
kohti korkeuksia

romaanit naapurina jo 
600 vuotta                                     sivu 2

Kiistelty tornitalo on saanut uusia ystäviä. Asukkaat suhtautuvat myönteisesti ostoskeskuksen uudisrakennuksiin. 
Valmistumisen myötä koko lähialueen ilme kirkastuu.

aluelehti                                                             2/2011Lohikosken • paLokan • vesangan • tikkakosken • huhtaSuON

Lohikoskella muutostahti 
on kova                                         sivu 2

kolikkotupa monien 
mahdollisuuksien  paikka          sivu 7

Monikko ry hyvässä vedossa
                                                            sivu 7



Pohjoinen Jyväskylä2

KoliKKotuvalla, KoliKKotie 2 C holsti

lohiKosKella taPahtuu

NAAPURIT TUTUIKSI
Sunnuntaina 16. lokakuuta klo 14.00
Romanit naapurina jo 600 vuotta
Vieraanamme Kirsti Florin                     
Monipuolinen ohjelma ja kahvitarjoilu
Tilaisuus on avoin kaikille

NAURA NIIN JAKSAT!
KIRJAILIJAILTA
Keskiviikkona 19. lokakuuta klo 18.00
Mukana kirjailijat Risto urrio ja vesa karvinen
Tervetuloa viettämään mukavaa iltaa!
Mahdollisuus ostaa kirjoja.

KARAOKE 
LAULUILTA
Keskiviikkona 26. 
lokakuuta klo 18.00

Lauletaan yksin ja yhdessä.

Tule iloiseen joukkoomme ja

tuo ystävä mukana !

lohikosken eläkkeensaajilla on joka maanantai 
kerhopäivä klo 12.00  
Kolikkotuvalla Kolikkotie 2 C holsti                                                                                                                                           
                                             
• Maanantaina 17.10 ”Nivelrikko ja sen itsehoito”
   Vieraana Raija Malmivaara ja asta höglund 
   nivelrikkoyhdistyksestä 

• Tulossa videoesitys Lohikosken Sosialidemokraattien 
   100v juhlasta.

• Pikkujoulua vietetään keskiviikkona 28.11. Keitelerannassa, 
   jonne Bussikuljetus

Ilmoittautuminen Pirkolle. Hyvät jouluruuat ja ohjelmaa!

• Boccieta pelataan maanantaina kerhopäivän jälkeen 
   noin klo 14.00  

eläKeläiNeN tule MuKaaN !  
Lisää tietoa toiminnasta antavat:                                            
puheenjohtaja Pirkko Pirtinsola 0415444901 
pirkko.pirtinsola@pp.inet.fi  ja
sihteeri Raimo Rajanen 045 6798 234
raimo.rajanen@netti.fi 

LOHIKOSKEN 
ELÄKKEENSAAJAT 
ON VIRKEÄ TOIMIJA

Kaupungin järjestämässä 
Lohikosken asukastilaisuudes-
sa koululla 27.9. nousivat esil-
le vanhat asiat. Hyvänä pidet-
tiin, että on terve koulu, päi-
väkoti, kirkko, kaunis luonto, 
hyvät kulkuyhteydet keskus-
taan ja hyvät urheilukentät.

Suurena miinuksena on 
edelleen nuoriso- ja asukas-
tilan puute. Lohikosken So-
sialidemokraatit ovat tehneet 
monta aloitetta yksin ja yhdes-
sä muiden toimijoiden kans-
sa tilan saamiseksi. Sitä ei ole 
edelleenkään kaupungin suun-
nitelmissa. Tilapalvelu on teh-
nyt suunnitelman tilatarpees-
ta. Esitimme, että koulun pi-
hassa olleista parakeista yk-
si olisi jätetty nuorisotilak-
si. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Yhteistä monille esille tul-

leille valituksille oli, että vaa-
dittiin pururadan, puistojen, 
uimarantojen, lenkkipolkujen, 
hiihtolatujen ja metsien kun-
nostusta. Heinälampea esitet-
tiin kunnostettavaksi kauniik-
si puistoalueeksi.

Heinälammentien ja Sep-
päläntien risteystä koskien 
olemme tehneet useita aloit-
teita liikenneympyrän saami-
seksi. Samalla tulisi korjattua 
vaarallinen kevyen liikenteen 
tunneliristeys. Asia nousi taas 
kerran vaatimukseksi asuka-
sillassa. Virkamiehiä olisi voi-
nut olla enemmän paikalla. 
Toivottavasti terveiset meni-
vät perille.

MitÄ Muuta Kuuluu
Paloasemaa on alettu raken-

tamaan Lahjaharjun hautaus-
maan taakse. Se luo lisää tur-
vallisuutta, kun paloautot ja 
ambulanssit sijaitsevat lähellä.

Tornitalo Majakka on ra-
kenteilla ja siitä tulee hieno 
maamerkki Lohikoskelle.

Majakan viereen rakenne-
taan uusi kauppa Valintatalo. 
Se valmistuu ensi kesänä.

Valintatalossa on laajempi 
valikoima, kun Siwassa.

Verikokeissa voi käydä Pa-
lokan terveyskeskuksessa. Siel-
lä on hyvät parkkipaikat ja 
bussilla pääsee portille. Lää-
käripalvelut voi myös muut-
taa Palokaan terveyskeskuk-
seen Tapionkadun terveyskes-
kuksesta. Luultavasti kaikkien 
Lohikoskelaisten terveyspalve-
lut muuttuvat Palokkaan syk-
syllä 2012.

Koulun remontti on onnis-
tunut ja ainakaan vielä ole to-
dettu sisäilmaongelmia.

Lohikosken päiväkoti on sa-
neerattu ja Kolikkotien päivä-
koti odottaa purkajia.

Kolikkotupa Kolikkotie 2 
C Lahjaharjussa on vuokratta-
vissa kokouksiin ja perhejuh-
liin. Katso ilmoitus lehdestä.

Kirkon kerhotilat odotta-
vat saneerausta. Kirkon rivita-
lo myydään.

Pienkirjasto koululla on 
otettu hyvin vastaan. Uusi kir-
jastoautopysäkki on Kolikko-
tiellä. Entinen Lohikosken kir-
jastorakennus on myynnissä.

Lohi-Pesis ja Jyväskylän 
Lohi suunnittelevat paluuta 
yhteiseen seuraan Jyväskylän  
Lohi.

MitÄ Kuuluu lohiKosKelle

Presidentinvaalit luovat hienon mahdollisuu-
den demokratiassa aina niin tärkeälle kansa-
laiskeskustelulle. Presidentin tehtävä herät-
tää kansassa voimakkaita mielipiteitä. Ote-
taan kantaa ja mikä sen parempi.

Tehtävä on valtaoikeuksiin liittyvästä kes-
kustelusta riippumatta erityisen arvokas, sil-
lä maan isä tai äiti on jokaisen suomalaisen 
presidentti. Tämä velvoittaa meidät ehdok-
kaat keskustelemaan laajasti kansalaisia kos-
kettavista asioista eikä lukkiutumaan eipäs-
juupas-väittelyihin tai ajamaan yhden asian 
liikkeiden kaltaisia tavoitteita.

Toimiessani kansanedustajana ja myöhem-
min ministerinä opin nauttimaan ja arvos-
tamaan sitä ''suoraa lähetystä'', jota erilaiset 
kansalaisten kohtaamiset edustivat. Viime 
eduskuntavaaleissa moni äänestäjä koki, että 
suora lähetys vallassa olevien ja kansan välil-
lä oli poikki. He etsivät uuden kanavan - uu-
den ehdokkaan, uuden puolueen. Poliitikko, 
joka tästä järkyttyi, voi vain katsoa yllättynei-
tä kasvojaan peilistä.

Suomalaiset ovat ennennäkemättömien 
haasteiden edessä. Ulkoapäin meitä puser-
taa maailmanlaajuinen talouskriisi, Euroo-
pan unionin eripuraisuus ja näistä laskeutu-
va sumuverho, joka estää meitä näkemästä, 
miten kriisit ratkaistaan kestävästi. Suomes-
sa pitäisi kirjoittaa uusia menestyskertomuk-
sia, joilla Suomi pidetään osaavien, innovatii-
visten ja arvostettujen maiden joukossa ja joi-
den varassa myös ihmisten henkilökohtaiset 
menestyskertomukset kirjoitetaan. Siis: hy-
vinvointi-Suomena.

Uusissa tarinoissa kannetaan 2010-luvul-
la korostetusti huolta lapsista ja vanhuksis-
ta, joita viime vuosien hyvinvointi-Suomi on 
pahasti laiminlyönyt. Uudet tarinat ovat it-
sestään selvästi kirjoitettu luontoa ja ympä-
ristöä kunnioittaen.

