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Lohikosken eLäkkeensaajat 
kutsuvat mukaan!

Mikä on se järjestö joka järjestää monenlaisia 
tapahtumia yksin ja yhdessä yhteistyökump-
paneittensa kanssa, jo 103 vuotta. Se on Lo-
hikosken Sosialidemokraatit työväenyhdistys 

Toimintaa pyörittää johtokunnan apuna 
monet jaostot. Kulttuurijaoston ja Naisjaos-
ton vastuulla ovat karaoke-lauluillat ja näyt-
teleminen sekä Kansainvälinen Naistenpäi-
vän juhla. Naapurit Tutuiksi –illat, jossa tu-
tustutaan eri kulttuureihin, ruuan ja laulun 
voimalla. Äitienpäivää vietetään juhlapäivän 
aattona lauantaina. Joka kesä on järjestet-
ty retki Pyynikin kesäteatteriin ja tehty mat-
ka naapurimaihin. Niin tehdään myös tänä-
kin kesänä. Myyjäiset ja kirpputori kuuluvat 
myös ohjelmaan.

Elämäntapajaoston tehtäviin kuuluu ret-
ket luontopoluille, kalakilpailut sekä valistus-
työ oikeista elämäntavoista ja terveysluennot.

poliittinen vaikuttaminen 

Politiikkaa puhutaan kerran kuukaudessa Jäl-
kiviisaissa. Tervetuloa mukaan!

Järjestämme Jyväskyläläisille keskustelu 
ja kuulemistilaisuuksia kaupungin asiois-
ta.  Erittäin aktiiveja olemme olleet kirjasto-
jen säilymisen puolustamisessa jo10 vuoden 
ajan. Nuoriso- ja asukastilan saamista Lohi-
koskelle on ajettu voimallisesti. Silloin, kun 
vielä oli nuorisotilat, yhdistyksen nuoret pi-
tivät tiloja auki perjantai-iltaisin.

Kankaan tehtaan alueesta olemme järjestä-
neet jo 2 avointa yleisö tilaisuutta Katso Lo-
hikoskella tapahtuu ilmoituksesta. milloin 
on seuraava.

Osastomme jäsenillä on useita luotta-
mustehtäviä. Yhteydet ja vaikuttamiskanavat 
kaupungin päätöksentekoon ovat kunnossa. 
Meillä on ollut 4 kansanedustajaa, viimek-
si Reijo Laitinen. Monet ammattiyhdistys-
aktiivit ovat löytäneet poliittisen kodin Lo-

hikoskelta
Viestintäjaoston tehtävänä on Pohjoinen 

Jyväskylä lehden tekeminen 2 kertaa vuodes-
sa. Yhdessä Huhtasuon ja Palokan sosialide-
mokraattien kanssa.

Yhdistyksellä on kesämökki Leppävedellä 
Kaunisharjun takana. Se on yhdistyksen jä-
senten käytössä. Siitä huolehtii Mökkijaosto 

Kokous ja juhlatila ovat Holstissa Kolik-
kotie 2 C:ssä, jota voi vuokrata juhliin ja ko-
kouksiin.

Olet tervetullut yhdistyksen järjestämiin 
tilaisuuksiin. Kun asiat alkavat kiinnosta-
maan, niin lisätietoa saat netistä www.lohi-
koskensosialidemokraatit.fi sekä puheenjoh-
taja Allan Kemiläinen    0400542859  allan.
kemilainen@fi.relacom.com 

varapuheenjohtaja Raimo Rajanen  
045 6798 234   raimo.rajanen@netti.fi
Olet sydämellisesti tervetullut myös yhdis-

tyksen jäseneksi.

Puheenjohtaja Allan Kemiläinen

Mikä kUMMAjAinen

www.sdplohikoski.fi

AvoiMet yleisötilAisUUdet

Nimi, ikä, syntymäpaikka, perhe, lapsia?
Allan Kemiläinen, 55 vuotta, Jyväskylä, 5 lasta 
ja 13 lastenlasta.

Työhistoriasi ja missä olet nyt töissä ?
Työskentelen nykyisin Relacom Finland Oy:ssä 
rakennuttajan tehtävissä. Aikaisemmin olen 
työskennellyt YIT Teollisuus- ja verkkopalve-
luissa sekä pitkään Telia Sonerassa. Työelämää 
on takana 40 vuotta.

Missä luottamustehtävissä olet toiminut AY 
- liikkeessä ?
Luottamusmiehenä sekä ammattiosaston pu-
heenjohtajana Metalliliitossa.

Mitä luottamustehtäviä sinulla on nyt ?
Jyväskylän kaupunginhallituksen  varajäsenenä 
ja varavaltuutettu. Sekä Jyväskylän kaupungin 
rakennelautakunnan varajäsenenä. Olen pääs-
syt myös toimimaan näissä tehtävissä.

Oletko ehdolla SDP:n puoluekokousedus-
tajaksi ja syksyllä pidettävissä kunnallisvaa-
leissa ?
Kyllä olen innolla lähdössä mukaan !

On varmaan vaikea sanoa vain yksi asia, mi-
kä pitäisi Jyväskylässä muuttaa, kun korjat-
tavaa on niin paljon ?
Rahankäyttö tulisi olla solidaarisempaa eri lau-
takunnissa, nyt kun kurjuutta jaetaan eri sekto-
reille. Henkilöstön työpanosta tulisi tarkastella 
myös palvelutuottamisen ja laadun kannalta, ei-
kä vain pelkkänä kulueränä kaupungin talousar-
viossa. Palveluja tulisi vertailla, mitä se maksaisi 
ostopalvelujen kautta ja mitä kaupungin oma-
na palveluna. Supistukset vääristä paikoista joh-

tavat laatutason laskuun ja eriarvoisuuteen pal-
velujen tarvitsijoiden kesken. Siitä joutuvat kär-
simään kaupungin veronmaksajat ja pienituloi-
simmat. Esimerkkinä sosiaali- ja terveydenhuol-
topalveluja tuottavat Attendo Medone ja Mehi-
läinen, jotka jo porskuttelevat veronmaksajien 
rahoilla. Nämä ovat nähneet terveydenhuollos-
sa bisneksen Miten kaupunki ei ole huoman-
nut myös tämänkin työn olevan tuottavaa työ-
tä? Tämä on sitä uutta ”savupiipputeollisuutta”.

kUkA on lohikosken 
sosiAlideMokrAAttien 
UUsi pUheenjohtAjA ?

Puheejohtja nuija on siirtynyt vas. 
Jukka Blombergilta, Allan Kemiläiselle

kansainväistä naistenpäivää vietetään 
sunnuntaina 4.3. kello 14.00 Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2 C, holsti.
Ohjelma: Galinan tytöt tanssivat. Musiikkia esittävät Kari Kuusijoki ja 
Huru-Ukot. Naisten asemasta Kurdien keskuudessa kertoo Ali Mordi. 
Runoja lausuu Asta Höglund. Tee- ja kahvitarjoilu. 

kankaantehtaan alueen 
tulevaan asemakaava 
Siihen on vielä mahdollisuus tehdä muutos esityksiä  
tiistaina 6.3 kello 18.00 Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2 C, holsti.
Arkkitehtikilpailun esittelijänä suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen
Nyt on vielä mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen asemakaavaan.

jälkiviisaat
tiistaina 3.4.kello 18.00 Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2 C, holsti.
Vieraana kirjailija Pekka Manninen (mahdollisuus ostaa hänen kirjojaan).
Me kaikki osaamme olla jälkiviisaita; tehdään yhdessä esityksiä, miten 
tulevaisuudessa pitäisi tehdä.

talvitapahtuma ainolassa
lauantaina 17.3. kello 10.00 - 12.00. Leikkimielinen pilkkikisa. 
Klo 12.00 talvisia leikkejä. Makkaran paistoa ja teetä sekä kahvia 
myynnissä alehinnoin. 
Tervetuloa mukaan koko perheen voimin!

karaoke lauluillat
keskiviikkona 21.3. ja 18.4. jolloin lauletaan myös 
työväen lauluja kello 18.00 Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2 
C, holsti. Toukokuussa lauletaan Kalliorannassa jos on 
kiinnostusta. Ota mukaan mieleistäsi musiikkia. 

myyjäiset ja taidenäyttelyn avajaiset
lauantaina 14.4. klo 10.00 - 14.00. Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2 
C, holsti. Taiteilija paikalla.
Taiteilija Päivi Soikkelin taidenäyttely jatkuu 14.4. - 14.5.
Mahdollisuus ostaa tauluja.
Myyjäisissä myynnissä leivonnaisia, käsitöitä, 
kahvia, teetä, ym. mukavaa. Tervetuloa!

äitienpäiväjuhla
lauantaina 12.5. kello 14.00 Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2 C, holsti.
Juhlapuhujana ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja eija paloheimo. 
Musiikkia Kari Kuusijoki ja Huru-Ukot: lauluja äideille. Päivi Soikkelin 
taidenäyttely esillä. 
Koko perhe on tervetullut mukaan juhlaan!

kesäinen matka suuntautuu venäjälle ja 
viroon 8.–12.7.2012
Matkan kohteena on Pihkova, joka sijaitsee 70 km itään Viron rajasta. Asukkaita 
on noin 200 000. Kaupungissa on ikivanhoja linnoituksia. Luostarit ovat hyvin 
kunnostettuja turistinähtävyyksiä. Matkamme ensimmäinen kohde on Kronsdat, 
entinen kielletty kaupunki, jossa on nytkin sotalaivojen tukikohta. Sieltä matka 
jatkuu Peipsijärvelle, jonka rannalla käymme piknikillä. Järvi on 152 km pitkä. 
Tutustumme Pihkovaan 2 päivän ajan. Sieltä matkaamme Viron puolelle Tarttoon. 
Matka jatkuu seuraavana päivänä Tallinnaan ja sitten kohti Jyväskylää. Matkan 
hinta puolihoidolla on 545,00 . Hintaan matkan aikana sisältyvät myös kahvit 
autossa ja piknik Peipsijärven rannalla.  Ilmoittautumiset 8.6. mennessä. 
Ilmoittautuminen Allan Kemiläinen 0400 542859 tai allan.kemilainen@fi.relacom.
com tai Raimo Rajanen 045 6798234 tai raimo.rajanen@netti.fi. 
Matkan järjestelyistä vastaa A&A Travels Oy.

eläkkeensaajat kokoontuvat joka maanantai kello 12.00 
Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2 C, holsti 
Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai kävele ovesta sisään.
Pirkko Pirtinsola 0415444901 tai pirkko.pirtinsola@pp.inet.fi

tervetuloa maanantaina 5.3. klo 12.00 Kolikkotuvalle, 
Kolikkotie 2 C, holsti.
"Miten käy meidän palveluiden?" Vieraana kaupunginvaltuutettu 
ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Riitta Mäkinen.

tervetuloa maanantaina 12.3. klo 12.00 Kolikkotuvalle, 
Kolikkotie 2 C, holsti.
Vieraana OP-Pohjolan johtaja Jouni Haka.

Olet tervetullut maanantaina 16.4. klo 12.00 Runo- ja 
laulutilaisuuteen, vieraana Ahti Vielma.
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Hallituksen suunnitelmat 
puolustusvoimien varuskunti-
en uudelleen organisoimisek-
si tuovat muutoksia Tikkakos-
kelle. Ilmavoimien koulutus-
toiminta sekä Kauhajoen Len-
tosotakoulu että Hallin Tekni-
nen koulu keskitetään Tikka-
koskelle. Tikkakosken asema 
tulee vahvistumaan ja tulee li-
sää työpaikkoja. Toivottavasti 
moni löytää myös kodin Tik-
kakoskelta. Tunnelinmäki III:n 
asemakaava avataan omakoti-
valtaiselle rakentamiselle. Sin-
ne aletaan rakentamaan kun-

nallistekniikka. Alue on jatkoa 
aiemmin rakennetulle Tunne-
linmäen omakotialueelle 

Lukion kohtalon hetket.
Tuntuu luonnolliselta säilyt-

tää Tikkakosken lukio Ilmai-
lulinjoineen  ja kehittä lukiota 
edelleen. Tikkakoskelaiset ovat 
keränneet kansalaisadressin ve-
doten päättäjiin lukion säilyt-
tämiseksi Koulutuskuntayhty-
mä suunnitelmat ovat vielä au-
ki lukioverkon, lukiorakenteen 
ja rahoituksen suhteen. Nyt 
on paikallaan aikalisä järkevi-
en päätöksien tekemiseen. Ta-

loudellisesti katsottuna Tikka-
kosken lukioon pitäisi pikaises-
ti saada lisää oppilaita Lukiol-
le on annettu 2-3 vuotta aikaa 
saada tarpeeksi oppilaita aloit-
taviin luokkiin 

Omakohtaiset kokemukseni 
ovat olleet vain myönteisiä kun 
tyttömme on käynyt Tikkakos-
ken lukion.                           

