
kiista lyseosta!

Asemakadun vastakkaisis-
sa päissä sijaitsevat vanha 
rautatieasema ja Lyseo – 
Suomen vanhin oppikoulu. 
Molemmat kauniita raken-
nuksia, jotka ovat palvel-
leet hyvin käyttötarkoituk-
sessaan. Ne tulisi säilyttää 
rakennuksina niille nykyai-
kaan sopivassa, arvokkaassa 
käytössä.

Sosialidemokraatti-
en Kunnallisjärjestö päätti 

omassa kokouksessaan, et-
tä Lyseota ei korjata kou-
lukäyttöön. Opiskelijat ja 
henkilökunta tarvitsevat 
terveet ja nykyaikaiset työ-
tilat. 

On ymmärrettävä myös 
niitä tahoja, jotka haluavat 
säilyttää Lyseon koulukäy-
tössä. Valitettavasti nykyi-
sessä taloudellisessa tilan-
teessa se ei onnistu. Lyseon 
remontti maksaisi ainakin 

20 miljoonaa euroa ja kou-
lutuskuntayhtymälle vielä 
kompensaatiota 20 vuoden 
aikana noin 30 miljoonaa 
euroa. Remonttikaan ei ta-
kaisi kunnollisia, nykyaikai-
sia tiloja.

Jyväskylällä on vaikeuksia 
nykyisellään selvitä lakisää-
teisistä sosiaali- ja terveys-
palveluista. Ovathan ihmi-
set sentään rakennuksia tär-
keämpiä.

aluelehti                                                             1/2013Lohikosken • paLokan • vesangan • tikkakosken • huhtaSuON
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pohjoinen jyväskylä

Olemme saaneet vaalit hoidettua 
menneenä syksynä, joten nyt on asi-
oiden tarkistaminen ja uusien arvioi-
den aika kunnallispolitiikassa. Tulot 
ja menot eivät ole kuluvalla kaudel-
la tasapainossa ja sen seurauksena ja-
ettavana on leikkauksia palveluistam-
me,  jotka olemme sitoutuneet mak-
samaan kukin omalla tavallamme.

  Olemme menettäneet työpaikkoja, 
verotuloja sekä yhteisöverotuottoja ja 
olemme asioiden edessä, jossa on teh-
tävä ratkaisuja ja laitettava asioita tär-
keysjärjestykseen. Nyt tarvitaan roh-
keita ja oikeudenmukaisia päätöksiä.

  Päättäjien ja virkamiesten on tar-
kistettava, mitkä asiat voimme jättää 
tekemättä tai siirtää myöhemmäk-
si. Hoidetaan asiat, jotka meille kun-
nallislaki määrittelee ja edellyttää yh-
teiskunnan hoidettavan. Noloa, kun 
olemme saaneet kyseenalaista mai-
netta julkisuudessa taloudenhoidos-
ta ja velkaantumisesta. Emme pysty 
pelkillä urheilusuorituksilla mainet-
tamme korjaamaan. Naapurikunnat 
ovat kiinnostuneet kuntamme puut-
teista, olemmehan nyt hakemassa uu-
sia kumppaneita tulevaisuudessa kas-
vattamalla Jyväskylän rajoja. Mitä Jy-
väskylällä on tarjota heille kurjuu-
den lisäksi.

  Jyväskylän tekeminen julkisen ter-
veyden huollon osalta ei ole heikoim-
pia suorituksia, sitä mainetta ei kan-
nata saavuttaa. Valtakunnan tasolla 
olemme vain lipsauttaneet omaishoi-
don tukiasioissa asiavirheitä talous-
arvioon, jotka ovat aina oikaistavis-

sa, jos tahtotila ja halua korjata asiat 
osuvat kohdalleen. Valitettava tapah-
tuma päättäjien ja virkamiesten kes-
ken on sovittavissa. Onko hyvä peri-
aate edelleen, että hoidamme omai-
semme kotona, emmekä pidä hei-
tä pelkkänä kulueränä? Pitkällä täh-
täimellä tuoko se varsinaista säästöä, 
koska omaishoidon tuen karsimisen 
myötä, se tulee vaatimaan lisää palve-
luasumiseen tarvittavia paikkoja. An-
netaan iäkkäille arvokas vanhuus ja 
mahdollisuus elämään omassa kodis-
saan. Tämä ei ole keneltäkään pois, 
minkä takia olemme halukkaita mak-
samaan oman osuutemme yhteisistä 
kuluista vai olemmeko?

  Uusille päättäjille terveisinä, kuun-
nelkaa ja tutustukaa omaishoitajien 
arkeen sekä laitoshoitoon ja palvelu-
asumiseen. Käyttäkää hoitoalan am-
mattihenkilöstöä konsulttina ja pää-
sette lähemmäksi todellisuutta ja pää-
töksiä ei tehdä pelkkien mielikuvien 
perusteella..

Allan Kemiläinen

www.sdplohikoski.fi

avoimet yleisötilaisuudet

MILTÄ MAISTUU OLUT ?
perjantaina 15.3.2013 kello 18.00 kolikkotuvalla kolikkotie 2 C
Oluen makujen salaisuuksiin johdattelee                                                                       
Jyväskylän Olutkulttuuriseuran puheenjohtaja Seppo J. Välimaa 
Maistelemme olutta ja lopuksi laulamme yhdessä karaokea. 
Osanottomaksu 8 €
Tarjoilun takia ilmoittautuminen viimeistään 13.3.2013
Ilmoita tulostasi raimo.rajanen@netti.fi, puh 045 6798 234

KANSAINVÄLINEN NAISTENPÄIVÄN JUHLA
Jyväskylän Talven tapahtuma 2013
sunnuntaina 10.3.2013 kello 14.00 kolikkotuvalla kolikkotie 2 C holsti

Mukana juhlassa:
Juhlapuhe kirjailija Sari Kanala                                                                           
“Sinnikkäät naiskirjailijat yhteiskunnan vahvat vaikuttajat”
Näyttelijä Minna Aro esittää Elvi Sinervon runon“ Minun mummoni.”
Monikko ry Kalinan tanssiryhmä.
Huru-ukot laulua, säestää Kari Kuusijoki
Kahvitarjoilu Tervetuloa!                                                                                               

Järjestää: Lohikosken toimijat, Monikko ry. Jyväskylän Talvi

hei matkailun ystävä!
Lähde mukaan Toimintatupalaisten alkukesäiselle matkalle Viroon! Laivaillaan yksi yö ja nautitaan 
aamiainen laivalla, tutustutaan kartanoihin ja herkutellaan kartanon lounaspöydästä. Tehdään teh-
taan pellavakaupasta edullisia löytöjä ja majoittaudutaan Aqva Spa-hotellin uuteen rakennukseen 
2-hh. Vesipuiston, saunakeskuksen ja kuntosalin palvelut käytössäsi. Hintaan kuuluvat myös opas-
tukset kartanoissa sekä Rakveren kiertoajelu.  Takaisin kotia kohden pikaisten Tallinnan ostosten 
jälkeen seilataan kansipaikoin.

Hinta:  3 pvä:n reissu SDP:n jäsenelle 275,00 , ei-jäsenelle 290,00 €

Ilmoittautuminen syntymäpäivätiedolla ja puhelinnumerolla 15.3. mennessä sähköpostitse 
salme.sahlberg@gmail.com tai p. 0400976724 (soitamme takaisinpäin, mikäli et saa heti vastausta). 

KARTANORETKI RAKVEREEN

Alustava ohjelma:
ti 11.6. klo 13.00 Lähtö Harjun tilausajolaiturista
Kahvitauko matkan varrella
klo 18.00  Europa lähtee satamasta, yöpyminen B-2 hyteissä
Ruokailu jokaisen matkalaisen oman halun mukaan

ke 12.6. klo 7.00 alk. aamiainen laivalla (kuuluu hintaan)
klo 8.00 Maihinnousu Tallinnassa
klo 9.00 Lähtö satamasta Rakvereen
klo 10.30 Palmsen kartano ja sen jälkeen Sagadin kartano (opastus kartanoissa)
klo 12.00 Lounas Vihulan kartanossa (kuuluu hintaan)
klo 15.00 Kaupunkikierros Rakveressa + pellavakauppa
Majoittuminen Aqva Spa-hotelliin. Vapaata aikaa. Kylpylän ja saunaosaston palvelut 
käytettävissäsi.  Ruokailla jokainen voi omaan tahtiinsa joko hotellissa tai kaupungilla.

to 13.6. Aamiainen hotellissa (kuuluu hintaan)
klo 9.00 Lähtö Tallinnaan
Vähän ostosaikaa Tallinnassa
klo 13.00 Europa lähtee kohti Helsinkiä
klo 16.30 Saapuminen Helsinkiin
n. klo 21.00 Jyväskylässä

vaalien jälkeistä 
elämää 

MYYJÄISET / KIRPPUTORI
Lauantaina 16.3. kello 10-14 kolikkotuvalla kolikkotie 2 C holsti
Hyvää suuhun, lämpöistä päälle ja väriä kasvoihin.
Tervetuloa päiväkahville !

PERHEPILKKITAPAHTUMA
sunnuntain 17.3 kello 11.00 -14.00 
palokkajärvellä Lohikosken uimarannalla.
Perhepilkkikisa, kaikki lapset palkitaan. 
Onkia on ja reikiä tehdään.               
Rekiajelua hevosella, makkaran paistoa, pulkkamäki. 
Autot voi jättää päiväkodin pihaan. 
Rantaan tornitalon kohdalta.
Järjestää varhaisnuorisojärjestö 
Nuoret Kotkat ja Lohikosken toimijat.
Tilaisuus on maksuton.

TULE PUHUMAAN POLITIIKKAA
Maanantaina 8.4. kello 17.30 kolikkotuvalla kolikkotie 2 C holsti
Jälkiviisastelua, kerro mielipiteesi nykymenosta. Mukana Jyväskylän päättäjiä.
Tervetuloa, avoin tilaisuus kaikille. Juodaan kello viiden teet.

KUOPION UUSI KESÄTEATTERI KUTSUU
Lauantaina 13.7.2013
toivotaan toivotaan-C-kasettiMUsikaaLi
Musiikkinäytelmä yrittäjyydestä, Kekkosen aikakaudesta ja aurinkotytöistä! 
Nostalgishenkinen  aikamatka tästä päivästä kultaiselle 70-luvulle.
Mitä tapahtui Ritalle, Aurinkotyttökilpailujen poliittisesti valveutuneelle voittajalle. 
Katettu katsomo ja ravintola. Näköala Kallaveden kauniille selälle.
Liput hyvältä paikalta ja kuljetus: työssäkäyvät 46 €,                                                 
eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat 41 €
lapset alle 15 v. 36 €

paikan varaus 1.7. mennessä: raimo.rajanen@netti.fi puh 045 6798 234

LOHIKOSKEEN ELÄKKEENSAAJAT
kokoontUvat Joka Maanantai keLLo 12.00 koLikkotUvaLLa 
koLikkotie 2 C hoLsti

eLÄkeLÄinen oLet teRvetULLUt MUkaan.
Järjestämme itse ohjelma, meillä käy vierailijoita eri aloilta
Pelipäivä on keskiviikko. Talvella pelataan boccieta ja kesällä mölkkyä. 
11.3. vieraana kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Tuulikki Väliniemi
16.3. Myyjäiset/kirpputori klo 10-14
25.3. vieraana pastori Ane Turpeinen Kanadasta

ÄITIENPÄIVÄJUHLA
Lauantaina 11.5. klo 14.00 
kolikkotuvalla kolikkotie 2 C holsti

Juhlapuhe
Monipuolinen kulttuuriohjelma
Tervetuloa! Kahvitarjoulua!



