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ALUELEHTI           LOHIKOSKI     HUOHTASUO     LUTAKKO  TAULUMÄKI     TIKKAKOSKI     

Suurmielenosoitus Rautatientorilla Helsingissä 18.9.2015 kokosi kymmeniä tuhansia mielenosoittajia 
vastustamaan hallituksen pakkolaki- ja leikkauspolitiikkaa. Kuva: Jouni Pänkäläinen
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KOLIKKOTUVALLA PUHUTAAN POLITIIKKAA
                                                                                                                   

To 12.11. klo 17.30 
To 3.12 kello 17.30

Torstai on toivoa täynnä!                                                                                                                           
Tervetuloa! Ei kysytä jäsenkirjaa

Kahvitarjoilu

puhutaan politiikkaa 

Julkaisija ja kustantaja: Lohikosken-Huhtasuon Demarit 
Päätoimittaja:Allan Kemiläinen
Taitto: Jouni Pänkäläinen
Paino: Lehtisepät Oy
Levikki: 14.000 kpl

1p 39 mm
2p 82 mm
3p 125 mm

6-palstaisen lehden 
palstaleveydet:

4p 168 mm
5p 211 mm
6p 255 mm

Materiaalit 
lehteen:

Mac- ja PC-aineistot: Ohjelmat InDesign CS3, Illustrator 
CS3, PhotoShop (EPS/TIFF/PSD-tiedostot) tai painovalmis 
PDF-tiedosto.Digikuvat: Resoluutio min. 200 dpi, 
ISOnewspaper26v4-profiili

sanomat@wippies.com
Lohikosken-Huhtasuon Demarit
Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C, 
40320 Jyväskylä

Kustantajan virhevastuu ilmoituk-
sesta on korkeintaan ilmoituksen 
hinta.

www.sdplohikoski.fi

Perhejuhliin, koulu-
tus-  kerho- tai kokoustilaksi.                                                                             
Käyttöösi on vuokrat-
tavissa 50 hengen kokoustilat ja                                                                                
15 hengen kabinetti,  keittiö. Edullinen vuokra. 
Kolikkotupa Kolikkotie.2.C Holsti

Varaukset Pirkko Pirtinsola puh. 041 5444901 
pirkko.pirtinsola@pp.inet.fi 

KOLIKKOTUPA ON MONIEN 
MAHDOLLISUUKSIEN PAIKKA

tule mukaan lohikosken - huhtasuon 
Demareiden toimintaan ! 
Lisätietoja puheenjohtaja Allan Kemiläiseltä 
p. 0400 542 859, allan.kemilainen@jkl.fi

Varapuheenjohtaja Raimo Rajaselta 
p. 045 679 8234, raimo.rajanen@gmail.com

KOLIKKOTUVALLA KOLIKKOTIE 2.C  HOLSTI
LAUANTAINA 21.11 KELLO 10 -13 

TULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ !                                                                                                                                           
MYYNNISSÄ LOHIKOSKEN 

ALUEEN HISTORIAKIRJOJA                                                                                                   
TEHTAAN VALOSTA KAUPUNGIN VALOIHIN

VIELÄ MUUTAMA PÖYTÄ VAPAANA                                                                                                                                 

MYYJÄISET KIRPPUTORIMYYJÄISET KIRPPUTORI

VARAUKSET RAIMO RAJANEN 045 6798 234

Nyt jo kalentereihin muistiin: Syysiloa laulaen ja liikkuen -tapahtuma 28.10.2015!
Lohikosken lähiverkko kutsuu Sinut viettämään lokakuista iltapäivää Kolikkotuvalle (Kolikkotie 
2 c) keskiviikkona 28.10.2015 klo 13–15. Ohjelmassa on luvassa kahvit, tietoisku liikunnasta, 
tuolijumppaa ja piirileikkejä, Jokikievarin Laulajien lauluesitys ja yhteislaulua sekä hiljentyminen 
yhteiseen hartaushetkeen.

Tapahtuman järjestelyistä vastaa Lohikosken lähiverkko, jonka muodostavat GeroCenterin 
Osallisuutta lähiympäristöstä -hanke ja seurakunnan Diakonian vanhustyön kehittämishanke, 
kaupungin vanhuspalveluiden toimijat, seurakunta, Lohikosken eläkkeensaajat, Kristilliset 
eläkeläiset sekä vapaaehtoiset. Lähiverkon tavoitteena on ikääntyvän väestön kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin tukeminen.

Olet sydämellisesti tervetullut Syysiloa laulaen ja liikkuen -tapahtumaan! Ota mukaan ystäväsi tai 
naapurisi. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja voit kysyä Katja Pynnöseltä p. 044 7850 196, katja.
pynnonen@gerocenter.fi

tule laulamaan ja liikkumaan !

mYYnniSSÄ !
Lohikosken Sosialidemokraattien 100-vuotis juhlakirja 

tulossa myyntiin lähiaikoina.  
Tilaukset: Allan Kemiläinen allan.kemilainen@jkl.fi  puh.0400542859   

Raimo Rajanen  raimo.t.rajanen@gmail.com puh.0456798234

TYÖVÄNTALOLTA KOLIKKOTUVALLE
VUODET 1904 - 2004

MYYTÄVÄNÄ LOHIKOSKEN 
HISTORIAKIRJOJA.                                                                                                                                      

Tehtaan valoista kaupungin valoihin.                                                                                                                                        
Lohikoski 1872 – 2000. 

Hinta vain 15 € 
Allan Kemiläinen 0400542859
Raimo Rajanen 0456798234 
raimo.t.rajanen@gmail.com 

Hyvä Joululahja vihje  

mYYnniSSÄ !

Tervetuloa juhlimaan isänpäivää jo lauantaina  
7 marraskuuta kello 14,00 Kolikkotuvalle                                                                                                   

Kolikkotie 2.C Holsti

iSÄnpÄivÄjuhla

Juhlapuhe                                                                                                                                             
Monipuolista kulttuuriohjelmaa                                                                                                                  
Laulua esittää Retro ruusut                                                                                                                                           
Aloitamme juhlan keittotarjoilulla

Olet sydämellisesti 
tervetullut!
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Tällä hetkellä turvapaikkaa ha-
kevien ja uutta elämää etsivien 
ihmisten määrä Euroopassa on 
henkeäsalpaava. Niin paljon 
eri etnisiltä taustoilta olevia 
ihmisiä ei ole nähty liikkeessä 
sitten toisen maailmansodan. 
Volyymi on niin suuri, ongelma 
niin akuutti, että Suomen – joka 
ei ole perinteisesti suosikki-
kohde turvapaikanhakijoille 
– on nyt pakko reagoida, ja 
reagoida nopeasti, yhtäkkiseen 
pakolaisvirtaan, joka tarvitsee 
epätoivoisesti majoitusta, ruo-
kaa, terveydenhuoltoa ja ennen 
kaikkea ensiarvoisen tärkeää 
turvallisuuden tunnetta. 

Mikä on käynnistänyt tämän 
liikkeen ja mistä nämä turva-
paikanhakijat ovat alkujaan tu-
lossa? Suurin osa meistä tietää, 
että valtaosa pakolaisista, jotka 
koettelevat Euroopan eteläisiä 
rajoja, tulevat Syyriasta, Ira-
kista ja Afganistanista. Nämä 
kaikki maat ovat jo pitkään 
olleet sotatantereina ja kokeneet 
kaikki kuviteltavissa olevat 
kauhut hirmutekoineen. 

