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Kustantajan virhevastuu ilmoituksesta 
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Tule mukaan Lohikosken - Huhtasuon 
Demareiden toimintaan ! 
Lisätietoja puheenjohtaja Allan Kemiläiseltä 
p. 0400 542 859, allan.kemilainen@pp.inet.fi

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

Huhtasuolla on vuodesta 
1997 toiminut Huhtasuon 
ASA ry:n ylläpitämä Kylä-
toimisto. Nimi ASA tulee 
sanoista ASukas Apu, eikä 
se tarkoita asukasyhdistystä.  
ASA koostuu viidestä alu-
eella toimivasta toimijasta, 
joita ovat: Ski Jyväskylä 
ry. JyväsRoma ry., Huh-
tasuon Eläkkeensaajat ry., 
Huhtasuon Asukasyhdistys 
ry., Monikko ry. ja Sulun 
Kiinteistönhoito Oy.

Yhdistys perustettiin vuonna 
1997 joten tänä vuonna 
täytämme 20 vuotta. Tarkoi-
tuksena oli perustaa yhdistys 
joka voisi hakea EU-ra-
hoitteisia avustuksia alueen 
asukkaiden työttömyyttä ja 
syrjäytymistä helpottamaan. 
Saimme rahoitusta ja jatko-
rahoitusta projekteihimme.

Projektien loputtua haimme 
rahoitusta RAY:ltä ja muilta 
rahoituslähteiltä ja toiminta 
painottui niihin toimenpitei-
siin joihin rahoitus oli saatu, 
mutta näin saimme pidet-
tyä Kylätoimiston avoinna.
Saimme myös kaupungilta 

rahoitusta 2012 ja 2013 kun 
kaikki muut rahoitushanat 
menivät kiinni.

Hyvinvointia Huhtasuolle ja 
Työllisyyden Kuntakokeilu 
olivat meille todella suuri 
tuki. Saimme vuokrattua 
osan tiloistamme heille, ja 
se auttoi talouttamme. Osa 
tiloistamme on edelleen 
vuokrattuina muille toimi-
joille.

Vuoden alusta olemme otta-
neet yhden vuokratuista 
tiloistamme omaan käyt-
töön ja sinne on järjestetty 
ompelu- ja askartelutilat. 
Saimme myöskin uuden 
toiminnanohjaaja Anna Vuo-
renmaan , joka ohjaa myös 
kädentaitoryhmiämme.

Kylätoimistossa voi edel-
leen käydä hoitamassa 
asioitaan tietokoneilla ja 
niiden käyttöön saa myös 
opastusta. Kopiointipalvelu 
myös toimii. Kehittelemme 
jatkuvasti uusia toimintoja 
ja palveluita.

Asukkaat ovat käyneet kyse-
lemässä koska kylätoimiston 
ovet menevät kiinni kun 
sellaista huhua on levitetty. 
Heille voin kertoa ettemme 
ole lopettamassa toimin-
taamme, päinvastoin kehi-
tämme sitä yhä momipuoli-
semmaksi.

Kylätoimistossa hoidetaan 
myös avantouimareiden asi-
oita. Keväällä Kaakkolam-
men rantaan tulee taas telt-
tasauna jossa voi lämmitellä 
ennen avantoon menoa.

Aukioloaikamme ovat muut-
tuneet: ma-to 9-16 ja pe 
9-15

Marjatta Hynynen, 
ASAry:n puheenjohtaja

Huhtasuon Kylätoimiston kuulumisia

YHTEISKUNNALLINEN KIRKKOPYHÄ 12.3.
Yhteiskunnallinen kirkkopyhä sunnuntaina 12.3. 2017 klo  10 Huhtasuon kirkossa. Messun jälkeen 
keittolounas ja keskustelua. Mukana rovasti Arvi Tuomi. Tervetuloa !

HYVÄ, PAREMPI HUHTASUO -TILAISUUS Huhtasuon  päiväkeskuksessa 
ma 6.3.2017,  Nevakatu 2.  klo 18.  kahvitus klo 17.30 alkaen. Tervetuloa !
             

HYVÄ, PAREMPI HUHTASUO MA 6.3. KLO 18 

ÄITIENPÄIVÄN jUHLA 13.5.
La 13.5 kello 14.00 Kolikkotuvalla Kolikkotie 2.   Retroruusut - 
laulua.    Monipuolinen kulttuuriohjelma. Täytekakkukahvit. 
Tervetuloa !

Tervetuloa mukaan Lohikosken Eläkkeensaajien toimintaan! Kokoonnumme joka ma klo 12 
päiväkahville.Kolikkotie 2 C  Holsti  Kolikkotupa. Omaa ohjelmaa ja vierailevia asiantuntijoita. 

27.2 Vieraana Huhtasuon Eläkkeensaajien puheenjohtaja eläkeläinen edustaja Marjatta Hynynen. 
6.3 Jyväs Paakarit tarjoaa suomalaista lähileipää
13.3 Laulamme yhdessä Kari Kuusijoen säestämänä.
20.3 Vieraan Suomen Nivelyhdistyksestä Asta Höglund
                                                                                      
Pj: luukkonen.seppo@hotmail.com 0466531614   Siht: raimo.t.rajanen@gmail.com 0456798234
  

LOHIKOSKEN ELÄKKEENSAAjAT TOIMIVAT

RANTATAPAHTUMA SU 12.3. KLO 13.00 
LOHIKOSKEN UIMARANNALLA

Urheilukilpailuissa riittää 
usein aidan takaa huuteli-
joita. Jos hankkinut lipun 
katsomoon, voi kannustaa 
omiaan täysin rinnoin. Sama 
pätee yhteiskunnallisten ja 
yhteisten asioiden hoitami-
seen. Täytetty ja palautettu 
vaalilippu on avain vaikut-
tamiseen.

Sipilän hallituksen saldo 
on murheellinen. Nyt on kor-
kea aika muutokseen ja kor-
jausliikkeeseen. Kuntavaalit 
ovat esinäytös tulossa oleviin 
eduskuntavaaleihin.

Demareille tärkeitä asioita 
ovat mm: Vähempiosaisten 
hyvinvointi, vanhaiskasvatus, 
nuorison tulevaisuus, perhe-
politiikka, vanhushuolto ja 
järkevä taloudenpito. Puolus-
tuskyvyttömien kurittamisen 
on loputtava ! Väärin koh-
dennetut, väärin ajoitetut ja 
väärin mitoitetut leikkaukset 
ovat myrkkyä suomalaiselle 
yhteiskunnalle ja yhteiskunta-
rauhalle. Demareita on usein 
moitittu ympäristönäkökul-
man unohtamisesta. Tämä 

ei ole totta. Demarit ovat 
ympäristöpuolue !

Ympäristöministeriö pe-
rustettiin SDP:n työn ansi-
osta. Ministeriö aloitti toi-
mintansa lokakuussa 1983. 
Ensimmäisenä ministerinä 
toimi SDP:n kansanedustaja 
Matti Ahde. Monet tärkeät 
ympäristöä koskevat lait laa-
dittiin tuolloin. Pitkän työn 
tuloksena syntynyt malli on 
hyvä väline EU:n ja muuhun 
kansainväliseen yhteistyö-
hön. Ympäristöministeriö itse 
on nyt uhanalainen.  Sen lak-
kauttamista tai alasajoa ovat 
esittäneet lukuisat porvarilli-
set tahot. Ollessaan Stubbin 
hallituksen maa- ja metsäta-
lousministerinä Petteri Orpo 
esitti ympäristöministeriön 
sulauttamista maa- ja met-
sätalousministeriöön, ja tälle 
vihreää valoa näyttivät kes-
kusta Juha Sipilän johdolla ja 
myös perussuomalaiset.

Ääni demareille on ääni 
suomalaisen yhteiskunnan ja 
erityisesti sen vähempiosais-
ten puolesta. Ääni demareille 

on ääni suomalaisen ympäris-
tön ja luonnon puolesta. Me 
suomalaiset tarvitsemme työ-
ta ja oikeudenmukaisuudetta. 
Näillä eväillä on rakennettu 
pohjoismainen hyvinvointi-
yhteiskunta. Se on säilyttä-
misen arvoinen aarre.

Allan Kemiläinen
puheenjohtaja

Lohikosken-Huhtasuon 
Demarit

Äänestäminen on iso teko
Hyvän fiiliksen hetki
HUHTAKESKUKSESSA

KE 1.3. KLO 12-13.30
MA 27.3. KLO 12-13.30

Tarjotaan grillimakkaraa
ja kuumaa mehua.
TAVATTAVISSA KESKIVIIKKONA SDP:N PUOLUEHALLITUKSEN 
JÄSEN AHTI RUOPPILA JA MOLEMPINA PÄIVINÄ SDP:N 
KUNTAVAALIEHDOKKAITA. TERVETULOA !  

Lohikosken-Huhtasuon Demarit
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KANSAINVÄLINEN NAISTENPÄIVÄN jUHLA
KE 8.3. KLO 17.30 TOURULASSA

Kansainvälinen naistenpäivän juhla kanslaistoimintakeskus Matarassa Matarankatu 4. ke 8.3. klo 
17.30. Tilaisuudessa vierailee kaupunginhallituksen puheenjohtajaRiitta Mäkinen. Musiikkiesityksiä. 
Kakkukahvit. Tervetuloa !
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Kankaan sydänkorttelei-
den yleinen arkkitehtuu-
rikilpailu on ratkennut. 
Voiton ja samalla 50 000 
euron arvoisen ykköspal-
kinnon vei työ nimeltään 
Kankaan kaupunkipuu-
tarhat. Sen tekijät ovat 
Ted Schauman, Jonas 
Nordgren, Sara Zapotocz-
na ja Anna-Sofia Lavanti 
suomalais-tanskalaises-

ta arkkitehtitoimistosta 
Schauman & Nordgren 
Architects Oy:stä.

Suunnitelmassa yhtei-
söllisyys näkyy tärkeänä 
elementtinä. Kortteli-
ympäristöt ja erilaiset 
yhteispihat luovat yleis-
vaikutelmaa, joka on se-
kä käytännöllinen että 
inhimillinen. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun 
tulevia tilatarpeita huo-
mioidaan suunnitelmassa, 
joka sisältää myös hy-
bridikortteliratkaisun ja 
yhteiskäyttöparkkitalon.

Voittajatyö oli yksi kil-
pailun mieleenpainu-
vimmista. Kankaan kau-
punkipuutarhat oli myös 
yleisön selvä suosikki. 