Kaupunginvaltuutettu
Kaupunkirakennelauta

kunnan jäsen
Kari Kuusijoki 

Tikkakoski

tikkAkosken lUkio 
on säilytettävä

Suomessa terveydenhoito on 
kuuma peruna ja todennäköi-
sesti siitä kiistellään vilkkaas-
ti ensi syksyn kunnallisvaali-
en alla. Samanaikaisesti kun 
julkinen terveydenhuolto on 
puristuksessa, riesana väestön 
nopea ikääntyminen, rapistu-
vat rakennukset, lääkäripula ja 
paineet kustannusten leikka-
uksiin tai ainakin jarrutuksiin, 
yksityinen terveydenhuolto  
kukoistaa. Yksityinen sektori 
ei tarjoa lääkäreille ainoastaan 
tilaisuutta tienata enemmän ja 
työskennellä miellyttävimmis-
sä työympäristöissä, pienem-
män potilasmäärän kanssa, se 
on myös, kiitos Kelan kor-
vauspolitiikan,  erittäin tuot-
tavaa bisnestä suurille alan yri-
tyksille, joista valtaosa on ul-
komaisessa omistuksessa.

kuilu kapenee 

Pidämmepä tai emme, suuret 
muutokset terveydenhuollon 
järjestämisessa ovat tulossa ja 
pian. Parin vuoden päästä po-
tilailla on mahdollisuus vali-
ta vapaasti mistä hakea hoitoa. 
Kuilu perus- ja erikoissairaan-
hoidon välillä todennäköisesti 

kapenee, kun integrointi, mo-
nista hyvistä syistä, niin hoi-
dollisista kuin taloudellisista-
kin, lisääntyy.

Uudisrakennus 
luvassa

Keski-Suomessa erikoissai-
raanhoito on erittäin haasta-
vassa tilanteessa. Vaikka kaik-
kien indikaattoreiden mukaan 
erikoissairaanhoito maakun-
nassa järjestetään kustannus-
tehokkaasti ja vaikka se nauttii 
potilaiden arvostusta, sairaan-
hoitopiirin päätukikohta, Kes-
ki-Suomen keskussairaala, on 
todettu rakennuskompleksina 
olevan saattohoitovaiheessa. 
Yli kuusikymmentä prosent-
tia sairaalarakennuksista vaatii 
täydellistä peruskorjausta lähi-
vuosien aikana, ja jotkut niis-
tä ovat ilman laadun ja perus-
rakenteiden osalta niin huo-
nossa kunnossa, että ne me-
nevät käyttökieltoon lähiviik-
kojen aikana. Periaatepäätös 
uuden sairaalan rakentamises-
ta on jo tehty, kun peruskor-
jausvaihtoehto olisi hyvin ris-
kipitoinen ja maksaisi kenties 
enemmän pitkällä tähtäimellä. toiminnallisuus edellä  

Mitä me voimme odottaa uu-
desta sairaalasta? No, ensinnä-
kin selvää lie, että mennään 
toiminnallisuus edellä, pää-
huomio prosesseissa, ei arkki-
tehtuurissa. Tarkoitus on luo-
da pienempi ja tehokkaam-
pi sairaala, joka vaatii vähem-
män henkilökuntaa ja mah-
dollistaa jopa paremman hoi-
don tarjoamisen pienemmin 
kustannuksin. Ensiapu, syn-
nytykset, tehohoito, sydän- ja 
neurologinen valvonta keskite-
tään samaan kokonaisuuteen. 
Vähemmän kiireinen valvon-
ta hoidetaan myös yhdessä pis-
teessä, eikä eri osastoilla, ku-
ten ennen.

päiväkirurgia lisääntyy 

Uudessa sairaalassa on epäile-
mättä vähemmän vuodepaik-

koja kuin nykyisessä ja potilai-
den majoitus muistuttaa luul-
tavimmin enemmän hotellia 
kuin perinteistä osastoa ateri-
oineen ja huonepalveluineen. 
Trendi päiväkirurgian laajene-
miseen jatkuu edelleen, jon-
ka myötä potilaiden yöpymis-
tarve sairaalassa vähenee. Pää-
paino hoidossa on potilaiden 
tuettu toipuminen kotona eli 
siellä, missä yleensä on turval-
lisinta ja mukavinta. 

Kuntoutuskin saa enemmän 
huomiota. Tulevaisuuden ter-
vydenhuolto vaatii, että kun-
toutus alkaa heti sairaalahoi-
don jälkeen, ja että fyysinen 
ja psyykkinen kuntoutus kul-
kevat käsi kädessä. Tämä edel-
lyttää raja-aitojen kaatamis-
ta erikoissairaanhoidon, pe-
rusterveydenhuollon ja sosi-
aalityön väliltä. Tässä mallissa 
hoito ja hoiva erotetaan selke-
ästi toisistaan.

elinkaarimalli vai ei?

Uudessa sairaalassa jotkut pe-
rinteiset tukipalvelut – ruoka-
palvelu, pesula, siivous, kiin-
teistöhuolto yms. – toden-
näköisesti ulkoistetaan. Uusi 
keskussairaala panostaa aikai-
sempaa enemmän opetukseen 
ja tutkimukseen. Jyväskylään 
suunnitellaan lääkärikoulu-
tustakin; tavoitteena on, että 
Itä-Suomen yliopiston kolme-
kymmentä lääketieteen perus-
opinnot suorittanutta opiske-
lijaa siirtyvät kliinisen vaiheen 
opintoihinsa kaupunkiimme. 

Yhdelle sairaalalle on mah-
dotonta olla erinomainen 
kaikessa, joten erikoistumi-
nen jatkunee edelleen. Jat-
kossa keskisuomalaiset poti-
laat matkustavat entistä enem-
män sinne, mistä parasta hoi-
toa on saatavilla juuri heidän 
ongelmaansa. Vastaavasti Kes-

ki-Suomen vahvuudet markki-
noidaan muiden sairaanhoito-
piirien asiakkaille. 

hyvä hoito kaikkien oikeus

Edessä oleva tehtävä ei ole 
helppo, varsinkaan tämänhet-
kisessä taloudellisessa ahdin-
gossa. Mutta yksinkertaises-
ti: laadukkaan julkisen tervey-
denhoidon järjestäminen Kes-
ki-Suomessa vaatii kunnianhi-
moisia visioita ja rohkeita pää-
töksiä. Hyvä hoito on kaikkien 
oikeus, ei ainoastaan harvojen 
etuoikeus.

Tony Melville

Puheenjohtaja
Jyväskylän sos. dem. 

kunnallisjärjestö

Hallituksen II 
varapuheenjohtaja

Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri

terveydenhoito sUUrten 
hAAsteiden edessä 

Tällä alueella nousee pikavauhtia moduulirakenteinen synnytyssairaala. Yksikkö otetaan käyttöön toukokuussa.



Meneillään on osallistumis- 
ja arviointosuunnitelman kä-
sittely Mannisenmäen asema-
kaavasta.

Mannisenmäki tulee yhdis-
tämään Mannilan kiinteäk-
si osaksi pohjoista Jyväsky-
lää. Kaupunkirakenne tiivis-
tyy myös etelä puolella, kun 
Kivelänranta(vanha Tuomio-
järven leirintäalue)  rakentuu.  
Taulumäki, Lohikoski, Man-
nila, Mannisenmäki ja Palok-
ka  kasvavat näin tiivisti yh-
teen.

Alueen arvioitu asukasmää-
rä tulisi olemaan noin 2000 
asukasta, joka tarkoittaa 800 
-1000 asuntoa. Henkilöauto 
liikenteen arvioidaan kasvavan 
200 – 300:lla. Hyvien joukko-
liikenneyhteyksien ja kevyt-
väylien ansiosta henkilöauto-
määrä jäänee arviota matalam-
maksi. Asemakaavaratkaisussa 
alueelle on kolme sisääntuloa, 

joista liikenne purkautuu Saa-
rijärventielle ja päinvastoin. 
Kaavaa on suunniteltu siten, 
että joukkoliikenne voi tulla 
mäen jyrkkyydestä huolimatta 
myös alueen sisälle. Bussi voi 
tehdä alueen sisällä pienen len-
kin tai sitten se voi kulkea sen 
läpi Tiilitehtaantielle.

Vanhan Viihdekeskuk-
sen ympäristöön on sijoitettu 
myös kerrostalorakentamista. 
Tämä osaltaan tekee kannat-
tavaksi joukkoliikenteen ku-
lun alueen sisällä. 

Itse näkisin kaavan hyvinä 
puolina sen, että alueen vir-
kistysalueet on säilytetty koh-
tuullisen hyvin. Suunnitelma 
parantaisi koko Mannilan ja 
Mannisenmäen alueen palve-
luita, joukkoliikenne parani-
si, busseja kulkisi enemmän 
ja tämä saattaisi jopa vähentää 
henkilöautoliikennettä.  Kaa-
van suurimpana ongelma näen 

sen, että suunnitelma ei rau-
hoita Saarijärventien liiken-
nettä.  Tien liikennemäärät 
ja vauhdit on noussut jo nyt 
huolestuttavan suuriksi.  Kaa-
va toisi myös uuden tien Hol-
litaipaleentien ja Saarijärven-
tien väliin.  Tässä ratkaisussa 
ei ole huomioitu vanhalle asu-
tukselle aiheutunutta haittaa ja 
tältä osin kaavaan tuleekin saa-
da korjaus.

Kaava on nyt luonnosvai-
heessa ja siitä voi antaa kirjal-
lista ja suullista palautetta kaa-
voittajalle.

Tämän jälkeen kaavoittaja 
laatii, toivottavasti saadun pa-
lautteen perusteella kaavaeh-
dotuksen, jonka jälkeen kau-
punkirakennelautakunta hy-
väksyy ja asettaa sen nähtä-
ville.  Tämä ehdotusvaihe on 
käsillä kesällä tai alkusyksystä 
ja kaavan on suunniteltu ete-
nevän hyväksymisvaiheeseen 

loppuvuodesta. Palautteen voi 
antaa kirjallisesti Kaupunkira-
kennepalveluiden kirjaamoon 
16.3. mennessä, sähköposti 
ja puhelinpalaute ovat myös 
mahdollisia.

Jari Blom
asukasyhdistyksen puheenjohtaja
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Lohikoskella ollut Seppä-
län Autokulma, jonka mo-
net muistavat Onkcarina,  
on muuttanut uusiin tiloi-
hin Vasarakatu 21:een.

Yrityksessä tapahtui su-
kupolven vaihdos muutama 
vuosi sitten

Yrityksen johdossa on nyt 
Jukka Onkiniemi

Jukka, missä korjaamo sijait-
see kun sitä katsotaan Seppä-
län Citymarketilta ?

Korjaamomme sijaitsee 
osoitteessa Vasarakatu 21. Sep-
pälän Citymarketilta 350 m 
kohti Lidl:iä. Vanhaa Gumme-
ruksen kirjapainoa vastapäätä 
Citymarketin puolella.

Paljonko teillä on tilaa tässä 
uudessa korjaamossa ja pal-
jonko oli ennen?

Tilaa meillä on tällä hetkellä 
n 550m2. Eli tilat ovat n. kol-
me kertaa suuremmat kuin Lo-
hikoskella toimiessamme

Mitä korjaamo palveluita 
teiltä saa ?

Autoihin liittyvät palvelut 
kattavasti; huollot, korjaukset, 
jarrutyöt,  katsastustarkastuk-

set,  ilmastointihuollot, vika-
diagnostiikka sekä öljynvaih-
dot. Huollamme myös uudet 
autot valmistajan vaatimusten 
mukaisesti, jolloin auton ta-
kuu säilyy täysin normaalisti

Lisäksi meiltä saa rengaspal-
velut myynnistä asennukseen 
sekä erikoisvanteet. Rengasva-
likoimamme on melko katta-
va ja merkkejä ja malleja löy-
tyy varmasti jokaisen autoili-
jan tarpeisiin 

Ovatko autonrenkaat edel-
leen myynnissä ja hinnat kil-
pailukykyisiä ?

Kuten edellisestä selvi-
ää, meillä on edelleen ren-
kaat myynnissä ja olemme aina 
pyrkineet pitämään hintam-
me kilpailukykyisinä. Tilojen 
kasvaessa myös rengasvalikoi-
mamme kasvaa ja saamme laa-
jennettua palveluitamme tällä-
kin osa-alueella asiakkaan kan-
nalta paremmiksi. 

Montako työntekijää on? 
Onko tarvetta lisätä työnte-
kijöitä ?

Tällä hetkellä meitä on 4. 
Lisäksi yksi on armeijassa. Tar-
ve on 2-3 työntekijälle ja li-

säämme työvoimaa heti, kun 
sopivat löytyvät. Lisäksi ke-
vään rengassesonkiin tarvitaan 
työvoimaa lisää.

Onko korjaamoalalla kilpai-
lua asiakkaista ?

