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Kirjoittajapiiri

Kyllä ihmetyttää pientä kaduntallaajaa miten rahaa 
löytyy sataman rakentamiseen. Oikeisto esittää val-
tuustolle 15,3 milj. € sataman rakentamiseen. Mis-
tä rahat, kun sitä ei ole sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin, työllistämiseen eikä koulutukseen.

Kaupunginhallitus päätti viedä äänin 10-5 val-
tuustoon esityksen, joka nostaisi kustannusarvio-
ta 6,5 milj. €. Aikaisempi kustannusarvio on 8,8 
milj. €. Nyt on suuruudenhulluus iskenyt oikeiston 
edustajiin. Satamakatu pitäisi laittaa maan alle, ra-
kentaa sumusuihkulähteitä ja värillisiä asvaltteja.

Lutakossa ei ole kellaritiloja maan alla missään ta-
lossa, koska alue on vanhaa järven pohjaa. Kaupun-
ginhallituksessa Ulla Lauttamus (sdp) esitti että py-
sytään aikaisemmassa päätöksessä 8,8 miljoonassa. 
Joka on sekin iso raha tässä taloudellisessa tilantees-
sa. Eriävän mielipiteensä jättivät myös Tuulikki Vä-
liniemi (sdp) ja Raimo Kinnunen (sdp) sekä Mat-
ti Pöppönen (vas) 

Sosialidemokraattien kunnallistoimikunta ja val-
tuustoryhmä päättivät 18.2, että Sosialidemokraatit 
tässä talouliseva tilanteessa on pysyttävä aikaisem-
massa päätöksessä sataman rahoituksessa 8,8 milj 
€. Tunnelia satamakadulle ei pidä tehdä. Tämä lehti 
painetaan maanantaina valtuusto on illalla.

Usein kuule sanottavan että ei ole väliä äänestää-
kö Keskustaa, Kokoomusta, Sosialidemokraattia tai 
Vasemmistoliittoa. Sanon että kyllä on väliä. Tässä 
yksi esimerkki lisää.

Jyväskylässä Sosialidemokraatit ja Vasemmistoliit-
to tekivät esityksen että veroäyriä nostetaan 19,25  
% oikeiston mielestä 19 % riittää Vasemmisto te-
ki selkeän esityksen mihin rahat käytetään. Lisää 
kaupunginjohtajan esitykseen 4,6 milj. sosiaali- ja 
terveyspuolelle, 0,5 milj. sivistykseen, 0,3 joukko-
liikenteeseen, 2,2 miljoonaa työllisyyteen. Työttö-
myys pahenee, eteenkin nuorten osalla. Siitä huoli-
matta oikeisto ei ollut valmis nostamaan työllisyys-
määrärahoja edes vuoden 2005 tasolle. Nyt tehtiin 
alimitoitettu budjetti, rahat eivät riitä sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin. Sosialidekraattien ja Vasemmistolii-
ton esitys olisi turvannut peruspalveluiden minimi-

tason. Nyt jouduttaa leikkaamaan tai tekemään li-
säbudjetti.

Lautakunnissa ja valtuustossa äänestetään usein, 
mutta oikeiston enemmistö päätökset kerrotaan 
tiedotusvälineissä niin kuin päätökset olisivat ol-
leet yksimielisiä.  

Kannattaa seurata mitä kansanedustajat ja kun-
nanvaltuutetut äänestävät. Jyväskylässä ja eduskun-
nassa on oikeisto enemmistö, joka tekee usein huo-
noja päätöksiä.  

Päätoimittaja Raimo Rajanen   

miStä raHat Satamaan

KIRPPUTORI MYYJÄISET
KoliKKotuvalla KoliKKotie 2.C Holsti 

lauantaina 6.3 Klo 10.00-14.00
Leivonnaisia, kortteja, kirjoja, vaatteita ja kaikenlaista. Tule tekemään löytöjä!

Pöytä varaus 5 € sisältää kahvin.
Pöytävaraus puh. 050-3036646

Soittele 045 6798 234

RETKI HELSINKIIN

Lohikosken yhteistyöryhmä ja 
Lohikosken Sosialidemokraatit 
ovat esittäneet monenlaisia vaih-
toehtoja Nuoriso- ja asukastilan 
saamiseksi Lohikoskelle.

Asiasta on tehty yhteinen aloite 
jossa ovat mukana olleet Sosiali-
demokraattien, Keskustan ja Ko-
koomuksen paikalliset toimijat. 
On kumma ettei asia etene.

Viimeinen esitys on että koulun 
remontin jälkeen yksi parakeista 
jäisi nuorisotilaksi.

Kaupungin investointiohjelmassa 

ei ole tälle vuodelle yhtään nuoriso-
puolen kohdetta. Elokuussa Nuori-
so- ja sivistystoimella on ollut yhtei-
nen kokous tilipalvelun kanssa, jos-
sa asia on ollut esillä. Nyt on asetet-
tu työryhmä, joka kartoittaa nuori-
sotila tarpeen. Heille evääksi Lohi-
kosken koulun remontti valmistuu 
elokuussa 2010. Koululaiset muut-
tavat takaisin kivikouluun. Toivot-
tavasti terveeseen kouluun, jossa on 
kiva opiskella. Tyhjilleen jäävään 
parakki B soveltuisi hyvin nuori-
sotilaksi.

Parakkiin mahtuisi myös Lahja-
harjun Päiväkoti remontin ajaksi, 
joka alkaa 2010.

 Lohikosken Sosialidemokraa-
tit vaativat nuorisotila kysymyksen 
hoitamista. Tämä olisi vain välivai-
he. Myöhemmin rakennettaisiin lii-
kuntapuistoon Asukas- ja nuoriso-
tilat ja huoltotilat liikuntapuiston-
hoitajille. 

Raimo Rajanen

loHiKoSKen nuoriSotilat 
B- paraKKiin

Kolikkotuvalla kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 17.00 kynäilyn harrastajia.
Kevään kokoontumiset ovat 10.3, 27.3. kirjamessuilla käydään 7.4. 21.4. ja 5.5.
Tule rohkeasti mukaan! Lisä tietoja antaa vetäjä Tarja Perkiö 050 572 0707
tarja.perkio@gmail.com

Juhlapuhujana on kaupunginvaltuutettu ja 
perusturvalatukunnan puheenjohtaja.

Riitta MÄKinen
Kakkukahvit ja monipuolinen kulttuuri ohjelma. 
Jota miehet ja lapset ovat myös tervetulleita seuraamaan.

PERINTEISTÄ ÄITIENPÄIVÄÄ VIETETÄÄN
KOLIKOTUVALLA JO LAUNTAINA                                                                                                           
8 PÄIVÄ TOKOKUUTA KELLO 14.00

sunnuntaina 7.3 Kello 12.00 KaHvitaRJoilu.                                                                                                                                   
JuHla alKaa 12.30 Kolkkotuvalle Kolikkotie.2.C Holsti
vieRaaKsi tulevat Rosita Ja KYÖsti FloRin kertomaan ja keskustelemaan 
Romanien kulttuurista. Olemme asuneet naapureina satoja vuosia,                                                                                           
mutta tunnemme Romanien kulttuuria hyvin huonosti.
KoliKKotuvalla on myös Monikko ry ja Keski-Suomen Venäjäseuran yhteistyönä syntynyt
Anzhela Simpasen valokuvanäyttely ”eRilaisten saManlaisuus” avajaiset.
Tervetuloa miehet myös viettämään Kansainvälistä Naistenpää

tULE ViEttÄMÄÄN KaNSaiNVÄLiStÄ NaiStENpÄiVÄÄ

HYppÄÄ MuKaan Jazzbussiin lauantaina 24.7.2010
Tapahtumassa kokee ja näkee jazzin lisäksi kaiken tyyppistä musiikkia ja muuta mukavaa.
Ohjelma netissä maaliskuussa www.porijazz.fi josta voi ostaa lippuja konsertteihin.
Jazzfestarilla on runsaasti ilmaiskonsertteja ja musiikki soi esiintymislavoilla, kaduilla, 
terasseilla, sisäpihoilla, torilla, kirkossa kaikkialla!
Matkan hinta: 32 € Sdp:n jäsenetuna 28 € sisältää bussikyydin iloisessa seurassa.
lähtö: Kolikkotupa Kolikkotie 2 kello 9.00 Harjun tilausajolaituri 9.15
paluu: kesäyössä joskus aamuyöstä.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tarja Perkiö 050 572 0707  tarja.perkio@gmail.com
tai Mika Rajanen 0500 774 926

LÄHDE PORI JAZZEILLE

Kokoonnumme joka maanantai kello 12.00 Kolikkotuvalla Holstissa Kolikkotie 2.C
Juomme kahvit, kuuntelemme luentoja teemme retkiä. Kaikkea mukavaa yhdessä 
vieraana 8.3 leo Jokela Muistiydistyksestä.
Voiko muistia parantaa tai ennalta ehkäistä, sen huononemista
vieraana 15.3 Kaija vaheri fysioterapeutti. “Ikäihmisten Kotijumppa”
HyVä eLäKeLäINeN TuLe ROHKeASTI MuKAAN
Soita puheenjohtaja Pirkko Pirtinsola 041 544 4901

loHiKosKen elÄKKeensaaJat Kutsuvat MuKaan 

• Opastettu  tutustuminen Helsingin työväentaloon • Vierailu SDP:n puoluetoimistossa
• Käynti Paperiliitossa • Tutustuminen Kallion kaupunginosaan
  Matkan hinta 22 €.  Sdp:n jäsenetuna 18 €
  Ilmoittautuminen Raimo Rajanen  p. 045 679 8234 tai raimo.rajanen@netti.fi

lauantaina 17 pÄivÄ HuHtiKuuta Klo 8.30

Retki PYYNikiN keSÄteAtteRiiN
tiistaina 29.kesäkuuta katsomaan

HÄrÄNtappoaSEtta
Anna-Leena Härkösen romaaniin perustuva näytelmä. 

Varaa paikkasi Raija Kuorttiselta puh.0400 968 595

tule kuulemaan ja kertomaan omia ideoitasi.
Maanantaina 26. huhtikuuta kello 17.30 Kolikkotuvalle 

Mukana kansanedustaja Jyväskylän Kehitysyhtiön puheenjohtaja 
Reijo laitinen ja varapuheenjohtaja Jukka blomberg

KANKAAN TEHDSALUEEN 
TULEVA KÄYTTÖ
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pYSYVää on ainoaStaan muutoS

muutoKSen lippulaiVa?

Yksi ympyrä sulkeutui, kun Etelä-Afri-
kan paperijätti Sappi ilmoitti paperituo-
tannon lopettamisesta Kankaan tehtaal-
la. Vaikka ilmoitus tehtaan alasajosta oli 
suuri pettymys, niin varsinaisena yllätyk-
senä sitä ei enää osattu pitää. Kangas oli 
useita vuosia taistellut olemassaolostaan 
ja aika Sapin omistuksessa oli ilmeises-
ti lähinnä yritysjärjestelyihin liittynyttä 
saattohoitoa. 

Globaalien markkinoiden puristuk-
sessa ei riittänyt sekään, että sitoutuneen 
ja osaavan henkilöstön avulla tuotan-
non tehokkuus oli trimmattu maailman 
huipulle. Kaikki tehtävissä oleva tehtiin 
niin tehtaassa kuin sen ulkopuolella, jot-
ta tuotanto lähes 140-vuotisen historian 
omaavassa tehtaassa olisi voinut jatkua. 
Vaikka paperintuotanto loppui, Kangas 
elää. Tehtaalaisuuden ympärille rakentu-
neessa elämänmuodossa on monien Jy-
väskyläläis sukupolvien juuret ja yhtei-
nen mielenmaisema. Kuten itsellänikin.

Tehdas näki koko suomalaisen yhteis-
kunnan murroksen. Köyhästä, takapajui-
sesta maasta on rakennettu ahkeruudel-
la ja neuvokkuudella vauras hyvinvoin-
tiyhteiskunta, jonka sosiaali-, terveys- ja 
koulupalvelut ovat maailman huippua. 
Vieraiksi tehtaalle eivät jääneet myös-
kään maailman talouden myllerrykset. 
1930-luvulla New Yorkin pörssiromah-
duksesta alkunsa saanut lama ajoi teh-
taan lähes kuilun partaalle. Tuotteiden 
kysyntä Euroopassa aleni ja vaikka vien-
tiin meni vain 30 % tuotannosta, tehdas 
selvisi ainoastaan alentamalla työnteki-

jöiden palkkoja jopa 15 %. Tämäkään 
ei olisi nyt auttanut, sillä sääntelemätön 
globaali markkinatalous toimii raakasti 
talouden ehdoilla. Palkkojen polkeminen 
tarkoittasi vain taantumista yhteiskunta-
kehityksessä ja hyvinvoinnin alenemista. 
Suomi pärjää globalisoituneessa kilpai-
lussa ainoastaan osaamisella ja laadulla.  

