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Jyväskylän kaupunki perustettiin 1837 
Harjun ja Jyväsjärven väliin. Harjun vir-
kistysarvo oivallettiin jo1800- luvun lop-
pupuoliskolla. Silloin rakennettiin muuta-
mia kävelyteitä ja niiden reunoille sijoitet-
tiin penkkejä.. Kukoistuskausi alkoi, kun 
puinen näköalatorni pystytettiin harjan-
teen laelle ja sen alakertaan avattiin kah-
vila. Harjun Neronportaat kiviportaat ra-
kennettiin vuosina 1923 - 1925. Kivet 
portaisiin hakattiin Aittovuoresta. Silloin 

oli paljon työttömyyttä ja työt tehtiin hä-
täaputyönä.

 Näköalatorni purettiin ja Harjun la-
en männyt kaadettiin sota- aikana ilma-
torjunta- tykkien tieltä. Vuonna 1953 val-
mistui nykyinen Vesilinna. Sen näköala-
torni on 90 metriä Jyväsjärven pinnan ylä-
puolella. 

Vuonna 1926 vihittiin käyttöön uusi 
urheilukenttä. Nykyisin useita muutostöi-
tä kokenut Harjun urheilukenttä on kun-

nostettu yleisurheilun ja jalkapallon py-
häköksi.

Uudet maamerkit ovat urheilukentän 
korkeat valopylväät. Harjua kiertävät hy-
vät lenkkipolut, jotka täydentävät sen mo-
nipuolista käyttöä. Tästä yhteisestä kei-
taastamme meidän on pidettävä huolta.

Kaupunki tulee lähivuosina kehittä-
mään harjua monipuolisesti.

aluelehti                                                             2/2012Lohikosken • paLokan • vesangan • tikkakosken • huhtaSuON

valintatalo lohikoskella           sivu 16

terveysaseman uusi malli          sivu 12

on nähtävä lähelle ja samalla 
katsottava kauas                           sivu 10

HARJU ON KEIDAS KESKELLÄ KAUPUNKIA
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POHJOINEN JyvÄSKyLÄ

Täydennysrakentaminen on 
hyvä asia. Rakentaminen ha-
ja-asutusalueelle tuo tulles-
saan monia ongelmia. Lo-
hikosken Sosialidemokraatit 
esittävät kaupungille kevy-
empää täydennysrakentamis-
ta Tyyppäläntien ja Lohikos-
ken uimarannan väliin. Esil-
lä olleessa suunnitelmassa osa 
taloista tulisi mielestämme 

liian lähelle jo olevaa asutus-
ta, uimarantaa ja veisi koh-
tuuttoman paljon puistoa. 
Taloja ei pidä rakentaa lähel-
le uimarantaa, eikä alueella 
olevien rivitalojen eteen. Tu-
levan uuden kadun Uimarin-
tien päähän esitämme raken-
nettavaksi uimareiden autoil-
le parkkipaikkoja, joista osa 
varattaisiin liikuntarajoittei-

sille. Näin kaikilla olisi estee-
tön pääsy uimarannalle. Suh-
taudumme myönteisesti uu-
sien omakotitalojen rakenta-
miseen näillä reunaehdoilla.

Lohikosken Sosialidemo-
kraatit 

puheenjohtaja 
Alla Kemiläinen

LOHIKOSKEN 
tÄyDENNySRAKENtAmINEN 

www.sdplohikoski.fi

AvOImEt yLEISötILAISUUDEt

Lohikosken Sosialidemokraatit esittävät kier-
toliittymän rakentamista Heinälammentien ja 
Seppäläntien risteykseen. Olemme esittäneet jo 
kaksi kertaa liittymän rakentamista Kaupunki 
on ollut halukas sen rakentamaan, mutta toi-
nen osapuoli, valtio ei ole hyväksynyt suunnitel-
maa. Nyt kuntaliitoksen jälkeen Seppäläntie on 
kaupungin sisäistä liikennettä, joten liittymän 
rakentaminen kuuluu kaupungille. Seppälän 
tien alikulkevan tunnelin jälkeinen risteys on 
erittäin vaarallinen. Siinä on ollut useita polku-
pyörien kolareita, joista kaksi on johtanut kuo-
lemaan. Vanhempien olisi syytä käydä tutustu-
massa alikulkutunneliin ja keskustella, millai-

nen vaara vaani, kun polkupyörät tulevat 50 ki-
lometrin tuntivauhdilla mäkeä alas.

Heinälammen asukasluku on kaksinkertais-
tunut muutamassa vuodessa ja lisää on tulossa 
useita satoja asukkaita. Vaadimme kiertoliitty-
män rakentamista risteykseen.

Olemme esittäneet, että rakentamisen voi-
si aloittaa tekemällä keskustasta päin tultaessa 
kääntymiskaista Heinälammelle. Toisessa vai-
heessa kiertoliittymän rakentaminen loppuun.

Lohikosken Sosialidemokraatti 
puheenjohtaja 

Alla Kemiläinen

vAARALLINEN RIStEyS 
HEINÄLAmmELLA

Mannilan asukkaat ovat aloit-
taneet kampailun Tuomijär-
ven rantapolun säilyttämisek-
si.

Korkein hallinto-oikeus hyl-
käsi alueen asukasyhdistyksen 
valituksen Mankola II:n ase-
makaavan osalta.  Asukasyh-
distys ei olisi hyväksynyt mm. 
omarantaisia tontteja Tuomi-
järven rantaan ja olisi halun-
nut, että kaava toteutetaan ke-
vyemmin alueen luontoarvoja 
kunnioittaen.

Kaavan tultaessa hyväksyt-
tyä kaupunki parturoi välit-
tömästi lähes koko kaavoite-
tun alueen puuston.  Samalla 
kaupunki laittoi alueen tontit 
myyntiin mm. neljän rantari-
vitalotontin osalta. 

Alueen asukkaat eivät ole 
suunnitelmia hyväksyneet, 
vaan vaativat, että rantatont-
teja ei myydä ja alueen ranta-
polku säilytetään.  Tämä on-
kin perustelua sillä Manko-
lan tuleva yhtenäiskoulu halu-

aa olla luontopainotteinen  ja 
koulun 500:lle  lapselle ranta-
polku koululta Petäisniemeen 
on tärkeä luontoreitti.  Ranta-
polku on tärkeä myös päiväko-
tien lapsille.

Asukkaat sanovat, ”että 
meillä on jo asfaltti- ja kivi-
tuhkareittejä. Annetaan tämän 
luonnonkauniin rantaluonto-
polun niemineen, juurineen ja 
kivineen elävöittää lähellä ole-
via lapsia ja nuoria, koirien ul-
koiluttajia, ulkoilijoita, retkei-
lijöitä, maastopyöräilijöitä se-

kä matkailijoita.
Olemme yrittäneet saada 

kaupunkia huomaamaan kau-
niin rantaluontopolkumme, 
josta voisi tulla tulevan Tuomi-
ojärven rantaraitin vetonaula”.

Toivottavasti rantatonttien 
myynti peruutan, jotta luon-
nonmukainen rantapolku ym-
päristöineen voisi säilyä.

Jari Blom
asukasyhdistyksen 

puheenjohtaja
www.mannila.org

RANtAPOLKU UHAttUNA

Vanhuspalvelulaki on muutakin kuin
hoitajamitoitukset
Kansanedustuja Susanna huovinen  kertoo mitä laki tuo
tullessaan eläkeläisille. Mitä vuoden 2013 valtion budjetti 
tuo eläkeläisille.
Kaikille avoin tilaisuus maanantaina 8.10 kello 13.00
Kolikkotuvalla Kolikkotie 2.C holsti

Tule ja pyydä naapurisi mukaan  Kahvitarjoilu

Lohikosken Eläkkeensaajat kokoontuvat
Kolikkotuvalla maanantaisin klo 12.00      

Huhtasuon terveysilta
APUA SYNNYTYSKIPUIHIN
Aiheesta kuvin ja sanoin kertoo 
synnytysanestesiologian erikoislääkäri
Kati Kähkönen   

perjantaina 12.10 kello 18.00 
huhtasuon päiväkeskus nevakatu 2
Tervetuloa, pyydä ystäväsi mukaan!
Pullakahvit

Avoin kansalaistilaisuus
Mikä on Jyväskylän julkisen 
terveydenhuollon tulevaisuus
Miten pitÄisin hUoLta itsestÄni?

Päivän aiheeseen johdattelee synnytysanestesiologian 
erikoislääkäri Kati Kähkönen

Kolikkotuvalla Kolikkotie 2.c holsti  
torstaina 11.10 kello 18.00
Tule kartoittamaan diabetesriskisi:
Verensokerinmittausta kello 17.30 alkaen
Tervetuloa tuo ystäväsikin! 
Lopuksi tee ja kahvitarjoilu!

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Riitta Mäkinen

Tekoja työn ja oikeudenmukaisuuden                                                      

PUOLESTA
Sosialidemokraatit lupasivat, että jos he ovat seuraavassa hallituksessa
säädetään laki, joka takaa laadukkaat palvelut ikäihmisille.
Näin tehtiin - säädetään vanhuspalvelulaki.
Lupasimme lain nuorten syrjäytymisen estämiseksi ja työllistämiseksi.
Näin tapahtuu vuoden 2013 alussa. Nuorten yhteiskuntatakuu tarjoaa jokaiselle
alle 25 v. ja alle 30 v. koulunsa päättäneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-,
työpaja- tai kuntoutuspaikan viimeistään 3 kk kuluessa 
työttömäksi joutumisesta.
Lupasimme että suurituloisten verotusta kiristetään ja 
myös tämä toteutuu.

puheenjohtaja Jutta Urpilainen perjantaina 5 lokakuuta 
kävelykadulla klo 15.30.

Vaalikahvio KANSAN KULMA on avattu, Väinönkatu 7. 
Tule keskustelemaan ehdokkaiden kanssa.

VIINI JA LAULUILTA
lauantaina 13. lokakuuta klo 17.00
Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2 C holsti
viinin saloihin ja aromeihin meidät johdattaa tony Melville
Maistelemme viinejä.                                                                                                                          
nautimme pientä naposteltavaa. emäntänä alina ahtamo
Tutustumme venäläisen keittiön makuihin.
karaokea laulamme yksin ja yhdessä. 
Tuo mukanasi mieleistäsi musiikkia.
Kaikki tämä maksaa vain 15 €

tarjoilun takia ilmoita tulostasi Mika Rajanen
0500 774926 mika.rajanen@gmail.com 11.10 mennessä

illan isäntä allan Kemiläinen 
toivottaa sinut ystäviesi kera tervetulleeksi



Demokratian 
kehittäminen 
Kunnallista demokratiaa tu-
lee edelleen kehittää. Keskei-
simpänä tavoitteena on olta-
va päätöksenteon avoimuu-
den ja läpinäkyvyyden lisäämi-
nen. Kaupunkilaisilla on olta-
va mahdollisuus aktiiviseen vai-
kuttamiseen myös vaalikausien 
välillä, esimerkiksi kuntalais-
aloitteen kautta. Kaupungin-
valtuuston on kaupunkilaisten 
edustajana käytettävä todellis-
ta päätösvaltaa virkamiesten si-
jaan. Valituille luottamushen-
kilöille on taattava riittävästi ai-
kaa perehtyä ratkaistaviin asioi-
hin ja kuulla äänestäjiään kai-

kissa kysymyksissä. Kuntalain 
uudistaminen antaa uusia työ-
kaluja paikallis- ja lähidemo-
kratian kehittämiseen Jyväsky-
lässä. Suoraa kuntalaispalautet-
ta on hyödynnettävä nykyistä 
enemmän. Kaupunginosia ke-
hitettäessä on asukkaiden vai-
kutusmahdollisuuksia lisättävä 
järjestämällä kuulemis- ja kes-
kustelutilaisuuksia ja hyödyn-
nettävä saatua palautetta. Yh-
teistyötä asukasyhdistysten ja 
nuorisovaltuuston kanssa on 
tiivistettävä.

Siksi Jyväskylän 
sosialidemokraatit vaativat:
• Kaupunkilaisten äänen voi-
mistamista asioista päätettäes-
sä.
• Vaikutusmahdollisuuksia vaa-
lien välilläkin.
• Asukkaille mahdollisuutta 
päättää miten heidän asuinalu-
ettaan kehitetään.
• Enemmän vaikutusmahdol-
lisuuksia nuorisovaltuustolle ja 
asukasyhdistyksille.

talous ja työllisyys
Jyväskylän taloustilanne on 
suurten kaupunkien heikoim-
pia. Oikeistoenemmistön kau-
della tapahtunut velkaantumi-
nen on täysin kestämätöntä. 
Tarvitsemme ensi valtuusto-
kauden kestävän talouden so-
peuttamisohjelman, johon ko-
ko valtuusto sitoutuu. Jyväsky-
län sosialidemokraatit tulevat 
ajamaan voimakkaasti tällaista 
sopeuttamisohjelmaa, joka on 
myös yhteiskunnallisesti oikeu-
denmukainen.

Talouden tasapainottamises-
sa keskeistä on verotulojen kas-
vu eli yrittäjyyden vahvistami-
nen ja uudet työpaikat. Elin-

keinopolitiikan ratkaisujen on 
lähdettävä siitä, että Jyväsky-
lään syntyisi uusia yrityksiä 
jotka tuovat työpaikkoja. Jy-
väskylässä opiskelevia nuoria 
on kannustettava yrittäjyyteen 
täällä edullisten toimitilojen ja 
starttilainojen, yrittäjäneuvon-
nan sekä joustavan hallinnon 
avulla. Julkisissa hankinnois-
sa ja kilpailutuksissa on otetta-
va huomioon muitakin asioita 
kuin pelkkä hinta, esimerkiksi 
vaikutukset alueen elinkeino-
elämään. Kilpailutus- ja han-
kintakriteereitä on kehitettä-
vä siten että ne palvelisivat Jy-
väskylän ja jyväskyläläisten ko-
konaisetua.

Jyväskylän kunnallisveropro-
sentti on tällä hetkellä suh-
teellisen korkea. Laadukkaiden 
palveluiden turvaamiseksi si-
tä voidaan kuitenkin maltilli-
sesti nostaa. Tämän on kuiten-
kin oltava viimeinen vaihtoeh-
to. Jyväskylän sosialidemokraa-
tit tiedostavat veronkorotusten 
haitalliset vaikutukset paikalli-

seen elinkeinotoimintaan. Sik-
si verorasitetta on pyrittävä ke-
ventämään heti kun kaupungin 
talous saadaan kuntoon.

Kunnan palvelut pitää pan-
na tärkeysjärjestykseen. Paino-
pistettä on siirrettävä ongel-
mia ennaltaehkäisevään toi-
mintaan. Silloin ihmiset saa-
vat apua heti kun sitä tarvitse-
vat ja säästetään selvää rahaa. 
Byrokratiasta ja hierarkiasta on 
päästävä eroon. Päätökset on 
tehtävä siellä missä ne vaikutta-
vat. Tulevana valtuustokautena 
on vähennettävä investointien 
tasoa ja tingittävä kalliista ima-
gorakentamisesta.

Nuorisotyöttömyys on Suo-
men ja koko Euroopan pa-
hin ongelma, joka koskee va-
litettavan vahvasti myös Jyväs-
kylää.  Tämä aiheuttaa suurta 
kärsimystä nuorille, mutta käy 
myös todella kalliiksi kaupun-
gille. Syrjäytynyt nuori mak-
saa yhteiskunnalle kaikkineen 
noin miljoona euroa (ETLA, 
29.5.12). Nuorten yhteiskun-
tatakuu antaa lähivuosina li-
sää välineitä ja resursseja tä-
män polttavan ongelman rat-
kaisemiseksi. Oppilaitosten ja 
työnantajien yhteistyötä on pa-
rannettava ja huolehdittava yh-
teiskuntatakuun toteutumises-
ta. Oppisopimuskoulutusta on 
edelleen kehitettävä. Kaupun-
gin alueella toimivia työllistä-
mishankkeita on koordinoita-
va nykyistä paremmin ja niiden 
toimintaa on tehostettava. On 
järjetöntä, että samaan aikaan 
kun kaupunki maksaa vuosit-
tain miljoonasakkoja valtiol-
le kehnon työllisyyspolitiikan 
vuoksi, työvoimapolitiikkaan 
ei muka ole rahaa.

Siksi Jyväskylän 
sosialidemokraatit vaativat:
• Kaupunginvaltuuston sitou-
tumista talouden tasapainot-
tamiseen.
• Byrokratian karsimista ja pää-
töksenteon tehostamista.
• Peruspalveluihin keskittymis-
tä rakennushankkeiden sijasta.
• Paikallisten yritysten tuke-
mista ja nuorten yrittäjien kan-
nustamista.
• Reilumpia sääntöjä hankin-
toihin ja kilpailutuksiin.
• Oppilaitosten ja työnantajien 
yhteistyön lisäämistä.
• Nuorten yhteiskuntatakuun 
toteuttamista Jyväskylässä.
• Oppisopimuskoulutuksen 
kehittämistä.
• Työllisyyshankkeiden ja 

-kurssien parantamista.
• Rahaa työllisyyden hoitoon –
ei sakkomaksuihin!