Netissä sitä äänestettiin 
ylös tai alas 182 kertaa, 
lopullinen saldo oli +38. 
Raadin mielestä suunni-
telma oli tasapainoinen ja 
yhtenäinen, mutta myös 
sopivasti ärsyttävä. Se 
tarjoaa myös kehittämis-
kelpoisen lähtökohdan 
jatkosuunnittelulle.

Voittajatiimin johtohah-

mot Ted Schauman ja 
Jonas Nordgren muodos-
tavat mielenkiintoisen 
taisteluparin. Turkulainen 
Ted Schauman on asunut 
jo vuosia Kööpenhami-
nassa. Myös huonekalu-
suunnittelijana tunnet-
tu Jonas Nordgren asuu 
Öresund-sillan toisessa 
päässä Ruotsin Malmös-
sä. Hän tutustui Tediin 
arkkitehtuuriopintojen ai-
kana ja molemmat olivat 
saman firman palveluk-
sessa useita vuosia ennen 
kuin he päättivät perustaa 
oman arkkitehtitoimiston-
sa Kööpenhaminaan pari 
vuotta sitten. Toimiston 
työntekijäkaarti on hyvin 
kansainvälinen, työkieli 
on englanti. Schauman 
ja Nordgren aikovat nyt 
laajentaa toimintaansa ja 
etsivät parhaillaan työ-
tiloja Helsingistä. Tästä 
arkkitehtiparivaljakosta 
kuullaan vielä paljon.

Kisan toisen sijan vei 
moderni, veistokselli-
nen työ nimeltään Down 
Town.  Pronssi meni Mo-
dus Fabrica nimiselle eh-
dotukselle. Kilpailutöistä 
lunastettiin myös Urban 
Factory ja Ristipisto, mo-
lemmat omalla tavallaan 
kiehtovia.

Vuonna 2040 Kangas 
tarjoaa 2 100 työpaikkaa 
ja kodin 5 000 ihmiselle. 
Arkkitehtuurikilpailun 
järjestäjinä olivat Jyväs-
kylän kaupunki yhteis-
työssä Kankaan kehi-
tysyhtiön kanssa, jonka 
osakkaina ovat Skanska 
Oy, YIT Rakennus Oy ja 
Jyväs-Parkki Oy. Kilpai-
luun tuli kaiken kaikkiaan 
25 hyväksyttyä ehdo-
tusta.
 

Tony Melville 
Palkintolautakunnan 

jäsen

Kaupunkipuutarhat voittoon

Tervetuloa!Tervetuloa!

Kankaan tuleva keskusaukio on kaupunginosan sydän. Havainnekuva: Schauman & Nordgren Architects Oy/ApS.

Palkintolautakunta lunasti myös tanskalaisen Rambøll Danmarkin Urban Factory -suunnitelman. 
Havainnekuva: Rambøll Danmark A/S.
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Lohikosken nuoriso- ja asukas-
tilan rakentamista on käsitelty 
monissa kokouksissa ja siitä 
on tehty useita aloitteita. Nyt 
Lohikosken liikuntapistosta 
on purettu huonokuntoinen 
huoltorakennus pois. Me lohi-
koskelaiset tarvitsemme uuden 
tilan vanhan puretun huolto-
rakennuksen tilalle. Vai onko 
kaikki kaupungin rahat menneet 
Veturitallin nuorisotilaan?

Lohikosken asioita käsiteltiin jo 
16.1.2008 yhteistyöryhmässä, 
jonka Jyväskylän kaupunki 
oli kutsunut koolle. Paikallisia 
toimijoita olivat Lohikosken 
koulun, kaupunkiseurakunnan, 
sosialidemokraattien, eläkkeen-
saajien edustajat sekä kaupun-
gin edustajina nuorisotoimi, 
sosiaali- ja terveyspalvelut, 
tilapalvelu, liikuntatoimi ja 
vapaaehtoistoiminnan keskus. 

Yhteistyöryhmän puheenjohta-
jaksi valittiin Lohikosken Sosi-
alidemokraattien puheenjohtaja 
Raimo Rajanen ja sihteeriksi 
Jukka Laukkanen/Jkl. Tuolloin 
jo todettiin liikuntatoimella 
olevan suuri tarve sosiaalitiloi-
hin sekä huoltotilaan kentän-
hoitokoneille ym. myös nuo-
risotoimi näki monitoimitilan 
tarpeelliseksi. Koulu tarvitsi 

tilaa jälkkärille, samoin eläke-
läisillä ja työväenyhdistyksellä 
oli tilan tarvetta. Viipaleratkaisu 
todettiin elinkaareltaan lyhyeksi 
ja tähän tilanteeseen huonosti 
sopivaksi. Tarvittaisiin pitkä-
aikainen, toimiva, kunnollinen 
tilaratkaisu. Uuden monitoi-
mitilan sijainti tulisi olla  lii-
kuntapuiston läheisyydessä.                                                                                                                            
Lohikosken Sosialidemokraa-
tit teki aloitteen helmikuussa 
2008 ja uuden aloitteen saman 
vuoden lokakuussa. Mukana 
oli edellisten lisäksi vielä Lohi-
kosken Kokoomuksen ja Kes-
kustan kunnallisjärjestö. Kult-
tuuri- ja nuorisolautakunnan 
vastaus oli: 
”Nuoriso- ja asukastilan 
kannalta toimivin ratkaisu 
on uuden ajanmukaisen tilan 
rakentaminen nykyisen kenttien 
läheisyydessä sijaitsevan para-
kin paikalle.  Nuorisolautakunta 
päättää esittää Tilapalvelun ja 
sivistyspalveluiden väliselle 
tilafoorumille, että Lohikosken 
nuoriso- ja asukastilan raken-
taminen sisällytetään vuosien 
2010 – 2014 investointiohjel-
maan.”

Jyväskylän Tilapalvelun lau-
sunto 9.12.2008 Lohikosken 
Sosialidemokraattien kunta-
laisaloitteeseen oli: Nuorisotilat 

230 neliötä, liikuntatilat 55 
neliötä, yhteiskäyttöön aputilat 
14 neliötä eli pinta-ala yhteensä 
388 neliötä.  Alustava kustan-
nusarvio oli 750 000 € (nyt 
900 000 €). Viimeisen aloitteen 
teimme huhtikuussa 2009.  Vas-
taus kuului: 

”Jyväskylän nuorisotiloja ja 
tilatarpeita arvioitiin koko-
naisvaltaisesti. Lähtökohtana 
tilakustannusten säilyminen 
samalla tasolla seuraavat kym-
menen vuotta”. 

Monet alueet olivat ajamassa 

ohitsemme ja kaupunki suun-
nitteli jo Veturitallia. Esitettiin 
että lohikoskelaisten nuorten 
pitäisi käydä keskustassa asti 
kokoontumassa.

Sosialidemokraatit tulevat jat-
kamaan taistelua nuoriso- ja 

asukastilan saamiseksi Lohi-
koskelle, koska me tarvitsemme 
sen. Meille riittäisi vähän pie-
nempikin tila.

Lohikosken-Huhtasuon 
Sosialidemokraatit.

Lohikoskelle tarvitaan nuorisotilat

Vuonna 2008 kaupunki sulki nuorisotilat Lohikoskella vedoten taloudellisiin syihin. Kuvassa nuoret 
kyseisenä vuonna nyt puretun huoltorakennuksen seinustalla.

Työttömyys on yhteiskun-
nan sosiaalisista ongelmista 
pahin. Pitkäaikaistyöttömien 
määrä on pelottavan suuri 
varsinkin nuorten ja juuri val-
mistuneiden kohdalla. Myös 
keski-ikäiset kohtaavat haas-
teita työelämässä ikärasismin 
johdosta. Maahanmuuttaja-
taustaisillakin työttömyys on 
jäänyt pysyväksi tilaksi.

Omien opiskeluvuosieni ai-
kana en voinut edes kuvitella, 
että valmistunut ammattilai-
nen voisi jäädä työelämän 
ulkopuolelle. Tuona aikana 
keski-ikäisten työntekijöiden 
monien vuosien työkokemus 
nähtiin hyvin arvokkaana ja 
hyvänä esimerkkinä nuorem-

mille työntekijöille. Työ oli 
kunnia ja velvollisuus, mutta 
myös hyvinvoinnin lähde.

Tänä päivänä kuulee usein 
puhuttavan, että työnsaanti 
on paljon omasta aktiivisuu-
desta kiinni. Vaikka tämä 
tietenkin pitää osittain paik-
kansa, aktiivisuudella ei ole 
merkitystä, jos työpaikkoja ei 
yksinkertaisesti ole tarjolla. 
Hallituksen teettämän virka-
miesraportin mukaan Suo-
messa on tällä hetkellä työt-
tömiä tai aktivointitoimien 
kohteena olevia ihmisiä 450 
000, kun taas avoimia työ-
paikkoja on 40 000. Raportin 
mukaan pitkäaikaistyöttömi-
en määrä on suurempi kuin 

kertaakaan 90-luvun laman 
jälkeen. Tässä tilanteessa 
vähäiset työpaikat jaetaan 
suhteiden ja tuurin avul-
la. Onko työ nykyisin vain 
joidenkin etu? Onko vain 
tietyllä joukolla ihmisiä mah-
dollisuus työn aikaansaaman 
hyvinvointiin?  

Kenellä on vastuu työpaik-
kojen luomisessa? Nykyään 
puhutaan siitä, että julkinen 
sektori on tehoton ja kallis 
”taakka” valtion budjetille. 
Tällainen retoriikka on saanut 
aikaan julkisen sektorin supis-
tamisen, mikä on heikentänyt 
sen roolia työllistäjänä. Sa-
maan aikaan hallitus toistaa 
ajatusta, jonka mukaan vastuu 

työpaikkojen luomisesta on 
yksityisellä sektorilla. Voi-
daanko kuitenkaan olettaa, et-
tä valtiossa, jonka markkinat 
ovat pienet, yksityinen sektori 
kykenisi tuottamaan tarpeeksi 
työpaikkoja?

Valtiolla ja kunnilla on yhä 
tärkeä asema työllistäjänä. 
Työllistämisen salaisuus pii-
lee siinä, että julkisen-, yksi-
tyisen- ja kolmannen sektorin 
välillä vallitsee tasapaino, jos-
sa kullakin sektorilla on omat 
vastuu- ja vahvuusalueensa 
työllistäjänä. Vastuuta ei voi 
systätä vain yhdelle sektorille. 
Sektorien välinen kunnioitus 
ja yhteistyö on tärkeää.