Valitettavasta tehtaan alasajosta huoli-
matta on hyvä muistaa, että jokaisessa lo-
pussa on uuden alku. Tahtotilana on luo-
da Kankaan tehdasalueesta elinkeinopo-
liittisten toimenpiteiden kautta yritys-
toimintaa tukeva ja kehittävä alue, jossa 
hyödynnetään jo olemassa olevien kiin-
teistöjen mahdollisuudet. Toimenpiteitä 
suunnitellaan mahdollisesti korvaavien 
ja uusien työpaikkojen luomiseksi, kuten 
on pystytty toimimaan Tourulan kivääri-
tehtaan alueen osalta. Itselläni on vahva 
luottamus siihen, että Kangas säteilee jat-
kossakin voimakkaasti hyvinvointia ym-
päröivään yhteisöön.  

Hyvinvoinnin tekemiseen tarvitaan sa-
manlaista ennakkoluulottomuutta, roh-
keutta ja neuvokkuutta, jota vanhemmat 
sukupolvet ovat aikoinaan uuden edes-
sä osoittaneet. Sanotaan, että ilman seu-
raavaa askelta, saat viettää lopun elämää-
si yhdellä jalalla seisten. Se on hyvin sa-
nottu, sillä näyttää siltä, että maailmassa 
pysyvää on ainoastaan muutos. Pysyäk-
semme pinnalla tässä muutoksen virras-
sa, askeleita on otettava ja vieläpä oike-
aan suuntaan.

Reijo Laitinen
kansanedustaja (sd.)

Tuleeko Kankaan paperitehtaan 
alueesta uusi Lutakko? Miten pro-
sessi muuttaa paikallisen teolli-
suusikonin luonnetta? Ja missä 
määrin rivikansalaisten sallitaan 
ottavan kantaa alueen kehittämi-
seen? Kaikki niin mielenkiintoi-
sia kysymyksiä, joihin on vielä ko-
vin vähän vastauksia, aivan kuin 
koko juttu olisi verhoiltu salaisuu-
den viittaan.

Eteläafrikkalainen sellu- ja pa-
periyhtiö Sappi ilmoitti Kankaan 
sulkemisesta joulukuussa 2009 
ja viimeiset tuotteet valmistui-
vat PK4:lta tammikuun puolivä-
lissä. Sulkeminen merkitsi upe-
an 140-vuotisen teollisuushistori-
an päättymistä ja 150 työpaikan 
menettämistä. Vaikka 30 hehtaarin 
alue on nyt käytännöllisesti katso-
en hiljainen, on pessimistisimpien-
kin myönnettävä, että kokoluokas-
saan viehättävä ja suhteellisen rau-
hallinen, keskellä kaupunkia si-
jaitseva ja kuitenkin auto- ja rau-
tateitse hyvin saavutettava paikka 
on väkisinkin houkutteleva inves-
tointi- ja rakennuskohde.

Jyväskylä on onnistunut entisten 
teollisuusalueiden kuten Tourulan 
Kivääritehtaan ja Lutakon uudel-
leenkehittämisessä, eikä ole mi-
tään syytä epäillä, ettei näin kävi-
si myös Kankaan kanssa. Lutakko 
on vielä keskeneräinen, mutta Ki-
vääritehdas tarjoaa enemmän työ-

paikkoja kuin koskaan tehdasaika-
naan ja Tourula kasvattaa asuinalu-
eena suosiotaan. Suunnitelmissa 
on laajentaa Kivääritehtaan aluet-
ta tulevina vuosina. Lutakko ei ole 
vielä valmis, mutta sitäkin voi pi-
tää menestystarinana, keskustas-
ta hiukan eristetystä sijainnistaan 
huolimatta.

Mikä Kankaan alueesta sitten 
voisi tulla? Ensinnäkin se on avain-
alueena niin merkittävä, että lii-
an pikaisesti tehtyjä päätöksiä tu-
lisi välttää kaikin keinoin. Alueel-
la vielä olevien yritysten toimin-
ta tulee turvata ja pyrkiä houkut-
telemaan pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä käyttämään olemassa olevia, 
uudenaikaisempia tiloja. Pitkäl-
lä tähtäimellä on kuitenkin paljon 
tilaa rohkeammille ja kekseliääm-
mille ratkaisuille.  

Elämme murrosvaiheessa, mis-
sä teollisuustuotanto kehittyneis-
sä maissa vähentyy, missä ajatus 
jatkuvasta kasvusta ja kulutukses-
ta kyseenalaistetaan ja missä on 
selkeitä todisteita siitä, että ilmas-
tonmuutos tulee väistämättä pa-
kottamaan suuriin elämäntapa- ja 
tuotantomuutoksiin.  Aivan ku-
ten Kankaan paperitehtaan kuole-
ma on merkki tästä murroksesta, 
on alueen kehittämistyötä ohjatta-
va vihreämpi, puhtaampi, sosiaali-
sempi ja palvelukeskeisempi tule-
vaisuus mielessä.

Otetaan esimerkiksi synkän, 
rappeutuneen Tourujoen palautta-
minen takaisin entiseen loistoon-
sa ja ehkä jopa vapaiden koskien 
uudelleenrakentaminen virkistys-
käyttöön. Miksei voitaisi restau-

roida tehdasrakennuksen vanhem-
pia osia perintökohteeksi, vaikkapa 
paperinvalmistusmuseolle – lop-
pujen lopuksi tämä on juuri se teh-
das, jossa nuori Gustaf Serlachius 
aloitti työuransa 1960-luvun alus-

sa! Tulevilta asuntokohteilta tuli-
si edellyttää edistyksellisiä ener-
giaratkaisuja. Kolmannen sekto-
rin organisaatiot etsivät jatkuvasti 
edullisia toimitiloja. Nämä yhtei-
söt eivät ehkä tuota suuria rahavir-

toja, mutta tarjoavat sen sijaan pal-
jon kaivattuja työpaikkoja.

Tarvitsemme entistä luovem-
man, sosiaalisemman ja hiilijalan-
jäljeltään neutraalimman Jyväsky-
län – ja Kankaan alueen kehittämi-

nen, oikein hoidettuna, voisi olla 
tämän muutoksen lippulaiva.    

Tony Melville 
puheenjohtaja  

Jyväskylän Sos.Dem. 
Kunnallisjärjestö 

KanKaan paperiteHdaS:

Tuleva perintökohdeko? Kankaan paperitehtaan rakennuksia lännestä päin kuvattuna 1910-luvun lopulla.

Keski-Suomen museon kuva-arkisto

’’tourujoki takaisin 
entiseen loistoonsa’’

Tarkoitus on luoda Kankaan tehdasalueesta yritystoimintaa tukeva alue, jossa hyödynnetään jo olemassa olevien 
kiinteistöjen mahdollisuudet.
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Osuuskunta Tradekan juuret 
juontavat Jyväskylän pitäjässä 
Mäki - Matin mäelle. Osuus-
kunnan perusti viisi puuhakasta 
miestä 4.9.1905 konkurssin teh-
neen osuuskaupan paikalle. Toi-
minnan laajentuessa 1914 osuus-
kunnan kokous päätti perustaa 
kaupan keskelle kaupunkia Kaup-
pakatu 28. vuokratiloihin. Vuo-
si 1916 oli merkittävä, koska sil-
loin ostettiin Osuuskunnalle Kaup-
pakatu 32. sijaitseva oma tont-
ti. Nyt paikalla on osuuskunnan 
omistaman Hemingway ravintola.                                                          
Joskus kuulee sanottavan, että työ-
väen taloudellinen toiminta on 
loppunut. Osuuskuntatoimin-
ta on kohdannut vaikeuksia, niin 
kuin kaikki talouselämä Suomes-
sa. Vaikean velkasaneerauksen jäl-
keen katsotaan taas luottavaisena 
eteenpäin. 

tällä HetKellä

Osuuskunta Tradeka omistaa Suo-
men suurimman hotelli ja ravinto-
laketjun Restelin. 

Ravintoloita Restelillä on ympä-
ri Suomea noin 260 kpl. Hotelleja 
on 40 kylpylöitä 6 kpl. Toimipistei-
tä on mm. Cumulukset, Rantasipit, 
Holiday lnn hotellit,  Rax - pizza-
buffetit, Huviretket ja Helmi Sim-
pukat. Jyväskylässä avattiin jouluk-
si Kylpylähotelli Rantasipi Laaja-
vuori. Kylpylässä on kuusi loisteli-

asta saunaa, kaikki 196 huonetta on 
remontoitu. Kylpylässä toimii kuu-
den radan hohtokeilarata. Lisäksi 
on monipuoliset hyvinvointi palve-
lut. Ykkösbonusta kertyy kylpyläs-
tä, ravintoloista ja keilahallista.  

Kireän kilpailutilanteen paikoit-
tamana osuuskunta joutui myy-
mään osan vähittäiskaupasta Tra-
dekasta. Osakeyhtiö muutti nimen-
sä Suomen Lähikaupaksi.  Osuus-
kunnalle jäi vain 16,3 % Vihurille 
16,3 % Ruotsalainen sijoitusyhtiöl-
le 64.4 % yhtiön johdolle 3 %.

Kaupasta saatiin raahaa noin 200 
miljoona euroa, jotka on sijoitetut 
hyvin turvaavasti. Kertyvää tuot-
toa käytetään jäsenistön hyväksi. 
Osuuskunta teki 2009 hyvän tu-
loksen. Markkinatalouden vaikeas-
ta lamasta huolimatta Hotelli – ja 
ravintolaketju Restelin tulos oli 
erinomainen.

Eromarkettien myyntiä ei 
osuuskunnassa hyväksytty. Mutta 
osakeyhtiössä enemmistö päättää. 
Yritystä ilmeisesti laitetaan myyn-
tikuntoon. Kellekkään ei ole epä-
selvää, miksi joku sijoitusyhtiö on 
mukana. Toivottavasti löytyy suu-
ri ulkomaalainen  kauppaketju, jo-
ka toisi lisää kilpailua suomalai-
seen kaupankäyntiin. Osuuskun-
ta Tradekan pitää olla mahdollisen 
uuden kauppaketjun vähemmistö 
osakkaana. Pitämässä kuluttajien ja 
omistajajäsenten puolia. 

Vaalit

Osuuskunta Tradekan Vaalit pi-
detään 5 -25.3.2010 postiäänes-
tyksenä. Äänioikeutettuja on noin 
300 000 omistajajäsentä. Keski - 
Suomesta valitaan seitsemän edus-
tajiston jäsentä ja koko maasta 110 
edustaja. He valitsevat hallintoneu-
voston ja käyttävät ylintä päätän-
tävaltaa. Edustajistossa on nyt viisi 
sosialidemokraattia ja kaksi vasem-
mistoliitolaista. Oikeisto ei saanut 
viime vaaleissa yhtään edustajaa.

Sosialidemokraatit ovat asetta-
neet Osuuskunta Tradekan vaa-
leihin täyden listan 14 ehdokas-
ta: Ahola Jorma koneasentaja Jyväs-
kylä, Arnberg Jouni Liikuntapalve-
luesimies Jyväskylä, Haapsalo Kai-
ja sairaanhoitaja Jyväskylä, Hacklin 
Iiris opetusneuvos Jämsä, Hakonen 
Eero tekninen suunnittelija Ääne-
koski, Niskanen Pekka työnsuun-
nittelija Viitasaari, Ojala Matti ta-
lousneuvos eläkeläinen, Pirttinen 
Risto eläkeläinen Laukaa, Toikka-
nen Jorma yrittäjä Pihtipudas, Träff 
Henry sähköasentaja Keuruu, Vii-
tanen Jorma opetusneuvos Saari-
järvi Väliniemi Tuulikki eläkeläi-
nen Jyväskylä, Yksjärvi Leena alue-
johtaja Jyväskylä, Äijälä Juhani ra-
vintolapäällikkö Laukaa.

Tradekan hallintoneuvosto 
Raimo Rajanen

mitKä oSuuKSuntaVaalit?mitKä oSuuSKuntaVaalit?