Vaaleissa kansa valitsee erilaisten arvo-
jen välillä. Presidentti on tärkeä arvojohta-
ja ja siksi ehdokkaiden on tuotava arvon-
sa ja arvostuksensa venkoilematta äänestäji-
en tietoon.

Näissä vaaleissa tehdään raskaan sarjan va-
lintoja. Esimerkiksi rasismin ja suvaitsevai-
suuden tai menneisyyteen haikailevien ja 
uutta Suomea, Eurooppaa ja maailmaa ra-
kentavien välillä. Suoria lähetyksiä kansalais-
ten ja ehdokkaiden välille tarvitaan todella 
kipeästi. Tervetuloa lähetykseen!

Paavo liPPonen
sDP:n PresiDenttiehDoKas

Paavo Lipponen

www.sdplohikoski.fi

Kolikkotuvalla Kolikkotie 2 C

2.11.2011–25.4.2012 keskiviikkoisin klo 17–18.30
Yhteensä 25 kertaa. Hinta 45€/ henkilö (sis. materiaalit).

Järjestäjä Monikko ry. Jäsenalennus 10 €.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 28.10 mennessä
monikko.yhdistys@gmail.com
puh. 044 5005 012
  

VENÄJÄN KIELEN JA 
KULTTUURIN KURSSIT

KaiKKi tilaisuuDet

Lohikosken Sosialidemokraatit 
vastustivat pitkään kirjaston lo-
pettamista ja muuttamista pien-
kirjastoksi. Lohikosken Pienkir-
jasto koululla Haavikkotiellä on 
auki ma ja to kello 14-19 Per-
jantaina 10-15 Kirjastoauto py-

sähtyy Kolikkotie 2 talon pää-
dyssä keskiviikkona kello 15.50 
- 16.15 Heinälammella keski-
viikkona 18.15 -19.25 Lohikos-
ken pienkirjat pitäisi olla auki 
yhden päivän enempi ja tunnin 
pitempään.

Lohikosken, Heinälammen ja Holstin kirjastopalvelut ovat 
kunnossa.



Taas on se aika vuodesta, jol-
loin kunnat ja kuntayhtymät 
ahkeroivat seuraavan vuoden 
talousarvion kimpussa. Tehtä-
vä on erityisen haasteellinen, 
varsinkin kun koko Euroop-
pa painiskelee taloudellisessa 
epävarmuudessa, valtionosuu-
det pienenevät, ikääntyvän vä-
estön määrä kasvaa ja ensi 
vuoden verotulot ovat vaaras-
sa kutistua lisääntyneen työt-
tömyyden vuoksi. Menoleik-
kauksia, lisälainaa, veronkoro-
tuksia – vai kaikkia näitä kol-
mea? Kuntapäättäjät kaikkial-
la Suomessa punniskelevat sa-
moja asioita.

velanhoito kohta 
iso haaste

Jyväskylässä ollaan jo tilantees-
sa, jossa on vain vähän tai tus-
kin ollenkaan varaa sosiaali- ja 
terveyspuolen menoleikkauk-
sille. Menojen leikkaaminen 
ei olisi ainoastaan epäviisas-
ta, vaan mahdotonta siksi, että 
valtaosa palveluista on lakisää-
teisiä.  Lainaaminen investoin-

teihin on yleensä perusteltua, 
mutta päivittäisten palvelujen 
ylläpitoon ei varmasti. Valti-
oiden velkataakka – keino ra-
hoittaa maan alijäämäistä bud-
jettia – on nyt suurin yksittäi-
nen talouden ongelma kehitty-
neissä maissa. Velanhoito kun-
tasektorillakin tulee olemaan 
iso haaste, heti kun korot läh-
tevät nousuun. 

Puolen prosentin 
korotus?

Kaupungissa kokoomus vas-
tustaa avoimesti veronkoro-
tuksia, keskustassa ollaan se-
kä puolesta että vastaan (mikä 
näyttää olevan puolueen linja 
asiassa kuin asiassa) ja vasem-
misto pääsääntöisesti hyväk-
syy ilmeisen tarpeen puolen 
prosentin korotuksen kunnal-
lisverotukseen. 

Veroprosentti sinänsä ei kui-
tenkaan kerro koko totuutta; 
korkea veroprosentti  ei välttä-
mättä tarkoita, että kunta toi-
misi tehottomasti, tai että jul-
kiset palvelut olisivat ylimi-

toitettuja. Monien suomalais-
ten kaupunkien veroprosentti 
on tällä hetkellä 19, mutta sil-
lä saatava verotuotto vaihtelee 
suuresti. Jyväskylässä kunnal-
lisverotuloja asukasta kohden 
kertyy 2 834 euroa, Lahdes-
sa hieman vähemmän (2 794 
euroa) ja Tampereella, Oulus-
sa  ja Vantaalla huomattavas-
ti enemmän (3 039, 3 076 ja 
3 527 euroa). Espoo puoles-
taan kerää vain 17,75 vero-
prosentilla peräti 4 095 euroa 
per nuppi.  

työllisyys ykkösasiaksi

Pääkaupunkiseudun parem-
mat palkat ja alhaisempi työt-
tömyys näkyvät selkeästi näis-
sä luvuissa. Jyväskylän vero-
kertymää laskevat huomattava 
pitkäaikaistyöttömyys, opiske-
lijoiden suuri määrä – joista 
moni on osa-aikatöissä ja/tai 
kirjoilla muualla – sekä pie-
nituloisten senioreiden yhä li-
sääntyvä joukko. Uusien työ-
paikkojen luominen, nimen-
omaan tavallisille ihmisille, tu-

lisi olla ykkösprioriteetti jat-
kossa.  

Mitä Lohikoskeen tulee, on-
pa suurenmoista nähdä, että 
tornitalon ja uuden kaupan ra-
kennustyö on käynnissä täyt-
tä höyryä. Kaupungin inno-
vaatiopalvelujen järjestämäs-
sä Lohikosken asuinalueillas-
sa 29.9. ilahdutti ihmisten il-
meinen tyytyväisyys siihen, et-
tä alueella vihdoin on alkanut 
tapahtua. Nuoriso- ja asukasti-
la oli jälleen kerran osallistuji-
en toivelistan kärjessä, samoin 
kiertoliittymä Seppäläntien ja 
Heinälammintien risteykseen. 
Monet halusivat parannuksia 
myös asuinympäristöönsä – 
uimarannat, puistot ja polut 
– ja mikä tärkeintä, olivat it-
se valmiita toteuttamaan osan 
kunnostustöistä. Tämä heidän 
osallistumishalukkuutensa loi 
valoa syksyn ahdistavaan pi-
meyteen. 

Tony Melville
Puheenjohtaja

Jyväskylän Sos. Dem. 
Kunnallisjärjestö

Kataisen hallitusohjelman ta-
voitteena on välittävä ja me-
nestyvä Suomi, jossa vähenne-
tään köyhyyttä, eriarvoisuutta, 
syrjäytymistä ja epätasa-arvoa. 
Tuoreessa hallitusohjelmassa 
tavoitteeksi on asetettu mm. 
työttömyysasteen painaminen 
5 prosenttiin ja työllisyysasteen 
nostaminen 72 prosenttiin. Sii-
hen on myös kirjattu selkeästi 
painopisteet, niin nuorisotyöt-
tömyyden kuin pitkäaikaistyöt-
tömyydenkin nujertamiseen, 
mutta varsinaisessa budjetis-
sa ei kuitenkaan ole osoitettu 
riittäviä euromääräisiä resurs-
seja tavoitteiden toteuttamisek-
si. Tiedämme, että Suomi mui-
den Euroopan valtioiden mu-
kana, on velkaantumassa rajus-
ti ja sen tilanteen korjaamisek-
si kaikki mahdolliset keinot on 
nyt otettava käyttöön.

raha puhuu 

On ymmärrettävää, että vain 
kasvava ja menestyvä yritys voi 
lisätä työntekijöidensä määrää, 
joten katseet tulee kääntää yri-
tysten työllistämisedellytysten 
tukemiseen, ei niiden kaventa-
miseen. Suomen markkinoiden 
vetovoimaa on kohennettava 
ja se alkaa siitä, että suomalai-
set itse on ensin saatava luotta-
maan ja sijoittamaan Suomen 
teollisuuteen ja sitä myöden 
luoda uskoa myös ulkomaalai-
siin sijoittajiin, jotta maamme 
markkinat saadaan toimimaan 
ja kilpailukykymme maailman 
markkinoilla kohenemaan. Ei 
pidä myöskään unohtaa niitä 
osatyökykyisiä, jotka syystä tai 
toisesta eivät työllisty avoimil-

le markkinoille. Heidän avuk-
seen on luotava pysyväisluon-
toinen tukijärjestelmä. 

nuorten 
työllistämistakuu

Nuorten yhteiskuntatakuu on 
ollut voimassa jo edellisellä 
vaalikaudella. Se lupaa jokai-
selle alle 25-vuotiaalle työ-, 
harjoittelu- tai opiskelupaikan 
viimeistään kolme kuukauden 
kuluessa työttömäksi joutumi-
sesta. Nyt takuuta laajennetaan 
koskemaan myös alle 30-vuo-
tiaita vasta valmistuneita. Hy-
vä niin, mutta riittävät resurs-
sit vaan puuttuvat. Yhdenkään 
nuoren ei pidä antaa juurtua 
työttömyyteen ja sitä kautta 
tekemättömyyden kulttuuriin.