Kuinka tasapaino voidaan 
saavuttaa? Edustuksellisessa 
demokratiassa kansalaiset te-
kevät päätöksiä valitsemalla 
arvojaan vastaavan ehdok-
kaan kunnallis- ja eduskun-
tavaaleissa. Äänestämällä 
voidaan vaikuttaa siihen, 
minkälaista työllisyyspo-
litiikkaa kunnat ja valtio 
ajavat. Tuleeko työ ja hyvin-
vointi olemaan seuraavalla 
kuntavaalikaudella politiikan 
keskiössä?

Alina Ahtamo
Toiminnanjohtaja

Työstä hyvinvointia seuraavalla 
kuntavaalikaudella

Suomelle ajanjakso vuoden 
2008 maailmantalouden not-
kahduksesta lähtien on ollut 
vaikea niin poliittisesti kuin 
taloudellisestikin. Vaikka jotkut 
johtavat maat, myös Euroo-
passa, ovat palanneet vakaalle 
kasvun tielle, Suomen nousu ei 
kuitenkaan ole lähtenyt kunnol-
la käyntiin. Vaikka Suomen kas-
vuodotukset seuraaville vuosille 
ovat positiiviset, ne ovat myös 
hauraita ja kansainvälisten jän-
nitteiden takia haavoittuvaisia. 
Näiden vuosien aikana Ruotsi 
ja Suomi ovat toteuttaneet var-
sin erilaista talouspolitiikkaa, 
varsin erilaisin tuloksinkin. 
Suomessa, pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella työttömyys on 
luvattoman korkealla. Vienti 
on noin kolmanneksen pie-
nempää kuin vuonna 2008 ja 

eikä käyrä näytä oikeastaan 
selkeää suuntaa.  Suomen ny-
kyisen hallituksen pyrkimykset 
painaa työvoimakustannuksia 
alas ja leikata julkisia menoja, 
varsinkin koulutuksesta ja tut-
kimuksesta, ovat olleet todella 
harkitsemattomia. 

Tätä taustaa vasten on lähes 
ihme, että Jyväskylän kaupun-
gin talous on nyt tasapainossa, 
vaikka työttömyysprosentti on 
edelleenkin noin 17. Talouden 
tasapaino on saavutettu tiukalla 
budjettikurilla ja rohkeiden 
asunto- ja infrastruktuurihank-
keiden suosimisella, ei turhilla 
lomautuksilla eikä irtisanomi-
silla. Laadukas terveydenhuol-
to ja koulutus muodostavat 
edelleen Suomen hyvinvoin-
tiyhteiskunnan kulmakiven ja 

kasvavassa Jyväskylässä eivät 
saa olla leikkauksien kohteena, 
vaan päinvastoin, ansaitsevat 
lisää panostuksia. Nyt on ai-
ka investoida, toki varovasti, 
infraan, vihreään energiaan 
ja 2020-luvun kiertotalouden 
edistämiseen. 

Keski-Suomen sairaala Nova 
on hieno esimerkki tästä. Vuon-
na 2020 käynnistyvä sairaala 
ei ole niin iso kuin edeltäjänsä, 
mutta kaikissa muissa suhteissa 
sitä huikeasti parempi. Logis-
tiikan, energian kulutuksen, 
mukavuuden ja turvallisuuden 
osalta se edustaa viimeisintä tie-
toutta, mutta tärkeintä kaikesta, 
myös hoitoprosesseissa se tulee 
olemaan omaa luokkaansa. 
Kankaan alueen rakentaminen 
on täydessä vauhdissa ja ensim-

mäiset sen 5000:sta asukkaasta 
nautiskelee jo elämästään uu-
dessa kodissaan. Hippos 2020 
-hanke ottaa uusia, kunnianhi-
moisia askeleita siihen, miten 
liikunta- ja hyvinvointipalvelut 
voidaan järjestää, ei pelkästään 
jyväskyläläisille, vaan myös 
kansainvälisten tutkijoiden ja 
urheilijoiden tarpeita vastaa-
maan. 

Jyväskylällä on kaksi keskeistä 
haastetta. Ensimmäinen ja tär-
kein niistä on uusien työpaik-
kojen luominen. Ykköstehtävä 
tulevalla valtuustokaudella on 
työttömyyden puolittaminen. 
Se ei ainoastaan vähennä so-
siaali- ja terveyspalvelujen 
menopaineita, vaan myös 
lisää kaupungin verotuloja. 
On äärimmäisen tärkeää, että 

kaupungin uudelleen linjat-
tu elinkeinopolitiikka tuottaa 
tulosta. Se ei voi perustua yk-
sinomaan infrahankkeisiin. 
Tarvitaan selkeä näkemys siitä, 
millainen kaupunki Jyväskylä 
2020-luvulla pyrkii olemaan 
ja millaisella strategialla tuo 
tavoitetila saavutetaan. Toinen 
haaste on onnistuminen sote-
uudistuksen läpi viennissä. 
Meidän täytyy varmistaa, että 
varsinkin vanhukset ja pie-
nituloiset eivät ole uudessa 
systeemissä väliinputoajia. 
Kuntavaaliehdokkaana haluan 
luonnollisesti olla vaikuttamas-
sa ja etsimässä ratkaisuja näihin 
kiperiin kysymyksiin. 

Tony Melville 

Melville on 
kaupunginvaltuutettu ja 

kaupunginhallituksen 
jäsen. Hän toimii 

myös Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin 

hallituksen 
varapuheenjohtajana. 

jyväskylässä nousun merkkejä, 
kovia haasteita silti edessä

4
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Jyväskylän Lohi 2017:
Matias Hangasmaa 
Teemu Huhtakangas
Henri Ikonen
Joni Lehikoinen 
Teemu Lepistö 
Joni Luukkainen
Tuomas Mattila 
Mikke Nampajärvi
Iiro Nokkala
Riku Orpana 
Henri Pennanen 
Konsta Piironen
Tuomas Pulkkinen
Ville Rauhala
Riku Rytkönen
Akseli Saukkola 
Mikko Watia

Aina aurinkoinen Kosken-
harju lienee ensi kesänä entis-
täkin aurinkoisempi, kun 
Jyväskylän Lohen edustus-
joukkue tekee paluun miesten 
ykköspesikseen yli kymme-
nen vuoden mittaiseksi venäh-
täneen suomensarjataipaleen 
jälkeen. 

Lohen edellinen visiitti ykkö-
spesikseen vuonna 2005 jäi 
yhden kauden mittaiseksi. 
Nyt vastaavaa hissiliikettä 
ei Lohen osalta nähdä mikäli 
puheenjohtaja Heikki Mehto-
seen on uskominen:

”Nousu ykköseen on tehty 
sarjajärjestelmänkin puolesta 
todella hankalaksi. Ei riitä, 
että on hyvä joukkue ja teke-
misen laatu. Tähdetkin pitää 
olla sopivasti kohdillaan kun 

vain kaksi joukkuetta nel-
jästä kymmenen joukkueen 
lohkosta nousee. Tämä oli 
kolmas kerta viiteen vuoteen 
kun noususta tapeltiin. Nyt 
kun palkinto lopulta saa-
tiin, niin asemista pidetään 
kiinni.”

Lohiparvi on kokenut mel-
koisen muodonmuutoksen 
nousujuhlien jälkeen. Mukana 
on peräti seitsemän uutta 
pelaajaa.    

”Joukkueeseen haettiin eri-
tyisesti nopeutta ja sitä myös 
saatiin. Pyrimme pelaamaan 
hyökkäävää ja yllätyksellistä 
sisäpeliä koko joukkueen 
voimin. Tätä silmällä pitäen 
olemme yksilölähtöisesti hio-
neet lyöntivalikoimaa moni-
puolisemmaksi.  Kolmasosa  

treenaa talven pääosin muu-
alla, joten ulkopelin yhtenäis-
täminen jää keväälle”, kertoo 
joukkueen viuhkamiehenä 
häärivä Jussi Muilu  

Mielenkiintoista jännitettä 
sarjaan tuo se, että Keski-Suo-
men pesisvaltikasta kamppai-
lee Lohen lisäksi paikallisvas-
tustajat Kiri ja Lievestuore.  
”Paikallispeleissä on aivan 
erityinen lataus kaikilla kol-
mella joukkueella. Niissä 
pelataan Keski-Suomen 
parasta pesistä” arvioi Muilu 
ja jatkaa kotikentän merki-
tyksestä: 

”Koskenharju on ollut ilkeä 
paikka vieraille ja näin se 
on jatkossakin. Toisin kuin 
kentän fasiliteetit, meidän 
kotiyleisö on maan eliittiä 

ja uskon sen auttavan myös 
uusia pelaajia kotiutumaan 
Koskenharjulle”.

Näin lähtivät aiheelliset ter-
veiset myös kaupungin pää-
töksenteon suuntaan. Kos-
kenharjulla ei ole juoksevaa 
vettä, suihkuja, viemäröintiä 
tai saniteettitiloja. Samaan 
aikaan kaupunki ajaa vauh-
dilla eteenpäin satojen mil-
joonien urheiluinvestoin-
tia Hippokselle. Hankkeen 
talousyhtälön toteuttamiseksi 
kaupunki myy Koskenhar-
jun naapurista Tuomiojärven 
rannasta sijoittajille edullisia 
rantatontteja. Koskenhar-
juun kaupunki on luvannut 
investoida vesipisteen kesällä 
2017.

Simo Halttunen
 

K-market Lohikoski on 
monipuolinen kauppa kes-
kellä kylää. Kauppiaspa-
riskunta Tero Lehtonen ja 
vaimo Kirsi aloittivat Lohi-
koskella kauppiaina marras-
kuun lopussa 2016.
- Kun tulimme kauppiaiksi 
tänne Lohikoskelle, meillä 
oli jo kokemusta takana. 
Olemme toimineet kaup-
piaina lähes kymmenen 
vuoden ajan, ensin Jyväs-
kylän Palokassa Jälkkärissä 
ja viimeiset vuodet Imatralla 
Vuoksenniskan K-supermar-
ketissa. Nyt oli aika palata 
juurille Jyväskylään. Itse 
olen syntyperäinen jyväs-
kyläläinen ja Kirsi on asunut 
Jyväskylässä lähes koko 
aikuisikänsä, mutta on alun-
perin Alajärveltä kotoisin, 
Tero Lehtonen kertoo.

