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Lohikosken Sosialidemokraatit ry ja Paperiliiton Jy-
väskylän osasto 12 ry ovat tehneet esityksen Kankaan 
paperitehtaan savupiipun suojelemiseksi. Yhdistykset 
korostavat esityksessään piipun merkitystä paikallise-
na teollisuuden ja sen työläisten muistomerkkinä se-
kä alueellisena maamerkkinä.    

Aloite on edennyt asianosaisten kuulemiseen. Kes-
ki-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus) on pyytänyt lausunnot mm. Sappi Fin-
landilta, Keski- Suomen museolta, Museovirastol-
ta, Keski-Suomen liitolta ja Jyväskylän kaupungilta. 
Sapin lausuntoa luukuunottamatta, joka esittää pii-
pun purkamista, muut lausunnot suhtautuvat pää-
sääntöisesti myönteisesti piipun säilyttämiseen. 

Keski-Suomen liiton kanta: lähtökohtaisesti liit-
to suhtautuu myönteisesti savupiipun suojeluun. 
Piipulla on symbolinen ja kaupunkikuvallinen ar-
vo viestittäen maakuntakeskuksen teollistumisen 
historiaa.

Keski-Suomen museon mielestä piippua ei tule 
purkaa, vaan säilyttää se osana jyväskyläläistä teolli-
sen kaupunkiympäristön rakennetta.  

Museoviraston mielestä Kankaan paperitehtaan 
savupiipulla voidaan katsoa olevan rakennussuojelu-
lain 2§:n 1 momentin tarkoittamaa merkitystä. Tä-
mä merkitys liittyy kuitenkin kiinteästi ja alisteises-
ti viereiseen tehdasmiljööseen, eikä sen suojelu yksit-
täisenä rakennelmana ole perusteltua rakennussuo-
jelulain nojalla. 

Jyväskylän kaupungin hallituksen päätös 
26.4.2010: Kankaan tehdasalueen savupiippu on 
osa merkittävää jyväskyläläistä teollisuuskulttuuri-
historiallista ympäristöä sekä kaukomaisemassa kau-
punkikuvallisesti tärkeä maamerkki, jonka vuoksi se 
tulee suojella.

Kaikkien lausunnot olivat seikkaperäisiä ja perus-
teltuja mm. Sapin lausunto käsitti 20 sivua.

Toivottavasti uudessa Tourulassa piippu on sil-
le kuuluvalla arvokkaalla paikalla. Myös muita teh-
taan alueella sijaitsevia vanhoja rakennuksia on säi-
lytettävä. Nyt kun kaupunki on hankkinut Kankaan 
tehdasalueen hallintaansa, luulisi näidenkin histori-
allisten arvojen säilyttämisen jälkipolville olevan hel-
pompaa.

alueeN tuleVa KÄYttÖ
Lohikosken Sosialidemokraatit tukevat kaupungin 
päätöstä käyttää etuosto-oikeuttaan Kankaan teh-

dasalueen hankkimiseksi kaupungille. Nyt alueen 
kokonaisvaltainen suunnittelu on kaupungin omis-
sa käsissä ja sijoitetut rahat tulevat muutaman vuo-
den kuluttua takaisin monikertaisena. Alueelle pitää 
tulla teollisuutta ja monipuolista asumista, ei mitään 
rikkaiden lähiötä. Mielestämme rahat ostamiseen oli-
si pitänyt ottaa esim. perumalla päätös rakentaa Sa-
tamakatu tunneliin, johon valtuuston enemmistö on 
päättänyt lisätä 8 miljoonaa entisten miljoonien pääl-
le, eikä pelkästään lisää lainaa ottamalla.

Yhdistys on jo järjestänyt asukkaiden evästystilai-
suuden päättäjille alueen tulevasta käytöstä. Tulem-
me kutsumaan uudelleen jyväskyläläisiä kertomaan 
omat mielipiteensä alueen kehittämissuunnitelmis-
ta, kunhan asiat etenevät.

Päätoimittaja Raimo Rajanen
045 6798 234   

Sunnuntaina 3. lokakuuta klo 14.00 Kolikkotuvalla.
tullaan tutuiksi eurooppalaisen ruokakulttuurin kautta.                                                                             
Tutustumme neljän maan ruokakulttuuriin ja
myös maistamme, miltä ne maistuvat.

 MYYJÄISET JA KIRPPUTORI

Keskiviikkona 13. lokakuuta klo 17.00 Kolikkotuvalla. 
Tule puhumaan politiikkaa.                         
Tule kertomaan, mikä sinua ottaa päähän. 
Jälkiviisastelu on sallittua.
Jyväskylän kunnallispolitiikasta vastaavat 
sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtaja 
tony Melville ja muita eri lautakuntien jäseniä.

MIHIN MENEE JYVÄSKYLÄ?

lohikosken eläkkeensaajat kokoontuu  joka maanantai klo 12.00 
Kolikkotuvalla. Kaikki eläkeläiset ovat tervetulleita mukaan.

Kuullaan vierailijoitten terveisiä eri aloilta, lauletaan ja matkaillaan ym.

tulevia tapahtumia:
Ma. 4.10. Seniorimessut kaupunginteatterissa 10.00 alkaen.

Ma. 11.10. klo 12.00 ”Minun Taulumäkeni” 
Vieraana Taulumäki-kirjan kirjoittaja Sirkka Varpula.

Ma. 18.10. klo 12.00 Kodinturva- ja liikenneasiat sekä muusta turvallisuudesta.
Vieraana vanhempikonstaapeli  Jouko Meriläinen.

Keskiviikkona 3.11. tehdään retki Tampereelle. 
Käydään Ikeassa ja tutustumassa TV 2:n toimintaan

Kysy lisää  eläkkeensaajien asioista  puheenjohtaja                                                      
Pirkko Pirtinsolalta puh. 041 544 4901

hei eläkeläinen

lauantaina 27. marraskuuta klo 10–13 
Kolikkotuvalla.                           

Pöytävaraukset Pirjo Perkiöltä puh 050 303 6646

LAULUILTA LAULATTAAKO                
Maanantaina 11. lokakuuta klo 18.00 Kolikkotuvalla.                                                 
Lauletaan karaoke yksin ja yhdessä. Kaikki joita laulattaa ovat tervetulleita.
Tangokilpailuihinkin osallistunut kansanedustaja tuula peltonen 
 laulaa ja laulattaa. 

tiistaisin kokoontuu tiistaikerho klo 17.00 Kolikkotuvalla. 
Laitetaan ruokaa, askarrellaan, lauletaan,  

päätetään yhdessä mitä puuhataan.
 

tule rOhKeaSti MuKaaN!
Järjestelyistä vastaa Monikko ry 

harrastekerho

Lohikoskella ollaan pettyneitä 
kaupungin päättäjiin. Juhlapu-
heissa puhutaan nuorista ja ol-
laan huolissaan heidän vaaras-
ta syrjäytyä. Lohikosken alueen 
toimijat: Lohikosken yhteistyö-
ryhmä, Lohikosken Kokoomus 
ry, Keskustan kunnallisjärjestö 
ry, Lohikosken  Sosialidemokraa-
tit ry, Lohikosken koulu ja Lohi-
kosken kirkko esittivät jo 31.10. 
2008 viipaletaloa nuorisotiloik-
si. Lohikosken Sosialidemokraa-
tit esittävät 2.6.2010 koululta sa-
neerauksen jälkeen vapautuvien 
viipaletalojen yhden pätkän jät-
tämistä nuorisotilaksi.
   Jos oikein ymmärrän, valta oli 
tässä asiassa kaupunginhallituksel-
la ja tilapalvelun johtokunnalla ei-
kä kaupungin virkamiehillä. Lohi-
kosken koulun rehtori Kari Asikai-

nen on suhtautunut asiaan myötä-
mielisesti, vaikka tilat olisivat tul-
leet koulun pihaan.

Lohikoskelaiset eivät hyväksy 
suunnitelmaa Lohikosken nuorten 
ohjaamisesta Veturitallille keskel-
le keskusta-alueen vaaroja. Mat-
ka sinne on aivan kohtuuton. Var-
haisnuorten kokoontumispaikka 
pitää olla kotinurkilla. Kokoomuk-
sen Hennarikka Andersonin johta-
ma nuorisolautakunta on pakotet-
tu lopettamaan nuorisotiloja laita-
kaupungilta. Kaupungin oikeisto-
lainen politiikka ohjaa kaikki pal-
velut keskustaan, joka johtaa lähi-
öiden slummiutumiseen. 