Kuntakokeilut

Pitkäaikaistyöttömyyden vä-
hentämiseksi ollaan käynnis-
tämässä hallituskauden kestä-
vä määräaikainen kokeilu, jos-
sa viimeistään 12 kuukauden 
työttömyyden jälkeen työlli-
syyden hoidon päävastuu siir-
tyy kunnalle tai kunnille yh-
teisvastuullisesti. Jyväskylään 
toivottavasti haettavaan kokei-
luun olen esittänyt rakennet-
tavaksi "paletin", jossa olisi 
tarjolla työtä esim. vesistöjen 
(mm. Jyväsjärven rannat kai-
paavat kunnostusta) ja kaupun-
gin viher- ja metsäalueiden hoi-
dossa, bioenergian keruuta, lu-
mitöitä, urheilualueiden ylläpi-
toa, erilaisten kierrätystoimin-
tojen kehittämistä jne. Kohde-
ryhmäähän meillä Jyväskylässä 
riittää ja tällä mallilla saataisiin 

tarjolle lisää kovasti kaivattuja 
miehisten alojen tukityöpaik-
koja. Uskon vankasti, että tästä 
voisi kehkeytyä malli, joka oli-
si levitettävissä laajemminkin 
Suomenmaahan.

Kolmas sektori 
mahdollisuutena

Kolmas sektori (eli järjestöt) 
tarjoavat matalan kynnyksen 
työpaikkoja ja osallisuutta yh-
teiskuntaan. Tätä työllistämis-
toimintaa voidaan edesauttaa 
mm. peruuttamalla Suomes-
sa sovellettavat EU:n valtion-
tukisäännökset, jotka nyt vai-
keuttavat kolmannen sektorin 
palveluiden kehittämistä. Kol-

mannen sektorin palveluntuo-
tannon kehittämiskohteina oli-
sivat ne puuttuvat, etenkin vä-
hävaraisille suunnatut, mata-
lan kynnyksen sosiaalipalvelut. 
Budjetin toteuttamisen tavoit-
teena työllisyyspolitiikan osal-
ta on oltava se, että jokainen 
voi kansalaisena työtä tekemäl-
lä osallistua osaamisensa ja ky-
kyjensä mukaan yhteiskunnan 
rakentamiseen ja kokea näin 
osallisuutta. Työ on paras kei-
no syrjäytymisen ehkäisemi-
sessä, köyhyyden torjumisessa 
ja kuntatalouden verokertymän 
kartuttamisessa.

Kannustinloukut pois

Koko työttömyysturvajärjes-

telmä, mukaan lukien sosiaa-
liturvajärjestelmä kaipaa uu-
distamista. Nyt työttömän tai 
työttömyysuhan alla olevan 
on lähes mahdotonta selvittää 
omia oikeuksiaan ja esimer-
kiksi sitä, mitä mahdollisesti 
tarjottavan silpputyön vastaan-
ottaminen tulisi vaikuttamaan 
hänen talouteensa. Perustur-
van varassa olevien aseman ko-
hentamiseksi työttömän perus-
päivärahaa ja työmarkkinatu-
kea sekä asumistuen tulorajoja 
korotetaan vuoden 2012 alus-
ta lukien sadalla eurolla kuu-
kaudessa. Toimeentulon perus-
osaa korotetaan 6 prosentilla 
ja yksinhuoltajien toimeentu-
lotukea 10 prosentilla. Tämän 
lisäksi työmarkkinatukeen tu-
lee tehdä muitakin korjauk-
sia. Puolison tuloista johtuva 
työmarkkinatuen tarveharkinta 
tulee poistaa, samoin työmark-
kinatukeen tulee palauttaa ns. 
suojaosa, jolloin työttömät voi-
sivat tehdä jonkin verran an-
siotyötä, ilman että työmarkki-
natukea sovitellaan. Suojaosan 
määrä voisi olla esim. 300 eu-
roa kuukaudessa.

 
työllisyyden hoidon 
rahoittaminen

Työllisyyden hoidossa on kyse 
tahtotilasta ja poliittisista va-
linnoista. Ja yksi hyvinvoinnin 
mittarihan on se, miten valtio 
ja kunnat huolehtivat heikom-
piosaisistaan. Vastuuton ja va-
kuudeton lainan anto pitää lail-
la kieltää, harmaa talous on saa-
tava kuriin sekä valtion ja kun-
tien hallintokulut, päällekkäis-
virkoineen tulee uudelleen tar-

kastella ja turhasta byrokratian 
ylläpidosta pitää voida luo-
pua. Lähtökohta pitää olla, et-
tä oman maan asiat on ensin 
hoidettava inhimilliselle tasol-
le, ennen kuin lähdetään ja-
kamaan rahaa suin päin ulko-
maille. Myös puolustusmeno-
ista voisi löytyä joku roponen 
työllisyyden hoitoon. Ja vero-
tuksen kantavana periaatteena 
tulee olla, että veroja maksetaan 
jatkossa yhä enemmän maksuky-
vyn mukaan. Suomalainen yh-
teiskunta perustuu ahkeruuteen, 
työn ja yrittäjyyden kunnioitta-
miseen, tasa-arvon, yhteisvastuu-
seen sekä toisistamme välittämi-
seen. Hyvinvointi syntyy työstä.

Eija Tuohimaa 
Toiminnanohjaaja 
Jyvässeudun Työttömät ry
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avoin, oiKeuDenMuKainen ja rohKea suoMi

Iloinen asia on että Kellarikievarin ruokala toiminnat 
siirttyvät Tourulaan Jokikievariin. Tourulassa Mataran-
kadulla on jo muut Jyvässeudun Työttömät ry toimin-
nat. Surullista on Jyväskylän korkeana jatkuva työttö-
myys. Kertovat toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa ja pu-
heenjohtaja Tuija Öystilä.

Kovaa vÄÄntöÄ vuoDen 
2012 buDjetista

Yhdistyksen ryhmätoimin-
taan ovat kaikki tervetul-
leita ja mukaan voi liittyä 
milloin tahansa. Osallistu-
minen on pääsääntöises-
ti maksutonta. Lisätietoja 
ryhmätoiminnasta ryhmi-
en vetäjiltä tai nettisivuilta 
www.jstry.fi.

Lisätietoja: 
Puheenjohtaja 
Tuija Öystilä, 
Jyvässeudun Työttömät ry                                                   
puh. 050 329 0870, 
tuija.oystila@jstry.fi

jyvässeudun 
työttömät ry
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PaloKKa

Runsaasta asunto- ja ennen 
kaikkea liikerakentamises-
ta johtuvat liikenneongelmat 
heikentävät palokkalaisten elä-
mänlaatua vuosi vuodelta yhä 
enemmän. Tilanne ei ole tul-
lut kaupungillekaan yllätykse-
nä, sillä asiaa on pidetty esillä 
jo maalaiskunnan aikaan ky-
läilloissa 1990-luvulla  ja mm. 
Palokka-Seura on kiinnittänyt 
asiaan huomiota. 
- Palokanorsi ruuhkautuu ai-
na, kun marketeissa on jokin 
iso tapahtuma, sekä aamuisin 
ja iltaisin
- Palokanorrelta on vaikeaa 

päästä kääntymään Heikkilän 
suuntaan ruuhka-aikana
- Ritopohjantien kapasiteetti 
ei riitä vilkkaina aikoina
- Saattoliikenne päiväkoteihin 
ja kouluihin ei pääse takaisin 
Rovastintieltä Ritopohjantielle
- Heinälammelta ei pääse tur-
vallisesti Ritopohjantielle au-
tolla, ja myös linja-autot juut-
tuvat  vilkkaina aikoina vasem-
malle kääntyjien ruuhkaan.
- Linja-autot joutuvat odot-
tamaan pitkiä aikoja myös 
Ukonniementien ja Seppälän-
tien risteyksessä

Tässä vain muutamia esi-

merkkejä ongelmista.

hyviä ratkaisumalleja 
kaivataan

Aikoinaan apulaiskunnanjoh-
taja vastasi Palokan kyläillas-
sa kysymykseen Ritopohjan-
tien ongelmista: ”Ei hätää, 
tehdään lisää töyssyjä ja kier-
toliittymiä”. 