Kauppiaspariskunta avaa 
tulevan vuoden aikana neljä 
K-market-kauppaa Jyväsky-
lään. Kangaslammen K-mar-
ket aloittaa 6.maaliskuuta, 
Ainolanranta toukokuun 
alussa, Kekkolantie elo-
kuussa ja Kuokkalanpelto 
syyskuussa. Tero Lehtonen 

on kauppias jo toisessa pol-
vessa ja vietti pikkupoikana 
aikaansa kaupan hyllyjen 
välissä isän apuna Keski-
Suomessa. “Kauppiasgee-
nit” pitävät huolen siitä, että 
uudet haasteet eivät pelota.
- Jokaisella alueella on 
omia erityisiä piirteitään 
ja tulemme kehittämään 
jokaista kauppaa yksilönä 
juuri sen asiakaskunnan 
toiveita vastaavaksi. Viiden 
kaupan pyörittämisessä haas-
teita tulee riittämään, mutta 
niistä selvitään yhdessä 
mahtavan henkilökunnan 
kanssa,

Kirsi Lehtonen pitää nope-
utta ja läheisyyttä Lohikos-
ken K-marketin voimava-
rana:
- Meille on helppo tulla, 
olemme lähellä asukkaita 
ja monipuolinen valikoi-
mamme kehittyy ja kasvaa 
koko ajan. Toivomme asi-
akkailta palautetta ja ehdo-
tuksia tuotteiden ja palve-
lujen osalta. Olemme Teron 
kanssa oppineet matkan var-
rella sen, että kaupan tulee 
olla asiakuntansa näköinen. 

Silloin kauppa palvelee par-
haimmillaan pääostopaik-
kana asiakkailleen, Kirs 
Lehtonen pohtii.

Lehtosten lisäksi Lohikos-
ken K-marketissa työsken-
telee 7 työntekijää ja jonkin 
verran kausiapua.
- Työpaikan tiimi on erin-
omainen ja myös siksi meille 
on mukava tulla, Tero Lehto-
nen kertoo ja jatkaa:
- K-market Lohikoski on 
mukava “jääkaapin jatke” 
osoitteessa Tyyppäläntie 
16. ja meiltä kaikki tarpeel-
linen löytyy hyllystä, mutta 
kauppa on myös asukkaille 
tarpeellinen palvelupiste. 
Matkahuollon noutopiste 
ja pakettien lähetys sekä 
veikkauspalvelut kuuluvat 
konseptiin. Kahvipisteestä 
saa edulliset kahvit ja lähi-
aikoina myös valmiiden 
salaattien ostaminen tulee 
kaupan salaattibaarista mah-
dolliseksi. K-market Lohi-
kosken aukioloajat ovat 
arkisin 7-22, lauantaisin 
8-22 ja sunnuntaisin 9-22. 
Meidät tavoittaa myös face-
bookista: K-market Lohi-

koski, puhelimitse: 020 700 
2455 tai sähköpostilla: tero.
lehtonen@k-market.com

Tero ja Kirsi Lehtosen 
aika kuluu pääsääntöisesti 

työn merkeissä. Kauppiaan 
työssä Lehtosia kiehtoo työn 
monipuolisuus, asiakaspal-
velu ja oma vapaus. Leh-
tosten perheeseen kuuluvat 
myös Aleksi (6) ja Irina (4). 

Vapaa-aika kuluu liikun-
nallisissa harrastuksissa, 
lasten harrastusten parissa 
ja kesämökillä Jyväskylän 
seudulla.

Hyvän fiiliksen lähikauppa
K-market Lohikoski

K-market Lohikosken kauppiaspariskunta Lehtoset. 

Nyt Lohi pelaa ykkösessä

Iän karttuessa on vanhuus 
alkanut huolestuttaa. Var-
sinkin kun julkisuuteen on 
tullut ikäviä tapauksia van-
husten hoidossa tapahtu-
neista laiminlyönneistä ja 
huonosta kohtelusta. Vaikka 
vanhuspalveluiden tuottajille 
on olemassa tiukat kriteerit 
laatuvaatimuksineen, rik-
keitä tapahtuu. Sopimukset 
näyttävät hyviltä paperilla, 
mutta eivät toteudu aina käy-
tänössä, riittävää valvontaa 

ei ole. Usein valituksen te-
kee vanhuksen lähiomainen, 
mutta jos omaista ei ole, kuka 
huolehtii näiden yksinasuvien 
vanhusten elämästä?

Vanhusten määrä lisääntyy 
lähivuosina huimaa vauh-
tia, haastetta  siis riittää. 
Suuntana nykyään on, että 
vanhukset asuvat/hoidetaan 
kotona mahdollisimman pit-
kään. Onko tähän riittävästi 
hoitohenkilökuntaa saata-

vissa, helpottaako tämä van-
husten yksinäisyyttä, luoko 
turvallisuutta, jos hoitaja 
käy 20 minuutin "visiitillä" 
vanhuksen luona. Tuleeko 
tässä kustannussäästöjä, jos 
hoitokäyntejä tehdään useita 
vuorokauden aikana? Laki-
sääteiset palvelut on taattava, 
maksoi mitä maksoi.

Valinnanvapaus on nyt kokei-
lussa osalla kuntamme asuk-
kaita ja uuden soten myötä 

tämä valinnanvapaus tulee 
koskemaan meitä kaikkia 
(sitten joskus). Myös van-
hukset tulevat valitsemaan 
itse, miten loppuelämänsä 
haluavat elää, onko koti paras 
paikka, vai palvelutalo, tai 
hoitokoti?

Palokkaan on valmistumassa 
seniorikortteli, johon tulee 
omistus-ja asumisoikeus-
asuntoja, hoivakoti, sekä 
vuokrakoteja. Palvelut ovat 

vieressä ja mainiot ulkoilu-
mahdollisuudet järven lähei-
syydessä. Olisiko tämänsuun-
tainen rakentaminen hyvää 
tulevaisuutta vanhusten kan-
nalta? Hoitoa ja palveluita 
tarvitsevat asukkaat olisivat 
lähekkäin, jolloin hoitohenki-
löstön siirtymämatkat olisivat 
lyhyet, jäisi aikaa enemmän 
vanhukselle.

Helppoa ratkaisua ei var-
masti ole, kun kyseessä on 

laadukkaan ihmisarvoisen 
vanhuuden turvaaminen kus-
tannustehokkaasti.

Irmeli Huuskonen
Palokka

Kuka huolehtii vanhuksista ?

Kotiottelut kaudella 2017
La 13.5. 16.00 Pöytyä
La 20.5. 14.00 Ylivieska
To 1.6. 18.00 Muhos
Ti 6.6. 18.00 Siilinjärvi
La 10.6. 14.00 Kiri
To 29.6. 18.00 Kuopio 
Su 9.7. 14.00 Kiri
La 15.7. 14.00 Manse
Ke 19.7. 18.00 Lievestuore
To 27.7. 18.00 Hamina
Ti 1.8. 18.00 Vähäkyrö
To 10.8. 18.00 Ulvila
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Teollisuusalojen ammatti-
liiton puheenjohtaja Heli 
Puura luotsaa 67.000 jäse-
nen SAK:hon kuuluvaa 
liittoa, joka aloitti toi-
mintansa vuonna 2010. 
Heli Puura on lakimies 
ja toiminut liiton puheen-
johtajana vuodesta 2015 
lähtien. Hän on lähtöisin 
Palokasta.

Jyväskyläläisilla on erin-
omainen tilaisuus tulla 
kuulemaan Palokan oman 
tytön ajatuksia työelämän 
muutoksista ja keskuste-
lemaan  ajankohtaisista 
työmarkkina-asioista. 

Heli Puura alustaa tilai-
suudessa mm. seuraavista 
kysymyksistä:

Miten ay-toiminta ja sopi-
minen ovat työntekijöiden 
turvana tulevaisuudessa? 
Miksi teollisuus ja vien-
tisektori ovat Suomelle 
tärkeitä?  

Tilaisuus pidetään Palo-
kan Visalassa (Visalantie 
5)  torstaina 23.2. klo 18 ja 
se on kaikille avoin.
 

Heli Puura Visalassa

TEAM on suomalainen 
teollisuustyöntekijöiden 

etujärjestö

Naisten päivän juhla
ma 6.3. klo 18.00
Palokan Visalassa
Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa !

Ympäristöasiat ovat ny- 
kyaikana politiikan keski-
össä. SDP on ottanut vah-
vasti kantaa ympäristön 
suojelun ja ilmastonmuu-
toksen tiimoilta. Olihan 
puolueemme 1980-luvulla 
aktiivisesti vaikuttamassa 
ympäristömininisteriön 
perustamiseen.

Oma työura on liipannut 
hyvinkin läheltä ympäris-
tönäkökulmaa. Kierrätys-
toiminta ja uudenlainen 
ajattelu kestävän kehityk-
sen tiimoilta on vallannut 
alaa ja se on pelkästään 
hyvä asia.

On kuitenkin paljon sel-
laista, jossa pitää pohtia 
asioita laajemmin. Esi- 
merkkinä voisi olla vaik-
kapa kysymys puuläm-
mittäjien ja mökkiläisten 
asemasta pienhiukkas-

päästörajoitusten osalta. 
Mielestäni on tähdelli-
sempääkin tehtävää kuin 
pohtia sitä, onko koi-
vuklapi kuorittu ennen-
kuin sitä uuniin laitetaan. 
Näpertelyn sijasta voi-
taisiin pohtia Itämeren 
tilannetta ja maatalouden 
fosforipäästöjen osuutta 
siinä. Meillä suomalaisilla 
on siinä kohdassa peiliin-
katsomisen paikka, Ei tar-
vitse pelkästään syyttää 
itänaapuria kaikesta Itä-
meren rehevöitymiseen 
johtavista tekijöistä.

Koko ihmiskunnan sel-
viytyminen on kiinni siitä, 
miten me voimme kaikki 
yhteistuumin muuttaa 
maailmamme oikeuden-
mukaisemmaksi kaikkia 
ihmisiä ja kansoja koh-
taan. Meillä teollistunei-
den maiden asukkailla on 

suuri vastuu siitä millaista 
politiikkaa harjoitamme 
kolmannen maailman 
suuntaan. 

Sosialidemokratia on ympä-
ristöaate. Onhan sosialide-
mokratian tavoite ihmisen 
ja luonnon hyvinvointi. 
SDP:n puoluekokouksen 
käsittelemässä ympäris-
töohjelmassa on linjattu 
näin eikä tämä sanoma ei 
ole yhtään vanhentunut.