Viime viikkojen pääpu-
heenaiheita ovat olleet 
kuntauudistus ja sitä seu-
raava sosiaali- ja terveys-
palvelujen uudelleenorga-
nisointi. Demari- ja ko-
koomusvetoisen Jyväsky-
län näkemys sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tulevai-
suudesta eroaa voimak-
kaasti keskustalaisten ja 
perussuomalaisten  hallit-
seman muun maakunnan 
toiveista.  Yksinkertaisesti, 
Jyväskylä haluaa pitää oh-
jaksissaan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen vuosittai-
set 370 miljoonan euron 
nettomenot, mieluummin 
kuin suoltaa rahaa uudel-
le alueelliselle organisaa-
tiolle, jolla saattaisi olla 
kilpailevia prioriteetteja ja 
erilainen poliittinen väri. 

unohda himmelit

Politiikka jossain määrin 
on esteenä terveelle pää-
töksenteolle. Eikä ainoas-
taan politiikka, vaan lu-
moutuminen erilaisten 
himmeleiden ja malli-
en rakenteluun, kun ko-
ko uudistuksen keskiös-
sä pitäisi olla potilas/asia-
kas erilaisine tarpeineen. 
Henkilökohtaisesti uskon, 
että Suomen tulisi seu-
rata Ruotsin viitoittamaa 
tietä, mikä tarkoittaa so-
siaalipalvelujen, mukaan-
lukien vanhusten hoidon 
järjestämistä kunnallisesti 
tai alueellisena yhteistyö-
nä. Perusterveydenhuol-
to ja erikoissairaanhoito 
sensijaan järjestetään in-
tegroidusti maakunnalli-
selta pohjalta. Vaikka ter-
veydenhuolto rahoitetaan 
Ruotsissa maakunnallisin 
verovaroin, Suomessa ter-
veydenhuollon valtionra-
hoitus väestön pääluvun 
mukaan sopeutettuna pai-

kallisiin olosuhteisiin tun-
tuisi suositeltavammalta.

keskussairaalat
erikoistuvat

Mitä keskivertoasiakas 
odottaa terveydenhuol-
tojärjestelmältä? Jotakuta 
vastaamaan puhelimeen, 
rauhoittelemaan ja neu-
voja antamaan. Rutiinita-
pauksissa pääsyä yleislää-
kärille tai sairaanhoitajan 
puheille – ainakin parin 
päivän sisällä. Hyvinva-
rusteltu päivystysyksikkö 
avoinna 24/7, siedettävän 
ajomatkan etäisyydellä. 
Toimiva ambulanssipalve-
lu ja ammattinsa osaavat 
ensihoitajat. Vakavissa sai-
rauksissa mutkaton lähe-
te erikoislääkärille, nopea 
diagnoosi ja paras mah-
dollinen hoito, vaikka se 
tarkoittaisi matkustamis-
ta jopa toiseen kaupun-
kiin – kaikki keskussairaa-
lat eivät voi todellisuudes-
sa tarjota erikoisosaajia ja 
-laitteistoa kaikkiin vaivoi-
hin. Sairaalan vuodeosas-
tolla vietetty aika, jos yli-
päätään tarpeen, mahdol-
lisimman lyhyt, miellyt-
tävä ja potilasta arvostava. 
Kuntoutus ja nopea ko-
tiinpaluu, sitä kaikki ha-
luavat. Ja tämä kaikki po-
tilaalle edullisesti tai jopa 
ilmaiseksi. 

logistiikka ja 
hoitoprosessit 
edellä

Onneksi valtaosa näistä 
odotuksista täyttyy Kes-
ki-Suomessa, mutta ei lä-
heskään kaikki. Erikois-
sairaanhoito on jo aika hy-
vällä mallilla, ja silloin kun 
uusi keskussairaala on val-
mis - toivottavasti vuon-

na 2018 - siitä otetaan 
esimerkkiä muualla Suo-
messa ja myös ulkomail-
la kustannustehokkuuden 
ja vaikuttavuuden malli-
sairaalana. Logistiikka ja 
hoitoprosessit toimivat 
sairaalasuunnittelun läh-
tökohtina, ei arkkitehtuu-
ri. Uusi sairaala tulee ole-
maan nykyistä pienempi 
ja siellä on vähemmän se-
kä henkilöstöä että vuode-
paikkoja. Toimenpiteiden 
määrä kuitenkin kasvaa, 
mutta yöpymisten mää-
rä vähenee. Tulevaisuuden 
keskussairaalat erikoistu-
vat entistä enemmän, mi-
kä takaa, että toiminta 
on kustannustehokasta ja 
potilaita hoidetaan siel-
lä, missä parasta hoitoa on 
tarjolla. 

integrointia tarvitaan

Vaikka Jyväskylän kau-
punki on vastahakoinen 
luovuttamaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestä-
misvastuuta maakunnal-
liselle organisaatiolle, se 
myös tiedostaa vapaaeh-
toisen kuntayhtymän tar-
peen erikoissairaanhoidos-
sa, jos ja kun nykyinen sai-
raanhoitopiiri lakkaa ole-
masta. Erikoissairaanhoi-
don osalta siis Jyväskylä 
on valmis luopumaan vah-
van peruskunnan  linjasta, 
josta se muuten pitää lu-
jasti kiinni. Perustervey-
denhuolto on kompastus-
kivi. Kaupungin mielestä 
sitä ei voi luovuttaa maa-
kunalliselle toimielimel-
le. Tämä näkemys on ly-
hytnäköinen ja skitsofree-
ninen. Nykyinen tervey-
denhuoltolaki edellyttää 
perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon in-
tegrointia. Ehjä hoitoket-
ju on avain hyvään ter-

veydenhoitoon ja kustan-
nustehokkuuteen. Varmis-
taakseen positiivisen po-
tilaskokemuksen ja vält-
tääkseen osaoptimoinnin 
– kustannusten siirron or-
ganisaatiolta toiselle – in-
tegraatio on välttämätön-
tä. Mikäli muut Keski-
Suomen kunnat sitoutui-
sivat käyttämään ja ra-
hoittamaan integroitua 
terveydenhuoltojärjestel-
mää, Jyväskylä voisi toi-
mia koordinoivassa roo-
lissa.

kuntoutus 
avainasemassa   

Viimeaikoina Jyväskylän 

omaishoidon tuki on ol-
lut otsikoissa sekä paikal-
lisesti että valtakunnalli-
sesti. Kohun seurauksena 
Jyväskylän maine on kär-
sinyt melkoisesti. Mene-
mättä tarkempiin yksityis-
kohtiin, on absoluuttisen 
selvää, että Suomen kal-
taisessa maassa, jossa väes-
tö vanhenee kovaa vauh-
tia, systemaattinen kun-
toutus, tuettu kotona-asu-
minen laitoshoidon sijaan 
ja edullinen omaishoito 
ansaitsevat tulevaisuudes-
sa nykyistä voimakkaam-
paa panostusta ja resurs-
sointia. 

Lähiviikoina nähdään, 
millaiset sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen järjestämi-
sen uudet linjaukset Suo-
messa tulevat olemaan. 
Toivotaan, että niistä löy-
tyy tarpeeksi paikallista 
joustoa kehittämään rat-
kaisuja, joilla vastataan 
parhain mahdollisin kei-
noin mieluummin poti-
laiden kuin poliitikkojen 
tarpeisiin. 

Tony Melville
Kaupunginhallituksen jäsen

Puheenjohtaja, 
Jyväskylän 

Sosialidemokraattinen 
Kunnallisjärjestö
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Ammattiyhdistysliike on 
ollut ja on useasti eri lin-
joilla sanomalehti Keski-
suomalaisen kanssa. Sa-
malla puolella olimme To-
urulan tehtaan puolusta-
misessa päätoimittaja Erk-
ki Laatikaisen kanssa. Lai-
naus päätoimittaja Erkki 
Laatikaisen lauantai kir-
joituksesta 1993: ”Jos siis 
rynnäkkökiväärien val-
mistus Jyväskylän Touru-

lassa päättyy ja työttömäk-
si joutuu 150 ihmistä, se 
on Esko Ahon hallituk-
sen tahto. Silloin hallitus 
on päättänyt suosia maa-
kunnassa sijaitsevan teol-
lisuuden ohjaamista ete-
lään”. (Riihimäelle) Pää-
kirjoitus Keskisuomalai-
sessa 12.1.1993, lainaus 
” Kauppa- ja teollisuus-
ministeri Ilkka Suominen 
huolehti jämäkästi Touru-

lan työpaikkojen ja osaa-
misen säilymisestä vuonna 
1988. Tällöin Harri Hol-
kerin (kok, sinipunahal-
litus) hallituksen talous-
poliittinen ministerivaali-
kunta päätti tilata ryn-
näkkökivääreitä vuosina 
1988-1994 siten, että To-
urulan kannattavuus tur-
vataan. Kauppa ja teolli-
suusministeri Pekka Tuo-
miselta Pekka (kesk) odo-

tetaan samanlaista päättä-
väisyyttä ja kaukokatsei-
suutta, jota ministeri Ilkka 
Suominen (kok) aikanaan 
edusti. Aluepolitiikasta 
vastaa sisäministeri Mau-
ri Pekkarinen (kesk), jolle 
asia tässä ominaisuudessa 
kuuluu.” Ei tullut apuja, 
rynnäkkökiväärituotan-
to loppui. Kiitoksena mo-
nista kirjoituksista Touru-
lan tehtaan työläiset veivät 

ruusuja päätoimittaja Erk-
ki Laatikaiselle. 

SAK:n Jyväskylän alu-
een paikallisjärjestö JAP, 
jonka puheenjohtaja olin, 
oli tuohtunut lehden kir-
joittelusta ja kehotti jäse-
nistöä perumaan lehden 
tilauksen. Erkki muisteli 
usein, miten aamulla tu-
li toimittajia hänen pu-
heilleen. ”Mitä ny teh-
dään?” Sanoin heille: ”Ei 

ole mitään hätää, Rajanen 
on minun kaveri.” Muis-
telun päälle hyväntahtoi-
nen nauru. Olimme Kes-
ki-Suomen osuuspankin 
johtokunnassa molem-
mat, missä tulimme ka-
vereiksi. 

SAK:n Jyväskylän 
alueen paikallisjärjestön 

kunniapuheenjohtaja 
Raimo Rajanen

Ruusuja eRkki laatikaiselle

potilasnäkökulma hukassa?
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Innostuin Osuusliike Keskimaan edustajiston vaaliehdokkaaksi kun 
mietin, että olen sentään ollut Keskimaan jäsen jo 60-luvulta lähtien. 
Myös isäni toimi Pohjanmaalla Osuuskaupassa kymmeniä vuosia. 
Haluan olla vaikuttamassa palveluiden kehittämisessä Keskimaassa. 
Ennenkaikkea toivon lähikauppojen säilymistä sekä niiden kehittä-
mistä. Lähinnä mietin, että ABC-huoltoasemilta tulisi saada enem-
män autoon liittyviä palveluita. Nykyisin huoltoasemat kyllä lupaa-
vat huolehtia sinusta 24 h, mutta toivoisin sen myöskin kohdistu-
van autoihin saataviin palveluihin. Siispä ABC-asemille uusi mai-
noskyltti: HUOLEHDIMME SINUSTA JA AUTOSTASI 24 H.