Kuten kaikilla muillakin 
aloilla, myös korjaamoalalla 
on kilpailua asiakkaista.  Au-
toilijat ovat nykypäivänä mel-
ko vaativia ja se asettaa korjaa-
moillekin omat haasteensa.  Jy-
väskylässä kilpailu on mielestä-
ni säilynyt järkevänä ja korjaa-
moiden yhteistyö toimii hyvin. 
Uskon, että meidän vahvuu-
temme tässä kilpailussa on hy-
vä ja joustava palvelu sekä jär-
kevä hintataso. Uudet asiak-
kaat on tietysti aina tervetullei-
ta testaamaan palveluitamme.

Kaupallisessa ilmaisjakelu-
lehdessä korjaamo sai asiak-
kailta kiitosta hyvästä palvelus-
ta. Hyvä palvelu on tulevaisuu-
dessa yhä tärkeämpää, me asi-
akkaat vaadimme sitä. Menes-
tystä korjaamolle uusissa ajan 
mukaisissa tiloissa                                                                                

Raimo Rajanen

Uusi korjaamo Autoille !

Jyväskylän kaupungissa kyllä ra-
haa löytyy kun on oikeistolle 
mieleinen kohde. Kaupungilla 
on  kolme lempiasiaa mihin löy-
tyy aina rahaa !

Yksi on Jyväskylän Suurajot/ 
Nesteralli, sitä kaupunki tukee 
joka vuosi avokätisesti.

Toinen on jääkiekkoseura 
JYP.  Se on liikeyritys, mutta si-
tä tuetaan Jyväskylän Energian 
kautta ruhtinaallisesti. Jyväsky-
län Energia on kaupungin 100 
% omistama yhtiö. Kaupungin 
nimeämät johtokunnan jäsenet 
eivät saa puhua rahan käytös-
tä kaupunginvaltuutetuille mi-
tään. Jäähalliin tehtiin hyväosai-
sille omat aitiot. Suurin maksaja 
remontissa oli kaupunki.

Kolmas on uusi tulokas; jal-
kapalloseura JJK:lle löytyy ra-
haa. Jalkapalloliiga vaati, että pi-
tää olla valtavat valonheittimet, 
niin johan löytyi rahaa kaupun-
gin tyhjästä kassasta. Nyt kuule-
ma pitäisi saada kuppi-istuimet.

Toki nämä urheilutapahtumat 
liikuttavat suuria ihmismääriä. 
Ralli tuo varmaan myös rahaa 
kaupunkiin. Miten on muiden 
urheiluseurojen tukemisen laita ? 

Liian monet kaupunkilaisille 
tärkeät peruspalvelut jäävät ra-
hapulan takia hoitamatta.

Nuorisotyöntekijöitä ei ole 
varaa palkata. Ei rakentaa nuori-
so- ja asukastiloja Lohikoskelle. 
Keltinmäen asukastila suljettiin. 
Nuorisotiloja on suljettu aina-

kin Haapaniemessä. Huhtasuon 
asukastilaa ollaan sulkemassa. 
Nähtäväksi jää onnistutaanko 
sen pelastamisessa. Ainakin kau-
punginhallituksen puheenjohta-
ja Ulla Lauttamus lupasi taistel-
la sen puolesta. Onneksi Palok-
kaan ollaan saamassa uudet asu-
kas - ja nuorisotilat. Kokoomus-
laiselta Mäkiseltä vuokrattiin au-
totehtaan tilat päiväkodiksi ! Se 
ihmetyttää pientä kulkijaa. Oli-
si varmaan ollut edullisempaa 
rakentaa kaupungin omat tilat 
Puuppolaan. Vuokra on tehtaas-
ta kauhea.

Kunnallisvaaleissa syksyllä 
päätetään Jyväskylän suunnasta 
4 vuodeksi

Raimo Rajanen

kyllä ihMetyttää täMä Meno

Lohikoskelle tuleva Valintalon rakentaminen on hyvässä vauhdissa.
Rakennus on paketissa ettei tule kosteusvaurioita. Myymälän avaamispäivä on 
vielä päättämättä. Hyvä veikkaus voisi olla heinäkuun loppu. Valintatalon tuoteva-
likoima on paljon laajempi kuin Siwan.
Vanha kiinteistö missä Siwa on nyt puretaan pois heti Valintatalon valmistuttua

MAnnisenMäki yhdistää
MAnnilAn pAlokkAAn

Sunnuntaina 11.3. klo 14.00 alkaen Mannilan asukasyh-
distys järjestää koko perheen ulkoilutapahtuman ja lap-
sille leikkimielisen hiihtokilpailun Petäisniemessä (Man-
kolantien päässä oleva alue)

Mannilan asukasyhdistyksen puheenjohtaja
mailto :jari.blom@jkl.fi" jari.blom@jkl.fi

Uusi paloasema valmistuu Seppälään marraskuussa. Sinne tulee myös ajanmu-
kaiset koulutustilat. Uusi asema tulee palvelemaan hyvin pohjoista Jyväskylää ja 
Laukaata. Sillä paloauton pitäisi olla palopaikalla kuudessa minuutissa ja ambu-
lanssin kahdeksassa minuutissa.  

rAkentAMinen lohikoskellA jAtkUU



Näinä arvokeskustelun aikoi-
na toivoisin kiinnitettävän 
huomiota ihan perimmäiseen 
arvoon - ihmisyyteen.  Jos ih-
misyys sivuutetaan rahalla ar-
vomaailman melskeissä, ol-
laan erittäin kaukana sivisty-
neen maailman ihanteista ja 
malleista.

Jokainen ihminen on laulun 
arvoinen , totesi Veikko Lavi 
laulussaan aikoinaan. Jokainen 
ihminen on ihmisarvoisen elä-
män arvoinen, voisin toistaa 
hänen teemaansa. 

Mitä käytännössä tarkoit-
taa ihmisarvoinen elämä. Nä-
en sen oikeutuksena kohtuul-
liseen elintasoon kaikissa elä-
män vaiheissa. Kenenkään hy-
vinvointiyhteiskunnan jäsenen 
ei  pitäisi olla syntynyt jo val-
miiksi alistettuna ja huonolla 
ennusteella varustettua. Jokai-
sella ihmisellä on  oikeus kas-
vaa omanarvon tuntoon ja it-
sekunnioitukseen. On oikeus 
syntyä perusturvalliseen ym-
päristöön, saada päivähoitoa 
tarvittaessa, saada yksilöllisyy-

den huomioiva koulutus. Ai-
kuisena oikeus työhön ja va-
paa-aikaan sekä sitten aika-
naan ansaittuun eläkkeeseen 
ja lopulta hyvään vanhuu-
teen.  Ihmisellä on oltava oi-
keus paikkaan tasa-arvoisena 
yksilönä yhteiskunnassa.

Elämä ei kuitenkaan aina 
mene kuin odotetaan ja silloin 
tasa-arvoa yhteisöllisyyden ni-
missä on myös heikompiosai-
sista huolenpito. Kukaan ei 
tahallaan putoa loukkuun, ei 
työttömyyden, ei sairauden, 
ei maahanmuuton takia. Vali-
tettavasti nykyään  pudokkai-
ta on paljon ja toimeentulon 
rajoilla kiikkuvia aina vaan 
enemmän ja enemmän. 

Mitä heikompiosaisen osaan 
joutuminen tarkoittaa? Joudut 
täyttämään eri virastoihin mitä 
erilaisempia kaavakkeita, joissa 
joudut todistelemaan, kuinka 
huonosti sinulla menee. Nöy-
ryytetään luukulta toiselle, ins-
tanssista toiseen kerjäämään 
oikeutusta elämälleen. Julki-
nen terveydenhoito on alasajo-
kurssilla - hoitoonpääsyä vii-
västyttää lääkäripula ja yksityi-
sen sektorin palvelut ovat kal-
liita. Sinun omanarvon tunto-
si murennetaan pala palalta ja 
lopulta viedään se itsetunto-
kin. Tunnet olevasi yhteiskun-
nan loinen - armoleivän syöjä.

Toivon tulevien kunnallis-
vaaliehdokkaiden suunnitel-
lessaan vaaliteemoja ja mah-
dollista tulevaa toimintaansa 
hallinnossa palaavan ihmis-
arvoisen elämän perusarvoi-
hin.  Uskon, että me jokai-
nen haluamme elää yksilöllistä 
elämään tasa-arvoisessa maas-
sa  siten, että jokaisen ihmis-
arvoa kunnioitetaan. Vasta sen 
jälkeen voimme hyvällä omal-
latunnolla  puhua hyvinvoin-
tiyhteiskunnasta. 

Salme Sahlberg
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saada kotitalousvähennystä.

Kuinka paljon
vähennystä saa?
Vuonna 2012 enimmäismäärä on 2 000 
euroa. Puolisot voivat saada kotitalo-
usvähennystä vuonna 2012 yhteensä 
4 000 euroa. Kotitalousvähennyksen 
omavastuu on 100 euroa. 

Kotitalousvähennys tehdään verosta, eli 
jos vähennystä saa 1 500 euroa, tarvit-
see vuoden aikana maksaa 1 500 euroa 
vähemmän veroa kuin ilman kotitalous-
vähennystä. 

Kotitalousvähennyksen laskeminen 
riippuu siitä, oletko maksanut työstä 
palkkaa työntekijälle vai korvauksen 
yritykselle laskua vastaan. 

Jos ostat työn ennakkoperintärekisteriin 
merkityltä yritykseltä, saat vähentää 45 
% arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. 
Jos palkkaat henkilön työsuhteeseen, 
saat vähentää 15 % maksamastasi pal-
kasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan 
sivukulut.

Esimerkkilaskelma
kotitalousvähennyksestä:
Jos käyttää kotipalveluja joka toinen 
viikko 2h ja hinta on 25€ tunnilta. 
Vuoden kustannukset ovat silloin 1250 
euroa. Kotitalousvähennystä saa silloin 
45 % eli 562,50 euroa.
Näin vuoden kotipalvelukustannukseksi 
jää vain 687,50 euroa.

Kotitalousvähennys 

Millaisesta työstä vähennyksen saa?
• kotitaloustyö (siivoukset ja puu-

tarhanhoidot)
• hoiva- tai hoitotyö
• asunnon ja vapaa-ajan asunnon 

kunnossapito- ja perusparan-
nustyö

• tieto- ja viestintätekniikkaan 
liittyvien laitteiden asennus- ja 
kunnossapitotyö

Vähennys myönnetään vain työn 
osuudesta. Vähennyksen saa, jos 
palkkaa esim. siivoojan, teettää keit-
tiöremontin tai maksaa tietokoneen 
asentamisesta. Vähennyksen saa 
riippumatta siitä, palkkaako työn te-
kijän itse vai ostaako työn yritykseltä 
tai yrittäjältä. 

Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava 
ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin 
kuulumisen voi tarkistaa Internetistä 
www.ytj.fi  tai Verohallinnon palvelu-
numerosta 020 697 030. Palvelu on 
maksuton. 

Kuka vähennyksen saa?
Kotitalousvähennyksen saa se, joka 
maksaa vähennykseen oikeuttavan 
työn. Työ on tehtävä joko maksa-
jan omassa asunnossa tai hänen 
vanhempiensa, isovanhempiensa tai 
appivanhempiensa käytössä olevas-
sa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- 
ja isovanhempiin rinnastetaan myös 
heidän puolisonsa. Myös kuolinpesä 
voi saada kotitalousvähennyksen, 
mutta ainoastaan henkilön kuolin-
vuodelta. Asunto-osakeyhtiö ei voi 

VARPPAAJA OY -  hyvinvoin-
ti- ja kotipalveluyritys, josta 
saat kaikki kotisiivoukset 
ja asiointipalvelut ammat-
titaidolla.

Varppaaja on sosiaalinen 
yritys. Se toimii normaalin 
yrityksen tavoin lukuun 
ottamatta vajaakuntoisten 
ja pitkäaikaistyöttömien 
henkilöiden työllistämis-
toimintaa.

Länsi- ja sisä-Suomen alue-
hallintovirasto on merkinnyt 
Varppaaja Oy:n yksityisten 
palveluntarjoajien rekis-
teriin. Tämä mahdollistaa 
sen että palvelumme ovat 
yksityistalouksille arvon-
lisäverottomia ja niistä saa 
kuitenkin kotitalousvähen-
nytkset.

Varppaaja on lähinnä tukkilauttojen 
vetämiseen tarkoitettu vesiliikenteessä 
käytetty alustyyppi. Varppaajia käytet-
tiin runsaasti Suomen sisävesiliiken-
teessä etenkin 1800-luvun loppupuo-
liskolla ja 1900-luvun alussa.

Varppaajat olivat usein pienempiä ja 
heikommilla höyrykoneilla varustettu-
ja kuin varsinaiset hinaajat. Varppaaja 
ei jaksanut vetää tukkilauttaansa 
potkurivedolla kuten hinaaja, vaan 
hinaamiseen käytettiin aluksen ank-
kurivinssiä.