Laadukkaat palvelut  
Kunnallisten palvelujen lähtö-
kohtana tulee olla tasa-arvoi-
suus ja asukaslähtöisyys. Palve-
luita on kehitettävä siten että 
ne edistävät päätavoitteita: jy-
väskyläläisten terveyttä, työl-
lisyystilanteen kohentumista, 
syrjäytymisen ehkäisyä, virkeää 
vanhuutta ja arjen turvallisuut-
ta. On panostettava syrjäyty-
misen ja pahoinvoinnin syiden 
poistamiseen oireiden lievittä-
misen sijasta. Resurssit on kes-
kitettävä hallinnon sijasta toi-
mintaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluis-
sa on säilytettävä vähintään 
nykyinen taso ja laatu. Terve-
ysasemien määrän karsimisesta 
saatavat säästöt eivät ole mer-
kittäviä. Karsimisesta aiheutuu 
kuitenkin suuria kärsimyksiä 
palveluita tarvitseville. Sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden seu-
rantajärjestelmiä ja teknologi-
sia ratkaisuja on kehitettävä, 
jotta henkilöstö voi keskittyä 
varsinaiseen työhön eikä hal-
linnointiin.

Peruskoulun keskimääräinen 
luokkakoko ei saa kasvaa. Am-
mattiopistolle ja lukioille on 
turvattava riittävät resurssit ja 
niiden yhteistyötä on edelleen 
vahvistettava.  Kulttuuri-, lii-
kunta- ja nuorisopalveluista on 
määriteltävä peruspalvelut, joi-
den taso on säilytettävä. Kan-
natamme lasten ja nuorten har-
rastus- ja liikuntatilojen säilyt-
tämistä maksuttomana. Lähi-
kirjastot on säilytettävä. Jouk-
koliikenteen kehittämiseen on 
panostettava vahvasti, koska se 
on ekologisesti ja liikenteen su-
juvuuden kannalta hyvä vaih-
toehto yksityisautoilulle.

Kunnallisten palvelujen ke-
hittämistä ja uusien toiminta-
mallien kokeilemista on edel-
leen jatkettava. Tämä on kui-
tenkin tehtävä niin, että pal-
velujen käyttö on nykyistä yk-
sinkertaisempaa ja niiden ta-
sa-arvoinen saatavuus nykyistä 
parempaa.

Siksi Jyväskylän 
sosialidemokraatit vaativat:
• palveluiden tason turvaamista
• resursseja toimintaan, ei hal-
linnointiin
• terveyspalveluiden säilyttä-
mistä niiden käyttäjien lähellä
• vammaisten työ- ja tukipalve-
luista huolehtimista
• peruskoulun luokkakokojen 
säilyttämistä nykyisellään
• toisen asteen opetuksen yh-
teistyön vahvistamista
• lasten ja nuorten harrastus- 
ja liikuntatilojen säilyttämistä 
maksuttomina
• lähikirjastojen säilyttämistä
• joukkoliikenteen toimivuu-
den parantamista

Aktiivinen ja 
arvokas elämä
Virkeät ikäihmiset ovat Jyväs-
kylälle voimavara ja mahdol-
lisuus, eivät rasite. Ikäänty-
neet asukkaamme mahdollista-
vat panoksellaan huomattavan 

osan Jyväskylän asukas-, kult-
tuuri- ja vapaaehtoistoiminnas-
ta. Heidän työpanoksensa las-
tenlapsien ja itsekin iäkkäi-
den lähimmäistensä hoitami-
seksi on korvaamatonta. Siksi 
eläkeläisten pysyminen eloisi-
na ja toimintakykyisinä on Jy-
väskylän sosialidemokraattien 
tärkeimpiä tavoitteita. Eläke-
läisten harrastus- ja kansalais-
toimintaan on suunnattava tu-
kea. Se palvelee kaikkien kau-
punkilaisten etua.

Aktiiviset ja hyvinvoivat van-
hukset eivät myöskään jou-

du viettämään elämänsä eh-
toota laitoshoidossa. Sosialide-
mokraattien mielestä ihmiselle 
paras paikka on oma koti. Sik-
si koti- ja omaishoitoon tuli-
si varata enemmän resursseja ja 
niiden toimintaa tulisi kehittää 
paremmaksi. Kotihoito on se-
kä hoidettavalle miellyttäväm-
pi että kaupungille edullisem-
pi vaihtoehto kuin vuodeosas-
tolla makuuttaminen. Ihmisen 
koti on kunnioituksen ansait-
seva paikka ja hoidon tulisi sik-
si olla henkilökohtaista ja ko-
dinomaista. Useiden eri asioil-
la ravaavien hoitajien sijaan on 
huolehdittava siitä että kukin 
kotihoidettava saa oman hoi-
tajan, jonka kanssa voi syntyä 

luottamusta. Ihminen ansait-
see turvallisuutta, luottamus-
ta ja kunnioitusta, häntä ei tu-
le kohdella kuin huollettavaa 
konetta.

Omaishoitajien saama tuki 
niin palveluissa kuin talou-
dellisesti on surkeassa jamas-
sa. Omaishoitajille tulisi tar-
jota parempia tukipalveluita ja 
parempi korvaus tekemästään 
työstä. Omaishoitajillakin on 
oltava mahdollisuus levätä ja 
rentoutua – voiden luottaa sii-
hen että hoidettava on sillä vä-
lin hyvissä käsissä. Syyllisyy-

dentunne ja huoli ovat huono-
ja lomakumppaneita.

Niille vanhuksille, jotka jou-
tuvat laitoshoitoon on Jyväs-
kylän taattava jo etunojassa tu-
levan vanhuspalvelulain takaa-
mat laitoshoidon parannukset 
sitovine henkilöstömitoituksi-
neen.

Siksi Jyväskylän 
sosialidemokraatit vaativat:
• Tukea eläkeläisten harrastus- 
ja kansalaistoiminnalle.
• Parempaa ja turvallisempaa 
kotihoitoa.
• Omaishoitajien aseman kor-
jaamista.
• Tulevan vanhuspalvelulain 
vaatimusten toteuttamista etu-
nojassa.

Kirjastoja ei saa lopettaa. 
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Kunnallisvaaliohjelman pohjana ovat sosiali-
demokratian globaalit arvot: vapaus, solidaari-
suus, tasa-arvo, työ ja oikeudenmukaisuus, jot-
ka ohjaavat toimintaamme myös Jyväskylässä.

Terveyspalvelut turvattava

Turvalliset koulut.

Mannilan uusi päiväkoti.

Jyväskylän Demarit vaativat



On taas tulossa aika, jolloin tul-
laan jakamaan valtakirjat käyttöön 
uusille valtuutetuille. 

Tulevassa valtuustossa talouden 
merkitys korostuu ja rahan käyt-
tö on entistä vaikeampaa. Se tu-
lee tarkoittamaan, että kakun ja-
olla tulee olemaan useampi hal-
lintokunta omine vaatimuksineen 
ja tarpeineen. Tahtotila tulisi olla 
aina, kun on vähän jaettavaa. Jae-
taan sitä niille, jotka sitä kipeästi 
tarvitsevat ja säästetään siinä, mis-
sä ihmisyys ja hyvä loppuelämä 
ei ole vaakalaudalla. Täytyy pela-
ta reilun pelin hengessä. Nykyi-
sen hengen mukaan yksiköt käyt-
tävät eurot viimeistä senttiä myö-
ten. Asioita ei haluta nähdä ko-
konaisuutena ja näissä hommissa 
kyllä kaverit jätetään. Kakkua voi-
si jakaa niihin tarpeisiin, jossa sitä 
kulloinkin tarvitaan.

Meillä on hyviä esimerkkejä 
kaupungin liikelaitoksista, jotka 
pärjäävät aina hyvin johtuen hei-
dän tulosvastuustaan, joka on erit-
täin yksinkertaista matematiikka - 
kun ei tule tarpeeksi positiivista 
tulosta, nostetaan hinnoittelupe-
riaatetta, jotta näytetään, jotta tu-
los näyttää plussaa.

Terveyden- ja sosiaalimenojen 
kasvu on vuokramenojen osalta 
kohtuuton. Samasta aiheesta kär-
sii meidän koulujärjestelmämme. 
Toivoisin jatkossa, että yksiköt sai-
sivat päättää omista kiinteistöis-
tään. Tulot ja menot kuuluvat hei-

dän hallintokuntansa hoitoon eikä 
muille, jotka tekevät tuloksen pel-
källä kiinteistöjen vuokratuloilla. 
Jyväskylän yliopisto kärsi pitkään 
ylikorkeista kiinteistökonsulteista, 
mutta ei kärsi tällä hetkellä, kun 
yliopisto isännöi omat kiinteistön-
sä. Senaatti-kiinteistöpalvelut hal-
linnoivat pitkään yliopiston kiin-
teistöjä. Yliopisto päätyi kuitenkin 
hallinnoimaan itse omia kiinteis-
töjään ulkopuolisen suurien vuok-
rakulujen vuoksi, joten esimerkkiä 
voi hakea hyvinkin läheltä - oppia 
ikä kaikki.  Jyväskylän kaupungil-
la on myös oma kiinteistöjä hoita-
va palveluyksikkö, mutta tulosvas-
tuun painaessa päälle, myös sekin 
haluaa tehdä tulosta. Mikäli asiat 
pilkotaan näin pieniksi palasiksi, 
jokainen yksikkö pyrkii tekemään 
vaadittua tulosta omasta näkökul-
masta ajatellen. Loppupelissä se 
ei palvele ketään, muuta kuin ky-
seisen yksikön tulosta – ei ajatella 
palvelujen loppukäyttäjää Jyväs-
kylän kaupungin asukasta, vaan 
se miltä se näyttää yksikön tulok-
sessa. Ei tulosta ja ulos, vaan mei-
dän kaikkien hyväksi. Nämä ovat 
asioita, joihin haluaisin muutosta 
ja olla vaikuttamassa näihin asioi-
hin tulevaisuudessa. En anna suu-
ria lupauksia, mutta yritän vaikut-
taa parhaani mukaan olla vaikut-
tamassa asioihin, jotta voisimme 
olla ylpeitä omasta kotikaupun-
gistamme.

Mielestäni hyvinvointiin liit-
tyvät kysymykset ja ongelmat 
ovat erittäin ajankohtaisia ny-
kyisin. Ihminen voi hyvin jos 
hänen elämänsä ns. perusasi-
at ovat kunnossa: terveys, ta-
loudellinen vakaus, sosiaaliset 
verkostot ja mielekäs tekemi-
nen. Kun edellytykset niihin 
on turvattu, ihminen voi ke-
hittyä ja antaa yhteiskunnalle 
oman panoksensa. Jyväskyläs-
sä kuntalaisten perusasiat eivät 
ole kunnossa. Kunnan tekemät 
palvelujen supistamiset aiheu-
tuvat kaupungin huonosta ta-
loustilanteesta. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ajetaan alas, työt-
tömien määrä vain kasvaa ja 
sosiaaliset ongelmat lisäänty-
vät kaikissa ikä-luokissa. Eikö 
niukat kunnan varat olisi syy-
tä keskittää riittävien perus-
palveluiden turvaamiseen kal-
liiden rakennushankkeiden si-
jasta? Nykyisin yhteiskunnan 
rakenteessa on puutteita ja täl-
löin ei auta, että valtio ja kun-
nat koittavat siirtyä vastuun 
yksilöille. Rakenteellisia järjes-
telmän epäkohtia on parannet-
tava, jotta ihmisillä olisi mah-
dollisuus itsensä toteuttami-
seen yhteiskunnassa. 

Huoleni alla ovat lasten ja 
nuorten sekä ikä-ihmisten hy-
vinvointi. Turvallinen kas-
vuympäristö, aikuisten tuki, 
huolenpito ja mielekäs tekemi-
nen pienentävät lasten ja nuor-
ten syrjäytymisriskiä. Lapsi-
perheiden riittävän hyvä talou-
dellinen tilanne on yksi tärkeä 
lapsen hyvinvointia edistävä 
tekijä. Nuorille vanhemmille 
on ajoissa saattava apua arjen 
ongelmiin. Nuorten ongelmi-
en ehkäisyn esimerkkinä on te-
hokas opinto-ohjaus sekä ko-
din ja koulun välinen yhteis-
työ. Nuoria pitää innostaa ole-
maan aloitteellisia ja reippai-
ta kansalaisia sekä luottavaisia 
tulevaisuutensa suhteen. Yk-
si keino on yritysten ja oppi-
laitosten tiivis yhteistyö. Nuo-
ret saisivat tietoa luottamus-
ta omiin kykyihinsä ja osaa-
miseensa. Myös kansainväli-
syyskasvatus toisi heille uusia 
näkökulmia elämään. Vaihto-
oppilaiden kokemuksia ulko-
mailta on hyödynnettävä mo-
nipuolisesti ja kulttuurien vä-
liseen dialogiin on panostetta-
va entistä enemmän. Koulut-
tautumattomien nuorten pää-
syä oppisopimuskoulutukseen 
on tuettava: yksityinen sektori 
on tässä kohtaa avainasemassa.

Suomalaisen yhteiskunnan 
ikärakenteen muutos on tuo-
nut oman paineensa julkiselle 
sektorille, joka lain mukaan on 
vastuussa ikä-ihmisistä. Kun-
nan hoitopaikkojen riittämät-
tömyys on pakottanut turvau-
tumaan yksityisen sektorin os-
topalveluihin. Vanhuksilla on 
oikeus arvokkaaseen vanhuu-
teen, jonka hyvinvointivaltio 
takaa heille. Minusta ennalta-
ehkäisevä toiminta asuinalu-
eilla on avainasemassa. Riittä-
vät julkiset palvelut tulisi löy-
tyä läheltä ja lisäksi kolman-
nen sektorin toiminta voisi tu-
kea vanhuuden mielekkyyttä 
asukasyhdistysten, eläkeläisjär-
jestöjen ja erilaisten projek-
tien avulla. Asuinalueita on 
kehitettävä ja naapurustojen 
sisäistä yhteenkuuluvuutta ja 
turvallisuutta on parannetta-
va. Näin asukkaat voisivat ol-
la aktiivisia kansalaisia, joi-
den hyvinvointi ja sosiaalinen 
vuorovaikutus olisivat tuettu-
ja. Näiden tekijöiden vaiku-
tuksesta ikääntyvien ihmisten 
kotona asuminen helpottuisi, 
elämänlaatu paranisi ja arjes-
ta tulisi mielekkäämpää. Kun-
nan on tehostettava kotihoi-
toa, omaishoitoa ja palvelu-
asumista. 

Mainitun kolmas sektori on 
potentiaalisena ja hyödyllise-
nä hyvinvoinnintuottajana. 
Sen uusien toimijoiden ”ken-

tälle tuloa” tulee avustaa ja 
kannustaa, sillä kolmas sek-
tori on merkittävä työllistäjä. 
Minusta, se on tärkeässä ase-
massa niiden lapsiin, nuoriin 
ja vanhuksiin liittyvien ongel-
mien hoidossa, joista aiemmin 
mainitsin.

Haluan nähdä hyvinvoivan, 
yhteistyökykyisen ja kansain-
välistyvän Jyväskylän. Olen ol-
lut tekemässä tällaista Jyväsky-
lää koko urani ajan, erityisesti 
kolmannella sektorilla ja tulen 
tekemään jatkossakin erilaisia 
toimenpiteitä haluamieni ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
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HyvINvOINtIA ELÄmÄÄN
Ay-kentällä on tullut tutuksi pieni-
palkkaisen kuntalaisen arki. Olen 
kuullut uskomattomia selviytymis-
tarinoita pienten ansioiden turvin. 

Kunnan tarjoamia palveluja to-
dellakin tarvitaan kipeästi: jousta-
va joukkoliikenne, helposti saatavat 
terveyspalvelut ja päivähoitopaikat, 
kirjastot, kohtuuhintainen vuokra-
asuminen... 

Ovatko nämä asiat kunnassam-
me kunnossa? Parantamisen varaa 
on varmasti.

Isovanhempana kannan huol-
ta esimerkiksi epäterveistä koulu-
oloista, mutta kaikkein eniten mi-
nua huolestuttaa ikäihmisten ase-
ma. Vanhuksemme ovat ansainneet 
ihmisarvoisen kohtelun ja hoidon. 
Heistä jokaisen pitää voida tilan-
teensa mukaan valita kotihoito tai 
hoitokoti.

Vähävaraistenkin pitää pystyä 
käyttämään kunnan kulttuuripal-
veluja. Varoja sijoitettakoon kou-
lulaisten ja nuorten liikuntaan ja 
harrastustoimintaan, näiden ihmis-
ten terveemmän tulevaisuuden tur-
vaamiseksi.

Olen ehdokkaana kuntavaaleissa, 
koska haluan ajaa heikompiosaisten 
asioita. Meillä jokaisella on oikeus 
arvoiseemme elämään ja siinä kunta 
on ja sen pitää olla palveluineen vah-
vasti mukana.

Saako olla muuta? Ai niin, Nii-
nistön työryhmän syrjäytymisra-
portti. Lähimmäisenrakkaus ja naa-
puriapu ovat hienoja asioita, sa-

moin kolmannen sektorin hyvän-
tekeväisyystoiminta keräyksineen 
kaikkineen. 

Ihan hyvä, jos näitä käytetään toi-
mivien kuntapalvelujen lisäksi. Ku-
ten paikallista sopimista valtakun-
nallisen työehtosopimuksen lisänä 
mutta ei korvaajana.

Jos raportissa mainituilla toimil-
la sen sijaan yritetään paikata nii-
tä aukkoja, joista yhteiskunnan tur-
vaverkko vuotaa, ollaan hakoteillä 
ja kovaa kyytiä menossa amerikka-
laistyyppiseen 

”jokainen huolehtikoon itsestään 
ja oma vika jos ei pärjää” -yhteisöön 
jossa heikoimmista huolehtiminen 
jää hyväntekeväisyyden ja mahdol-
listen kilttien lähimmäisten varaan. 