Asta Höglund

Olen ollut viimeiset neljä 
vuotta Keskimaan edustajis-
tossa. Olen myös ollut osuus-
kaupan jäsen koko aikuisikä-
ni. Vaajakoskella Osuusliike 
Vaajalasta se jäsenyys alkoi ja 
muutettuani myöhemmin Jy-
väskylään siirryin Osuuslii-
ke Keskimaan jäseneksi. Olen 
pyrkinyt käyttämään hyväk-
seni niitä etuja joita jäse-
nyys tarjoaa, mutta samal-
la seuraan päivittäin muiden 
kaupparyhmittymien tarjouk-
sia ja teen ostokset sieltä, mis-
tä ne halvimmalla saan. Pris-
ma on minun lähin S-kaup-
pani. Bensan hinta ABC:llä 
on noin 3 senttiä litralta kal-
liimpaa, kuin muilla huolta-
moilla ja kun bonusetu huo-
mioidaan, niin todellista jä-
senetua ei tule senttiäkään. 
Sokoksella en asioi juuri kos-
kaan. Se on minulle liian kal-
lis paikka. Prisman nykyiset 
15%:n jäsenalennukset voisi-
vat ihan hyvin olla 20% ,ei-
kä se vielä kaupan tulosta 
horjuttaisi, mutta asiakkaal-
le se olisi jo mukava alennus. 
Olen huolissani ruuan hin-

nankorotuksista viime aikoi-
na. Suomalaisen perusruuan 
perunan hinta on noussut lä-
hes 50%, kananmunat 30%, 
jauheliha 20% ja muut perus-
elintarvikkeet sitä samaa ra-
taa. Millä lapsiperheet pärjää-
vät, kun ruokaan menee hui-
mia summia palkasta ja entä, 
jos ei palkkaa ole ollenkaan. 
Mitä tänään syötäisiin? Se on 
varmaan monen perheen huo-
lenaihe. Ruuan hinta on uu-
tisten mukaan yhä nousemas-
sa. Kaupan pitää kohtuullis-
taa oma osuutensa ruuan hin-
nasta. Suurten liikekeskusten 
sijaan haluan lisätä lähikaup-
poja, joihin ikäihmiselläkin 
riittää voimia käydä tekemäs-
sä ostokset ja päivittäinen lii-
kunta tulee siinä samalla hoi-
dettua. S-kauppa toisi kaivat-
tua kilpailua lähikaupan alu-
eelle. Kymmenien kilomet-
rien ajelu ostosparatiiseihin 
kuluttaa bensaa ja saastuttaa 
ilmaa sekä ruuhkauttaa liiken-
nettä. Haluan että S-pankki 
pitää palvelut maksuttomina. 
Se on todellinen kilpailuvalt-
ti. Lisäksi tavarataloissa voisi 

olla muitakin palveluita, esi-
merkiksi neuvontapiste kun-
nan ja miksei myös Kelan pal-
veluista - mistä palveluita saa 
ja kuinka niitä haetaan. Neu-

vontapisteeseen voisi poiketa 
ostosreissun ohessa.

Aune Tirkkonen

kuluttajan näkökulma

keskimaan 
vaaliehdokas
Höglund Asta
eläkeläinen 180

keskimaan 
vaaliehdokas
Melville Tony
lehtori,
toimittaja 199

Keski - Suomen Pelastuslaitoksen johtokunnan 
puheenjohtaja Tero Vuorimies, ohikulkijoi-
ta ihmetyttää Seppälän pelastusaseman pihalla 
olevien hälytysajoneuvojen suurimäärä. 

Mistä on kysymys? 
- Ajoneuvot ovat elinkaarensa päässä, ne romu-
tetaan tai myydään eniten tarjoavalle. Autoja 
käytetään myös tieliikenteen pelastusharjoituk-

siin. Ne on tuotu ympäri Keski - Suomea. Kaik-
ki laiteet mitä vielä voidaan käyttää, on otettu 
talteen uusiokäyttöön. 

Millainen kalusto on Seppälän paloasemal-
la ?
- Siellä on pelastusyksikkö ja ensihoitoyksikkö 
eli  ambulanssi aina lähtövalmiudessa.

miksi paloautoja?

Miksi Keskimaalla pitää kaik-
ki kaupat tehdä niin suuriksi. 
Marketit lähikauppoina voisi-
vat olla paljon pienempiä.

Eihän kaikkia kauppoja tar-
vitsisi tehdä vain nuorille. Iäk-
käämmätkin tarvitsevat kaup-
poja, mutta suurista

Marketeista ei löydä mitään 
ja huonokuntoinen, vaikeasti 
liikkuva ei jaksa kiertää ja etsiä 

tarvitsemiaan tavaroita.
Ikä ihmiset ei myöskään 

tarvitse suuria lajivalikoimia 
ja laajaa valinnan varaa.

Onko tutkittu kuinka pal-
jon on turhia tuotteita, joi-
ta kukaan ei osta, Näin vali-
koimia voisi vähentää ja kaup-
poja pienentää.

Annikki Lehtinen

huomioitavaa 
investoinneissa

Jo 1700- luvulla Englannissa 
alkaneen osuustoiminnan al-
kusyynä ja kannustimena on 
ollut vähäväkisemmän osan, 
erityisesti työväestön pyrki-
mys saada korjausta talou-
delliseen asemaansa. Samalla 
myös korjausta yhteiskunnal-
liseen asemaansa.
Omistajajäsenten edunval-
vonta pitää olla edelleen Kes-
kimaan tehtävä. Osuuskunta 
on perustettu jo 1915 Jyväs-
kylän Osuusliikkeen nimellä.
Osuustoiminta voi suomessa 
hyvin Osuusliikkeet ja Osuus-
pankin tekevät hyvää tulosta. 
Keskimaa liikevaihto on yli 
miljardi ja on SOK:n suurin 
osuusliike
Minun pappani toimi Joutsas-

sa aktiivisesti osuustoiminnas-
sa mukana. Oli perustamassa 
pankkia ja kauppaa. Olen seu-
rannut hänen jalanjälkijään.
Mielestäni Tikkakoskel-
la meillä on hyvä myymälä. 
Keskimaan hallinnossa olevi-
en tulee huolehtia että lä-
hipalvelut säilyvät. Pitää ra-
kentaa lisää pieniä myymä-
löitä jotta voimme palvella 
kaikkia osuuskunnan jäseniä. 
Pankki palvelut on hyvä li-
sä palveluun. Kun liikepankit 
ovat lopettaneet melkein kaik-
ki konttorinsa.
 Meitä palkansaajia on omis-
tajajäsenisistä suurin osa, se 
pitää näkyä myös hallinnossa

Kari Kuusijoki

TIKKAKOSKELLA  TAPAHTUU
Torstaina 4.4.2013 kello18.00 Pitopalvelun tiloissa

Vieraana kaupunginhallituksen puheenjohtaja
RIITTA MÄKINEN

Tule kuulemaan ja kertomaan oma mielipiteesi. 
Kahvitarjoilu

koRjauspalveluja
autoille 

keskimaan 
vaaliehdokas
Annikki Lehtinen
kassatarjoilija,
eläkeläinen 194

osuustoiminnalla 
menee hyvin!

www.jyvaskylantalvi2013.blogspot.fi/ 

Kohti hyvinvointia 9.3.klo 14-16 Kuokkalan kirkko. Jukka Ammondt, Eila Tiainen, 
Aila Paloniemi ja Leena Ruotonen. 

Kansainvälisen naistenpäivän tapahtuma 10.3. klo 14. Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C. 
Sari Kanala, Alinan Tytöt, Minna Aro 

Keijo Siekkinen -ilta 11.3. klo 19 Huhtasuon kirjasto 

Pekka Manninen -ilta 14.3. klo 19 Huhtasuon kirjasto 

Työttömyydestä täystyöllisyyteen 15.3. klo 17 Aalto-sali. Liisa Jaakonsaari, 
Juhana Vartiainen, Ahti Ruoppila    

Vesa Karvinen ja Risto Urrio –ilta 18.3. klo 19 Huhtasuon kirjasto 

Sari Kanala –ilta 21.3. klo 19 Huhtasuon kirjasto  
Pajunkissa 2.4. klo 18 Yli 3-vuotiaille, heidän vanhemmilleen ja muille. Viitajyvä 
(Viitaniementie 11-13). Tuija Rantalainen ja Sari Kanala. Pääsymaksu Jyvälän hyväksi 

Keski-Suomi-iltapäivä 6.4. klo 13 Keski-Suomen museo. Kirjallisuuden maakunta: Eine Joutsi-
joki, Päivi Ketolainen, Orvokki Vääriskoski ym. Opastettu kampuskierros.  Opettajat kulttuuriin 
kasvattajina – opettajankoulutus Jyväskylässä 150 vuotta: Eira Korpinen ja keskustelijoita

Rauhanseminaari 9.4. klo17 Aalto-sali. Erkki Tuomioja, Kai Sadinmaa ja Martti Korhonen, kom-
menttipuheenvuoro Noora Luukka  

Tervetuloa – vapaa pääsy 

jyväskylän talven tapahtumat 
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Jyväskylän Työttömien ruokala Jokikievari muut-
ti lokakuussa uusiin tiloihin Tourulaan. Tammi-
kuulla paikassa aloitti uusi ruokapalveluesimies  
Raija Niemi entisen jäätyä eläkkeelle.  Niemi 
kertoo asiakasmäärien lisääntyneen uusissa ava-
rammissa tiloissa. Uuden emännän myötä joita-
kin uudistuksia on luvassa ja mahdollisuuksien 
mukaan otetaan huomioon asiakkaiden toiveet.
   -Ruokalistaan ja aukioloaikoihin on jo tullut 
pieniä muutoksia.  Lisäksi kievarin värimaailma 
muuttuu jatkossa jonkun verran, Niemi sanoo.

Ruokala on avoinna arkisin 8-18 ja lauantaisin 
8-15. Tarjolla on aamiainen ja päiväruoka.

Jyväskylän työttömät ry toimii edunvalvonta-
järjestönä ja järjestää toimintaa työttömien toi-
meentulon sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoin-
nin parantamiseksi.  Yhdistys työllistää pitkäai-
kaistyöttömiä ja erilaisiin töihin, toteuttaa  työ-
kokeilua, kuntouttavaa toimintaa ja erilaisia har-
rastusryhmiä.

 Työttömäksi katsotaan paitsi työtön työnha-
kija myös  lomautettu työttömyyskorvausta saa-
va henkilö, työttömänä koulutuksessa oleva, työt-
tömyyseläkeläinen tai  tukityöllistetty.

Jäsenmäärä on viime aikoina lisääntynyt ja on 
tällä hetkellä 1322. Yhdistykseen voi liittyä myös 
kannattajajäseneksi.

Teksti ja kuvat Tarja Perkiö

työttömien Ruokala palvelee

Jokikievarin uusi emäntä Raija Niemi toimi aiemmin samassa paikassa apuemän-
tänä. Kiirettä piisaa lisääntyvien ruokailijoiden myötä.

Jokikievarin pitopalvelun leipurit teke-
vät tilauksesta vaikkapa laskiaispullia ja 
macaron-leivoksia

keskimaan 
vaaliehdokas
Saarinen Antti
herastuomari,
eläkeläinen 206

keskimaan 
vaaliehdokas
Moradi Ali
projektityöntekijä,
datanomi 201

keskimaan 
vaaliehdokas
Tirkkonen Aune
toimistosihteeri,
eläkeläinen 210

Vireä toimija Lohikosken 
Eläkkeensaajat toimii Lohi-
koskella. Yhdistys vetää puo-
leensa eläkeläisiä hyvin laa-
jalta alueelta. Monien juu-
ret ovat syvällä Lohikoskel-
la ja haluavat toimia tutussa 
porukassa.

Lohikosken Sosialide-
mokraatit ovat antaneet ti-
lat toimia Kolikkotuvalla,                
Kolikkotie 2 C. 

Eläkeläinen, olet tervetul-
lut mukaan; kokoonnumme 
joka maanantai  kello 12.00. 
Usein meillä on vieraita luen-
noitsijoita elämän erialueilta.

Järjestämme monenlaista 
ohjelmaa myös itse. Otam-
me kantaa eläkeläisiä koske-
vien palveluiden kehittämi-
seen ja säilymiseen. Porva-
reitten ajama yksityistämis-
vimma on uhka eläkeläisille. 
Mistä saa palveluita ja mitä 
ne maksavat? 

mitä puuhataan?

Pelaamme bingoa, joka on 
hyvin suosittu. Se tuo jänni-
tystä elämään. Miehet ja nai-
set vastaavat ohjelman järjes-
tämisestä sovitun lukujärjes-
tyksen mukaan. Keskiviikko 
on pelipäivä, talvella pelataan 
boccia. Kesällä pelataan möl-
kyä, käydään kalalla ja käy-
dään kesäteatterissa. Tuleva-
na kesänä menemme Räns-
sin kievariin katsomaan Mat-
kalaukkukostajaa. Olemme 
tehneet ulkomaan matkoja, 
viimeksi kävimme Pärnus-

sa. Usein matkustamme Lo-
hikosken Demarien kanssa 
yhteistyössä. Kutominen on 
naisten lempipuuhaa. Käsi-
töitä ja leivonnaisia on myyn-
nissä Kolikkotuvalla lauantai-
na 16.3 kello 10-14, jolloin 
pidämme myyjäiset ja kirp-
putorin.18.3. kaupunginval-
tuuston varapuheenjohtaja 
Tuulikki Väliniemi on ker-
tomassa kaupungin kuulu-
miset ja me annamme hy-
vät eväät. 25.3 tulee vieraak-
si pastori Anne Tuppurainen 
Kanadasta. Hänen aikaisem-

pi toimipaikkansa oli Brys-
selissä. Olimme siellä hänen 
perheensä vieraana.

miten piiri toimii?