Jyväskylän päättäjillä ei ole kor-
via, joilla kuulla nuorten hätä. Pa-
rakit vietiin pois, hävytöntä!

Mielestäni kaupungin ja Jyväs-
kylän kaupunkiseurakunnan pitäi-

si tehdä yhteistyötä nuorisotilojen 
saamiseksi kirkon saneerauksen yh-
teydessä. Näin saataisiin pysyvät ti-
lat edullisemmin. Asialla on kiire!

Mielestäni toinen hyvä vaihtoeh-
to nuoriso- ja asukastilaksi olisi kir-
jastolta vapautunut tila. Siitä saisi 
alueen todellisen olohuoneen mo-
nine palveluineen. 

On ihmeellistä, että Jyväsjär-
ven satamaan kyllä löytyy kymme-
niä miljoonia. Vielä kesken vuot-
ta  lisää 8 miljoonaa Satamakadun 
upottamiseksi Jyväsjärven rantatör-
mään. Ihmetyttää pientä kulkijaa. 

 Mika Rajanen 
Lohikoski

 
 

loHiKoSKeN NuoriSotiloiHiN
ei VielÄKÄÄN ratKaiSua

KaNKaaN piipuN 
VarJoSSa

Tätä parakkia ei kaupunki jättänyt nuorisotilaksi koulun pihaan.

NAAPURIT TUTUIKSI

liittyä voit osoitteessa
www.sdplohikoski.fi

lisää tietoa puheenjohtaja Raimo Rajanen
puh. 045 6798 234

raimo.rajanen@netti.fi

liity osaston jäseneksi!



07:10 
Kännykkä herättää, ei huvita lain-
kaan. Näin on aina ollut; olen il-
taihminen ja myönnän sen. On-
neksi fiksu torkkuherätys on kek-
sitty – vielä kymmenen minuuttia 
ja sitten on noustava. Työpäiväni 
alkaa tänään yhdeksältä, niin myös 
pojan koulupäivä. Hän on jo pe-
seytynyt, pukeutunut ja mutustelee 
nyt tyytyväisenä aamiaismurojaan. 
Suihku, lasi appelsiinimehua ja seu-
raksi kupillinen Kauppakadun uu-
den puodin sokeroimatonta ja suo-
latonta mysliä. Vilkuilen syödessä-
ni Keskisuomalaista, etenkin ko-
timaan uutisia ja taloussivuja. Eu-
ro on nousussa, työttömyys laskus-
sa, mutta on silti aivan liian korkea.

08:40 
Starttaan Seppälään ja äänitysstu-
diolle. Multialainen tuotantoyhtiö 
on pyytänyt minua tekemään eng-
lanninkielisen spiikin suuren suo-
malaisen tehdasautomaatioyrityk-
sen videolle. Video esitetään ensi 
viikolla Lontoossa suurilla messuil-
la, se on siis tärkeä, sen on kuulos-
tettava hyvältä.

10:00 
Takaisin kotiin. Nyt on mahdolli-
suus valmistella puhetta Lohikos-
ken eläkkeensaajille ja tutkia sosi-
aali- ja terveystoimen alustavaa ta-
lousarviota vuodelle 2011. Jälkim-
mäinen on tehtävänä massiivinen – 

miten säilyttää peruspalvelut, tar-
jota ennaltaehkäisevää hoitoa ja 
välttyä veroäyrin korotukselta ny-
kyisestä 19 prosentista. Ei mikään 
helppo yhdistelmä.

12:00 
Mukava tapahtuma, puhun Lohi-
kosken senioreille. Itse pidän vuo-
ropuhelua perinteistä puheenvuo-
roa tärkeämpänä ja tuntuu siltä, et-
tä samaa mieltä ovat senioritkin. 
Keskustelu on rentoa, kysymykset 
tiukkoja – oikeutetusti, sillä mo-
net vanhemmalle väelle tärkeät asi-
at, terveydenhoidon saatavuus ja 
kirjastot, ovat leikkauslistalla. Ihai-
len yleisöni suvaitsevaisuutta ja tie-
tomäärää ja ihmettelen taas kerran, 
miksi nuoret näkevät eläkeläiset re-

surssin sijaan taakkana. Kuppi kah-
via ja jatkan matkaa.

12:55 
Saavun Tietotalolle kaupunginhal-
lituksen kokousta edeltävään de-
mari- ja vasemmistojäsenten ryh-
mäkokoukseen. Asialistalla on iso 
juttu, Kankaan paperitehtaan alu-
een osto. Minusta ja sekä läsnäoli-
joiden että Lohikosken eläkkeen-
saajien mielestä, kaupungin tuli-
si käyttää etuosto-oikeuttaan. Tot-
ta, 13 miljoonaa on paljon – mutta 
sillä kaupunki ohjaa itse alueen ke-
hitystä tulevaisuudessa, investoin-
ti tulee epäilemättä maksamaan it-
sensä takaisin. 

14:00 
Lounas Ilokivessä ja yliopiston säh-
köpostin läpikäynti työhuoneessa. 
Ikkunan ulkopuolella paljon reip-
paita nuoria kasvoja, monia hiu-
kan hämmentyneitä kansainväli-
siä opiskelijoita, on lukukauden al-
ku. Opetukseni alkoi viime viikol-
la, mutta huomenna on uusi kurssi 
taloustieteilijöille. Valmistelua, val-
mistelua. Hemmetti, tulostin ei toi-
mi, värikasetti on tyhjä. No, voin 
tulostaa opetusmateriaalin kotona, 
ei syytä paniikkiin.

16:30 
Takaisin Tietotalolle ja päivän tär-
keimpään kokoukseen. Kolmen 
suuren (SDP, KOK, KESK) joh-

tohahmot tapaavat soten vuoden 
2011 talousarvion merkeissä apu-
laiskaupunginjohtaja Pekka Utriai-
sen. Näyttää siltä, että korotustarve 
on 3-4 prosenttia, tämän ikävän to-
tuuden kaikki paikallaolijat hyväk-
syvät. Vaalit lähestyvät, tänä syksy-
nä oikeiston kirves ei heilu!

17:50 
Seuraava tilaisuus on Kuokkalan 
kartanolla ja olen pahasti myöhäs-
sä. Iloinen yllätys – elinkeinomi-
nisteri Mauri Pekkarinen puhuu 
järkeä kulttuurin ja luovien alojen 
mahdollisuuksista ja lupailee val-
tion rahoitusta Lutakon kulttuu-
rihankkeelle, jos konsepti on tar-
peeksi monipuolinen. Kaupungin-
johtaja Markku Anderssonilla näyt-
tää olevan muita suunnitelmia, vä-
hemmän innostavia. Turhautunei-
suus on käsin kosketeltavaa.

20:25 
Saavun kotiin juuri iltauutisten ai-
kaan, hieman iltapalaa ja lasi pu-
naviiniä pitkän päivän päätteek-
si. Muutama puhelu, pari makset-
tavaa laskua, aikamoinen joukko 
sähköpostia, enkä voi vastustaa Fa-
cebookin vilkaisemista. Huomen-
na yhdeksän reikää golfia Sippulan-
niemessä, keskiviikkoisen sairaan-
hoitopiirin hallituksen kokouksen 
valmistelu.

Uni tulee helposti.
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pÄiVÄ MuiDeN JouKoSSa

Näillä näkymin Lohikosken uusi pienkirjasto säilyy.

Jyväskylän ensimmäinen lähikir-
jasto perustettiin Lohikosken Sosi-
alidemokraattien aloitteesta 1944 
Tourulaan. Se palveli hyvin Touru-
lan ja Kankaan tehtaan työläisiä, 
jotka olivat kovia lukemaan.

Vuonna 2008 kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Henna 
Virkkunen olisi lopettanut kaikki 
lähikirjastot, vain Säynätsalon lä-
hikirjaston hän olisi jättänyt. Esi-
tys pystyttiin silloin vahvan kansa-
laismielipiteen ansiosta torjumaan.

Nyt jälleen lopetuslistalla oli ke-
väällä 7 lähikirjastoa, niiden jou-
kossa Lohikosken uusi pienkir-
jasto.

Asukkaitten ja viestimien nos-
tama vastustus sai virkamiehet on-
neksi jälleen perääntymään.