Vaikka kiertoliittymä on oi-
kein hyvä sille sopivassa pai-
kassa, ei kiertoliittymä joka 
risteyksessä voi olla ratkai-
su. Ritopohjantie halkoo Pa-

lokkaa niin, että jalankulkijat 
joutuvat sitä toistuvasti ylit-
tämään. Turvalliset suojatiet 
ovat tärkeitä ja autoilijoiden 
tulisi väistää jalankulkijoita, 
vaikka he eivät aina muistaisi 
kiittääkään. 

Töyssy on autoilijan kan-
nalta luonnoton ratkaisu: en-
sin tehdään tasainen tie ja sit-
ten se pilataan töyssyllä. 

ratkaisuksi kehätie 
Palokasta 
vaajakoskelle?

Kehätie varmasti vähentäi-
si ruuhkia Ritopohjantiellä, 
mutta miten kävisi Palokanor-
ren, kun sille pyrkisi myös ras-
kas liikenne rekkaterminaaleis-
ta Laukaantien alueilta pääs-
täkseen edelleen moottoritietä 
pohjoiseen ja tietenkin pohjoi-
sesta tuleva päinvastainen lii-
kenne? Ja ongelmia tulisi myös 
Vaajakosken päässä.

Palokanorsi 
kaksikaistaiseksi?

Palokanorren muuttaminen 
kaksikaistaiseksi lisäisi kapa-
siteettia, mutta oppisimmeko 
me liikennöimään kaksikais-
taisissa ympyröissä varsinkaan 
liukkaiden kelien aikaan? Ei-

hän meistä suuri osa ole op-
pinut vielä vilkun käyttöä ei-
kä väistämään kevyttä liiken-
nettä kiertoliittymästä poistu-
essaan! Kaksikaistaisuus pel-
kästään ympyröissä ei auttai-
si, vaan koko Palokanorsi olisi 
saatava kaksikaistaiseksi mo-
lempiin suuntiin, ja se tietäisi 
mm. uutta siltaa.

rahasta se on kiinni, 
on ely-keskuksen
vastaus

Pääväylät Palokassakin, mm.  
Saarijärventie, Palokanorsi ja 
Ritopohjantie, ovat  Liikenne-
viraston tieosaston vastuulla. 
Kaupunki joutuu rakennus-
vaiheessa rahoittamaan osak-
si uusia hankkeita. Valtion 
budjetissa myönnettyjä mää-
rärahoja hallinnoi paikallises-
ti Keski-Suomen Ely-keskus

Ely-keskuksen suunnittelu-
päällikkö Jukka Lehtinenkin 
myöntää ongelmien olemassa-
olon.  Esimerkiksi Palokanor-
ren ja Ritopohjantien  kier-
toliittymälle on suunnitelmat 
olemassa, mutta valtion rahoi-
tusosuus vain puuttuu.

Ritopohjantien liikenteen 
sujuvuutta pyritään Lehtisen 
mukaan muutenkin lisäämään 
kääntymiskaistoilla ja kierto-

liittymillä. 
Omat liittymät ABC:lle 

poikkeaville, pohjoiseen mat-
kaaville sekä Palokankeskuk-
sesta etelään poistuville ovat  
tulleet esille keskusteluissa, 
mutta Jukka Lehtinen tyrmää 
ne kokonaan.  

ratkaisuja pitää löytyä

Toimiva ja turvallinen liiken-
neympäristö – tiestö - on osa 
asuinympäristöä. Jos ongelmat 
ovat jokapäiväisiä, on elämän-
laatumme uhattuna. Yritäm-
me yhdessä vaikuttaa kaikil-
la tasoilla, että ongelmiin saa-
daan korjaus.

Ensimmäinen mahdollisuus 
siihen on, kun apulaiskau-
punginjohtaja Timo Koivis-
to kertoo yleisötilaisuudessa 
Visalassa ensi keskiviikkona 
(19.10 klo 18.00) Palokan 
kaavoitus- ja liikenneasiois-
ta ja vastaa palokkalaisten ky-
symyksiin. Hän vie varmasti 
terveisiä eteenpäin. 

Erkki Huusko

liiKenneongelMat heiKentÄvÄt 
elÄMÄnlaatua PaloKassa
liiKenneongelMat heiKentÄvÄt 
elÄMÄnlaatua PaloKassa

Myös pääväylien ulkopuolelta löytyy korjattavaa. Auto väistelee Saikkosentien routavaurioita. Kuva: Timo Korhonen.
 

19.10. klo 18.00 apulaiskaupunginjohtaja  
           Timo Koivisto: Palokan kaavoituksen ja liikenteen näkymät
22.10. klo 15.00-16.30 Europarlamentaarikko Mitro Repo 
30.10. klo 14.00 Ex-ministeri, kansanedustaja 
           Susanna Huovinen: Eduskunnan värikäs syksy
17.11. perusturvalautakunnan puheenjohtaja 
           Riitta Mäkinen: Terveydenhuollon palveluverkon muutokset 
           ja vuoden 2012 talousarvionäkymät

YleisötilaisuuDet 
visalassa

Rovastintie ruuhkautuu aamuisin ja iltaisin. Kuva: Erkki Huusko.

Palokanorsi ruuhkautuu. Kuva: Erkki Huusko.

Timo 
Koivisto

aloittaa toimintansa palokan visalassa.  ensimmäinen äideille ja heidän lapsilleen
tarkoitetun kerhon kokoontuminen on maanantaina 17.10.2011 klo 14.00. 
Ohjaajana toimii anneli lahtinen.

PIENTEN LASTEN ASKARTELUKERHO
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PaloKKa

Jyväskylä on säilyttänyt ase-
mansa mainetutkimuksien  
kärkipäässä ja elinkeinoelämä 
investoi tänne, esimerkkeinä 
vaikkapa Palokan liikeinves-
toinnit.  Olemme vahvista-
neet painoarvoamme  niin val-
takunnallisesti kuin kansainvä-
lisesti.  Jyväskylän maine muo-
dostuu yhdessä tekemisestä ja 
näkemyksellisestä kehittämi-
sestä.  Yhteistyö ulkoisten toi-
mijoiden kuten  muiden kun-
tien, elinkeinoelämän ja kou-
lutusorganisaatioiden kanssa 
on tärkeää.  Vaikka moni asia 
on hyvin, kehittämistäkin on 
paljon.

uuDen suKuPolven 
organisaatiota 
raKennetaan

Jyväskylää rakennetaan kau-
punginvaltuuston 22.3.2010  
hyväksymän kaupunkistrate-
gian suuntaisesti. Myös kunti-
en yhdistymissopimukset lin-
jaavat kaupungin kehittämis-
tä. Näihin linjauksiin perustuu 
meneillään oleva Uuden suku-
polven organisaation  (USO) 
rakentaminen.  Palvelu- ja or-
ganisaatiouudistuksen tarkoi-
tuksena on koota kaupungin 
palveluja kuntalais- ja asiakas-
näkökulmasta moniammatilli-
siksi palvelukokonaisuuksiksi. 
Tavoitteena on päästä hallin-
to- ja tuotantokeskeisestä toi-
mintatavasta kuntalaisten hy-
vinvointia tukeviin, asiakas-
keskeisiin rakenteisiin ja toi-
mintatapoihin sekä toimiviin 
palveluketjuihin.  Kaupungin 
organisaatiorakenne jakautuu 
luottamushenkilö- ja palvelu-
organisaatioon. 

Kaupunginvaltuusto on 
19.9.2011 pitämässään koko-
uksessa päättänyt, että val-
tuuston 16.5.2011 päättämi-
en viiden palvelukokonaisuu-
den päätöksenteosta ja ohja-
uksesta vastaavat lautakunnat 
seuravasti:

– Palvelukokonaisuus  
Lautakunta
– Elinympäristö ja kaupunki-
rakenne 
Kaupunkirakennelautakunta
– Elämänlaatu ja kulttuuri  
Elämänlaadun lautakunta
– Kasvu, oppiminen ja per-
heet 
Kasvun ja oppimisen lauta-
kunta
– Toimintakyky ja arjen suju-
vuus sekä Terveys ja sosiaali-
nen turvallisuus 
Perusturvalautakunta 

Lautakuntien nimet vahvis-
tetään säännöissä myöhem-
min.   Lautakunnissa voi ol-
la jaostoja ja toimikuntia nii-
den johtosäännöissä määrätyl-

lä tavalla.  Myös luottamus-
henkilöiden lukumääristä pää-
tetään myöhemmin. Yhtenä  
tavoitteena on entistä parem-
min turvata luottamushenki-
löiden mahdollisuudet osal-
listua päätöksentekoon ja si-
tä kautta edistää demokrati-
an toteutumista.  Keskeisenä  
tavoitteena on  organisaati-
on madaltaminen sekä  viran-
haltija- että luottamushenkilö-
hallinnosta.  Palvelutarpeiden 
kasvu edellyttää panostamista 
”tekeviin käsiin” esim. sosiaa-
li- ja terveyspalveluissa. Kun-
tien yhdistymisen jälkeen kau-
pungin palveluksesta poistu-
neen hallinnollisen henkilös-
tön tehtävistä kaikkiaan 47 % 
on jätetty täyttämättä.