Otamme osaa EKL:n Kes-
ki - Suomen piirin eritapah-
tumiin. Tulossa on Keväi-
set Tanssit Hankasalmen Re-
vontulessa sunnuntaina 14.4. 
kello14 -18 Pilkkikisat 5.4. 
kello 10 -14 Leppäveden Sa-
violla. Meiltä lähtee joukkue 
syksyllä 17.10 on Boccien 
piirin mestaruuskisat Kun-

talassa Säynätsalossa. Meiltä 
lähtee hyvä joukkue mukaan.

Lisätietoja saat puheenjoh-
taja Pirkko Pirtinsolalta 
041  5444 901
pirkko.pirtinsola@pp.inet.fi, 
sihteeri Raimo Rajanen 
045 6798 234,
raimo.rajanen@netti.fi 

Tervetuloa mukaan, 
kynnys Kolikkotuvalle 
on matala. 

Raimo Rajanen

kutsu eläkeläisille
Maanantaina 11.3 kLo 17.30 
Huhtasuon päiväkeskuksessa 
(Nevakatu 2)
Mitä kuuluu, naapurit?  Kohtaamista, 
kuulumisia ja keskustelua..
Uuden Paloma- hankkeen esittely. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa !

JäRJESTäJäT: MONIKKO Ry, HUHTASUON JA 
LOHIKOSKEN TOIMIJAT, 
JyVäSKyLäN KAUPUNKI. 

Kahvia odotellessa.Pienen Pioneeritytön tarina kuvaa nuoren 
naisen elämää 50-luvulta aina 90-luvun la-
man jälkeisiin aikoihin saakka. Tekijä on 
saanut ensimmäisestä teoksestaan hyvää 
palautetta ja kirja on lähes loppuun myyty.

Kipeä suhde äitiin, suuri rakkaus, perheen perustaminen, re-
hellinen itsetutkiskelu ja ristiriita työläistaustan ja kirjapainoalan 
yrittäjyyden ristitulessa koskettavat lukijaa. 

Meille 60-luvulla syntyneille tarina työläisnuorenparin elämäs-
tä ja uutterasta työnteosta kiskaisee mukaan omien vanhempiem-
me sukupolven arkeen – lutikoineen päivineen.

Kertomukset vanhan ajan Jyväskylästä tuovat lukijalle eteen 
tuttuja paikkoja ja samaistumiskohteita, mutta antavat myös uu-
sia näkökulmia.

Kipinä elämäkerran tekemiseen kirjoittamista harrastavalle 
Kirsti Keikalle tuli Lohikosken demareiden kirjoittajaryhmässä. 
Nyt jään mielenkiinnolla odottamaan tältä tekijältä lisää.

Teksti Tarja Perkiö

pieni pioneeRityttö - 
taRinoita elämästä. 

kirsti keikka.  324 s.

NAAPURIT TUTUKSI 
TILAISUUS



Kirjaston ovesta sisään astues-
sa tulee hyvälle mielelle. Valoi-
sa kirjastosali rauhoittaa; on ti-
laa hengittää ja vaeltaa. 

Palokan uusi aluekirjasto 
avasi ovensa 15.8.2012.  Nyt, 
puoli vuotta avajaisten jäl-
keen, kirjastoa on käynyt ihai-
lemassa lukuisa joukko erilai-
sia ryhmiä ulkomaita myö-
ten, ja lainausmäärät ovat kas-
vaneet yli 30%. ”Haluamme 
tarjota kuntalaisille tasa-arvoi-
sen mahdollisuuden tiedon-
saantiin” kirjastonjohtaja Tii-
na Vehkoo painottaa. 

Kirjat ovat hyllyissä näyt-
tävästi esillä.  Jo yhdellä vil-
kaisulla kirjat kansineen hou-
kuttelevat tarttumaan kiinni. 
”Pyydämme asiakkailta jatku-
vasti ideoita, kuinka voisim-
me paremmin palvella. Tä-
mä alahyllyillä olevien kirjo-
jen kääntäminen (kirjan kansi 
esillä ja alahyllyt näyttelyasen-
nossa) on yksi asiakkailta tul-
leista toiveista” Vehkoo toteaa. 
Kirjallisuutta löytyy myös kir-
jaston seiniltä. Henkilökun-
nan valitsemat tekstikatkelmat 
ovat mainostoimiston toimes-

ta muokkattu seinätarroiksi, 
jotka piirtävät kirjaston seinil-
le mm.  kahvikupin, nuolia, 
ihmishahmoja  ja jopa maail-
man kartan. ”Tämä on mei-
dän ihan oma juttu” Vehkoo 
hymyilee. 

hilja, huvi, Rauha, 
Rento ja kaakaohetki

Tilojen suunnittelussa on kiin-

nitetty huomiota erityises-
ti muunneltavuuteen ja mo-
nikäyttöisyyteen. Siirrettävät 
hyllyt ja pinottavat tuolit loih-
tivat tilan sopivaksi niin ylei-
sötapahtumaan kuin asiakas-
käyttöön ja kahvittelutuoki-
oon. ”Kirjasto tarjoaa tiloja 
asiakkaiden toimintaan, vaik-
ka lukupiireihin tai esiintymi-
siin” Tiina Vehkoo toteaa, ”Ti-
lat on pyritty suunnittelemaan 
asiakkaita ajatellen”.

Hilja on hiljaiseen työsken-
telyyn tarkoitettu tila, vähän 
toimeliaampaan tarkoituk-
seen on Huvi-tila. Huvi tar-
joaa mahdollisuuden konsoli-
pelien pelaamiseen joko yksin 
tai kavereiden kanssa. Rauha 
on puolestaan valoisa ja lep-
poisa lehtienlukutila, ja Ren-
to-tila tarjoaa mahdollisuuden 
nettisurffailuun ja tietokoneel-
la pelaamiseen. Uusin koneil-
le ladattu peli, Bad Piggies, on-
kin saavuttanut hyvän suosi-
on. Nettitilan suurin käyttä-
järyhmä on noin 10 –vuoti-
aat. He tulevat yleensä yhdessä 

pelaamaan jotain tiettyä pe-
liä. ”Lasten ja nuorten kanssa 
on laadittu yhdessä nettitilan 
käyttösäännöt, ja ne ovat olleet 
hyvä apu kaikille tilan käyttä-
jille, Vehkoo toteaa. 

Kirjastossa on palautus- 
ja lainausautomaatien lisäk-
si kahviautomaatti, josta saa 
myös hittituotteeksi kohon-
nutta kaakaota.  ”Isovanhem-
mat saattavat tulla lauantaisin 
retkelle yhdessä lastenlasten-
sa kanssa. Yhdessä jutustellen 
nautitaan kaakaot ja sitten tut-
kitaan lainahyllyjen tarjontaa”. 

alueen asukkaiden 
yhteisessä olotilassa
saa myös puhua

Palokan aluekirjastoa on ver-
rattu asukkaiden yhteisek-
si olohuoneeksi, eikä ihme. 
Asiakkaat näyttävät viihtyvän 
sohvilla, pöytäryhmien äärellä, 
lukunurkkauksissa ja hyllyjen 

väleissä. Kirjaston tiloissa voi 
viettää aikaa ystävien kanssa ja 
vaikka pelata Jyväskylän lauta-
pelaajien lahjoittamia lautape-
lejä. ”Kirjastossa saa myös kes-
kustella. Ei tarvitse vain kuis-
kia” Vehkoo sanoo.

”Erityisesti panostamme 
nuoriso- ja kouluyhteistyö-
hön” kirjastovirkailija Antti 
Määttänen toteaa. Hänen toi-
menkuvaansa kuulukin koulu-
yhteistyön suunnittelu yhdessä 
nuorten ja opettajien kanssa. 
Perinteisten koululaisryhmi-
en esittelykäyntien ja käytön 
opastuksen lisäksi suunnitel-
laan yhteisiä toimintamahdol-
lisuuksia.  ”Meillä on töis-
sä 2 nuorisotyöntekijäharjoit-
telijaa muutaman tunnin vii-
kossa maaliskuun puoleenvä-
liin saakka” Määttänen tote-
aa. ”He ovat pohtineet yhdessä 
nuorten kanssa millaisia nuo-
risolle suunnattuja palveluja 
voisimme tarjota”. Yksi esi-
merkki tuosta yhteistyöstä on 

Ystävänpäivän aattona kirjas-
tossa toteutettu korttipaja. Ja 
lähiaikoina on ehkä luvassa 
pieniä musiikkiesityksiä. 

Myös paikalliset toimijat, 
yhdistykset ja asukkaat voi-
vat järjestää pieniä tapahtu-
mia kirjaston tiloissa kirjaston 
aukioloaikoina.  Ne ovat suo-
rastaan tervetulleita. Tapahtu-
man järjestämisestä tulee kui-
tenkin etukäteen neuvotella 
ja sopia kirjaston henkilökun-
nan kanssa. 

Tiesitkö, että Palokan kirjas-
tossa on ...
– 1300 hyllymetriä kirjoja, 
lehtiä, musiikkiäänitteitä ja 
elokuvia
– yli 30 asiakaskäyttöön tar-
koitettua tietokonetta 
– joka keskiviikkoaamu sa-
tutunti
– kahviautomaatti, josta saa 
myös kaakaota
– ystävällinen, hymyilevä ja 
osaava henkilökunta
– mukava olla!

Mistä on mukavat kirjas-
tot tehty?
Valosta ja väreistä, kirjoista ja 
kaakaosta.
Tietsikoista ja lehdistä, hy-
mysuista ja sohvista. 
Niistä on Palokan aluekirjas-
to tehty.

Sari Kanala
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Nimi Timo Korhonen
Ikä 60 vuotta
Ammatti Opettaja
Siviilisääty Avioliitossa kaksi lasta ja kuusi lastenlasta

Luottamustoimet 
Jyväskylän kaupungin kiinteistökauppojen uskottumies 
OAJ Keski-Suomen hallituksen jäsen ja ensimmäinen varapuheenjohtaja.
Keski-Suomen Aikuiskouluttajat ry:n hallituksen jäsen

Keskimaa on Keski-Suomessa hyvä alueellinen kauppaketju, jonka toimintaan asiakkailla on mah-
dollisuus vaikuttaa valitsemansa edustajiston ja asiakaskyselyiden kautta.
Haluaisinkin olla kehittämässä Keskimaasta vielä parempaa kauppaa.
Haluan kehittää Keskimaan asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen tasapuolista saatavuutta kauppaket-
jun toiminta-alueella.
Palvelut ovat jo nyt mielestäni aika hyvällä tasolla, mutta on vielä joitakin asioita jotka voisivat ol-
la mielestäni paremmin. 
Esimerkiksi sesonkituotteiden tarjouksia voisi kehittää kauppaketjun kaupoissa. Ravintolapalve-
luissa sesonkitarjouksia on jo hyödynnetty useamman vuoden ajan.
Prisman tuotevalikoimaa voisi kehittää vieläkin paremmaksi ja sitä voisi mielestäni vielä lisätä jois-
sakin Prismoissa.
Tehdään yhdessä hyvää osuuskauppaa.
Muista käydä äänestämässä 

Timo Korhonen

palokka

keskimaan 
vaaliehdokas
Blom Jari
toiminnanjohtaja 174

keskimaan 
vaaliehdokas
Kanala Sari
opettaja, yrittäjä 183

hyvänmielen kiRjasto

ehdokas keskimaan edustajiston vaaleissa

 Lastennurkkauksen Dodot pitävät palaveria 

Alahyllyillä olevat kirjat ovat selkeästi näkyvillä

Kirjastonjohtaja Tiina Vehkoo ja kirjastovirkailija Ant-
ti Määttänen

Shakkipöytä on muis-
to vanhasta kirjastosta. 
Shakkinappulat saa lai-
naan lainaustiskiltä.

keskimaan 
vaaliehdokas
Korhonen Timo
opettaja 188



Uusi asuntoalue Mannilan ja Pa-
lokankeskuksen välissä on saa-
massa asemakaavan. Kaava oli 
julkisesti nähtävillä joulu-tam-
mikuussa eikä siihen tullut suu-
ria tarkistuksia edellyttäviä muu-
tosvaateita. Kaava mahdollistaa 
lähes tuhannen asunnon raken-
tamisen n. 2.000:lle asukkaalle 
lähivuosina. 