Lohikoskella ollaan tyytyväisiä, 
että pienkirjasto koululla säilyy. 
Siellä se palvelee hyvin koululai-
sia ja muita asiakkaita. Käynti kir-
jastoon on Haavikkotien kautta. 
Huono asia on, että kirjasto on au-
ki vain 3 päivänä viikossa. Maa-

nantaina ja torstaina kello 14–19 
sekä perjantaina 10–15. Lyhyet au-
kiolot johtavat siihen, että lainaaji-
en määrä pienenee, jonka jälkeen 
voidaan panna ovet kiinni, kun 
ei ole asiakkaita. Tärkeätä on, et-
tä kirjastot olisivat auki jokaisena 
arkipäivänä. 

 Holstiin saatiin kirjastoautopy-
säkki demarien aloitteesta.                                                             

Nyt tappolistalla ovat enää Kel-
tinmäen lähikirjasto ja Kypärämä-
en sekä Kuokkalan pienkirjastot.

Miksi nämä pitäisi lopettaa: Kel-
tinmäki on lähivuosina kasvava 
asuinalue, Kuokkalassa on yli 16 
000 asukasta, Kypärämäessä on 
uudet tilat Kypärämäen Demarien 
tiloissa, joissa on 10 vuoden vuok-
rasopimus.

Kulttuurilautakunnan Sdp ryh-
män puheenjohtaja Jukka Hämä-
läinen ei hyväksy yhdenkään kir-
jaston lopettamista. Hän esittää 
osasta pääkirjaston keskellä kau-
punkia sijaitsevista kalliista tiloista 
luopumista. Osa toiminnoista voi-

KirJaStoJa ei Saa lopettaa!

tony Melville
asuu lohikoskella paritalossa

englannin kielen lehtori

Viestintäyrittäjä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin

hallituksen ii varapuheenjohtaja

Jyväskylän Sos. Dem. 

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

tulevaisuuslautakunnan jäsen

Lohikoskelaiset olivat ahkeria allekirjoittajia.

Adressi lähikirjastojen puolesta luovutettiin 26.8. kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Veijo Koskiselle.

taisiin tehdä lähikirjastoissa hal-
vemmissa tiloissa. Kolmannen sek-
torin kanssa pitää lisätä yhteistyö-
tä kirjastojen käytön tehostamisek-
si. Jukan mielestä henkilöresursseja 
on saatava lisää, jotta kirjastoverk-
ko saadaan toimimaan. Kirjasto on 
niitä peruspalveluita, jotka kuulu-
vat meille kaikille.

Lohikosken Sosialidemokraat-
tien edustajat Raimo Rajanen ja 
Tony Melville luovuttivat kirjas-
tolla asukastilaisuudessa ja Siwan 

nurkalla kerätyn nimilistan kau-
punginhallituksen puheenjohtajal-
le Veijo Koskiselle. Nimiadressissa 
vastustettiin kirjastojen lopettami-
sia  Myös Jyväskylän Sosialidemo-
kraattinen kunnallisjärjestö päät-
ti 10.9. pidetyssä kokouksessa, et-
tei se hyväksy lähikirjastojen sul-
kemista.

Raimo Rajanen



Timo Heikkinen, olet Itellan Kes-
ki-Suomen alueen pääluottamus-
mies. Onko sinulla muita luotta-
mistehtäviä ammattiyhdistysliik-
keessä ja Itellassa?
- Olen myös SAK:n valtuuston jäsen 
sekä Pau ry:n valtuuston puheenjoh-
taja. Itellassa ehkä merkittävin teh-
tävä on olla puheenjohtajana Itellan 
EWC:ssä (European Work Council 
of Itella Corporation). Tämä kysei-
nen yhteistoimintaelin kokoaa työn-
tekijöiden edustajat yhteisiin tapaa-
misiin  kaikista niistä maista, joissa 
Itella toimii. Itella toimii tällä het-
kellä 14 maassa. Toiminta perustuu 
EU-direktiiviin.

Paljonko toimialueellasi on työn-
tekijöitä?
- Noin 900 henkeä eri tehtävissä  
mm. postinjakajia, sanomalehden ja-
kajia, postin käsittelijöitä, autonkul-
jettajia ja toimihenkilöitä.

Ihmiset asioivat edelleen postissa 
mutta firman nimi on Itella. Mik-
si nimen muutos?
- Itella nimi on pääsääntöisesti suun-
nattu ulkomailla tapahtuvan toimin-
nan brändiksi, jota myös kotimaas-
sakin käytetään. Tähän päädyttiin, 
koska vanha nimi Suomen Posti Oyj 
koettiin rasitteeksi Euroopan logis-

tiikkamarkkinoilla.

Postiautot oli ennen keltaisia ja 
ne huomattiin liikenteessä. Mik-
si Itellan on luopunut sähköau-
toista? 
- Autojen värinvaihdos on osa Itellan 
brändimuutosta. Sähköautoja oli ko-
keilussa joitain vuosia, mutta käyttö-
kokemukset autoista olivat huono-
ja, joten kokeilusta luovuttiin. Asi-
aan vaikutti myös se, että autojen 
kotimainen valmistaja lopetti toi-
mintansa. Tulevaisuudessa sähköau-
tot varmaankin palaavat kuvioihin, 
kun tekniikka on riittävästi kehitty-
nyt. Tänä päivänä Itellan käytössä on 
jonkun verran sähkömopoja ja säh-
köavusteisia polkupyöriä.

Posti on osittain avattu jo kilpai-
lulle. Mitä se merkitsee postin ku-
lulle ja kirjeen sekä paketin hin-
nalle, jos hallituksen suunnitelmat 
toteutetaan kilpailun avaamisesta.
- Voimassa oleva postipalvelulaki 
on toiminut hyvin. Koko valtakun-
nan postipalvelut on järjestetty kus-
tannustehokkaasti ja tasalaatuisesti. 
Toiminnan rahoituksen osalta ei ole 
ongelmia. Lain uudistamiseen ei ole 
erityisiä kansallisia syitä.

Laki on kuitenkin uudistettava 
vastaamaan postidirektiivin määrä-

yksiä. Tosiasiallisena tarkoituksena 
on kilpailun avaaminen. Työryhmän 
esittämässä muodossa postilaki var-
masti johtaa kilpailun avautumiseen. 
Esitys merkitsee kuitenkin myös ny-
kyisen palvelutason laskua ja alueel-

lista eriarvoistumista. Vastaanotta-
ja- ja pienlähettäjäasiakkaille esitys 
merkitsee heikennyksiä nykytilan-
teeseen. Kannattamattoman toimin-
nan rahoitus on esityksessä jätetty 
käytännössä auki.

Eri lähteiden mukaan Itella Oyj 
rahoittaa kannattamatonta toimin-
taa voitollisten alueiden tuotoilla n. 
100–150 miljoonaa euroa vuodessa. 
Kyseessä on merkittävä aluepoliitti-
nen tulonsiirto. Lain toteutuessa esi-

tetyssä muodossa tämä rahoitusmal-
li ei ole jatkossa enää mahdollinen. 
Pelättävissä on jopa se, että rahoitus-
tarve kasvaa, kun kilpailun myötä 
osa nyt kannattavista alueista muut-
tuu tappiolliseksi. Kun kilpailu avau-
tuu voitollisilla alueilla, syntyy siis 
100–150 miljoonan euron rahoitus-
vaje kannattamattomien alueiden ta-
sapuolisten postipalveluiden järjes-
tämiseksi. 

Syntyy tilanne, että postilähetys-
ten lähettäminen eri puolille maata 
on eri hintaista. Hinta voi olla jois-
sain tapauksissa  kymmenkertainen 
nykymalliin verrattuna ellei tätä kan-
nattamatonta toimintaa jollain ta-
voin tueta. Pahin vaihtoehto on, et-
tä Suomen valtio  joutuu tämän te-
kemään verovaroin. 