Lohikosken Sosialidemokraatit alkoi-
vat julkaista Pohjoinen Jyväskylä-leh-
teä jo vuonna 1978, lehden nimi oli 
silloin ”Me Lohikoskelaiset”. Se oli 
aluksi 4-sivuinen A-4 kokoinen ”lä-
pyskä”, jonka painosmäärä oli 2 500 
- 3 000 kappaletta. Julkaisun tarkoi-
tuksena on ollut alusta lähtien toimia 
tiedotuskanavana ajankohtaisista ta-
pahtumista sekä ottaa niihin kantaa. 
Pääpaino on ollut kunnallisten epä-
kohtien korjaamiseen vaikuttaminen 
ja niissäkin Lohikosken kaupungin-
osa on ollut hyvin esillä. Koska yhdis-
tyksemme jäseniä on toiminut kan-
sanedustajina, löytyy lehtemme si-
vuilta myös kannanottoja valtakun-
nan politiikkaan. 

Mielenkiintoinen uutinen löytyy 
etusivulta ensimmäisestä lehdestä ”Jy-
väskylää rakentamassa”, siinä kirjoi-
tuksessa kunnallisneuvos Eino Haro 
mm. perustelee, miksi vasemmiston 
mielestä omakotikatujen talvihoidon 
tulisi kuulua kaupungille eli jalkakäy-
tävien talvihoidon maksamiskysymys-
tä – kuulostaako ajankohtaiselta?

Lehden kunnianhimoinen tavoite 
oli, että se ilmestyisi 2 – 4 kertaa vuo-
dessa, tästä on joskus jouduttu hie-
man tinkimään. Vuodesta 2000 luki-
en lehti on ilmestynyt säännöllisesti 2 
kertaa vuodessa helmi ja lokakuussa. 

Lehden ulkoasu on myös kokenut 
muutoksia.1980-luvun alussa siitä tu-
li tabloidi-kokoinen ja lahden nimi sai 
punavärin ja myöhemmin sitä käytet-
tiin muuallakin..1990-luvulla valo-
kuvien käyttö lisääntyi. Laukaantien 
tiejärjestelyt ja niistä ihmisille tiedot-
taminen olivat yhdistykselle tärkei-
tä asioita. 2004 julkaistiin yhdistyk-
sen 100-juotisjuhlan kunniaksi juh-
lanumero, joka oli monivärinen  ja 

8-sivuinen lehti, josta otettiin 40 000 
kappaleen painos. Seuraava muutos 
tapahtui samana vuonna, tällöin Lo-
hikosken Sosialidemokraatit käynnis-
tivät yhteistyön Huhtasuon Sosialide-
mokraattien kanssa lehtiasiassa. Pai-
nosmäärä nostettiin 12 000 ja sivu-
määrä pysyvästi kahdeksaan. Samalla 
lehti sai värit. Seuraavan muutoksen 
aiheuttikin kuntaliitos. Vuoden 2008 
kunnallisvaalien yhteydessä nähtiin 

hyväksi käynnistää yhteistyö yhteisen 
lehden merkeissä Lohikosken, Palo-
kan, Kuohun, Tikkakosken kanssa ja 
jatkaa sitä Huhtasuolaisten kanssa. – 
Lehti on nyt  12–sivuinen ja painos 
on 18 000 kappaletta.. – Vaikka lehti 
on kehittynyt ”ammattimaisempaan” 
suuntaan – yksi on pysynyt ennallaan: 
Lehti jaetaan yhä talkoilla levikkialu-
eensa talouksiin. 

Risto Höglund

poHJoinen JYVäSKYlä -leHti 
KolmeKYmmentäVuotiaS

ONNITTELUT 30 V. 
POHJOINEN 
JYVÄSKYLÄ 
LEHDELLE
Lohikosken eläkkeensaajat kiittää 
lehteä ja sen tekijöitä hyvästä 
yhteistyöstä 30 vuoden yhteisestä 
taipaleesta.

Jyväskylän Monikko ry toivoo 
kaikkea hyvää juhlivalle lehdelle. 
Toivomme hyviä yhteistyön 
vuosikymmeniä

Työväen Sivistysliiton Jyväskylän
osasto onnittele juhlivaa 
Pohjoinen Jyväskylä lehteä

Jyväskylän Asuntosäästäjät ry 
toivottaa menestykkäitä 
tiedottamisen vuosikymmeniä 
Pohjoinen Jyväskylä lehdelle.

Jyväskylän Työväenyhdistys, 
Palokan ja Huhtasuon 
sosialidemokraatit kiittävät 
hyvästä ja rakentavasta 
yhteistyöstä lehden tekijöitä.

Jyväskylän Lohi onnittelee juhlivaa 
lehteä ja kiittää hyvästä yhteistyöstä.

Jyväskylän Sosialidemokraattinen 
Kunnallisjärjestö kiittää
juhlivaa lehteä ja sen tekijöitä 
menneestä 30 v. ja toivoo 
rakentavan yhteistyön jatkuvan 

Palokan eläkkeensaajat onnittelee
30 v. nuorekasta lehteä

Lohikosken Sosiaalidemokraat-
tien jäsen, kansanedustaja Im-
pi Lukkarinen (os. Virtanen) 
kuoli 21.tammikuuta 2010 91 
vuotiaana. Hän oli syntynyt 
Äänekosken maalaiskunnassa 
17.5.1918. Impi kävi keskikou-
lun Äänekosken yhteiskoulus-
sa, josta hän sai päästötodistuk-
sen 1935. Sitten hän työskente-
li liikeapilaisena vuoteen 1942 
asti. Tämän jälkeen hän opiske-
li Työväen Akatemiassa.

Akatemiasta valmistuttuaan 
hän pääsi töihin sanomalehti 
Työn Voimaan, jossa hän aloit-
ti oikolukijana, yleten sitten 
urallaan toimittajaksi ja toi-
mitussihteeriksi. Impi avioitui 
vuonna 1948 Pauli Lukkari-
sen kanssa.

Impi Lukkarinen toimi kansanedustajana aikana, jolloin puo-
lueriidat SDP:ssä olivat kiihkeimmillään. Kaiken kaikkiaan hän toi-
mi kansanedustajana 18 vuotta. 

Lukkarinen oli Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen 1945-1960 
ja Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston jäsen 1968-1972. 
Kunnallinen kulttuuritoimi oli myös hänen kiinnostuksensa koh-
de. Impi oli koko ikänsä ahkera lukemaan ja niinpä hän toimi kau-
pungin kirjastolautakunnan jäsenenä 15 vuotta ja maalaiskunnan 
kulttuurilautakunnan jäsenenä 1973-1983. Impi muistetaan JTY:n 
naisyhdistyksen kirjakerhon sieluna, joka hoiti kahvit, laulut ja kir-
jojen lukemiset. sekä analysoinnit.

Impi Lukkarinen oli järjestöihminen koko elämänsä ajan. Erityi-
sesti naisten aktivointi ja äitien hyvinvointi oli lähellä hänen sydän-
tään. Hän toimi sosialidemokraattisen naisliiton varapuheenjohta-
jana ja monet vuodet Keski-Suomen piirin puheenjohtajana. Kes-
ki-Suomen äitien lomahuollon puheenjohtajana hän vaikutti mer-
kittävästi mm. Niemelän ja Nurmelan lomakotien perustamiseen. 
Hän toimi myös Lohikosken Sosiaalidemokraatit ry:n rahastonhoi-
taja ja joutui joskus laittamaan omia rahojaankin Yhdistyksen pik-
ku laskujen maksuun.

Impi muistetaan lämminhenkisenä, periaatteen ihmisenä, jota jäi-
vät kaipaamaan sisarusten lapset perheineen, muut sukulaiset ja ys-
tävät.

Risto Höglund

pitKäaiKainen 
KanSaneduStaJa impi 
luKKarinen on Kuollut

Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori avasi ovensa jouluksi. Kylpylässä voi ihastella näkymää 
kaupunkiin.
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loHiKoSKi

Suuri valkoinen rakennus satoi-
ne ikkunoineen näkyy mäen pääl-
tä kauas. Pihan poikki astellessa 
vatsassa on muistojen, jännityk-
sen ja onnistumisten kutina. Vil-
kaisen kolmannen kerroksen ikku-
noihin, niihin joista katselin maa-
ilmaa lapsen silmin. Sisäänkäynnin 
edessä oli jatkuvaa ruuhkaa; autoja 
ja takseja tuli ja meni jättäen huo-
nosti liikkuvia lapsia, miehiä ja nai-
sia saattajineen kyydistä. Nyt tuo 
liikenne on hiljentynyt - lähes py-
sähtynyt.

En ole käynyt lastenosastol-
la vuosikymmeniin. Tällä kertaa 
olen menossa toiselle puolelle ta-
loa. Nilkan tekonivel irtosi, ja ki-
rurgi suunnittelee siihen korjausta. 
Operaatio on vaativa ja hoitaja ker-
too, ettei kukaan muu lääkäri ko-
ko sairaalassa ryhdy sitä tekemään. 
Tunnen kirurgin entuudestaan hy-
vin. Tapaan hänet ennen leikkaus-

ta. Rauhallisesti hän selostaa leik-
kauksen kulun, mitä tehdään ja 
miksi. Hän on luottavainen niin-
kun minäkin. "Kyllä tästä vielä jal-
ka tehdään", hän katsoo minuun 
toiveikkaasti. Tutut hoitajat opas-
tavat avuliaasti leikkauksen aika-
na ja siitä toipuessa, vaikka ovatkin 
kiireisiä. Nilkan korjaus onnistuu. 
Rikkoutuneesta tulee ehjä ja käve-
len sillä nyt viiden vuoden päästä-
kin hyvin. 

Tänään sairaalaan mennessä sen 
tuttuus ja turvallisuus peittyy huo-
kuvan pelon alle. Laitoksen toi-
minta saatetaan lopettaa, koska 
kunnat eivät myönnä sinne mak-
susitoumuksia säästösyistä.

Raastaa ajatuskin siitä että paik-
ka, joka on mahdollistanut minulle 
ja monelle muulle sairaalle lapselle 
ja aikuiselle liikuntakyvyn ja kyvyn 
elää normaalia elämää, joutuu sul-
kemaan ovensa meiltä. Voin sanoa 

varmuudella, että ilman Reuman 
sairaalan asiantuntemusta minä jo-
ka elän aktiivista elämää, harrastan 
ja liikun paljon, istuisin pyörätuo-
lissa ja hoitelisin asiani ja henkilö-
kohtaiset toimeni avustajan kans-
sa. Ja meitä samassa tilassa olevia 
on tuhansia. 

Keskussairaalassa toki saa reuma-
hoitoa, mutta hyvin vaativaa eri-
koissairaanhoitoa saa ainoana Suo-
messa Heinolan Reuman sairaalas-
sa. Sieltä löytyy osaaminen vaikei-
den ja harvinaistenkin reumasaira-
uksien hoitoon, kuntoutukseen ja 
tutkimukseen. Tämä mahdollistaa 
myös meille hankalille tapauksil-
le hyvän hoidon, ja sen myötä itse-
näisen ja elämisen arvoisen elämän. 
Ja ennen kaikkea se TAKUULLA 
säästää kuntien rahoja paniikkirat-
kaisuja enemmän. 

Tarja Perkiö
Kirjoittajapiirin vetäjä

Huoli reumaSairaiden HoidoSta

Lopetetaanko Heinolan Reuma  sairaala?

Lohikosken seurakuntakeskus tulee 
säilymään. Kirkon vieressä oleva rivi-
talo ehkä myydään. Seurakuntakes-
kus tarvitsee peruskorjauksen muu-
taman vuoden sisällä ehkä Korpilah-
delle rakennettavan seurakuntakes-
kuksen jälkeen, arveli kaupunkiseu-
rakunnan kiinteistöpäällikkö Veikko 
Toivakka. Kirkkovaltuusto käsitte-
lee seurakunnan kiinteistöstrategiaa 
maaliskuussa.

Lohikosken Yhteistyöryhmä on 
esittänyt tilapäisiä nuorisotiloja  kou-
lun pihan B-parakkiin.  Lohikosken 
seurakuntakeskuksen remontin yh-
teydessä olisi mahdollista suunnitella 
nuorisotilat kirkon yhteyteen. Yhteis-
käyttö olisi seurakunnan ja kaupun-
gin yhteinen etu. Hyviä kokemuksia 
tilojen yhteiskäytöstä on jo olemassa 
esimerkiksi Kortepohjassa.

Mannilan on kiinteä osa pohjoista 
Jyväskylää. Kaupunkirakenne yhä 
tiivistyy kun Kivelänrannan (vanha 
Tuomiojärven leirintä)  ja Mannila-
Palokan alueet  kaavoitetaan.  Tau-
lumäki, Lohikoski, Mannila ja Pa-
lokka kasvavat näin tiivisti yhteen.

Kaavoitus ei ole aivan yksinker-
taista. Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi vuoden alussa Mankola II:n 
asemakaavan. Kyseessä on entisen 
Emäntäkoulun (1932), sittemmin 
Ammattikorkeakoulun ja nyt Kes-
ki-Palokan koulun väistötilan ym-
päristö ja osa Tuomiojärven ranta-
maisemaa.