Palokan Sosialidemokraatit 
ry omistaa kaava-alueella Viih-
dekeskuksen nimellä tunnetun 
kiinteistön tontteineen.  Laa-
jamittaisen tanssi- ja viihdetoi-
minnan sekä 500 auton pysä-
köintialueen sijainti keskellä tii-
vistä asutusta olisi ollut jatkossa 
kestämätön tilanne, uusi Jyväs-
kylän Ainola. Niinpä yhdistys 
oli alun alkaen tonttinsa asunto-
käyttöön muuttamisen kannalla.

historiaa  

Yhdistys hankki Hiihtomajan 
omistukseensa 1960-luvulla saa-
dakseen omat toimitilat. Rahoi-
tusta hoidettiin pääasiassa tans-
situotoilla. Taloa laajennettiin ja 
parannettiin useasti varojen ja 
tarpeiden mukaan ja tonttimaa-
takin ostettiin lisää pysäköin-
tiä varten. 1990-luvun alussa to-
teutui suurempi hanke – uuden 
tanssipaviljongin rakentaminen. 

Vuonna 1997 löytyi pitkä-
aikainen vuokralainen, ja tä-
män turvin rakennettiin Hiih-
tomajasta ja Tanssipaviljongis-
ta nykyaikainen, n. 1.500 hen-
gen Viihdekeskus. Ensimmäi-
nen vuokrasopimus oli voimas-
sa 31.12.2007 saakka. 

Vuonna 2003 järjestetyn kaa-
voituskilpailun tuloksen uuti-
sointi alueuutisissa: ”Viihdekes-

kuksen tilalle rakennetaan päivä-
koti ja pallokenttä”, alkoi vaikut-
taa asiakasmääriin vähentäväs-
ti. Tanssiväki uskoi toiminnan 
päättyvän pikaisesti. Viimeiset 5 
vuotta onkin toiminta ollut lä-
hes lamassa.

yhdistys puun ja 
kuoren välissä

Ensimmäinen asemakaava val-
mistui jo maalaiskunnan aikana 
v. 2006 ja kaavoitussopimuskin 
hyväksyttiin kunnanhallitukses-
sa samana vuonna. Kunta päätti 
kuitenkin lähteä hakemaan suu-
rimman maanomistajan – Spon-
da Oy:n – maa-alueen pakko-
lunastusta. Lunastuspäätös tu-
li vasta juuri ennen kuntaliitos-
ta vuoden 2007 lopussa ja kaa-
va meni kaupungissa kokonaan 
”uusiksi”.

Keskeneräisessä tilanteessa yh-
distys ei ole voinut toimia oikein 
millään tavalla, mutta velvoit-
teet on pitänyt hoitaa säntillises-
ti kaavoituksen pitkittymisestä 
huolimatta. 

Julkisuudessa on kerrottu, et-
tä yhdistys saa suuret myynti-
tulot kaavoitettavista tonteista. 
Huomiotta on kuitenkin jäänyt, 
että yhdistys joutuu maksamaan 
tuntuvan kaavoitusmaksun kau-
pungille, menettää arvottoma-
na tämänhetkisen Viihdekeskuk-
sen rakennukset ja vielä joutuu 
maksamaan niiden kalliit pur-
kamiskulut jätteenkäsittelymak-
suineen. Kiinteistölle omin va-
roin rakennettu tie sekä vesi- ja 
viemärijohdot menettävät niin 
ikään arvonsa. Kun myös me-
netetty vuokrasopimus otetaan 
huomioon, menetykset ovat mil-

joonaluokkaa.

kaupungilla menee hyvin

Jyväskylän kaupunki omistaa 
Mannisenmäestä valtaosan – n. 
11 ha. Kaupungille tulee myyn-
tiin kymmeniä kerrostalotontte-
ja. Kun kunnallistekniikka mak-
saa niille yhteensä alle 3 milj. 
€ ja kaupunki maksaa Spon-
dalle pakkolunastetuista maista 
550.000 €, vyöhykehinnalla las-

kettuna kaupungille tulee voit-
toa yhteensä yli 5 milj. euroa. Ei 
ole huono hanke, vaikka mones-
ti on kuullut niin väitettävän.

visalassa viihdytään

Kaikista vastoinkäymisistä huo-
limatta yhdistys hankki v. 2010 
uudeksi toimipaikaksi ja ko-
kous- ja juhlahuoneistoksi Pa-
lokan Visalan, kerhotilan Visa-
lantien varrelta ja remontoi sen 

edustuskuntoon.
Visalassa on ollut omien ko-

kousten lisäksi monenlaisia ta-
pahtumia ja tilaisuuksia. Siellä 
ovat vierailleet kaupungin joh-
don lisäksi europarlamentaarik-
ko Mitro Repo, eduskunnan va-
rapuhemies Tarja Filatov ja mui-
ta ”julkkiksia”. 

Monia paikallisia tilaisuuk-
sia on myös ollut; merkkipäi-
viä, muistotilaisuuksia ja muita 
tapaamisia.

Enemmän olisimme odotta-
neet palokkalaisten ottavan tilan 
”omaksi olohuoneekseen”, mut-
ta sekin käyttö lisääntyy varmaan 
jatkossa.

Erkki Huusko
Kirjoittaja on ollut Palokan Sosi-
alidemokraattien taloudenhoita-
jana 1990 luvulta lähtien.  
  
Kuva: Erkki Huusko
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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 

palokka

Palokan Viihdekeskus – edessä Hiihtomaja ja takana uudempi tanssipaviljonki.

keskimaan 
vaaliehdokas
Mäkinen Riitta
YTM,
projektityöntekijä 202

mannisenmäen kaavoitus etenee vihdoinkin

keskimaan 
vaaliehdokas
Kuusijoki Kari
taksinkuljettaja 190

HÄÄT, SyNTTÄRIT TAI MUU TILAISUUS 
VIIHdEKESKUKSELLA

Viihdekeskus jatkaa toimintaansa jälleen kesän aikana 
juhla- ja kokoontumispaikkana. Jos sinulta puuttuu riittä-
vän suuri tila tapahtumallesi, koko Viihdekeskus tai pelk-
kä Hiihtomaja voisi olla hyvä ratkaisu. Myös tilaisuuden 
ruoka- ja/tai kahvitarjoilu voidaan sopia samaan pakettiin.
Tiedustelut  Raimo Viljala puhelin 0400-647723, 
sähköposti  info@juhlatalo.com.



Vaikka Huhtasuon Kylätoimiston 
tulevaisuustilanne on ollut pitkään 
enemmän kuin epävarma, me alu-
eelliset toimijat järjestämme kuin 
järjestämmekin Huhtakeskuksessa 
kevään paikallisen kylätapahtuman 
markkinoineen.

Tapahtuman ajankohdaksi on so-
vittu lauantai 18.5. klo 11 - 17.

Tarkoituksena on taas yhdessä-
olon ja toisiimme tutustumisen li-
säksi järjestää moninaista viihdyket-
tä ja informatiivista ohjelmaa, edul-
lisia myyntipaikkoja, arpajaiset sekä 
hengen ja ruumiin ravintoa.    

Tapahtuman alkuunpanijoina 
ovat Huhtasuon Asukasyhdistys ry 
ja Huhtasuon Sosialidemokraatit ry. 
Pyrimme kokoamaan ympärillem-
me aktiivisten toimijoiden ryhmän, 
jonka voimin polkaisemme taas pys-
tyyn alueemme asukkaat yhteentuo-
van hyväntuulisen ja inspiroivan ta-
pahtuman.

Kaikki toimijat ovat tervetulleita!
"Asuinaluekoordinaattori" Jukka 

Laukkanen Jyväskylän kaupungil-
ta on lupautunut jälleen mukaan 
koordinoimaan toteutusta, ja kut-
summe mukaan kaikki osallistumis-
halukkaat niin yksityisistä, yhteisöis-
tä kuin yrityksistä tapahtuman en-
simmäiseen suunnitteluryhmän ko-
koontumiseen 7.3. klo 15 Kylätoi-
mistolle. 

Itsestämme riippuu, millaisen ta-
pahtuman saamme aikaan. Kaik-
ki ideat ovat tervetulleita. Meillä-
hän "jokainen päivä ei ole uusi eili-
nen", kuten Asterixin kylässä. Em-
me myöskään pelkää, että taivas pu-
toaa niskaamme.

 
eläkkeensaajat 
juhlii ja pitää 
myyjäiset

 
Huhtasuon Eläkkeensaajat ry täyt-
ti juuri kunniakkaat 30 vuotta - 
merkkivuoden huipentuessa ohjel-
malliseen juhla-ateriaan jäsenistön ja 
muutaman yhteistyökumppanin kes-
ken, helposti muistettavana ajankoh-
tana 3.3. klo 3 (ip).

Mukana toiminnassamme ja myös 
juhliin on ilmoittautunut muutama 
yhdistyksen perustajajäsenkin ilah-
duttavan hyväkuntoisena. Naisval-
taisen yhdistyksemme jäsenmäärä on 
puolensadan kahtapuolta. Iloksem-
me olemme saaneet joukkoomme 
lisää myös miespuolisia jäseniä ja 
"nuorehkoja" eläkeläisiä. Välillähän 
väestön keskuudessa on vallinnut kä-
sitys, että eläkeläisyhdistykseen ei voi 
tai kehtaa liittyä "vielä näin nuore-
na" eikä jaksa tai viitsi liittyä "enää 
näin vanhana"  - vähän samoin, kuin 
monilla on pyörällisen ostoskassin tai 
kävelysauvojen käytön kanssa... Eläk-
keensaajiin kuuluminen ei myös-
kään edellytä minkäänlaista jäsen-
kirjaa - eikä yhdistyksemme kokouk-
sissa puoluepolitikoida! Eläke-, ter-
veys-, asunto- ja sosiaalipoliittisista 
kysymyksistä toki keskustelemme ja 
yritämme valvoa etujamme. Mikä-
pä muu instanssi toimisi eläkeläisten 
etujärjestönä tai "ammattiliittona" 
paremmin kuin nimenomaan eläke-
läisjärjestö!

Toimintaamme sisällytämme vii-
kottaisten kerhotapaamistemme li-
säksi retkiä, kulttuurikokemuksia ja 

muuta virkistystä. Näiden toiminto-
jen rahoittamiseksi järjestämme mm. 
myyjäiset vuosittain joulun ja pää-
siäisen alla. Tämän kevään pääsiäis-
myyjäiset buffetteineen ja arpajaisi-
neen pidetään Huhtakeskuksen Pert-
tulassa tiistaina 26.3. klo 14 - 17.

Kaikki lähiseudun asukkaat ja ohi-
kulkijatkin, olette tervetulleita myy-
jäisiin tekemään jäsentemme valmis-
tamia löytöjä niin keväthankiretkei-
lyä lämmittämään kuin kodin pää-
siäispöydän maukkautta ja pääsiäis-
tunnelmaa lisäämään. 

Arpajaisemmehan ovat jo käsite. 
Niiden hinta-laatusuhde on tunne-
tusti hyvä, ja voitotkin ratkeavat ny-
kyisin pikavoittoina.

 
poliittista menestystä 
huhtasuon demaReilla

 
Vaikka viime vaaleissa demarit olivat-
kin Huhtasuon alueen suurin puo-
lue, kumpikaan meistä Huhtasuon 
Sosialidemokraatit ry:n ehdokkais-
ta ei yltänyt valtuustopaikkaan. Kii-
tämme kuitenkin alueemme äänes-
täjiä, ja iloitsemme niin omasta kuin 
puolueemme saamasta potista.