 Elinvoima, kilpailukyky ja 
konsernihallinto-palvelukoko-
naisuus on kaupunginhallituk-
sen ohjauksessa ja päätöksen-
teossa. Valtuustoryhmät ovat 
aktiivisesti osallistuneet orga-
nisaation rakentamiseen liitty-
vään valmistelevaan keskuste-
luun ja linjausten tekemiseen.  

henKilöstö ja 
Kuntalaiset 
MuKana 
KehittÄMisessÄ

Uuden sukupolven organi-
saatiota rakennetaan  yhdes-
sä johtavien viranhaltijoiden, 
henkilöstön ja luottamushen-
kilöiden kanssa.  Työtapoina 

ovat olleet esim. henkilöstön  
tulevaisuustyöpajat sekä yh-
teiset seminaarit ja keskuste-
lut.  Työn tekemisen kulttuu-
riin tarvitsemme hyvien käy-
tänteiden ohella  myös  uu-
denlaista otetta. Filosofi, pro-
fessori Pekka Himanen (Työ, 
terveys, turvallisuus 3/2011)  
kuvaa tulevaisuuden työelä-
män keskeisiksi haasteiksi sitä, 
kuinka ihmiset työssään voi-
vat. Kriittisen oleellisia teki-
jöitä ovat luottamuksen ilma-
piiri ja rikastava vuorovaiku-
tus.  Johtajuuden merkitys ko-
rostuu suunnan näyttäjänä ja 
innostajana. Tuottavuus syn-
tyy luovuudesta ja uusista ta-
voista  ajatella ja tehdä työtä.

Pidämme tärkeänä kunta-
laisten osallistumista ja vai-
kuttamismahdollisuuksien li-
säämistä.  Uuden sukupol-
ven organisaation luomisessa  
kuntalaisia on otettu mukaan 
ideoimaan ja kertomaan nä-
kemyksiään erilaisissa asiakas-
raadeissa.  Lastenparlamentti, 
nuoristovaltuusto ja vanhus-
neuvosto ovat esimerkkejä ta-
voitteesta vahvistaa kuntalais-
ten osallisuutta. Silti kuntalais-
ten osallisuuden vahvistami-
sessa on vielä paljon tehtävää. 
Asiakkaiden, palveluiden käyt-
täjien /kuntalaisten mielipitei-
den kuulemista ja kokemuksis-
ta oppimista pitää lisätä ja löy-
tää uusia työvälineitä.  Tähän 
meillä on hyvät mahdollisuu-
det, sillä esim. vastikaan päät-
tynyt kansainvälinen innovaa-
tio- ja yhteistyöprojekti CLIQ 
(creating local innovation with 
quadruple helix), jossa Jyväs-
kylä oli päävastuullisena ta-
hona,  on tuottanut lukuisan 
määrän työkaluja ja konkreet-
teja keinoja yhteisen keskuste-
lun ja kokemusten vaihdon ai-
kaansaamiseksi. 

tiuKentunut 
talousKin haastaa 
etsiMÄÄn uusia 
toiMintaMalleja 

Maailman ja Euroopan talou-
den epävarmuus ja heikkene-
minen heijastuvat myös Suo-
men kuntiin ja Jyväskylään.  
Valtionosuuksissa ja verotuk-
sessa tapahtuvat muutokset 
vaikeuttavat vuoden 2012 ta-
lousarvion suunnittelua. Vel-
kaanutmisen lisääntyminen 
on selkeä uhka; velkaantumi-
sen pysäyttäminen on kuiten-
kin asetettu tavoitteeksi kunti-
en yhdistymissopimuksissa ja 
kaupunkistrategiassa. 

Jyväskylän saamat valtion-
osuudet ovat n. 20 % talous-
arvion sisältämistä menoista. 
Loput kulut katetaan kun-
nallisveroilla ja erilaisilla pal-
veluista perittävillä maksuilla. 
Valtion ensi vuoden talousar-
viossa esitetystä kuntien val-
tionosuuksien 631 miljoonan 
euron leikkauksesta Jyväsky-
län osuus on 15.4 milj. euroa.  
Palvelutarpeiden ja taloudellis-
ten resurssien välinen epäsuh-
ta on kasvamassa. Lisääntyvä 
työttömyys on Jyväskylällekin 
suuri uhka.

 Talousarvion laadinta edel-
lyttää poliittisten ryhmien vas-
tuullista ja yhteistä keskuste-
lua seuraavien viikkojen  aika-
na. Kaupunginjohtaja julkistaa 
oman talousarvioeskityksensä 
14.10.2012. Kaupunginhal-
lituksen talousarvioseminaari 
pidetään 1.-2.11.2012. Val-
tuusto käsittelee talousarviota 
28.11.2012. 

Ulla Lauttamus
Kaupunginhallituksen pu-

heenjohtaja, Jyväskylä
ulla.lauttamus@jkl.fi

toiMintaYMPÄristön MuutoKset 
haastavat KehittÄMistYöhön

Palokan koulu- ja kirjastopalvelut paranevat ensi vuonna merkittävästi, kun nyt vielä rakenteilla olevan monitoimitilan ovet avautuvat syksyl-
lä. Kuva: Timo Korhonen. 

Sirkka Karhula keräsi seniorimessuilla ikäihmisiltä palautetta kaupungin tuottamista palveluista ja niiden tu-
levaisuudesta. Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä.
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huhtasuo

Huhtasuon koulu on aloittanut 
kuluvan lukuvuoden historian sii-
pien havistessa: on menossa vii-
meinen lukukausi koulun nykyi-
sessä kiinteistössä.

Huhtasuon koulu on palvellut 
oppimispaikkana huhtasuolaisil-
le lapsille erinomaisesti vuodesta 
1975. Koulu oli aikanaan moder-
ni monien mahdollisuuksien ta-
lo. Silloin sitä käytiin ihailemassa 
eri puolilta Suomea ja ulkomaita 
myöden. Talossa on työskennelty 
yli 35 vuotta.

Vuosien kuluessa talo on van-
hentunut ja olemme joutuneet 
luopumaan monista hienouksis-
ta: mm uimahalli jouduttiin sul-

kemaan sisäilmaongelmien vuoksi 
jo muutama vuosi sitten. Liikun-
tasali ei ole ollut koulun käytössä 
Sisäilmastotyöryhmän päätöksel-
lä, kun salissa alkoivat oireilla se-
kä oppilaat että henkilökunta. Si-
säliikunnan opetus on järjestetty 
jo useana vuonna alueen muissa 
saleissa: Huhtaharjun ja Huhta-
rinteen kouluilla sekä seurakunta-
keskuksessa.

Sisätiloja on remontoitu vuosi-
en varrella, että tilat ovat pysyneet 
terveellisinä ja turvallisina. Sisäil-
maongelmaa on välillä ollut, mut-
ta Tilapalvelu on pitänyt koulus-
tamme ja meistä siellä työsken-
televistä lapsista ja aikuisista hy-

vin huolta: aina on heti tartuttu 
ongelmiin ja yritetty löytää kor-
jauskeino.

Huhtasuon koulun tulevaisuut-
ta on väistötiloissa työskentely ja 
uusi yhtenäiskoulu.

Tämän hetken suunnitelmien 
mukaisesti Huhtasuon koulu toi-
mii tammikuusta alkaen väistöti-
loissa Cygnaeuksen koulun pihal-
la olevissa viipaleissa. Oppilaiden 
koulupäivä muuttuu oleellisesti 
koulumatkojen osalta. Tarkempi 
suunnittelu oppilaiden kuljetuk-
sista on paraikaa menossa. Tie-
dossa on kuitenkin, että oppilai-
den kuljetus järjestetään turvalli-
sesti tilausbusseilla.

Koulutyö muuten kuin koulu-
matkojen osalta jatkuu ihan nor-
maalisti väistötiloissa. Viipaleis-
sa on tavalliset luokkahuoneet 
ja opetusvälineistö kuten tähän-
kin asti. Kaikki erikoistilat mm 
liikuntasali ja teknisen käsityön 
luokka ovat kuitenkin vielä kevät-
lukukauden remontissa.