Mankolan alue on valtakun-
nallisestikin merkittävä yhtenäi-
nen kulttuuriympäristö, joka on 
syntynyt Jyväskylän varhaista val-
tion asutustoimintaa ja rakenta-
mista kuvaajalle sotilasvirkatalon 
alueelle.

Kaupunginvaltuustossa kaava-
päätös syntyi äänestyksen jälkeen. 
Vähemmistöön jäänyt osa (mu-
kana demareita, vas.liittoa, vihrei-
tä ja ps:ia) olisivat halunneet lähet-
tää kaavaesityksen, joko uudelleen 
valmisteltavaksi tai jopa kokonaan 
hylätä sen.

mistä oikein oli kysymys?

Alueen asukkaat näkevät, että 
kaavapäätös on yleiskaavan vastai-

nen. Yleiskaavan pitäisi ohjalta ase-
makaavoitusta, mutta nyt sen oh-
jaus ja rajoitukset haluttiin unoh-
taa. Oikeusvaikutteisen yleiskaava 
ei mahdollista alueella Tuomijärven 
rantarakentamista, kuten nyt halu-
taan. Yleiskaava on myös rakenta-
misen osalta kaikkiaan kevyempi 
ja se mahdollistaisi Tuomiojärven 
rantaan kevyen rantaraitin. 

Valtuustossa asiasta käytiin osin 
epäasiallinen keskustelu.  Perustee-
na rantarakentamiselle esitti mm. 
Keskustan valtuustoryhmä, että jos 
rantoja ei rakenneta, niin kuntalai-
set valtaavat ne omaan käyttöön.  
Kaupunkirakennelautakunnan va-
rapuheenjohtaja kertoi tuovansa 

valtuustolle lautakunnan terveisiä, 
mutta käytti pääosan ajastaan ko-
koomuslaiseen demokratian irvimi-
seen.  Hän näki kovin paheksutta-
vana asukkaiden adressien keräämi-
sen mielipiteidensä tueksi. 

Valtuustopäätös johti lopulta sii-
hen, että Mannilan asukasyhdis-
tys päätti valittaa asiasta Hämeen-
linnan hallinto-oikeuteen, joka nyt 
joutuu pohtimaan yleiskaavoituk-
sen ja asemakaavoituksen suhdet-
ta.

Jari Blom
Mannilan asukasyhdistyksen 

puheenjohtaja

mannilan KaaVoituS

nuoriSotilat KirKoltaKo?

Kankaan tehtaan savupiippu aio-
taan räjäyttää nurin Afrikkalaisen 
Sapin esityksestä tänä keväänä.

Kankaan tehdas perustettiin 
Lohikoskelle, Tourujoen rannalle 
vuonna 1872, piippu ei ole kuiten-
kaan niin vanha, vaan se on peri-
mätiedon mukaan jo kolmas. Piip-
pu ei ole suojeltu kohde. Afrikka-
lainen Sappi Finland on saanut lu-
van hävittää sen tänä keväänä.                              

Paperiliiton Jyväskylän osasto 12 
ry. ja Lohikosken Sosialidemokraa-
tit ry. ovat esittäneet museoviras-
tolle piipun purkuluvan perumista. 

Nyt on otettava aikalisä ja tehtävä 
suojelupäätös. Piippu on säilytettä-
vä Jyväskylän vanhimman tehtaan 
ja siellä työssä olleitten tuhansien 
ihmisten muistomerkkinä. Monil-
le Lohikosken, Taulumäen ja Tou-
rulan asukkaille tehdas on tuonut 
leivän ja toimeentulon sekä luonut 
uskoa tulevaisuuteen.

Jyväskylässä on ilahduttavasi säi-
lytetty vanhoja piippuja. Pystys-
sä ovat Tourulan, Juomatehtaan ja 
Schaumanin piiput vanhan Jyväs-
kylän alueella. Sen sijaan Rautpoh-
jan iso piippu on purettu. Enää ei 

piippuja rakenneta muuraamalla, 
se on historiaa. Kankaan tehtaan 
piipun säilyttämisellä on laaja kan-
natus. Toivottavasti myös kaupun-
ki on asiassa aktiivinen. Piipun säi-
lyttäminen luo historiallisen ulot-
tuvuuden, onpahan tehdasalueen 
37 hehtaari käyttö tulevaisuudessa 
mikä tahansa.

Paperiliiton Jyväskylän 
osasto 12 ry ja 

Lohikosken 
Sosialidemokraatit ry.

KanKaan teHtaan piippu 
on SäilYtettäVä



Kaupunginvaltuutettu Jouni Arn-
berg esitti Palokan terveyden-
huollon kuntayhtymän johdolle 
kysymyksen: Kuinka kuntayhty-
män toiminta pystytään järjestä-
mään niin, että siitä vuodesta toi-
seen saadaan asiakaspalautteissa 
kiitettävät arvosanat?

Johtava ylilääkäri 
Reijo Räsänen vastaa 
kysymykseen seuraavasti: 

Koko organisaation huomio on kes-
kitettävä siihen työhön, jota varten 
olemme ja josta lähtee kuntalas-
kutus, siis kuntalaisten palveluun. 
Johtamisen on palveltava perustyö-
tä eikä päinvastoin, sillä johtaminen 
ja päätöksenteko, myöskään poliit-
tinen päättäminen, eivät saa toimia 
minkään muun intressin ohjaama-
na kuin päätehtävän.  

Organisaatiossa on oltava hy-
vä päätöksentekokyky. Johdon täy-
tyy elää ajan hermolla eli tunnetta-
va tarkasti arkipäivän toiminta. Jot-
ta näin olisi, johtojärjestelmän on 
oltava mahdollisimman matala, ei-
kä mikään “tonttulakki”. Ja päätök-
set on tehtävä alimmalla tasolla, jol-
la siihen on riittävä tietämys.

Lisäksi kaikilla tasoilla täytyy olla 
halu suoriutua ja käyttää luovuutta. 
Kaiken tämän voi tappaa, jos joh-
to vain tuijottaa sääntöihin ja “lail-
lisuuteen”. Täytyy olla järkevää ris-
kinottoa ja toiminnassa arkijärkeä. 
Siis: toiminta ja toimintakenttä on 

pidettävä mahdollisimman yksin-
kertaisena, maalaisjärkeä käyttäen. 
Ja tietysti erityisen tärkeää on se, et-
tä työpaikka huokuu positiivisuut-
ta niin, että siihen mukaan pääse-
minen ja siinä työn tekeminen on 
haluttua ja nähdään mahdollisuu-
tena. Jotta tämä toteutuisi, ei or-
ganisaatiosta saa tulla “nipottajan” 
ja johtajista vain “pykälänikkarei-
den” kuvaa.

Joskus olen yksinkertaistanut 
meidän imagoamme: meillä on ko-
va työ, mutta meillä pidetään hyvin. 
Työssä on oltava henkistä ja toimin-
nallista avaruutta, siitä nousee koko 
henkilöstön halu yrittää. Pakolla ih-
mistä ei saa tekemään, sillä ei saa ai-
nakaan tuottavuutta. On siis saata-
va ihminen kokemaan innostumis-
ta ja onnistumista. Ja kaikilla palk-
karatkaisuilla, esimerkiksi paikal-
lisilla erillä, tulisi palkita yrittäjiä 
ja tekijöitä. Toivottavasti se herät-
tää positiivista kateutta: miksipä en 
minäkin osaisi ja oppisi ja miksei-
vät minullekin kuuluisi nuo pienet 
porkkanat. Mutta ne on siis ansait-
tava. Aina on myös yritettävä teh-
dä henkilökunnan rekrytoinnit on-
nistuneesti. Olen huomannut, et-
tä tämä on tulevaisuudessa yhä tär-
keämpi asia.

Lopuksi: johdon on seistävä hen-
kilöstönsä tukena vaikeissakin asi-
oissa, kuitenkin täydellinen rehel-
lisyys muistaen ja tunnistaen. Kah-
ta kertaa ei menetä luottamusta, se 
menee yleensä jo kerralla.   

Avohoidon ylilääkäri Jouni Kaleva 
täydentää vastausta omalta 
osaltaan:

Kenraali Ehrnrooth totesi aikanaan, 
että suomalaisia johdetaan edestä-

päin. Palokassa tämä on näkynyt 
mm. siinä, että talon ylin lääkäri-
johto on kaiken aikaa tehnyt pe-
rustyötä toisten matkassa - ei vain 
arkityötä, vaan myös viikonloppu- 
ja yötyötäkin päivystyksessä. Näin 

tuntuma säilyy ja on kanttia puhua 
työn sisällöstä ja potilaiden ja hei-
dän omaistensa kohtaamisesta. 

Palokassa on eletty maanlähei-
sesti mutta silti ajan hermolla ja 
usein valtakunnallisestikin edellä-

kävijänä.  Viime aikojen menestyk-
sekkäin projekti on ollut lääkärien 
ja hoitajien keskinäisen työnjaon 
malli, jossa niin potilaat, työntekijät 
kuin kuntakin ovat voittaneet. 

Palokan henkilöstön kokonais-
palkkaus saattaa olla aavistuksen 
verran naapureita korkeampi, se pe-
rustuu vahvaan työkokemukseen ja 
urakkaluonteiseen työmalliin. Uu-
sia tulijoita talossa on pyritty koh-
telemaan hyvin. Sen vuoksi panos-
tetaan perehdytykseen ja pidetään 
huolta opiskelijoista

Henkilöstön työsuhteissa esiin 
tulevat ongelmat pyritään ratko-
maan välittömästi, jolloin niistä 
ei tarvitse kehittyä henkilöpoliit-
tisia kiistoja. Esimiehillä ja henki-
löstöjärjestöjen edustajilla on toi-
mivat puhevälit. Henkilöstön si-
säinen koheesio onkin pysynyt hy-
vänä. Siitä esimerkkinä on viime 
vuonna uhannut talouden pettämi-
nen, johon vastattiin vapaaehtoisil-
la palkattomilla vapailla. Tulos ylit-
ti kaikki odotukset ja toteutus me-
ni vaurioitta. 

Seminaareihin tai matkoihin em-
me tuhlaa työaikaa. Konsultteja ka-
vahdamme; tunnemme, että osaam-
me suunnitella asiat paremmin itse. 
Tärkeää on, että väestöä kuullaan 
herkällä korvalla. Palvelujen saata-
vuutta, asiakasnäkökulmaa on to-
tuttu pitämään ykkösasiana.

Seppo Patrikainen
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paloKKa

miKSi paloKan terVeYSpalVelut 
toimiVat niin HYVin?

Sairaanhoitaja Virpi Saine on yksi siitä joukosta, joka tekee Palokassa töitä asiakkaiden tyyty-
väisyyden eteen. Kuva: Timo Korhonen.

Kävimme jututtamassa Palokan 
Eläkkeensaajien joukkoa heidän 
maanantaiaamuisessa kokoontu-
misessaan Palokan nuorisotiloissa. 
Koko tila oli niin tupaten täynnä 
väkeä, ettei kaikille riittänyt istu-
mapaikkoja, vaan kokoushuoneen 
viereiset käytävätkin oli otettava 
käyttöön. Aluksi pidettiin kokousta 
ja suunniteltiin tulevaa toimintaa. 
Sen jälkeen joukko hajaantui: osa 
jumppasi näin viikon aluksi, kuo-

ro siirtyi omaan tilaansa harjoittele-
maan , ja osa siirtyi juomaan kahvia 
ja pitämään porinakerhoa. 

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja 
Tuula Järvinen kertoi, että jäseniä 
on tällä hetkellä yhteensä 155, ja 
heistä 60 - 70 henkeä käy tapaami-
sissa ja harrastustoiminnassa aktii-
visesti. Muu harrastustoiminta on-
nistuu näissä samoissa tiloissa, mut-
ta boccian pelaajat joutuvat riittä-
vien tilojen puutteessa kulkemaan 

Vaajakoskella asti. Jäsenten ikähaa-
rukka on reilun kuudenkympin ja 
90 vuoden välillä. Tuula kertoo, et-
tä porukan henki on hyvä ja siinä 
on mielenkiintoista toimia senkin 
takia, että vanhemmilta jäseniltä 
kuulee asioita ja oppii sellaisia tai-
toja, joita ei muualta saisi.