Valtaosa Euroopan tuoreista 
turvapaikanhakijoista on ko-
toisin Syyriasta. He pakenevat 
veristä sisällissotaa, jossa osa-
puolina ovat Bashar al-Assadin 
hallituksen joukot, kapinalliset 
ja pahamaineinen Isis. Vuonna 
2011 Syyrian väkiluku oli noin 
23 miljoonaa. Luvun uskotaan 
nyt pudonneen 17 miljoonaan, 
neljästä viiteen miljoonan pa-
enneen naapurimaihin ja nel-

jännesmiljoonan joutuneen 
konfliktin uhreiksi. Vertailun 
vuoksi, Suomi menetti toisessa 
maailmansodassa noin 85 000 
ihmishenkeä. Syyria, jota pi-
detään pääasiallisesti arabi- ja 
sunnimuslimimaana, on itse asi-
assa etnisesti varsin monimuo-
toinen. Se on puolen miljoonan 
palestiinalaisen koti, se on maa, 
jonka asukkaista kymmenisen 
prosenttia on kristittyjä ja miltei 
saman verran kurdeja. 

Syyrian naapurimaiden ottamat 
valtaisat pakolaismäärät ovat 
moninkertaisia Euroopassa 
nähtyihin. Turkki on nyt miltei 
kahden miljoonan syyrialaisen 
koti, piskuinen Libanon on tar-
jonnut suojan yli miljoonalle ja 
Jordania, Syyrian eteläpuolella, 
on ottanut vastaan puoli miljoo-
naa pakolaista. Näiden maiden 
ponnistelut selvitä näistä val-
taisista pakolaistulvista ovat 
saaneet vain vähän huomiota 
länsimaisessa mediassa – näyt-
tää siltä, että vasta kun ongelma 
on omalla takapihalla, se tulee 
uutisoimisen arvoiseksi. 

Perinteisesti sota ja vainot 
vauhdittavat siirtolaisuutta, 
mutta pelissä on myös muita 
tekijöitä. Yksi niistä on tieto. 
Digitaaliaikakaudella on helppo 
hankkia ja jakaa tietoa; minne 
kannattaa suunnata, mitä reittiä 
kulkea, miten pitää yhteyt-
tä kotijoukkoihin ja muihin 
vaeltajiin. Halpa älypuhelin 
on epäilemättä helpottanut 
ihmisten uskaltautumista riski-

pitoisen matkan aloittamiseen. 
Ei ihme, että Länsi-Turkin lo-
makohteissa vahvat ilmapallot 
menevät kuin kuumille kiville. 
Ne suojaavat kätevästi elintar-
keän puhelimen säilymisen kui-
vana lähdettäessä vaaralliselle 
matkalle kumiveneessä kohti 
Kreikan saaristoa.
  
Toinen siirtolaisuuden kiihdyt-
täjä on ilmastonmuutos. Tällä 
hetkellä valtaosa turvapaikan 
hakijoista pakenee konfliktia 
Lähi-Idässä ja kulkee Länsi-
Balkanin reittiä kohti Keski-
Eurooppaa. Tulevaisuudessa, 
maapallon lämpötilan nousun 
myötä, yhä useamman ihmisen 
oletetaan lähtevän Saharan ete-
läpuolisesta Afrikasta Libyan ja 
muiden Pohjois-Afrikan maiden 
kautta Italiaan ja Espanjaan. Se 
voi olla tätä nykyistäkin kriisiä 
suurempi ongelma hoidetta-
vaksemme.

Kun puhutaan noista Euroop-
paan saapuvista pakolaisista, on 
tärkeää muistaa, että läheskään 
kaikille heistä ei myönnetä 
turvapaikkaa tai oleskelulupaa. 
Saksassa noin 45 prosenttia 
hakijoista saa turvapaikan, 
Ruotsissa noin 77 prosenttia, 
mutta Unkarissa ainoastaan 10 
prosenttia. Turvapaikanhaki-
joiden keskuudessa Saksa on 
ylivoimaisesti halutuin maa; 
peräti 43 prosenttia kaikista 
EU-alueen tammi-kesäkuun 
välisenä aikana jätetyistä 
400 000:sta hakemuksesta 
osoitettiin Saksaan. Ruotsi on 

vastaanottanut suhteessa omaan 
väkilukuunsa paljon enemmän 
turvapaikanhakijoita kuin Sak-
sa – ja Suomi sensijaan huo-
mattavasti vähemmän. Vaikka 
Suomi periaatteessa kannatti 
ehdotusta Kreikassa, Italiassa 
ja Unkarissa olevien120 000 
turvapaikan hakijan jakamisesta 
EU:n jäsenmaiden kesken, 
ratkaisevassa äänestyksessä se 
kuitenkin äänesti näkyvästi ja 
häpeällisesti tyhjää. 

Aivan varmasti meillä on huma-
nitaarinen velvollisuus auttaa 
kaikin mahdollisin keinoin 
näitä kotinsa jättäneitä, kärsiviä 
ihmisiä. Auttamiskeinoja on 
monenlaisia. Se voi tarkoittaa 
rahan tai neuvojen antamista, 
jotta ensisijainen päämäärä ko-
tiinpaluusta onnistuisi kotimaan 
olosuhteiden vakiinnuttua. Apu 
on usein konreettista: läm-
min majapaikka, puhdas peti, 
mahdollisuus lepäämiseen ja 
toipumiseen. Moni turvapai-
kanhakija palaa kotimaahansa, 
jotkut jäävät ja osa epäilemättä 
anoo pääsyä Suomeen myös 
kotiinjääneille perheenjäsenil-
leen. Valtaosa Suomeen jäävistä 
oppii Suomen kieltä, sopeutuu 
uusiin olosuhteisiin ja antaa 
oman arvokkaan panostuksensa 
suomalaiselle yhteiskunnalle. 
Juuri niin pitääkin käydä.

Tony Melville
Kaupunginhallituksen 

jäsen, sd

määränpäänä eurooppa

Siirtolaisuutta vauhdittavat sota, vainot 
ja köyhyys  - ja yhä lisääntyvässä määrin 
myös ilmastonmuutos.

miten jyväskylässä ?
Kangasvuoren sairaala: hätämajoituksessa 
48 turvapaikanhakijaa

Säynätsalon Hannala: tukiasumisyksikkö 
40:lle 16-17 -vuotiaille jo toiminnassa

Vaajakosken Haapaniemi: ryhmäkoti 14:lle 
alle 16-vuotiaille odottaa päätöstä

Puuppolan hoivasairaala: vastaanottokeskus 
140:lle avataan marraskuun alussa

tony melville:

johdetaanko Suomea kuin yritystä, 
jota ei kuitenkaan johdeta?

pääkirjoitus

Elämme sopimusyh-
teiskunnassa, jossa on 
sovittu asioista vuo-
siksi eteenpäin. Nuoret 
ovat perustaneet per-
heitä, opiskelleet, otta-
neet opinto- ja asunto-
lainaa ja rakentaneet 
perhettä siinä uskossa, 
että Suomi katsoo tule-
vaisuuteen perhe- ja 
rahoituspolitiikassa. 

Kun puhutaan toi-
meentulosta, rahasta 
ja velanmaksukyvystä, 
tarvitaan ymmärrystä  
”myötä ja vastoin-
käymisissä”.  Hallitus 
uhkailee pakottavalla 
lainsäädännöllä, joka 
romuttaisi monen per-
heen talouden. Monet 
ovat pankin kanssa 

sopineet maksuojel-
mansa vuosikymme-
niksi eteenpäin. Pitäi-
sikö perheiden nyt 
alkaa elämään kuin 
kvartaalitaloudessa? 

Eikö pitäisikin katsoa 
elämää kuten kat-
soimme ennen? Kun 
tarvitsimme lainaa 
esim. asuntoa osta-
essamme, sovimme 
pankin kanssa mak-
susuunnitelman ja 
ilmoitimme sen hetki-
set tulomme ja varal-
lisuutemme.  Nyt hal-
lituksen kaavailemien 
kurjistamistoimien 
myötä  monen palkka 
tulisi alenemaan, suu-
rimpina kärsijöinä pie-
nituloiset. 