Kenenkähän kilpailukykyä siinä 

silloin turvataan?
Irmeli Huuskonen

Kuntapalveluilla turvataan 
kaiken ikäisten arkea

Nimeni on Irmeli Huusko-
nen, ikää kuusikymmentä vuot-
ta. Olen kaupassa töissä sekä 
työsuojeluvaltuutettuna. Työ-
elämässä olen ollut yli 40 vuot-
ta, viimeiset 29 vuotta samas-
sa kaupassa. 

Vakava harrastukseni on am-
mattiyhdistystoiminta: olen am-
mattiosastoni puheenjohtaja se-
kä Palvelualojen ammattiliiton 
(PAM) hallituksen varajäsen.

24

6

Alina Ahtamo, järjestö-
työntekijä, DI, varavaltuu-
tettu, rakennus- ja ym-
päristölautakunta (jäsen), 
sosiaalityön opinnot, Mo-
nikko ry (pj),  kantaväes-
tön ja eri kulttuurien yh-
distäjä. Asuinalue: Kypä-
rämäki. Perhe. Vapaa-ai-
ka: musiikki, liikunta, su-
kulaiset, ystävät, luonto, 
pyöräily, hiihto, matkus-
taminen. 

Vas. Allan Kemiläinen, Tony Melville, Mika Rajanen, Antti Saarinen, Merja Pau-
kama, Irmeli Huuskonen, Ali Moradi, Alina Ahtamo ja Veli-Pekka Turpeinen.

Lohikosken Sosialidemokraattien 
asettamat kuntavaali ehdokkaat

Ajatellaanko Jyväskylän kaupungin 
asukasta ja veronmaksajaa, 
vai pelataanko tuloksella?

Allan Kemiläinen
Jyväskylän kaupungin 
hallituksen varajäsen
Jyväskylän kaupungin 
rakennelautakunnan jäsen
Kuntavaaliehdokas

35
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Mika ”Äyli” Rajanen tuntee 
hyvin arjen haasteet viettä-
essään viikot kahden lapsen 
kanssa, kun avovaimo opis-
kelee toisella paikkakunnalla. 
Nuoruudesta kumpuava ha-
lu vaikuttaa sekä huoli jyväs-
kyläläisten hyvinvoinnista sai 
Mikan lähtemään jo toistami-
seen mukaan kunnallisvaalieh-
dokkaaksi. 

Kun kattelee tämän päivän 
nuoria, joilla ei ole tekemistä 
tai paikkaa missä oleskella, tulee 
vahva halu yrittää vaikuttaa asi-
oihin, Mika toteaa. – Olen myös 
sitä ikäluokkaa, jonka vanhem-
mat alkavat olla jo iäkkäitä ja 
haluan olla puolustamassa, jotta 
he saavat hyvää ja asianmukais-
ta hoitoa. Hyvää vanhustenhoi-
toa ei saa kilpailuttamalla van-
huspalvelut.

Lapsesta asti politiikan ja ay-
toiminnan keskellä kasvaneelle 
miehelle yhdessä tekeminen on 
luontevaa. Lapsuuden kesät vie-
tettiin Nuorten Kotkien kans-
sa Kotasen leirillä. Myöhemmin 
1980 –luvulla toiminta jatkui 
nuorisopuolella JSN:n ja SAK:n 
nuorten Sakin tapahtumissa.

Tuohon aikaan mukana oli 
paljon lapsia ja nuoria, toisin 
kuin tänä päivänä, Mika muis-
telee.

Mika kertoo edelleen Ay-toi-
minnan olevan lähellä sydän-
tään. Hän toimi useita vuosia 
luottamusmiehenä ja nykyään 
varaluottamusmiehenä työssään 
Itellalla. Tämä kaveri on myös se 
joka pitää huolen työkavereiden-
sa virkistäytymisestä. 

Jäsenenä kunnallisjärjestössä 
ja Lohikosken demareissa Mi-

ka seuraa aktiivisesti oman paik-
kakuntansa politiikkaa, joka vii-
me vuosina on mennyt huo-
noon suuntaan peruspalvelui-
den osalta. 

- Nykyiset päättäjät eivät osaa 
ajatella niiden puolesta, joilla ei 
ole varaa ostaa yksityisiä palve-
luita. Siksi on tärkeää, että nyt 
äänestetään muutoksen puoles-
ta. Ei yksityistämiselle!

No mutta mistä ihmeestä lem-
pinimi Äyli on saanut alkunsa? 

En ihan tarkkaan muista, 
mutta nuorena kutsuttiin jo sil-
lä nimellä. Taisin olla aika ääne-
käs möykkääjä peruskouluaikoi-
na, mies naurahtaa.

Arjen sankarilta on siis luvassa 
tarvittaessa painavaa äänenkäyt-
töä myös valtuustossa.

Haastatteli Tarja Perkiö

Arjen asiantuntijaa 
tarvitaan valtuustoon

Mika lajittelee joka aamu postin ennen sen jakamista. 
Komean 23 vuoden työuran jälkeenkin hän on hyvin 
tyytyväinen työhönsä. 

Olen iloinen voidessani osal-
listua kuntavaaleissa yhteisen 
hyvinvoinnin rakentamiseen. 
Haluan olla uussuomalaisena 
vaikuttamassa Jyväskylän asuk-
kaiden hyvinvointiin. Jyväsky-
lä on kaupunkina hyvin rakas 
minulle ja perheelleni. Lap-
semme ovat kasvaneet ja käy-
neet koulua täällä Jyväskyläs-
sä Viiden lapsen isänä pidän 
Jyväskylää perheystävällisenä 
kaupunkina ja harrastusmah-
dollisuudet ovat hyviä lapsille.
  Toivon, että jatkossa pa-
nostettaisiin entistä enemmän 
lapsiin ja nuoriin.   Liikunta-
paikkojen pitäisi olla lapsil-
le maksuttomia. Nuorisotilo-
ja pitää olla eripuolilla kau-
punkia. Koululaisten kerhotoi-
mintaa on lisättävä, tietokone 
ei saa olla lapsen ainoa kaveri.
  On pidettävä huolta ettei 
kouluista tule eriarvoisia vaan 
kaikissa kouluissa saa laadu-
kasta opetusta. Kodin ja kou-
lun välistä yhteistyötä on pa-
rannettava ja syrjäytymistä on 
ehkäistävä. Peruspalveluita eri 
puolilla kaupunkia on kehitet-
tävä. Maahanmuuttajia, ikään-

tyviä ihmisiä, vammaisia ja 
muita vähemmistöjä on huo-
mioitava paremmin. He eivät 
ole taakaksi yhteiskunnalle - 
ikääntyvät ihmiset rakensivat 
tätä yhteiskuntaa ja maahan-
muuttajista saamme lisää voi-
mavaraa.
  Toivoisin kaikkien ymmärtä-
vän, että erilaisuus on rikkaut-
ta ja antaa meille uusia näkö-
kulmia totuttuihin rutiineihin. 
Yhdenvertaisessa ja tasa-arvoi-
sessa Jyväskylässä on kaikkien 
hyvä asua!  

tASA-ARvOINEN 
JyvÄSKyLÄ KAIKILLE

KOKEmUStA vALtUUStOON
Politiikkaa seuranneena ja itse-
kin jonkin verran mukana olleena 
minua kiukuttaa moni asia, jot-
ka olisi pitänyt tehdä toisin. Olen 
siis joissakin asioissa jälkiviisas. 
Useimmat esimerkit tulevat tek-
niseltä sektorilta.
  Leirintäalueen lopettaminen 
Tuomiojärven rannasta oli aikoi-
naan virheratkaisu, se olisi voinut 
toimia vielä monta vuotta, sillä ei-
hän alueen rakentamista ole aloi-
tettu vieläkään. Vuorilammen sau-
nan annettiin rapistua purkukun-
toon. Aikoinaan kaupunginval-
tuuston päätöksellä Könkkölän 
alue päärakennuksineen ja ran-
tasaunoineen on luovutettu kau-
pungin henkilöstön juhla-, ko-
kous- ja virkistyskäyttöön. Nyt 
yksityistämisaalto on levinnyt tän-
nekin, koska se on vuokrattu yk-
sityiselle.

Maksettiinkohan Kankaan teh-
taan alueesta liian kova hinta? Nyt 
asemakaava pitää laatia nopeas-
ti, että saataisiin tontit pikaises-
ti myytyä rakennusfirmoille, sillä 
kaupunki tarvitsee kipeästi rahaa. 
Mielestäni Lutakkoon on syydet-
ty rahaa liikaa, tunneli oli virhein-
vestointi, sehän peittää järven nä-
kymisen Paviljongiltakin.

Kaupungin entisenä työtekijä-
nä olen seurannut huolestuneena 
työntekijöiden uupumista työtaa-
kan alle. Johtajia on liikaa. Jokai-
sen organisaatiouudistuksen yh-
teydessä on puhuttu väliportaan 

hallinnon keventämisestä, toisin 
on käynyt: se on paisunut kuin 
pullataikina ja olisi tarvittu te-
keviä käsiä etulinjaan. Kaupunki 
maksaa valtiolle miljoonia euroja 
vuosittain, koska se ei hoida vel-
voitettaan työllistämisessä, työttö-
mistähän meillä ei ole pulaa. Ur-
heilun tukeminenkaan ei ole tasa-
puolista. Yritystukea saavat kau-
pungilta selkeät liikeyritykset ku-
ten JJK, JYP ja Neste-ralli, muut 
todelliset urheiluseurat, jotka toi-
mivat talkoovoimin jäävät mopen 
osille rahanjaossa.

Olen huolissani vuosia jatku-
neesta yhtiöittämisestä ja yksityis-
tämisestä, näin ei saa jatkua. Kau-
punginvaltuustostakin on tulos-
sa pelkkä kumileimasin. Yritykset 
käyttävät yhä enemmän ulkolaista 
työnvoimaa, varoittava esimerk-
ki on puolalaisten muurareiden 

käyttö Huhtasuon koulun raken-
nustyömaalla, jossa työntekijöihin 
ei noudatettu minkään valtakun-
nan työehtosopimuksia. Samaan 
aikaan Jyväskylässä oli kymmenit-
täin työttömiä muurareita.

Haluan olla seuraavalla valtuus-
tokaudella tekemässä hyviä ja oi-
keudenmukaisia päätöksiä kaikki-
en jyväskyläläisten parhaaksi.   

80
Ammatti: datanomi, 
projektityöntekijä 
Palapeli2-projektissa
Harrastukset: 
jalkapallo, lukeminen 
ja vapaaehtoistyö

60

Ali Moradi, Jyväskylä

72

Mika Rajanen 43-vuotias, 
asuu Lohikoskella.

Perheeseen kuuluvat 
avovaimo Eija, lapset Ai-
no 12v. ja Aapo 5v.

Ammatti postityönteki-
jä Itellalla.

Harrastukset muun mu-
assa salibandy ja huushol-
laaminen.

Muuta: työpaikkansa 
varaluottamusmies sekä 
jäsen Jyväskylän Sosiaali-
demokraattien kunnallis-
järjestössä. Jyväskylän kau-
pungin tarkastuslautakun-
nan varajäsen. 

Antti Saarinen
Eläkeläinen, herastuomari, enti-
nen kaupungintalon virastomes-
tari. Harrastuksena ruoanlaitto, 
lukeminen, sauvakävely (lenkil-
le on jäänyt kymmeniä kiloja)

Noin neljä vuotta sitten al-
kanut toimikauteni Jyväsky-
län Sosialidemokraattien kun-
nallisjärjestön puheenjohtaja-
na on ollut vähintäänkin haas-
tava. Vuoden 2008 globaali ta-
louskriisi tuli ja meni, mutta 
taantuma, jonka se aloitti, jat-
kuu yhä. Seuraavaksi huomio 
kiinnittyi Euromaiden velka-
ongelmiin ja siellä yksittäis-
ten kuntien kykyyn maksaa 
palvelunsa ja rahoittaa lainan-
sa. Jyväskylän tilanne ei eroa 
toisista; elämme kaksoisnot-
kahdusta teollisuustyöpaikko-
jen menetyksineen ja synk-
kine odotuksineen.  Työttö-
myysprosentti pysyttelee yli 
kahdentoista, nuorten työttö-
myysluku peräti kaksinkertai-
sena ja verokertymät ovat riit-
tämättömät. 

On selvää, että näiden on-
gelmien ratkaisemiseen tarvi-
taan vahvoja toimia. Lisäve-
lan ottaminen ei ole ratkaisu; 
korkotason noustessa olemas-
sa olevien lainojen hoitami-
nen tulee ongelmalliseksi. Vel-
kataakan jättäminen tuleville 
sukupolville ei ole viisasta ei-
kä oikeudenmukaistakaan. Ve-
rojen korottaminen kuulostaa 
yksinkertaiselta, mutta ainoas-
taan viimeisenä vaihtoehtona; 
ilman rakennemuutoksia yli-
määräiset veroeurot on kohta 
tuhlattu. Meille jää siis aino-
astaan kaksi vaihtoehtoa. En-
sinnäkin kustannusten leik-
kaaminen – mikä tarkoittaa 
palvelujen laittamista tärke-
ysjärjestykseen ja kenties nii-
den karsimista sekä tehtävien 
tehokkaampaa organisointia. 
Toiseksi, verotulojen lisäämi-
nen, mikä onnistuu työpaik-
koja luomalla ja houkuttele-
malla uusia yrityksiä kaupun-
kiin.   

Jyväskylä jatkaa kasvuaa, 

tarjoaa monipuolista ja laadu-
kasta koulutusta ja sillä on hy-
vä imago. Imagon kiillottami-
nen on tullut kuitenkin kal-
liiksi, eikä ole tuottanut  riit-
tävästi toivottuja työpaikkoja. 
Elinkeinopolitiikkaa joudu-
taan tarkastelemaan kriittises-
ti ja ohjaamaan uusille urille.  
Porvaripuolueiden jo kaksi-
kymmentä vuotta johtama Jy-
väskylä on laiminlyönyt työl-
listämisvelvollisuutensa ja sen 
tuloksena joutunut pulitta-
maan 5-6 miljoonan vuosit-
taisen sakkomaksun – huk-
kanheitettyä rahaa sekin! Lä-
hivuosina Suomen terveyden-
huolto kokee täysremontin. 
Jyväskylässä ratkaisu lääkäri- ja 
hammaslääkäripulaan on pak-
ko löytää.  Kannustepalkkiot 
ja töiden järjestäminen yksi-
löllisesti yksikkötasolla olisivat 

askel oikeaan suuntaan.
 Kaikista tärkeintä näinä ko-

vina taloudellisina aikoina on 
kuitenkin keskittyä yhteiskun-
nan heikko-osaisimpiin, van-
huksiin, nuoriin ja vammai-
siin, heihin, jotka eivät itse saa 
helposti ääntään kuuluviin. 
Minun tehtäväni on kuunnel-
la ja löytää ongelmiin inhimil-
lisiä ratkaisuja.

Puolusta peruspalveluja

Tony Melville
Lehtori, toimittaja
Puheenjohtaja, 
Jyväskylän 
Sosialidemokraattinen 
Kunnallisjärjestö
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Kunnat ovat kriisissä, kes-
tävyysvajeet synkentävät, 
palvelut heikkenevät. Kunti-
en hankintapolitiikka ja kil-
pailuttamisen periaatteet ih-
metyttävät. Kunnallisvero-
kertymät eivät riitä enää juu-
ri mihinkään.

Valittaa voisi vaikka kuin-
ka pitkän listan. Toki tosi-
asiat on tunnustettava. Nii-

den perusteella on tehtä-
vä valintoja demokraattisesti. 
Nyt valinnan voimme tehdä 
me kuntalaiset. Ja lähiaikoi-
na tarvitaan suurten linjojen 
valintaa. Kuntalaisten työl-
listämistä. Työn ja sen tulos-
ten  jättämistä omaan kun-
taan.

Erilaisuus on 
yhtenäisyyttä 
kaupunginosien 
kesken.

Jyväskylän kaupunki koos-
tuu omaleimaisista kaupun-
ginosista. Vaikka rakenteet 
ovatkin erilaisia, niin kau-
pungissa on pidettävä huol-
ta lähipalveluista ja myös lä-
hidemokratiasta. Kunnan on 
oltava siellä, missä sen kun-
talaisetkin ovat. Pienenevien 
resurssien aikana emme voi 
vain tyytyä jakamaan palve-
luseteleitä. Esimerkiksi kol-
mas sektori voi tarjota laadu-
kasta palvelutuotantoa, joka 
jättää veromarkat kaupungin 
kehittämiseen. Ei paratiisi-
saarten bungaloveihin.

Pormestarimalli on 
parasta demokratiaa!

Kaupunkimme johtamis-
mallina olen vilpittömäs-
ti pormestarimallin kannal-
la. Joka neljäs vuosi joh-
don luottamuksen asettami-
nen demokraattisilla vaaleil-
la vaikkapa kunnallisvaalien 
yhteydessä on selkeä ratkaisu 
sille, että kuntalainen valitsee 
johtajansa ja johtaja on kun-
talaiselle suoraan vastuussa. 
Siinä toteutetaan työn ar-
viointia oikeudenmukaisuu-
den periaatteella.

Veli-Pekka Turpeinen
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Jyväskylä on hyvä kylä. Kau-
nis, puhdas ympäristö, vi-
reitä ihmisiä, henkistä pää-
omaa ja kulttuurisia edelly-
tyksiä, resursseja ja mahdol-
lisuuksia yllin kyllin. Ihmis-
ten tekemien ratkaisujen ta-
kia  kaupunkimme  talous 
on ajautunut kriisiin. Tarvi-
taan suunnan tarkistamista.