Tuula Järvinen kiittää erityises-
ti nuorisotointa siitä, että heidät 
on otettu nykyisissä tiloissa lämpi-
mästi vastaan ja että yhteistyö sujuu 

joustavasti. Eläkkeensaajat ovat jou-
tuneet vaihtamaan tapaamispaik-
kaansa jo useasti. Toiminta aloitet-
tiin aikanaan Hiihtomajalla ja si-
tä jatkettiin myöhemmin Veteraa-
nitalolla. Kun Veteraanitalon tilat 
otettiin muuhun käyttöön, siirryt-
tiin ensin Pelimannitalolle, sitten 
entisiin kirjaston tiloihin ja siel-
tä koulukeskukseen. Kirjasto on jo 
purettu ja koulukeskuskin häviää 
syksyyn mennesssä. Viimeksi Eläk-
keensaajille on luvattu lisää nuori-
sotoimen käytössä olevaa tilaa tule-
vana syksynä. Tämä monivaiheinen 
evakkotarina kertoo palokkalaisten 

ahdingosta: alueen kokoontumisti-
lat eivät ole pitkään aikaan vastan-
neet vireän ja monipuolisen järjes-
tötoiminnan tarpeita. Nyt pannaan 
kaikki toivo siihen, että parin vuo-
den päästä valmistuva koulukeskus 
voisi tarjota tilanteeseen pysyvän 
parannuksen.

Tänä vuonna Eläkkeensaajat 
suunnittelevat viikoittaisten tapah-
tumien lisäksi tekevänsä retkiä se-
kä kotimaahan että Viroon. Tou-
kokuussa aiotaan tehdä viikon mit-
tainen tutustumis- ja kylpylämatka  
Pärnuun. Kesällä suunnataan saa-
ristomerelle rengasmatkalle, joka 

alkaa Kustavista ja jatkuu sieltä saa-
ristoreittiä myöten Ahvenanmaalle 
ja Maarianhaminaan. Lisäksi kesän 
ohjelmassa on käynti seuraamassa 
jonkin keskisuomalaisen kesäteat-
terin esitystä.                  

Jos sinua kiinnostaa tulla mukaan 
tähän vireään porukkaan, niin ota 
yhteyttä Tuula Järviseen:
Puh. 050 435 3928, sähköposti 
tuula.jarvinen1@luukku.com 

Teksti: Seppo Patrikainen
Kuvat: Timo Korhonen

eläKKeenSaaJien Vieraana

Aamujumppa

Kuorolaiset tauolla.
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paloKKa

Palokan Sosialidemokraatit avaavat uudistuneet nettisivunsa maaliskuussa 
osoitteessa:    www.sdppalokka.fi 

Lasten 
kaLastuskiLpaiLu 

Palokan Ruusuonki 
järjestetään 

lauantaina 12.6.2010.

Kuten sanomalehdistä olemme saa-
neet viime päivinä lukea, Tilapalve-
lun johtokunta on hyväksynyt Pa-
lokan monitoimikeskuksen raken-
nussuunnitelmat. Vanhan koulu-
keskuksen purkutyöt alkavat laa-
ditun aikataulun mukaan maalis-
kuussa ja päättyvät syksyllä. Uusi 
koulu- ja kirjastorakennus valmis-
tunee keväällä 2012.

Monitoimikeskuksen on tarkoi-
tus palvella opetustoiminnan lisäk-
si alueen asukkaiden kulttuuri-, lii-
kunta-, kokoontumis- ja vapaa-ajan 
palvelutarpeita.  Projekti on suu-

ri, sen kustannusarvio on 21 mil-
joonaa euroa. Suunnittelussa pyri-
tään ottamaan opiksi aikaisemmis-
ta virheistä ja rakentamaan talosta 
käyttäjilleen terveellinen ja turval-
linen. Koulun kanssa saman katon 
alle valmistuvat tilat sekä kirjastol-
le että kansalaisopistolle, ja samalla 
Palokkaan saadaan myös kauan kai-
vattu sisäliikuntahalli.       

Sanomalehti Keskisuomalaisen 
mukaan keskuksen suunnittelus-
sa on kuultu myös käyttäjien mie-
lipiteitä. Täällä palokkalaisen jär-
jestöelämän piirissä emme ole kyl-

lä aikaisemmin nähneet tai kuulleet 
tällaisista kyselyistä mitään. Meitä 
kiinnostaa kovasti, tarjoaako uusi 
rakennus kokoontumis- ja toimin-
tatiloja myös alueen järjestöille. 

Seuraamme jatkossa tämän leh-
den palstoilla rakennushankkeen 
etenemistä ja otamme myös tar-
kemmin selvää siitä, miten moni-
toimikeskus palvelee käyttäjiään.

Teksti: Seppo Patrikainen
Kuvat: Timo Korhonen

paloKan tuleVa 
monitoimiKeSKuS

Vanhan kirjasto- ja liikerakennuksen purkutyöt on jo saatettu päätökseen.

Nykyinen koulurakennus odottaa purkajiaan.

Viihdekeskus on lunastanut paik-
kansa ihmisten sydämissä ja vas-
tannut yritysten  ja perheiden tar-
peisiin kokousten, tapahtumien ja 
juhlien luotettavana järjestäjänä.

Avausajankohdastaan, vuodesta 
1993 alkaen Viihdekeskus on pa-
nostanut arvokkaan suomalaisen 
paritanssikulttuurin edistämiseen.  
Lukuisat ihmiset ovat päässeet vir-
kistäytymään viikonloppuisin sa-
manhenkisessä seurassa ja huip-
puesiintyjien viihdyttäminä.  Ta-
lossa ovat käyneet sellaiset legen-
dat kuten Jari Sillanpää, Jorma 
Kääriäinen ja Agents, Reijo Tai-
pale, Smokie, Vikingarna jne. Ai-
na kuitenkin tärkeimmässä roolissa 
on ollut aktiivinen yleisö, mikä on 
viikonlopusta toiseen luonut ainut-
kertaisen tunnelman taloon, totea-
vat Viihdekeskuksen yrittäjät Mari 
ja Raimo Viljala.

Mahtava tanssiyleisö ja talo mo-
nipuolisine palveluineen ovat mah-
dollistaneet todellisen Viihdekes-
kus-konseptin syntymisen. Tätä 
ovat ihailleet lukuisat ulkomaiset-
kin vieraat talossa käydessään. Hy-
vät tanssimahdollisuudet, täydet 
ravintolapalvelut, monipuolinen 
erillinen ravintolaohjelma ja palve-
luhenkinen henkilökunta varmista-
vat kaikille onnistuneen illan.

Viihdekeskus – Juhlatalo

Viihdekeskuksessa tärkeä rooli on 
myös juhlatalotoiminnalla. Mo-
neen käyttöön soveltuvat tilat, laa-
dukkaat ravintolapalvelut, jokaisen 
tarpeet huomioon ottava toiminta 
sekä persoonalliset ohjelmapalvelut 

muodostavat houkuttelevan koko-
naisuuden myös yritysjuhlia, koko-
uksia, perhejuhlia tai muita tapah-
tumia suunnitteleville. 

Juhlatalo-ohjelmistosta löytyy 
huippuesiintyjien lisäksi vaikkapa 
Dinner Show -ilta kansainvälisillä 
Legendoilla, juhlat Country-hen-
gessä, Elvis Gospel-konsertti, ja 
tietenkin aina suosittu Suomi-hit-
ti- ja karaoketeema on tarvittaes-
sa käytössä.

Tilaisuuden tullen Viihdekes-

kuskaravaani on myös matkannut 
Helsinkiin konserttien pitoon, Por-
vooseen kesäfestareita järjestämään 
ja lukuisiin muihinkin paikkoihin, 
vaikkapa yritysten omiin tiloihin 
Cateringpalveluja toteuttamaan.

Yrittäjinä on miellyttävää ja in-
nostavaa todeta, että tanssiyleisön 
lisäksi myös yritykset ja ryhmät tu-
levat yhä uudelleen tyytyväisinä 
käyttämään Viihdekeskuksen juh-
la-, kokous- ja tapahtumapalveluja, 
toteavat Mari ja Raimo Viljala.

ViiHdeKeSKuS 
moneen KäYttöön

Viihdekeskuksessa suomalainen lavakulttuuri kukoistaa

Monipuolista ravintolaohjelmaa ja mahtavaa tunnelmaa Hiihtomaja-ravintolassa, vuorossa Eric 
Ray (USA). Kuvat: Teijo Argillander
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HuHtaSuo

Viime lokakuun puolivälissä maa-
kuntalehdessä kävi kutsu, jossa kau-
pungin perusturva- ja tilapalve-
lut kehottivat kansalaisia saapu-
maan kolmen päivän päästä Huh-
taharjun yläasteelle sosiaalitoimen 
tilajärjestelyjä käsittelevään kunta-
laistilaisuuteen.

Olihan meitä osunut paikalle 
kolmisenkymmentä; toinen puo-
li nuijankopautusta vaille valmiik-
si laadittua hanketta kehuvia virka-
miehiä, toinen puoli meitä, kriitti-
siä asukas- ja järjestöaktiiveja, mut-
ta kyseisten palvelujen käyttäjiä 
ja todellisia asiantuntijoita tuskin 
kourallinen! Eipä ollut ilmaisjake-
lulehtiin kaupunki ilmoitusta kus-
tantanut. Toimeentulotuen saajan 
luukkuun kallis Keskisuomalainen 
tuskin rapsahtaa.  

Otettiin kärryltä pullat ja pah-
vimukiin kahvit. Tilapalvelun her-
rat kuten myös perusturvan apu-
laiskaupunginjohtaja ja vielä  vas-
tuualueenjohtajakin kertoivat vuo-
ronperään selvästi jo sovitusta uu-
distuksesta pelkkää hyvää! Miten 
toiminta asiakkaan kannalta tehos-
tuu, ehostuu, jonotusajat lyhene-
vät, sijaisjärjestelyt sujuvat isos-
sa yksikössä ja vaikka mitä! Kertoi-
vat toki myös taloudelliset realitee-

tit, mm. että tilat maksavat, ja niis-
tä pitää luopua.

Kuuntelimme kiltisti, mutta kun 
yleisöpuheenvuorojen aika koit-
ti, otimme ahkerasti kantaa. Vir-
kamiehet saivat vastattavakseen ra-
kentavia, kiperiä, väliin kipakoita-
kin kysymyksiä. Esitimme erilaisia 
vaihtoehtoja, kompromissimaisia-
kin ratkaisuja pohdittaviksi. Eivät-
kä kaikki minunkaan olleet tyh-
miä, esim. se, että mitenkäs se kau-
punki vuokrissa säästää, jos sosi-
aaliasemalle ei löydy vuokralaista? 
Sanoivat, että siihen asti kaupun-
ki maksaa...

Alueen palvelujen alasajosta 
olemme huolissamme. "Mitä seu-
raavaksi?" Myös huoli terveysase-
man kohtalosta otettiin esille, ja 
Veijo Koskisen Toimintapuiston 
avajaisissa pitämää puheenvuoroa 
alueen palveluista siteerattiin.

Iloitsin siitä, että me salissa olleet 
eri tahoja edustaneet "rautanaiset" 
soitimme samassa tahtilajissa, niin 
kuin pitääkin yhteisen asian hyväk-
si toimiessamme.

Minua lämmitti myös se, että pe-
rusturvan virkamiehet kirjoittivat 
lehtiöihinsä tekemiämme luovia ja 
yhteistyöhaluisia ehdotuksia kom-
mentoiden: "Hyvä! Katsotaan, mi-

tä tälle voi tehdä." Menin halpaan. 
Tosiasia on, että perusturvalauta-
kunta nuiji Huhtasuon sosiaaliase-
man nurin jo marraskuun viiden-
tenä. Juuri sillä tavalla kuten se oli 
meille "kuntalaisdemokratian hen-
gessä" esiteltykin. Ja vielä pari muu-
takin ihan yhtä nurin.

Noista lupaavannäköisistä muis-
tiinpanoista ei siis seurannut meille 
huhtasuolaisille yhtään mitään!

Saivatpahan virkamiehet meidät 
näppärästi hiljaisiksi ja pääsivät 
poistumaan salkut heiluen pimey-
teen kohti seuraavan ja sitä seuraa-
van illan ns. kuulemis- ja keskuste-
lutilaisuuksia.

Sosiaalityön, etuuskäsittelyn ja 
toimeentulotuen palvelut lakkasi-
vat Huhtasuolta tammikuussa, ja 
toiminnat siirtyivät entisiin Kelan 
tiloihin keskustaan. Esitin e.m. il-
lassa toisten tukemana pientä sosi-
aalipalvelupistettä ja lomakevaras-
toa jätettäväksi Huhtasuolle, mutta 
sekin hyväksyen pohdittavaksi lu-
vattu aloite hävisi näköjään lehtiön 
kätköihin...

Oli virkamiesten mielestä täältä 
hyvät liikenneyhteydet keskustaan 
ja takaisin. Eikä huonosti liikkuvia-
kaan TTT-asiakkaita ole.