Jos näin kävisi, voisi perustellus-
ti väittää, että veronmaksajat mak-
saisivat näiden kermankuorintayri-
tysten liikevoitot. Kysymyksessä on 
siis megaluokan yhteiskuntapoliit-
tinen kysymys. Yhteiskuntapolitiik-
kaan voi vaikuttaa vain yhdellä ta-
valla – äänestämällä. Enpä suositte-
lisi antamaan ääntä ehdokkaalle, jo-
ka on mukana päätöksessä, jolla yh-
teiskunnallisia perusvalveluja ollaan 
antamassa markkinavoimien raiskat-
tavaksi.
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loHiKoSKi

Monien valituksien jälkeen torni-
talo ja kauppakeskus Lohikoskel-
le ovat lähdössä vihdoinkin liik-
keelle. NCC:n johtaja Raimo Pe-
sonen kertoi markkinatilanteen 
parantuneen ja tornitalon mark-
kinointi alkaa vielä tänä syksynä. 
Rakentamaan pitäisi päästä en-
si keväänä. Kauppakeskuksen ra-
kentaminen on tarkoitus aloittaa 
jo tänä syksynä. Vanhalle tyhjil-
lään olevalle ostoskeskukselle ei 

ole ollut purkulupaa, siksi se on 
edelleen pystyssä. Nyt lupa-asi-
at ovat kunnossa. Pesonen ker-
toi NCC:n ostaneen vakuutus-
yhtiö Varmalta tontin, jolle tulee 
pienempi kerrostalo nykyisen Si-
wan kohdalle. Rakentaminen on 
ajankohtaista tornitalon jälkeen.

Johtaja Teemu Moilanen Suo-
men Lähikaupasta kertoi, että 
Lohikoskelle on tulossa Valinta-
talo. Hän arveli että kauppapaik-

kaselvitys joudutaan tekemään 
uudestaan, koska rakentaminen 
on viivästynyt monia vuosia. Se 
voi vielä muuttaa päätöstä min-
kälainen myymälä tulee. 

Kauppapalvelut paranevat ko-
vasti, kun Valintatalo tulee. To-
ki uuden sukupolven Siwa var-
maan olisi myös hyvä. Toivot-
tavasti ostoskeskukseen saadaan 
myös muita palveluita. Monet 
varmaan odottavat myös postia, 

pankkiautomaattia ja jopa ravin-
tolapalveluita.

Monet ovat odottaneen his-
sillistä taloa Lohikoskelle jo pit-
kään, nyt se on tulossa. Asunto-
kauppa Lohikoskella vilkastuu, 
koska useat omakotitaloissa ja 
hissittömissä kerrostaloissa asu-
vat ovat ehkä muuttamassa uu-
teen tornitaloon.

Raimo Rajanen 

HiSSilliNeN talo tulee loHiKoSKelle

Reumaatikot ovat huolestunei-
ta oikeuksistaan. Keväällä lak-
kautettu Heinolan Reumasairaa-
la jätti suuren aukon isojen ja 
pienten potilaiden hoitoon ja 
kuntoutukseen. Osalla ei edel-
leenkään ole tietoa jatkohoito-
paikasta. 

Sillä aikaa kun virkamiehet ja 
lääkärit kiistelevät, mikä on vaa-
tivaa reumahoitoa ja mikä ei,  in-
validisoi ärhäkkä tauti reumaati-
kon hyvinkin äkkiä. Kaikki kun-

nat eivät suostu lähettämään poti-
laita yliopistollisiin sairaaloihin. Jy-
väskylässä lapsireumaatikkoja hoi-
taa yksi lasten reumatologi yhtenä 
päivänä kuukaudessa. Oman reu-
malääkärini vastaanotolle pääsy vie 
kuukausia. 

Helsingin Sanomien kirjoitus 
(17.7.2010) kuvaa karmealla ta-
valla reumaatikon tämän hetken ti-
lannetta. Potilaan polvinivelen uu-
sinta epäonnistui oman paikka-
kunnan keskussairaalassa, ja hen-

kilö odottaa kipuineen terveyskes-
kuksen vuodeosastolla viidettä kor-
jausleikkausta. 

Näitä tarinoita on lukematto-
mia. Me yksittäiset ihmiset kärsim-
me kropassamme päättäjien piit-
taamattomuudesta. Kansanedus-
tajien ja ministerien tyly vastaus 
avunhuutoihin on: ottakaa yhteys 
oman paikkakuntanne terveyden-
huoltoon. 

Monen muun reumaatikon lail-
la pelkään tulevaisuutta. Edessä on 

nilkkaleikkaus, jossa tekonivel pois-
tetaan ja nivel jäykistetään pitkällä 
naulalla. Toisen jalan operaatio oli 
pitkä ja vaikea hauraan luun takia. 
Heinolan Reumasairaalan kirurgi 
leikkasi jalan onnistuneesti ja käve-
len sillä normaalisti.

Entä miten käy jatkossa, löytyy-
kö osaavaa kirurgia seuraavaan leik-
kaukseen? Jos operaatio epäonnis-
tuu, niin istunko pyörätuolissa lo-
pun elämän? Onko oikein että tuo 
osaaminen on kyllä olemassa, mut-

ta säästösyistä sitä ei käytetä minun 
kohdallani.

Nyt on Sosiaali- ja Terveysminis-
teriön ja muiden päättäjien aika lu-
nastaa keväällä antamansa lupaus 
siitä, ettei ketään jätetä heitteille. 
Tehkää asioiden eteen pikaisesti jo-
tain ja turvatkaa jokaisen potilaan 
hoito. Tauti ei odota.

Tarja Perkiö 

Aktiiviset reumaatikot ovat perus-
taneet yhdistyksen valvomaan etu-
jaan. Reumasairaiden Edunvalvonta 
ry (Reedy ry) on valtakunnallinen yh-
distys. Siihen voi liittyä jäseneksi po-
tilaana, omaisena tai kannatusjäse-
nenä kymmenen euron vuosimaksul-
la. Lisätietoja saa numerosta 
050 572 0707.

reuMaatiKoN tuleVaiSuuDeN pelKo Ja toiVo

poSti Kuuluu peruSpalVeluiHiN

Itellan luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat huolissaan postin palvelujen säilymisestä tasa-
puolisina kaikille suomalaisille. (Vas.) Juhani Saarikko, Pauli Iltola, Mika Rajanen ja Timo Heikkinen.
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Hei, kerrotko vähän itsestäsi?
Olen Ulla Lauttamus  ja asun Jyväs-
kylän kaupungin Palokassa. Perhee-
seemme kuuluu mieheni Juha, jo-
ka toimii Jyväskylän seudun kansa-
laisopistossa musiikin suunnittelija-
opettajana.  Poikamme Ville (22 v) 
opiskelee Jyväskylän yliopistossa ja 
harrastaa musiikkia. 

Mitä teet työksesi?
Olen töissä Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirissä.  Työni henkilöstön ke-
hittämispäällikkönä  antaa mielen-
kiintoisen näköalan  sosiaali- ja ter-
veydenhuollon nykytilanteeseen ja 
tulevaisuuden kehittämistarpeisiin. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lujen tarpeiden kasvu ja lainsäädän-
nön muutokset  haastavat  koko ter-
veydenhuollon kentän, henkilöstön 
ja kaikki toimijat etsimään uusiakin  
tapoja toimia ja palvella asiakkaita 
mahdollisimman hyvin ja kokonais-
valtaisesti. Keski-Suomessa on aina 
luotettu siihen, että eri toimijoiden 
välisen yhteistyön avulla kehittämi-
nen onnistuu parhaiten.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
Yritän varata aikaa  liikkumiseen.  
Tykkään sauvakävellä, kesällä pyö-
räilen ja talvella hiihdän Touruvuo-
ren upeissa maisemissa. Musiikki, 
konsertit laidasta laitaan ovat lähellä 
sydäntäni. Luen mielelläni.  Yhteis-
ten asioiden hoitamiseen (=kunnal-

lispolitiikka)  menee paljon aikaa, 
asioihin perehtyminen vie kokous-
ten ohella oman aikansa.

Olet ollut  aika kauan kunnallis-
politiikassa, eikö vain?
Kymmenen vuotta on vierähtänyt.  
Tällä hetkellä olen Jyväskylän kau-
punginvaltuuston ja –hallituksen se-
kä  maakuntavaltuuston ja –halli-
tuksen  jäsen.   Edellisen valtuus-
tokauden toimin  entisen Jyväs-
kylän maalaiskunnan kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajana. Yhteisten 
asioiden hoitaminen on mielenkiin-
toista. Poliittisessa toimintakulttuu-
rissa on vielä kehittämisen varaa. 

Tarvitaan enemmän avoimuutta ja 
vuorovaikutusta kuntalaisten kans-
sa. Nuorten saaminen mukaan on 
tärkeää. Nuorten tapa kyseenalais-
taa ja etsiä uusia ratkaisuvaihtoeh-
toja tuo raikkautta poliittiseen pää-
töksentekoon. On myös pidettävä 
koko ajan mielessä ketä ja mitä var-
ten työtä tehdään.