Perheiden taloudelli-
set ongelmat tulevat 
lisäämään myös muita 
ongelmia. Kun hallitus 
on leikkaamassa palk-
koja rajusti, tuleeko 
hallitus ilmoittamaan 
yksipuolisella sopi-
muksella, että valtio-
valta ottaa vastaavan 
prosentin pois perhei-
den asuntolainoista 
tai vuokrista? - Ei var-
maankaan! 

Hallitus elää vain tässä 
hetkessä.  Nyt  sillä 
on kova tarve ansaita 
kannuksensa, saavut-
taa suosiota tietyissä 
piireissä. Ennen edus-
kuntavaaleja annetut 
lupaukset hallituspuo-
lueet ovat unohtaneet 

- äänestäjät eivät ole 
näitä kateettomia lupa-
uksia unohtaneet.  

Hallituksen sanelupo-
litiikan myötä ansio-
työssä olevat ovat vaa-
rassa jättää perinnöksi 
lapsilleen vain hen-
kilökohtaista velkaa. 
Sitä sotkuako vasta 
mietitään seuraavassa 
”kvartaalissa”?

Nyt jos koskaan pää-
töksenteossa kaivataan 
sydäntä ja järkeä.

Allan Kemiläinen
Lohikosken-Huhtasuon 
Demarit puheenjohtaja

allan kemiläinen
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tuukkasenlammen ympäristö kohenee
Kaupunkirakenteen Liikenne- ja 
viheralueet on teettänyt Tuukkasen-
lammen kunnostussuunnitelman. 
Suunnitelman on tehnyt FCG suun-
nittelu ja tekniikka Oy ja Viherteema 
Jyväskylästä. Suunnitelma on ollut 
netissä nähtävillä ja osallisille on 
tiedotettu asiasta kirjeitse. Tulleiden 
palautteiden osalta on ylläpito tehnyt 
linjaukset suunnitteluratkaisuista. 

Suunnitelman mukaan Tuukkasen-
lammessa oleva saareke kiinnite-
tään uudelleen sekä saareen pääsy 
estetään 4 metriä leveällä ruoppauk-
sella. Kiinnitys tehdään junttaamalla 
saaren hetteikön läpi seipäät pohja-
kerroksiin. 

Lammen ympäristössä olevia pusi-
koita siistitään kunnostuksen yhte-
ydessä sekä istutettuja pensaita 
hoitoleikataan mm. alasleikkaamalla. 
Käytävien pinnoitteet uusitaan, sekä 
niiden olemassa oleva valaistus pois-
tetaan. Käytävän varrelle sijoitetaan 
uusia penkkejä sekä roska-asti-
oita. Vanha kulunut silta korvataan 
uudella ja alueella nykyisin oleva 
huvimaja puretaan. Alueella oleva 
beachvolleykenttä kunnostetaan ja 
sille asennetaan uudet pylväät sekä 
verkko. Lammen rantaan istutetaan 
joitakin kappaleita uusia lehtipuita.

Leena Rapo

lohikoski
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Lahjaharjuntielle valmis-
tuva päihdepalvelukoti on 
toinen niistä hankkeista, 
jotka korvaavat nykyisen 
huonokuntoisen Sallaajär-
ven palvelukodin. Niissä 
tehdään kuntouttavaa päih-
detyötä ja ne tarjoavat tuet-
tua asumista asukkailleen.  
Arvioitu valmistumisaika 
on keväällä 2016. 

Kahden pienemmän, 15 
asunnon yksikön perusta-
minen Lohikoskelle ja Myl-
lyjärvelle on tarpeellinen ja 

ajankohtainen, koska nykyi-
sen 40 vuotta toimineen ja 
isoksi paisuneen Sallajärven 
korjaaminen ei ollut talou-
dellisesti kannattavaa.
- Valtion avustus (ARA) 
edellyttää, että yksiköt ovat 
pieniä, enintään 15-paik-
kaisia, ja ne sijoitetaan asu-
tuksen keskuuteen osaksi 
yhteiskuntarakennetta, 
kertoo projektipäällikkö 
Eija Korkalainen.  – Inves-
tointiavustusta on Lahja-
harjun palvelukodille saatu 
925 640 euroa.

Kuntouttava päihdetyö 
palvelukodeissa tarkoit-
taa, että tukea ja apua on 
tarjolla myös virka-ajan 
ulkopuolella eli ympäri 
vuorokauden. Lahjahar-
jun palvelukoti työllistää 
kuusi sosiaali- ja terveyden-
huoltoalan ammattilaista. 
Asukkaat eivät enää tarvitse 
sairaalahoitoa, mutta eivat 
myöskään pärjää itsenäisesti 
kotona. 
- Vaikka päihdeongelma on 
ohi, on toimintakyky hei-

kentynyt vaikkapa muisti- 
tai liikuntaelinsairauden 
takia, toteaa palvelukodin 
johtaja Ritva Anttonen.
Asunnot ovat yhden huo-
neen ja kylpyhuoneen 
kokoisia tavallisia pieniä 
koteja.  Jokainen asukas 
tekee oman vuokrasopi-
muksensa JVA:N kanssa ja 
maksaa oman vuokransa.  
Lisäksi on ateriamaksu, 
koska ruokailu tapahtuu 
yhteistilassa. 
- Joskus asukas kuntou-
tuu niin hyvin, että pääsee 

omaan tai tukiasuntoon asu-
maan. Pääsääntöisesti vuok-
ralaiset ovat kumminkin 
pitkäaikaisia, mukana myös 
muutamia naisia. 

Monille lohikoskelaisille 
naapuriin nouseva raken-
nus taisi tulla yllätyksenä. 
Alkuun sitä luultiin van-
husten palvelukodiksi ja 
joku jo suositteli sitä jo 
anopilleenkin.  

Tulevan yksikön asiakas-
kunta ei kuitenkaan vielä 

kuulu vanhushuollon piiriin. 
Ja päihteiden suhteen naapu-
rusto voi olla rauhallinen.
- Palvelukoti on täysin päih-
teetön. Tämä on rauhallista 
asumista, jatkaa Ritva Ant-
tonen.

Tarja Perkiö

”tavallista rauhallista asumista”

Me Demarinuoret olemme järkyttyneitä 
hallituksen tavoitteesta tuhota nuori-
sotakuu. Edellisen hallituksen työmi-
nisterin Lauri Ihalaisen ajama laki on 
saanut seuraajia monesta maasta. Vaikka 
nuorisotakuu ei työttömyyttä kokonaan 
poistanut, se on hyvä avaus. 

 Nuorisotakuu on nyt povarihallituksen 
kärkihankkeita, mutta siltä viedään pois 
tarvittavat resurssit. Edellisellä hallitus-
kaudella nuorisotyöttömyyden vähen-
tämiseen varattiin 60 miljoonaa euroa. 
Nyt hallitus kaavailee käyttävänsä 
nuorten työllistämiseen ja syrjäytymisen 
ehkäisemiseen 10 miljoona koko halli-
tuskauden aikana. Rahoituksen pienuus 
johtaa hyväksi todetun nuorisotakuun 
näivettymiseen. Samalla kun nuoriso-
takuu romutetaan, tehdään massiiviset 
leikkaukset koulutukseen ja opintotu-
keen.  Nuorilta vedetään härskisti matto 
alta. Kaikki kolme hallituspuoluetta 
keskusta, kokoomus ja ”persut” sanoi-
vat ennen vaaleja, että koulutuksesta ei 
leikata. 

Nuorisotakuu on tarkoitus toteuttaa työl-
lisyysmäärärahojen puitteissa. Demari-

nuorten mielestä tämä ei onnistu koska 
työllisyysmäärärahoja leikataan. Lisäksi 
työpajatoiminnasta ja Etsivä nuoriso-
työn resursseista leikataan. Nuorten 
pitkäaikaistyöttömyys ja työttömyys 
ovat rajussa kasvussa. Tarvitaan tekoja 
ei vain puheita ja leikkauksia.                                                                                                                                

Demarinuoret

hallitus tuhoaa 
nuorisotakuun

Nuoret olivat vahvasti läsnä Rautatientorin suurmielenosoituksessa 
syyskuussa. Hallituksen kaavailemat leikkaukset ovat saaneet myös 
nuoret liikkeelle. Huoli tulevaisuudesta on suuri. 
Kuvat: Jouni Pänkäläinen.