Sos-asemalla työskennelleenä 

olin eri mieltä. Lisäsin myös, et-
teivät nuo yhteydet Pupuhuhdan 
mäeltä eikä varsinkaan Kankitieltä 
keskustaan kummoiset ole. Ja kal-

liiksi tulee köyhälle bussilla kulku 
edestakaisin kaupunkiin, yritimme 
yhdessä.

Olimme kuulemistilaisuudessa. 

Tilaisuudessa kuulla,  mutta emme 
kuultavina.     

 
Kirsti Turunen 

tiloJa KeSKitetään - KäYttäJiä riepotellaan

• Huhtasuon Eläkkeensaajat ry:n syyskokouksessa 2009 puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin Seija Jokinen.
• Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Aune Laiho (varapuheenjohtaja), Leena Hyötyläinen (rahastonhoitaja), Unto 
Noronen, Kerttu Nyrönen, Irma Ahonen, Helena Riikonen ja Kirsti Turunen (sihteeri; matkanvetäjä)
 
Kokoonnumme kerhoon tiistaisin klo 15 Nevakadulla, Päiväkeskuksen tiloissa.
• Aloitamme kahvittelulla ja keskustelulla hyvässä seurassa.
• Pyrimme kerhossa vuorovaikutukseen, elämyksellisyyteen, eläkeläisten aktiivisuuden lisäämiseen, asiallisen tietouden 
jakamiseen ja viihtyvyyteen.
• Laulamme, esitämme pieniä ohjelmanumeroita, pidämme arpajaisia, pelaamme bingoa. Yhdessä aikaa viettämällä tor-
jumme yksinäisyyttä ja teemme maailmaa paremmaksi - tai ainakin hauskemmaksi!
• Esiintyjät ja esittelijät tervetulleita.
• Teemme retkiä ja käymme teatterissa. Joulun ja pääsiäisen alla pidämme perinteiset myyjäiset toimintamme hyväksi. 
 
Uudet ja entiset Eläkkeensaajat,          Tervetuloa mukaan!        Kirsti Turunen

HuHtaSuon eläKKeenSaaJien uutiSia 

Huhtasuolla päiväkodit ja kou-
lut ovat heikossa hapessa. Teko-
hengitystä on annettu useaankin 
kiinteistöön aika ajoin. Silti lapset 
ja nuoret oireilevat homeiden ai-
heuttamisista allergisista reaktiois-
ta: jatkuvasta päänsärystä, levotto-
muudesta, nenän tukkoisuudesta ja 
muista astmaattisista hengitysvai-
keuksista. Kaupunki tarjoaa upeaa 
porkkanaa: uutta koulu- ja päivä-
kotikampusta rakennettavaksi vuo-
sien 2012-2015 välisenä aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa raken-
nettaisiin uusi Huhtasuon erityis-
koulu ja päiväkoti. Rakennustyö al-
kaisi 4/2012 ja valmistuisi 7/2013. 
Uusi päiväkoti sijoittuisi nykyi-
sen alakoulun kohdalle ja erityis-
koulu vanhan alakoulun ja yläkou-
lun väliseen alueeseen. Toisessa vai-
heessa valmistuisi Huhtasuon yhte-

näiskoulu 1/2014-6/2016 vanhan 
yläkoulun paikalle. Väistötiloihin 
Huhtasuon alakoululaiset menisi-
vät Cygnaeuksen koulun tiloihin 
aikavälille 1/2012-6/2015 ja Huh-
taharjun yläkoulu 8/2013-6/2015. 
Taimiston päiväkoti olisi väistöti-
loissa 1/2012- 8/2013 välisen ajan, 
mutta tällä hetkellä sijoituspaikka 
on vielä avoin. Valmistuvaan kou-
lu- ja päiväkotikampukseen oppi-
laita tulisi kouluverkkoennusteen 
mukaan 708 vuonna 2015 ja 740 
vuonna 2020.

Voiko kaupunki upeammin in-
vestoida lapsiin ja nuoriin? Mieles-
täni ei. Alustava Huhtasuon kou-
lu- ja päiväkotikampuksen hanke-
suunnitelma on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 11.1.2010. Mi-
kä mättää? Aikuisen kamppailu 
siitä tuleeko koulu - ja päiväkoti-

kampus rakentaa kunnallisena ra-
kennushankkeena vai ottaa mal-
lia ns. Elinkaarihankintamallista. 
Elinkaarihankinta-mallissa yksityi-
nen rakennuttaja vastaa rakenta-
misesta ja sen kustannuksista myös 
koko rakennusten elinkaaren ajan. 
Käytännössä kunta olisi siis vuok-
ralainen hallinnoimaansa kiinteis-
töön. Kuulostaa hyvältä, mutta 
epäilen vuokrakustannusten nouse-
van ajan myötä kunnalle kestämät-
tömäksi. Toivottavasti valtuusto saa 
toivomansa laskelmat kuntoon ja 
löytää oikean toimintamallin kou-
lun rakentamiseksi. Toivoisin, et-
tä tätä Elinkaarihankintamallia ko-
keiltaisiin jossain hieman vähem-
män tärkeässä kohteessa, ei lasten 
ja nuorten koulussa!

Marja-Liisa Tuikkanen

toimintamalli Vielä HaKuSalla

uuSi Koulu- Ja päiVäKoti-
KampuS Vuonna 2015

Sosialidemokraattien 42. puolue-
kokous pidetään 27. - 29. päivi-
nä toukokuuta Joensuun Areenas-
sa. Puoluekokoukseen valittavien 
kentän edustajien ehdokasasettelu 
päättyi tammikuun lopussa. Kiin-
nostus puoluekokoukseen osallistu-
mista kohtaan on  Jyväskylässä toi-
mivissa puolueosastoissa ollut suu-
ri, sillä ne ovat asettaneet määräai-
kaan mennessä yhteensä peräti 38 

ehdokasta. Heidän joukostaan tul-
laan valitsemaan 13 puoluekokous-
edustajaa. Edustajien vaali käydään 
maaliskuussa, ja vaalissa äänioikeu-
tettuja ovat kaikki SDP:n jäsenet.     

Julkisuudessa tullaan varmasti 
taas käsittelemän eniten puolueko-
kouksessa tapahtuvia henkilövalin-
toja. Politiikkaa tarkemmin seuraa-
via kiinnostavat henkilökysymysten 
lisäksi myös kokouksessa hyväksyt-

tävät ohjelmat, joissa linjataan puo-
lueen tulevaa politiikkaa. Puolue-
kokousedustajat saavat Joensuus-
sa eteensä neljä ohjelmaluonnos-
ta. Niistä yksi käsittelee taloutta ja 
työllisyyttä ja muiden nimet ovat 
Sivistys-Suomi, Hyvinvointi-Suo-
mi ja Ympäristö-Suomi.

Seppo Patrikainen 
    

Suurta KiinnoStuSta Sdp:n 
puolueKoKouSta KoHtaan
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Зовут меня Геннадий Ратуль. В Финлян-
дию приехал из России, из С-Петербурга. 
По прoфессии я преподаватель физкульту-
ры. Много лет проработал преподавателем 
в школе, техникуме, а также в ВУЗЕ. Также 
пришлось работать инспектором школ по 
улучшению физического воспитания среди 
школьников. В настоящее время живу в Ку-
оккала.

К сожалению по своей профессии в Фин-
ляндии работу не нашел, но попал на профес-
сиональные курсы по специальности инструк-
тор по рыбалке. Сначала закончил начальные 
курсы, потом курсы европейского уровня, где 
необходимо знание двух иностранных язы-
ков. Практика проходила на местах проведе-
ния активного отдыха связанных с рыбалкой. 
Там я был в качестве инструктора для тури-
стов из разных стран, но в основном из Рос-
сии.

Мои увлечения связаны в основном с при-
родой: рыбалка, сбор ягод, грибов, да и про-
сто прогулки по лесу. Мне нравится, что в 
Финляндии много различных обществ, кото-
рые занимаются организацией досуга людей 
различного возраста: это и языковые курсы, 
компьютерные и по интересам. Лично я член 
общества Моникко, председателем которого 
является Галина Ахтамо.

Сам я с удовольствием участвую в меро-
приятиях, которые мне интересны. Таких как 
выезд на природу за грибами, рыбалка, про-
ведение различных соревнований, конкурсов 
и праздников. Посещаю также занятия по 
танцам, которые ведет Майя Бондарчук. 

Одним из последних мероприятий, кото-
рое проводили Моникко совместно с социал-
демократами районов Хухтасуо и Лохикоски, 
был вечер знакомств. В вечере участвовали 
представители из района Куоккала, Келтин-
мяки, Хейналампи, Лохикоски, Пупухухта и 
других районов.

С приветственными словами выступил на 
вечере Рами Райанен, председатель социал-
демократического общества района Лохико-
ски. Он тоже член общества Моникко. Раймо 
добавил, что такого рода мероприятия необ-
ходимы, для того, чтобы понять друг друга 
ещё больше и со своей стороны он готов в бу-
дущем активно этому содействовать.

О жизни в Хухтасуо и планах на будущее 
рассказала Марьятта Хюнюнен, председа-
тель социал-демократического общества 
района Хухтасуо. 

Председатель общества Моникко Галина 
Ахтамо была ведущей, поделилась опытом 
десятилетней работы с переселенцами и 
финнами, опытом работы в Моникко по объ-
единению разных людей без границ и преду-
беждений.

Всего на вечере присутствовало 30 чело-
век, из них половина коренного населения,  
остальные выходцы из России и Ирана. Каж-
дый по желанию мог высказать свое мнение 
о жизни в Финляндии, и за границей, о про-
блемах жизни, о своей родине и увлечениях.

Живущие в районе Хухтасуо курды из Ира-
на Хаджиморад Яри и Салман Kaки рассказа-
ли, что из-за войны в своей стране они были 
вынуждены эмигрировать в Финляндию. К со-

жалению путь эмиграции был долгий и слож-
ный. Здесь в Финляндии им нравится жить, 
хоть и изучение финского языка тяжелый 
процесс. Также проблематично, по их мне-
нию, найти друзей и работу. Но они расска-
зывали о своей жизни на доступном финском 
языке. 

От себя лично добавлю, что такие обще-
ства как Моникко, которые призваны объеди-
нять людей различных культур, посредством 
организации различных кружков и меропри-
ятий для знакомства и сближения людей, 
должны существовать, развиваться и полу-
чать поддержку от города и различных заин-
тересованных организаций. 

Интересный случай из своей жизни расска-
зали нынешние пенсионерки с финскими кор-
нями детский врач Татьяна Зенкина и Вера 
Замотай. Впервые они познакомились много 
лет назад на Урале в Сибири, работая в боль-
нице. Спустя десятилетия они встретились 
вновь, но уже в Финляндии в Келтинмяки. 
Сейчас они соседи и хорошие подруги. Татья-
на Финне живёт в Лохикоски и частый гость 
на таких встречах. Она обычно проходит с 
гитарой и все с удовольствием слушают пес-
ни в ее исполнении и подпевают. Она тоже 
рассказала о своем отце, имеющем финские 
корни. Татьяна работает преподавателем в 
школе.

Финка Паула Повлинг поделилась 40-лет-
ним опытом жизни в Швейцарии, где были по-
началу трудности в получении разрешения на 
работу. По её мнению швейцарцы очень дру-
желюбны и знание языка страны проживания 
очень важно. Когда она вернулась на родину 
в Финляндию, пришлось начать всё с нуля; 
она благодарна людям, которые ей помогли 
заново адаптироваться. 

Реиё Кананен работал в Швеции, где было 
много финнов и шведкий язык не обязатель-
но было знать и учить. Живущим в Финляндии 
иностранцам он посоветовал учить финкий 
язык и смело использовать его в общении на 
практике.

Аарно Паркконен отметил, что Хухтасуо-
многокультурный район, и это одно из су-
щественных богатств района. Переселенцы 
могут активно участвовать в деятельности 
общественных районных организаций. Также 
он был озадачен вопросом, если поначалу 
родителям-пересенцам в повседневных во-
просах помогают с ними живущие дети, то 
когда дети вырастают и живут отдельно, то 
кто тогда сможет помочь  родителям?

В заключении встречи был сюрприз: Кирсти 
Турунен, директор детского сада в Хухтасуо, 
попросила гитару у Татьяны и спела на фин-
ском песню Булата Акуджавы, а Татьяна пе-
ла на русском. 

Вечер знакомства соседей прошел интерес-
но и познавательно, узнали много интересно-
го о жизни других людей и потренировались в 
знании разговорного финского языка.