Luottamushenkilöpaikkojen jaos-
sa meille kävi kuitenkin verrattain 
hyvin: minä, allekirjoittanut, pääsin 
varavaltuutetuksi. Sen lisäksi minut 
valittiin varsinaiseksi jäseneksi ra-
kennus- ja ympäristölautakuntaan, 
puheenjohtajaksi ympäristöterveys-
jaostoon ja jäseneksi Jyväskylän vam-
maisneuvostoon.

Marja-Liisa Tuikkanen valittiin 
varsinaiseksi jäseneksi Lukiokoulu-
tus Liikelaitoksen johtokuntaan, va-
rajäseneksi tarkastuslautakuntaan ja 
niinikään varajäseneksi ympäristöter-
veysjaostoon.

Toivon, että tulevissa vaaleissa, 
niin kunnallisissa (ja mikseipä val-
tiollisissakin!) kuin seurakunnallisis-
sa  - kuten myös pankkien ja muun 
liike-elämän vaaleissa pyrimme roh-
keasti ehdolle, sitoudumme työhön 
ja äänestämme omiamme!

Itse paikalla olevinahan meidän 
on paljon helpompi ajaa alueemme 
ja kohderyhmämme asioita kuin teh-
dä se välikäsien kautta.

 
Voikaamme hyvin, iloitkaamme 

talven selän taittumisesta ja tehkääm-
me pontevasti yhteistyötä!

 
Kirsti Turunen,

"moninainen" Huhtasuolta
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– Studeraan kuudetta vuotta Itä-Suomen yliopistossa läntistä 
teologiaa, kirkon virkaan pätevöittävällä linjalla. 

Milloin valmistut ja mikä sinusta tulee kun valmistut?
– Tähtäimessä on valmistuminen teologian maisteriksi kulu-
van kevään aikana, tai viimeistään syksyyn mennessä. Opin-
not ovat gradua vailla valmiit. 

Minkälaiset ovat työllistymismahdollisuudet?
Käsittääkseni kirkon tehtäviin on kivasti tunkua. Joku sijai-
suus saattaa aina silloin tällöin kuitenkin aueta, varsinkin jos 
on valmis lähtemään työnperässä minne vain. Olen toiveikas, 
ja valmis tekemään muitakin kuin niin sanottuja oman alan 
töitä jos vain jokin paikka tarjoutuu. 
Ennen teologian opintoja olen suorittanut yo-merkonomin 
tutkinnon sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkinnon. 
Uskon että aikaisemmat opinnot sekä opiskeluaikana kerty-
nyt työkokemus erilaisista työtehtävistä edistävät mukavasti 
työnsaantimahdollisuuksiani.

Löytyykö töitä mahdollisesti Jyväskylästä ja mikä oli-
si mieluisin työ?
Haaveena on työskennellä kirkon palveluksessa Jyväskyläs-
sä. Jos työpaikkaa ei löydy heti valmistumisen jälkeen koti-
konnuilta, niin toivon mukaan myöhemmin tulevaisuudessa.
Olisi upeaa, tai pikemminkin unelmaa, löytää työtä, jon-
ka kokisin merkityksellisenä ja jossa voisin käyttää omia val-
miuksiani. Työtä, jossa voisi kohdata toisia ihmisiä, keskus-
tella elämän tärkeimmistä kysymyksistä, kirjoittaa sydämen 
kyllyydestä sekä luoda ihmisille uusia mahdollisuuksia entis-
tä täydempään elämään ja ihmisyyteen.

Mikael Taylor

mitä opiskelet joensuussa?

Terveisiä Pohjois-Karjalan vaaramaisemista Kolin kansal-
lispuistosta, 16.2.2013.

Uutena toimintaan ollaan perustettu 
Toimintatupa. Suunnitteluvaiheessa 
työnimi Tarinatupa jalostui Toimin-
tatuvaksi ensimmäisessä kokoontu-
misessamme 21.1., jolloin keskus-
telun lomassa laadimme oman elä-
mämme aarrekartat toteuttamaan 
haaveitamme alitajunnan voimalla.

Jatkossa kokoontumisajankohdak-
si ollaan periaatteessa määritetty joka 
kuukauden kolmas maanantai. Riip-
puen mitä tehdään, ajankohta voi ol-
la toinenkin.

Toimintatuvalla keskustellaan mo-
nipuolisesti aiheesta ja sen vierestä. 
Mahdollisesti pyydetään vierailijoita 
keskustelua johdattamaan; kirjailija, 
näyttelijä, terveydenhoitaja, fysiote-
rapeutti, psykologi, radio-/tv-toimit-
taja, lehtitoimittaja, ym.

Toimintatupa voi vierailla työpai-
koilla, erilaisissa instanseissa  esim. 
kaupungintalo, Kela, työvoimahal-
linto, kolmannen sektorin toimijat.

Tupalaiset matkailevat maakun-
nassa, tutustuvat puutarhoihin, käy-
vät yhdessä syömässä ja teatterissa. 
Voidaan porukalla tehdä vaikka pi-
tempiäkin matkoja, jos halukkai-
ta löytyy.

Opitaan ruuanvalmistusta, teh-
dään yhdessä käsitöitä, askarrellaan 
ja lauletaan.

Jotkut tapahtumat voivat maksaa 
jonkin verran – mutta jäsenille vain 
omakustannushinnan. 

Toimintatupa elää ajassa, koskaan 
ei voi etukäteen tietää, mitä seuraa-
vaksi on tarjolla. Jokainen mukaan 
tulija voi esittää toiveitaan ja ol-

la mukana suunnittelemassa ja val-
mistelemassa seuraavaa tapaamista 
tai tapahtumaa. Varsinaisia vetäjiä 
ei ryhmällä ole – ollaan itseohjautu-
via, kuitenkin Toimintatuvan ”äiti-
hahmoina” toimivat Pekkalan Seija 
ja Sahlbergin Salme.

Tiedottaminen tapahtumista hoi-
tuu netin kautta, sähköpostitse se-
kä perinteisellä puskaradiolla: ker-
ro kaverille tai kysy kaverilta. Ky-
syä voit myös soittamalla numeroon 
0400976724 (jos puheluusi ei heti 
vastata, soitamme takaisinpäin) tai 
sähköpostitse seijallepostia@gmail.
com tai salme.sahlberg@gmail.com.

Tervetuloa – ollaan aktiivisia yhdessä 
ja tullaan tutuiksi! 

Salme ja Seija

huhtasuo

tulossa huhtasuon 
kevättapahtuma 
ja muuta mukavaa

toimintatupa kutsuu

Toimintatupalaisia Aarrekarttojensa äärellä.
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RISTIKKO
Ratkaise viereinen ristikko. Nuolen osoittamalle pystysuoralle riville tulee erään satuhahmon nimi.
Lähetä ratkaisu toimitukseen. Vastanneiden kesken arvota

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

Kolikkotie 2. C Jyväskylä 40320

KOLIKKOTUPA 
vUOKrATTAvAnA

mOnenLAIsIIn
TILAIsUUKsIIn

Joiltain osin osuustoiminnal-
liset yritykset ovat alkaneet 
toimimaan samalla logiikalla 
kuin pörssinoteeratut ja muut 
yritykset. Omasta mielestä 
on ollut hämmentävää seura-
ta SOK:n bisneksiä Venäjällä. 
Toivoisin, että liiketoiminnas-
ta saadut rahat käytetään jo-
ko asiakaspalvelun parantami-
seen tai hintatason pitämiseen 
alhaisena. Esimerkkinä voi pi-
tää ABC-ketjun hinnoittelua. 
Puitteet ovat loistavat, mutta 
palvelu on muuttunut itsepal-
veluksi ja ruoan raaka-aineet* 
*ovat eineksiä ja pakasteita. Ei 
hyvä. Rahat ja investoinnit tu-
lee jäädä kotimaahan ja koti-
maakuntaan!!

kommentit palveluista 
ja verkostosta

Palveluita ei pidä muuttaa it-
sepalveluiksi. Ravintola, jossa 
asiakas tekee kaiken itse, ei ole 
Ravintola. Keskimaan ja Äs-
sä-ravintoloiden päälliköiden 
kannattaisi joskus käydä vaik-
ka Espanjassa tutustumassa* 
*ravintoloihin, joissa asiakasta 
pidetään kuninkaana eikä vält-
tämättömänä pahana, joka tu-
lee sotkemaan paikkoja ;).
   Hintojen tulisi olla kilpai-
lukykyisiä ilman mitään Bo-
nus-järjestelmääkin. Nykyään 
on hankala tehdä hintaver-
tailua, kun ostosten koko-
naismäärä vaikuttaa bounuk-
sen kautta lopulliseen hinnan 
määrittymiseen. On toki ym-
märrettävää, että kyseisellä jär-

jestelmällä pyritään vaikutta-
maan asiakasomistajien osto-
käyttäytymiseen ja keskittä-
mään kaikki mahdolliset os-
tokset S-ryhmään.

kommentit vastuulli-
suudesta

Vastuullisuus on muutakin 
kuin vain taloudellista vastuu-
ta. Keskimaan tulee kantaa 
vastuunsa oman alueen kau-
pan kilpailukyvystä. Parhaiten 
se onnistuu tarjoamalla pa-
remmat ja edullisemmat pal-
velut kuin vastaavat pörssino-
teeratut yhtiöt, jolloin kilpai-
lua on riittävästi.
  Osuuskauppaliikkeen tulisi 
muistaa myös vastuunsa omis-
ta työntekijöistään, ettei tulos-
ta tehdä vain pienipalkkaisten, 
osa-aikaisten ja vuokrafirmois-
ta vuokrattujen ihmisten avul-
la. Osuuskauppaliikeen tulee 
suosia kokoaikaista työtä ja 
mahdollistaa työntekijöilleen 
kunnollinen palkkataso, jotta 
motivaatio työntekijöillä säi-
lyy hyvällä tasolla.
 

Tero Vuorimies

huhtasuo

kommentit 
osuustoiminnasta

keskimaan 
vaaliehdokas
Vuorimies Tero
palomies 211

keskimaan 
vaaliehdokas
Hynynen Marjatta
suurtalouden
emäntä 179

keskimaan 
vaaliehdokas
Leppänen Lea
sairaanhoitaja 196

Taasen on neljä vuotta kulu-
nut kuin hujauksessa ja on 
Keskimaan vaalien aika. 

Keskimaan jäsenmäärä on 
jatkanut tasaista kasvuaan, jo-
ten se osoitaa asiakkaiden ha-
lua hankkia itselleen selvää 
etua asioidessaa Keskimaan 
myymälöissä.

Meillä edustajiston jäsenil-
lä on selkeät säännöissä mää-
rätyt tehtävät. Niitä ovat hal-
lintoneuvoston nimeäminen, 
tilinpäätöksen vahvistaminen 
sekä tuloksen käytöstä mm. 
ylijäämäpalautuksesta päättä-
minen. Lisäksi me jokainen 
edustaja toimimme oman lä-
hialueemme viestinviejänä 
edustajistossa.

Itselläni on takana kaksi 
kautta edustajistossa ja olen 
saanut seurata kuinka isot yk-
siköt ABC:t tai  Prismat ovat 
laajentuneet, mutta myös ne 
meidän pienemmät lähikau-
pat.

Itse Huhtasuolla asuvana 
olen nähnyt kuinka meillä 
parhaillaan on ollut kolmekin 
kaupaa ostoskeskuksessa. Hil-
jalleen yksi toisensa jälkeen 
hävisi. Nyt meillä on toimi-
va ja palveleva S-Market, jos-
sa on huomioitu asiakaskun-
nan monimuotoisuus tarjo-
amalla edullisesti mm. venä-
läisen keittiön herkkuja.

Marjatta Hynynen

keskimaan vaalit

Vuokrattavana
KESÄMöKKI

Leppävedellä 15 km Jyväskylästä
puh. 0500 774 926



TEEMU PARANTAINEN Jyväskylän Pupuhuhdasta. 26 -vuotias.  Ko-
koonpanija metallialalla. Työskentelen firmassa nimeltä  Hytar OY. Jy-
väskylän metallityöväen ammattiosasto 26:n puheenjohtaja. Pääluot-
tamusmies.
AnneliinA MAlMikAllio, pian 27-vuotias kotiäiti Pupuhuhdas-
ta. Ylioppilas, lastenohjaaja. Tällä hetkellä puolitoistavuotiaan Amalia- 
tyttären kotiäitinä. Henkilökohtainen varajäsen Jyväskylän perusturva-
lautakunnassa. 