Apuvene, joka oli yleensä soutuve-
ne, kuljetti aluksen ankkurin kauas 

varppaajasta sen tulevaan kulku-
suuntaan. Ankkurin laskun jälkeen 
varppaaja veti itsensä ankkurinsa 
luokse ankkurivinssiä käyttäen, jonka 
jälkeen apuvene lähti uudelleen 
viemään ankkuria seuraavaan mää-
ränpäähän.

Varppaajan käyttö hinauksissa oli jat-
kuvien pysähdysten vuoksi hidasta ja 
vaati myös enemmän työvoimaa kuin 
höyryhinaajien käyttö. Vastaavasti 
varppaajan hankintahinta oli merkit-
tävästi edullisempi kuin voimakkaalla 
höyrykoneella varustetun hinaajan. 
Edulliset varppaajat säilyttivät ase-
mansa pitkään. 

Varppaaja on pieni hinaaja
(Tässä pieni tarina Varppaajan nimen taakse!)

Puoluekokous päättää SDP:n politiikan linjasta. Kokous valitsee 
puheenjohtajan, puoluesihteerin, kolme varapuheenjohtajaa se-
kä puolue  hallituksen. Puoluekokous valitsee myös puolueval-
tuuston ja sen puheenjohtajan. Jyväskylästä valitaan jäsenvaalilla 
14 edustajaa. Sosialidemokraattien 43. puoluekokous pidetään 
Helsingissä 24-26.5.2012
Puolueosastot ovat asettaneet 29 kokousedustaja ehdokasta:
Arnberg Jouni                   Palokan Sosialidemokraatit
Haapsalo Kaija                 Kypärämäen Työväenyhdistys
Halttunen Simo               Kypärämäen Ty.
Hjelt Juha                        Jyväskylän Työväenyhdistys (JTY)
Hovikoski Mervi              Kypärämäen Ty.
Hämäläinen Jukka           JTY
Ilman Hilkka                   JTY
Joronen Kari                    Tikkakosken Sos.dem ty.
Jussila Petri                       Kuokkalan Sosialidemokraatit
Jääskeläinen Minna          JTY
Kemiläinen Allan             Lohikosken Sosialidemokraatit
Kotimäki Marja-Leena     Kypärämäen Ty.
Kruus Aila                        Kuokkalan Sdp
Lappalainen Jouni            JTY
Lauttamus Ulla                Palokan Sosialidemokraatit
Lehtonen Jouni                JTY
Luukka Noora                  JTY
Melville Tony                   Lohikosken Sosialidemokraatit
Mäkinen Riitta                 JTY
Ojala Kimmo                   JTY
Ojala Matti                       JTY
Ruoppila Ahti                  Säynätsalon Työväenyhdistys
Saaranen Salla                  JTY
Suomi Kimmo                  JTY
Tuikkanen Marja- Liisa    Huhtasuon Sosialidemokraatit
Turunen Leo                    Kuokkalan  Sdp
Viikari Tarja                      JTY
Vuorimies Tero                 JTY
Väliniemi Tuulikki           JTY

valta sdp:ssä on jäsenillä 

MUrenevA hyvinvointiyhteiskUntA -
hAAste kUnnAllisellekin tAholle

Kotien viikko-, suur- ja
muuttosiivoukset.
Yrityksille liiketila- ja
toimistosiivoukset.
Työtilaukset p. 050 3600 127
www.varppaaja. 

Muista hyödyntää kotitalousvähennys 45%.

25,00€ / h

– Jäsenten ostovoima turvattava keskitetysti 
neuvoteltavilla palkankorotuksilla.
– Työpaikoille on luotava koko työuran kattava 
työkykyä ylläpitävä ja kehittävä toimintamalli.
– Työntekijöille taattava turvallinen, terveelli-
nen ja kehittävä työ sekä työympäristö.
– Metallin jäsenyys ja jäsentyytyväisyys ykkös-
asiaksi työpaikoilla, osastoissa ja koko liitossa.
– Työttömyysturvaa selkeytettävä ja työttö-
myyskassan palvelut säilytettävä lähellä jäsentä.12 8

tuomo liukkunenraimo rajanen

Pidetään yhteyttä!

Susanna Huovinen
kansanedustaja
050 511 3125

avustaja
Pirjo Lehtinen
09 432 4125

Tuula Peltonen
kansanedustaja
050 512 2156

avustaja
Sonja Kekkonen
09 432 4076

Tiedotusvälineet tekivät  Perussuomalai-
siin loikanneen toimitsija Matti Putkosen 
avustamana töitä Metalliton valloittami-
seksi Metalliliitosta ja  kuntatyöntekijöit-
ten JHL:sta piti alkaa Persujen SAK:laisen 
AY- liikkeen valloitus. Helsingin Sanomis-
sa oli koko sivun juttu 19.9.2011 otsikol-
la “Perussuomalaiset haastavat vasemmis-
ton ammattiyhdistysliikkeessä.“ Suomen 
Kuvalehti 38/2011 kertoi neljänsivun ju-
tussaan “operaatio metallista” jonka per-
sut ovat käynnistäneet. Mukana on ol-

lut myös sanomalehti  Keskisuomalainen. 
Persujen operaatiota on yleisradio tukenut 
monissa ohjelmissa; Persujen mahalaskua 
ehdokas hankinnassa  ei ole juurikaan 
kommentoitu. Hesarissa ja Keskisuoma-
laisessa pieni yhden palstan uutinen.

Nyt Putkonen on väittänyt että metal-
lin vaaleihin on vaikea saada ehdokkaita 
vaalijärjestelmän takia. Ehdokasasettelu 
on helppoa. Valitsijamiesyhdistyksen pe-
rustamiseen tarvitaan vain 10 liiton jäsen-
tä yhtä ehdokasta kohti.

Sosialidemokraattien ja sitoutumatto-
mien vaaliliitto on asettanut 725 ehdo-
kasta.  Keski-Suomesta 38 ehdokasta. To-
tuus  persujen  surkeasta tilasta on 6 eh-
dokasta koko Suomessa ja Keski-Suomes-
ta ei yhtään metallin vaaleihin. JHL vaa-
leihin löytyi kokonaista 2 ehdokasta ko-
ko Suomesta. 

Metalliliiton liittokokousehdokas 
Raimo Rajanen

persUt;  tArvitAAn vAin 10 niMeä
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pAlokkA

Selailin syksyn 2008 Pohjoi-
nen Jyväskylä -lehteä. Silloin 
valmistauduttiin Jyvässeudulla 
yhdistyvien kuntien kunnallis-
vaaleihin ja uuden Jyväskylän 
aikaan. Luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden yhteistyötä, 
päätöksentekoa uudessa kun-
nassa odotettiin kiinnostunee-
na ja toiveikkaana, oltiin val-
miita tarttumaan haasteisiin.

Kyseisen lehden kirjoituk-
sissa demari-ehdokkaat olivat 
yksimielisiä siitä, mitä tarkoit-

tavat kuntalaisten peruspalve-
lut ihmisen elämän eri vaiheis-
sa. Niiden saatavuuden moni-
puolisuus ja tasavertaisuus ko-
ettiin ja koetaan varmasti edel-
leen jokaisen kuntalaisen eh-
dottomaksi ykkösoikeudeksi.

Uudessa, nyt jo tutuksi tul-
leessa yhteisessä Jyväskylän 
kaupungissa eletään neljättä 
vuotta. Valtuutetun ja kunta-
laisen näkökulmasta on mie-
lenkiintoista pohtia ja jopa ar-
vioida, mitä on tapahtunut. 

Tässä kaupungissa on keski-
tetty niitä palveluja, joista osa 
on totuttu saamaan ja pitäi-
si edelleen saada lähipalvelu-
na. Keskittäminen on johtanut 
myös siihen, että alueelliset 
erot palvelujen saatavuudes-
sa ovat lisääntyneet. Toisaal-
ta jotkut taajamat pitävät tiu-
kasti kiinni omista perinteisis-
tä palveluistaan niin, että ko-
konaisuuden ymmärtäminen 
ja pidemmän aikavälin näke-
mys asioiden vaikuttavuudella 

saattaa jopa hämärtyä.
Kuntapäättäjien pitää teh-

dä päätöksiä jokaisen kunta-
laisen näkökulmasta tasa-ar-
von ja solidaarisuuden peri-
aatteella. Kuntatalous eli ra-
ha määrittelee aina palvelujen 
järjestämisen realiteetit.  Jo-
kainen meistä tietää valtion- ja 
kuntatalouden haasteet. Näin 
suuren kaupungin päätöksen-
teossa valtuutetun pitää hah-
mottaa suuret kokonaisuu-
det, unohtaa kyläpolitikointi 

ja kuitenkin toimia omien aat-
teiden ja arvojen mukaisesti.

Jyväskylän kaupungin ja 
luottamushenkilöiden on pi-
dettävä huolta siitä, että jokai-
sella kuntalaisella on mahdol-
lisuus tasavertaisesti varallisuu-
desta ja asuinpaikasta riippu-
matta saada terveyspalvelut, 
sosiaalipalvelut, päivähoito, 
perusopetus lähipalveluperi-
aatteella. 

Jonot joihinkin kunnallisiin 
terveyspalveluihin ovat jopa yli 

vuoden mittaisia, joten kun-
talainen on pakotettu hakeu-
tumaan yksityisten palvelujen 
piiriin. Yksityiset palvelut voi-
vat olla vaihtoehto, mutta ne 
eivät saa olla ainut mahdol-
lisuus. 

Jouni Arnberg
Palokan Sosialidemokraatit, 

pj. kaupunginvaltuutettu
perusturvalautakunnan jäsen

kUinkA perUspAlvelUt olisi järjestettävä 
jyväskylässä?

Uusi Jyväskylä on saneerannut 
ja rakentanut kouluja Palokan 
alueella kiitettävästi. Olenkin 
ilolla seurannut koulujen kor-
jaustöiden ja uudisrakennus-
ten valmistumisen etenemistä. 
Saavathan palokkalaiset vih-
doin uudet ja terveet tilat kou-
lunkäyntiä varten.

Terveiden koulutilojen puu-
te onkin jo vuosia huolestutta-
nut monia perheitä ja haitan-
nut heidän arkista elämäänsä. 
Mutta nyt tilanne näyttää kor-

jautuvan, vai korjautuuko sit-
tenkään?

Pienten koululaisten tilan-
teen pitäisi nyt olla kunnossa, 
mutta mitä vielä. Kaupungin 
kaavailemat säästötoimet aihe-
uttavat noin kahdeksankym-
menen (80) henkilötyövuoden 
supistamisen sivistyspuolelta. 
Uusien koulujen kohdaltahan 
ei voi enää säästää. Ainoa mah-
dollisuus säästöihin on siis vä-
hentää perusopetuksen ja var-
haiskasvatuksen opettajien vir-

koja ja hallinnon työpaikko-
ja. Tämän toteutuminen uh-
kaisi jo laadukkaan opetustoi-
minnan jatkumista kaupungin 
kouluissa. Vähennyssuunnitel-
mat kasvattavat varmasti luok-
kakokoja ja huonontavat opet-
tajien mahdollisuuksia antaa 
tasokasta opetusta. 

Jyväskylän kaupunki on tä-
hän saakka ollut laadukkaan 
opetuksen antajan mainees-
sa kautta vuosikymmenten. 
Tietääkseni Jyväskylä on ol-

lut  aikoinaan myös kaupun-
gin monen nykyisen virkamie-
hen koulukaupunki. Toivotta-
vaa on, että henkilöt jotka ovat 
itse aikoinaan saaneet Jyväs-
kylässä laadukasta koulutusta, 
yrittäisivät kaikin keinoin säi-
lyttää koulutuksen tason tule-
ville sukupolville, eivätkä tie-
toisesti laskisi tasoa. Nyt ollaan 
rapauttamassa tämän hienon 
koulukaupungin perusopetus-
ta, mikä kostautuu tulevaisuu-
dessa myös muille koulutus-

muodoille.
Toivottavasti Jyväskylän 

koulutusjärjestelmää ei ajeta 
alas joidenkin lyhytnäköisten 
säästösuunnitelmien seurauk-
sena. Opetus on pitkäjänteistä, 
vuosia eteenpäin katsovaa toi-
mintaa, eikä voi perustua pel-
kästään jonkun taantuman tai 
päättäjien holtittoman varain-
käytön seurauksena tehtäviin 
paniikinomaisiin säästöpää-
töksiin. Säästäminen on ny-
kyisessä kaupungin taloudel-

lisessa tilanteessa välttämätön-
tä, mutta näin mittava säästö 
henkilöstömenoista vaarantaa 
laadukkaan opetuksen myös 
lisäämällä kohtuuttomasti jäl-
jelle jäävien opettajien työ-
kuormaa.