Aikaisempien eduskunta-
vaalien keskustelua ovat 
hallinneet kysymykset 
kasvusta ja työstä. Siksi 
on nyt syytä muistuttaa 
SDP:n pitkästä ympä-
ristöpoliittisesta linjasta. 
Emme ole äärivihreiden 
kasvukielteisillä linjoilla, 
mutta emme myöskään 
anna taloudellisten arvo-
jen polkea ympäristö-

arvoja. Talouskasvu on 
yhdistettävissä ympä-
ristönsuojeluun. SDP:n 
vaaliohjelmassa ilmaston-
muutoksen torjuminen ja 
ympäristön suojeleminen 
ovat vahvasti esillä.

Ympäristökriisin ratkai-
semisessa uusi teknologia 
on avainasemassa.

Uusiutuva energia, ilmas-
tonmuutoksen torjunta ja 
kaupungistuminen luovat 
pohjan uusille menestys-
tarinoille viennissämme. 

Puhtaan teknologian ky- 
syntä kasvaa maailmalla 
ja juuri tästä SDP:n puheen- 
johtaja Antti Rinne on 
puhunut.

Aarno Lahtinen
Palokka

Talouskasvu yhdistettävissä ympäristönsuojeluun

Olen valmis antamaan aikaani 
yhteisten asioiden hoitoon. Elä-
mänkokemusta on kart tunut 
työelämästä (Uuraisten kunnan 
palveluksessa 1975-2014) ay-
toiminnasta(pääluottamusmies 
JHL Uurainen noin 10 v), val-
tuustosta (Uuraisilla1984-2006), 
perhe-elämästä, sijaisvanhemmuu-
desta, harrastuksista( liikunta, golf, 
matkailu), Enemmän tekoja kuin 
puheita!

Sirkka Sivil, Palokka

Yhteisiä asioita pitää hoitaa

VISALA - HYVÄ PAIKKA JUHLIIN JA KOKOUKSIIN 
Vuokraamme lähes 100 m2 kokous- ja juhlatilaa 
osoitteessa Visalantie 5, 40270 Palokka
Yhteydenotot 040-034 5268 Erkki Huusko
ekihuusko@gmail.com
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Jyväskylä kaupunkina on 
parantanut  julkikuvaansa 
Suomen kaupunkiseutu-
jen joukossa. Näin kertoo 
tutkimus.

Miten se näkyy kaupun-
gin asukkaiden elämässä 
2017 ? 

Työttömyys on hieman 
helpottanut. Työllisty-
neillä on mahdollisuus 
päästä kiinni normielä-
mään.

Ne taasen, joilla työtä 
ei ole, ovat ahdingossa. 
Heidän tilanteensa on 
edelleen kurjistunut  ja 
elämän hallinta on vai-
keaa. Työttömyyshän 
koskettaa koko perhettä. 
Ei ainoastaan työttömänä 
olevaa henkilöä.

Palokassa rakennetaan 
tänä päivänä reippaasti 
kerrostaloja Pappilavuo-
reen ja Mannilan alueelle. 
Mannilaan, Savulahteen 
ja Terttumäkeen rakenne-

taan rivi- ja omakotitaloja. 
Asukkaitten lukumäärä 
Palokan alueelle lisääntyy 
nyt ja lähivuosina sadoilla 
asukkailla vuodessa.

Päiväkoteja tarvitaan 
lisää. Koulut ovat nyt 
täynnä. Liikenne on puu-
routunut  jo nyt varsinkin 
Palokan Orrella ja Lahja-
harjun tiellä. ELY-keskus 
on selvittänyt pahimpia 
sumppuja ja seuraavaksi 
tuleekin rahoituksen 
järjestäminen. Raken-
taminen vaatii hiekkaa, 
betonia, asfalttia. Nuutin 
alueelle on keskitetty 
betoniasemaa, asfaltti-
asemaa, kallion murskaa-
mista jne. Niistä aiheu-
tuu haittaa asukkaille. 
Murskan matala humina 
kuuluu kilometrien pää- 
hän. Kuorma-autojen 
on huristeltava Palokan 
Orren kautta ja liikenne 
ruuhkautuu entisestään. 
Asukkaita kuullaan eri 
hankkeissa mutta onko 

kuulemisilla vaikutusta, 
onkin kokonaan eri asia, 
vaikkapa lupien myön-
tämisessä kallion louhin-
nassa Nuutin alueella.

Ovatko Jyväskylän 
kotiasiat kunnossa ? 

Lähipalvelut ovat laajen-
tuneet kooltaan. Minusta 
ne ovat loitonneet etääm-
mälle. Uuden Jyväskylän 
perustamisen yhteydessä 
sovitut ”Otetaan parhaat 
käytännöt käyttöön” on 
osittain jäänyt juhlapu-
heiden tasolle. Suuruuden 
ansiosta talouden kohene-
misessa on nyt näyttöjen 
aika.

Palokan sairaalan laajen-
nus on mainio asia. Sieltä 
saa hyvin apua ja kiinteis-
tön kunnostuksen valmis-
tuttua  palvelut ainakin 
tilojen osalta paranevat.
Palokan kaupalliset palve-
lut ovat laajat. Liikenne on 
saatava joustavammaksi.

Mikä sitten on SOTE-
uudistuksen vaikutus. Eri-
laisia malleja ja kokeiluja 
selvitellään ja kerätään 
kokemuksia jotta parhaat 
käytännöt olisi mahdol-
lista aloittaa vuonna 2019. 
Toteutuuko uudistus sil-
loin ja millaisena on vielä 
arvailujen varassa. 

Joka tapauksessa huhti-
kuussa 2017 valittavat 
valtuutetut ovat päättä-
mässä asiasta.

Uudet valtuutetut päät-
tävät Jyväskylän kehi-
tyksestä. Olen ehdolla 
valtuustoon. Olen valmis 
käyttämään aikaani ja 
taitojani kaupunkimme 
asukkaiden parhaaksi.

Palokan seutu uudessa Jyväskylässä

Aarno Lahtinen                                                                                                                               
Eläkeläinen                                                                                                                    
Palokka

Paavo Luukkonen                                                                                                                                
Yrittäjä
Palokka

Sirkka Sivil                                                                                                                           
Perhepäivähoitaja                                                                                                                               
Palokka

Palokan Sosialidemokraattien 
asettamat ehdokkaat 
kuntavaaliin.

Palokan ja 
jyväskyläläisten 

asialla

Paavo Luukkonen   
Palokan 

sosialidemokraatit 

Ruuhkaa Palokan Orrella. Kuva: Jukka Patrikainen

Palokka kasvaa ja kehittyy. Kuva: Jukka Patrikainen
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Monenlaista keskuste-
lua on vellonut soten ja 
maakuntauudistuksen 
ympärillä, maan halli-
tuksen sisällä ja virkeää 
nokkapokkaa myös sen 
ja opposition välillä. 
USA:n presidentti Trum-
pin toilauksissakin on 
ollut päivittelemistä, ja 
näiden lisäksi on pitänyt 
paneutua alueen sosiaali- 
ja terveyspalveluiden 
tilanteeseen. Esillä ovat 
näet jälleen Huhtasuon 
terveyspalvelut. Joko 
nyt löytyy porsaanreikä 
terveysasemamme alas 
ajamiseksi? Sosiaali- ja 

terveysministeriön tuella 
peräti! 

Keskityn tässä Huhta-
suon asiaan terveysase-
man osalta. Tiedämme, 
että muuten mainiosti 
toimivaa ja uraauurtavaa 
työtä tekevää terveysase-
maa on vaivannut toistuva 
pula lääkäreistä. Lääkärin 
vakansseja siis on, mutta 
näitä ei ole saatu riittävän 
hyvin täytetyiksi eikä 
pysymään miehitettyinä.
Nyt meille kuitenkin 
näytti aukeavan uusi mah-
dollisuus ja ”onnen aika”: 
meille tarjotaan vapautta 

valita, jäädä terveysase-
mallemme tai vaihtaa 
tunnetun yksityisen yri-
tyksen asiakkaiksi. Valin-
nanvapaus – mikä hieno 
sana! Tosin vasta kokeilu. 
Pitivät tästä asiasta alueen 
asukkaille kuntalaistilai-
suuden. Kertoivat meille, 
e t tä  pääsemme ihan 
samalla hinnalla sinne 
yksityisen firman lääkä-
rille kuin tähän omalle 
terveysasemallekin. Kuu-
lostipa hyvältä!

Sitten yleisöstä esitettiin 
kysymys, millä volyy-
millä tuo yksityinen yhtiö 

palvelee näitä kolmea 
aluetta. Esittelijä vastasi, 
että se on varannut tähän 
yhden lääkärin ja yhden 
sairaanhoitajan. Aiemmin 
kerrottiin jo, että jatko-
tutkimukset maksavat 
erikseen. Yleisön ilmeet 
puhuivat paljon. 

Iloksemme kuulimme, 
että omalle terveysase-
malle on taas saatu useita 
pitkäaikaisia sijaisia. 
Sen me jo tiedämme-
kin, kuinka monipuolinen 
hoitojoukkue palvelee 
meitä – ja tajuamme, että 
jokainen euro omien ter-

veyspalveluidemme pus-
sissa rikastuttaa veroina 
isänmaatamme ja Jyväs-
kylää!       

Koin, että meille tarjoiltua 
valinnanvapautta pidettiin 
enemmänkin näennäisenä, 
eikä monikaan saanut 
illasta vahvistusta lähteä 
parveilemaan ”mehiläis-
kuningattaren” ympärille.                   
Rohkenen tulkita asuk-
kaidemme tuntoja niin, 
että omaa terveysasemaa 
ei jätetä!

Kirsti Turunen

Toimivat julkiset palvelut - valinnanvapauden pohja

Palvelurakenne on Jyväs-
kylässä - niin kuin kai-
kissa Suomen kunnissa 
- muuttumassa huomatta-
vasti siitä, mihin olemme 
tottuneet: sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen on vuoden 
2019 alussa määrä siirtyä 
maakuntiin, pois kuntien 
hallinnasta. Tämä muutos 

tarkoittaa sitä, että soten 
lähdettyä kaupungin 
selkeästi suurimmaksi 
palvelukokonaisuudeksi 
nousee kasvatus ja kou-
lutus.