Lohikoskelle valmistuvaan päihdepalvelukotiin tulee 15 pientä asuntoa ja 
yhteiset tilat. Sen rakentaa JVA yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen  
kanssa. 
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Monikko ry:n puheenjohtaja 
ja yhdistyksen hallinnoiman 
Paloma -projektin koordi-
naattori Alina Ahtamo on 
tyytyväinen. Suomalaiseen 
yhteiskuntaan ikääntyviä 
maahanmuuttajia integroiva 
Paloma -projekti (2013-
2015) on saavuttanut tavoit-
teensa ja rakentanut toi-
mintamallin Jyväskylän eri 
asuinalueille.

Ahtamo tietää omasta koke-
muksestaan, kuinka tär-
keää on maahanmuuttajien 
kotouttaminen suomalaiseen 
mentaliteettiin ja toimijuu-
teen. Yli 20 vuotta sitten 
Venäjältä Suomeen tullut 
Ahtamo aloitti integroitumi-
sensa ”nollatasosta”. Matka 
on ollut vivahteikas - haas-
teita unohtamatta. 

Suomen kielen oppiminen, 
suomalaisten käytäntöjen 
omaksuminen ja suomalai-
seen työelämään integroitu-
minen ottivat oman aikansa 
ja vaivansa, mutta Ahtamon 
periksiantamaton ja iloinen 
elämänasenne veivät hänet 
nopeasti pitkälle. 

Elokuva-alalta insinööriksi 
valmistunut Ahtamo sai 
ensimmäisen työkokeilu-
paikkansa  Keski-Suomen 
Yleisradiosta. Tämän jäl-

keen hän on työskennellyt 
muutamissa kotouttamis-
projekteissa Jyväskylän eri 
organisaatioissa. 

Monikko aloittaa

Vuonna 2008 Ahtamo päätti 
perustaa tuttavaverkoston 
kanssa Monikko -yhdistyk-
sen, jonka tarkoituksena on 
monikulttuurisuuden tuke-
minen ja maahanmuuttajien 
integroiminen suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Hänen oma 
taustansa maahanmuutta-
juudesta antoi hänelle oma-
kohtaista näkökulmaa ja 
kokemusta Monikko ry:n 
jäsenkunnan tilanteesta. 

Yhdistyksen onnistuneen 
toiminnan siivittämänä 
Ahtamo aloitti vuonna 2013 
Paloma -projektin. Tavoite 
oli kunnianhimoinen: asuin-
alueittaisen toimintamallin 
rakentaminen ja vakiinnutta-
minen ikääntyvien maahan-
muuttajien ja kantaväestön 
integraation tehostamiseksi 
ja syrjäytymisen ehkäise-
miseksi. Nyt, vuoden 2015 
syksyllä, projektin työn 
hedelmät ovat konkreetti-
sesti esillä: vakiintunutta 
toimintaa, kuten kerhoja ja 
toimintatuokioita, järjes-
tetään viidellä Jyväskylän 
asuinalueella, ja viikoit-

taiseen kerhotoimintaan 
osallistuu noin 50 henki-
löä. Kun mukaan lasketaan 
tapahtumiin osallistuvat niin 
asiakaskunta nousee yli 300 
henkilöön kun kantaväestö-
kin on aktiivisesti mukana. 

Monikon toiminta 
laajenee

- Ikäihmisiä on haastavaa 
saada kotoa liikkeelle ja 
aktivoida säännölliseen toi-
mintaan. Asiakaskunta on 
tasaisesti lisääntynyt, sitä 
mukaa kun positiiviset koke-
mukset ovat levinneet asi-
akkailta tutuille. Eli kyllä se 
”puskaradio” on paras tapa 
saada lisää ihmisiä mukaan, 
toteaa Ahtamo. 

- Toiminnan perustana ovat 
suomen kielen opiskelun ja 
harrastekerhojen lisäksi eri-
laiset tapahtumat. Suomen 
kielen osaaminen on tär-
kein osa suomalaiseen kult-
tuuriin kasvamisessa. Kun 
osaa kieltä edes jotenkuten, 
voi toimia itsenäisesti ja 
asioiden hoitaminen käy 
mahdolliseksi. Tapahtumat 
taas tarjoavat ikäihmisille 
mahdollisuuden sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen vaihtu-
vien teemojen merkeissä, 
Ahtamo lisää.   

”Leipätyönsä” ohella Ahta- 
mo on ollut myös kaksi 
kertaa kunnallisvaaliehdok-
kaana, joiden tulosten myötä 
hän on varavaltuutettu ja 
istuu toista kautta rakennus- 
ja ympäristölautakunnassa, 
ensimmäistä kauttaan ympä-
ristöterveysjaostossa sekä 
varajäsenenä kaupunkiku-
vatoimikunnassa.

Tulevaisuuden 
suunnitelmia

Ahtamon tulevaisuuden-
suunnitelmat työn jatkumi-
sen osalta ovat toiveikkaat. 

Jatkorahoitusta pysyvälle 
toiminnalle on haettu, ja 
Paloma-projektin konseptin 
mukaisia palveluita tarvit-
sevia ihmisiä on runsaasti 
Jyväskylän alueella, mutta 
myös naapurikunnissa. 
Tavoitteena onkin laajentaa 
Paloman toimintaa Keski-
Suomen muihin kuntiin.

Ahtamo painottaa, että 
Monikon ja Paloma -pro-
jektin toimintaan ja tapahtu-
miin ovat tervetulleita kaikki 
kiinnostuneet. Loppuvuoden 
tapahtumalistassa kerhojen 
lisäksi ovat muun muassa 

vierailut Oiva -keskukseen 
13.10 ja 15.10, Naapurit 
tutuiksi -tilaisuudet 22.10 
Huhtasuolla ja 5.11 kes-
kustassa, Kulttuurit kohtaa-
vat Koskelassa -monikult-
tuurinen tapahtuma 24.10 
Äänekoskella, tutustumis-
vierailuja Kotikaari- ja Peh-
torihoiva -palvelutaloille. 
Lisätietoa saa Monikko ry:n 
kotisivuilta (www.monikko-
yhdistys.com.)

Teksti ja kuvat
Valtteri Ahtamo

monikon kasvot

Monikon tanssi- ja lauluryhmä Kalina.
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Kari Kuusijoen tallista löytyi aarre, joka on vuoden 1952 mallinen 
englantilainen Royal Enfield (350 cm3). Pyörä on rekisterissä ja sillä 
Kari välillä ajelee, vaikka tallista löytyykin uudempikin ajopeli. Karin isä 
Vihtori Kuusijoki työskenteli Vapolla työnjohtajana ja Vapon kautta hän 
sai ostettua pyörän uutena. Hän joutui, joutui liikkumaan isolla alueella. 
Tuohon aikaan ei saanut yleensä ostettua muita kuin Itä - Euroopan pyöriä. 
Karilla on tallissa toinenkin harvinaisuus, mutta siitä toisen kerran. 