Väistötiloihin lähteminen he-
rättää meissä jokaisessa monen-
laisia kysymyksiä, ehkä pelkoja, 
mutta myös toiveita.

Minä haluan nähdä väistöajan 
myös mahdollisuutena: olem-
me kävelymatkan päässä kaikista 
keskikaupungin palveluista. Nyt 
olemme voineet viedä oppilai-

ta vain tosi harvoin esim muse-
oihin, mutta väistövuosina se on 
mahdollista huomattavan paljon 
useammin.

Samoin meillä on kävelymat-
kan päässä Harjun urheilukenttä, 
yliopiston alue jne.

Puutteita väistötiloissa tieten-
kin myös on.  Täällä Huhtasuol-
la olemme tottuneet, että välitun-
tipihat ovat erinomaiset. Lapsil-
la on tilaa ja välineitä viettää ak-
tiivista välituntia leikkien ja pe-
laten. Väistötiloissa välituntipihat 
ovat pienemmät. Joudumme eri-
tyisen tarkkaan suunnittelemaan 
ja järjestelemään, että välitunnit 
ovat edelleen virkistyskohtia lap-
sille. Samoin olemme tottuneet 
upeisiin hiihto- ja muihin ul-
koilumahdollisuuksiin. Ne puut-
tuvat tietenkin keskikaupungil-
ta. Toki pyrimme myös siellä saa-

maan mahdollisuuksia hiihtoon 
ja luisteluun.

Uusi koulu ja myös väistöaika 
on mahdollisuus. Toivon, että me 
huhtasuolaiset näemme sen sellai-
sena. Järjestämme lasten kulkemi-
sen turvallisesti ja pyrimme hyö-
dyntämään keskikaupungilla ole-
vat mahdollisuudet lasten koulun-
käynnin rikastamiseksi.

Palkkiona meitä kaikkia odot-
taa syksyllä 2015 aloittava moder-
ni oppimisympäristö huhtasuolai-
sille lapsille päiväkodista 9.-luo-
kan loppuun asti.

Hyvää oppimisen ja kasvami-
sen vuotta kaikille!

Tuulikki Pulkkinen
Huhtasuon koulun rehtori

huhtasuon Koulun KuuluMisia 

Riemuitse, lukijakunta, kanssani 
syksyn ihanuudesta! 

Selvisimme hengissä ennätys-
helteistä, raaoista paahteista ja 
hautovista öistä.

Kivennäis- ja nestetasapainot 
heittelivät yhdellä jos toisella; her-
moja kiristi, kivut aktivoituivat ja 
heikotti.

Monet huonosti jaksavat jak-
soivat viime kesänä entistä huo-
nommin. Fyysisesti ja psyykkises-
ti. Jotkut ovat kertoneet, etteivät 
jaksaneet tulla tukalimpina päivi-
nä lainkaan ulos kodeistaan. Su-
rullista, jos kesän liiallinen ”iha-
nuus” aiheutti vielä vuorovaiku-
tuspaitsionkin.

Nyt olemme päässeet syksyyn. 
On mukavaa tavata reippaita kou-
lulaisia reppuineen,  nuorisoa mo-
nista kulttuureista parkouraamas-
sa ja pelaamassa, vanhempia ja 
isovanhempia lasten kanssa tou-
huamassa leikkipuistossa ja jäl-
leen paremmin voivia ikäihmisiä 
liikkeellä.

Toimintapuisto on lunastanut 
paikkansa, ja on riemastuttavaa 
huomata, kuinka se on saanut 
suosiota oman asuinalueemme ul-
kopuolellakin asuvien perheiden 
keskuudessa. Puisto on säilynyt 
yllättävän hyvässä ja siistissä kun-
nossa, mistä suuri kiitos sen vas-
tuullisille käyttäjille!

virtaa YhteisöistÄ ja 
YhteistYöstÄ
Huhtasuon Alueellinen yhteis-
työryhmä suunnitteli ja toteutti 
Huhtasuon kevättapahtuman yh-
dessä alueen toimijoiden kanssa 
viime toukokuun lopulla. Kevät-
tapahtumalla on perinteitä use-
ammalta vuodelta, ja sitä on tar-
koitus jatkaa edelleenkin vapaa-
ehtoisvoimin, näyttönä yhteisölli-

syyden voimasta. 
Mm. Huhtasuon Demarit ry. 

ja Huhtasuon Asukasyhdistys ry. 
pitivät yhteistä keittopuffettia ja 
huolehtivat tapahtuman saniteet-
tipalveluista, Huhtasuon Asa ja 
Elämän Leipä myivät muuta suu-
hunpantavaa, seurakunnan kap-
palainen Mauri puolestaan tarjoi-
li hengen ravintoa puheen ja aina 
sykähdyttävän Suvivirren muo-
dossa. 

Alueen yritykset sponsoroivat 
tapahtuma suopeina arpajaisvoit-
tojen lahjoittajina. Paikallinen ur-
heiluseura lainasi maksutta äänen-
toistolaitteet tapahtumaan.

Esiintyjät antoivat panoksensa 
ilmaiseksi yhteisön hyväksi.

Vaikka tapahtuma kokosi run-
saan osanottajamäärän, pienintä-
kään järjestyshäiriötä, edes  ros-
kaamista ei ilmennyt. Tilaisuuden 
vetäjänä olin yhteisöstämme ylpeä 
- syystäkin.

HUHTASUON ELÄKKEEN-
SAAJAT kokoontuu tiistai-ilta-
päivisin Päiväkeskuksessa.

Tulemme yhteen viihtymään, 
jakamaan informaatiota ja vaih-
tamaan ajatuksia –  joskus tulises-
tikin. Elämämme riepumattoon-
han on kertynyt vuosien saatos-
sa monen väristä kudetta, ja tur-
vallisessa yhteisössä tuo matto on 
helppo pelmauttaa esille kaikkine 
raitoineen! 

Ikääntyvillekin on tärkeää 
muistaa ja tehdä muillekin tiettä-
väksi, että olemme yhteiskunnan 
täysivaltaisia jäseniä ja tahdom-
me säilyttää henkisen vireytemme.  
Vielä työuramme tehtyämmekin 
kannamme vastuuta ja tunnem-
me huolta yhteiskunnan ja seutu-
kunnan kehityksestä, ja olemme 
myös valmiita puuttumaan ha-
vaitsemiimme epäkohtiin.. 

HUHTASUON ASUKASYHDISTYS RY

SYYSKOKOUS
Aika:    maanantai 31. 10. 2011 klo 18.00
Paikka: Huhtasuon päiväkeskus, Nevakatu 2
– Monikko ry:n puheenjohtaja Galina Ahtamo 
   kertoo yhdistyksen toiminnasta.
– Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Hallitus             Tervetuloa!

YhteisöllistÄ sYKsYÄ!
torstaina 21.11.2011 
klo 18.00
Nevakadun 
Päiväkeskuksessa 
Nevakatu 2

Esillä sääntömääräiset 
syyskokous asiat

Tervetuloa!

huhtaSuON 
SOSialiDeMOKRaatit RY

SyySKOKOUS

Neljännessyksy on täynnä uutta ja perinteistä. Kumppaneiden 
verkosto ja toiminta ovat laajentuneet entistä enemmän.  Jos vii-
me kesän liikunnan ja hyvinvoinnin tapahtumat sijoittuivat luonnon 
keskelle (retket Saarijärven Pyhä-Häkkiin, Laukaan Multamäelle ja 
kaksi yhdistyksen virkistyspäivää Kalliorannalla), niin syystoiminta 
on keskitetty pääosin monipuoliselle toiminnalle Jyväskylän kau-
pungin alueella, jota toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa 
mm. Kolikkotuvalla. Perinteinen tilaisuus Naapurit tutuksi pide-
tään viidettä kertaa yhteistyössä Lohikosken sosialidemokraat-
tien kanssa.  Ryhmätoiminta. Huhtasuolla maanantaisin suo-
men kielen opintokerho klo 15.30-17 ja 17-18 tanssi-/ liikunta-
kerho (Huhtasuon päiväkeskus, Nevakatu 2); Keltinmäellä moni-
toimitiistai (kädentaito, ruoanlaitto, liikunta, tanssit, kuoro, askar-
telu) klo 15-18 Keitaalla ( Silokkaantie 11). Holstissa keskiviikkoi-
sin venäjän kielen ja kulttuurin-kurssit klo 17-18.30 ( Kolikkotupa, 
Kolikkotie 2C).

