ry ja paikalliset toimijat.

Tervetuloa päiväkahville!

HuHtaSuolla tapaHtuu
www.sdphuhtasuo.fi

Yhdeksänkymmentä
vuotiasta

OnniTTeLevaT
Lohikosken

Palokan
Kuohun

Tikkakosken
Huhtasuon

Sosialidemokraatit
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Pohjoinen 
jyväskylä
Päätoimittaja: Raimo Rajanen
Tiedotustoimikunta

Painosmäärä: 18 000 kpl
Jakelu: Jyväskylä

Sivunvalmistus:
Grafiikka Rutanen
grafiikka@rutanen.fi

Painopaikka: 
Kiuruveden Sanomalehti Oy Y
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OP-bonusasiakkaana saat OP-bonusta ihan tavallisesta pankkiasioinnista, kuten  
lainoista, säästöistä ja OP-Visalla maksamisesta. Jos asioit kanssamme paljon, saat 
paljon bonusta. OP-bonuksilla ei ole mitään ylärajaa. OP-bonuksia voi käyttää  
vaikkapa Pohjolan vakuutusmaksujen maksamiseen. Keskittämällä voit säästää  
huomattavia summia. Lisätietoja ja bonuslaskurin löydät osoitteesta op.fi/bonus

OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 €/kk.

K E T J U  Y K S I LÖ L L I S I Ä  O M A L E I M A I S I A  H O T E L L E J A

Syksyn ehdoton energiapaukku on käynti kylpylässä. Työt, koulut ja muut arkiset asiat saavat kyytiä
trooppisessa lämmössä ja monet kivat tekemiset tarjoavat yhdessäolon hyviä hetkiä.

VEDESTÄ VIRTAA SYKSYYN

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT  020 055 055 TAI WWW.RANTASIPI.FI. TUOTETUNNUS VESILINTU

Sis. 1 yö/2 hh/1 lisävuode lapselle (2 aik. + 1-2 lasta), runsas buffet-aamiainen, kylpylälomissa allasosaston
vapaa käyttö, viihdeuimalalomissa liput kaupungin viihdeuimalaan. Erikoishintaisia huoneita rajoitetusti.

85,-
95,-
95,-
95,-

PERHEEN HOTELLILOMA JA  VIIHDEUIMALA

FORSSA & Vesihelmi alk.

LAAJAVUORI, Jyväskylä & Aalto Alvari alk.

POHJANHOVI, Rovaniemi & Santasport Center alk.

SVEITSI, Hyvinkää & Sveitsin uimala alk.

KYLPYLÄLOMAT PERHEELLE

TROPICLANDIA, Vaasa alk.

EDEN, Nokia alk.

AULANKO, Hämeenlinna alk.

129,-
150,-
150,-

- 50% kolmas lomayö,4 yötä 3 hinnalla!

LOMAETU!
LOMAETU- 50% kolmas lomayö,4 yötä 3 hinnalla!

LOMAETU!
LOMAET

PALJON LISÄÄSYKSYNLOMAPAKETTEJAwww.rantasipi.fi

UUDET KYLPYLÄT!5/2009 Hemmottelukylpylä
avattu Imatran Valtionhotelliin
1/2010 avataan Laajavuoreen

uusi kylpylä

AVOINNA ma-pe 8.00 - 17.00www.autoasi.fi www.autoasi.fi

AUTOASI KORJAAMO SEPPÄLÄN AUTOKULMA
ONKCAR

LAHJAHARJUNTIE 26, 40250 JYVÄSKYLÄ, PUH. 010 666 3930

	Määräaikaishuollot ja korjaukset
	Mittaukset OBD-pistokkeelta
	Tietokonepohjainen testaus ja vianhaku
	Rengaspalvelut , myynti, asennukset, korjaukset
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MYYDÄÄN
Skoda Felicia 

Combi 1,9 D -98
2 renkaat, vetokoukku 

rekisteröity pakettiautoksi
Diesel vero 53 €/vuosi

Hinta pyynti 2800 €   
Puh. 050 3850 179

myydään 
Nestekaasu-
jääkaappi ja

kaasupullo täysi

Puh. 045 6798 234