Tikkakoski jäi  monien mielestä kaupungis-
samme lapsipuolen asemaan. Lukio lope-
tettiin, uimahallikin purettiin. Kuntoilu-, 
liikunta-, nuoriso- ja kokoustilat hävisivät. 
Terveysaseman lääkäripalvelut loppuivat.                                                                                                                                       

Positiivisia asioita on kuitenkin alka-
nut tapahtua. Liinalammen koulu on 
uusi. Puolustusvoimat ovat keskittä-
neet toimintojaan Tikkakoskelle ja se 
on tuonut lisää uusia työpaikkoja ja 
asukkaita. Teollisia työpaikkoja on nyt  
noin 350 -  tehtaan suuruuden aikaan 
noin 600. Monipalvelupiste on avattu 
1.10.2015. Saatavilla ovat jälleen lää-
käri – ja terveyspalvelut, nuorisotilat 
ja kirjasto sekä yhteispalvelupiste.                                                                                           
Mitä tästä kaikesta ajattelevat Tikkakos-
ken Sosialidemokraattien puheenjohtaja 
ammattiyhdistysaktiivi  Tuomo Liukku-
nen ja entinen kunnallispoliitikko Kari 
Kuusijoki ?                 
                                                                                                             
TIKKAKOSKI NOUSEE       
          
Miksi kaupunki on unohtanut teidät 
tikkakoskelaiset?                                                              
- Kuntalaisten mielipiteellä ei ole ollut 
ihmeemmin merkitystä poliittisia päätök-
siä tehtäessä, sanoo Kari Kuusijoki.
- Niin on,  täällä on ollut pitkään lääkä-
ripula, lukio ja uhmahalli viety!, pohtii 
Tuomo Liukkunen.

Olisiko uimahalli pitänyt korjata?
- Perusteellinen kuntokartoitus olisi 
pitänyt tehdä ja sen jälkeen peruskor-
jata. (KK)                                          
- Totta kai olisi pitänyt säilyttää ja 
korjata. Käyttäjissä oli paljon lapsia ja 
vanhuksia. (TL)

Oletteko tyytyväisiä kun 1.10 on 
avattu uusi Monipalvelupiste?
- Kyllä nyt meillä on uutta vastaavat moni-
puoliset hyvät tilat ja palvelut. Lääkäri-

palveluiden lisäksi pidän tärkeänä, että 
saatiin kirjasto ja tilat nuorisolle. (KK)                                                                                   
- On tärkeää, että saatiin omalle kylälle 
palvelut. Monien oli hankala päästä 
Palokkaan tai keskustaan lääkäriin ja 
kirjastoon. (TL)

Kylällä puhutaan että uusi monitoi-
mipiste on liian pieni?                                                                                  
- Aika näyttää tilojen toimivuuden.(KK)                                                                                         
- Saattaa olla, että aika näyttää. Hyvä 
kun vihdoinkin saatiin näin hyvät pal-
velut. (TL)

Mitä mieltä olette siitä, että ter-
veyspalvelut ostetaan Mehiläiseltä?                                                                   
- Olen tyytyväinen, että terveyspalvelut 
saatiin. SOTE – uudistus tulee näyttämään, 
miten palvelut järjestetään jatkossa.(KK)                                                                                                                                        
- No kun ei saatu Terveyskeskukseen 
lääkäreitä, niin pakko on ostaa palvelut 
yksityiseltä.(TL)

Mikä merkitys lentokentällä on?                                                                                                                          
- Merkitys on suuri koko seutukunnalle. 
Lentomatkustajien määrä on ollut kas-
vussa ja se on tuonut töitä takseille.(KK)                                                                                                        
- Lentoyhteys on tärkeä koko maakun-
nalle. Yritysten pitäisi hyödyntää sitä 
enemmän markkinoinnissa. Puolessa 
tunnissa on jo Helsingissä. (TL)

Miksi kannattaa muuttaa asumaan 
Tikkakoskelle?                                                                                            
- Olen asunut täällä puolivuotiaasta asti. 
Asun lapsuuden kodissani, jonka olen 
peruskorjannut. Voin suositella kaikille 
muuttamista tänne jos pitää maaseutu-
maisesta asumisesta. (KK) 
- Tikkakoski on rauhallinen viihtyisä 
paikka asua. Kun saataisiin vielä pal-
veluja lisää, ettei tarvitsisi hakea kau-
empaa. Asuin puoli vuotta lähellä 
keskustaa, mutta en viihtynyt ja palasin 
takaisin. (TL)

tervetuloa tikkakoskelle

autotalliaarre

Liinalammin koulu ja päiväkoti ovat uusia ja sijaitsevat samassa 
kiinteistössä. Ratkaisu on hyvä, kun opitaan jo tarhaiässä käymään 
samalla koululla.  Entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueen koulut 
on saneerattu tai tehty uutta. Liinalammen lisäksi on uusittu Palokan, 
Vaajakosken, Jyskän, Keskipalokan koulut. Osa rakennusrahoista on 
tullut, kun myytiin Valon osakkeet. Rahojen käyttö perustui kuntaliitos 
sopimukseen.

Aimo Kuitunen, Tuomo Liukkunen ja Kari Kuusijoki tutustumassa uuteen 
Tikkakosken monipalvelupisteeseen.  
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Siitä on neljä vuotta, kun 
Anders Breivik vei Nor-
jassa autopommin viras-
totalon aukiolle. Pommi 
raunioitti koko aukion 
ja useita ihmisiä kuoli. 
Tämän jälkeen Breivik 
teki julman joukkomur-
han Utoyan saarella, 
jossa oli Norjan Sosiali-
demokraattisen nuorison, 
AUF:n kesäleiri. Brei-
vik surmasi 69 demari- 
nuorta kylmäverisesti.                                                                                                                                  

Breivikin aateveljiä 
yhä Suomessa.
                                                                                                                              
Breivikin mielestä hänen 
tekemänsä iskut olivat 
välttämättömiä Norjan 
ja Euroopan säästämi-
seksi monikulttuurisuu-
delta ja islamilta. Hän 
vastusti maahanmuut-
toa ja oli vakuuttunut 
siitä, että Utoyan saarella 
olleet vasemmistolaiset 
nuoret olisivat edistä-
neet Norjan muuttumista 
monikulttuuriseksi ja 

islamilaiseksi maaksi.                                                                                                                                          

Kuulostavatko Breivi-
kin näkemykset tutuilta? 
Aivan samaa mantraa 
hoki tänä kesänä eräs suo-
malainen kansanedustaja 
aivan Utöyan surmien 
muistopäivän kynnyk-
sellä. Sen jälkeen ääri-
oikeistolaisen Suomen 
Vastarintaliikkeen edusta-
jat pahoinpitelivät kolme 
ihmistä Jyväskylässä.                                                              

Aukiolle, jossa hirmuteot 
alkoivat Norjassa, avattiin 
”22.7.2011” -muistonäyt-
tely. Astuimme norja-
laisen ystäväni kanssa 
sisään näyttelyyn. Ensim-
mäisessä huoneessa ei 
s a a n u t  v a l o k u v a t a . 
Huoneen seinillä oli 77 
hymyilevää kasvokuvaa. 
Jokaisen kuvan alla oli 
nimi, ikä ja kotipaikka. 
Jokaisen henkilön elämän 
Breikvik lopetti. Läh-
dimme näyttelystä hil-
jaisina. Molempien pos-

joukkomurha ei lannista nuoria

killa valuivat kyyneleet.                                                                                                                                       

Muistoleiri             
                                                                                                              
Tunnin bussimatkan jäl-
keen odotan lauttaa ran-
nalla. Vastarannalla siin-
tää saari, jonka pihalla on 
valkoinen rakennus. Se on 
Utöyan saari. Minut ympä-
röi satojen iloisten norja-
laisten nuorten demarien 
joukko, jotka kantoivat 
isoja reppuja telttoineen 

ja retkipatjoineen. Joil-
lakin on mukanaan lip-
puja, joissa julistetaan 
solidaarisuuden ja rauhan 
sanomaa. Hetken kuluttua 
Norjan Demarinuorten 
puheenjohtaja Mani Hus-
saini avaa leirin puhel-
laan. ”Rakas Utöyan, me 
olemme palanneet kotiin.” 
Hussaini puhuu terrorin ja 
ääriliikehdinnän voitta-
misesta, kansainvälisestä 

solidaarisuudesta,  naisten 
asemasta ja ydinaseitten 
kieltämisestä. (Toimi-
tuksen huomautus: USA 
aikoo tuoda uusia ydin-
aseita Saksaan.) 