Расставались с мыслями о новых встречах!
Геннадий Раттуль
объединение Моникко

Minä Gennadi Rattul tulin 
Suomeen Venäjältä, Pietaris-
ta. Nykyään asun Jyväskylän 
Kuokkalassa. Ammatiltani 
olen liikunnanopettaja. Olen 
ollut monia vuosia opettajana 
koulussa, myös korkeakou-
lussa. Valitettavasti en ole 
löytänyt ammattiani vastaa-
vaa työtä Suomesta. Päädyin 
täällä kalastusoppaan am-
mattikurssille. Suoritin alkeis-
kurssin sekä eurooppalaisen 
tason kurssin, jossa piti osata 
kahta vierasta kieltä. Pidän 
Suomesta siksi, että täällä on 
paljon erilaisia yhdistyksiä, 
jotka järjestävät vapaa-ajan 
tekemistä eri-ikäisille ihmi-
sille. Minä itse olen Monikko 
ry:n jäsen.

Muistelen tässä yhteistä il-
tapäivää Huhtasuon päiväkeskuksessa. Naapurit 
Tutuiksi – tilaisuuden järjesti Monikko ry yhdessä 
Huhtasuon ja Lohikosken Sosialidemokraattien 
kanssa. Tilaisuuteen osallistui 30 henkeä Suo-
mesta, Venäjältä ja Iranista muuttaneita. Osallis-
tujia oli eripuolilta Jyväskylää. Jokainen osallistuja 
sai kertoa mielipiteitään elämästä, harrastuksista 
sekä ongelmista Suomessa ja ulkomailla. Terveh-
dys sanat lausui Lohikosken Sosialidemokraat-
tien puheenjohtaja Raimo Rajanen. Hän totesi 
että tämän kaltaiset tapahtumat ovat tarpeellisia, 
jotta ihmiset voisivat ymmärtää toisiaan entistä 
paremmin. Olen valmis toimimaan aktiivisesti sen 
eteen, että niin myös tapahtuu. Lisään omasta 
puolestani, että Monikon kaltaiset yhdistykset, joi-
den tehtävänä on yhdistää eri kulttuurien ihmisiä 
järjestämällä erilaisia kerhoja ja tapahtumia. Niis-
sä ihmiset voivat tutustua ja tulla läheisemmiksi. 
Niiden tulee kehittyä ja saada tukea kaupungilta 
ja muilta organisaatioilta.

Marjatta Hynynen Huhtasuon Sosiaalidemo-
kraattisen yhdistyksen puheenjohtaja, kertoi elä-
mästä Huhtasuolla ja tulevaisuuden suunnitelmis-
ta. Tilaisuuden juontajana toimi Monikko yhdis-
tyksen puheenjohtaja Galina Ahtamo.  Hän kertoi 
omista kokemuksistaan työskentelystä maahan-
muuttajien ja suomalaisten kanssa kymmenen 
vuoden ajalta. Lisäksi hän kertoi Monikon toimin-
nasta, joka pyrkii yhdistämään erilaisia ihmisiä - 
ilman rajoja ja ennakkoluuloja. 

Huhtasuolla asuvat Iranin kurdit Hadzhimorad 
Jari ja Salman kertoivat, että heidän oli pakko 
muuttaa Suomeen, koska heidän kotimaassaan 
on sota. Valitettavasti muuttomatka oli vaikea ja 
kesti pitkään. He tykkäävät asua Suomessa, vaik-
ka suomen kielen opetteleminen on vaikea pro-
sessi. Heidän mielestään on vaikeaa löytää ys-
täviä ja työtä. Kuitenkin he kertoivat elämästään 
ymmärrettävällä suomen kielellä. 

 Nykyiset eläkeläiset, lastenlääkärit Tatjana 
Zenkina ja Vera Zamotai, joilla molemmilla on 
suomalaiset sukujuuret, kertoivat mielenkiintoisen 
tapahtuman elämästään. ensimmäistä kertaa he 
olivat tutustuneet toisiinsa monia vuosia sitten 
uralilla Siperiassa ollessaan työssä sairaalassa. 
Monen kymmenen vuoden kuluttua he tapasivat 

uudelleen, mutta tällä kertaa Suomessa Keltin-
mäessä. Nyt he ovat naapureita ja hyviä ystäviä. 

Tatjana Finne puolestaan asuu Lohikoskella ja 
on usein vieraana tämänkaltaisissa tapahtumis-
sa. Hänellä on yleensä mukanaan kitara. Kaikki 
kuuntelevat mielellään hänen esittämiään lauluja 
ja laulavat mukana. Hän kertoi myös isästään, jol-
la on suomalaiset juuret. Tatjana on töissä opetta-
jana koulussa. 

Suomalainen Paula Powling kertoi kokemuksis-
taan elettyään 40-vuotta Sveitsissä, jossa hänellä 
alkuaikoina oli vaikeuksia työluvan saamisessa. 
Hänen mielestään sveitsiläiset ovat hyvin ystä-
vällisiä ja siellä asuinmaan kielen osaaminen on 
hyvin tärkeää. Kun hän tuli takaisin Suomeen, ko-
timaahansa, kaikki piti aloittaa nollasta.

Reijo Kananen puolestaan on ollut töissä Ruot-
sissa ja siellä oli paljon suomalasia, eikä ruotsin 
kieltä tarvinnut välttämättä osata ja opiskella. 
Suomessa asuvia ulkomaalaisia hän neuvoo 
opettelemaan suomen kielen ja käyttämään sitä 
rohkeasti jokapäiväisessä elämässä. 

Aarno Parkkonen totesi, Huhtasuon olevan mo-
nikulttuurinen alue, se on yksi alueen tärkeimmis-
tä rikkauksista. Maahanmuuttajat ovat tervetul-
leita osallistumaan aktiivisesti alueella toimivien 
kansalaisjärjestöjen toimintaan. Häntä askarrutti 
myös kysymys siitä, että kun alkuvaiheessa maa-
hanmuuttajavanhempia auttavat jokapäiväisissä 
asioissa heidän kanssaan asuvat lapset. Miten 
käy kun lapset kasvavat ja muuttavat asumaan 
omaan asuntoon.

Tapaamisen lopuksi oli yllätys. Kirsti Turunen 
huhtasuolaisen päiväkodin ex-johtaja, pyysi Tatja-
nalta kitaran ja lauloi suomeksi Bulat Okudzhavan 
laulun jonka Tatjana lauloi venäjäksi. 

Naapurien tutustumisilta oli mielenkiintoinen ja 
tarjosi uutta tietoa. Saimme kuulla paljon mielen-
kiintoista ihmisten elämästä ja samalla harjoitte-
limme puhetaitojamme suomen kielellä. 

erotessamme mielessä olivat jo tulevat tapaa-
miset!  

Gennadi Rattul Monikko ry
Käännös suomeksi Sisko Manninen

Kuva: Vladimir Milovidov

naapurit tutuiKSi  
HuHtaSuolla 

Вечер знакомств соседей 
в Хухтасуо

Palvelualojen ammattiliitto ry PAM luovutti 1.2.2010 
vuoden 2009 hyvästä teosta Hyvä Teko-tunnustuksen 
Sulun Kiinteistöhoito Oy:lle. PAM jakaa Hyvä Teko-
tunnustuksen vuosittain yritykselle, työpaikalle työ-
ryhmälle tai yksittäiselle henkilölle. Yritys sai tunnus-
tuksen poikkeuksellisen hyvästä yhteistyöilmapiiristä 
hyvästä yhteistoiminnasta sekä henkilöstön hyvistä 
vaikutus- ja kouluttautumismahdollisuuksista.

Itsekin vuosikymmeniä alueella asuneena olen näh-
nyt kuinka henkilöstön määrä on lisääntynyt, mutta 
sama työntekijät ovat pysyneet talossa vuosikymme-
niä. Se jo kertoo viihtymisestä työpaikallaan.

Nykyisin saa lukea yhä enenevässä määrin huonos-
ta työilmapiiristä ja viihtymättömyydestä työyhteisös-
sä. Yhtiö jossa henkilöstö nähdään voimavarana ja ar-
vostetaan  hyvää työilmapiiriä ja työtekijöiden jaksa-
mista on todella tunnustuksen arvoinen.
Onnea vielä kerran yritykselle ja kaikille työntekijöille. 

Marjatta Hynynen  
Sulun kiinteistönhoito oy palvelutiskissä saa hyvää palvelua. 
Asiakkaita palvelee vas. Mari Smolander ja Sari Niinimäki

HYVä teKo-tunnuStuS Sulun KiinteiStöHoito oY:lle
Jyväskylän asuinalueyhteistyön 
tavoitteena on käynnistää ja 
koordinoida asukkaiden ja alu-
een eri toimijoiden vuorovai-
kutteista ja asuinalueita kehit-
tävää yhteistyötä. Työmuotoina 
ovat asuinaluefoorumit, jois-
sa haetaan yhdessä keskustellen 
alueiden tärkeimpiä kehittä-
mistarpeita. Myöskin työsken-
tely monitoimijaisissa ryhmissä 
on osa tätä kehittämistyötä. 

Jyväskylän kaupungin asuin-
aluetyöryhmän koordinoijan ja 
yhdyshenkilön, erikois-suun-
nittelija Jukka Laukkasen pyyn-
nöstä Huhtasuon ASA ry:n toi-
minnanjohtaja Erja Turunen 
kutsui Huhtasuon alueella toi-

mivat yhdistykset edustajineen 
yhteiseen palaveriin Huhta-
suon Kylätoimistolle. Huhta-
suon ASA:lla ja Kylätoimistolla 
on oma tärkeä roolinsa kokoa-
vana linkkinä ja kokouspaikka-
na meille toimijoille ja alueen 
asukkaille sekä yhdyshenkilönä 
kaupungin suuntaan. 

Ensimmäisessä yhteisessä 
palaverissa oli edustajia mm. 
Huhtasuon eläkkeensaajista, 
Huhtasuon asukasyhdistyk-
sestä, Huhtamediasta, Huhta-
suon Sosialidemokraateilta, Jy-
vässeudun työttömiltä, Jamkil-
ta sekä Jyväskylän kaupungilta, 
sillä mukana olivat kaupungin 
asumisneuvoja ja Pupuhuhdan 

asumisneuvojahankkeen uudet 
työntekijät, Alue-Anne ja Ky-
lä-Kalle.

Kokouksessa päätimme jär-
jestää yhdessä kevätmarkkinat 
Huhtakeskuksessa. Järjestelyt 
ja suunnittelu ovat edenneet 
hyvin ja toukokuussa näemme 
lopputuloksen. 

Tämä alueen toimijoiden 
yhteen kokoaminen on mieles-
täni hyvin tärkeää.

Näin luomme hyvää Huhta-
suon henkeä ja yhdessä saamme 
paremmin äänemme kuuluviin 
kaupungin päättäjille koskeepa 
asia sitten mitä tahansa Huhta-
suota koskevaa asiaa. 

Marjatta Hynynen

oSalliStuminen Ja oSalliStaminen
aSuinalueellamme HuHtaSuolla
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YHTeiSkunnallinen kiRkkopYHÄ
HuHtasuonKiRKKo 14.3. 2010  nevakatu 6
JuMALANPALVeLuS KLO 10.00
Mukana JTy:n soittokunta Kajastus
TARJOAMMe KeITTOLOuNAAN
Keskustelua aiheesta seurakunta ja yhteiskunnallinen tilanne.
Alustajina: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuulikki Väliniemi
Kirkkoneuvoston jäsen Hilkka Illman Huhtasuon alueseurakunnasta ja 
Huhtasuon alueneuvoston puheenjohtaja Marjatta Hynynen
Musiikkia Kajastus
Järjestäjinä Huhtasuon alueseurakunta ja yhteistyökumppanit.

aika : 15.3.2010 klo 18.00
paikka : Huhtasuon päiväkeskus, nevakatu 2

KEVÄTKoKoUS
HuHtasuon sosialiDeMoKRaatit RY

KaaKKolaMMen 
avantouiMaRieDen tapaaMinen

      Paikka: Huhtasuon Päiväkeskus Nevakatu 2
      Aika:     keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00
       Kahvitarjoilu

Kolikkorinteen päiväkoti Hols-
tissa sulkee ovensa. Asemaakaa-
va muutoksen jälkeen talo pan-
naan matalaksi ja tilalle tehdään 
asuntoja. Lasten vanhemmat ovat 
pahoillaan päätöksestä. Monella 
hoitopaikka on lähellä tai työmat-
kalla. Samat hoitajat ovat hoita-
neet saman perheen lapsia jo vuo-

sien ajan. Nyt lasten vanhempia 
huolestuttaa mihin lapset pääse-
vät hoitoon. Kun perusturvalau-
takunta on samanaikaisesti pää-
tetty aloittaa kesällä 2010 remon-
tin Lahjaharjun päiväkodissa. Ei-
kö nyt pitäisi siirtää Kolikkorin-
teen purkupäätöstä kesälle 2012. 
Jolloin Lahjaharjun päiväkodin 

remontti valmistuu. Eikä sulkea 
molempia alueen päiväkoteja yh-
tä aikaa. Näin mietin ja tiedän 
muittenkin lasten vanhempien 
olevan samaa mieltä.