Lapset ja nuoret ovat 
kuntapalveluiden kes-
kiössä. Miten hyvässä 
kunnossa kasvatus- ja 
koulutusketjumme on 
varhaiskasvatuksesta aina 
korkea-asteen koulutuk-
seen saakka? Parannetta-
vaa varmasti on.

Jyväskylän kaupunki 
vastaa varhaiskasvatuk-
sesta ja perusopetuksesta, 
joiden ylläpitäjänä se 
toimii. Varhaiskasvatus 

pitää ymmärtää lapsen 
oikeutena, niin kuin viime 
syksynä voimaan tulleet 
varhaiskasvatussuunni-
telman valtakunnalliset 
perusteet edellyttävät. 
Voisiko Jyväskylä roh-
keasti lähteä kokeilemaan 
maksutonta varhaiskasva-
tusta? Perusopetuksessa 
ryhmäkokoja on pienen-
nettävä ja tarjottavaa ope-
tustuntimäärää lisättävä.

Ilman rahaa näitä tavoit-
teita ei saavuteta, mutta 
s a t s aus  on  s ama l l a 
taloudellisestikin erit-
täin kannattava sijoitus 
tulevaisuuteen. Tutki-
mus todistaa, että esim. 
varhaiskasvatukseen 

sijoitettu raha palautuu 
yhteiskunnalle seitsen-
kertaisena. Mistä muusta 
sijoituksesta saa 700 %:n 
tuoton ilman riskiä?

Toisen asteen koulutus 
on merkittävä osa koulu-
tusketjua. Ammatillisen 
koulutuksen 200 miljoo-
nan euron leikkaus koet-
telee kovin käsin mm. 
Jyväskylän koulutuskun-
tayhtymää, jonka suurin 
omistaja Jyväskylän kau-
punki on.

Tällaisessa massiivisessa 
koulutusleikkauksessa 
on vaikea nähdä mitään 
järkeä, koska se vain lisää 
nuorten syrjäytymistä ja 

aiheuttaa yhteiskunnalle 
valtavia lisäkuluja. Toi-
vottavasti maan hallitus 
tulee järkiinsä ja peruu 
leikkauksen tai vähin-
täänkin osan siitä kevään 
budjettiriihessä.

Viime aikoina Jyväsky-
lässä on puhuttu paljon 
lukioiden rahoituskrii-
sistä. Lukiot tarvitsevat 
välttämättä lisärahoitusta 
- tätä ei kai kukaan kiistä. 
Lähteekö Jyväskylän kau-
punki tukemaan omaa 
lukiokoulutustaan? Itse 
asiassa sen on pakko, jos 
lukiokoulutus halutaan 
säilyttää Jyväskylässä 
edes siedettävällä tasolla. 
Ja häämöttääkö jossain 

tulevaisuudessa lukioiden 
siirto takaisin kaupun-
gille?

Jyväskylän maine koulu-
tuskaupunkina on viime 
aikoina ikävä kyllä saanut 
kolauksia. Tänä keväänä 
valittavan kaupungin-
valtuuston tehtävänä 
on palauttaa Jyväskylä 
Suomen Ateenaksi.

Juha Paananen
lehtori

kuntavaaliehdokas 
(SDP, sit.)

Jyväskylä takaisin Suomen Ateenaksi

Lohikosken liikuntapuis-
ton pukukopit ja huoltoti-
lat on purettu pois huono-
kuntoisuuden takia. Nyt 
toimitaan kahdessa läm-
mitetyssä kontissa, joista 
toinen on huoltomiesten 
varastona ja toinen lasten 
pukutilana.  

Suunnitelmia uuden huol-
totilan rakentamiseksi ei 
ole eikä rahaa ainakaan 
tämän vuoden budjetissa. 
Alueen vesi- ja sähköliit-
tymiä on uusittu. 

Kaksi vuotta sitten uusit-
tiin jääkiekkokaukalo, 
joka samalla siirrettiin 
kauemmaksi uudesta 
asuinkerrostalosta, näin 
kertoi l i ikuntapalve-
luista Tuomo Mäkinen.                                         
Puistossa on myös pal-

lokenttä, skeittirata ja 
kuntopolku, joita on asuk-
kaiden aloitteesta kun-
nostettu.                                                                                                            

Lohikosken Demari t 
esittivät jo vuonna 2008 
yhdessä muiden Lohikos-
ken toimijoiden kanssa 
uuden huoltorakennuksen 
rakentamista sekä nuo-
riso/asukastiloja. Tuolloin 
kaupunki teki suunni-
telman tilojen tarpeel-
lisuudesta ja alustavan 
kustannusarvion.

Mielestäni Lohikosken-
Huhtasuon Demareiden 
tulee vaatia uuden nuo-
riso- ja asukastilan sekä 
huoltotilan rakentamista. 
Mukaan yhteiseen esityk-
seen voisi pyytää Lohi-
kosken koulua, päiväkotia 

ja alueella toimivia urhei-
luseuroja. Hippoksen alu-
eelle suunnitellaan uutta 
liikuntakeskusta mikä 
on hyvä asia. Mutta se ei 
saa olla esteenä lähiöiden 
liikuntapalveluiden kehit-
tämiselle. 

Meillä Lohikoskella ei 
ole ollut  nuorisotiloja 
kuuteen vuoteen. Tar-
vitsemme yhteistyötä ja 
taistelutahtoa, saman-
laista kuin vuosikymme-
nen kestäneen kirjaston 
säilyttämisessä, jonka 
lopputuloksena meille 
jäi pienkirjasto hyvälle 
paikalle koululle. Nyt 
on Lohikosken nuorison 
vuoro!          

 Mika Rajanen,
postityöntekijä 

kahden lapsen isä 

Nyt on Lohikosken nuorison vuoro

Alina Ahtamo                                                                                                                                           
Toiminnanjohtaja                                                                                                                                      
Kypärämäki

Ali Moradi                                                                                                                                            
 Yrittäjä                                                                                                                                             
 Kuokkala

Irmeli Huuskonen                                                                                                                                        
Myyjä                                                                                                                                                 
Palokka

Jarno Kemiläinen                                                                                                                                       
Schaumannin                                                                                                                                 
Pääluottamusmies                                                                                                                                 
Kortepohja

Juha Paananen                                                                                                                                         
Lehtori                                                                                                                                          
Lohikoski

Lohikosken – Huhtasuon 
Sosialidemokraattien asettamat 
ehdokkaat kuntavaaliin.

Kuntalais-
aloitteita 
Hyvä ympäristö syntyy aloitteel-
lisesta toiminnasta. Lohikosken 
– Huhtasuon Demareiden kuntalais-
aloitteet Tuhkasen lammen ympä-
ristön kunnostamiseksi ja Lohi-
kosken liikuntapuiston kuntoradan 
peruskorjaukseksi ovat toteutuneet. 
Monet aloitteet asukas - ja nuoriso-
tilan saamiseksi Lohikoskelle eivät 
ole valitettavasti toteutuneet. Näin 
on myös Heinälammen ja Seppä-
läntien risteyksen liikenneympyrän 
kohdalla. Jatkamme aloitteiden 
tekemistä.
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Oikeus koulutukseen, 
työhön, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti turvattuun 
elämään pitäisi olla meillä 
kaikilla. 

Jyväskylässä on noin 2000 
nuorta alle 25 vuotiasta 
nuorta työttömänä. Valtio-
valta kaavailee tekevänsä 
toisen asteen koulutukseen 
190 miljoonan leikkauksen. 
Nämä edellä mainitut luke-
mat pistävät miettimään, 
että miten saadaan koko 
maan nuorisityöttömyyttä 
laskuun, jos nuorten kou-
lutuksista leikataan näin 
rajusti. Jokainen voi kuvi-
tella millaista aikapommia 
hallitus on rakentamassa 
leikkaamalla koulutusva-
roja.

Nyt pitäisi satsata lisää 
rahaa toisen asteen kehit-
tämiseen ja olla valmiita 
lisäämään oppivelvolli-
suuden piiriin toisen asteen 
koulutus kaikille. Suurien 
yritysten yhteiskunta vas-
tuuta voisi myös perään-
kuuluttaa nuorten syrjäy-
tymistyössä. Esimerkiksi 
suuret suomalaiset metsä-
jätit voisiva valtion kanssa 
yhteistyössä perustaa 
”työtä metsästä” -amma-
tillisen oppimiskeskuksen 
ja sitä kautta saataisiin 
tulevaisuuden osaajia met-
säteollisuuden tarpeisiin ja 
tuotekehitykseen.

Yhteiskuntamme ei tällä 
hetkellä tarjoa riittäviä 
puitteita nuorille tulevai-

suuteen. Investointien 
lisääminen ihmisten hyvin 
vointiin ja hyvän työelä-
män kehittäminen eivät 
tämän hallituksen toimesta 
toteudu. Se miten viemme 
jatkossa valtio- ja kuntata-
solla asioita eteenpäin on 
kiinni poliittisesta tahdosta. 
Halutaanko katsoa tulevai-
suuteen, vai tehdäänkö 
ratkaisuja markkinatalous 
mielessä hetkellisiä sääs-
töjä hakien. 

Porvaripuolueet ovat yrit-
täneet jo vuosia myydä 
ajatusta, että vakituisen 
työntekijän palkkaaminen 
ei ole järkevää. Jos tämä 
toteutuu, et voi elää täysillä 
ja harrastaa tai reissata. 
Työllä nuoret rakentavat 

yhteytensä yhteiskuntaan. 
Työtä tekemällä hyvin-
vointi lisääntyy, perheitä 
perustetaan, saadaan lapsia 
ja hankitaan talot ja autot.

Jyväskylän kaupunki palk-
kaa kesätöihin noin 300 
nuorta. Tässä olisi hyvä 
antaa etusija nuorille työt-
tömille joilta puuttuu lukio 
tai toisen asteen koulutus. 
Näin saataisiin aktivoitua 
edes pieni osa suuresta 
määrästä nuorisotyöttömiä. 
Haku kaupungin kesätöihin 
päättyy 28.2.2017. 

Jarno Kemiläinen
Pääluottamusmies,
kahden lapsen isä

Nuorissa on tulevaisuus

Jyväskylässä asuva Iranin 
kurdi Ali Moradi saapui 
perheensä kanssa Irakista 
Suomeen toukokuussa 1995 
kiintiöpakolaisena. Sitä ennen 
perhe asui 13 vuotta suurella 
pakolaisleirillä Irakissa, jonne 
he olivat joutuneet menemään 
pakolaisina kotimaastaan 
Iranin Kurdistanista.