Hussainin puheesta ja 
ihmisjoukosta pulppuaa 
voima, taistelutahto ja 
usko parempaan maail-
maan. Kauheita asioita 
tapahtuu, mutta nämä 
nuoret eivät suostu tai-
pumaan niiden edessä. 

Taistelua oikeudenmu-
kaisemman maailman 
puolesta on jatkettava. 

Tänä vuonna Utöyan 
leirille osallistui lähes 
tuhat nuorta, joista osa 
oli paikalla myös terrori-
iskun aikaan.  Heidän 
joukossa oli matkaker-
tomuksen kirjoittanut 
Sosialidemokraattiset 
Opiskelijat – SONKry:n 
puheenjohtaja Hanna 
Huumonen Jyväskylästä.                                                                                                      
Laajempi matka kertomus 
on luettavissa Dooris- 
lehdessä. 

Hanna Huumonen

kuva: JP

tule kuuntelemaan ja
 keskustelemaan 

torstaina 22.10. klo 18.00 
huhtasuon kirkolle
nevakatu 6, 40320 jyväskylä

tietoa turvapaikanhakijoista

illassa mukana: punainen Risti
     lohikosken ja 
     huhtasuon toimijat

illassa mukana: punainen Risti   
     lohikosken ja 
     huhtasuon toimijat

tervetuloa !tervetuloa !
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Kauan odotettu hetki koitti 
elokuussa, kun alueen uusin 
koulu otettiin käyttöön. Ra-
kennuskopleksi on Jyväskylän 
kaupungin ja Tilapalvelun 
ensimmäinen elinkaari- ja 
kumppanuusmallilla toimiva 
ja toteutettu rakennushanke 
Jyväskylässä.

Kokonaisuuteen kuuluu päi-
väkoti, jossa johtajana toimii 
Saija Riihinen.

Yhtenäiskoulu käsittää vaa-

tivan erityisen tuen ryhmät,  
joissa on yhteensä 80 oppi-
lasta Jyväskylästä ja muu-
alta Keski-Suomesta. Yleis-
opetuksessa on loput noin 
800:sta oppilaasta. Suuresta 
oppilasmäärästä huolimatta 
luokkakoot ovat noin 20-28 
oppilasta luokkaa kohden.

Olin käynyt tutustumassa 
kouluun jo avoimien ovien 
päivänä. Nyt olin sopinut ta-
paamisen rehtori Kirsi Ruop-
pilan kanssa, joka esitteli 

tarkemmin taloa ja toimintaa 
siellä. Hän kertoi olleensa 
alusta asti suunnittelemassa 
koulua ja saaneensa toimivuu-
den kannalta tärkeitä muutok-
sia suunnitelmiin mm. leveät 
käytävät. Myöskin koko hen-
kilöstö on voinut vaikuttaa ti-
lojen mahdollisimman hyvän 
toimivuuden suunnitteluun. 
Valmiissa rakennuksessa huo-
maa monia tärkeitä seikkoja,  
jotka helpottavat arjen toimi-
vuutta.

Koulussa kaikki on uutta - 
mitään vanhaa ja käytettyä ei 
taloon ole tuotu. Tällä tavoin 
on haluttu turvata talon sisäil-
man puhtaus. Rakennuksessa 
liikutaan sisällä sukkasillaan 
tai sisäjalkineissa, myöskin 
samasta syystä. Poikkeuksen 
tekevät fysiikan-, kemian- ja 
teknisten käsitöiden luokat.  
Näissä turvallisuuden vuoksi 
käytetään jalkineita.

Kävimme tutustumassa luok-
kiin. Luokissa on pulpettien 
ja istuinten hankinnassa huo-
mioitu niin oppilaan kuin 
opettajankin hyvä työergono-
mia. Ylemmillä luokilla on 
työtuolit, joissa korkeutta voi 
säädellä kullekin sopivaksi. 

Kysellessäni oppilaiden tun-
temuksia uusista tiloista he 
kehuivat niitä hienoiksi ja 
hyviksi. Sukkasillaan kul-
kemisessa on kuitenkin oma 
opettelemisensa, eikä se kaik-
kia miellytä, mutta muuten 
OK.

Kaikilla oppilailla on omat 
nimetyt vaatenaulakot, yläas-
telaisilla lukitut kaapit. Ylä-
asteella ei ole omaa luokkaa 
vaan kierretään eri aineiden 
luokissa. Tavarat saa silloin 
jättää kaappiin.

Tärkeä osa koulua on myös 
hieno, avara ja valoisa ravin-
tola. Sisääntullessa on useita 
käsienpesupisteitä. Ruokaa 
on tarjolla neljästä eri aloi-
tuspisteestä mikä vähentää 
jonotusta. Jokainen saa itse 
ottaa myös lämpimän ruon.  
Tämä todettiin hyväksi käy-
tännöksi.

Musiikkiluokassa on useita 
erilaisia instrumentteja. Lii-
kuntasali on iso ja monipuo-
linen ja salilla on paljon myös 
koulun ulkopuolista käyttöä.  

Suuri koulu vaatii myös run-

saasti henkilökuntaa, jota on 
130-140 henkeä. Koululla 
on runsaasti koulunkäyn-
tiohjaajia, koulukuraattori, 
koulupsykologi sekä kaksi 
terveydenhoitajaa, joista aina 
toinen on paikalla ja toinen 
yhden päivän viikossa Pupu-
huhdan koululla. Myös lääkäri 
on tavattavissa aina tiistaisin. 
Lääkäri tekee ikäluokkatar-
kastuksia koko vuoden ajan.

Ei niin hyvää ettei jotain 
huonompaakin. Kaikkia tar-
vittavia kirjoja ei ole voitu 
hankkia, vaikka lisärahoitus-
takin on saatu. Koska mitään 
vanhoja kirjoja ei ole tuotu 
uuteen kouluun, ei ole voitu 
kierrättää kirjoja entiseen 
tapaan.  Normaalisti kirjoja 
kierrätetään jopa 7-8 vuotta. 
Jyväskylässä oppitarvikkei-
siin on käytettävissä oppi-
lasta kohden vuodessa 120-
150euroa/ vuosi. Tämä on 
selvästi alhaisin määräraha 
verrattuna muihin isoihin 
kaupunkeihin.

Koulu toimii hyvässä yhteis-
työssä myös alueen nuoriso-
tilan Perttulan henkilöstön 
kanssa. Kaksi alueen nuoriso-
työntekijää Sini Hast ja Ismael 
Sheik Musse ovat osan työ-
ajastaan koululla. Yhteistyö 
toimii erinomaisesti Perttulan 
ja koulun kesken.

Koululla toimii Avartti-ryhmä, 
jossa on 20 nuorta -  pääasi-
assa maahanmuuttajia. Avartti 
on menetelmä, jossa siihen 
sitoutuneet nuoret suorittavat 
eritasoisia tasoja, pronssi-, 
hopea- ja kultatason. Tasot 
sisältävät eri osioita:
1. seikkailuosio: 1-3-4 yötä 
teltassa tai mökissä metsään 
leiriytyen

2. palveluosio: 1 tai useampi 
kerta viikossa vapaaehtois-
työssä toimien
3. liikuntaosio: esim. jalkapal-
lo 1 kerta viikossa ohjatussa ja 
valvotussa ryhmässä
4. taito-osio: soitto, laulu, 
kädentaidot
Mitä korkeammalle tasolle  
haluaa, sinne pääsemiseksi 
pitää toimia usein,  aktiivisesti 
ja ahkerasti. Kerran vuodessa 
jaetaan tasotunnukset Smol-
nassa Helsingisissä. Huhta-
suolaiset ovat olleet mukana 
kahdesti. Toisella kerralla 
tunnukset ja kunniakirjan ja-
koi Englannin prinssi Edvard. 
Avartti-toiminta on ympäri 
maailmaa toimivan Englannin 
kuningashuoneen hyvänteke-
väisyyskohde.