Onko opiskelijoiden mak-
settava koulujen saneerauskus-
tannukset suurempina ryhmä-
kokoina ja vähentyvinä opetta-
jaresursseina?  

Timo Korhonen

säästääkö kAUpUnki jyväskylän 
lAAdUkkAAn opetUksen historiAAn?
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pAlokkA

Jo maalaiskunnan aikana aloi-
tettu Mannisenmäen kaavoitus 
on pääsemässä uuteen vauhtiin. 
Kaupunkirakennelautakunta on 
tehnyt valmistuneen luonnoksen 
pohjalta esityksen, joka on seu-
raavaksi nähtävillä ja maanomis-
tajien ja kuntalaisten arvioitava-
na. Saadun palautteen perusteel-
la valmistellaan kaavaehdotus ke-
sän 2012 aikana ja käsitellään sen 
jälkeen uudelleen lautakunnas-
sa. Mikäli suunniteltu aikataulu 
toteutuu, kaupunginhallitus ja – 
valtuusto käsittelevät kaavan vielä 
tämän vuoden aikana.

Uusi n. 100:n 
omakotitalon alue   

Nykyisen Mannilan ja van-
han kunnanrajan välimaastoon 
on kaavoitettu tiivis pientalo-
alue omakotitaloille. Omakoti-
alueen ajoneuvokadut ovat ”kaa-
ria”, mutta aluetta halkoo suora 
kevytväylä suunnilleen Viihdekes-
kuksen pysäköintialueen kulmalta 
Mannilan koilliskulmalle. Oma-
kotiasumista tulee myös Viihde-
keskuksen pohjoispuolelle Vasa-
raisensuon tuntumaan. Liikenne 
sinne hoituu Sekametsä-tien jat-
keen kautta.

vuosikymmenen lopulla 
lähes 1000 asuntoa ja yli 
2000 uutta asukasta

Omakotitalojen lisäksi alueelle 
tulee runsaasti kerrostaloja, mm 
10-kerroksinen ”maamerkki”  Se-
kametsä-tien kulmaukseen. Myös 
rivitaloasuntoja on luvassa use-
ampaan kohteeseen: mm. Viih-
dekeskuksen länsi- ja pohjoispuo-
lelle sekä eteläosaan Mannilan ja 
Saarijärventien väliin. Rakenta-

minen alkanee kerrostaloalueil-
ta Saarijärventien varresta, jos-
sa kunnallistekniikka on jo hyvin 
lähellä. Teiden ja verkostojen val-
mistumisen myötä rakentaminen 
etenee myös mäen päälle ja länsi-
puoliselle alueelle. Rohkean arvi-
on mukaan kymmenen vuoden 
kuluttua alue on lähes lopulliseen 
asuun rakennettu.

 
kaikki tiet kohtaavat 
viihdekeskuksella

Vanhan Hiihtomajan pohjoiskul-
malla on kaikkien kokoojaväylien 
risteys. Sinne johtavat Mannisen-
mäentie, joka alkaa läheltä Man-
kolaa uusien kerrostalojen koh-
dalta ja jatkuu mäen yli Sekamet-
sä-tien kautta  Palokankeskuk-
seen sekä  Rantueelta tuleva Tii-
litehtaantien jatke, joka risteyk-
sen jälkeen jatkaa uutena väylänä 
Saarijärventielle vanhan kunnan-
rajan kohdalle. 

Liikenteellisesti alue on suunni-
teltu niin, että joukkoliikennerei-
tit voivat kulkea myös alueen si-
sällä. Laskelmien mukaan Man-
nisenmäen lisävaikutus Saarijär-
ventien liikenteeseen ei ole mer-
kittävä. Mannisenmäki on liiken-
teellisesti ja sijainniltaan erittäin 
kiinnostava, koska se sijaitsee vain 
3-5:n  kilometrin päässä keskus-
tasta ja erittäin hyvien pääväylien 
vaikutusalueella.

Mannisenmäessä hyvät 
ulkoilu- ja liikunta-
mahdollisuudet

Mannisenmäen alueella on van-
hastaan runsas polkuverkosto, jo-
ka on ollut ulkoilijoiden käytös-
sä ympäri vuoden. Vaikka alueel-
le kaavoitetaan runsaasti taloja, 
huomattava osa maa-alasta jää ra-
kentamttomiksi puisto- ja virkis-

tysalueiksi. Myös sekä polku- et-
tä kevyen liikenteen verkosto pal-
velevat hyvin ulkoilijoita.  Myös 
Palokkajärven virkistysreitit ja ui-
marannat ovat lähistöllä ja turval-
lisesti saavutettavissa moottori-
tien alittavien tunneleiden kaut-
ta. Tuomiojärven jääladut johta-
vat Laajavuoren latuverkostoon. 
Myös Tuomiojärven ja Palokka-
Alvajärven melontareitit ovat hel-
posti saavutettavissa.      

kantakaupunki alkaa 
palokanorrelta

Tulevaisuuden Jyväskylän kanta-
kaupunki alkaa Palokanorrelta! 
Siihen viittaa Mannisenmäen kaa-
van kuuluminen kantakaupungin 
osastoon.

Jo hyväksytyt Pölkintien alu-
een kerrostalot rakentuvat nelos-
tien varteen Palokankeskuksesta 
kaupunkiin päin ja muodostavat 
4-5-kerroksisen  ”muurin” Man-
nisenmäen suuntaan.  Niiden ta-
kaa Mannisenmäen 10-kerroksi-
nen maamerkki tuskin paljon nä-
kyy 4-tielle päin.

palokankeskuksen valmiit
palvelut enintään kilometrin
etäisyydellä

Palvelujen osalta Mannisenmä-
ellä on moneen uudiskohteeseen 
verrattuna etuna valmiit ja mo-
nipuoliset kaupalliset palvelut ai-
van äärellä eikä Palokan julkisiin 
palveluihin ole kuin parin kilo-
metrin matka ja hyvät reitit myös 
kävellen tai pyörällä. Myös kou-
lut Mankolassa ja Keski-Palokas-
sa palvelevat ja ovat melko lähellä. 

Erkki Huusko

MAnnisenMäen kAAvoitUs etenee 

Jyväskylän kaupunki on saanut omistusoikeuden Sponda Kiinteistöt Oy:ltä 
pakkolunastamiinsa 11 hehtaarin entisiin ”valtion maihin”  Mannisenmä-
en kaavoitettavilla alueilla.

Ympäristöministeriön lunastuspäätös on annettu jo entisen maalaiskun-
nan aikana v. 2008 ja kesäkuussa 2011 lunastustoimikunnan päätös, josta 
kuitenkin sekä kaupunki että Sponda valittivat. Maaoikeus piti lunastus-
toimikunnan päätöksen ennallaan. Päätös on lainvoimainen ja omistus on 
merkitty kiinteistörekisteriin kaupungin hakemuksesta 14.12.2011, joten 
estettä kaavoituksen loppuunsaattamiselle ei ole.

Sponda Kiinteistöt Oy hakee edelleen valituslupaa Korkeimmalta oikeu-
delta, mutta se käsitellään erillisenä hintariitana eikä ollut este omistuksen 
rekisteröintiin.

kAUpUnki 
oMistAjAksi 
MAnnisenMäessä 

Keskiviikkona 7.3. klo 18.00

teetuvan 
avajaistiLaisuus 
anja Santala-Rosalan 
naivististen tÖiDen 
NÄYttelY
sekä keskustelua ja teetarjoilu

tiistaina  13.3. klo 18.00 alkaen
Jykesin hallituksen puheenjohtaja
Reijo laitinen 

tYÖPaikat ja 
tYÖLListÖminen
tilaisuudessa esitellään myös 
MaNNiSeNMÄeN 
aseMakaavaa

Keskiviikkona 28.3. klo 18.00

teetuPa-tiLaisuus
mukana lausuntataiteilija 
Maija piitulainen suolahdesta 

tiistaina  3.4. klo 18.00 alkaen

kouLutusPoLitiikka 
ja nuoRet
kansanedustaja ja sivistysvalio-
kunnanjäsen tuula peltonen, 
keskustelua

tervetuloa joukolla mukaan!
(Kahvitarjoilu)

palokan sosialidemokraatit ry 

pAlokAn visAlAssA 
tApAhtUU....

	  

	  

	  

	  

Kaupunki	  omistajaksi	  Mannisenmäessä	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  

Jyväskylän	  kaupunki	  on	  saanut	  omistusoikeuden	  Sponda	  Kiinteistöt	  Oy:ltä	  pakkolunastamiinsa	  11	  
hehtaarin	  entisiin	  ”valtion	  maihin”	  	  Mannisenmäen	  kaavoitettavilla	  alueilla.	  

Ympäristöministeriön	  lunastuspäätös	  on	  annettu	  jo	  entisen	  maalaiskunnan	  aikana	  v.	  2008	  ja	  
kesäkuussa	  2011	  lunastustoimikunnan	  päätös,	  josta	  kuitenkin	  sekä	  kaupunki	  että	  Sponda	  
valittivat.	  Maaoikeus	  piti	  lunastustoimikunnan	  päätöksen	  ennallaan.	  Päätös	  on	  lainvoimainen	  ja	  
omistus	  on	  merkitty	  kiinteistörekisteriin	  kaupungin	  hakemuksesta	  14.12.2011,	  joten	  estettä	  
kaavoituksen	  loppuunsaattamiselle	  ei	  ole.	  

Sponda	  Kiinteistöt	  Oy	  hakee	  edelleen	  valituslupaa	  Korkeimmalta	  oikeudelta,	  mutta	  se	  käsitellään	  
erillisenä	  hintariitana	  eikä	  ollut	  este	  omistuksen	  rekisteröintiin.	  

	  

	  

	  Kaupungille	  pakkolunastuksella	  siirtynyt	  11	  ha:n	  alue,	  

Viihdekeskuksen	  tontti	  vasemmassa	  alakulmassa	  oleva	  neliö,	  	  

oikeassa	  reunassa	  vanhan	  Saarijärventien	  varressa	  entinen	  	  

Ympäristökeskuksen	  tontti.	  

Kaupungille pakkolunastuksella siirtynyt 11 ha:n alue, Viihde-
keskuksen tontti vasemmassa alakulmassa oleva neliö, oikeas-
sa reunassa vanhan Saarijärventien varressa entinen Ympäris-
tökeskuksen tontti.
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Anja Santala-Rosala miehensä Reinon kanssa.

pAlokkA

Palokan Riennossa on jo vuosia 
tehty työtä laadukkaan jalkapal-
lon parissa. Tämä työ sai yhden-
laisen palkinnon, kun Palloliitto 
valitsi marraskuussa 2011 Palo-
kan Riennon uudeksi sinettiseu-
raksi. Sinettityö on elänyt seuras-
sa jo useita vuosia mutta lopulli-
sesti se saatiin toteutettua projek-
tityöntekijän tuella vuonna 2011. 

Vuonna 1992 aloitettu Sinet-
tiseuratoiminta juhlii tänä vuon-
na 20-vuotisjuhlataivaltaan. Si-
netti on lupaus laadusta urheile-
van lapsen ja nuoren parhaaksi. 
Sinettiseuratoiminta on Nuoren 
Suomen ja lajiliittojen toiminta-
malli, jonka tavoitteena on tukea 
lapsen ja nuoren kehitystä ja kun-
nioittaa lapsuutta. Liikunta ja ur-
heilu on yksi osa tätä kasvua. Si-
nettiseuratoimintaa määrittelevät 
Nuoren Suomen yleiset ja lajiliit-
tojen omat sinettikriteerit. 

Sinettiseuratoiminnan päämää-
ränä on löytää seuran yhteinen 
toimintatapa ja ne käytänteet, joil-
la laadukasta liikunta- ja urhei-
lutoimintaa toteutetaan. Sinetti-
seurat ovat aktiivisia, kehitysha-
luisia, lasten ja nuorten urheilun 
kärkiseuroja. Sinettiarvo tuo seu-
ralle paljon mahdollisuuksia mut-

ta myös vastuuta. Kunnianosoitus 
on lupaus laadusta ja laadun ke-
hittämisestä. 

Sinettityön yksi tuotos on seu-
ran toimintakäsikirja, joka kattaa 
seuran yhteiset pelisäännöt ja toi-
mintakäytänteet. Käsikirja on osa 
seuran jatkuvuuden ja kehittymi-
sen varmistamista. Käsikirjaa päi-
vitetään säännöllisesti toimintojen 
muuttuessa. Seuran sinettityöryh-
mään ovat kuuluneet valmennus-
päällikkö Pekko Kotamäki, sinet-
tihankkeen vetäjä Jari Lindroos, 
toiminnanjohtaja Henna Törmä-
nen, seuran puheenjohtaja Tii-
na Häkkinen, valmentajat Pekka 
Lähdesmäki, Timo Nuora ja Juk-
ka Patinen sekä joukkueenjohta-
ja ja rahastonhoitaja Sirpa Ovas-
kainen. Työryhmän lisäksi kehit-
tämistyössä on ollut mukana laaja 
joukkueiden toimihenkilöjoukko. 

Palokan Riento jatkaa kehittä-
mistyötä myös vuonna 2012. Seu-
ra on valittu Palloliiton Osoittee-
na Futis –seurakehityshankkee-
seen, joka käynnistyi valtakun-
nallisella Kick Off –seminaaril-
la Tamperellaa helmikuun alussa. 
Seminaarin tarkoituksena on jakaa 
onnistumisia ja kokemuksia hank-
seurojen kesken sekä aloittaa seu-

rojen omien hankesuunnitelmi-
en valmistelu. Hankkeen myötä 
PaRissa käynnistetään kesällä uu-
si toimintamuoto pienille lapsille 
ja vanhemmille. Seuran tavoittee-
na on aloittaa perhefutis –teemal-
la perheiden yhteinen, hauska ta-
pa tutustua jalkapalloon ja yhdes-
sä liikkumiseen.

Seuran painopistealueita vuon-
na 2012 ovat toimihenkilöiden 
kouluttautuminen ja rekrytoin-
ti vähintään uudistuvien sinetti-
kriteereiden edellyttämällä taval-
la, yhteistyön lisääminen paikal-
listen toimijoiden kanssa sekä ju-
nioriurheilutoiminnan kehittämi-
nen. Seura toivoo vastaisuudessa-
kin olevansa aktiivinen vaikuttaja 
erityisesti pohjoisessa Jyväskylässä.

Sinetin luovutustilaisuus pide-
tään sunnuntaina 6.5.2012 seu-
ran Avauspotku -tapahtumassa. 
Tilaisuuteen kutsutaan avoimes-
ti kaikki liikunnasta, urheilusta ja 
jalkapallosta kiinnostuneet alueen 
asukkaat! 

Teksti: Henna Törmänen
Lähde: http://www.nuorisuo-

mi.fi/sinettiseurat

Arvokas työ palkitaan

pAlokAn riennostA sinettiseUrA

Anja Santala-Rosalan taiteilijaura käynnistyi vuonna 
1974 jyväskyläläisen taiteilija Erkki Santasen tukema-
na. Oma tyyli löytyi vuonna 1980. Alkuvuosina syntyi 
naivistisia maalauksia nimeltä ”Ravintolan naistenhuo-
neessa” ja ”Saisko lisää samppanjaa”. Näiltä alkuvuosilta 
on kuvat kaikista maineikkaista Jyväskylän kissaravinto-
loista: Topikatti, Kissanviikset, Katinhäntä. 

Santala-Rosalan töitä on ollut näytteillä yhdeksän 
kertaa Suvi-Pinxissä, debyytti tapahtui vuonna 1979, 
Naivistit Iittalassa-näyttelyissä 13 kertaa. Tauluja on 
syntynyt toista tuhatta.

Myös kivet kiehtovat taiteilijaa. 
Hausjärvellä syntyneestä tyttösestä piti tulla modis-

ti, mutta hieman  jäi pisteitä uupumaan taideteollisen 
tekstiililinjalle pääsemiseksi. Sen verran näyttöä kui-
tenkin kertyi, että Kai Franck halusi ottaa yksityisop-
pilaaksi.

Kauppakouluun Anja sitten kuitenkin päätyi ja lo-
pulta postin palvelukseen ja Jyväskylään vuonna 1967. 
Maalaamalla tarinoiden kertominen siis varsinaisesti 
alkoi 1970-luvulla. Maalaismaisemia, kaupunkikuvia 
syntyi tarinoineen ja niihin sopivine nimineen. ”Pas-
kareissu, mutta tulipahan tehtyä” oli niin suosittu, että 
siitä täytyi tehdä kolmaskin versio. Arvostusta tuli kun 
Anja Santala-Rosala oli niiden kymmenen suomalaisen 
naivistin joukossa, jotka kutsuttiin vuonna 2000 Bu-
dapestiin näyttelyyn. Vuosien 1977 ja 2005 välillä An-
ja osallistui näyttelyihin myös Tukholmassa, Pariisissa 
ja Brysselissä. Pariisista tuli kultamitali ja diplomit Tuk-
holmasta ja Brysselistä.

Vuonna 2000 Jyväskylä oli UNICEF- kaupunki. 
Tuolloin kahdesta taulusta tehtiin kortit Unicefille, 
”Apujoukot mummolaan” ja ”Talvinen hiihtoretki”. 
Joulukuussa tänä vuonna on tulossa näyttely Espan-
jan Murciaan. Sinne on pyydetty taulut: ”Suomalaiset 
talvihuvit”, mitä kaikkea jäällä voi tehdä, ”Rantatalon 
onnellinen perhe” ja kolmantena ”Minne menisin kun 
kaikki hyvä on tässä”, taulu miehestä ja naisesta, jotka 
istuvat hirveän onnellisina saunan seinustalla. 

Ja työ jatkuu edelleen, Visalassa on esillä uusia näytte-
lyihin mm. Suvi-Pinxiin  menossa olevia töitä.

kUkA on AnjA sAntAlA-rosAlA?

Teetupa aloittaa  keskiviikkona 7.3. klo 18.00. Tilai-
suuksissa, joita järjestetään 1-2 kuukaudeessa,  on joku 
esiintyjä tai mielenkiintoinen aihe ja aikaa avoimelle kes-
kustelulle. Osallistujien toivomuksia pyritään huomioi-
maan aihe- ja esiintyjävalinnassa.

Ensimmäisessä teeillassa on tilaisuus tutustua Anja San-

tala-Rosalan uusimpiin naivistisiin  teoksiin, jotka ovat 
esillä ensi kesän näyttelyissä.

Seuraavassa illassa 28.3. kuullaan suolahtelaisen lau-
suntataiteilija Maija Piitulaisen esityksiä.

Tarjolla on myös aina kevyttä purtavaa ja tietysti hau-
dutettua teetä.

tUle teetUpAAn pAlokAn visAlAAn!



Jyväskyläläinen taiteilija Päivi Soik-
keli on pitänyt vuosien varrella useita 
näyttelyitä kotikaupungissaan ja muu-
alla maassa. 

Elämän kauneutta kuvaavat taulut ovat 
saaneet aiheensa niin ihmisistä kuin 
kotieläimistäkin, luonnosta ja tanssis-
ta. Viime aikoina on syntynyt myös 
koskettavia enkelitauluja. 
Taulujen ohella Soikkeli tykkää kier-
rättää esineitä.
Kun nään tyhjän pinnan, sormeni al-
kavat syyhytä ja haluan antaa van-
hoille esineille uuden elämän, taitei-
lija paljastaa.
Kuvia on syntynyt niin vanhoihin kir-
jan kansiin kuin sinkkiämpäreihinkin, 
oviin, huonekaluihin ja astioihin.
Päivi Soikkelin näyttely on esillä Kolik-
kotuvalla, Kolikkotie 2 C Holsti 14.4.-
14.5.2012. Netissä teoksiin voi tutus-
tua osoitteessa www.paivisoikkeli.com. 

Pohjoinen Jyväskylä 9

HUHTASUON ASUKASYHDISTYS  RY

KEVÄTKOKOUS
Aika: keskiviikko 28. 3.2012 klo 18.00
Paikka: Huhtasuon päiväkeskus, Nevakatu 2
Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat
Hallitus    Tervetuloa!

aika:     maanantai 26. 3. 2012 klo 18.00
paikka: huhtasuon päiväkeskus, nevakatu 2

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat

Johtokunta         Tervetuloa!

hUhtasUon sosiaLiDeMokRaatit RY

kevätkokous

hUhtAsUo

Haluan lisätietoa Sosialidemokratiasta ja liittyä puolueen jäseneksi

OTA YHTEYTTä NIIN KERROMME 
SINuLLE LISää!

Huhtasuon Sosialidemokraatit Marja-Liisa Tuikkanen 040 7765602    marjaliisa.tuikkanen@gmail.com 
Palokan Sosialidemokraatit Jouni Arnberg  050 5996115                     jouni.arnberg@jkl.fi
Lohikosken Sosialidemokraatit Allan Kemiläinen  0400 542859          allan.kemilainen@fi.relacom.com 
Tikkakosken Sosialidemokraatit Tuomo Liukkunen 040 7469572       tuomo.liukkunen@komas.fi
Vesangan Sosialidemokraatit Sari Kanala                                              sari.s.m.kanala@jyu.fi

Huhtasuota on paikallisessa 
mediassa useimmiten kohdel-
tu muita vähempi- ja huo-
nompiarvoisena alueena.

Huhtasuolaisen silmin ja 
korvin mediaa seuratessa-
ni olen tulkinnut, että alu-
eestamme uutisoidaan tieten 
tahtoen leimaavasti ja molla-
ten. Viimeksi muutama viik-
ko sitten Keskisuomalaises-
sa vertailtiin ihan tilastolli-
sesti, sanoin ja kuvin, Jyväs-
kylän eri alueiden asukkaiden 
koulutus-, työttömyys-, toi-
meentulohakemus- ja ansio-
tulotietoja.

Huhtasuolaisten pärjäämi-
sen eväät osoitettiin tuossa ar-
tikkelissa kaikkien tilastojen 
valossa koko kaupungin hei-
koimmiksi. 

Näiden tilastotietojen jul-
kituojilta ja niidenkin kaut-
ta alueestamme yksipuolista 
kuvaa levittäviltä näyttää sys-
temaattisesti unohtuvan mai-
nita syyt, jotka vaikuttavat ti-
lastoissa näkyviin lukuihin ja 
tolppiin.

On totta, että meillä asuu 
huomattavasti enemmän työt-

tömiä ja pienituloisia kun 
muilla alueilla. Sitä ei ole ker-
rottu, että alueellemme on si-
joitettu eniten maahanmuut-
tajia suhteessa muihin kau-
punginosiin. Alueellamme 
asuu runsaasti eläkeikäisiä pa-
luumuuttajastatuksella tul-
leita. Monet maahanmuutta-
neista ovat suurperheisiä. Tä-
män lisäksi suurimmalle osal-
le työikäisistä maahanmuut-
tajista ansiomahdollisuudet 
ovat vielä heikot puutteelli-
sen kielitaidon, koulutuksen 
ja edellisistä johtuen koko-
aikaisen ja -palkkaisen työn 
puuttumisen vuoksi. Näin ol-
len nämä asukkaat ovat aina-
kin toistaiseksi osaltaan lisän-
neet alueemme työttömyysas-
tetta ja toimeentulotuen saaji-
en määrää.

Kaupungin asuttamispo-
litiikasta johtuen maahan-
muuttjien osuus alueellam-
me on suuri, mikä näkyy ti-
lastoissakin. 

Tällä en suinkaan tarkoita, 
että maahan- ja paluumuutta-
jat tai muut vähemmistöt oli-
sivat Huhtasuon ongelma.

Jokaiselle ihmiselle kuuluu 
kyseenalaistamaton oikeus 
asumiseen ja riittävään toi-
meentuloon alkuperästään tai 
statuksestaan riippumatta. 

Huhtasuolla tämä asia on 
mielestäni ymmärretty pää-
sääntöisesti hyvin, ja muualta 
muuttaneet ovat entistä mut-
kattomammin nivoutuneet 
elämään huhtasuolaisina mui-
den huhtasuolaisten kanssa. 
Maahanmuuttajaperheiden-
kin lapset opiskelevat ja val-
mistuvat ammatteihin. Kun-
ta-, valtakunnan- ja maail-
manpolitiikasta riippuu, mis-
tä nuoremme löytävät paik-
kansa.    

Monikulttuurisuus tuo alu-
eelle omat haasteensa, mut-
ta myös rikastuttaa ja vireyt-
tää. Sen myötä asukkaiden ja 
alueen toimijoiden yhteiskun-
nallinen ja inhimillinen nä-
kemyksellisyys laajenee kuin 
luonnostaan.

Huhtasuolla ei elämisen ta-
soa ole juurikaan totuttu mit-
taamaan ainoastaan taloudel-
lisilla mittareilla. Jääköötpä ti-
lastot nytkin sikäli omaan ar-

voonsa.
Huhtasuon Kylätoimis-

to on ollut huhtasuolaisten 
kokoontumispaikka, monille 
myös tärkeä apu, tuki- ja neu-
vontapiste erilaisissa pulmati-
lanteissa.

Nyt Huhtasuon Asan (Ky-
lätoimiston ja kirpputorin) 
toiminta on vaakalaudalla sil-
le myönnettyjen määräraho-
jen ehtyessä tulevan maalis-
kuun lopussa. Ovien sulkeu-
tuminen toisi kohtuutonta 
haittaa ja kiusaa palvelujen 
käyttäjille, olisi menetys lä-
hiömme asukkaille ja köyh-
dyttäisi pahasti alueemme pal-
velukokonaisuutta. 