Mika Rajanen

Parempaa Jyväskylää rakentamassa
Jyväskylän sosialidemokraattinen

Kunnallisjärjestö
www.demaritjkl.fi

Kolikkotuvalla on 50 hengen kerhohuone ja tilava keittiö / oleskelutila.

Kolikkotuvan voi vuokrata omaan käyttöön ja siellä järjestää:
- Perhejuhlia, häitä, ristiäisiä, ja muistotilaisuuksia.
- Koulutusta, kerhoja, kokouksia.

Käytettävissä ovat asianmukaiset AV- laitteet piirtoheitin, 
langaton verkko ja dataprojektori.

Kolikkotupa on Holstissa Kolkkotie 2.C Jyväskylä 40320
Varaukset Pirkko Pirtinsola puh 041 544 4901

KoLiKKotUpa oN  MoNiEN 
MaHDoLLiSUUKSiEN  paiKKa

Kirjoittajapiiri kokoontuu Kolikkotuvalla seuraavan kerran 10.3.2010. Tervetuloa mukaan!

VuoSi liSäaiKaa 
HolStin päiVäKodille

Mika Rajanen on huolissaan, kun Lohikoskella ollaan sulkemassa kaksi päiväkotia.

HuHtaSuolla tapaHtuu
www.sdphuhtasuo.fi

Hän kertoo miten saadaan energiaa naurusta ja huumorista. 
Tilaisuuteen vapaa pääsy

Kaikkien mukana olevien kesken arvotaan 
matka Turku – Tukholma – Turku

HuuMoRiKouluuttaJa Ja KiRJailiJa
vesa KaRvinen 

HuHtasuon pÄivÄKesKuKsessa
Maanantaina 15. MaalisKuuta Klo 18.30

Helmikuun auringon helliessä ha-
luaa unohtaa kaikki maailman 
murheet. Elämä näyttää valoisal-
ta ja puhdas hanki kutsuu pihalle. 
Siinä hetkessä tuntee olevansa voit-
taja. Voittaja, että on syntynyt Suo-
meen. Voittaja, että on syntynyt Jy-
väskylään. Voittaja, että on osa yh-
teiskuntaa. Ja sellaisen yhteiskun-
nan jäsenenä on voittaja olla, kun 
kokee olevansa tasa-arvoinen kans-
saihmisten kanssa. Voi tuntea, että 
ajatuksia arvostetaan ja oma osallis-
tuminen sekä oma tekeminen ovat 
tärkeitä. Tällainen tasa-arvo luo 
turvallisuutta.

Tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys 
ovat olleet Huhtasuon voimavaroja 
vuosikymmenien ajan. Koulu, seu-
rakunta ja muut paikalliset toimi-
jat ovat luoneet toimivan kyläyh-
teisön. Tämä kyläyhteisö on kas-
vattanut alueen lapsista ja nuoris-
ta yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. 
Meillä ei ole varaa menettää tätä 
yhteisöllisyyttä, vaan tulee kehittää 
sitä edelleen. Tuottavuus ei valitet-
tavasti ole oikea vastaus tässä tilan-
teessa. Yhteiskunnan on investoi-
tava tällä kertaa ihmiseen: koulu-
tukseen, sosiaali- ja terveyspalve-

luihin ja myös kulttuuriin. Jokai-
sesta meistä on pidettävä huolta ta-
sa-arvoisesti.

Suomen nykyinen oikeisto-halli-
tus on määrätietoisesti verokeven-
nyksillä ajanut kunnat ahtaalle val-
tion avustuksia vähentämällä. Jy-

väskylässäkin tasa-arvoon tähtääviä 
hyvinvointipalveluita on hallituk-
sen toimesta jouduttu karsimaan 
kovalla kädellä. Julkisia palvelui-
ta on alettu yksityistämään ja pal-
veluita on alettu rahoittamaan kei-
notekoisesti palvelusetelillä. Vali-
tettavasti näiden palveluiden yk-
sityistäminen ja ostaminen palve-
luseteleillä tulee Jyväskylälle kal-
liimmaksi, kuin niiden julkinen 
tuottaminen. Tasa-arvon määrite 
alkaa kadota, kun alemman sosiaa-
lisen aseman omaava tarvitsee yh-
teiskunnanpalveluita, hän joutuu 
odottamaan useita viikkoja – kun 
taas paremman sosiaalisen aseman 
omaava pyyhkäisee oikealta ohit-
se yksityiselle sektorille palveluja 
saamaan omarahoitteisesti. Taistelu 
köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan 
on jatkuttava tasa-arvon nimissä. 

Meillä demareilla on töitä tääl-
lä Jyväskylän seudulla. Vain yhteis-
työllä voimme vaikuttaa ja saada 
asioitamme eteenpäin…

Marja-Liisa Tuikkanen
puheenjohtaja

taSa-arVoa etSimäSSä
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Nyt voit aloittaa Kaiken kattavan asuntolainan hakemisen helposti! Voit tehdä
hakemuksen valmiiksi verkossa, jolloin saat lainatarjouksen nopeasti ja joustavasti.
Poikkea osoitteessa op.fi!

Kaiken kattava asuntolaina 
on nyt verkossa!

Monipuolista pankkipalvelua saa 
Palokasta vastakin, kun Keski-Suo-
men Osuuspankki on päättänyt jat-
kaa Palokan konttorinsa toimin-
taa. 

Konttorin tilanne oli pankissa 
ajankohtainen muutama vuosi sit-
ten, kun pankin eräitä yksiköitä yh-
distettiin toisiinsa. Tuolloin suun-
niteltiin alustavasti, että myös Palo-
kan konttori yhdistettäisiin muihin 
yksiköihin vuonna 2010. Samalla 
sovittiin, että lopullinen päätös asi-
asta tehdään syksyllä 2009.

Palokan konttorin säilyttäminen 
on iloinen uutinen sekä asukkail-
le että liike-elämälle. Pankin toimi-
tusjohtajan Keijo Mannerin mu-
kaan päätökseen vaikutti ennen 
kaikkea se, että Palokka on Jyväs-
kylän voimakkaimmin kasvavia ja 
kehittyviä alueita. 

Konttorin sijainti palvelee lähi-
vuosina yhä kasvavia asiakasvirto-
ja, kun kaupan investoinnit keskit-
tyvät alueelle. 

– Kannaltamme Palokankes-
kuksen kehitys näyttää lupaavalta. 

Odotamme asiakasvirtojen kasva-
van alueella paitsi asuntorakenta-
misen myös kaupan investointien, 
esimerkiksi uuden K-rautakaupan 
avaamisen myötä, kertoo Manner. 

– Haluamme panostaa jatkossa-
kin palveluidemme ja yritysyhteis-
työn kehittämiseen Palokassa. Asi-
akkaamme hyötyvät yhteistyöstä, 
jonka avulla kehitämme asiakas- ja 
omistajajäsenetujamme myös pai-
kallisesti.

panKKipalVelut paloKaSSa 
SäilYVät ennallaan

Hiihtomaja:
Laserdisk-
KARAOKE

La 6.3.
La 13.3.
La 20.3. 
La 27.3. 
Pe 2.4.

Tarja Lunnas & Rosso
Seppo Tammilehto & orkesteri
Souvarit
Yölintu, Original Beat
Sinitaivas, Markus Sextet

La 6.3. La 20.3. La 27.3. Pe 2.4.

www.viihdekeskus.fi

Tilausajot joka lähtöön!

Tilausajot Mennään Bussilla Oy
0207 661 333 www.fin.fi

Joukkueet, yhdistykset ja ryhmät, 
kysykää tarjoukset kevätkauden
kuljetuksiin! Myös lentokentille! 

Tarjouspyynnöt myös netistä!

La 13.3. 

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
	Alumiinivanteet
	Öljynvaihdot
	Ilmastointihuollot

Siwa lohikoski, tyyppäläntie 18, jyväskylä ma-la 8-21, su 9-21

siwa pupuhuhta, pupuhuhdantie 4, jyväskylä ma-la 8-21, su 9-21

siwa aittorinne, runkotie 2, jyväskylä ma-la 8-21, su 9-21

siwa lutakko, puistotie 10, jyväskylä ma-la 8-21, su 9-21

siwa tikkakoski, kirkkokatu 1, tikkakoski ma-la 7-21, su 9-21

Tilaukset: 
Raimo Rajanen 
045 679 8234

raimo.rajanen@netti.fi 

loHiKosKen 
alueen HistoRia 
KiRJa MYYnnissÄ

TEHTAAN 
VALOISTA 

KAUPUGIN 
VALOIHIN
VIeLä PIeNI eRä, 

HINTA 35 €

www.sivistysrahasto.com/
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TORSTAINA 25.2.

PERJANTAINA 26.2.

LAUANTAINA 27.2.

SUNNUNTAINA 28.2.

• avausnauhan leikkaus ja juhlapuheet: Keskimaan toimitusjohtaja 

   Kuisma Niemelä ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Simo Kutinlahti 

   sekä Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen

• täytekakkukahvit klo 10–21

• lapsille ilmapalloja

• Panda-karhu ja Apsi Apina vierailevat tasatunnein

• Jyväskylän Puhallinorkesteri esiintyy klo 10, 17 ja 18

• lapsille ilmapalloja

• Panda-karhu ja Apsi Apina vierailevat tasatunnein

• Pelle Petruksen Hymyhaavi-show klo 12, 15 ja 18

• Palokan Pelimannit esiintyvät klo 11 ja 13

• Merirosvo Jim Pedros ja Aarrearkku-visakisa klo 10, 12 ja 14

• Apsi Apina ja Olli Orava vierailevat tasatunnein

• lapsille ilmapalloja

• Palokan Pelimannit esiintyvät klo 13 ja 15

• Apsi Apina vierailee klo 12, 14 ja 16

• lapsille ilmapalloja

• Panda-karhu ja Apsi Apina vierailevat tasatunnein

• Panda-karhu ja Apsi Apina vierailevat tasatunnein

• Jyväskylän Puhallinorkesteri esiintyy klo 10, 17 ja 18

• Jyväskylän Puhallinorkesteri esiintyy klo 10, 17 ja 18

Tervetuloa viettämään
PRISMA PALOKAN AVAJAISIA!

ENEMMÄN
PERHEMARKET

PRISMA.FI

PRISMA PALOKKA
Palokanorsi 1, Jyväskylä

ARK 9–21, LA 9–18, SU 12–18

PRISMA PALOKKA

Tuttu henkilökunta palvelee 

entistä edullisempien ja laajempien 

valikoimien hypermarketissa. 

Tervetuloa tutustumaan 

RATKAISEVAN EDULLISEEN Palokan Prismaan!

mYYDÄÄN 
Nestekaasu uuni ja hella sekä pullot. 

Lohikoskella 
puh. 045 679 8234

Pohjoinen jyväskylä
Päätoimittaja: 
Raimo Rajanen
Toimittajat:
Marja-Liisa Tuikkanen
Marjatta Hynynen
Risto Höglund
Timo Korhonen
Tony Melville
Seppo Patrikainen

Painosmäärä: 18 000 kpl
Jakelu: Jyväskylä

Sivunvalmistus:
Grafiikka Rutanen
grafiikka@rutanen.fi

Painopaikka: 
Kiuruveden Sanomalehti 

Lomahintaan sisältyy yhden yön majoitus 2 hengen huoneessa, 
runsas buffet-aamiainen ja sauna. Voimassa YkkösBonus-kortilla 
päivittäin 19.2.–14.3.2010. Ilman korttia +9,-/vrk/huone. Hinta 
voimassa vain vapaa-ajan matkustukseen maksettaessa henkilö-
kohtaisella maksukortilla tai käteisellä. Erikoishintaisia huoneita 
rajoitetusti. Hotellikohtaiset rajoitukset mahdollisia. Varatessasi 
käytä tuotetunnusta HIIHTOLOMA.

Varaukset www.hotellimaailma.fi 
tai 020 055 055

Alastulo on aina varma ja pehmeä, kuin laskeutuisit 
poutapilveen. Muista hyvä seura ja luistava mieli.

50,-/huone

Lomayö alk.

– omalla tyylillä, nautiskellen

ponnista
pitkälleeen!

Cumulus nyt myös
Facebookissa. www.cumulus.fi 