-Al-Tash-leiri oli noin 50.000 
ihmisen pakolaisleiri, joka 
oli perustettu autiomaahan. 
Jouduimme itse rakentamaan 
talomme savesta ja hake-
maan ruokaa ja vettä. Tal-
vella oli kylmä ja kesällä 
kuuma. Elämä oli rankkaa 
ja Persianlahden sota teki 
siitä vaarallista. Edellytykset 
elämälle pakolaisleirillä para-
nivat hieman, kun YK:n pako-
laistoimisto UNHCR pystytti 
vuonna 1991 päämajan sinne.  
Saimme avustuksia heiltä ja 
Punaisen Ristin kansainvä-
liseltä komitealta ICRC:ltä. 
Itse esimerkiksi vuonna 1985 
pystytin koulun, jossa toimin 
opettajana.  Heidän tultuaan, 
saimme oppilaille koulutar-
vikkeita ja avustuksia, joista 
oli suuri apu. Lisäksi tulkkasin 
ja autoin ICRC:n ja UNHCR:n 
majalla, kunnes eräänä päi-
vänä he vain käskivät minut 
kotiin. Hämmentyneenä ja 
surullisena lähdin kotiin. Syy 
tähän selvisi myöhemmin, 
kun he yllättivät minut hyväk-

symiskirjeellä Suomeen ja 
täällä sitä nyt ollaan. Se oli 
elämäni paras päivä enkä tule 
koskaan unohtamaan sitä.

- Suomeen tultuani aloin 
rakentamaan uutta elämää 
itselleni ja perheelleni, halusin 
olla aktiivinen jäsen yhteis-
kunnassa. Oma asenne ratkai-
see yhteiskuntaan sopeutumi-
sessa, Ali Moradi pohtii.

Vuosi kului ennenkuin suo-
menkielen opinnot sai aloittaa. 
Nykyisin tilanne on parempi, 
sillä kieliopinnot voi aloittaa 
jo 2-3 viikkoa saapumisesta. 
Kurssinjälkeen Ali Moradi 
opiskeli kieltä itsenäisesti.
- Itse olen hakenut tietoa 
suomalaisesta yhteiskunnasta, 
mutta olen sitä myös saanut 
viranomaisilta, seurakunnalta 
ja järjestöiltä. Suomessa on 
vaikea elää, jos joutuu järjes-
telmän ulkopuolelle, Moradi 
toteaa.
- Olen nyt perheineni asunut 
Suomessa 22 vuotta. Perhee-
seemme kuuluu vaimo ja viisi 
lasta. Olemme kotoutuneet 
hyvin. Siihen on vaikuttanut 
se, että en ole rakentanut aitoja 
ympärilleni. Pitää löytää väylä 
yhteiskuntaan sopeutumi-
seksi. Siinä minua on osaltaan 
auttanut jalkapalloilu, koska 
siten olen oppinut tuntemaan 
suomalaisia. Kotona olen 
säilyttänyt oman kielen ja 

kulttuurin, mutta muuten 
elämme maassa maan tavalla.
Meillä on paljon ystäviä, olen 
oppinut kielen. Sauna, joulu ja 
avantouinti ovat osa minua. 
Olen joskus pohtinut identi-
teettikysymyksiä ja tunnen 
olevani suomalainen, vaikka 
minulla onkin kaksoiskan-
salaisuus. Olen ollut poissa 
Iranista jo 38 vuotta ja eniten 
aikaa elämästäni olen viettä-
nyt Suomessa.

- Olin jo ennen Suomeen 
tuloani kiinnostunut kansain-
välisestä sosialidemokratiasta, 
sillä liikkeen arvomaailma 
puhutteli minua. Erityisesti 
tunsin läheiseksi tasa-arvon 
ja työn vähempiosaisten puo-
lesta. Kun tulin Suomeen, 
tutustuin Tony Melvilleen ja 
liityin Sosialidemokraattisen 
puolueen jäseneksi.

Moradi on innokkaasti mukana 
kunnallispolitiikassa. Ensim-
mäisen kerran hän oli SDP:n 
ehdokkaana 2008, mutta ei 
tullut valituksi. Vuoden 2012 
vaaleissa Moradi menestyi 
ja hänet valittiin Jyväskylän 
sivistyslautakunnan jäseneksi 
ja valtuuston varajäseneksi. 
Nyt hän on ehdokkaana tämän 
kevään kuntavaaleissa.
- Haluan edistää kotikau-
punkini ja sen asukkaiden 
hyvinvointia. Maahanmuut-
tajat ovat erityisryhmä, jonka 

panosta tarvitaan Jyväskylän 
rakentamisessa. Työllistämi-
nen ja koulutus ovat avain-
asemassa maahanmuutta-
jien kototumisessa. Toivon 
suomalaislta avoimuutta ja 
maahanmuuttajilta aktiivista 
asennetta.

Moradin mielestä koulutus 
ja aktiivinen asenne ovat 
auttaneet työllistymisessä. 
Yritteliäisyyden puutteesta 
Moradia ei voi moittia. Mies 

valmistui datanomiksi vuonna 
2004, jonka jälkeen hän pääsi 
opiskelemaan tradenomiksi. 
Koulun ja työn yhdistäminen 
oli kuitenkin perheelliselle 
isälle vaikeaa, joten Ali valitsi 
työnteon.
- Olen ottanut vastaan kaiken-
laisia pätkätöitä. Olen autta-
nut muita maahanmuuttajia 
kotoutumaan ja nyt työsken-
telen tulkkina ja yrittäjänä. 
Vaimo on töissä Jyväskylän 
kaupungilla. Kolmella lap-

sellani on työpaikka ja kaksi 
opiskelee.

Moradi kokee kuuluvansa 
suomalaiseen yhteiskuntaan, 
vaikka sydämessä sykkii 
myös ikävä.

- Toivon, että voisin nähdä 
vielä kerran kotiseutuni ja 
sukulaiseni ennenkuin kuolen. 
En ole nähnyt heitä 38 vuo-
teen, Moradi sanoo liikuttu-
neena.

jyväskylä tarvitsee maahanmuuttajien panosta
Ali Moradi:

Ali Moradi joutuu työssään toimimaan Suomen kielella ja käyttämään 
tietokonetta verkkoympäristössä. Atk-taitoja ja hyvää kielitaitoa tarvitaan 
työmarkkinoilla. Moradi puhuu sujuvasti neljää kieltä.

Alina Ahtamo                                                                                                                                           
Toiminnanjohtaja                                                                                                                                      
Kypärämäki

Ali Moradi                                                                                                                                            
 Yrittäjä                                                                                                                                             
 Kuokkala

Irmeli Huuskonen                                                                                                                                        
Myyjä                                                                                                                                                 
Palokka

Jarno Kemiläinen                                                                                                                                       
Schaumannin                                                                                                                                 
Pääluottamusmies                                                                                                                                 
Kortepohja

Juha Paananen                                                                                                                                         
Lehtori                                                                                                                                          
Lohikoski

Kirsti Turunen                                                                                                                                          
Eläkeläinen                                                                                                                                       
Huhtasuo 

Alina Ahtamo                                                                                                                                           
Toiminnanjohtaja                                                                                                                                      
Kypärämäki

Marjatta Hynynen                                                                                                                               
Eläkeläinen, edustaja                                                                                                                               
Huhtasuo

Mika Rajanen                                                                                                                                          
Postityöntekijä                                                                                                                                  
Luottamusmies                                                                                                                                    
Lohikoski

Teemu Parantainen                                                                                                                              
Metallimies                                                                                                                                      
Pääluottamusmies                                                                                                                                 
Keltinmäki

Tony Melville                                                                                                                                         
Lehtori, toimittaja,                                                                                                                                      
kaupunginhall. jäsen                                                           
Lohikoski                                                                     

Otto ja Jarno
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LOUNAALLE ROSMARIIN

Ahjokatu 13, Jyväskylä

040 838 7990

P I T O P A L V E L U A 
ASIAKKAAN
TOIVEIDEN 
MUKAAN 

TERVETULOA !

Myymälä

Meidän Tikkakoskemme tulevaisuus
Kunnallisvaalit lähestyvät 
ja pitkällisen harkinnan 
jälkeen olen lupautunut 
ehdokkaaksi. 

Kunnall iset  palvelut 
muuttuvat radikaalisti, 
jos Sote- ja maakunta-
uudistus maan hallituk-
sen esittämässä mallissa 
toteutuvat vuoden 2019 
alusta. Muutos on suu-
rimpia hallinnon ja toi-
mintatapojen uudistuk-
sia, mitä Suomessa on 
koskaan tehty. Ruotsin 
mallia on pitkälti käytetty 
lain uudistuksen pohjana, 
tässä voidaan joiltakin 
osin törmätä Suomen 
perustuslakiin.

Tikkakosken lähipalvelut 
tulee turvata asukkaiden 
ehdoilla nyt ja tulevai-
suudessakin. Tikkakos-

ken terveyspalvelut olivat 
välillä evakossa Palokan 
terveysasemalla raken-
nuksen remontin aikoi-
hin. Remontin jälkeen 
asukkaiden painostuk-
sesta Jyväskylä ostaa ter-
veyspalvelut Mehiläinen 
Terveyspalvelut Oy:ltä. 
Monipalvelupisteeseen 
terveyspalveluiden lisäksi 
sijoitettiin myös kirjasto- 
ja nuorisotilat. Nykyiset 
tilat ovat pienet, edelleen 
kaivataan  monitoimitaloa 
ja sen tiloja. Uimahalli-
palveluja ei Tikkaoskelta 
enää löydy.

Viime vuosina Ilmavoi-
mat ovat keskittäneet toi-
mintaansa Tikkakoskelle. 
Toiminnan lisääntyminen 
näkyy kasvukehityksenä, 
palveluiden tulisi seurata 
mukana.

Tunnelimäen asutusalue 
kaipaa vanhan ”Tunne-
litien” valaistusta, tämä 
lisäisi liikkumisen tur-
vallisuutta ja lyhentäisi  
välimatkaa Tikkakosken 
keskustaan.

Liikkumisen turvallisuutta 
pitäisi kehittää Autiokan-
kaan tiellä Ilmailumu-
seolta- hautausmaalle - 
Puuppolan tielle. Tikka-
koskelaisten valtuutettujen 
aloitteesta muutama vuosi 
sitten tehty valtuustoaloite 
tien turvallisuuden paran-
tamiseksi ei johtanut toi-
menpiteisiin. Jyväskylän 
tulee neuvotella Keski-
Suomen Ely-keskuksen 
kanssa suunnitelmasta, 
toteutuksesta ja rahoi-
tuksesta turvallisuuden 
parantamiseksi. 