Tänä päivänä haasteita aiheuttaa 
tiukka taloustilanne. Toisaalta ky-
symys on paljolti myös siitä, mitä 
asioita priorisoidaan ja mihin rahaa 
laitetaan. Esim. Jyväskylässä rahaa 
löytyy Lutakon Siltakadun tunne-
lirakennelmiin samalla kun lakisää-
teistenkin sosiaali- ja terveyspalve-
lujen järjestäminen tuottaa vaike-
uksia.  Päätöksentekijöiden on mie-
tittävä, mikä kuntalaisten elämän-
laadun kannalta on palveluissa kes-
keistä. Usein tärkeitä asioita ovat 
esim. sellaiset,  että terveyskeskuk-
seen pääsee nopeasti ja helposti  tai 
että ikääntyneille pystytään järjes-
tämään kohtuullisessa ajassa palve-
luasuntoja.

Mitä ajattelet Suomen 
nykytilasta?
Suomessa on moni asia hyvin, kan-
sainvälisten vertailujenkin valossa. 
Hyvistä asioista on oltava kiitollisia 
ja pidettävä huoli, että tilanteet ei-
vät huonone. Suomalainen koulutus 
on menestystarina, jonka vaalimi-
nen joka tasolla on erityisen tärkeää. 

Kehitettävää ja epäkohtiakin Suo-
messa on. Huolestuttavaa on, että 
yhteiskunta on jakautumassa kahtia, 
osalla menee hyvin ja osa on vaaras-
sa syrjäytyä. Köyhyys koskettaa yhä 
useampaa suomalaista perhettä. Sel-
vitysten mukaan liki 150 000 las-
ta elää köyhyydessä.  Tänä päivä-
nä erityisesti työttömyys ajaa ihmi-
siä taloudelliseen ahdinkoon. Mi-
ten 500-600 euron kuukausituloil-
la tulee toimeen? Useiden pienitu-
loisten eläkeläisten, opiskelijoiden 
ja työttömien on selvittävä. Tuloero-
jen kasvun myötä myös terveyserot 
ovat kasvaneet.  Tämän hallituksen 
aikana veroja on kevennetty hyvätu-
loisilta, mikä on entisestään vahvis-
tanut eriarvoisuuden lisääntymistä.

Suomalainen työelämäkin vaatii 
pitkäjänteistä kehittämistä. Työuri-
en pidentäminen onnistuu vain, mi-
käli työn tekemisen kulttuuri kehit-
tyy ihmistä arvostavaksi. Tarvitaan 
panostamista työntekijöiden osaa-
misen ja hyvinvoinnin edistämi-
seen. Keskiössä on johtajuuden ke-
hittäminen. Ihmisten omille voima-
varoille ja luovuudelle on löydyttä-
vä enemmän tilaa. Työelämän laa-
dun ja tuottavuuden kehittämisen 
on kuljettava käsi kädessä.

Suomalaisessa yhteiskunnassa tar-
vitaan enemmän oikeudenmukai-
suutta, välittämistä ja inhimillisyyt-
tä.

ulla lauttaMuS – aJatuKSia SYKSYllÄ 2010 

paloKKa

Palokan Sosialidemokraatit on hankkinut vastikään 
omistukseensa kerhotilan Visalantie 5:stä. Tila si-
jaitsee kerrostalon alakerrassa ja käsittää n. 70 m2:n 
suuruisen yhtenäisen salin ja vajaan 20 m2:n suu-
ruisen pienen kokoustilan sekä keittiö- ja wc-tilat, 
yhteensä 105 m2. Yhdistyksen oma toiminta on vie-
lä sen verran pientä, että tiloja voidaan tarjota myös 
kaikkien palokkalaisten käyttöön, kertoo yhdistyk-
sen puheenjohtaja Timo Korhonen. 

Palokan Visala-nimen saaneet tilat varustetaan 
kokoustuoleilla ja pöydillä, jotka voi järjestää myös 
muuhun - esimerkiksi juhlakäyttöön. Keittiöön tu-
levat uudet koneet: liesi, jääkaappi, astianpesukone, 
mikroaaltouuni ja kahvinkeittimet, jolloin omatoi-
minenkin pieni ”kokkaus” onnistuu. Uskon, että ti-
loista suorastaan kilpaillaan erilaisten perhe- ym. ti-
laisuuksien pitopaikkana. Myös taloyhtiöiden koko-
ustiloista on ollut Palokassa puutetta. Perheen kans-
sa olemme jo suunnitelleet ensi kesälle ”serkku- ja 
pikkuserkku-tapaamista” vaimon suvun kesken - 
mahtuuhan tiloihin kevyesti yli 50 hengen suku, 
paljasti yhdistyksen taloudenhoitaja Erkki Huusko. 

Visala palokkalaisten olohuoneeksi

Kun remontti valmistuu lokakuun alkupuolella, 
ryhdytään suunnittelemaan myös tilojen päivä- ja 
iltakäyttöä. Palokan Eläkkeensaajien joitakin piire-
jä on ehkä tulossa. Mutta suunnitteluun pitää ot-
taa kaikki mahdollisuudet, kertoo tilojen ”emäntä-
nä” ja varausten vastaanottajana aloittava Eeva Lah-
delma. Lapsille satutunteja ja askartelukerhoja, elä-
keläisille yhteisruokailuja, keskusteluja ajankohtai-
sista kysymyksistä ja vaikkapa vain leppoisaa yhdes-
säoloa jne. Palokkalaisilta odotetaan nyt aloitteita 
ja ehdotuksia sekä mukaantuloa joukolla tapahtu-
miin. Tupaantuliaiset ja avoimet ovet ovat lokakuul-
la ja niistä kerrotaan tarkemmin Palokka-lehdessä ja 
KSML:n tapahtumapalstalla sekä yhdistyksen koti-
sivuilla (www.sdppalokka.fi).

Ennakkoäänestys 1. - 5.11.
ja varsinainen äänestys 
14. - 15.11.2010.

Seurakuntavaaleissa on yleensä ol-
lut alhainen äänestysprosentti. Mi-
tähän, jos nyt tekisimme poikke-

uksen ja kävisimme oikein joukol-
la suorittamassa tehtävän, johon  
meille on aikoinaan hankittu oi-
keus? Niin seurakunnassa kuin yh-
teiskunnassakin on kysymys sii-
tä, kuinka meidän verotulojamme 

käytetään.
Seurakunta on meidän hengellinen 
kotimme, ja sellaisena haluamme 
sen myös säilyttää. Kotina, jonne 
on helppo tulla niin lasten, nuor-
ten ja perheiden kuin eri elämänti-

lanteissa olevienkin niin, että kaikki 
kokevat olevansa seurakunnan tasa-
arvoisia jäseniä.

Miksi nuoriso voi huonosti, miksi 
on niin paljon yksinäisiä ihmisiä? 

Tartutaan yhdessä tilanteisiin, yh-
teisössä on voimaa.

Ja sitten kaikki äänestämään!

Eva Lahdelma

SeuraKuNtaVaalit JYVÄSKYlÄSSÄ

uuSi KoKooNtuMiStila paloKKaaNuuSi KoKooNtuMiStila paloKKaaN

Ulla Lauttamus



Sain olla mukana Sdp:n Keski-Suo-
men Piirin ylimääräisessä piiriko-
kouksessa asettamassa keskisuoma-
laisia demari-kansanedustajia tule-
viin eduskuntavaaleihin. Oli innos-
tavaa huomata, kuinka mukana oli 
paljon erilaisia ehdokkaita erilaisis-
ta elämäntilanteista. Ikähaarukka 
oli mukava: nuorin asetetuista eh-
dokkaista oli 24-vuotias ja varttu-
nein 64-vuotias. Tähän väliin mah-
tuu paljon osaamista ja tietotaitoa. 
Oli akateemisesti koulutettuja sekä 
oikeita ammatti-ihmisiä! Eduskun-
nan jäsenten tuleekin edustaa Suo-
men kansaa pienoiskoossa. 

Työ ihmisen perusarvona on 
meille demareille tärkeä. Työtä voi-
daan määritellä eri tavoin. Nuorelle 
työtä on opiskelu ja koulutus, kun 
perheen äidille työtä on arjen pyö-
rittäminen ja lapsista huolehtimi-
nen. Perinteinen työ on ansiotyötä 
tai yrittäjänä toimimista. Jokaisel-
la meistä on oikeus tehdä valitse-
maamme työtä ja saada siitä riittä-
vä toimentulo tavallisen arjen pyö-
rittämiseen. 