Syksyllä meillä on muutakin ja kumppaneita on myös kaupun-
gin ulkopuolelta. Yhteistyö Eläkeläisten ry:n kanssa (Teemme 
yhdessä -hanke) mahdollistaa Monikon ryhmätanssiesityksen 
Seinäjoen kulttuurikilpailussa 1-2.11. Vanhustyönkeskusliiton jär-
jestämässä Ikääntyvät maahanmuuttajat- seminaarissa 19.10 
Helsingissä yhdistys jakaa kokemuksia maahanmuuttajien in-
tegroitumisesta yhteiskuntaan ja siitä, miten ikääntyvät maahan-
muuttajat huomioidaan Monikon ja Jyväskylän kaupungin toi-
minnoissa.  

Yhdistyksellä on jo pysyvää toimintaa pohjoisen kaupungin alu-
eilla mm. Huhtasuolla, Lohikoskella ja Holstissa sekä pikku hiljaa 
kehitetään yhteistyötä muidenkin alueiden kanssa. Olemme juuri 
esitelleet Monikkoa kaupungin läntiselle alueelle, Kukkulan-kaikku 
lehdelle ja Keltinmäen asukasyhdistys mukanamme. Huhtasuon 
asukasyhdistys on kiinnostunut yhteistyöstä ja parin viikon pääs-
tä Sepänkeskuksessa pidetään infotilaisuus Jyväskylän eläkeläi-
sille, jotka ovat kiinnostuneet organisaatiomme ja eri kulttuureis-
ta. Marraskuussa Korpilahden Alkio-opistossa pystytetään valo-
kuvanäyttelymme ”Erilaisten samanlaisuus”. 

Monikon jäsenten ja kumppaneiden riveissä ovat edustettuina 
eri ammattitaustat ja osaaminen on monipuolista. Tämä on yhtei-
nen voimavaramme, jota pitää käyttää parannettaessa ja ylläpi-
dettäessä kaikkien asukkaiden elämän laatua, hyvinvointia ja mo-
nenlaista tietoa toisistamme.  Tästä näkökulmasta vapaaehtois-
toiminnalla ja vertaistukitoiminnalla on asukkaiden kesken eri-
tyinen merkitys: autamme toisiamme omalla osaamisellamme ja 
jaamme tietoamme ja kokemuksiamme toistemme kesken.  

Hyvä lukija! Jos haluat auttaa yhdistyksemme kehittämistä ota 
yhteyttä: monikko.yhdistys@gmail.com tai 
www.monikkoyhdistys.com sekä 044 5005 012. 

Alina Ahtamo
puheenjohtaja
  

Monikon syksyn tervehdys

Уже четвертая осень объединения полна как традиционно-
го так и нового. Моникко идёт вперед осуществляя свои це-
ли. Сеть партнеров, сама деятельность и её содержание рас-
ширились. Если прошлым летом направленные на здоровье и 
спорт мероприятия проводились на лоне природы ( походы в 
Саариярви Пюха-Хакки, в Лаукаa Мултамяки и 2 дня отдыха 
в Каллиоранта), то осенние мероприятия главным образом 
рассредоточены по районам города, которые осуществляют-
ся при поддержке партнеров. Так уже ставшая традиционной 
встреча- Знакомства с соседями- проводится 16.10 совмест-
но с обществом социал-демократов из Лохикоски. А так вы-
гладит расписание кружков в райнах города: В Хухтасуо- 
по понедельникам кружок финского языка с 15.30-17 и с 
17-18 танцы/ физкультура  в помещении дневного центра в 
Хухтасуо). В Келтинмяки в помещении Кейдас по вторникам 
с 15-16.30 ( рукоделье, кулинария, физкультура, танцы, хор, 
подделки); В Холсти- по средам курсы русского языка и куль-
туры  с 17-18.30 в помещении Коликкотупа.

Осенью у нас с партнерами и другое запланировано за 
пределами города. Благодаря знакомству с обществом пен-
сионеров из Хельсинки/ Делаем вместе-проектом, стало воз-
можным участвовать в конкурсе танцев в Сеинаёки. А на ор-
ганизованном Союзом работы с пожилым населением семи-
наре, темой которого пожилые иностранцы,проводимый в 
Хельсинки 19.10, наше объединение расскажет о своём опы-
те и  как проходит процесс интеграции пожилых иностранцев 
в финском обществе и как в деятельности Моникко и города 
отражена работа с пожилыми иностранцами.

По нашей деятельности нас знают в так называемых "се-
верных" районах города ( Хухтасуо, Лохикоски, Холсти) и по-
тихоньку мы развиваем совместную работу в других районах. 
Моникко только что представилось "западным " районам в 
их местной газете Куккулан- каикку,где началась совместнaя 
деятельность с объединением жильцов в Келтинмяки. Будем 
строить общие планы с содружеством жильцов в Хухтасуо. 
Через две недели в Sepänkeskus будет встреча с городской 
организацией пенсионеров, которые заинтересованы узнать 
больше о нашей организации и о разных культурах.  В Аlkio-
училище в Корпилахти в ноябре будет организована фотовы-
ставка Моникко "Еrilaisten samanlaisuus". 

Как у членов Моникко так и в ряду компаньонов можно 
найти различные профессии и многосторонние знания и уме-
ния. В этом наши cкрытые ресурсы и возможности, их надо 
использовать улучшая и поддерживая качество жизни жи-
телей, их благополучие и возможность лучше узнать друг 
о друге. С этом плане добровольная работа среди жильцов 
имеет большое значение: помогая друг другу тем, чем мо-
жем и как можем, давая совет или делясь опытом, мы в ре-
зультате помогаем себе, учимся новому и главное узнаём 
больше о себе. 

Уважаемый читатель! Если есть возможность помочь в 
развитии объединения, обратись к нам : monikko.yhdistys@
gmail.com или www.monikkoyhdistys.com и тел. 044 5005 012. 

Алина Ахтамо
председатель         

Осеннее приветствие Моникко

Yhdistyksen puheenjohtajana 
iloitsen sen vireydestä ja kasvavas-
ta jäsenmäärästä sekä toivotan en-
tisten rinnalle uudet jäsenet ter-
vetulleiksi! 

SYYSKOKOUSTA VIETÄMME 
TIISTAINA 29.11.KLO 15.00 
PÄIVÄKESKUKSESSA.

Tervetuloa!
    Kirsti Turunen

  

Yhteisyöllisyyttä Kangaslammen toimintapuistossa.

taLViuiNtikausi oN aLkaNut 
kaakkoLaMMeLLa
Kauden 2011-2012 käyttömaksu 20 euroa. 
Avaimen hinta 10 euroa.

Maksun voi suorittaa arkisin Huhtasuon Kylätoimistoon 
joka sijaitsee Huhtakeskuksessa. Se on avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00.  Lauantaina ja iltaisin sen voi maksaa  
ASA:n kirpputorille, joka myös on Huhtakeskuksessa.
Hyviä uinteja
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lohiKosKi

Metallityöntekijän 
liittokokous on 2012.
Siellä tehdään tärkei-
tä päätöksiä liiton edun-
valvonnasta. Olen tehnyt 
omalle ammattiosastolle-
ni Valmetin Metallityönte-
kijöitten osasto 74:lle esi-
tyksen liitokokousaloit-
teeksi.
Esitän, että liitto päättäi-
si muuttaa pääasiallisek-
si pankiksi Osuuspankki-
en Keskuksen, koska se on 
suomalainen ja jäsenten-
sä omistama pankki.
Luottamus Nordean me-
ni lopullisesti kun se il-
moitti noin 600 työnteki-
jän irtisanomisesta, vaik-
ka pankki oli tehnyt hy-

vää tulosta. Pankin omis-
tus on suurelta osalta siir-
tynyt ulkomaille. 

Liittokokousvaali ehdokas 
Raimo Rajanen

Hallintojohtaja Perttu Puro 
millainen yritys on Osuuskun-
ta Tradeka-yhtymä?
Mitkä ovat sen liiketoimin-
ta alueet ?

Osuuskunta Tradeka-yhtymä on 
hallinnointi osuuskunta, joka omis-
taa Suomen johtavan hotelli- ja ra-
vintoalan yrityksen Restel Oy:n se-
kä noin 16 % Suomen Lähikauppa 
Oy:stä. Jäseniään osuuskunta palve-
lee tarjoamalla heille palveluja, etu-
ja ja alennuksia. Jäseniä osuuskun-
nalla on tällä hetkellä noin 280 000.

Mitä tarkoittaa yhteiskuntavastuu 
kun puhutaan Osuuskunta Trade-
ka - yhtymästä ?

Yhteiskuntavastuu ja vastuu ympä-
röivästä yhteiskunnasta on meille 
luonteva ja perinteiden osa osuus-
kunnan toimintaa. Olemme määri-
telleet sen niin, että kannamme vas-
tuuta samoista asioista kuin osuus-
kunnan jäsenet omassa arjessaan. 