Koululla toimii myös Harri 
Koiviston vetämä orkesteri-
kerho puhallinsoittajille.

Tullessani kouluun ihailin 
myös koulun ulkopuolella 
olevia ja välituntiliikuntaan 
kannustavia laitteita ja viih-
tyisää pihaa. Koulun edustalla 
on osa piharakenteista vielä 
kesken. Voi vain kuvitella 
kuinka viihtyisä alueesta tu-
lee. Saamme huhtasuolaisina 
olla todella ylpeitä siitä, että 
olemme saaneet lapsillemme 
näin hienon koulun. Toivo-
tan työniloa kaikille tiloissa 
toimiville.

Teksti ja kuvat
Marjatta Hynynen

lukukausi alkoi uudessa 
koulussa huhtasuolla

Kirjasto avattiin vuonna 
1979 ja tilat olivat alkupe-
räisessä kunnossa vielä 36 
vuotta myöhemmin. Kir-
jaston ovet sulkeutuivat 
kesäkuun alussa ja remontti 
pääsi alkamaan. Uudistetun  
kirjaston avajaisia vietettiin 
14. syyskuuta 2015.

Aukioloajat ovat ma, ti ja 
to klo 13.00-19.00 sekä 
ke ja pe klo 10.00-16.00. 
Lehtilukusali aukeaa tuntia 
aikaisemmin.

Suuri eteisaula  on nyt kol-
mannes entisestään pitäen 
kuitenkin sisällään WC:t 
asiakkaita varten. Käynti 
Perttulan nuorisotilaan on 
suljettu ja sinne on tehty 
oma sisäänkäynti. Lehtilu-
kusalissa on uudet värikkäät 
kalusteet.

Kirjaston takaosan erilli-
nen tila on nyt yhdistetty 
muuhun osaan ilman väli-

seiniä. Lasten kirjat ja satu-
tuntinurkkaus ovat entisillä 
paikoillaan. 

Kaikki kirjaston kalusteet on 
vaihdettu uusiin. Nojatuolit 
ovat värikkäitä ja kutsu-
vat istumaan. Koko tila on 
avara, valoisa ja värikäs. 
Ulko-ovesta tullessa kiin-
nitti huomion hieno harmaa 
laattalattia.

Juttelin vastaavan kirjas-
tonhoitajan Anni Salosen 
kanssa, joka työskentelee 
Huhtasuon kirjastossa.

Huhtasuon kirjaston johta-
jan Tuija Venäläisen työ-
piste sijaitsee muualla. Anni 
Salosen kertoi kirjastomme 
olleen remontointivuorossa 
kaupungin kirjastoista. 
Tämä oli tietenkin meille 
positiivinen päätös, sillä 
useinhan keskustellaan siitä 
mikä kirjasto suljetaan.

Totesimme että huhtasuo-
laiset ovat käyttäneet aktii-
visesti kirjaston ja lukusalin 
palveluja. Tärkeä kirjaston 
käyttäjä on ollut myös Huh-
tasuon koulu,  josta opettajat 
ovat tuoneet oppilaitaan 
tutustumaan kirjastoon ja 
käyttämään sen palveluita. 
Lapsiasiakkaiden osuus 
onkin suuri johtuen kou-
lusta. Vanhemmat tuovat 
myös lapsia satutunneille, 
joita on joka toinen tiistai klo 
9.30 alkaen 15. syyskuuta.

Tietokoneen käytön opas-
tusta on joka toinen maanan-
tai klo 13.30-14.30, 5. loka-
kuuta lähtien. Opastajina toi-
mivat ikääntyvien yliopiston 
ohjaajat. Asiakaskäytössä 
on kolme tietokonetta ja 2 
tiedonhakukonetta.

Uutena palveluna on liikun-
tavälineiden vuokraus kir-
jastokortilla. Laina-aika on 
kaksi viikkoa. Saatavilla on 

mm. kahvakuulia, kävelys-
auvoja, tasapainolautoja, eli 
pie- niä liikuntavälineitä. 

Tulipa hyvä mieli käynnis-
täni kirjastossa. Olemme 
saaneet pitää kirjastomme ja 
saaneet sen remontoituna ja 
entistä ehompana. Käyttäkää 
hyvät huhtasuolaiset sen 
palveluita hyväksenne !

 

Teksti ja kuva
Marjatta Hynynen

huhtasuon kirjaston uusi tuleminen

B C

D

A

Rehtori Kirsi Ruoppila

Koulussa on modernit valoisat uudet tilat.

Kirjastonhoitaja Anni Salonen
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Olen Jarno Kemiläinen 39-vuotias vanerityöntekijä. Asun perheeni 
kanssa Laajavuoressa. Perheeseeni kuuluu avopuoliso ja kaksi 
muksua Olga 10 vuotta ja Otto 7 vuotta.

Työskentelen UPM:n Säynätsalon vaneritehtaalla pääluottamusmie-
henä ja olen Puuliiton valtuuston jäsen. Solidaarisuus, heikompien 
puolustaminen ja työelämän oikeudenmukaisuus ovat itselleni tärkeitä 
asioita. Sosialidemokraattinen puolue oli siksi ainut vaihtoehto, kun 
poliittinen aktivoitumiseni tapahtui viime syksynä.

Mielestäni nykyinen hallitus on toimillaan hajottamassa suomalaista 
hyvinvointiyhteiskuntaa, vaikeuttamassa eläkeläisten toimeentuloa, 
asettamalla lapsiperheet ja opiskelijat ahtaalle sekä alistamalla pal-
kansaajat palkanalennuksiin. Tämä ei vaan yksinkertaisesti käy!

Vaikka Suomella menee huonosti se ei tarkoita sitä, että suomalai-
silla yrityksillä menee huonosti. Suuret suomalaiset yritykset tekevät 
hyvää tulosta koko ajan. Silti julkisuuteen luodaan yritysjohtajien 
kautta kuvaa kuinka yrityksillä menee huonosti ja kuinka suomalainen 
työ on kallista ja duunarit ahneita ja joustamattomia. Työntekijä-
puolta ajetaan hankalaan asemaan käyttämällä uhkailua ja pelottelua. 
Yritysjohtajat ovat ilmoittaneet, että investoinnit tullaan tekemään 
jatkossa ulkomaille, koska Suomessa  työn teettäminen on kallista. 
Samaan hengenvetoon maan hallitus on uhannut tiettyjen verojen 
kovennuksilla ja pakottavalla lainsäädännöllä, jos työntekijäpuoli ei 
suostu merkittäviin heikennyksiin työehtosopimuksissa. Näistä lähtö-
kohdista on aika vaikea ruveta neuvottelemaan yhteiskuntasopimusta 
tai ylipäätään yhtään mitään. Suurta vedätystä koko juttu. Valtio on 
tukenut isoja pörssiyhtiöitä miljoonilla euroilla viime vuosina ja yri-
tykset ovat kiitokseksi sulkeneet tehtaita ja potkinut ihmisiä pihalle. 
Isot pörssiyhtiöt eivät ajattele Suomen etua vaan pelkästään yrityksen 
pörssiosakkeen arvoa. Miksi Metsä Fibre rakentaa Äänekoskelle 1,2 
miljardia maksavan biotuotetehtaan, jos Suomessa on liian kallista 
ja hankalaa työvoimaa? 