Oikeudenmukaisuus pitää sisäl-
lään koko elämänkaaren vauvas-
ta vaariin. Tasa-arvoinen koulutus-
järjestelmä takaa yhtäläiset opiske-
lumahdollisuudet koko ikäluokal-
le sukupuoleen, syntyperään tai us-
kontoon katsomatta. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden säilyttäminen te-
hokkaana ja laadukkaana lähipalve-
luina on demareille haaste, joita ha-
lutaan puolustaa. Kuntien valtion-
avustusten leikkaukset tällä hallitus-
kaudella ovat koskettaneet kaikista 
eniten juuri näitä palveluita. 

Jokainen yksilö on tärkeä. Vä-
hempiosaisesta huolehtiminen on 
aidosti meidän jokaisen vastuulla. 
Kokoomuslainen sisäasianministe-
ri Anne Holmlund haluaa palauttaa 
Romanian romaanikerjäläiset takai-
sin kotimaahansa – menkööt sinne 
mistä ovat tulleetkin. Oikeampi tie 
olisi ohjata lapset opintielle ja auttaa 
heidän vanhempiaan löytämään oi-
kea koti ja ansiotyö. Näin kerjäämi-
nen saataisiin oikeasti inhimillises-
ti loppumaan, eikä vaan sysäämällä 
ongelmaa takaisin lähtöpisteeseen. 
Pahimmassa tapauksessa mafiaros-
vot kiikuttavat nämä perheet seu-
raavaan Euroopan maahan takaisin 
kerjäämään ja asumaan slummeissa. 

Me täällä Suomessa elämme täl-
lä hetkellä rauhan aikaa. Lapsemme 
saavat turvassa kulkea koulutietä: 
heidän ei tarvitse pelätä taivaal-
ta putoavia pommeja tai astuvansa 
miinaan naapurin pihamaalla. Näin 
ei ole kaikkialla tässä maailmassa. 
Rauha saadaan aikaiseksi neuvot-

teluyhteyksien luomisella. Demarit 
ovat aidosti mukana vaikuttamas-
sa kansainvälisesti rauhan-aatteen 
eteenpäin viemisessä kansainvälis-
ten sisarjärjestöjen vaikutuksella. 

Uskon uusiin asetettuihin keski-
suomalaisiin demari-kansanedusta-
jaehdokkaisiin. Heistä löytyy mo-
nenlaista osaamista. Olen valmis te-
kemään vaalityötä heidän kaikkien 

kanssa. Erityisellä mielenkiinnolla 
seuraan suolahtelaista työsuojelu-
valtuutettua Kari Kiiskistä. Uskon 
hänen täyttävän tehtävän erityisen 
hyvin Aitona Kansan Edustajana…

Marja-Liisa Tuikkanen
puheenjohtaja

Huhtasuon 
Sosiaalidemokraatit ry 
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Vuorimies Tero, Kangaslampi
Väliniemi Tuulikki, Keltinmäki

SeuraKuNtaVaalieHDoKKaat
Sinun äänesi seurakunnassasi – 
sosialidemokraattien ja 
sitoutumattomien valitsijayhdistys

loMailua SuperloMa-
KoHteeSSa 
Minulla oli tilaisuus lomailla men-
nyt suvi loistavassa kohteessa. Ky-
seinen lomakohde sijaitsee veden ää-
rellä, vehreissä maisemissa ja tarjo-
aa monenlaisia rentoutumis- ja lii-
kuntamahdollisuuksia kaikenikäisil-
le. Niinpä minäkin vietin trooppisen 
kuumat päivät ulkoillen ja nauttien 
lajitovereiden ja heidän leikkiensä 
moniulotteisesta seurasta. Vetäydyin 
pääasiassa vain yönseuduiksi parvek-
keelliseen, mukavuuksin ja puisto-
näköalalla varustettuun "apartemen-
tokseen".

Tarvitsemani palvelut sain omal-
la kielelläni kohtuullisen matkan 
päästä. Hyvin hoidetut, paikallisten 
arvostamat puistoalueet ja rehevät 
luonnonmetsiköt tarjosivat katvet-
ta ja hapekasta ilmaa laineiden lipla-
tuksen ja lintujen laulun ihailijoil-
le. Liikenneyhteydet isompaan kes-
kukseen toimivat varsin sujuvasti. 
Myös sähkö-, vesi- ja jätehuolto toi-
mivat poikkeuksetta. Kohteessamme 
voi juoda hanavettä täysin turvalli-
sesti myös kesällä, mutta monet bak-
teerikammoiset suomalaiset näkyivät 
turvautuvan mieluummin pullotet-
tuihin juomiin. Tuosta varotoimes-
ta huolimattakaan huonolta ololta ei 
aina voinut välttyä. Tarvittiinpa jos-
kus sairasautoakin. 

Monikielinen puheensorina täytti 
ilman, eikä yksineläjänkään tarvin-
nut olla yksin. Koirakin sai kavereita.

Lomakohteessani ei ilmennyt var-
sinaisia levottomuuksia....mitä nyt 
keskenkasvuiset välillä riehaantuivat 
- tai jokunen suomalainen huonon 

viinapään omaava lomailija intoutui 
paljastamaan kaikkelle kansalle epä-
onnistuneen kotikasvatuksensa salat.

Saatoin kuitenkin istahtaa kadun-
varren penkille ja tuntea oloni turval-
liseksi jopa aamuyöllä, kun vein koi-
raa vilvoittelemaan.

Tunsin olevani paratiisissa. Varsin-
kin, jos ilma olisi ollut vähän viileäm-
pi. Niinhän se usein lomalla on.

Suosittelen kuitenkin löytämääni 
lomakohdetta jokaiselle lämpimäs-
ti. Hinta-laatu-suhdekin oli erin-
omainen.

Kohde sopii myös lentopelkoisille 
ja merikipeyteen taipuvaisille. Kysei-
nen lomakohde sijaitsee Jyväskylän 
keskustasta pohjoiseen, ja sinne vie-
vät bussit numero 12 ja 25.

 
YHteiSÖlliSYYS 
VaHVuuteNa
Ylistämääni lomakohdetta voidaan 
luonnehtia myös yhteistyön ja yh-
teisöllisyyden kulttuurilla. Näyttö-
nä tästä mainittakoon varsin onnis-
tunut Huhtasuon kevättapahtuma, 
joka toteutettiin viime toukokuus-
sa useiden eri järjestöjen ja yhteisö-
jen yhteistyöllä käytännössä nolla-
budjetilla, vapaaehtoisten panoksella 
ja lahjoittajien suopealla avustuksel-
la. Sanaa, informaatiota, leipää ja hy-
vää helluntaimieltä jaettiin yhdes-
säolon ja kaupanteon lomassa. Ke-
vättapahtuman suunnitteluryhmän 
jäsenenä (Huhtasuon Sosialidemo-
kraatit ry:n ja Huhtasuon Eläkkeen-
saajat ry:n edustajana) sekä sen juon-
tajana kiitän kaikkia kortensa kekoon 
kantaneita ja ennen kaikkea fiksus-
ti käyttäytynyttä yleisöä! Paljastetta-

koon tässä, että kevään 2011 tapah-
tuma on jo haudontavaiheessa. Pien-
tä pesämunaa myöten.

 
KuSti polKee
Paikallisen Kylätoimiston tuulikaap-
piin on perusturvalautakunnan pää-
töksellä sijoitettu postilaatikko pal-
velemaan alueen sosiaalityön asiak-
kaita.

Sosiaaliaseman lopetettuahan 
sen asiakkaat pantiin viemään hake-
mukset ja muut paperit kaupunkiin, 
vaikka kaupungin sisäinen postin-
kuljetus liikennöikin Huhtakeskuk-
sessa päivittäin!

Organisoimme viime keväänä pe-
rusturvalautakunnalle vetoomuk-
sen laatimisen asiakaspostilaatikon ja 
postin kuljetuksen puolesta. Nimilis-
tojen täyttyminen muidenkin kuin 
sosiaalitoimen asiakkaiden nimis-
tä kuvasi päättäjille sekä itse on-
gelman kuin myös alueen keskinäi-
sen solidaarisuuden.

Niinpä rohkenen todeta, että ym-
pärivuotisessa huippulomakohteessa-
ni Huhtasuolla yhteisöllisyys muo-
dostaa oivan kolmikannan inhimil-
lisyyden ja tervejärkisyyden kanssa. 

  
Kirsti Turunen 

 

KuuMaa KeSÄÄ Ja KuStiN polKua
Marraskuussa järjestetään seura-
kuntavaalit. Äänioikeutettuina ovat 
ensimmäistä kertaa 16 vuotta täyt-
täneet nuoret. Toivonkin heidän 
runsasta osallistumista äänestyk-
seen.
  Jyväskylän seurakunta on Suo-
men suurin ja se on jaettu yhdek-
sään alueseurakuntaan. Tämän leh-
den levikkialueen asukkaat kuulu-
vat pääasiassa Huhtasuon-, Keskus-
tan- tai Palokan alueseurakuntaan.
   Ennakkoäänestys toimitetaan 1.-
5. 11. 2010 mm. kouluissa, lukiois-
sa, yliopistolla, marketeissa ja kir-
koissa. Huhtasuon kirkossa ei ole 
ennakkoäänestystä lähin äänestys-
paikka on Seppälän Prisma. Ennak-
koon äänestää voi missä tahansa ää-
nestyspaikassa.

  Varsinaiset vaalit ovat kaksipäi-
väiset 14.-15. 11. 2010  ja silloin 
voi äänestää vain kunkin alueseu-
rakunnan pääkirkossa. Halssilalais-
ten äänestyspaikka on silloin Huh-
tasuon kirkko, ja lohikoskelaisten 
kaupungin kirkko. Palokan alue-
seurakunnan äänestyspaikka on Pa-
lokan kirkko.
Perusseurakuntatyö tapahtuu alue-
seurakunnissa, joissa kaikissa toi-
mivat työaloista ainakin jumalan-
palvelus, musiikki, aikuistyö, lapsi- 
ja perhetyö, rippikoulutyö, varhais-
ja nuorisotyö,diakonia-ja kansain-
välinen työ. Kullakin seurakunnalla 
on omat erityispiirteensä ja tarpeen-
sa. Huhtasuolla diakoniatyön osuus 
on huomattavan suuri. Merkittäviä 
ovat myös lapsi-ja nuorisotyö, se-

kä vanhus-ja monikulttuurinen työ.
   Pappien ja kanttoreiden rooli on 
vahva alueseurakunnissa. Alueseu-
rakunnan toimintaa johtaa alue-
kappalainen yhdessä alueneuvos-
ton kanssa. Jäsenet alueneuvostoi-
hin valitaan alueella asuvien luotta-
mushenkilöiden keskuudesta.
   Äänestysvilkkaus on  seurakunta-
vaaleissa ollut todella alhainen. Toi-
voisin, että jokainen seurakunnan 
äänioikeutettu jäsen kävisi äänestä-
mässä ja tuomassa oman osansa seu-
rakunnan toimintaan. Tulevaisuu-
den haasteet ovat seurakunnassakin 
kovat ja säästötavoitteisiin pääsemi-
nen on tuskallista.

Hyvää syksyä hyvät lukijat
Marjatta Hynynen 

SYKSYN SeuraKuNtaVaalit

huhtasuon Sosialidemokraatit ry järjestää Yhteistoiminta- ja isänpäivä-risteilyn 
tallinnaan 13.-14.11.2010. 

Risteilyn teemana on tutustuminen alueen tovereihin sekä valmistatuminen eduskuntavaalei-
hin. Kaikki tämä mukavasti edullisten Viro-tuliaisten ryydittämänä. Matkan vastuullisena matkan-
järjestäjänä toimii A&A Travels. 
Matkaan lähdetään lauantaina kello 5.00 Harjukadun tilausajopysäkiltä. 
Matkustamme Tallinkin nopeilla laivoilla. Jyväskylään palataan sunnuntaina noin kello 21.00. 

Matkan hinta on 125 €/henkilö sisältäen
- bussimatkat Jkl-Hki-Tal-Hki-Jkl. Bussi mukana Tallinnassa koko matkan ajan.
- laivaliput kansipaikoilla
- majoituksen 2-hengen huoneessa Meriton Spa-kylpylähotellissa
- aamiaisen
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 17.10.2010 mennessä sähköpostilla 
marjaliisa.tuikkanen@gmail.com 
 
Tervetuloa mukaan!

HuHtaSuolla tapaHtuu
www.sdphuhtasuo.fi

KeSKi-SuoMeN DeMarit ValMiStautuVat 
eDuSKuNtaVaaleiHiN

YHteiStoiMiNta- Ja iSÄNpÄiVÄ-riSteilY talliNNaaN 
13.–14.11.2010

TALVIUINTIKAUSI ON ALKANUT
Kauden 2010-2011 käyttömaksu on 15,00 euroa. 

avaimen hinta 10,00 euroa.
Maksun voi suorittaa arkisin Huhtasuon Kylätoimistoon,

joka sijaitsee Huhtakeskuksessa. Se on avoinna 
ma-pe klo 9.00–15.00. Lauantaina maksun voi suorittaa  
ASA:n kirpputorille, joka myös on Huhtakeskuksessa.

Hyviä uinteja!

Maanantaina 25.10. klo 18.00, eläkeläisten päiväkeskus, Nevakatu 2.
 
Tilaisuudessa Jyväskylän kaupungin kiinteistöjohtaja Esko Eriksson 
alustaa aiheesta huhtasuon koulukampuksen elinkaarihanke.
 
Tervetuloa keskustelemaan!                                     Johtokunta

huhtasuon Sosialidemokraatit ry

SYYSKOKOUS
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Я узнала об объединении Моникко от 
знакомой и это меня заинтересовало. 
Пришла на собрание, где планировалась 
деятельность на год, а позже и сама в ней 
участвовала. Спортивные мероприятия зимой 
на свежем воздухе, танцевальный кружок, 
проведения праздников в кругу хороших 
друзей с весёлым застольем. Постепенно 
вспомнился словарный запас русского языка 
и я осмелилась вести кружок финского 
языка в Хухтасуо. 
  Моникко собирает людей всех возрастов 
вместе и даёт каждому возможность 
для  культурного обогащения. В прошлом 
году наиболее крупными событиями были: 
международный фестиваль бардов, выставка 
фотографий и  праздник урожая в Айнола.
Все эти мероприятия показали настоящий 
потенциал возможностей и  многосторонних 
способностей Моникко и его компаньонов.

  Мы участвовали в субботниках, выежали в 
лес за грибами и ягодами. Перед рождеством 
проводили празденство с забавами, играми 
и кушаниями. Объединения Моникко 
заботиться о том, чтобы программа была 
разнообразная и полезна каждому. Весной 
2010 у нас была возможность познакомиться 
ближе друг с другом и поделиться умениями  
на встречах каждую неделю. Например, 
каждый из нас научился делать поделки из 
овощей и фруктов для праздничного стола.  
 Мне очень нравится Моникко с его 
деятельностью, и я там со многими 
подружилась . Хочу пожелать объединению 
Моникко плодотворного развития, новых 
совместных различного рода увлечений и 
мероприятий.        

Ейя Сиркка, секретарь Моникко (2008-2010)

Культурное обогащение 
в объединении Моникко

Kuulin Monikko ry:stä ystävältä ja kiinnostuin 
asiasta. Pääsin kokoukseen, jossa suunniteltiin 
toimintaa ja sitten olinkin mukana tapahtumis-
sa. Liikuntaa ulkona talvitapahtumassa ja sisällä 
tanssikurssin merkeissä, juhlapäiviä ystävien ja 
hyvän ruuan parissa. Venäjänkielen sanasto akti-
voitui ja rohkenin aloittaa suomenkielen opetuk-
sen pienelle ryhmälle.

Monikko ry kokoaa kaikenikäisiä toimimaan 
yhdessä ja antaa virkistävää kulttuurinautintoa. 
Viime vuoden suuret projektit trubaduuritapah-
tuma ja valokuvanäyttely useilla paikkakunnilla 
oli suuri voimannäyte yhteistyökumppanien kera. 
Lisäksi yhteistyö oli myös Ainolan Elonkorjuuta-
pahtuman kantava voima.

Talkootyön vastapainoksi on virkistäviä mar-
ja- ja sieniretkiä luontoon ja vuoden päätteeksi 
pikkujoulut seuraleikkeineen ja herkkuineen. Yh-
distys tarjoaa ravintoa sielulle ja ruumiille. Viime 
keväänä saimme mahdollisuuden tutustua jäsen-
ten erityisosaamiseen viikottain eri teemalla ko-

koontuessamme. Kukin osallistuja sai virikkeitä 
mielenkiintoisista asioista kuten hedelmä- ja vi-
hanneskoristelusta ruokapöydässä.