Tähän liittyen lahjoitamme vuosit-
tain lähes 500 000 euroa jäsenis-
tömme arvopohjaa lähelle olevaan 
yleishyödylliseen toimintaan. 
  Lisäksi kiinnitämme liiketoimin-
nassamme  huomiota vastuullisuu-
teen, mm ympäristöön liittyen. 

Osuuskunnalla on merkittävä tai-
dekokoelma, josta pieni osa oli 
keväällä nähtävänä myös Jyväsky-
lässä. Millaisista määristä puhu-
taan ja mikä on sen rahallinen ar-
vo? Onko taulut ja veistokset jos-
sakin nähtävillä ?

Osuuskunnalle on tosiaan vuosi-
kymmenten mittaan kertynyt mit-
tava taidekokoelma. Se käsittää mel-
kein 600 taideteosta yli 200 suoma-
laiselta taiteilijalta. Teoksia on aika-
naan hankittu paikallisesti ja yleen-
sä paikallisiin aikalaistaiteilijoihin 
painottuen. Mukana on runsaas-
ti työn ja arjen kuvauksia niin maa-
seudulla kuin kaupungissa. Öljyvä-
rimaalausten lisäksi kokoelma käsit-

tää myös joukon veistoksia eri ma-
teriaaleista ja grafiikkaa. Kokoelmaa 
on myös kartutettu myös viime vuo-
sina hankkimalla kokoelmaan koti-
maisten, nuorten polven taiteilijoi-
den teoksia. 

Jyväskylän taidenäyttelyn yhteydes-
sä Osuuskunta Tradeka-yhtymä an-
toi mittavan taidetalletuksen Kes-
ki-Suomen museolle. Talletettavat 
teokset olivat Jyväskyläläisten tai-
teilijoiden Erkki Heikkilän, Jaakko 
Mannisen sekä Helmer Selinin maa-
lauksia. Talletettavia teoksia oli yh-
teensä 34 kappaletta.

 Osuuskunnan taidekokoelma ei ole 
pysyvästi nähtävissä missään mut-
ta olemme koostaneet kokoelmasta 
näyttelyn, joka kiertää parhaillaan 
eri puolilla maata. 

Perttu Puro
Hallintojohtaja

Osuuskunta 
Tradeka-yhtymä

hallintojohtaja Perttu Puro

osuuskunta tradeka-yhtymä?

Tilaukset: 
Raimo Rajanen 
045 679 8234

raimo.rajanen@netti.fi 

lOhiKOSKeN 
alueeN hiStORia- 
KiRJa MYYNNiSSä

TEHTAAN 
VALOISTA 

KAUPUNGIN 
VALOIHIN
VIELÄ PIENI ERÄ, 
Ale hinta 20 €

(35 €)

Välityspalkkio 4,93 % (sis. alv.) velattomasta hinnasta. Minimipalkkio 2460 € (sis.alv.) tai sop. mukaan.

Maan luotetuin* välittäjä tietää mitä Suomi kodissasi rakastaa.

Eija Malin
LKV

Jyväskylä / Forum
050 569 3663

Outi Lehtonen
LKV, KiAT

Jyväskylä / Forum
050 349 8543

Sirpa Lehto-Immonen
KED • LKV

Jyväskylä / Forum
050 345 2369

Seija Junikka
LKV

Jyväskylä / Forum
050 581 8217

Esa Höri
Jyväskylä / Forum

050 340 2101

Matti Majamäki
LKV

Jyväskylä / Forum
0500 642 809

Outi Karppinen
KED • LKV

Jyväskylä / Forum
050 314 1075

Mikko Raivio
KiAT

Jyväskylä / Forum
050 401 6340

Sisko Hakkarainen
LKV

Jyväskylä / Joutsa
 0500 644 227

Lea Vuorinen
myyntipäällikkö

toimitilat
Jyväskylä / Forum

010 256 5846

Anu Paajanen
Jyväskylä / Seppälä

050 341 0665

Eeva Siltasalmi
YKV • LKV

Jyväskylä / Forum
0500 648 358

Tapio Kiiski
myyntipäällikkö, LVV 
Jyväskylä / Forum

050 599 6162

Karin Torikka
LKV

Jyväskylä / Forum
0500 640 506

Nina Saleva
myyntipäällikkö, LKV

Palokankeskus
050 362 4147

Katja Pyörälä
LKV

Palokankeskus 
050 368 4950

Päivi Riuttamäki
LKV

Jyväskylä / Puistokatu
010 256 5541

Teuvo Salmenjoki
LKV

Jyväskylä / Puistokatu
050 588 0739

Markus Tammiruusu
Jyväskylä / Puistokatu

0400 511 021

Jorma Numminen
myyntipäällikkö

LKV, AKA-asunnot
Jyväskylä / Puistokatu

050 568 6221

Tarja Tolvanen
Jyväskylä / Puistokatu

050 596 7956

Seppo Huttu
myyntipäällikkö, LKV 

Jyväskylä / Seppälä
050 596 7913

Hannele Aro
Jyväskylä / Seppälä

050 365 1978

Merja Parviainen
konttorinj, LKV

Äänekoski
0500 645 722

Janne Särkkä 
toimitusjohtaja, LKV

010 256 5509
050 314 1074

Kirsi Lampinen
konttorinj, LKV
S-järvi/Karstula
0500 642 311

Jari Pajari
Äänekoski

040 721 2351

Arja Pilvinen
LKV, KiAT

Äänekoski/Viitasaari
050 368 7835

* Taloustutkimus Oy: 
Kiinteistönvälitysketjut 2010.

Keski-Suomen 
OP-Kiinteistökeskus Oy 

Asemakatu 7, Jkl. P.  010 256 5950  
Puistokatu 1, Jkl P. 010 256 5981
Palokankeskus, P. 010 256 5844  

Seppälä, Vasarakatu 29, 
P. 010 256 5722

Kolikkotuvalla on 50 hengen kerhohuone ja
Tilava keittiö / oleskelutila.

Siellä voi järjestää 
perhejuhlia, koulutusta ja kokouksia

Käytössä ovat asianmukaiset AV-laitteet.
Vuokraus asioissa sinua palvelee Pirkko Pirtinsola

puh. 041 5444901 pirkko.pirtinsola@pp.inetfi 
Kolikkotupa sijaitsee Holstissa, osoitteessa

Kolkkotie 2.C Jyväskylä 40320

KOLIKKOTUPA ON MONIEN
MAHDOLLISUUKSIEN PAIKKA keskuskuLMaN kukka

hautaustoiMisto

Kauppakatu 3, 40270 Palokka
puh. (014) 378 3862

040 758 2907
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Suoritamme laadukasta kiinteistönhoitoa
ja siivousta jo 39 vuoden kokemuksella.

POHJOINEN JyVÄSKyLÄ

Painosmäärä: 18 000 kpl
Jakelu: Jyväskylä

POIMI
parhaat

PÄÄLTÄ

LUE LISÄÄ:  

rantasipi.fi

 kahden hengen 
kylpylälomaa10

KAUPAN PÄÄLLE!

KESKITTÄMÄLLÄ KOKOUSOSTOT

Kokoustarjonnan parasta satoa

MEILLÄ TIEDÄT MITÄ MAKSAT!
Kotimainen täyden palvelun katsastusasema

Seppälän Citymarkettia vastapäätä!

Vasarakatu 26, Jyväskylä. P. 020 795 9900. Ma–pe 9–17.

59e

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOTKATSASTUSPAKETTI

Sis. tarvittavat päästömittaukset.

KOTISIIVOUKSET
IKKUNOIDENPESUT
TOIMITILASIIVOUKSET

A&A Travels Oy
www.a-atravels.fi

Ammattikuljettajat 
palveluksessanne! 

Tilausajot ja 
matkapalvelu

Matkapaketit ryhmille
- Laivapaketit
- Teatterimatkat
- Ryhmämatkat Eurooppaan,                   
  Pohjoismaihin, Baltiaan ja 
  Venäjälle

Puh.020 7622 666

Tilausajoihin liitettävissä
- Ruokailu- ja kahvitarjoilu

email: a-a.travels.oy@kolumbus.fi

PALOKAN                    
KALASAVUSTAMO

Saarijärventie 81
www.palokankalasavustamo.fi

Puh. 044 0988966                         
AukioloAjAt                      

ti-Pe 11.00–18.00  la 10.00–14.00

Palokan Prismassa
kylmäsavugraavilohta

tilaa joulukalat ennakkoon!

AALTO-SALI
Tyyliä tilaisuuksiin

AALTO-SALI
Parhaalla paikalla

Väinönkatu 7

JYVÄSKYLÄ

010 231 4400

www.aaltosali.fi

140 x 115 mm
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