Kuluvan vuoden vuosikat-
teeksi ennakoidaan 1,8 mil-
joonaa, alijäämäksi 41,8 mil-
joonaa ja lainakannan kasvuk-
si 82,7 miljoonaa euroa. Edes-
sä on väistämättä ankara ta-
louskuuri. 
   Tarvitaan yhteisvastuulli-
suutta ja laajaa yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä. Sitä, jolla 
Suomi on pelastunut mones-
ta kiperästä tilanteesta histori-
ansa aikana. 
    On aika jättää vähemmälle 
pintakoreus ja investoida  ih-
misiin!  Se tarkoittaa laaduk-
kaita sosiaali- ja terveyspalve-
luja,  monipuolisia koulutus- 
ja kulttuuripalveluja, hallin-
torajat  ylittävien yhteistyö-
verkostojen ennakkoluuloton-
ta kehittämistä. 

Hyvinvoivat ihmiset kyke-
nevät luomaan myös taloudel-
lista vaurautta. Osattomuus 
ja syrjäytyneisyys tulevat liian 
kalliiksi. Meillä ei yksinkertai-
sesti ole varaa niihin. 

Talouskriisin aikana käy 
helposti niin, että leikkuri is-
kee ankarimmin ihmisryh-
miin, jotka eivät kykene itse 
pitämään puoliaan eli vanhuk-
siin, sairaisiin, lapsiin ja nuo-
riin.  Siksi näissä kuntavaaleis-
sa  on valvomisen paikka. 
    Inhimillisyyden takia sosi-
aali- ja terveyspalveluihin kuu-
luu ohjata varoja riittävästi, es-
tää ongelmat jo ennalta.  Tä-

mä on paitsi suomalaisten pe-
rusarvojen mukaista myös ta-
loudellista!

Jokainen ansaitsee arvok-
kaan vanhuuden ja siihen liit-
tyvät palvelut. Omaishoitaji-
en jaksamista on tuettava. Me 
löydämme rahat, jos yhteistä 
tahtoa löytyy!

Laadukas päivähoito ja pe-
rusopetus ovat tulevaisuuden 
kivijalka, joita ei saa päästää 
rapautumaan. Nuorten syrjäy-
tymiskierteen ehkäisemisek-
si kaupungissamme  tarvitaan 
erityistoimia. Nuorisotyöttö-
myys on saatava taitetuksi ja 
siihen tarvitaan kaikkien po-
liittisten ryhmien yhteistyötä.  

Kun kriisi on päällä, inves-
toinnit on otettava tarkkaan 
syyniin. On investoitava ih-
misiin ja puhallettava samaan 

hiileen, jotta Jyväskylä saadaan 
uuteen nousuun.

ON AIKA 
investoida ihmisiin!

Marja Leena Luukkonen,  
DKK,  seurakunnan tie-
dottaja Tikkakoskelta, pal-
vellut myös 13,5 vuotta 
ilmavoimissa kääntäjänä. 
Naimisissa taiteilija Pekka 
Luukkosen kanssa.   
Luottamustehtävät: kau-
punkirakennelautakunnan 
jäsen 2009 lukien,  joukko-
liikennelautakunnan vara-
jäsen.  Valtuustoon yritän 
toista kertaa. Tavataan 
Facebookissa!
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Kuva: Sampo Luukkonen 

Inhimillisyyden takia sosiaali- ja terveyspalveluihin kuu-
luu ohjata varoja riittävästi, estää ongelmat jo ennalta.

marja Leena Luukkonen:

Nyt valittava Jyväskylän kau-
pungin valtuusto tulee koh-
taamaan suuria haasteita ja pel-
kästään taloudellisen tilanteen 
vuoksi. Suomi on luisumassa 
taantumaan Euroopan epävar-
man taloudellisen tilanteen ta-
kia. Valitettavasti tämä näkyy 
vientiyritysten Yt - neuvotte-
luina ja näin kohdistuu työnte-
kijöihin ja sitä kautta kaupun-
gin talouteen.

Mielestäni valtuustosopi-
musta ei olisi hyvä vaihtoeh-
to. Koska se olisi saattanut haja 
-asutusalueet epätasa-arvoiseen 
asemaan. Sopimuksen mah-
dollinen tekeminen on uuden 
valtuuston asia. Tikkakoskel-
la taloudellisen tilanteen huo-
noneminen näkyy lentoliiken-
teen vähentymisenä.  Omassa 
työssäni se näkyy taksi kyytien 
vähenemisenä.

HAASTEET
Jyväskylän kaupungilla tulee 

olemaan suuria haasteita pe-
ruspalveluitten järjestämisessä. 
Valtion lainsäädännön taholta 

mm. palvelurakenneuudistus  
on muuttanut ja tulee muut-
tamaan sosiaali-  ja terveys-
huollon aluetta. Se on edelleen 
muutoksessa, vaatimuksena on 
että Tikkakosken nykyiset pal-
velut säilyvät. Tikkakosken so-
siaali- ja terveyspalveluille ja 
lukiolle on tarvetta tulevaisuu-
dessakin. Koska alueelle tu-
lee uusia työpaikkoja puolus-
tusvoimille ja näin myös uusia 
asukkaita. Kaupungin on huo-
lehdittava että on tarjolla hyviä 
asuntoja ja tontteja. Mielestä-
ni asukkaitten virkistystoimin-
nasta on pidettävä huolta. Tik-
kakosken uimahalli  tulee säi-
lyttää. Toimintaa on kehitettä-
vä olisi rakennettava  25 m al-
las ja tarjottava erilaisia terapi-
apalveluita.

Monitoimitaloa pitää samal-
la kehittää, parantamalla nuo-
riso- ja kokoustiloja.

Uusi valittava valtuusto jou-
tuu kovan haasteen eteen säi-
lyttääkseen Jyväskylän kilpai-
lukykyisenä ja hyvänä paikka-
na asua. Eikä vain menettävä-

nä kaupunkina.
Olen valmis jatkamaan val-

tuustossa  yhdessä Jyväskylän 
kehittämistä kaupungiksi jossa 
pidetään kaikista huolta.

KOHtI PAREmPAA HUOmIStA

Kari Kuusijoki avopuoli-
so Leena ja ammattikorkea-
koulussa insinööriksi opis-
keleva tytär

Taksinkuljettaja  
Muusikko, Tikkakoskella
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunkirakenne-
lautakunnan jäsen

44
ILTAPÄIVÄTANSSIT 
soittaa Tanssiorkesteri
Gunnar Taipaleen yhtye
Su 14.10.2012  O-Baari
Koulukatu 16  Tikkakoski
kello 15-18
Vapaa pääsy   Kahvitarjoilu
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Ei voi kuin valittaa. 
vai voisiko sittenkin...

Soittelemalla näitä asioita ei aina voi hoitaa. Mutta vä-
lillä se on ihan mukavaakin.
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Väritä kurpitsa. Leikkaa loru ja kuva irti lehdestä. Voit liimata ne
pahville ja lähettää sen postikorttina hyvälle ystävällesi.

Väritä Saapasjalkakissa
ja sen asusteet hauskoilla väreillä.
Tee kissalle lisää asusteita.

KurPITSan HaaVe

Ollapa kultainen,
pyöreä, kultainen,
aurinko loistava!
itseään toistava
kurpitsa mietti
ja päivänsä vietti
se auringon alla,
joka taivahalla
katseli kultaista
kurpitsaa keltaista
alhaalla loistavaa
itseään toistavaa.

POHJOINEN JyvÄSKyLÄ

Lohikoskipäivää vietettiin lauantaina 15. syyskuuta perinteisessä syyssäässä.
Pöydät notkuivat myytävästä tavarasta ja kauppa kävi hyvin. Sisällä koulun ruokalassa oli kah-
vipöydässä ennen näkemättömän mahtava leivonnaisten tarjonta. Onkijoita oli jonoksi asti ja 
kummitustunneli oli tosi pelottava. 
ulkopuolisia myyjiä ei tarvittu, mutta jatkossa paikalliset toimijat voisivat esitellä toimintaansa; 
esimerkiksi seurakunta, päiväkoti ja urheiluseuroista Jyväskylän Lohi ja Lohikosken jalkapallo. 
alueellahan toimivat myös Lohikosken Sosialidemokraatit ja Lohikosken kokoomus.
Kiitos Lohikosken koululle, lasten vanhemmille ja lapsille hyvistä markkinoista.

Perehtyessään sateisena syysiltana Jy-
väskylän kaupungin lähivuosien mer-
kittävimpiin kaupunkikehityshankkei-
siin rakentui Simo Halttusen päähän 
visio: Koskenharjun ympäristöön on 
luotava alueellinen virkistystoiminnan 
keskus leikki-ja liikuntapuistoineen.

- Koskenharjun kenttä sijaitsee kau-
pungin keskeisimpien virkistysreittien 
Palokkajärvi-Jyväsjärvi-Tuomiojär-
vi maantieteellisessä  solmukohdassa. 
Kaupunki on kehittämässä Kankaan 
alueesta 3000 asukkaan ja 1500:n työ-
paikan keskusta ja entisen leirintäalu-
een paikalle on nousemassa asunto-
ja 600:lle ihmiselle. Lisäksi Tourujoen 
rantaan suunniteltu virkistysreitti mai-
nitaan Kankaan suunnitteluasiakirjois-
sa yhdeksi Jyväskylän tärkeimmistä tu-
levaisuuden kevyen liikenteen väylis-
tä. Toteutuessaan Koskenharjun kes-
kus nivoisi nykyiset ja rakentuvat alu-
eet ehyeksi yhdyskuntarakenteeksi, jo-
ka on kaavoituksen lähtökohta. Tämä 
pala täydentäisi kokonaisuuden, Halt-
tunen sanoo.

Keskusteltuaan visiosta pitkäaikai-
sen SDP:n kansanedustajan ja kunta-
vaikuttajan Reijo Laitisen kanssa, sai 
asia tuulta purjeisiinsa. Ideaa päätet-

tiin lähteä edistämään Laitisen valtuus-
toaloitteella, johon haettiin laaja tuki 
eri puolueryhmistä. Aloite jätettiin val-
tuustossa 24.9. Lisäksi valtuustoaloi-
tetta lähdettiin tukemaan kuntalais-
aloitteella, johon pyydettiin mukaan 
Jyväskylän Lohi, Lohikosken koulu, 
seurakunta, eläkkeensaajat ja paikallis-
osastot eri puolueista. 

- Aloitteet etenevät nyt hallinnossa 
ja tulevien valtuutettujen asiaa pitäisi 
olla paimentamassa nyt kun Reijokin 
jättää paikkansa. Tavattoman positii-
visesti ideaan suhtauduttiin valtuutet-
tujen ja alueellisten toimijoiden kes-
kuudessa. Laitisen Reijo rooli oli tie-
tysti ensisijaisen tärkeä valtuustoaloit-
teen osalta ja myös Jaakko Selin oli sii-
nä keskeisesti mukana. Allekirjoitukset 
kuntalaisaloitteeseen kerättiin yhteis-
voimin Lohikosken sosialidemokraat-
tien Raimo Rajanen kanssa. Pitkäai-
kaisena alueen asukasaktiivina Rami 
sai puhuttua toimijat helposti aloitteen 
taakse, Halttunen naurahtaa.

Koskenharjun kenttä tunnetaan eri-
tyisesti pesäpalloilusta Jyväskylän Lo-
hen kotikenttänä. Kentällä Lohi on 
pelannut sen valmistumisesta vuodes-
ta 1936 saakka.  

Pitkäaikaiset Lohi-aktiivit , SDP:n kunnallisvaaliehdokkaat Veli-
Pekka Turpeinen ja Simo Halttunen haluavat vaikuttaa mm. sii-
hen, että Koskenharjun kentän ympäristöön rakentuu alueellinen 
virkistystoiminnan keskus leikki- ja liikuntapuistoineen. 

vISIO: Koskenharjulle 
virkistystoiminnan keskus 
leikki- ja liikuntapuistoineen

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

Sari Kanala
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Ahtamo Alina
järjestötyöntekijä

6
Ahvo Jaakko
opiskelija

7
Aliranta
Anna-Maija
vastaava kirjanpitäjä,
isännöitsijä

8
Allahyari Majid
koneistaja

9
Arnberg Jouni
liikuntapalveluesimies

10
Blom Jari
toiminnanjohtaja

11
Haapsalo Kaija
sairaanhoitaja

12
Hakanen Sari
lähihoitaja,
taksinkuljettaja

13
Hakulinen
Maareka
talonrakentaja (sit.)

14
Moradi Ali
datanomi,
projektityöntekijä

60
Mäkinen Pentti
pääluottamusmies

61
Mäkinen Riitta
koulutussuunnittelija,
YTM

62
Nieminen Heidi
lakimies, liittosihteeri

63
Ojala Kimmo
toimitusjohtaja

64
Pakkalén Satu
myyjä

65
Parantainen
Teemu
kokoonpanija

66
Partanen Reijo
FM,
mielenterveyshoitaja

67
Pasanen Vili
kiinteistönhoitaja

68

Halttunen Simo
YTM

15
Hellman Janne 
vartija, koti-isä

16
Hemming Veli
opiskelija

17
Hirvensalo 
Antti
taloushallinnon 
assistentti

18
Hirvonen Irma
rakennussuunnittelija

19
Hjelt Juha
paloesimies,
eläkeläinen

20
Hjelt Niko
työtön

21
Hovikoski Mervi
sairaanhoitaja

22
Huumonen
Hanna
opiskelija,
ryhmäliikunnanohjaaja

23
Paukama Merja
sairaanhoitaja TtM

69
Puskala Anneli
palvelupäällikkö

70
Pynnönen Simo
leipuri,
pääluottamusmies

71
Rajanen Mika
postityöntekijä

72
Raninen Antero
eläkeläinen

73
Ravantti Elli
asiakaspalvelu-
kouluttaja,
pääluottamusmies

74
Reinikainen
Pertti
toiminnanjohtaja,
puheenjohtaja

75
Rummakko
Janne
pääluottamusmies

76
Ruoppila Ahti
aluejohtaja, YTK

77

Huuskonen
Irmeli
ammattiosaston 
puheenjohtaja

24
Hämäläinen
Jukka
linja-autonkuljettaja
pääluottamusmies

25
Höijer Vesa
kirjastotyöntekijä

26
Isomäki Kauko
puhallusvillaurakoitsija

27
Jouhki Kimmo
psykiatrinen 
sairaanhoitaja

28
Jussila Petri
fil. lis. projektipäällikkö

29
Jääskeläinen
Minna
järjestötyöntekijä,
agrologi (AMK)

30
Karjalainen Pasi
pelisuunnittelija

31
Kaukonen Anna
eläkeläinen,
henkilökohtainen 
avustaja

32
Ruotonen Leena
erityisluokanopettaja,
KM

78
Saaranen Salla
kotiäiti

79
Saarinen Antti
herastuomari,
eläkeläinen

80
Sahindal
Anna-Leena
LitM,
liikuntasuunnittelija

81
Salonen Anni
opiskelija

82
Sarja Pertti
eläkeläinen

83
Simola Eila
pääluottamusmies

84
Sinkkonen
Sanna
eläkeläinen

85
Sivill Sirkka
perhepäivähoitaja

86

Kaulio Ilpo
pääluottamusmies

33
Kaura-aho
Petteri
palvelumyyjä

34
Kemiläinen
Allan
rakennuttaja

35
Kemiläinen
Jorma
metallityönopettaja

36
Kinnunen Raimo
lähettäjä, eläkeläinen

37
Koivu Anna
opiskelija

38
Korhonen Timo
opettaja

39
Koskinen Esko
aluemestari

40
Koskinen Veijo
työturvallisuus-
päällikkö

41
Suhonen Kari
metsätyöntekijä

87
Suomi Kimmo
professori

88
Tamminen
Pekka
turvallisuus-
asiantuntija

89
Tapper Jyrki
sähköasentaja

90
Taylor Samuel
terveydenhoitaja-
opiskelija

91
Tiilikainen-
Tervaniemi Anu
FM, hallinto-
amanuenssi

92
Tiitinen Mika
aliupseeri (sit.)

93
Tuikkanen
Marja-Liisa
tradenomi

94
Turpeinen
Veli-Pekka
asbestisaneeraaja
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Kotimäki
Marja-Leena
media-assistentti

42
Kruus Aila
työsuojelutarkastaja

43
Kuusijoki Kari
autonkuljettaja

44
Kuusisto Eija
sairaanhoitaja

45
Kähkönen Kati
anestesiologian ja 
tehohoidon 
erikoislääkäri

46
Lahtinen Aarno
laitosmies,
eläkeläinen

47
Laine Pekka
virastomestari
pääluottamusmies

48
Lampinen Tapio
dosentti, pastori

49
Lappalainen Joni
opiskelija

50
Turunen Kirsti
päiväkodinjohtaja,
eläkeläinen

96
Töhönen Jouko
koulukuraattori

97
Uutela Leena
perhepäivähoitaja,
yrittäjä

98
Vankka Kalle
kirvesmies

99
Viikari Tarja
lastentarhanopettaja

100
Vuorimies Tero
palomies

101
Väliniemi
Tuulikki
eläkeläinen

102
Vänni Hilkka
muotoilija,
sisustussuunnittelija

103
Väätäinen
Markku
YTM

104

Lauttamus Ulla
henkilöstön 
kehittämispäällikkö,
KM

51
Lehtinen
Annikki
eläkeläinen

52
Lehtonen Anu
restonomi

53
Lehtonen Joel
FM, ohjelmisto-
suunnittelija

54
Luukka Noora
opiskelija,
ravintolatyöntekijä

55
Luukkonen
Marja Leena
DKK tiedottaja

56
Luukkonen
Paavo
johtaja,
kunnallisneuvos

57
Malmikallio
Anneliina
lastenohjaaja, kotiäiti

58
Melville Tony
lehtori, toimittaja

59
Yksjärvi Leena
aluejohtaja
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JYVÄSKYLÄN SOSIALIDEMOKRAATIT.
ME VÄLITÄMME.