Tourulaan sijoittunut Kan-
salaistoiminnan keskus on 
varmasti hyvä ja paikallaan 
siellä, mutta jo välimatkan ta-
kia ei täytä Kylätoimiston teh-
tävää meille huhtasuolaisille.   

Pidän enemmän kuin koh-
tuullisena, että kaupunki 
myöntää tarvittavan määrära-
han Kylätoimiston jatkon tur-
vaamiseksi.

Kuntalaisten mielipiteellä 
on väliä - huhtasuolaistenkin. 

Meidän ei auta nyt jäädä pää 
kallella odottamaan, mitä ta-
pahtuu. Toivon, että alueelle 
sijoitetut vetoomiuslistat täyt-
tyvät ripeään tahtiin asukkai-
den nimistä.

YHDISTÄKÄÄMME SIIS 
VOIMAMME HUHTA-

SUON KYLÄTOIMISTON 
TOIMINNAN PUOLESTA!     

Marjatta Hynynen,  
Huhtasuon 

sosialidemokraattien 
sihteeri

AsUMMe hUhtAsUollA, MUttA eMMe sUossA

Yhteiskunnallinen kirkkopyhä 
18.3.2012  Huhtasuon kirkolla
10.00  Jumalanpalvelus
    Keittolounas
   
Keskustelua Huhtasuon alueseurakunnan ja sen 
yhteistyökumppaneiden  toiminnasta Huhtasuolla.

Huhtasuon kylätoimisto on vaarassa joutua lopetuslistalle.
Asukkaiden olohuone on monelle askel työelämään. Siellä on erilaisilla työ-
voimapoliittisilla toimenpiteillä työllistetty sekä suomalaisia että maahan-
muuttajia Venäjältä, Iranista, Irakista, Kazakstanista, Afganistanista, Ko-
reasta, Burmasta, Serbiasta, Kosovosta.  ”Kylätoimiston asiakkaat ovat 
myös monista erikansallisuuksista lähtöisin”, kertoi toiminnanjohtaja, pro-
jektipäällikkö Erja Turunen. ”Sosialidemokraattien mielestä Kylätoimistoa ei 
saa lopettaa”, sanoo asukasaktivisti, Huhtasuon Sosialidemokraattien sih-
teeri ja Eläkkeensaajien puheenjohtaja Kirsti Turunen. Valentina Leini ihas-
telee Turusten kanssa nimilistaa johon on saatu jo satoja nimiä ihmisiltä, 
jotka vastustavat Kylätoimiston sulkemista. Nimilista tullaan luovuttamaan 
kaupungin hallitukselle.

tAidenättely kolikkotUvAllA
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hUhtAsUo

Uusi presidentti sitten "vaa-
littiin", kuten poikani piene-
nä ilmaisi.

Nyt meiltä liikenee taas 
aikaa ja energiaa haukkua 
maan hallitusta, oppositio-
ta, Kreikkaa, EU:ta, ammat-
tiliittoja ja Anderssonia. 

Täällä Huhtasuolla, tuul-
ten ankarasti tuivertamas-
sa Jyväskylän Pohjolassa, on 
viime aikoina tuiskuttanut-
kin todella nykyisen ilmas-
tonmuutoksen - siis henkisen 
ja sosiaalisen - mukaisesti.

Ei ole kauaakaan siitä, 
kun liike-elämässä keksit-
tiin Työttömien yhdistyk-
sen kilpailevan asiakasvir-
roistaan, ja niinpä taitavas-
ti synnytetty kilpailuasetelma 
pakotti ahdistetun Työttömi-
en yhdistyksen lopettamaan 
Perttulan kansanruokalan!

Tuossa kaupassa hävisivät 
ainoastaan Huhtasuon työt-
tömät, ikäihmiset, vaivai-
set, yksinäiset ja vähävarai-
set. Voittajia ei löydy etsi-
mälläkään.

Perttulan vakiruokailijoit-
han eivät jostain kumman 
syystä siiryneetkään suuryri-
tysten buffetpöytiin.

 
rAhApUlAko 
kAAtAisi 
kylätoiMiston 
jA kirppArin?  

Huhtasuon ASA r.y. ky-
lätoimistoineen, ompelimoi-
neen ja kirpputoreineen on 
jo käsitteeksi muodostunut 
alueemme keski- ja tukipis-
te niin asukkaille kuin tääl-
lä toimiville yhteisöillekin. 
Se tarjoaa palveluja, mm. 
ATK:n käyttämahdollisuu-
den, opastusta ja kursse-

ja, lomakkeiden täyttöapua, 
edullista kopiopalvelua ja 
monia muita tuki- ja neu-
vontapalveluja. Yhdistyksen 
rooli työllistäjänä, työllisty-
misen kynnyksen yli auttaja-
na niin maahanmuuttaneille 
kuin kotoperäisillekin työlä-
mää aloitteleville on mer-
kittävä.

Kylätoimiston ja kirpparin 
toiminta uhkaa päättyä tule-
van maaliskuun lopussa, kos-
ka sen työntekijöiden palk-
kauksen ja tilavuokrien vaa-
tima määräraha on myön-
netty vain tuohon ajankoh-
taan asti.

Olen alueella toimivien 
järjestöjen Huhtasuon De-
mareiden ja Huhtasuon Asu-
kasyhdistyksen puheenjohta-
jien kanssa neuvoteltuani ja 
myös Kylätoimiston henki-
lökunnalta luvan kysyttyä-
ni laatinut Jyväskylän kau-
punginhallitukselle perustel-
lun vetoomuskirjelmän, jolla 
yritämme vaikuttaa toimin-
nan jatkoon tarvittavan mää-
rärahan myöntämiseen. Toi-
von listoihin runsaasti asuk-
kaiden ja täällä toimivien 
nimiä. Listoja on sijoitettu 
mm. Kylätoimistolle, kirp-
putorille ja Kangaslammen 
Siwan tuulikaappiin.

Isoista rahoistahan ei ole 
kysymys, mutta tuon alu-
eemme keskeisen palvelu-, 
tuki- ja kokoontumispai-
kan menetys olisi kyllä kuin 
se tunnettu "kolmen markan 
suutarin aiheuttama kuuden 
markan vahinko". 

 
kevät koittAA - 
tAlven voittAA

Kaikesta huolimatta - ja sii-
tä johtuen - suuntaamme 

alueella rohkeasti tulevaisuu-
teen. Alueellisessa yhteistyö-
tyhmässä päätimme, että pe-
rinteinen Huhtasuon Kevät-
tapahtuma markkinoineen 
pidetään jälleen. 

Tuleva tapahtuma-aika on 
helluntaita edeltävä perjan-
tai 25.5. klo 13 - 19. Tapah-
tumaan kutsutaan asiantun-
tijoita ja keskustellaan tee-
moilla "Kaikenikäisten Huh-
takeskus" sekä "Huhtakes-
kuksen eilinen ja huomi-

nen".
Lisäksi kehitämme ohjel-

maa (ideat ja esiintyjät terve-
tulleita), vuokraamme esit-
tely- ja myyntipaikkoja (nyt 
on hyvä aika koota kaapeista 
kirpparimyytävää ja alkaa ah-
kera askartelu).

Arpajaiset järjestetään jäl-
leen, tietenkin. Puffetit toi-
mivat myös, totta kai!

Kevättapahtuma toteute-
taan taas pystyyn vapaaeh-
toisvoimin ja meidän alueen 

toimijoiden yhteistönä.
Näkyviä toimijoita on alu-

eella vähän, ja itse kullakin 
roolit menevät suloisesti se-
kaisin. Tosin tavoitteemme ja 
toimintapammekin ovat var-
sin yhteneväiset, joten sitee-
raanpa Jani-Petteriä: "Hait-
taaks' se?"

Ja jos näette meikäläi-
sen huseeraamassa kevätta-
pahtumassa sen juontaja-
na, Huhtasuon Eläkkeen-
saajien, Huhtasuon Dema-

rien tai Huhtasuon Asukas-
yhdistyksen toimihenkilönä 
ja jäsenhankkijana, ette suin-
kaan näe harhoja. Nykäiskää 
vain rohkeasti hihasta minua 
ja kollegoitanikin. Olette ter-
vetulleita moikkaamaan, tu-
tustumaan sekä rakentamaan 
yhteistyötä, iloista ja toivei-
kasta Huhtasuon ja koko 
pohjoisen Jyväskylän yhteis-
henkeä!

Jesss!   
Kirsti Turunen

lUntA tUpAAn tUiskUttAA - vAAn 
eipä tUo ole UUttA!

Kylätoimiston ompelimossa tehdään uutta ja korjataan vanhaa.

Kylätoimisto tarjoaa myös netti yhteys palvelua.

sUnnUntAinA 11.MAAliskUUtA klo 14.00 
huhtasuolla päiväkeskuksessa nevakatu 2 
kuka olet, mistä tulet, mitä teet, hyvä naapuri.                                          
laulua, soittoa: kari kuusijoki , kirsti turunen, 
huru - Ukot.              
kahvi ja tee tarjoilu. tervetuloa koko perhe

nAApUrit tUtUiksi
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Kolikkotuvasta on tullut kultuuritapahtumapaikka, jossa vuosit-
tain yhteistyövoimin järjesetään erilaisia kuttuuritapahtumia ku-
ten Naapurit tutuiksi-, äitienpäivä-, laulu-ja karaokeillat. Tila toi-
mii myös kokousten ja koulutusten paikkana. Paikka on tuttu 
alueen asukkaille ja toimijoille. Monikko ry:n myötä myös mo-
net maahanmuuttajat tuntevat Kolikkotuvan. Täällä ns. yhdis-
tyksen "päämajassa", pidetään erilaisia kansainvälisiä ja moni-
kulttuurisia tilaisuuksia. Monikon kevät alkaa kansainvälisestä 
Naistenpäivänjuhlasta sunnuntaina 4.3 klo 14, johon kaikki ovat 
tervetulleita!
  Vuonna 2008 perustettu yhdistys toimii kaikilla Jyväskylän 
kaupungin asuinalueilla. Tähän mennessä jo Huhtasuolla, 
Vaajakoskella, Kuokkalassa, keskustassa, Keltinmäessä ja 
Korpilahdella. Perustarkoituksemme on saada kulttuuritaustoil-
taan erilaisia kansalaisia ymmärtämään toistensa ajatusmaa-
ilmaa ja saattaa heidät yhteen eroavaisuuksistaan huolimatta. 
Maahanmuttajien integroitumisen edistäminen ja suvaitsevaisuu-
den lisääminen kantaväestön keskuudessa ovat tärkeitä tehtäviä 
yhteiskunnassamme, kunnassamme ja yhdistyksemme.
  Monikko omalla tavalla edistää kansainvälisyyttä ja monikult-
tuurisuutta sekä maahanmuuttajien kotoutumista ja aktiivisuutta. 
Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan mm. suomen kielen- ja 
muilla kerhoilla, palveluohjauksella, asuinalueiden toimintaan tu-

tustuttamisella, tutustumisretkillä uuteen kotiseutuun, avoimilla ti-
laisuuksilla valtaväestön kanssa. Parhaat tulokset on saatu juuri 
asuinalueilla kaikille avoimissa tilaisuuksissa, joihin maahanmuut-
tajien ja kantaväestön on helppo tulla ja tutustua toisiinsa kiinnos-
tavan teeman kautta. Saamastamme positiivisesta palautteesta ja 
kannustuksesta ilmenee yhdistyksen tarpeellisuus. Yhdistyksellä 
on konkreettisia kokemuksia, kuinka vastatulleet maahanmuut-
tajat ovat saaneet ensimmäiset kontaktinsa suomalaisyhteiskun-
taan esimerkiksi ennen suomenkielenkursseille pääsyä.
  Monikko toimii tiedottajana kantaväestölle, viestittää muutok-
sista kansainvälisellä ja yhteiskunnallisella tasolla muun muas-
sa maahanmuuttajapolitiikassa. Tiedottamalla ja kertomalla maa-
hanmuuttajista sekä järjestämällä konkreettisia tutustumistilai-
suuskia, vähennämme ennakkoluuloja ja asenteita ulkomaalai-
sista. Vaikka väestörekisterikeskuksen mukaan maahanmuuttaji-
en määrä Suomessa on pieni (alle 3%), silti niiden määrä kasvaa 
Suomessa vähitellen ja tuo lisää haasteita ja muutoksia. Näin on 
tullut voimaan 1.9.2011 uusi kotoutumislaki, joka velvoittaa kun-
nat huomioimaan kaikkia Suomeen muuttavia henkilöitä ja maa-
hanmuuttajaryhmiä, tarjoamalla heille perustietoa yhteiskunnas-
tamme ja palveluohjausta. Vanha kotoutamislaki palveli pääosin 
vain kahta maahanmuuttajaryhmää- pakolaisia ja inkerinsuoma-
laisia.

  Monikolla on jo toimiva alueverkosto Jyväskylässä . Mukana 
ovat kolmannen sektorin toimijat, ystävyysseurat, asukasyhdis-
tykset, oppilaitokset ja alueen asukkaat. Kotisivultamme löydät-
te lisää tietoa meitä.
   Jyväskylän kaupungilla ei ole varsinaista tahoa, joka koordinoi-
si maahanmuuttajien kotoutumista asuinalueilla. Varsinkin ikään-
tyvillä maahanmuuttajilla on vaikeuksia. Kokemustemme myö-
tä, kotoutumisen alkuvaiheessa olisi erittäin tärkeää, että ennen 
Kela-kortin ja muiden lupien saamista, maahanmuuttaja pääsi-
si heti tutustumaan omaan asuinympäristöönsä, lähinaapureihin, 
kantaväestön kulttuuriin ja kieleen. Sillä aikaa kun julkinen sekto-
ri ja kaupunki vasta miettivät kotoutumisen toimenpiteitä asuin-
alueilla, Monikko on koodinoinut tätä prosessia jo neljättä vuotta. 
Kutsumme yhteistyöhön viranomaisia, kuntalaisia ja muita taho-
ja, joilla on samankaltaisia intressjä.

Kunnioittaen
Alina Ahtamo, Monikko ry, puheenjohtaja
Lisätiedot: www.monikkoyhdistys.com , monikkoyhdistys@gmail.
com
  

Monikon kevät alkaa kansainvälisestä naistenpäiväjuhlasta

Koликкотупа стало местом проведения ежегодных куль-
турных мероприятий различного рода таких как знаком-
ство с соседями, день матери, музыкальных и караоке- ве-
черов  Там же здесь проходят многие собрания и учебные 
курсы.  Живущим по соседству жителям микрорайона, Вам 
читателям и партнерам по совместной работе,это место 
очень знакомо.  Благодаря обществу Моникко, многие им-
мигранты знакомы с этим местом, так называемым "шта-
бом" общества, где для его членов и жителей города про-
водим международные и многокультурные события.  Эта 
весна в Моникко начинается с Международного женского 
праздника,проводимого в воскресенье, 4 марта в 14 часов 
дня. Добро пожаловать!
  Основанное в 2008 году, общество действует во всех микро-
районах города Ювяскюля.  Пока были задействаны микро-
районы Хухтасуо, Вааякоски, Куоккала, центр, Keлтинмяки 
и Корпилахти.Основная задача- это добиться взаимопони-
мания между людьми из разных культур, независимо от их 
разницы в мышлении и их разнообразии, свести их вместе.  
Продвижение интеграция иммигрантов и толерантность ко-
ренного населени- это два параллельных взаимосвязанных 
процесса, играющих важную роль в обществе и его устой-
чивом развитии.
   Наша деятельность направлена на интернационализм и 
многокультурие и в поддержку интеграции иммигрантов.
Адаптацию людей ведется разными методами,к примеру 
в кружке финского языка и других кружках по интересам.
Также разъясняются различные формы муниципального об-
служивания горожан,ведутся знакомствами с функциониро-
ванием микрорайонов, совершаются краеведческие экскур-

сии, проводятся совместные открытые мероприятия с уча-
стием коренного населения.
Важное место отводится передаче текущей информации чле-
нам общества по вопросам муниципального,государственного 
развития и изменения во всем мире.
   Наилучшие результаты были достигнуты именно на ме-
стах -в микрорайонах Ювяскюля,где на встречах, легко до-
ступных иммигрантам и коренному населению,люди имеют 
возможность познакомятся друг с другом ближе, выявить 
общие интересы.  Получая положительные отзывы и под-
держку как участников так и наших партнеров, мы увере-
ны в важности нашей работы.  У нас есть конкретные приме-
ры того как вновь прибывшие иммигранты получили при со-
действии Моникко первую необходимую информацию о фин-
ском обществе и контакты с финнами, азы финской культу-
ры и языка,ознакомления с местностью и природой до того 
как они попали на курсы финского языка.
   Моникко ведет информационную работу с общественно-
стью, рассказывая об изменениях в международной и обще-
ственной жизни, к примеру беседы о миграционной полити-
ки.  Общаясь и разъясняя вопросы иммиграции и организуя 
конкретные встречи, мы рассеиваем предрассудки и улучша-
ем отношение коренного населения к иностранцам.  Хотя по 
статистике,численность иммигрантов в Финляндии неболь-
шое (менее 3% от всего населения), все же их число поти-
хоньку растет, что приводит изменениям и вызывает неко-
торые проблемы в Финляндии. Так с 1.09.2011 вступил в си-
лу новой закон по адаптации иммигрантов, который требует 
от местных властей обратить внимание на всех приежающих 
иммигрантов, как для отдельных лиц и разных групп имми-

грантов, предоставляя им базовую информацию о нашем об-
ществе, и его служб управление.  Старый закон по адапта-
ции иммигрантов обслуживал только две группы иммигран-
тов- беженцев и ингерманландцев.
   У Моникко уже своя за эти годы сложившаяся контактная 
сеть в Ювяскюля,куда входят организации так называемого 
третьего сектора, общества дружбы, микрорайонные ассо-
циации, образовательные учреждения и сообщества житель-
цов. Также есть контакты в различных городах Финляндии.  
На нашем сайте вы найдете дополнительную информации.
   В Ювяскюля нет специального органа, который координи-
ровал бы интеграцию иммигрантов в микрорайонах города, 
особенно положение пожилых иммигрантов плачевно. Как 
показывает наш опыт, например на самых первых этапах ин-
теграции очень важно, чтобы уже дожидаясь Kela-карточки 
и других документов, иммигрант не терял времени и сразу 
начинал бы знакомство со средой обитания, с ближайшими 
соседями, коренным населением,познавая язык и культуру 
новой страны. В то время, когда в государственном секторе 
и в городе только начинают думать об интеграционых мерах 
в микрорайонах, Моникко уже координирует этот процесс в 
течении четырех лет.  И мы приглашаем к совместной рабо-
те городские власти, жителей микрорайонов и другие заин-
тересованне стороны, зная о совпадении наших интересов.

С уважением,

Алина Aхтамо, председатель общества, 
www.monikkoyhdistys.com, monikkoyhdistys@gmail.com

Весна в Моникко начинается с Международного женского дня

Palokkalaisilla on viime ke-
väästä saakka ollut mahdol-
lisuus saada kattavat finans-
sipalvelut yhdestä ja samasta 
paikasta. Palokankeskukseen 
toukokuussa avatussa Keski-
Suomen Osuuspankin kont-
torissa voi vaikkapa ostaa uu-
den kodin ja neuvotella sen ra-
hoitus ja vakuutukset kuntoon 
yhdellä käynnillä. 

Samalla voi esimerkiksi tar-
kistaa eläketurvansa ja säästö-
suunnitelmat tulevien tarpeiden 
varalle.

Keski-Suomen Osuuspankin 
Palokan konttorinjohtajan Kris-
tiina Hakalan mukaan asiakkaat 
arvostavat pankkiasioinnin vai-
vattomuutta ja helppoutta. 

– Vapaa-aika on ihmisille en-
tistä arvokkaampaa. Asiakkaat 
haluavat viettää sen mieluiten 
perheen ja harrastusten paris-
sa, joten pankin tulee tarjota ko-
konaisvaltaiset ja yksilölliset rat-
kaisut helposti, asiakkaan ha-
luamalla tavalla. Tämänkaltaiset 
täyden palvelun marketkontto-
rit ovat ehdottomasti osa nyky-
aikaista pankkipalvelua. Asiakas 
saa kaikki tarvitsemansa pankki- 
ja vakuutuspalvelut vaivattomas-

ti yhdellä käynnillä samasta pai-
kasta, kertoo Hakala.

– Palokankeskuksen kehitys 
näyttää lupaavalta. Odotamme 
asiakasvirtojen kasvavan alueella 
paitsi kaupan investointien myös 
asuntorakentamisen myötä. Ha-
luamme vastata kasvavaan ky-
syntään täyden palvelun ratkai-
suilla, sanoo Hakala.

Palokan lisääntyvä asunto-
rakentaminen kasvattaa myös 
asuntopalveluiden kysyntää alu-
eella. Keski-Suomen Osuuspan-
kin Palokankeskuksen konttori 
vastaa tähänkin tarpeeseen: asi-
akas saa rahoitus- ja vakuutus-
palveluiden lisäksi asunnonvä-
lityspalvelut saman katon alta. 
Konttorin yhteydessä toimivas-
sa Keski-Suomen OP-Kiinteis-
tökeskuksen asuntomyymälässä 
toimii kaksi kiinteistönvälittäjää. 

OP-Kiinteistökeskus on joh-
tava asuntovälittäjä Jyvässeudul-
la ja tarjoaa alan kattavimman 
asuntoasioiden palvelukokonai-
suuden. Kiinteistöjen oston ja 
myynnin lisäksi yritys välittää 
toimitiloja, tontteja ja vuokra-
asuntoja ja tarjoaa arviointipal-
velua. Ainoana toimijana alu-
eellaan Kiinteistökeskus välittää 
myös asumisoikeusasuntoja. 

Rahoitusneuvojat Laura Prittinen (istumassa) ja Hele-
na Mehto suunnittelevat asiakkaalle sopivinta rahoi-
tusratkaisua.

pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelua 
palokasta saman katon alta

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
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AALTO-SALI
Tyyliä tilaisuuksiin

AALTO-SALI
Parhaalla paikalla

Väinönkatu 7

JYVÄSKYLÄ

010 231 4400

www.aaltosali.fi

140 x 115 mm

Alk. 214,-/hlö 3 yön Skimbaloma, sis. majoituksen 2 hengen huoneessa,
aamiaiset, 3 päivän hissiliput ja saunan. Lapsille huone 49,-/yö aikuisten
majoituksen yhteydessä, lasten hissilippuhinnat www.ruka.fi. Hinta voi-
massa 6.2.-8.3.2012.

Alk.129,-/yö majoitus 3 hengen huoneistossa, 3 yö -50 %.
Sis. liinavaatteet ja loppusiivouksen. Hinta voimassa 18.2.-4.3.2012.
Kysy myös 5 ja 6 hengen huoneistoja.

Rukankyläntie 15, Rukatunturi, puh. 08-85 910
ruka.rantasipi@restel.fi, www.rantasipi.fi

LOMARIEMUJA RUKALLA

Lisätiedot ja varaukset:
www.hotellimaailma.fi

214,-
3 YÖN

SKIMBALOMA

sis. hissiliput
Norm. 256,-/hlö

alk. /hlö

129,-
HUONEISTOT

alk.

3. YÖ -50%
/yö

Huollot kaikille autoille. 
Takuulla!

autoasi.fi

Seppälän Autokulma
Vasarakatu 21, 40320 JYVÄSKYLÄ 

Puh. 010 666 3930, palvelemme: ma–pe 8–17

  Määräaikaishuollot ja -korjaukset 
  Mittaukset OBD-pistokkeelta 
  Tietokonepohjainen testaus ja vianhaku 
  Rengaspalvelut, myynti, asennukset, korjaukset 
  Alumiinivanteet 
  Öljynvaihdot 
  Ilmastointihuollot

Testaamme autosi akun kunnon 
VELOITUKSETTA! 

Talvirenkaat   
poistohinnoin!

Palvelemme  
uudessa  

osoitteessa  
Vasarakadulla! 

Tervetuloa! 

Suoritamme laadukasta kiinteistönhoitoa
ja siivousta jo 39 vuoden kokemuksella.

MEILLÄ TIEDÄT MITÄ MAKSAT!
Kotimainen täyden palvelun katsastusasema

Seppälän Citymarkettia vastapäätä!

Vasarakatu 26, Jyväskylä. P. 020 795 9900. Ma–pe 9–17.
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HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOTKATSASTUSPAKETTI

Sis. tarvittavat päästömittaukset.

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

Meiltä saat kaikki palvelut saman katon alta. 
Tervetuloa! Pankkipalvelut. Vakuutukset. 
OPKK-kiinteistönvälitys. 
 
Palokan konttori palvelee ma-pe 10-16.30 ja 
verkkopankki 24/7  www.op.fi/keski-suomi

Puhelinpalvelu 010 256 5740 ma-pe 8-18. 
Kiinteistönvälittäjän tavoitat 010 256 5845. 
 
Puhelu maksaa 0,0828 e/puh + 0,07 e/min 
tai matkapuhelimesta + 0,17 e/min. 

Tiukka aikataulu? Palvelem-
me parhaiten ajanvarauksella.

Yhdessä hyvä tulee.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

UUDISTUNUT APTEEKKI  
PALOKAN KAUPPAKESKUKSESSA  

 

PALVELEMME 
MA-PE   9-20 
LA     9-17 
SU     12-17 
PYHINÄ SULJETTU  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Saarijärventie 52,  
40270 Palokka 

Puh. (014) 3382 800 
www.palokanapteekki.fi  
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