Työläisperheissä joudutaan nyt jo karsimaan vähemmän tarpeellisia 
menoja pois esim. lasten harrastuksia, kun eurot eivät tahdo riittää 
edes pakollisten laskujen, ruuan ja asumiskulujen hoitoon. Nyt pitäisi 
vielä olla valmiina pudottamaan ansiotulojakin. Ei ole suomalaisen 
työntekijän vika, että Suomesta on kallis yhteiskunta elää. Työntekijä-
puoli on ollut jo  aika monta vuotta maltillinen palkankorotuksissaan. 
Mahtaisiko näistä useita vuosia jatkuneista lähes nollasopimuksista 
löytyä syy siihen, että kotimaanmarkkinat eivät lähde nousuun. Nyt 
tuntuu siltä, että ratkaisuja pyritään tekemään pelkästään suurten 
pörssiyhtiöiden hyödyksi. Keille vähintään 5 % tuottavuushyppyä 
tehdään ja miten paljon se lisää kulutusta kotimaassa?  Toki on tär-
keää saada vientiteollisuus kuntoon, mutta yritysten pitää itse laittaa 
myyntiorganisaationsa kuntoon ja etsiä uusia markkinoita tuotteilleen. 
Yrityksiä ei pelasta se, että yritetään ajaa suomalainen työehtosopi-

musjärjestelmä alas.

Miten tämä EK:n  ja hallituksen 
ajama politiikka auttaa lähiön 
ostarin kukkakauppiasta tai par-
turikampaajaa? Jos duunari saa 
lisää rahaa käyttöönsä, se ohjautuu 
suoraan kotimaiseen kulutukseen, 
rakentamiseen, remontointiin, 
auton vaihtamiseen tai vaikkapa 
lähipalvelujen ostamiseen.

Terveisin
Jarno Kemiläinen

Perttulan ovet sulkeu-
tuivat kesäkuun alussa 
remontin vuoksi. Osa 
tiloista on saatu käyttö-
valmiiksi. Pientilat avau-
tuivat syyskuussa, mutta 
sali ja olohuoneet ovat 
vielä kesken. Valmiissa 
tiloissa on harmaa kivi-
lattia kuten kirjastossakin. 
Lisäksi Perttula on saanut  
omat WC-tilat. Entinen 
aula on jo käytössä, siellä 
on iso biljardipöytä ylä-
puolellaan siihen  sopiva 
valaisin. 

Suuri muutos remon-
tin yhteydessä on oma 
sisäänkäynti Perttulaan, 
joka on terveysaseman 

puolelta taloa.

Marjatta Saikkonen kertoi 
nuorten pelaavan pienti-
loissa myös paljon erilai-
sia lautapelejä. Hän kertoi 
t i loissa kokoontuvan 
aukioloajan ulkopuolella 
myös muita ryhmiä.

Perttula on avoinna ti, 
ke, to klo 14.00-20.00 ja 
perjantaina  13.00-16.00, 
kerran kuussa perjantaisin 
klo 15.00-22.00

Päivällä  ovet ovat avoinna 
klo 14.00-20.00. 4-6. 
luokkalaiset saavat olla 
tilassa klo 16.00 saakka
ja vanhemmat nuoret 

voivat viipyä klo 20.00 
asti.

Perttula  poikkeaa muista 
nuorisotiloista sillä, että 
siellä tarjotaan ti, ke ja 
pe klo 14.30 ilmainen 
välipala.Tämä on mahdol-
lista yhteistyössä Elämän 
Leivän ja Hyvinvointia 
Huhtasuolle -projektin 
kanssa. 

Kerron seuraavassa leh-
dessä lisää Perttulasta 
kun sen remontti on saatu 
valmiiksi.

Marjatta Hynynen

perttulan 
nuorisotilassakin 
remontoidaan

terve toverit!

Uusi avantouintikausi 2015-2016 on alkanut. Uimakop-
pia on remontoitu kesäaikana, ja nyt on naisille ja mie-
hille omat pukuhuoneet. Toivomme että ne palvelevat 
käyttäjiään entistä paremmin.
Nyt syksyllä on paras aika aloittaa talviuinti jatkaen 
kesäuintia ennen pakkasten tuloa.

Kausimaksu on 30.00euroa/ henkiö, ja sen voi maksaa 
Kylätoimistoon, Nevakatu 1.
Aukioloajat ovat ma-to klo 9-17 ja pe 9-15. Kun olet 
maksanut kausimaksun tietosi tallennetaan luki-
tusjärjestelmään ja 1-2 päivän sisällä lukko aukeaa 
puhelinsoitolla. Soitto on maksuton.

Uintiterveisin ASAry

kaakkolammella uiDaan

Aloitamme aina 
päiväkahvilla.  
Kuuntelemme luentoja 
terveydestä ja monesta 
muusta.  Laulamme 
yhdessä, pelaamme 
Bingoa ja Boccieta.
Käymme yhdessä 
teatterissa ja retkillä.                                                                                                                                        
                                         
12.10  kello 12 vieraana 
ATTENDON edustaja 
kertomassa Kolikkotien 
ikäihmisille  tulevasta  talosta. 
Ulkoilu & Puutarha – teeman 
mukainen  mummola 
ikäihmisille valmistuu 
keväällä 2016. 

19.10 klo 12 Lähteelät 
laulattavat. Lauletaan yhdessä.

2.11 klo 12 vieraana 
Ortopedia asiantuntija 
Tommi Haapalainen.

16.11 klo 12 kerhon 
syykokous. 

elÄkelÄinen olet teRvetullut mukaan  
lohikoSken elÄkeenSaajien tilaiSuukSiin

Kokoonnumme joka maanantai kello 12.00 -14.00   
Kolikkotuvalla osoitteessa Kolikkotie 2.C Holsti

Lohikosken Eläkkeensaajien 
toiminnasta lisätietoa:

Puheenjohtaja 
Seppo Luukkonen 
0466531614

Sihteeri 
Raimo Rajanen 
0456798234
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keSki-Suomen
kotimattopeSula

oy

Vasarakatu 17, 40320 Jyväskylä
Avoinna ma-pe 8-18, la 9-14

www.jklmattopesu.com

Ompelukonekorjaamo.fi
Vapaaherrantie 11

Vasarakatu 21
40320 JYVÄSKYLÄ
Puh. 010 666 3930

Ark. 8-17, sesongissa la, 9-14

Pasi Juha Sirpa

Ompelukonehuolto

Vain tällä ilmoituksella

Voimassa 31.10.2015 asti

59 € (norm. 74 € )
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Tervetuloa 
tutustumaan 

Huhtahiukseen !
Teitä palvelevat KC-

värimestarikampaajat Tiia ja Salla

Avoinna ark. 9-17 (myös ilta-aikoja)

puh. 0440 995 445

Parturi Kampaamo

huhtahius
Nevakatu 1 (Huhtakeskus), 40340 Jyväskylä

Löydöt meidät myös facebookista!

Kotiinkuljetus 5 km 2 kpl, 
muutoin veloitus.

RAVINTOLA      PIZZERIA

Ma-La 10.00-21.00
         Su 11.00-21.00

www.ravintola-opera.com

Päivittäin
vaihtuva
LOUNAS

750

Syö niin paljon 
kuin jaksat !

Puh. 014 677 053
Olemme osoitteessa

Ahjokatu 14-16
Seppälän liikekeskus.

TERVETULOA !

Puh. 014-676 203
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

Puh. 014-272 027
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

Pääskyntie 4
40320 Jyväskylä

p. 050 3600 127
toimisto@varppaaja.fi

www.varppaaja.fi

- Kodin siivouksessa
- Viikkosiivouksessa
- Suursiivouksessa
- Muuttosiivouksessa
- Ikkunoiden pesussa
- Lehtien haravoinnissa

HYVINVOINTI JA KOTIPALVELUYRITYS

Väinönkatu 7
JYVÄSKYLÄ

010 231 4400
www.aaltosali.fi

Isännöinti-,
siivous-

ja kiinteistön-
hoitopalveluja
vuodesta 1973

Ahjokatu 26, 40320 Jyväskylä
Puhelin 010 820 9300

www.sulunkh.fi