TYÖN JA OIKEUDENMU KAISUUDEN PUOLESTA.
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palvelupäällikkö

70
Pynnönen Simo
leipuri,
pääluottamusmies

71
Rajanen Mika
postityöntekijä

72
Raninen Antero
eläkeläinen

73
Ravantti Elli
asiakaspalvelu-
kouluttaja,
pääluottamusmies

74
Reinikainen
Pertti
toiminnanjohtaja,
puheenjohtaja

75
Rummakko
Janne
pääluottamusmies

76
Ruoppila Ahti
aluejohtaja, YTK

77

Huuskonen
Irmeli
ammattiosaston 
puheenjohtaja

24
Hämäläinen
Jukka
linja-autonkuljettaja
pääluottamusmies

25
Höijer Vesa
kirjastotyöntekijä

26
Isomäki Kauko
puhallusvillaurakoitsija

27
Jouhki Kimmo
psykiatrinen 
sairaanhoitaja

28
Jussila Petri
fil. lis. projektipäällikkö

29
Jääskeläinen
Minna
järjestötyöntekijä,
agrologi (AMK)

30
Karjalainen Pasi
pelisuunnittelija

31
Kaukonen Anna
eläkeläinen,
henkilökohtainen 
avustaja

32
Ruotonen Leena
erityisluokanopettaja,
KM

78
Saaranen Salla
kotiäiti

79
Saarinen Antti
herastuomari,
eläkeläinen

80
Sahindal
Anna-Leena
LitM,
liikuntasuunnittelija

81
Salonen Anni
opiskelija

82
Sarja Pertti
eläkeläinen

83
Simola Eila
pääluottamusmies

84
Sinkkonen
Sanna
eläkeläinen

85
Sivill Sirkka
perhepäivähoitaja

86

Kaulio Ilpo
pääluottamusmies

33
Kaura-aho
Petteri
palvelumyyjä

34
Kemiläinen
Allan
rakennuttaja

35
Kemiläinen
Jorma
metallityönopettaja

36
Kinnunen Raimo
lähettäjä, eläkeläinen

37
Koivu Anna
opiskelija

38
Korhonen Timo
opettaja

39
Koskinen Esko
aluemestari

40
Koskinen Veijo
työturvallisuus-
päällikkö

41
Suhonen Kari
metsätyöntekijä

87
Suomi Kimmo
professori

88
Tamminen
Pekka
turvallisuus-
asiantuntija

89
Tapper Jyrki
sähköasentaja

90
Taylor Samuel
terveydenhoitaja-
opiskelija

91
Tiilikainen-
Tervaniemi Anu
FM, hallinto-
amanuenssi

92
Tiitinen Mika
aliupseeri (sit.)

93
Tuikkanen
Marja-Liisa
tradenomi

94
Turpeinen
Veli-Pekka
asbestisaneeraaja

95

Kotimäki
Marja-Leena
media-assistentti

42
Kruus Aila
työsuojelutarkastaja

43
Kuusijoki Kari
autonkuljettaja

44
Kuusisto Eija
sairaanhoitaja

45
Kähkönen Kati
anestesiologian ja 
tehohoidon 
erikoislääkäri

46
Lahtinen Aarno
laitosmies,
eläkeläinen

47
Laine Pekka
virastomestari
pääluottamusmies

48
Lampinen Tapio
dosentti, pastori

49
Lappalainen Joni
opiskelija

50
Turunen Kirsti
päiväkodinjohtaja,
eläkeläinen

96
Töhönen Jouko
koulukuraattori

97
Uutela Leena
perhepäivähoitaja,
yrittäjä

98
Vankka Kalle
kirvesmies

99
Viikari Tarja
lastentarhanopettaja

100
Vuorimies Tero
palomies

101
Väliniemi
Tuulikki
eläkeläinen

102
Vänni Hilkka
muotoilija,
sisustussuunnittelija

103
Väätäinen
Markku
YTM

104

Lauttamus Ulla
henkilöstön 
kehittämispäällikkö,
KM

51
Lehtinen
Annikki
eläkeläinen

52
Lehtonen Anu
restonomi

53
Lehtonen Joel
FM, ohjelmisto-
suunnittelija

54
Luukka Noora
opiskelija,
ravintolatyöntekijä

55
Luukkonen
Marja Leena
DKK tiedottaja

56
Luukkonen
Paavo
johtaja,
kunnallisneuvos

57
Malmikallio
Anneliina
lastenohjaaja, kotiäiti

58
Melville Tony
lehtori, toimittaja

59
Yksjärvi Leena
aluejohtaja
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Kunnallispolitiikka on yhteis-
ten asioiden hoitamista si-
ten, että kuntalaisten hyvin-
voinnin edellytykset turva-
taan. Erityisesti vaikeina ai-
koina  poliittisilta päätöksen-
tekijöiltä vaaditaan viisautta, 
vastuullisuutta ja kaukonä-
köisyyttä. Rehellisyys ja tosi-
asioiden tunnustaminen ovat 
a ja o. 

Maailman ja Euroopan laa-
juinen epävarma taloustilanne 
heijastuu Suomeen ja kaikkiin  
kuntiin. Jyväskylän talousti-
lanne on heikko johtuen mm. 
mittavista  valtionosuusleik-
kauksista (v. 2012 osalta leik-
kaukset ovat -15.4 milj. euroa 
ja kun  leikkaukset ovat täysi-
painoisesti voimassa v. 2015, 
niin Jyväskylän menetys on n. 
-30 milj. euroa).  Lisäksi heik-
koon taloustilanteeseen  ovat 
syynä verotulojen alhaisuus, 
korkea työttömyys, käyttöta-
lousmenojen korkeat nousut 
sekä suuri investointien mää-
rä.  Investoinnit ovat kohden-
tuneet pääsääntöisesti  päivä-
koti-, koulu- ja terveyspalve-
lutiloihin. Olemme investoi-
neet kuntalaisten terveyteen, 
mikä on pitkällä aikavälilläkin 
ajateltuna järkevää.  Jatkos-
sa investointeja ei ole kuiten-
kaan mahdollista tehdä samas-
sa määrin kuin viime vuosina.

Palokan koulukeskus avasi 
ovensa elokuussa. Koulukes-
kuksessa on  yhtenäiskoulu, 
kansalaisopiston tiloja, liikun-
tasali ja kirjasto.  Asukkaat 
ovat ottaneet monitoimitilan 
omakseen.  Kansalaisopistos-
sa  mahdollistuu uusien tilo-
jen  myötä  senioreiden opis-

kelu päivisinkin. Aina on oi-
kea ikä oppia uutta ja harras-
taa! Palokan koulukeskus on 
toimiva osaamis- ja kulttuu-
rikeskus palvellen muitakin 
kuin palokkalaisia. 

Myös kantakaupunkiin ra-
kennetaan, esim.  Huhtasuon 
päiväkoti-kouluhanke on ete-
nemässä. Nuorten harrastus-
mahdollisuudet ovat paran-
tuneet kun Veturitallien tilat 
on otettu käyttöön. Siellä on 
mm. bändeille harjoitteluti-
laa ja monimuotoista kulttuu-
ria tarjolla. Viime vuosina yh-
teistyö aktiivisen Nuorisoval-
tuuston ja Lasten Parlamen-
tin kanssa on ollut tuloksel-
lista ja päätöksissä on otettu  
lasten ja nuorten mielipiteet 
huomioon. 

Lukioverkko on ollut ajan-
kohtainen kuluvan vuoden ai-
kana. Syyskuun 20. päivänä 
Jyväskylän Koulutuskuntayh-
tymän lukiokoulutus liikelai-
toksen  johtokunta päätti, et-
tä Lyseo siirretään Harjulle Se-
pän lukion yhteyteen ja että 
muodostumassa on  kaksi jät-
tilukiota.  Jyväskylän kaupun-
gin kanta on  ollut ja on edel-
leen, että lukioverkkoa kehite-
tään siten, että Lyseon toimin-
ta opetus- ja koulutuskäytössä 
voi jatkua perustuen pedago-
gisiin, toiminnallisiin ja kult-
tuurihistoriallisiin tekijöihin.  
Päätöksenteossa ei kuitenkaan  
omistajaohjauksella näyttänyt 
olevan suurtakaan  merkitys-
tä.  Lähiaikoina selviää  miten 
asiassa edetään. 

Koulutuksen vaalimisen 
ohella tärkeää on, että Jyväs-
kylään syntyy uusia työpaik-

koja kuten esim. Lutakon alu-
eella on tapahtunut.  Jyväsky-
lässä ja  koko Keski-Suomessa  
työttömyys ja erityisesti nuo-
risotyöttömyys ovat edelleen 
todellisuutta. On huolehdit-
tava siitä, että nuorten yhteis-
kuntatakuu toteutuu ja että 
kaikki nuoret saavat joko opis-
kelu- tai työpaikan.

Terve talous muodostaa 
pohjan peruspalveluille. Kesän 
ja alkusyksyn  ajan valtuuston 
poliittiset ryhmät ovat neuvo-
telleet  talouden tasapainotta-
misen tärkeydestä ja toimen-
piteistä. Yhtenä keinona on 
nähty valtuustosopimus, jossa 
sovitaan niistä suurista linjois-
ta, joilla taloutta tasapainote-
taan, esim. investointien osal-
ta. On valitettavaa, että sopi-
musta ei syntynyt. Se ei olisi 
sitonut uusien valtuutettujen 
käsiä vaan olisi ollut uudelleen 
arvioitavissa uuden valtuuston 
toimesta. 

Kunnan tehtävä on huoleh-
tia peruspalvelujen järjestämi-
sestä. Kuntalaisia koskettavat 
läheltä erityisesti koulutus- se-
kä sosiaali- ja terveyspalvelut.  
Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kohdalla Jyväskylässä on suu-
ria haasteita, mikä ainakin 
osittain johtuu lisääntyneistä 
palvelutarpeista.  Lääkäriva-
je ja vaikeudet päästä terveys-
keskukseen sekä  pitkät jonot 
suun terveydenhuoltoon ovat 
isoja ongelmia.  Tarvitsem-
me rakenteellisia ja toimin-
nallisia uudistuksia, kuitenkin 
niin, että palvelut ovat tasa-ar-
voisesti ja oikeudenmukaisesti 
kaikkien saatavilla.

Värikästä ja hyvää syksyä 
toivottaen

Ulla Lauttamus
Kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja
Kuntavaaliehdokas 
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Jyväskylässä on viime vuosi-
na rakennettu uusia koulu-
ja ja korjattu sairaita raken-
nuksia hyvin nopealla tahdil-
la. Tämä on ollut hyväksi las-
temme ja vanhustemme terve-
ydelle.  Paljon on edelleenkin 
kohteita, jotka kaipaisivat pi-
kaista peruskorjausta tai tilo-
jen uusimista. 

Kuitenkin pienentyneet val-
tion avustukset sekä kiristynyt 
talous tulevat vaikeuttamaan 
uudistustahdin jatkumista yh-
tä nopeana.

Kun resurssit kutistuvat 
kaikkialla, tuleekin väistämät-
tä mieleen, mikä onkaan kun-
nan tai kaupungin tärkein teh-
tävä yhteiskunnassa? 

Mielestäni kaupungin teh-
tävä on huolehtia lapsista, vä-
häosaisista ja vanhuksista.

Tämä pitää sisällään terve-
ydenhoidosta huolehtimisen, 
varhaiskasvatuksen ja koulu-
tuksen järjestämisen, vähä-
osaisten elinolojen turvaami-

sen ja vanhusten palveluiden 
saatavuuden takaamisen.

Nämä ovat kaupungin pää-
tehtävät, eikä näiden ulkoista-
minen saa olla kaupungin ta-
voite nyt eikä tulevaisuudes-
sakaan. Ei varmasti kukaan 
kuntalainen halua, että omia 
vanhempia tai lapsia käsitel-
lään pelkästään tuloksenteko-
välineinä ja seurataan aino-
astaan heidän aiheuttamiaan 
kustannuksia.

Yksikään perhe ei varmaan-
kaan hankkisi lapsia, jos lähtö-
kohtana olisivat ainoastaan ta-
loudelliset näkökohdat ja ah-
ne pyrkyryys saada kaikki it-
selle. Ei kukaan myöskään ha-
lua makuuttaa omia vanhem-
piaan ulostevaipoissa tai jättää 
heidät hoitamatta. 

Työelämä on muuttunut 
niin kiireiseksi, että perheet 
eivät voi tai kykene hoitamaan 
enää omia vanhempiaan ku-
ten menneinä vuosina.

Juuri näiden asioiden hoita-

miseen yhteiskunta kerää ve-
roja kuntalaisilta. Kaikki teh-
dyt tutkimukset puoltavat si-
tä, että ihmiset maksavat ve-
ronsa ”mielellään”, jos ker-
tyneet verovarat suunnataan 
juuri siihen tarpeeseen johon 
ne on tarkoitettu. 

Ulkoistakaamme siis niitä 
palveluita joita kaupungin ei 
ole välttämätöntä suorittaa.

Myönnän että kaunis sata-
ma-alue tunneleineen on kiva 
katsella, mutta se auttaa hyvin 
vähän sitä vanhusta joka vai-
pat märkinä odottaa hoitajaa 
tai sitä pientä lasta joka kul-
kee monen kilometrin pituis-
ta vaarallista koulutietä vilk-
kaan liikenteen seassa.

Meidän kaikkien onkin jo 
vihdoin syytä laittaa käsi sydä-
melle (se on siellä vasemmal-
la puolella) ja miettiä elämän 
tärkeimpiä arvoja uudelleen.

Timo Korhonen
Kuntavaaliehdokas

KUNNAN ON OLtAvA 
KUNtALAISIA vARtEN

Olen toiminut kuntavaikut-
tajana Jyväskylän maalais-
kunnassa kahdeksan vuotta 
valtuutettuna sekä nuoriso-, 
asunto-, ympäristö-, sivistys- 
ja teknisen lautakunnan jäse-
nenä ja myös viimeksi maini-
tun lautakunnan puheenjoh-
tajana. Kuntaliitoksen jälkeen 
olen johtanut puhetta kohta 
neljä vuotta kaupungin Alte-
kin johtokunnassa.

Nuoret, jotka jättävät pe-
ruskoulun jälkeen opiskelun 
kesken, tulevat yhteiskunnalle 
kovin kalliiksi. Heitä on joka 
vuosi ikäluokastaan noin 10 
prosenttia. Jos emme tee mi-
tään näiden nuorten hyväksi, 
meidät hukka perii. 

Jyväskylä maksaa vuosittain 
sakkoina valtiolle 5 - 6 miljoo-
naa euroa työllistämisvelvoit-

teensa laiminlyönnistä. Tämä 
raha täytyy laittaa mitä pi-
kimmin näiden syrjäytymis-
vaarassa olevien nuorten työl-
listämiseen. 

Kaupungilla on monia eri-
laisia työpisteitä, jotka mah-
dollistaisivat työllistämisen 
oppisopimuskoulutuksen 
muodossa. Osa tästä koulu-
tuksesta voitaisiin toteuttaa 
yhdessä yritysten kanssa.  

Yhteiskunta tarvitsee myös 
näiden nuorten panosta jo 
muutaman vuoden sisällä, sillä 
tulevaisuudessa tarvitaan yhä 
enemmän osaavia käsiä.

Aarno Lahtinen
Kuntavaaliehdokas

HUOLtA NUORIStA

ON NÄHtÄvÄ LÄHELLE 
JA SAmALLA 
KAtSOttAvA KAUAS

Timo Korhonen tutustumassa Palokan uuteen kirjastoon 
lastenlastensa essin ja ellan kanssa.

aarno Lahtinen 

ulla Lauttamus
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Uusi valtuustokausi aloitetaan 
entistä tiukemmassa talousti-
lanteessa.

Kaupungilla on päävastuu 
luoda ja ylläpitää kaiken kat-
tavaa ja kaikenikäisiä asukkai-
ta tasapuolisesti huomioon ot-
tavaa palvelujärjestelmää.

Kaupungin on järjestettävä 
laadukkaat vanhusten ja vam-
maisten palvelut sekä koti-
hoidossa että palveluasumises-
sa. Asukkailla on oikeus saa-
da nopeasti ja helposti tervey-
denhuollon monipuolisia pal-
veluita.  Kaupungin tulee huo-
lehtia myös siitä, että jokaisella 
lapsella ja nuorella on oikeus 
kasvaa, kehittyä ja oppia tur-
vallisesti.

Peruspalveluiden järjestämi-
sen merkitys on varmasti kai-
kille kiistaton itsestään selvyys, 
mutta ei voida unohtaa elä-
män laatua tukevia kuntapal-
veluita, joilla on tärkeä mer-
kitys myös toimintakykyä yl-
läpitävänä sekä ennalta ehkäi-
sevänä toimintana. Kirjasto-, 
kulttuuri-, nuoriso- ja liikun-
tapalveluilla tuetaan kuntalais-
ten fyysistä ja psyykkistä hy-
vinvointia sekä voidaan vält-
tää syrjäytymisen uhkaa.