Missä asutte?
Asumme Pupuhuhdassa.

Mitä pidätte asuinalueestanne ja sen tarjoamista palveluista.?
Teemu: Alue on kyllä minun mieleeni. Olen asunut koko lapsuute-

ni lähiöissä joten täällä on hyvin luontaista asustella.  Alue on muuten-
kin mielestäni mainettaan parempi. Ihmiset ovat pääosin todella asialli-
sia ja täältä löytyy tietynlaista yhteisöllisyyttä jota muualla ei välttämät-
tä ole. Huhtakeskus palvelee aivan vieressä josta löytyy tärkeimmät pal-
velut. Oma terveyskeskus on ja neuvolakin löytyy. Myös ulkoilumah-
dollisuuksia on hyvin ja luonto on lähellä. Seppälän liikekeskuskin on 
aivan kivenheiton päässä.

Anneliina: Pupuhuhdalla on huono maine, mutta lapsiperheenä olem-
me saaneet elää täällä todella rauhassa verrattuna esim. aiempiin opiskeli-
jatalokokemuksiin Kuokkalassa. Kaikilla asuinalueilla sattuu ikäviä juttu-
ja, mutta tuntuu että kaikki mikä tapahtuu ”Puparissa” pääsee myös leh-
tiin – ja aina negatiivisessa mielessä… Huhtakeskuksen palvelut lähellä, ja 
omalla mäellä mm. Siwa. Logistisesti sijainti on minusta mahtava. Seppä-
län marketeille kävelymatka tai pari minuuttia autolla tai julkisilla, kes-
kustaan max. 10 minuutin ajomatka. Bussivuoroja Pupuhuhdan mäelle 
voisi mielestäni lisätä.

Olitte kunnallisvaaleissa molemmat ehdokkaina ?
Teemu: Kyllä. Minua pyydettiin kesällä ehdokkaaksi ja hetken asiaa 

tuumattuani päätin suostua. Ehdokkaana olo oli mielenkiintoinen ko-
kemus eikä edes niin aikaa vievä kuin olin alkuun kuvitellut. Kuitenkin 
lopulta jokainen ehdokas tekee vaalityötä omilla ehdoillaan.

Anneliina: Ehdokkaana tuli oltua ja sain tehtyä vaalityöni hyvin omil-
la ehdoillani, tai tässä tapauksessa menin tietysti lapsen ehdoilla, koska lap-
si oli vaalien aikaan vasta vuoden vanha. Teemun suostuttua ehdokkaak-
si minuakin houkuteltiin kovasti, mutta kieltäydyin aluksi juuri siksi, että 
pelkäsin vaalityön vievän kaiken ajan pois lapselta. Suostuin, kun minulle 
vakuutettiin että kaikki on itsestä kiinni. Nyt olen iloinen, että suostuin, ja 
poikihan menestys luottamustoimen.

Mikä sai teidät asettumaan ehdokkaaksi juuri Sosialidemokraatti-
en listalle?

Teemu: Olen ollut jo jokusen vuoden mukana AY-toiminnassa ja jo 
siellä liityin metallin sosialidemokraattiseen ryhmään joten olin jo käy-
tännössä sosialidemokraattisessa toiminnassa mukana ennen kuntavaa-
leja. Olen tavallinen työväenluokkainen ihminen joten työväenpuolu-
een ehdokkaaksi lähteminen oli itsestäänselvyys. Sosialidemokratia on 
aatteena aina pyrkinyt juuri työväestön aseman parantamiseen yhteis-
kunnassa.

Anneliina: SDP:n arvot ovat lähinnä omiani.

Oletteko puolueen jäseniä?
Kyllä molemmat olemme.

Nimetkää mielestänne kaksi haasteellista  asiaa ja  mitä pitäisi tehdä.?
Teemu: Yleisellä tasolla huolestuttaa tavallisten työntekijöiden tu-

levaisuus. EK on aloittanut jo oman ristiretkensä työväestöä vastaan 
ja valitettavasti työntekijöistä monet eivät ole vielä ymmärtäneet mi-
tä on tekeillä. Työntekijöiden pitää tajuta oma yhteiskunnallinen ase-
mansa ja aktiivisesti ruveta toimimaan omien etujensa puolesta. Työvä-
ki muodostaa kuitenkin koko yhteiskunnan selkärangan ja voi paran-
taa asemaansa merkittävästi jos se vain kykenee saavuttamaan tietoisuu-
den ja yhtenäisyyden.

Kaupunkitasolla tietysti eniten harmittaa kaupungin huono talousti-
lanne. Varsinkin teollisuuden häviäminen huolestuttaa koska teollisuu-
desta tavallisesti tulevat ne suurimmat verotulot. Jyväskylästä pitäisi saa-
da tehtyä taas teollisuudelle houkuttavampi kaupunki. Tontteja pitäisi 
kaavoittaa yrityksille ja taata riittävä työvoima.

Anneliina: Jyväskylän taloustilanne ei paljon naurata. Lisävelka ei hou-
kuttele, siispä pitää säästää ja karsia vähän joka paikasta ja jokaiselta. 
Mieluummin niin, kuin että höylättäisiin valtavia summia vain tietyis-
tä asioista.

Työttömiä on liikaa - etenkin nuoria työttömiä. Itsekin olen ollut pitkiä 
jaksoja työtön. Kasvava teollisuus Jyväskylän alueella loisi lisää työpaikko-
ja. Toivoisin myös kotiäitien arvostusta. Kun kerran äidillä on lain takaa-
ma oikeus hoitaa lastaan kotona siihen saakka että tämä on kolmevuoti-
as, se hänelle suotakoon. Työmaailman oravanpyörään ehtii kyllä, ja lapsi-
kin on vain kerran pieni. Usein kuulee, että kotiäiti vain laiskottelee koto-
naan. Väärin, kotiäiti tekee 24-tuntista työpäivää ja kasvattaa lapsestaan 
tervettä ja tasapainoista kansalaista omasta mielestään parhaalla tavalla.

Что нужно уже немолодо-
му иммигранту, прожива-
ющему в Финляндии, для 
поддержания здоровья и 

положительного настоя на 
жизнь? Вести здоровый об-
раз жизни! К этому меня 
подтолкнули танцеваль-
ные занятия, проводимые 
замечательным преподава-
телем, руководителем об-
щества Моникко Алиной 
Ахтамо. На протяжении ча-
са мы не только выполня-
ем различные упражнения 
под бодрящую музыку, но 
и общаемся. У меня появи-
лись новые финские знако-
мые, с которыми мы разго-
вариваем на разные темы. 
И это знакомство не огра-
ничивается рамками заня-
тий. Занимаемся мы в кра-
сивом огромном зеркальном 
зале Гранита в Куоккала, 
где можно увидеть себя со 
стороны. Я теперь стара-
юсь ходить с прямой спи-
ной, обращаю на это внима-
ние. Упражнения выполня-
ем для разных групп мышц, 
в разном темпе, с различ-

ной нагрузкой, что зача-
стую пот течёт по спине. 
Упражения тренируют вни-
мание, память, мышление, 
так как проиходит быстрая 
сменяемость упражений и 
не так-то просто их пра-
вильно выполнить, если не 
думать и не быть внима-
тельным. Много знакомых 
танцевальных мелодий и 
движений, что создаёт ра-
достный настрой. На про-
тяжении всего занятия мы 
улыбаемся друг другу и рас-
стаёмся с хорошим настро-
ением до следующего заня-
тия. Хочу сказать большое 
спасибо организаторам, и в 
особенности Алине, за за-
боту о нашем не только фи-
зическом состоянии, но и 
душевном здоровье. 
Елина Тицкая, член 
объединения Моникко 
Дополнительная 
информация 
www.monikkoyhdistys.com 

Mitä tarvitsee Suomessa asu-
va ikääntyvä maahanmuutta-
ja ylläpitääkseen omaa ter-
veyttä ja positiivista elämän-
asennetta? Vastaus on yksin-
kertainen: terveellisten elä-
mäntapojen noudattaminen! 
Päädyin kyseiseen tulokseen 
osallistumalla tanssillista lii-
kuntaa -tunneille, Monikko 
ry:n Alina Ahtamon ammat-
timaisella ohjauksella. Tanssi-
tuntien aikana, emme pelkäs-
tään harjoittele tanssiliikkei-
tä, vaan vaihdamme kuulu-
misia ja vietämme sosiaalista 
laatuaikaa. Tanssillista liikun-
taa - kerhon myötä olen saa-
nut uusia suomalaistuttavia, 
joiden kanssa keskustellaan eri 
teemoista, myös kerhon ulko-
puolella. Tunnit pidetään kau-
niissa isossa peilisalissa Gra-
niitissa, jossa meillä on mah-
dollista seurata omaa tekemis-
tämme peilin kautta. Tanssil-
lista liikuntaa - tuntien ansiois-

ta olen kiinnittänyt huomiota 
kävelytyyliini ja korjasin sen: 
minulla on nyt hyvä ryhti ”sel-
kä suorana”. Tanssillista liikun-
taa – tunnit ovat rakennettu si-
ten, että siellä tulee kuormitus-
ta moniin lihasryhmiin. Tun-
nin aikana on paljon erilaisia 
liikkeitä ja ne vaihtuvat usein 
musiikin tahdin mukaan. Sik-
si meidän pitää olla tarkka-
na ja reagoida nopeasti niiden 
vaihteluun. Hyvää reaktio- ja 
muistiharjoitusta! Usein hiki 
valuu pitkin selkää. Eri kansan 
musiikki-kappaleet tuovat lisää 
iloisia piirteitä tunneille, jois-
sa on helppo hymyillä. Se an-
taa hyvän mielen ja jaksamis-
ta seuraavalle kerralle asti. Ha-
luaisin kiittää järjestäjiä. Lähe-
tän erityisesti kiitokset Alinal-
le, joka ei pelkästään huolehdi 
meidän fyysisistä voimistam-
me, vaan myös henkisestä ter-
veydestä.

Elina Titskaja, 
Monikko ry:n jäsen
Lisätietoa 
www.monikkoyhdistys.com  
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tanssillisen 
liikunnan ansioista..

Благодаря танцевальной 
физкультурe..

Vasemmalla (kaukana) Kirsti Mäkelä, Aarre Mäkelä, 
Joukko Savolainen, Vasili Rymchine, Tuula Paussi, 
Pirjo Savolainen ja Elina Titskaja. 

HUHTASUO • pupuhuhta

jyväskylän työllisyys- ja taloustilanne huolestuttaa

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.

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 

seppälän autokulma 
on tunnettu 
hyvästä palvelusta
Seppälän autokulmaa pyörittävät isä- Matti ja poika- Jukka On-
kiniemi.

Molemmilla on pitkä kokemus alalta. Autokaupasta, rengaskau-
pasta ja tietenkin autohuollosta, joka on tänä päivänä se pääbisnes. 

Matti aloitti liiketoiminta 90-luvun- laman aikaan. Renkaiden 
maahantuonnilla ja autokaupalla 2000 luvun alusta alkaen on yri-
tystä maltillisesti kehitetty.

Siitä alkaen Jukka on ollut myös mukana pienellä osuudella 
omistajana. Vuonna 2008 Jukka perusti itselleen yrityksen Seppä-
län Autokulman.

Jukalla on kaupallinen koulutus ja Matilla teknillinen koulutus 
ja vankka kokemus.