Olen todella viihtynyt Monikko ry:n toiminnas-
sa ja saanut uusia ystäviä. Toivotan yhdistykselle 
antoisia yhteisiä hetkiä erilaisten harrastusten ja 
tapahtumien merkeissä!

Eija Sirkka, Monikko ry:n sihteeri  (2008-2010)

VirKiStÄVÄ Kulttuuri- 
NautiNto MoNiKoSSa

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

KYLPYLÄLOMAT PERHEELLE VIIHDEUIMALA- JA VESIPUISTOLOMAT

VEDESTÄ VIRTAA PERHEELLE
Syksyn ehdoton energiapaukku on käynti kylpylässä. Työt, koulut ja muut arkiset asiat saavat kyytiä
trooppisessa lämmössä ja monet kivat tekemiset tarjoavat yhdessäolon hyviä hetkiä. Lomapäivistä
virkistyneenä kulkee arkikin sujuvammin. Tervetuloa!

Hinnat sisältävät 1 yö/2 hh/1 lisävuode lapselle (2 aik.+1-2 lasta), allasosaston vapaa käyttö ja runsas buffet-aamiainen.
Viihdeuimala- ja vesipuistolomalla majoituksen Rantasipissä ja liput kaupungin viihdeuimalaan tai vesipuistoon (2 aik.+
2 lasta). Erikoishinnat voimassa 11.-31.10.2010. Hinta ilman YkkösBonus- ja K-Plussa-korttia 95-167,-. Erikoishintaisia
huoneita rajoitetusti.

VARAUKSET 020 055 055 TAI WWW.RANTASIPI.FI. PALJON LISÄÄ SYKSYN LOMAPAKETTEJA NETISSÄ!

Tropiclandia, Vaasa alk.
Laajavuori, Jyväskylä alk.
Aulanko, Hämeenlinna alk.
Eden, Nokia alk.

129,-
129,-
150,-
150,-

perhe

Forssa & Vesihelmi alk.
Sveitsi & Sveitsin uimala alk.
Airport & Flamingo spa vesipuisto alk.
Pohjanhovi & Santasport Center alk.

85,-
96,-
99,-
99,-

perhe

Aika: Keskiviikko 3.11. klo 17.30 – 19.30 

Paikka: Marttakeskus, Yliopistonkatu 11

Alustajina toimivat asiantuntijat  Suomen Kuluttaja-
liitosta ja Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonnasta

Tilaisuuden järjestävät:
• Suomen Kuluttajaliitto ry
• Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry ja  
• Keski-Suomen Martat ry

 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asi-
asta kiinnostuneille

TALOUS TASAPAINOON!  
– Keneltä opit järkevään rahankäyttöön?
Tilaisuuden teemana on ”Kuinka kertoa lapsille ja 
nuorille talousasioista”

Tervetuloa!

 Askartelukerho

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen on mai-
nostanut hallituksen energiaveropakettia his-
torian suurimmaksi ympäristöverouudistuk-
seksi. Näin ilman muuta on. Verouudistuksen 
myötä kaikki suomalaiset kotitaloudet joutu-
vat tulevaisuudessa käyttämään nykyistä suu-
remman osan tuloistaan energia- ja lämmi-
tyskustannuksiin. Vieläpä niin, että mitä pie-
nemmät tulot, sen suurempi on korotus suh-
teessa tuloihin.

Energiaverojen kiristystä edelsi hallituk-

sen tekemä työnantajien Kela-maksun poisto. 
Ratkaisun myötä aiemmin työnantajilta ke-
rättyä sosiaaliturvaetuuksien rahoitusta siirtyi 
yli miljardi euroa valtion talousarvion kaut-
ta hoidettavaksi. Jatkossa tätä hallituksen val-
tion tuloihin kaivamaa aukkoa paikataan joka 
vuosi pääosin tavallisilta palkansaaja- ja eläke-
läiskotitalouksilta kerättävinä energiaveroina. 

Energiaveropakettinsa tueksi hallitus ei 
laatinut minkäänlaisia laskelmia toimen-
piteidensä tulonjakovaikutuksista eri tulo-

luokissa. Jos olisi laatinut, ne olisivat olleet 
karmeaa luettavaa ja ristiriidassa hallituspuo-
lueiden juhlapuheiden kanssa verotuksen oi-
keudenmukaisuudesta. Olisi paljastunut, et-
tä hallitus on jälleen antanut pienituloisille 
ihmisille pääosan esittäjän roolin tuloihinsa 
nähden suurimman laskun maksajana.

Nykyhallituksessa ollaan kyllä - aivan oi-
kein - kiinnostuneita, mitkä ovat energiave-
rouudistuksen vaikutukset ilmastoon, uusiu-
tuvien energialähteiden käyttöön tai lämmön 

yhteistuotantoon. Sen sijaan vaikutuksista tu-
lonjakoon ei puhuta sanaakaan vaan vältel-
lään keskustelua asiasta. Tämä kertoo kovasta 
arvomaailmasta. Hallitus vie verotusta tietoi-
sesti kohti tasaveroa, mutta ei halua tehdä sitä 
näkyväksi talouslukujen muodossa. 

Tasaveroista puhuttaessa on turhamaista 
neppailua johtaa keskustelua koskemaan ai-
noastaan tuloverotusta. Oleellista on ihmi-
sen ostovoima ja se mitä sille tapahtuu, kun 
välttämättömät elämisen kulut vähennetään 

käytettävissä olevista tuloista. Nykyhallituk-
sen verolinjauksilla tuloluokkien väliset osto-
voimaerot kasvavat, erityisesti vielä niin, et-
tä suurimpien pääomatulojen saajat nauttivat 
hallituksen erityissuojelua. Näin voi tapah-
tua, kun tulonjakokysymykset talouspoliit-
tisen päätöksenteon arvoperustassa hylätään.  

Reijo Laitinen
kansanedustaja (sd.)

Jyväskylä  

taSaVeroJeN tiellÄ

RUSKAPÄIVÄ -TAPAHTUMA
LOHIKOSKEN LIIKUNTAPUISTOSSA

lauantaina 16.10. klo 11–14
• Ostarin kauppakeskus- ja asuinkiinteistöhankkeen esittely 
   (NCC)
• Alueen nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja tila-asiat 
  (Jyväskylän kaupunki) 
• Liikunnallista toimintaa lapsille (Lohi-Pesis)
• Juonnettua ohjelmaa
• Buffetista kahvia, munkkeja, virvokkeita, makkaraa ym. 

tule mukaan ruskapäivään!!
Yhteistyössä:

Vastuullinen järjestäjä: Lohi-Pesis
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Se on palannut.
Turhien vakuutuslaskujen noutaja.

Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli 400 000 turhaa 
vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi 
pankki- ja vakuutusasiasi meille. Jo 100 000 euron lainasta sinulle kertyy 250  
euron arvosta OP-bonuksia, joita voit käyttää esimerkiksi vakuutusmaksuihin.
Keskitä vakuutuksesi nyt Pohjolaan. Uutena etuasiakkaana saat autovakuutuksen 
vuodeksi puoleen hintaan. Tämän edun saat Osuuspankista.
Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa.  
Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita 0100 0500.

Autovakuutusedun saa uusi Pohjolan etuasiakas liikennevakuutuksen yhteydessä. Etuasiakas on sellainen  
asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa. Tarjous on voimassa 31.12.2010  
saakka. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP:n asiakas, jonka oma  
tai perheen yhteinen pankkiasiointi on 5000 euroa.

Yhdessä hyvä tulee.

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

Tilaukset: 
Raimo Rajanen 
045 679 8234

raimo.rajanen@netti.fi 

loHiKosKeN 
alUeeN HistoRia- 
KiRJa MyyNNissä

TEHTAAN 
VALOISTA 

KAUPUNGIN 
VALOIHIN
VIELÄ PIENI ERÄ, 

HINTA 35 €

savukalat

PALOKAN                    
KALASAVUSTAMO

Saarijärventie 81
www.palokankalasavustamo.fi

Puh. 044 0988966                         

AukioloAjAt                      
Ma-Pe  11.00–18.00                             
la       10.00–14.00

tai kiinni ollessa Palokan ABC
Myymälä suljettu loman vuoksi 

11.–14.10.2010 