Kaupunkitalouden tasapai-
nottamisen kannalta pitää tut-
kia tarkasti ja jopa kriittisesti-
kin olemassa olevat palvelura-
kenteet ja toimintatavat. Mie-
lestäni palvelujen tuottaminen 
kuuluu jatkossakin pääsään-
töisesti kaupungille. 

Näin taataan palvelujen oi-
keudenmukaisuus ja tasaver-
taisuus.

Palvelujen ulkoistaminen 
on jossain määrin välttämä-
töntä, mutta koska kunta vas-
taa myös yksityistetystä pal-
velusta, pitää selvittää, mit-
kä palvelut kannattaa ostaa 
yksityisiltä palveluntuottajil-
ta, mitkä ovat todelliset kus-
tannukset ja miten varmiste-
taan laatu.

Nyt tarvitaan rehellistä ja 
läpinäkyvää keskustelua, huo-
lellista perehtymistä, todellista 
yhteistyötä ja ymmärrystä sekä 
realistista päätöksentekoa!

Jouni Arnberg
Kaupunginvaltuutettu,

perusturvalautakunnan jäsen
Kuntavaaliehdokas
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KUNtAPALvELUt JA 
ELÄmÄNLAAtU

HB-Betoniteollisuus haki ja 
sai ympäristöluvan betoni-
aseman sijoittamiselle Nuu-
tin teollisuusalueelle Palok-
kaan. Jyväskylän kaupunki lä-
hetti muutaman sadan met-
rin etäisyydellä hakemuksen 
kohteesta sijaitseville kiinteis-
töille “asianosaisten kuulemi-
sen” kirjeen 30.12.2011. Sii-
nä varattiin mahdollisuus kir-
jallisen muistutuksen antami-
seen 31.1.2012 mennessä. Si-
nänsä aivan oikeaa viranomais-
toimintaa. Kiitos siitä.  Luvan 
myöntämisestä on tehty va-
litus.

Hakemuksessa haettiin lu-
paa valmisbetonilaitoksen pe-
rustamiseen maksimikapasi- 
teetiltaan 60 m3 tunnissa ja 
arviolta 30.000 m3 vuodessa 
tuottavalle laitokselle. Toimin-
talupaa haettiin pääosin arki-
päivinä klo 6 - 18 tapahtuval-
le toiminnalle. Hakemuksessa 
haettiin lupaa myös toistaisek-
si voimassa olevaksi ja samalla 
ympäristönsuojelulain 101 §:n 
mukaista lupaa aloittaa toi-
minta mahdollisesta muutok-
senhausta huolimatta. Tiedän, 
että tässä hakemuksessa kä-
sitellään valmisbetoniaseman 
rakentamisen ympäristölupaa.

Alueen asukkaiden kannalta 
on kyseessä paljon enemmän 
liikenteellinen asia kuin laitok-
sen sijoittumisesta/käytöstä ai-
heutuva asia.

Hakemuksen mukaan enin-
tään 60 m3 tunnissa valmisbe-
tonia valmistava laitos tarkoit-
taa 6 m3:n autokuormalla 10 
betoniautoa Nuuttiin ja 10 be-
toniautoa Nuutista pois tun-
nissa. Max-teholla 12 tunnin 
aikana 120 autoa alueelle ja 
120 autoa pois alueelta. Lisäksi 
betonin valmistukseen tarvit-
tava sora ja sementti ym. tar-
vikkeet on ajettava laitokselle. 
Tähän tarvitaan lähes saman 
verran autoja vuorokaudessa. 
Yhteensä hakemuksen max-te-

hon aikana lisääntyy kuorma-
autoliikenteen määrä Nuutin-
tiellä (hiekkapintainen) ja Saa-
renmaantiellä yhteensä lähes 
400 kuorma-auton matkaan 
alueelle/alueelta vuorokau-
dessa. Parinsadan kuorma-au-
ton reitti kulkenee jo nyt hy-
vin tukkoisen Palokan Orren 
kautta hakemuksen mukaisen 
max-tehon mukaan laskettuna 
vuorokaudessa.     

Kysynkin kaava- ja liiken-
neasioista päättäviltä Jyväsky-
län viranhaltijoilta/luottamus- 
henkilöorganisaatioilta, kuin-
ka liikennejärjestelyt on ajatel-
tu alueelle ja alueella hoitaa? 

Pikaisesti katsottuna samalla 
liikennealueella sijaitsee Kes-
ki-Palokan koulu ja ainakin 
kolme päiväkotia. Laskettuani 
betonin valmistukseen ja kul-
jettamiseen tarvittavien kuor-

ma-autojen määrän ymmär-
rän hyvin, miksi seutukun-
nan tiedossani olevat Laukaan, 
Seppälänkankaan, Keljon ja 
Muuramen betoniasemat on 
sijoitettu valtaväylien välittö-
mään läheisyyteen. 

Ympäristölupaa hakevalle 
Nuutin valmisbetoniasemalle 
on Palokan Orrelta matkaa lii-
kenneväyliä pitkin 3 - 4 km 
Nuutin, Elovainion ja Hauk-
kamäen omakoti- ja rivitalo-
alueiden läpi. Alueilla asuu 
useita satoja perheitä, ja uu-
sien asuntojen rakentaminen 
jatkuu vilkkaana. Useat lapsi-
perheet ovat valinneet asuin-
paikakseen juuri nämä alueet.

Paavo Luukkonen
Kaupunginvaltuutettu  

Kuntavaaliehdokas

PALOKAN NUUtIN 
LIIKENNEJÄRJEStELyt

Jouni arnberg
 

on osoitteessa Visalantie 5 sijaitseva kerhohuoneisto. 
Suurin henkilömäärä on 105, ruokailemaan tai kahville
pöytien ääreen mahtuu yli 60 henkilöä. Kabinettiin 
mahtuu pöydän ympärille 10 - 14 ja paikkoja on 20:lle.
Keittiö on varustettu liedellä, jääkaapilla ja astianpesu-
koneella.  Astioita on n. 50:lle.Tilaan on esteetön 
pääsy pihan tasosta ja se on varustettu inva-wc:llä.
 
Lähemmät esittelyt löytyvät netistä osoitteesta: 
www.sdppalokka.fi.  Vuokraukseen liittyviin 
kysymyksiin vastaa Erkki Huusko p. 0400-345268.

VIIHDY  VISALASSA!    VIIHDY  VISALASSA!!

Kokous- ja 
juhlahuoneisto 
Palokan Visala 

Paavo Luukkonen
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Tyttäreni oli valinnan edessä viime keväänä. 
Kuusivuotinen taival alakoulua muuttuisi 
syksyllä yläkoulu-opintoihin ja pitäisi valita 
oikea koulu. Lähikoulu, Huhtaharju, muut-
taisi väistötiloihin syksyllä ja parakkikoulu-
kokemusta oli jo saatu Huhtasuon alakou-
lusta, joka oli muuttanut tammikuussa väis-
tötiloihin Cynkkarille. Jatkaako tässä samai-
sessa kiinteistössä Huhtaharjun yläkouluun 
vai valita joku muu kaupungin yläkouluista? 

Keväällä yläkouluvalintoihin keskittynees-
sä vanhempainillassa kerrottiin, että kaupun-
ki oli luvannut vapaat koulumatkat kilomet-
rirajasta riippumatta Huhtasuon koululaisil-
le lähikouluperiaatetta noudatettaessa. Kos-
ka lähikoulu kiinteistönä oli ja on oppilaasta 
ja vanhemmista riippumattomista syistä siir-
retty kaupungin toiselle laidalle, ei voitu vel-
voittaa vanhempia koulumatkojen maksu-
miehiksi. Tämä lupaus nousikin monen per-
heen tärkeimmäksi valintakriteeriksi koulua 
valittaessa. 

Itse vanhempana oletin ilmaisten koulu-
matkojen olevan jatkossakin huhtasuolaisil-
le koululaisille arkipäivää. Mutta toisin kä-
vi, sillä kuulimme syksyn vanhempainillas-

sa uutisen, että kaupunki säästäessään, vie 
tämän pienen porkkanan - ilmaisen bussili-
pun - huhtasuolaiselta koululaiselta, jos kou-
lumatka on alle viisi kilometriä. Tällä hetkel-
lä, virkamiesten mukaan, on ollut perustel-
tua jakaa linja-autokortit lukukaudella 2012-
2013 Huhtaharjun koululaisille, sillä he jou-
tuvat vielä käymään vanhassa oppilaitokses-
saan liikunta- ja käsityötunneilla. Syksyllä 
2013 tilanne tulee olemaan toinen, kun van-
ha koulukiinteistö on jo purettu kokonaan 
pois, eikä liikuntasalia ja käsityöluokkaa ole 
enää olemassa.

Hieman kaukaa haetulta kuulostaa tämän 
porkkanan pois vienti. Ymmärrän kyllä kau-
pungin virkamiehien esityksen bussimatko-
jen rajaamisesta yli viisi kilometriä pitkiin 
koulumatkoihin, näin toimiessaan kaupun-
gin perheet asetetaan tasa-arvoiseen asemaan 
koulumatkojen pituuden osalta. Se mikä täs-
sä päätöksessä häiritsee, on huhtasuolaisten 
perheiden aliarvioiminen. Vanhemmat ei-
vät  tahallaan lähetä koululaisiaan kaupun-
gin toiselle laidalle koulutielle, vaan se on 
pakko. Uusi koulu valmistuu omaan kau-
punginosaan vasta 2015. Heillä ei ole muu-

ta vaihtoehtoa! Nyt koulutoimen virkamie-
het unohtavat Huhtasuolla asuvien perhei-
den sosiaalisen elintason. Ei työttömyyskor-
vausta nauttivaa tai yksinhuoltajavanhempaa 
kovasti lämmitä 400 euron vuotuinen lisä-
lasku koululaisen oppivelvollisuuden täyt-
tämisestä. Entä, jos koululaisia on perhees-
sä useampi? 

Tyttäreni tuntee tulleensa huiputetuk-
si, enkä yhtään ihmettele. Hänellä on usei-
ta harrastuksia, jonne on ollut tänä syksynä 
helppo ja turvallinen mennä. Uudet luokka-
kaverit Halssilassa ovat tulleet tutummak-
si nopeammin kuin vanhemmilla sisaruksil-
la aikaisemmin. Nämä uudet luokkakaverit 
ovat lähempänä kuin koskaan; kiitos ilmais-
ten bussimatkojen. Ei ole tarvinnut miettiä, 
onko äiti muistanut ostaa bussimatkoja tar-
peeksi, jotta kotimatkakin sujuu ongelmit-
ta. Ensi syksynä tilanne muuttuu. Polkupyö-
rä täytyy huollattaa hyvin, ostaa uusi pyörä-
kypärä ja laittaa kädet ristiin, etteivät hurja-
päisinä pyöräilevät aikuiset aja koululaisen 
päälle Tourulassa. 

Marja-Liisa Tuikkanen

LÄHIKOULU JA KOULULAISEN ILmAISEt bUSSImAtKAt

Terveisiä Pohjoisen Jyväskylän lukijoille täältä 
Huhtasuolta!

Ilmoitan heti ja suoraan, että pyörsin sitten pää-
tökseni olla "missään tapauksessa" lähtemättä eh-
dolle kuntavaaleihin.

Viime keväänä olin monessa mukana - ja vielä 
omaisen kuolema järjestelyineen verotti voimia-
ni, joten olin kypsä jättämään politiikan areenat.  

Kesän aikana minua pyydeltiin asettumaan eh-
dolle, mitä kovasti arvostan. On tässä kieltämättä 
ollut sopivia säitä koota voimia - joten suostuin, 
ensin "yleisön pyynnöstä", mutta nyt jo omas-
ta innosta osaltani vaikuttaa siihen, miten tämän 
kaupungin kokkaa käännellään.

 
tERvEySASEmAN UUSI mALLI
Saimme Huhtasuon terveysaseman välttymään 
lakkauttamiselta omalla aktiivisuudellamme ja yh-
teistyöllä luottamushenkilöiden kanssa. Tästä alu-
eellisesta voimannäytöstä saamme olla ylpeitä.

Terveysasema toimii kuluvan lokakuun alus-
ta projektiluonteisesti kaksi vuotta ns. sairaanhoi-
tajavetoisella toimintamallilla. 

Aseman 6 lääkärin vakanssista vähennetään 1,5. 
Lokakuun alusta huhtasuolaisia palvelee siis 4,5 
lääkäriä ja 10,5 sairaanhoitajaa.

Lisäksi asemalla toimii moniammatillinen tii-
mi, johon kuuluu fysioterapeutti, sosiaaliohjaa-
ja, depressiohoitaja, päihdehoitaja ja psykologi.

Uuden mallin tarkoituksena on parantaa asia-
kaspalvelua, täsmentää potilaan lääkärihoidon tar-
vetta, vähentää jonottamista (mm. tyhjentää jono-
kirja vuoden loppuun mennessä) ja huolehtia asi-

akkaiden kokonaisterveydestä mm. sairaanhoita-
jan tekemillä terveyskartoituksilla.

Projektiin kuuluva asiakasraati kokoontui jo 
kerran, ja sen tehtävä on toimia projektin seuran-
taryhmänä sekä antaa palautetta ja ehdotuksia. 
Projektia vetää sairaanhoitaja Taru Mäkinen. Me 
raatilaiset otimme uuden mallin vastaan innostu-
neina. Keräämme uudella mallilla toimivasta ter-
veysasemasta sekä omakohtaisia kokemuksia sekä 
myös sidosryhmissämme.

Perusturvalautakunta teki mm. huhtasuolais-
ten kannalta kipeän päätöksen joidenkin alueiden 
vanhusten kotihoidon yksityistämisen puolesta.

Asialle ei voine mitään - tässä kaupungin talous-
tilanteessa, joka on saanut johtavat virkamiehet 
ja päättäjät näkemään kunnalliset vanhusten ko-
tihoidon työntekijät liian suurena kustannuserä-
nä - pääsyynä henkilökunnan rusas sairastavuus!  

Katsotaan nyt kuitenkin rauhassa, mitä tuleman 
pitää.  Mikään päätös ei voi niin kiveen hakattu, 
etteikö kokemuksen muuta osoittaessa päätöskin 
voisi myöhemmin "muuttua hovissa".

Vanhenevia ihmisiä tulee kuitenkin kohdella 
hyvin - niin kodeissa kuin hoitoyksiköissäkin hoi-
dettavia - ja sen työn tekijöiden jaksamisesta pitää 
nykyistä parempi huoli!

 
KyLÄtOImIStO JAtKAA, KIRPPARI EI

Olen päättänyt, että kuntavaaliehdokkaanakaan, 
ainakaan tässä lehtijutussa en motkota, marmata, 
ruikuta enkä valita.

Mitä hyödyttää hokea joka mutkassa, kuin-
ka "meiltä viedään kaikki"? Mielestäni voivottelu 

ja päivittely mitään tekemättä on turhanpäiväistä 
energianhukkaa. Happamuus, syyttelevä vaahtoa-
minen, hurskastelu sekä perustelematon, yleistä-
vä tuhahtelu toimii populismina, mutta pilaa il-
mapiirin. Rohkaisevia sanoja me jokainen tarvit-
semme. Ja jos parhaamme tehneinä kaadumme-
kin, kaatukaamme komeasti eteenpäin! 

Kylätoimisto kuitenkin jatkaa; missä muo-
dossa, jäämme odottamaan tiedotuksia sieltä 
päin. Huhtasuon Asan ylläpitämästä kirpparista 
jouduimme luopumaan, kun raha ei riittänyt tila-
vuokraan - eikä varsinkaan bisneselämän veroka-
tegoriaan muljautettuun työvoimaan! 

 
KEvÄttAPAHtUmA

Toukokuun lopulla järjestimme taas Huhtasuon 
kevättapahtuman. Paikallisia esiintyjiä riitti; sa-
hansoittajasta pappiin, Lammen Laulajista ja tru-
baduureista afrikkalaiseen perhekuoroon, yri-
tysten edustajista ja kuvasuunnistuttajista pel-
leen. Tulevaisuusinfoa tarjosivat mm. kaupungin 
kaavoitusarkkitehti ja JAPA. Ohjelmaan kuului-
vat tietenkin markkinapöydät ja esittelyt, arpajai-
set, puffetit ja kaasupallot lapsille. Ja väki viihtyi!

 
KUKKA-PIRKKO

Kukkakauppias Pirkko Suominen, Huhtakeskuk-
sen alkuperäisistä yrittäjistä viimeinen, aloitti juu-
ri hyvin ansaitut eläkepäivät. 

Pirkko jakoi lämpimästi ilomme ja surum-
me sitoen ihanat kimput ja vihot erilaisiin tar-
peisiimme.

Nimimerkillä "yksi monien puolesta" välitän 
kiitokset ja toivotan antoisia eläkepäiviä ammat-
titaitoiselle ja rakastetulle kukkakauppiaallemme!

Huhtasuolla on paljon hyvää ja huomionarvois-
ta  - maisemien ja palvelujen lisäksi; erityisen upei-
ta persoonia.

Toivotankin oikein omanarvontuntoista syksyä 
Teille, Huhtasuon upeat persoonat!

 
Kirsti Turunen

HUHtASUON UUSIA tUULIA 

tiistaina 
30.10. 2012 klo 18.00

Nevakadun 
Päiväkeskuksessa 
Nevakatu 2

Esillä sääntömääräiset 
syyskokous asiat

Tervetuloa!

huhtaSuON 
SOSialiDeMOKRaatit RY

syyskokoUs
APUA SYNNYTYSKIPUIHIN
Aiheesta kuvin ja sanoin kertoo
synnytysanestesiologian
erikoislääkäri
Kati Kähkönen                                                                               

Perjantaina 
12.10 kello 18.00
Huhtasuon Päiväkeskus 
Nevakatu 2

Illan emäntänä 
Marja-Liisa Tuikkanen
Tervetuloa,
pyydä ystäväsi mukaan!
Pullakahvit

HUHTASUON TERVEYSILTA

Tärkeää on yhdessä olo ja tutustuminen toisiimme
Vaikka me kaikki emme ole Huhtasuolla syntyneitä.

ohjelmaa monen moista:
Kalinan tytöt tanssivat                                                                                
Kirsti Turunen laulaa ja Kari Kuusijoki soittaa ja laulaa
kahvi ja tee tarjoilu

illan emäntinä hääräävät:                                                                          
Monikko ry puheenjohtaja Alina Ahtamo, Huhtasuon 
Eläkkeensaajien puhejohtaja  Kirsti Turunen ja Huhtasuon 
asukasyhdistyksen puheenjohtaja Marjatta Hynynen
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NAAPURIT TUTUIKSI
Jo perinteeksi muodostunutta iltaa vietetään 
maanantaina 15.10 kello 17.30
huhtasuon päiväkeskuksessa nevakatu 2

HUHTASUO • PUPUHUHtA



Minulle erityisen tärkeitä asi-
oita ovat lapsiperheet ja lähi-
palvelut. Olen tavallisen ihmi-
sen asialla. Omalla asuinalueel-
lani lapsiperheiden määrä on 
suuri. Näiden lapsiperheiden 
joukossa on paljon yksinhuol-
tajaperheitä. Lapsiperheen ar-
ki ei ole leikkiä, ja sen tietää jo-
kainen perheenäiti ja -isä. Ko-
tihoidontuella lapsiaan hoita-
va äiti tai isä ei ole lomalla ja 
pääse helpolla, vaan tekee ko-
tonaan todellakin oman työ-
päivänsä - ja vähän yli samal-
la auttaen kaupunkia säästä-
mään pitkän pennin päivähoi-
tokustannuksissa! Huhtasuon 
palvelut ovat meitä lähellä: on 
kirjasto, perhepuistoja ja päi-
väkoteja, terveyskeskus ja neu-
vola, lähikauppoja, apteekki ja 
seurakunnan tarjonta. Kaikki 
nämä lähipalvelut tukevat joka 
ikistä alueeni asukasta, oli ky-
seessä sitten lapsi, perhe, yksin 

elävä, työtön, työssäkäyvä, sai-
ras, vanhus, vammainen, maa-
hanmuuttaja... On ensiarvoi-
sen tärkeää päästä lääkärin vas-
taanotolle omalle lähiterveys-
asemalle. Ympäri kaupunkia 
liikkuminen peruspalveluiden 
perässä on hankalaa, kallista 
ja esimerkiksi sairaan lapsen 
kanssa suorastaan epäinhimil-
listä. Kirjasto ei ole vain kirjo-
jen lainauspaikka vaan moni-
puolista toimintaa kaiken ikäi-
sille ihmisille tarjoava taho. 
Perhekerho- ja päiväkerhopal-
velut ovat alueeni sadoille lap-
sille ja heidän vanhemmilleen 
erittäin merkittävä ja rikastut-
tava osa jokapäiväistä elämää. 

Ihmistä lähellä olevat pe-
ruspalvelut on säilytettävä ja 
niitä on entisestään kehitettä-
vä. Päättäjäasemaan on saata-
va ihmisiä, jotka ovat valmiita 
ajattelemaan tavallista ihmis-
tä ja myös toimimaan näiden 

asioiden puolesta! Haluan olla 
mukana rakentamassa parem-
paa ja reilumpaa Jyväskylää ja 
muutoksen siemen on jokai-
sessa käytetyssä äänessä. Sinul-
la on väliä! Äänestä siis!

Anneliina Malmikallio

Usein kuulee puhuttavan, että 
poliitikot ovat vieraantuneet 
kansasta ja ovat liian korkeas-
ti koulutettuja ja hyvätuloisia. 
Tämä koskee varmasti myös 
Jyväskylän kaupunginvaltuus-
toa. Työmiehen hiki ei liiem-
mälti valtuustossa haise. Tämä 
näkyy myös päätöksissä. On 
erittäin tärkeää, että myös ta-
valliset duunarit saavat äänensä 
kuuluviin yhteiskunnassa. Tä-
mä on ollut suurin syyni lähteä 
kuntavaaliehdokkaaksi.

Olen jo jonkin aikaa toi-
minut ammattiyhdistyspuolel-
la sosialidemokraattisessa ryh-
mässä joten vaikuttaminen ja 
toimiminen on jo minulle tut-
tua. Elän hyvin työväenluok-
kaista elämää ja juuri tämän 
yhteiskuntaluokan asiat ovat 
minulle tärkeimpiä. Kuntavaa-
lit ovat tavallisen ihmisen kan-
nalta ne kaikkein tärkeimmät 
vaalit, sillä juuri kuntatasol-
la tehdään niitä päätöksiä, jot-
ka eniten vaikuttavat arkeen. 
Näitä ovat esimerkiksi lähi-
palvelut, työllisyys ja joukko-
liikenne. Viime vuosien por-
varienemmistöinen valtuusto 
on ajanut kaupungin talou-
den täysin kuralle kerskaku-
lutuksellaan ja ainut tapa saa-
da tämä hullutus loppumaan 
on saada vasemmistoenemmis-
tö valtuustoon. Siksi kehotan-
kin nyt kaikkia, ja etenkin nii-
tä heikompiasemaisia, äänes-
tämään, jotta Jyväskylän po-
litiikasta saadaan taas ihmis-
läheisempää ja oikeudenmu-
kaisempaa. On hyvä muistaa, 
että työväen asiaa voi parhai-
ten ajaa vain työntekijä itse. 
Kukaan muu ei sitä tee hänen 
puolestaan.

Teemu Parantainen
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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

Vaasan leipomo lopetti Jyväskylästä kannat-
tavan leipomon.  Leipurit Simo Pynnönen ja 
Markku Ropo perustivat savuaville raunioil-
le uuden leipomo  Jyväs Pakarin. Pitkän etsi-
misen jälkeen leipomon löysin Palokankaan-
tieltä.

Montako työntekijää jäi työttömäksi lopetuksen yhte-
ydessä Simo?
Meitä jäi työttömiksi silloin noin 40 henkeä Se oli raskas-
ta aikaa.
Toimin silloin työpaikan pääluottamusmiehenä.

Miten ensimmäiset kuukaudet ovat menneet?
Kiitos ihan mukavasti. Asiakkaat ovat osoittaneet suur-
ta kiinnostusta uusiin leivonnaisiin. Meillä on hyvät uu-
det toimitilat.

Montako teitä on nyt leipomassa?
Meidän yrittäjien lisäksi on 3 entistä Vaasan leipomon 
työntekijää.
Lisää palkkaamme heti kun työt lisääntyvät. 

Nyt puhutaan paljon lähiruuasta?
Meidän ruis tulee Keski-Suomesta ja jauhetaan Lievestuo-
reen myllyssä. Näin työllistetään myös omaa maakuntaa.

Mitä Jyväs Pakarit leipoo?
Tummaa ja vaaleaa leipää, erilaisia pullia. Kokeilemme 
paljon uusia tuotteita. Asiakkaiden toiveita kuuntelemme 
mielellämme.

Mistä saa ostaa teidän tuotteita Simo?
Useista S-ryhmän myymälöistä ja pienestä omasta myy-
mälästä.

Toimittaja Raimo Rajanen

UUSI LEIPOmO – UUDEt HERKUt

työmIEHEN HIKI

SINULLA ON vÄLIÄ

Olen Anneliina Malmikallio, 
26-vuotias kotiäiti Jyväsky-
län Pupuhuhdasta. Perheesee-
ni kuuluu yksivuotiaan Ama-
lia-tyttären lisäksi avopuoli-
so Teemu, joka on rinnallani 
ehdolla kuntavaaleissa. Kou-
lutukseltani olen ylioppilas ja 
lastenohjaaja. Harrastan käsi-
töitä, lukemista ja kierrän ah-
kerasti kirpputoreja.

58 66

Olen 25-vuotias perheenisä Pupuhuhdasta. Perheeseeni 
kuuluu avovaimoni Anneliina (myös ehdolla vaaleissa) sekä 
1-vuotias tyttäreni Amalia. Työskentelen Hytar Oy -nimi-
sessä metallifirmassa ja toimin myös Jyväskylän metallityö-
väen ammattiosasto 26:n puheenjohtajana. Harrastuksiini 
kuuluu lukeminen ja musiikki, tarkemmin sanottuna LP 
-levyjen keräily. Olen ensi kertaa ehdolla kunnallisvaaleissa.

HUHTASUO • PUPUHUHtA

p. 0400 344 518, kuorma-auto 0400 886 414

MäkELä Oy
Maanrakennus

• Maanrakennustyöt
• Purkutyöt
• Maakaapelointityöt
• Rivi- ja omakotitalojen 
   ulkopuoliset 
   kosteuseritykset
• Pihojen pohjaukset
• Vaihtolavapalvelut ja kuorma-autokuljetukset
• koneiden välitys EU-maista



Танцевальная группа Калина 
объединения Moникко роди-
лась ровно год назад, тог-
да и начались первые набро-
ски. Рождение группы- это 
совместная работа Моникко 
и Делаем вместе- проекта 
организации пенсионеров из 
Хельсинки. Совместная ра-
бота  продолжается и по 
сей день.  Идея родилась в 
Варкаусе в пансионате от-
дыха, где проходили курсы 
по обучению добровольных 
спортивных инструкторов, 
организаторами которых бы-
ли организация пенсионеров 
Eläkeläiset ry. Там как раз 
и познакомились с разными 
людьми  и организациями из 
многих городов Финляндии, 
с которыми изучали различ-
ные танцы, узнавали мно-
го нового о здоровье и как 
методами физкультуры пре-
дотвратить себя от быстро-
го старения.  Именно на этих 

курсах мы услышaли о пред-
стоящей возможности уча-
ствовать в фестивале куль-
туры ветеранов в Seinäjoki, 
если объединение предста-
вит свой номер самодея-
тельности.   Вернувшись в 
Ювяскюля, передали инфор-
мацию членам объединения 
и решили, что такую возмож-
ность упускать нельзя и нам 
безусловно надо подготовить 
что-то. Выбрали русские на-
родные танцы. Большинство 
членов объединия- это старе-
ющее русскоязычное населе-
ние, которому народные тан-
цы близки по духу. Начались 
тренирoвки, так как желание 
попасть на фестиваль бы-
ло очень сильным. Сначала 
подумали, что костюмы ни 
к чему, но по мере того, 
как тренировки стали с каж-
дым разом улучшаться, ре-
шили всё- таки сделать ко-
стюмы. Время оставалось не-
много и началась спешка. Из 
дома и комиссионок прино-
сили материал, ткани, зана-
вески. Из интернета искали 
модели костюмов, кокошни-
ков, украшения. Идеи сыпа-
лись одна за другой, и каж-
дый отдавал себя по макси-
муму. Фестиваль в Seinäjoki 
в ноябре был замечатель-
ным. Два раза мы выходили 
на подиум, первый раз как 
участники, а второй раз как 
одни из победителей. Всего 
в фестивале принимало уча-
стие свыше 1000 человек. 
Это событие было организо-
вано впервые и прекрасно 
получилось.  Нас снимали на 
фото, познакомились с новы-
ми людьми, услышали много 
похвалы в наш адрес и горди-
лись этим. После выступле-
ния в Seinäjoki, Eläkeläinen- 
газета в течении года ре-
кламировала нашу группу. 
Получили приглашение вы-
ступать в Kivistö на малень-
ком рождестве у Eläkeläiset ry  

в Ювяскюля, также выступа-
ли на рождестве своего объ-
единения.   В день Средней 
Финяндии были приглашены 
на сцену университета, где 
проходил семинар для по-
жилых людей. Выступали в 
Тампере в Херванта на мно-
гокультурном дне пожило-
го человека,в православной 
церкви  Ювяскюля на меж-
дународном дне кухни раз-
ных культур, в Säynätsalo на 
летнем празднике пенсионе-
ров Средней Финляндии (фо-
то). У каждого остались при-
ятные воспоминания. 
Калина выросла вдвойне и 
хотим её сделать ещё мно-
гочисленнее, для того, что-
бы делать композиции более 
изящными.  Впереди - время 
праздников, маленьких рож-
деств и много культурных со-
бытий в городe.  Ждём ваших 
предложений. Объединения 
также предлагает другие ус-
луги.  
Осенняя программа в 
Моникко уже началась. По 
понедельникам- кружок фин-
ского языка для стареющих 
иммигрантов в Хухтасуо в по-
мещении дневного центре с 
15.3-17, танцевальный кру-
жок в спортивном зале церк-
ви в Хухтасуо- по средам с 
13.30- 14.30. Начиная с октя-
бря в Куоккала и Келтинмяки 
тоже начнутся танцеваль-
ные кружки, об этом будет 
объявлено на нашем сай-
те. Открытые для всех ве-
чера Знакомств с соседями, 
подготовленные при содей-
ствии компаньонов, пройдут 
в Келтинмяки Keidas 4. 10 в 
18, в Куоккала Айнола 8.10 в 
17.30, в дневном пансионате 
Хухтасуо 15.10 в 17.30. Добро 
пожаловать! 
Информация: 
monikko.yhdistys@gmail.com
До встречи,
Алина Ахтамо, председатель
044 5005 012
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Aamuvarhainen 6.joulukuuta 
1944, Suomen Itsenäisyyspäivä. 
Koulussa alkoivat jouluvalmiste-
lut. Miksi äitini herätti näin ai-
kaisin, eikä selittänyt syytä sii-
hen? Talon isäntä Kalle E. val-
jasti hevosen ja alkoi rekimat-
ka Loimaan kokoamiskeskuk-
seen noin kello 8. Aseman piha 
oli täynnä paljon liikuttuneita 
ja hermostuneita ihmisiä, kuu-
lui naurua ja nyyhkytystä. Eni-
ten oli eri-ikäisiä naisia ja lapsia, 
miehiä vain muutamia. Raiteil-
la odotti pitkä juna, monta ve-
turia puuskutti taivaalle mus-
taa savua, kaikki tämä ennakoi 
pitkää taivalta. Siellä täällä kuu-
lui suomalaista ja venäläistä pu-
hesorinaa, venäjää puhuvia up-
seereita ja sotilaita oli yllättävän 
paljon. Olin silloin seitsenvuoti-
as, utelias pojanalku. Elokuussa 
alkanut koulu Melliläntien kou-
lussa keskeytyi, jotain suurta ja 
tärkeää oli edessä. Äitini oli vai-
telias, vaivihkaa pyyhki kyyneliä 
silmistään. En ymmärtänyt, mi-
tä oli tekeillä? Jännitti hirveästi - 
aavistin, että elämäni ensimmäi-
nen junamatka on edessä.

Alkoi tapahtua                                                             
Paikallinen väki eristettiin meis-
tä. Poliisi ja sotilaat tiesivät 
tehtävänsä - siirtoväkeä alettiin 
mättää härkävaunuihin. Vau-
nussa oli kahdessa tasossa ma-
kuupaikkoja, keskellä burzhui-
ka-valurautauuni, josta peltiput-

ki ohjasi savun ikkunan kautta 
ulos. Jokaisen vaunun päässä oli 
koppi - siellä seisoi eleetön pys-
symies. Meitä vartioitiin!

Monta kertaa kovaääninen ja 
tiukkanaamainen upseeri kävi 
läpi nimien tarkastuksen. Käy-
tiin taloksi - matkustajat tekivät 
hiljaisella äänellä keskenään tut-
tavuutta. Vihdoin raskas vaunun 
ovi liikahti, liukui hitaasti, mut-
ta tiukasti kiinni, vaunu pimeni 
ja ulkona kolahti sydäntä riipai-
sevasti oven painava haka. Sen 
äänen kuuli jokainen matkus-
taja ja luulen, että se ääni säilyy 
vieläkin monien korvissa. Olim-
me vankeja.

Juna lähti hitaasti liikkeelle 
kohti synnyinmaata Inkeriä, ku-
ten meille oli luvattu. Edessä oli 
pitkä matka.

Tunnelma alkoi kohota posi-
tiiviseen päin: jotkut lauloivat, 
toiset rupattelivat ja miettivät 
optimistisina tulevaa. Matkavä-
symys ja uudet kokemukset uu-
vuttivat pikkupojan. Nukahdin.

matka jatkuu
Seuraavana päivänä ohitimme 
Viipurin, kaupunkiin juna ei py-
sähtynyt. 

Jokainen yritti katsoa pienes-
tä, raudoitetusta ikkunasta ulos, 
mutta nähtyään sodan runtele-
man kaupungin, nälkäisiä, re-
vityissä vaatteissa ja jalkineis-
sa ihmisiä, kerjäläisiä, matkus-
tajat vaikenivat. Vaunussa hal-
litsi hiljaisuus, kuitenkin pian 

se vaihtui vaitonaiseksi itkuksi 
ja jopa ulvonnaksi. Ihmiset her-
mostuivat. Pyssymies kopissaan 
rauhoitti matkustajia, hakaten 
vaunun kattoa. Eräs vanhempi 
nainen yritti rauhoittaa kohtalo-
tovereitaan rukouksella.

Mutta juna jatkoi sydämetön-
tä matkaansa, vaunun pyörien 
rytmikäs ja inhottava jyske pai-
nui syvään muistiini. Vieläkin, 
matkustaessani junalla, se rytmi 
tuo mieleen sen unohtumatto-
man junamatkan härkävaunus-
sa Suomesta ties mihin.

Matkan aikana ohitimme 
useita maan tasalle poltettuja ky-
liä. Ne aavistivat taivaalle törröt-
tävistä, nokisista ja osittain ha-
jonneista savupiipuista, harvois-
ta poltettuja talojaan surevista 
ja itkevistä, maakuopissaan asu-
vista ihmisistä. Junan ohittaessa 
suurempia kyliä, näimme pitkän 
rivin ryysyisiä ihmisiä vaunujen 
ikkunapuolella meille päin ojen-
netuin käsin.

Kerjäläisiä! Näky oli kauhea, 
onneksi valkoinen lumi peitti 
alleen muita sodan jättämiä jäl-
kiä. Matkustajat eivät uskalta-
neet katsoa toisiaan, sillä tämä 
yhteinen suuri ahdinko ja pel-
ko kuvastuivat jokaisen kasvoista 
ja lisäsi vielä enemmän pelkoa, 
epätoivoa ja turvattomuutta.

mAtKUStAJAt 
RyöStEttIIN
Polttopuut loppuivat ja juna py-

sähtyi metsään. Kolahti paina-
va haka, vaunun ovi aukesi hi-
taasti, auringon valo ja valkoi-
nen lumi häikäisivät silmiä, nos-
tatti jokaisen kädet silmille. Ai-
kuiset käskettiin ulos hakemaan 
polttopuita. Kun he olivat pys-
symiesten valvomina häipyneet 
metsään, ryntäsi vaunun toisel-
ta puolelta eri-ikäisiä ryysyläi-
siä vaunuihimme ja he alkoivat 
heittää vaunusta ulos matkusta-
jien tavaroita. Kaikki, mikä irto-
si ja oli lähellä vaunun ovea, löy-
si uuden omistajan. Yhtä yllättä-
västi ryöstäjät häipyivät ryöstö-
tavaroineen. Jonkin ajan kulut-

tua metsästä palasivat matkus-
tajat polttopuiden kanssa. Me 
lapset kerroimme vanhemmil-
lemme, mitä oli tapahtunut. Voi 
itku! Muistan nuoren, ehkä 17-
18 vuotiaan pojan, jolta ryysyläi-
set veivät kaiken. Hän jäi mär-
kiin, metsästä tulleisiin vaat-
teisiin, ilman mitään syötävää. 
Mikä ihmisten vihan ja kiukun 
purkaus nousi vaunussa! Mutta 
- meitähän vartioitiin, missä oli 
pyssymies? Ihmiset alkoivat aa-
vistaa, että tämä puiden hankin-
ta ja ryöstö oli ennalta suunnitel-
tu. Mene ja tiedä.

Ryöstetyiksi tulleille kanssa-

matkustajat antoivat vaatteita ja 
ruokaa.

Yhteinen pelko tulevaisuudes-
ta kasvoi tunti tunnilta, ihmis-
ten tahto oli murrettu. Mitä vie-
lä joudumme kokemaan?

Juna saapui Jaroslavliin (ny-
kyään Jyväskylän ystävyyskau-
punki!). Asema oli täynnä soti-
laita. Taas sotilaita! Olemmepa 
vihollisia, kun joka puolella mei-
tä seurattiin.

Vaunu kerralla matkustajat 
ohjattiin odotussaliin ja alkoi 
puhdistus: lattialle oli purettava 
kaikki laukuissa, kasseissa, tas-
kuissa olevat tavarat. Nyt tar-
kastajat veivät kaiken, mikä hei-
tä huvitti. Meille äitini ja täti-
ni kanssa jäi pieni laatikollinen 
Suomesta saatua näkkileipää, ja-
lassa olevat jalkineet ja vaatteet. 
Äidin onnistui kuitenkin piilot-
taa pieni virsikirja. Kun meidät 
oli tarkastettu, ohjasivat pyssy-
miehet meidät rekiin ja alkoi tie 
tuntemattomaan. Oli kova pak-
kanen, kirkas yö, kuului reen ja-
lasten narskua sekä aika-ajoin 
suden ulvontaa. Kuitenkaan en 
pelännyt - olivathan kanssani äi-
tini ja kummini.

Päivän tapahtumat uuvuttivat 
ja nukahdin. Kun heräsin, olim-
me pienessä kolhoosin kylässä 
Vladimirovka, jossa meidän tu-
li nyt asua.

Lehden seuraavassa numeros-
sa kerromme miten Robert Joke-
laisen tie toi Jyväskylään.

ENSImmÄINEN JUNAmAtKA vEI SIPERIAAN 

eläkepäivinään kalasteleva robert Jokelainen on syn-
typerältään Inkeriläinen siksi kyyditys Siperiaan. Sota-
vuodet asuin Suomessa.  Matka vei eestiin jossa asuin 
9 vuotta. Suomessa olen asunnut ja tehnyt töitä vuo-
desta 1991. Seuraavassa lehdessä tarina jatkuu.

Monikko ry:n Kalina- tans-
siryhmä on perustettu vuo-
si sitten, jolloin ensimmäiset 
harjoitukset alkoivat. Ryhmän 
syntyminen ja menestyminen 
on ollut yhteistyötä Moni-
kon ja Teemme- yhdessä hank-
keen (Eläkeläiset ry Helsingis-
tä) kanssa. Idea syntyi liikun-
nanohjaajan kurssilla Varkau-
dessa Kuntorannalla,  jolle osa 
Monikon jäsenistä osallistui. 
Kurssin järjestäjänä toimi Elä-
keläiset ry. Siellä luotiin uusia 
kontakteja, harrastettiin eri-
laista liikuntaa ja tansseja, saa-
tiin paljon tietoa terveydestä, 
mm. siitä kuinka voi ennalta-
ehkäistä vanhenemista.  Kun-
torannalla saimme kuulla, et-
tä on mahdollista osallistua 
Seinäjoen veteraanikulttuuri-
tapahtumaan, mikäli jäsenem-
me valmistaisivat kulttuuriesi-
tyksen. Jyväskylään palattuam-
me päätimme ryhtyä harjoitte-
lemaan kansantansseja. Yhdis-
tyksen jäsenten enemmistö on 
ikääntyviä venäläiskulttuuris-
ta tulleita ihmisiä, joille kansa-
tanssin valinta oli luonnollis-
ta.  Harjoitukset alkoivat ja ta-
voitteena oli päästä esittämään 
Seinäjoella oma kansantanssi. 
Aluksi ajattelimme, ettemme 
tarvitse mitään pukuja, koska 
aikaa niiden tekemiseen ei olisi 
ollut riittävästi. Innostuimme 
kuitenkin todenteolla, ja pää-
timme kuitenkin tehdä jon-
kinlaiset puvut.  Kotoa ja kirp-
putorilta oli tuotu kankaita ja 
verhoja. Internetistä etsittiin 
kansanpukujen malleja, päähi-
neiden sisustuksia ja koristeita. 
Ideoita oli paljon ja jokainen 

halusi antaa panoksensa pro-
jektiin. Marraskuun Seinäjo-
en kulttuurikilpailut sujuivat 
loistavasti. Pääsimme esiinty-
mään lavalle kaksi kertaa: kar-
sinassa ja voittajina. Osanot-
tajia oli yli 1000 eri puolel-
ta Suomea ja ilmapiiri oli lois-
tava. Tapahtuma oli järjestetty 
ensimmäistä kertaa ja se onnis-
tui upeasti. Pääsimme kuva-
ukseen, tutustuttiin uusiin ih-
misiin, kuunneltiin kehuja ja 
olimme ylpeitä ensikertalaisia. 
Eläkeläinen –lehti markkinoi 
tanssiryhmäämme hyvin läpi 
vuoden. Saimme kutsun esiin-
tymään eläkeläisten pikkujou-
luihin Kivistölle, esiinnyimme 
myös oman yhdistyksen pik-
kujouluissa. Keski- Suomen 
päivänä pääsimme yliopiston 
lavalle (Ilolla ei ole ikää – ta-
pahtuma).  Esiinnyimme Tam-
pereen Hervannassa monikult-
tuurisessa ikä- ihmisten päiväs-
sä, Jyväskylän ortodoksisessa 
kirkossa, Kansainvälisessä ruo-
katapahtumassa, Juurikansaa-
ressa Keski-Suomen Eläkeläi-
set ry:n aluejärjestön kesäjuh-
lassa (kuva).  Esiintyjät nautti-
vat tapahtumista ja kaikille jäi 
hyviä muistoja.

Kalina-tanssiryhmä on kas-
vanut tasaisesti. Tavoitteena 
on, että osallistujien määrä li-
sääntyy, jotta pystymme ra-
kentamaan erilaisia muodos-
telmia. Edessä on pikkujoulu-
jen aika ja erilaisia kaupungin 
kulttuuritapahtumia. Otetaan 
tilauksia vastaan. Meiltä voi ti-
lata muitakin palveluja. 

Monikon syysohjelma on 
alkanut jo. Maanantaisin suo-

men kielikerho ikääntyvil-
le maahanmuuttajille Huh-
tasuon päiväkeskuksessa klo 
15.30-17, Huhtasuon kirkon 
liikuntasalissa tanssi-kerho 
keskiviikkoisin 13.30-14.30. 
Lokakuusta lähtien Kuokka-
lassa ja Keltinmäessä myös al-
kamassa tanssikerhoja, joista 
tietoa tulee kotisivuille. Avoi-
met kaikille Naapurit tutuksi- 
tapahtumat järjestetään kump-
paneiden kanssa Keltinmäen 
Keitaalla 4.10 klo 18, Kuokka-
lan Ainolassa 8.10 klo 17.30, 
Huhtasuon päiväkeskuksessa 
15.10 klo 17.30. Tervetuloa !

Lisätiedot: 
monikko.yhdistys@gmail.com
Tapaamisiin, Alina Ahtamo, pj

KALINA-  tANSSIRyHmÄN 
mENEStyStARINA 

Kalina- tanssiryhmä Juurikansaaressa. Vasemmal-
ta oikealle: alina ahtamo, Valentina Leini, ekaterina 
Suurseppä, Valentina Ikko, Lidia Timonen, Tamara 
Muzika, Svetlana Tuomi. 

Успех танцевальной 
группы Калина
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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

korjaa käsityksesi 
korjaamoista

AUTOASI – korjaa käsityksesi korjaamoista

SEPPÄLÄN AUTOKULMA
Vasarakatu 21, 40320 JYVÄSKYLÄ 
Puh. 010 666 3930,  
Palvelemme: ma–pe 8–17

autoasi.fi

• Määräaikaishuollot ja -korjaukset – myös uudet autot
• Mittaukset OBD-pistokkeelta 
• Tietokonepohjainen testaus ja vianhaku 
• Rengaspalvelut, myynti, asennukset, korjaukset 
• Pyöränsuuntaukset 3D-laitteistolla
• Alumiinivanteet 
• Öljynvaihdot 

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.

POHJOINEN 
JyVäSkyLä

Painosmäärä: 20 000 kpl
Jakelu: Jyväskylä

Päätoimittaja: 
Allan Kemiläinen

Toimittajat:
Jouni Arnberg, 
Marja-Liisa 
Tuikkanen,
Risto Höglund, 
Tony Melville, 
Seppo Patrikainen, 
Birgitta Vänttinen
Salme Sahlbrg

Ilmoitusmyynti: 
Raimo Rajanen

Sivunvalmistus: 
Grafiikka Rutanen
grafiikka@rutanen.fi

A&A Travels Oy
Tilausajot kotimaahan, 
Venäjälle ja Eurooppaan

Yrityksille VIP-kuljetukset
16 paikkaisella bussilla

Matkapaketit ryhmille

puh. 020 7622 666       www.a-atravels.fi

Isännöinti-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluja 
vuodesta 1973

Ahjokatu 26, 40320 Jyväskylä
Puhelin 0108209300

www.sulunkh.fi

Sulun Kiinteistönhoito Oy

SUOSIKAA ILMOITTAjIAMME    KIITOS



Jyväskylän kolmas Valintatalo on toimi-
nut muutaman kuukauden Lohikoskella. 
Kauppaa oli odotettu useita vuosia. Asi-
akkaat ovat ottaneet sen heti hyvin omak-
seen. Valituksen kohteena oli 12-kerrok-
sinen Lohikosken Torni, joka esti myös 
Valintatalon rakentamisen. Nyt asukkaat 
ovat muuttaneet Tornitaloon ja osa asun-
noista odottaa vielä ostajia. Kaupunki on 
hoitanut oman osansa lupauksiensa mu-
kaisesti huolehtimalla katujen ja puisto-
alueiden kunnostamisesta Rakennusfirma 
on luvannut purkaa pois entisen Siwan 
myymälärakennuksen Toivottavasti se ta-
pahtuu heti, sillä tyhjillään oleva talo tuo 
mukanaan häiriökäyttäytymistä. Purkami-
nen on tehtävä, vaikka sen tilalle tulevaa 
5-kerroksista taloa ei alettaisikaan vielä ra-
kentamaan. Uusi Valintatalo on osoittees-
sa Tyyppäläntie 16. Kauppa löytyy hel-

posti Lohikosken maamerkin Lohikosken 
Tornin vierestä.

myymäläpäällikkö 
marja-Liisa tiitto 

Miten ensimmäiset kuukaudet ovat 
menneet?

Ensimmäiset kuukaudet ovat menneet 
erittäin hyvin ja pääsääntöisesti palaute 
on ollut positiivista Pyrimme huomioi-
maan asiakkaiden toiveita mahdollisuuk-
sien mukaan ja palaute toiminnastamme 
on meille ensiarvoisen tärkeää.

Onko Valintatalon tuotevalikoima 
isompi kuin Siwassa?

Siinäpä se ero onkin, valikoima on mel-
kein kaksi kertaa laajempi kuin Siwassa. 
Etenkin tuoretuotteille kuten hedelmille, 

vihanneksille, leiville ja lihalle on annet-
tu enemmän tilaa ja valikoimaa on ”räätä-
löity” Lohikosken asiakaskunnan mukaan  

Siwassa oli postin palvelut. Miksi ei Va-
lintatalossa?

Siwassa ei ole ollut postin palveluja, 
vaan Matkahuollon pakettipalvelu ja My-
Pack, joka on myös meillä. Matkahuollon 
pakettipisteestä voi noutaa yli 1000 verk-
kokaupan toimittamat paketit tai lähettää 
paketteja Matkahuollon kautta. Veikkaus 
on myös meillä ja uutena palveluna saim-
me Paistopisteen, joka on otettu hyvin 
vastaan. Postimerkit voi myös ostaa meil-
tä normaalin kauppakäynnin yhteydessä.

Valintatalon aukiolot on otettu tyyty-
väisenä vastaan. Miten kauppa on auki?

Olemme ns. alle 400 neliön kaup-
pa ja aukiolomme ovat mielestäni hyvin 
kattavat, eli palvelemme joka päivä klo 
23.00 asti. Aukioloaikamme ovat maa-
nantai–lauantai kello 7-23 ja sunnuntai 
kello 9-23.

Paljonko työntekijöitä on?
Meitä on 10 työntekijää

Kilpailu asiakkaista on kova. Miten Va-
lintatalo vastaa kilpailuun? 

Kilpailu on kovaa ja vastaamme sii-
hen parhaamme mukaan asiakaspalvelul-
la, tuoretuotteiden laadulla, valikoimalla 
siltä osin, kuin se on mahdollista Meillä 
on palveluna Veikkaus, Ray,  Matkahuol-
lon pakettipalvelu, MyPack ja paistopis-
te, joten asiakkaamme saavat aamusta il-
tamyöhään omasta lähikaupastaan koko 
ruokakassin valikoiman.

Toimitus Raimo Rajanen
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Uusi kauppa ja asuntoja Lohikoskelle

299
pkt

250
3 kpl

Tarjoukset voimassa Lohikosken Valintatalossa to–ke 4.–10.10. ellei toisin mainita. Kaikki tarjoukset, ruokaohjeet, myymälät, lisäpalvelut ja aukioloajat löydät osoitteesta valintatalo.fi

– nopein tie herkulliseen arkeen.

Katso hintaa!

200
2 kpl

159
kpl

250
2 kpl

219
kg

Kotimainen
omena

Myllyn Paras  
pyöreä
piirakkataikina
380 g
(4,18/kg)

makea tai suolainen,

pakaste

Flora vanilla  
vaniljakastike 
2,5 dl (5,00/l)  
yksittäin 1,69 kpl

(6,76/kg)

Seuraa -merkkiä myymälässä ja nappaa ainekset mukaasi. 
Ruokaohje myymälästä, koodilla tai valintatalo.fi

Eldorado 
maitorahka 
vähälaktoo-
sinen 250 g 
(4,00/kg) 
yksittäin 
1,19-1,29 kpl
(4,76-5,16/kg)

Snellman 
maustettu  
porsaan 
uunifilee  
n.1,2 kg

Saarioisten 
ruukut 
300 g (6,63/kg)

Katso hintaa!

549
kg

Katso hintaa!

199
kpl

HK pitkä
Aito nakki
350 g (8,54/kg)

Juissi mehu-
juomat 1 l (0,83/l)
yksittäin 0,99 kpl

Tervetuloa Lohikosken Valintataloon. 
Palvelemme joka päivä klo 23:een!

Kaupastamme löydät:
• tutut merkkituotteet ja ajan-

kohtaiset uutuudet 
• paistopisteestä tuoretta

leipää koko päivän 
• Matkahuollon ja MyPack-

pakettien noutopisteen 
• Veikkaus ja RAY:n pelit

to-su
4.-7.10.