Näin oli helppo aloittaa yritystoiminta. 
Jukka muisteli että uusiin toimitiloihin muutimme  joulukuus-

sa 2011. Meillä on laaja valikoima henkilöautojen renkaissa auto-
jen huoltotoiminnan lisänä. Meillä on hyvät yhteistyökumppanit  
autojen korikorjaukseen sekä maalaukseen. Pystymme tarjoamaan 
asiakkaille ja heidän autoilleen lähes kaikki palvelut. Tärkeintä on 
hyvä ja joustava palvelu. Näin asiakkaat tulevat aina uudelleen
Tervetuloa Jukka Onkiniemi
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181
Jussila Petri 
FL, projekti-pääl-
likkö

195
Lehtonen Joel 
FM, ohjelmisto-
suunnittelija

209
Suominen Mia 
IT-asiantuntija

Äänestys-
alue 2, 

Jyväskylä 
 LISTA 2E

173
Aapajärvi Tero 
eläkeläinen

174
Blom Jari 
toiminnanjohtaja

175
Heikkilä Terttu 
varatuomari

176
Hellman Janne 
koti-isä, vartija

177
Hietanen Tarja 
tuotepakkaaja, 
pääluottamusmies

178
Hovikoski Mervi 
sairaanhoitaja

179
Hynynen Marjatta 
suurtalouden 
emäntä

180
Höglund Asta 
eläkeläinen

182
Jääskeläinen 
Minna 
järjestötyöntekijä

183
Kanala Sari 
opettaja, yrittäjä

184
Kaukonen Anna 
eläkeläinen, 
henkilökohtainen 
avustaja

185
Kauppinen Jari 
sairaanhoitaja, 
luottamusmies

186
Kelander Mika 
ilmoitus- 
ja levikkimyyjä

187
Kinnunen Raimo 
lähettäjä, 
eläkeläinen

188
Korhonen Timo 
opettaja 

189
Koskinen Esko 
aluemestari

190
Kuusijoki Kari 
taksinkuljettaja

191
Laine Pekka 
vahtimestari

192
Laine Jani

193
Lampinen Tapio 
pastori, dosentti

194
Lehtinen Annikki 
kassatarjoilija, 
eläkeläinen

196
Leppänen Lea 
sairaanhoitaja

197
Linna Esfir 
opiskelija

198
Luukka Noora 
opiskelija, 
ravintolatyöntekijä

199
Melville Tony 
lehtori, 
toimittaja

200
Mikkonen Ilkka 
vastaava ylilääkäri, 
työterveyshuollon 
erikoislääkäri

201
Moradi Ali 
projektityöntekijä, 
datanomi

202
Mäkinen Riitta 
YTM, 
projektityöntekijä

203
Rannila Sari 
erityis-
lastentarhan-
opettaja

204
Ruusuvirta Outi 
erikois-
suunnittelija, MSc

205
Saarela Kerttu 
ruokapalvelutyön-
tekijä, eläkeläinen

206
Saarinen Antti 
herastuomari, 
eläkeläinen

207
Sarja Pertti 
eläkeläinen

208
Suomi Kimmo 
professori

210
Tirkkonen Aune 
toimistosihteeri, 
eläkeläinen

211
Vuorimies Tero 
palomies

Joka neljäs vuosi Keskimaa Osk:n  jäsenistön  keskuudesta valitaan 
satajäseninen edustajisto käyttämään äänivaltaa Keskimaassa. 
Vaali järjestetään postiäänestyksenä 4.-15.3.2013. 
Edustajistoon valitaan 100 jäsentä nelivuotiskaudeksi 2013–2017.
Voit tutustua ehdokkaisiimme myös vaalikoneessa. 

Vaalikone:
s-osuuskauppavaalit.fi/keskimaa

Jyväskylän Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry
Rakennamme yhdessä parempaa Jyväskylää

Keskimaan edustajiston vaali 4.-15.3.2013 
OLLAAN OSUUSKAUPPAVÄKEÄ. ÄÄNESTÄ.

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

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

hinta 345 euroa/hlö
2-hh, puolihoito ja ryhmäviisumi

varaukset ja tiedustelut
A&A Travels oy 

Aaro Kuokkanen 040 836 0676
Leenan matkat 

Leena Silgren 040 5399 375

Perinteinen 
pääsiäismatka Pietariin

29.3-1.4.2013

TARINANKERTOJA

Me istuimme 
hiljaa kuuntelemaan
tarinankertojan tarinaa
Siinä susi söi 
eväät ja korikin
Nakkilan, Karkkilan, Porinkin
ja ryysti Pielisen vettä!
Ja äiti päivitteli ihmettä,
kun ihan ilman marinaa
kävimme hiljaa 
nukkumaan
ja kuuntelimme
kuinka susi ulvoi ja elämöi.
Oma syynsä. 
Mitäs kaiken söi.

                              Sari Kanala

Katson köyhän äidin silmiin,
jonka suonissa vaeltaa väsymyksen tuhka,
mutta sylissä asuu rakkauden kehto.

Katson eksyneen pojan silmiin,
jonka kodissa kummittelee alkoholin orja,
mutta askeleissa kutsuu toivon suunta.

Katson saarretun koulukiusatun silmiin,
jonka aamuissa kuiskailee pelon päivä,
mutta illoissa lohduttaa ääni: selvisit.

Katson nurkkaanajetun työntekijän silmiin,
jonka tehtävissä piinaa lukujen vaatimus,
mutta päätöksissä seuraa ihmisen palveleminen.

Katson harmaan vanhuksen silmiin,
jonka muistoissa raapii menneisyyden kynnet,
mutta maljassa ei maistu katkeruuden yrtit.

Katson rikkirevityn naisen silmiin,
jonka mielessä sataa häpeän räntää,
mutta sydämessä taistelee sanoma: 
kulje vielä huomiseen.   

Katson veljiä ja siskojani silmiin,
joiden kylissä kalvaa sodan kauhut,
mutta sieluissa nousee jälleerakennuksen tuuli.

Katson kuvastimesta omiin silmiini,
joiden pinnalla heijastuu epäuskon talvi,
mutta kätkössä syvemmällä kajastaa
esiinmurtautuva rohkeuden kevät.

Silloin vähän on kaikki kaikessa
kun tartumme kädestä pelon kangistamaa,
ja kun halaamme uupumuksen kuormittamaa.

Silloin yksi askel on tärkein matka 
kun kuuntelemme loppuun asti
mitä sanottavaa on sanojaan etsiskelevällä,
ja kun kysymme rohkeammin
mitä ystävälle oikeasti kuuluu.

Silloin rakkaus on elävä sydän
kun kerromme avoimesti 
kätketyistä tunteista,
ja kun rikomme hiljaisuuden 
puolustaaksemme heikkoa.

Silloin Elämä on paras ystävämme
kun katsomme sisimpämme pohjaan asti,
ja kun levitämme sielun siipemme täysin voimin.

Mikael Taylor
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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

28,00e/h

Angry Birds -linnut nyt Osuuspankin maksukorteissa. 
Tilaa omasi. op.fi/angrybirds

Bongaa Osuuspankin uudet maksukortit.
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NCC Rakennus Oy, ASUNTOMYYNTI
Puh. 050 577 1679/Piia Survo 
Lutakonaukio 7, Jyväskylä
ncc.fi /asunnot

Lohikoski, Jyväskylä
ONNI JA OSKARI
Niittytie 2 ja 4
Lisää uutta vehreän Lohi-
kosken maisemiin! Tyylikäs 
ja kodikas pieni yhtiö, joka 
valmistuu loppuvuodesta. 
Tee kauppa nyt ja voit vielä 
tehdä upeat tyylivalinnat 
uuteen kotiisi.

HUONEISTOESIMERKKEJÄ:
37,0 m2 1. KRS 1H+ALK+KT+S
MH 89.450 €  VH 137.550 €
45,5 m2 2. KRS 2H+KT+S
MH 93.850 €  VH 153.000 €
51,0 m2 1. KRS 2H+KT+S
MH 100.250 €  VH 166.550 €
65,0 m2 2. KRS 3H+K+S
MH 127.750 €  VH 212.250 €
69,5 m2 2. KRS 3H+K+S
MH 129.850 €  VH 220.200 €

ncc.fi /onnioskari

Mankola, Jyväskylä
RATSUMESTARI
Liinaharjankatu 19
Nyt ennakkomarkkinoinnis-
sa viehättävän kotikorttelin 
viimeinen kerrostalo. 
Useissa kodeissa nautitaan 
upeista järvi näköaloista. 
Varaa heti omasi! Arvioitu  
valmistuminen kesä 2014.

HUONEISTOESIMERKKEJÄ: 
55,5 m2  2H+KT+S
MH 100.890 €  VH 166.890 €
63,5 m2  3H+K+S
MH 100.200 € VH 176.400 €
74,0 m2  3H+K+S
MH 105.700 €  VH 194.500 €
82,5 m2   3(-4)H+K+S
MH 124.160 €  VH 223.160 €
89,5 m2   3(-4)H+K+S
MH 132.480 €  VH 239.880 €

ncc.fi /ratsumestari

UUTUUS

Lohikoski, Jyväskylä
MAJAKKA
Turotie 2
Valmiissa kodeissa viihdy-
tään upeita maisemia kat-
sellen. Palvelut kotiovella. 
Laadukkaat materiaalit ja 
viihtyisät kodit. Ylimmän 
kerroksen 109-neliöisessä 
kodissa myös takka. 

HUONEISTOESIMERKKEJÄ:
49,0 m2 6. KRS 2H+K+S
MH 72.570 €   VH 160.770 €
63,5 m2 9. KRS 3H+K+S
MH 90.355 €  VH 204.655 €
67,5 m2 11. KRS 3H+K+S
MH 132.475 €  VH 253.975 €
84,0 m2 10. KRS 3H+K+S
MH 136.500 €  VH 287.700 €
109,0 m2 12. KRS 4H+K+S
MH 249.800 €  VH 446.000 €

ncc.fi /majakka

Muutto-
valmis

Unohda remontit, 
valitse uusi
Unohda pihatyöt, remontit ja huoli. 
Uudessa kodissa on ihanan 
helppoa ja huoletonta asua. 
Sovi esittely! Tutustu myös 

ncc.fi /
asumisturva

POHJOINEN 
JYVÄSKYLÄ

Painosmäärä: 18 000 kpl
Jakelu: Jyväskylä

Päätoimittaja: 
Allan Kemiläinen
Toimittajat:
Jouni Arnberg, 
Marjatta Hynynen,
Seija Pekkala
Tarja Perkiö 
Tony Melville, 
Seppo Patrikainen, 
Birgitta Vänttinen
Salme Sahlbrg
Ilmoitusmyynti: 
Raimo Rajanen

Sivunvalmistus: 
Grafiikka Rutanen
grafiikka@rutanen.fi

Isännöinti-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluja vuodesta 1973
Ahjokatu 26, 40320 Jyväskylä, puh. 010 820 9300

www.sulunkh.fi

Sulun Kiinteistönhoito Oy

TULE KYLPYLÄN LÄMPÖÖN!

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT puh. 014 628 540
Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori
Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä 
laajavuori.rantasipi@restel.fi
www.rantasipi.fi

Tule Rantasipi Laajavuoreen rentoutumaan hyvinvointikeskukseemme 
ja nauttimaan kylpylän lämmöstä. Hoitojen yhteydessä tarjoamme kylpylä-
käynnin puoleen hintaan!  Viikko-ohjelman mukaiset vesijumpat sisältyvät 
kylpylälipun hintaan.

KYLPYLÄN HINNAT JA AUKIOLOAJAT

AINA

UUTTA:  KLUBI-TILAUSSAUNA KYLPYLÄOSASTOLLA!

Avoinna:   ma–to 7–21    |    pe– la 7–22    |    su 7–20
Hinnat: ma–pe klo 7–14**  muina aikoina
Aikuinen* 10,50 (12,50) 15,- (17,-) 
Lapsi 4–14 v.* 6,50 (7,50)  9,50 (11,-) 
Opiskelija, eläkeläinen 6,50 9,50

* YkkösBonus- tai K-Plussa-kortilla. Suluissa hinnat ilman korttia. 
** Ei voim. arkipyhinä eikä koulujen lomien aikana (voimassa kesälomalla) 

Jyväskylän työväenyhdistyksen

125 V. JUHLAVUOdEN 
koulutustapahtuma aalto-salilla

6.4.2013 klo 10–14
sDp:n kuntatalouden vaihtoehdot

tervetuloa!

sUOsIKAA ILmOITTAjIAmme    KIITOs