Tikkakoski on vanhaa 
teollisuusaluetta, Jyväs-
kylän tulee aktiivisesti 
markkinoida vapaita teol-
lisuustontteja ja -tiloja.

Politiikka ei kiinnosta
Työpaikoilla kuulee usein 
sanottavan, ettei politiik-
ka kiinnosta. Ei haluta 
ottaa asioihin kantaa, ei 
osallistuta, koska se on 
politiikkaa. Ammattiliitto 
ja politiikka pitäisi myös 
ehdottomasti erottaa toi-
sistaan, sillä ne eivät tie-
tystikkään kuulu yhteen. 
Pääasia on, että politiikka 
on paha ja se sekoittaa 
kaikki hyvätkin asiat ja sitä 
me halutaan välttää. 

Kuitenkin lähes joka aamu 
herätyskello soi, vaikka 
väsyttäisi vielä. Ulkona 
on pimeää ja auton ikkunat 
jäässä. Kuka käskee lähte-
mään näin aikaisin töihin. 

Työpolitiikka, yksi yh-
teiskuntapolitiikan muoto, 
vaihtaa muotoaan tänä 
päivänä nopeampaa kuin 
koskaan ennen. Se on saa-
nut voimaa maailmanlaa-
juisesta talouskriisistä jo 
vuosien ajan ja vaikuttaa 
meidän työn tekemiseen 
kaikella mahdollisella ta-
valla. Tätä työpolitiikkaa 
tekevät hallitus, puolueet, 
työmarkkinajärjestöt, työn-
antajat ja luottamusmiehet 
sekä yksittäiset työnteki-
jätkin työpaikalla. 

Työpolitiikan aikaansaan-
nosta voi olla, että joudut 
lauantaiaamuna kohmei-
sin sormin raappaamaan 
auton lasit ja suuntaamaan 
keulan kohti työpaikkaa 
suorittamaan kilpailuky-
kysopimuksen mukaista 
työajanpidennystä. Tämän 
politiikan luulisi kiinnosta-
van. Minua ainakin kiin-
nostaa. 

Töihin ajaessa bensavalo 
syttyy palamaan. Onneksi 
matkan varrella on aak-
kosbaari, jossa on myös 
myymälä. Sieltä saa kä-
tevästi eväät samalla töi-
hin. Tulee siinä tankatessa 
mietittyä, että on siinä 
bensassakin vaan paljon 
sitä veroa, ainakin 70%, 
eikö vähempikin riittäisi. 
Jos bensa olisi halpaa kuin 
ameriikassa, voisi itsekkin 
ajella isomoottorisella au-
tolla. Miksi se on meillä 
niin kallista? 

Eväitä hakiessa kum-
mastelee helposti, miten 
ne pari roiskeläppää ja 
kahvipaketti voi maksaa 
kymmenen euroa, eikö 
vähempikin riittäisi? Yri-
tykset ja julkinen valta 
tekevät elinkeinopolitiik-

kaa. Elinkeinopolitiikka 
ja työpolitiikka vaikuttavat 
kahvipaketin hintaan ja 
bensan hintaan vaikuttaa 
eduskunnan säätämä laki, 
joka on sisäpolitiikkaa par-
haimmillaan. Tämän poli-
tiikan luulisi kiinnostavan. 
Minua ainakin kiinnostaa. 

Kyllä silmät aukeavat vii-
meistään työmaalla, kun 
työt aloittaa ja ottaa ison 
kupin kuumaa ja vahvaa 
kahvia. Sitä miettii, että 
on nämä ylityöt vaan hieno 
asia, kun niistä tienaa niin 
hyvin, lauantain kahdek-
san ensimmäistä +50% ja 
loput +100%, sunnuntaina 
se nami vasta alkaakin, 
+300% koko päivä. Har-
vemmin tässä hurmoksessa 
kenenkään tulee ajateltua 
työmarkkinapolitiikkaa 
ja työpolitiikkaa. Tämän 
politiikan luulisi kiinnos-
tavan. Minua ainakin kiin-
nostaa. 

Ruokatunnilla selaillaan 
samalla päivän lehteä tai 
uutisia kännykällä. Sieltä 
saadaan lukea uutisia tur-
vattomuuden kasvamises-
ta, etuuksien leikkauksista, 
maahanmuutosta, ilmati-
laloukkauksista, siitä, kun 

eräässä maassa on pienet 
vihreät miehet ottaneet 
alueen aseellisesti haltuun. 
Näihin tapahtumiin kan-
sanedustajat ja ministerit 
ottavat jutuissa kantaa. 
Samalla tavalla kaikilla 
myös kahvipöydässä tun-
tuu olevan mielipide. Kyse 
on sosiaalipolitiikasta sekä 
valtion sisäpolitiikasta ja 
ulkopolitiikasta, erittäin 
tärkeistä asioista, joihin me 
jokainen otamme kantaa 
sen enempää miettimättä, 
onko se politiikkaa vai ei. 
Tämän politiikan luulisi 
kiinnostavan. Minua aina-
kin kiinnostaa. 

Illalla työpäivän jälkeen 
vaimon ja lapsen kanssa 
suunnitellaan lomareissua 
hiihtolomaksi. Mietitään, 
että mihin perheen kanssa 
voisi lähteä arjesta irtaantu-
maan, nollaamaan pää työ-
asioista ja rentoutumaan. 
Sen enempää miettimät-
tä, että koulutuspolitiikka 
mahdollistaa hiihtoloman 
ja talviloma tulee työpoli-
tiikasta ja työmarkkinapo-
litiikasta. Tämän politiikan 
luulisi kiinnostavan. Minua 
ainakin kiinnostaa. 

Ei tarvitse edes nähdä ym-
pärilleen tietääkseen, että 

politiikkaa on kaikkialla. 
Tänä keväänä järjeste-
tään kuntavaalit. Toivon, 
että jokaista kiinnostaa 
sen verran toisten, oma 
ja yhteinen etu, että käy 
osallistumassa politiikkaan 
ja äänestämässä sopivinta 
ehdokasta. 

Tämän politiikan luulisi 
kiinnostavan. Minua aina-
kin kiinnostaa! 

Jani Närhi 
Tikkakoski

pääluottamusmies/
koneistaja 

Kari Kuusijoki                                                                                                                   
Eläkeläinen, muusikko,
taksinkuljettaja                                                                                                                            
Tikkakoski

Jani Närhi
Moventaksen 
pääluottamusmies
Tikkakoski

Tikkakosken 
Sosialidemokraattien asettamat 
ehdokkaat kuntavaaliin.

Tikkakoski -
hyvä paikka asua 

ja elää
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Kari Kuusijoki
eläkeläinen, taksinkuljettaja

varavaltuutettu
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jYVÄSKYLÄN
MATTOPESU Oy

Isännöinti-, siivous- ja 
kiinteistönhoitopalveluja

vuodesta 1973

Ahjokatu 26, 40320 Jyväskylä
Puhelin 010 820 9300

www.sulunkh.fi010 327 0650    www.jyvaspakari.fi

avoinna ark. 9-16 la-su suljettu

HEINÄMÄENTIE 20, Palokka
SISÄÄNKÄYNTI

Antinniityntien puolelta.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN

tai soita suunnitteluaikaa!

puh. 0207 862 222
www-trio-keittiot.fi

LOUNAALLE ROSMARIIN
Ahjokatu 13, Jyväskylä

040 838 7990

P I T O P A L V E L U A 
ASIAKKAAN
TOIVEIDEN 
MUKAAN 

TERVETULOA !

Vasarakatu 17, 40320 Jyväskylä
Puh. 014-283 800

Avoinna ma-pe 8-18, la 9-14
www.jklmattopesu.com

Pesulapalvelut lähelläsi !

Myymälä Noutopalvelu

- mattojen kone ja laakapesut
- peitot, tyynyt ja petauspatjat

- siivousaineet ja -välineet
- siivousvaunut ja -koneet
- imurit
- likaa keräävät matot
- siivouskoneiden vuokraus
- käytettyjä kuramattoja
- myymme esittelykoneita 
  sekä matkavauriokoneita

Tällä kupongilla 20 % alennus 
ensimmäisestä käynnistä.

Tervetuloa!
Jalkahoitola Sari Hannele

Kettusentie 6 A, Palokka
040 960 9420

www.jalkahoitolasarihannele.com

UUSI 
JALKAHOITOLA 

AVATTU!

Palokankaantie 23  (Autotalo Laakkosta vastapäätä)

Tapahtumat joka viikko !
www.monikkoyhdistys.com

MONIKKO RY:N TOIMINTAA HUHTASUOLLA
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Puh. 014-272 027
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

Pasi Juha Sirpa

Avoinna ark. 9-17 (myös ilta-aikoja)
puh. 0440 995 445

Nevakatu 1 (Huhtakeskus), 40340 Jyväskylä

Löydät meidät myös facebookista!

KCPROFESSIONAL

Tiia lomalla 13.3.-17.3 & 
Salla lomalla 27.2-3.3

Huhtahius
Parturi Kampaamo

Tervetuloa entiset ja 
uudet asiakkaat !

Tervetuloa entiset ja 
uudet asiakkaat !

ma-pe 7-22, la 8-22, su 9-22

KAIKKI HYVÄ ON LÄHELLÄ !

Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C Holsti

Varaukset
Allan Kemiläinen 
puh. 0400 542859
allan.kemilainen@pp.inet.fi 

KOLIKKOTUPA ON MONIEN 
MAHDOLLISUUKSIEN PAIKKA

Perhejuhliin,koulutus-,kerho- 
tai kokoustilaksi. Käyttöösi on 
vuokrattavissa 50 hengen 
kokoustilat, 15 hengen kabinetti
ja keittiö. Edullinen vuokra.

Historiakirjoja 
myynnissä Lohikosken 

K-marketissa
Tehtaan valoista kaupunginvaloihin
- Lohikosken alueen historiaa

Työväentalolta Kolikkotuvalle- Lohikosken 
sosialidemokraattien historiaa

Käytä kotikaupunkisi ja -alueesi tuotteita ja palveluja 

Jyväskylä

Kuntavaalit 
lähestyvät - on 
vaikuttamisen aika !
ennakkoäänestys 29.3.-4.4.
varsinainen vaalipäivä su 9.4.

Puh. 014-676 203
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä


