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Moottori käyntiin kun hyrähtää...Mutta kuka mahtaa olla maskin takana ? Vastaus löytyy lehden sisäsivuilta. Kuva: Tony Melville. 

Ilmastonmuutos etenee luul-
tua nopeammin.  Jyväsky-
lässä on otettava kaikessa 
päätöksenteossa huomioon 
ympäristönäkökulma. Kun 
Jyväskylän joukkoliikennettä 
seuraavan kerran kilpailute-
taan esitämme, että yhtenä 
kriteerinä hinnan lisäksi tulee 
olla aikataulu siirtymisessä 
ympäristöystävällisiin polt-
toaineisiin. Bussien valmis-
tuksessa  pitää huomioida 
ympäristökysymykset. Matka-
lippujen hinnoittelun tulee olla 
julkista liikennettä suosivaa.
 
Kaupungin omaan käyttöön 
hankittavien autojen tulee 
olla biokaasu- tai sähkökäyt-
töisiä. On tutkittava onko 
mahdollista muuttaa  jo käy-
tössä olevien polttomootto-

riajoneuvojen moottoritek-
niikka  biokaasulle tai säh-
kölle. Lohikosken-Huhtasuon 
sosialidemokraatit tekivät 
kuntalaisaloitteen Jyväskylän 
kaupungin hallitukselle ja 
kaupunginrakennelautakun-
nalle. Odotamme päättäjiltä 
tekoja, ei vain juhlapuheita. 
Mustankorkean biokaasu on 
oman kylän biojätteistä tuotet-
tua päästötöntä, paikallista ja 
edullista liikennepolttoainetta. 
Keski-Suomessa on Mustan-
korkean lisäksi kolme muuta 
asemaa. Lisää tarvitaan, jotta 
tankkaus ei olisi este siirtyä 
biokaasun käyttöön. Sähkö-
autojen käytön lisääntymisen 
esteet tulee poistaa. Talo-
yhtiöiden ja työpaikkojen 
parkkipaikoille on saatava 
latauspisteitä.  

Kuntalaisaloite: 

Päästöt kuriin LOHIKOSKI         HUHTASUO        HALSSILA           TAULUMÄKI                                              PALOKKA     1/2018 TIKKAKOSKI SÄYNÄTSALO
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Ei ole kulunut aikaa kuin 
vuosi, kun saimme kuulla 
ettei meillä olekaan enää 
Huhtasuon kirkkoa käytet-
tävissä. Kolmekymmentä 
vuotta kirkko ehti palvella 
meitä seurakuntalaisia. Sinä 
aikana kirkon kunnosta ja 
korjauksista ei välitetty ja 
vasta nyt havahduttiin, että 
olisi ehkä tarvinnut tehdä 
jotakin.

Järkytyksen jälkeen tuli kysy-
mys mitäs nyt, mihin me 
mennään, missä kohdataan? 
Huhtakoti, vanha kirkkomme 
Huhtakeskuksessa oli yhä 
vapaana ja katseet kääntyivät 
sinne. Vanhasta kirkostamme 
päätettiin tehdä korvaavat 
tilat, mutta ensin oli saatava 
tärkeämpänä pidetty Sepän 
Kipinä valmiiksi. Yhä edel-
leen odotamme Huhtakodin 
aukeamista, ehkä ensi kuussa 
tai sitten seuraavassa - toivo 
elää. 

Paljon peistä on taitettu Huh-
tasuon seurakuntakeskuksen 
kohtalosta. Korjataanko se tai 
edes kirkko vai onko purka-
minen edessä? Rakennukset 
ovat kaikki käyttökiellossa 
laajojen ja perusteellisten 

tutkimusten tuloksena. Pää-
töksiä päättävissä elimissä 
rakennusten kohtalosta ei ole 
tehty puoleen eikä toiseen. 
Nykyiset Sepän Kipinä ja 
Huhtakoti ovat kymmeneksi 
vuodeksi tehtyjä ratkaisuja. 
Luottamushenkilönä huoles-
tuttaa se, mitä tuon kymme-
nen vuoden jälkeen tapahtuu. 
Näistäkin  asioista pitäisi kes-
kustella, asioita suunnitella, 
aikahan kuluu nopeasti.

Huhtasuon seurakuntakeskus 
on ollut runsaassa käytössä, 
myöskin kirkko.Kirkkoamme 
on arvosteltu siitä, ettei sun-
nuntaisin ole kuin muutama 
kymmenen henkeä kuunte-
lemassa messua. Kirkossa on 
ollut runsaasti muitakin seu-
rakunnan toimintaan liittyviä 
tilaisuuksia. Kirkko on ollut 
todella runsaassa käytössä, 
sen todistavat myös tilastot.

Huhtakodin auettua kor-
vaavaksi kirkoksemme on 
sieltä löydyttävä myös kirkon 
palvelut ja toiminta. Sepän 
Kipinä ei suinkaan ole koti-
kirkkomme. Sen toiminta-
alueena on koko Jyväskylä 
ja kuten mainostettu myös 
maakunta. En halua asettaa 

kirkkoja vastakkain vaan 
kummallakin on omat vah-
vuutensa. Kauppakeskuksessa 
oleminen tuo seurakunnan 
lähelle ihmisiä ja puolustaa 
paikkaansa yhteisenä ja yhtei-
söllisenä paikkana.

Jään odottamaan Huhtasuon 
kirkonkellojen soittoa merk-
kinä alkavasta messusta Huh-
takodissa.

Marjatta Hynynen, 
Huhtasuon 

alueneuvoston pj

pääkirjoitus

Painetun sanan merkitys on 
suuri. Lehtemme on ollut tär-
keä osa alueellista indentiteet-
tiä Lohikosken ja Huhtasuon 
asukkaille jo pitkään.

Tämä vuosi on juhlavuosi, 
17.12.1978 tulee kuluneeksi 
40 vuotta siitä  kun ensim-
mäinen  ME LOHIKOS-
KELAISET -lehti ilmestyi. 
Alussa lehti oli vaatimaton 
nelisivuinen A4-kokoinen 
julkaisu. Mutta sisältö oli 
täyttä rautaa. 

Vuosituhannen vaihteen jäl-
keen lehden nimi vaihdet-
tiin Pohjoiseksi Jyväskyläksi 
kasvaneen levikin myötä. 
Nykyisin lehti ilmestyy jopa 
pariinkymmeneen tuhanteen 
luukkuun alueella. Julkaisu on 
lunastanut paikkansa alueen 
asukkaisen etujen puolusta-
jana ja toimivana tehokkaana 
tiedotuskanavana. 

Lehteemme voi lähettää kir-
joituksia ja kannanottoja, 
jotka julkaistaan tilan anta-
missa puitteissa mikäli mah-
dollista.

Allan Kemiläinen
Lohikosken-Huhtasuon 
Sosialidemokraatit ry:n 
puheenjohtaja
allan1.kemilainen@gmail.com

Lehtiä neljällä vuosikymmenellä
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Miten kansalaissota 1918 näkyi Jyväskylässä ja Keski-Suomessa.
On sovinnon teon aika. Vai johtaako maan hallituksen politiikka toisenlaiseen pahoinvointiin ja 
väkivaltaan.Tule keskustelemaan!  Historian harrastaja Jouni Pänkäläinen pitää avauspuheen.
Tavataan Kolikkotuvalla 14.3 kello18 Kolikkotie 2.C Holsti

 KAnSALAISSOdAn mUISTO eLää - AVOIn 
YLeISÖTILAISUUS KOLIKKOTUVALLA Ke 14.3. KLO 18

rAnTATAPAHTUmA SU 11.3. KLO 13.00 
LOHIKOSKen UImArAnnALLA

TERVETULOA  ÄITIENPÄIVÄJUHLAAN 

Vietetään äitienpäivää jo lauantaina 12.5 kello 14.00 Kolikkotuvalla.
Juhlapuhujana kaupunginvaltuutettu / pääluottamusmies Jarno Kemiläinen.
Monipuolinen kulttuuriohjelma   Kakkukahvit tarjotaan ja naiset kukite-
taan, Olet sydämellisesti tervetullut!  

äITIenPäIVäjUHLA LA 12.5.
KLO 14 KOLIKKOTUVALLA 

ELÄKELÄINEN TERVETULOA !
Lohikosken eläkkeensaajat kokoontuu joka maanantai kello 12 Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2.C. Holsti.  
Aloitamme aina yhteisellä Kahvi /tee hetkellä. Kuuntelemme luentoja ja keskustelemme   meille 
eläkelisille täkeistä asioista.Harrastamme kulttuuria monin eritavoin.12.3 Vieraana Lähteelät tuote 
esittelyä ja yhteislaulua  19.3 Pelipäivä, pientä liikuntaa    26.3 Pelataan Bingoa 
Olet tervetullut joukoomme. 
Pj.Seppo Luukkonen. luukkonen.seppo@hotmail.com  p.0466531614

LOHIKOSKen eLäKKeenSAAjAT mAAnAnTAISIn
KOLIKKOTUVALLA KLO 12

Lapsille hevosajelua reellä, erilaisia pelejä ja kisailuja, kaikki palkitaan, lämmintä mehua, kahvia 
ja keksejä, makkaranpaistoa (1 €/makkara), muutoin tarjoilu maksuton. Tervetuloa viettämään 
kanssamme keväistä sunnuntai-iltapäivää. Järjestävät: Keski-Suomen Nuoret Kotkat, JTY:n Nuoret 
Kotkat, Lohikosken Elämäntapajaosto.

Kansainvälinen naistenpäivän juhla 8.3.2018 kello 18.00 Kolikkotuvalla, 
Kolikkotie 2.C.Ohjelmassa: Kiintiö pakolaisena Iranista UNCHR:n avulla 
suomeen tullut Ali Moradi kertoo suomeksi, elämästä pakolaisleirissä.  
Naisten asemasta erikulttuureissa, Maahanmuuttajien kotouttamistyötä 
tekevän Monikon ohjelmaryhmä Kalina, laulaa ja soittaa lusikoilla Juo-
daan täytekakkukahvit ja lauletaan yhdessä.Järjestelyvastuu Lohihuhdan 
Sosialidemokraatit ja Monikko ry

KAnSAInVäLInen nAISTenPäIVän jUHLA
TO 8.3. KeLLO 18.00 KOLIKKOTUVALLA

Kolikkotuvalle kokoonnutaan 19.3.2018 kello 17 Minna Canthin 
päivänä.

Kirjailija Minna Canthista kertoo näyttelijä, ohjaaja Minna Aro 

Kirjoja joita ei saa kaupasta on nyt myynnissä: 
-Lohikosken alueen historia 1870 -2000 Tehtaan valoista kau-
pungin valoihin. Kirjoittanut Eeva Stolt.  Kustantaja Lohikosken 
Sosialidemokraatit.
-Lohikosken Sosialidemo-
kraattien 100 v historia 1904 - 
2004:Työväentalolta Kolikkotuvalle. 
Kirjoittaja Jukka Keronen. Kustantaja 
Lohikosken SDP.
-Muistelma ryhmätoiminnan savutuk-
sista 1970 - 80 luvuilla. Kirjoitti  Raimo 
Rajanen. Taistelu vallasta Tourulan 
tehtaalla. Omarahoitus. Apuraha Kansansivis-
tysliitolta.
- Oman elämän muistelmat: Tourulasta, omas-
ta ja Hilkan suvusta, politikkaa. Aatteen mies 
Tourulasta. Omakustanne, apuraha Kansan 
sivistysliitolta.

KIrjAn jA mInnA CAnTHIn PäIVä
mA 19.3. KeLLO 17.00 KOLIKKOTUVALLA

Minna Canth

Tervetuloa viihtymään 
mielenkiintoisten asioiden 

sekä kahvin ja 
teen merkeissä !                                                                                                            

Voit myös lausua vaikka 
runon jos siltä tuntuu.

Tätä on yrittänyt moni hal-
litus, joko se nyt tulee Sosi-
aali- ja terveysuudistus sote. 
Edellinen hallitus rakensi 
sitä suurten kuntien pohjalle. 
Ei olisi tarvittu erillistä 18 
maakunnan organisaatiota, 
joka on keskustapuolueen 
suuri unelma. 

Nyt on tapahtumassa sa-
malla vuosisadan yksityis-
täminen, miljardit € menee 
monesti ulkomaisten yrittä-
jien pohjattomiin kassoihin, 
valinnanvapauteen naami-
oituna. Joka on kokoomuk-
sen kärki tavoite. Luvataan 
kaikille tasapuoliset Sote 
palvelut. Tuskin onnistuu!                                                                                                                               
Maakuntavaalit ovat suomen 
porvarihallituksen kunniahi-

moisen tavoitteen mukaan 
28.10.2018. Siis ihan pian, 
vain 8 kuukautta. Vaalia 
voisi mielestäni hyvin siirtää 
eduskuntavaalien yhteyteen 
2019. Nämä vaalit ovat pal-
jon tärkeämmät, kuin presi-
dentinvaalit. 

Palkansaajille, yrittäjille, 
etenkin lapsiperheille ja 
eläkeläisille. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut kunnilta 
siirtyvät maakuntien hoidet-
tavaksi. Siis melkoinen myl-
läkkä tulee myös kuntiin. 

Meillä Lohikosken-Huhta-
suonSosialidemokraateilla 
on kiitettävästi kiinnostusta 
lähteä ehdokkaaksi maa-
kuntavaaliin. Vaalit tulee 

varmasti joskus, silloin ää-
nestys aktiivisuus tavoite 
yli 70 %

Postityöntekijä Mika 
Rajanen Jyväskylä 

Lohikoski

nytkö se tulee?

Olipa kerran kirkko

Lähde Tampereen Työväenteatteriin katsomaa musikaalia TYTÖT. 
Kertoo 1918 tapahtumista. Lauantain 21.4.2018 näytös kello 13. 
Lisätietoja raimo.t.rajanen@gmail.com puh.0456798234 
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Vuonna 2040 Kankaalla 
tulee olemaan 5 000 asu-
kasta ja 2101 työpaikkaa. 
Vanha paperitehdas on 
alueen sydän, jossa koh-
taavat palvelut, työpaikat 
ja asuminen.

Kokonaisinvestointina 
Kangas on miljardin euron 
hanke ja se on Jyväskylän 
keskeisin työpaikkara-
kentamisen alue vuoteen 
2025 asti. Se on eden-

nyt asuntorakentamisen 
osalta jopa ennakoitua 
paremmin, Piippuranta 1 
ja 2 -alueiden rakentami-
nen on loppusuoralla ja 
Sydänkorttelien rakenta-
mista valmistellaan.

Myös alueen yhteisjär-
jestelyt ovat hyvässä vai-
heessa, muun muassa 
Jyväs-Parkin ensimmäi-
nen pysäköintitalo valmis-
tui viime joulukuussa.

Hippos triplaa tilansa

Hippos2020-hankkeen ta-
voitteena on rakentaa Jy-
väskylään Pohjoismaiden 
suurin ja monipuolisin si-
säliikunta- ja hyvinvointi-
palveluiden osaamiskeskus. 
Siihen kuuluu esimerkiksi 
yli 6 000 hengen monitoi-
miareena, jalkapallohalli, 
voimistelutalo, liikunnan 
tietotalo, viisi asuinkerrosta-
loa, liikekeskus ja hotelli.
Uutta tilaa rakennetaan yli 
100 000 neliömetriä. Ra-
kentaminen on suunniteltu 
vuosille 2018–2023.

Hippos on tällä hetkellä yli 
100 aktiivisen seuran harjoit-
telupaikka, jossa treenataan 
yli 20 eri lajia. Hippos2020 
tulee kolminkertaistamaan 
nykyiset tilat ja tuo seuroille 

uudenlaisen alustan kehittää 
toimintaansa ja tapahtumia. 
Hankkeen budjetti on 300 
miljoonaa euroa ja rahoituk-
sesta lähes 90 prosenttia on 
yksityistä. Investorikump-
panina toimii Lehto Grou-
pin ja Fennia Varainhoidon 
konsortio. Kaupunginval-
tuusto päättää 23.4. hankeen 
käynnistämisestä.

Teksti: Raisa Nerg
Kuvat/Kangas: 

Tony Melville
Kuvat/Hippos: 

Alustava luonnos. 
PES-arkkitehdit Oy
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Kangas ja Hippos2020 rakentavat 
jyväskylästä uuden ajan kaupunkia

Kun vuonna 1874 alkanut paperitehdastoiminta Kan-
kaalla päättyi vuonna 2010, Jyväskylän kaupunki osti 
alueen ja lähti kehittämään uutta älykästä ja resurssi-
viisasta kaupunginosaa. Asuinrakentaminen käynnistyi 
vuonna 2015 ja ensimmäiset asukkaat muuttivat Skans-
kan rakentamaan Rainaan vuosi sitten.

Hippokselle rakennetaan 
nykyaikaiset, muunneltavat 
liikuntatilat, jotka kolmin- 
kertaistavat nykyiset tilat. 
Kuva:  Alustava luonnos / PES-
arkkitehdit Oy

Uusi Hippos näyttäisi Rautpohjankadulta katsottuna tältä. (Kuva: Alustava 
luonnos / PES-arkkitehdit Oy

Korkealta näkee kauas. Opiskelijoita tullaan 
hemmottelemaan ehkäpä komeimmilla näkymillä 
Jyväskylästä konsanaan. KOAS-tower valmistuu 
tänä keväänä Kankaan alueelle. 
Kuva: Tony Melville.

Kankaan pysäköintitalossa P-Pergamentissa on yhteensä seitsemän 
kerrosta, joista viisi on maan päällä ja kaksi kerroksista sijaitsee maan 
alla. P-Pergamentissa on käytettävissä 622 pysäköintipaikkaa. 
Kuva: Tony Melville.
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Jyväskyläläisille nuorille 
koko toisen asteen koulu-
tustarjonnasta vastaa Jyväs-
kylän koulutuskuntayhtymä 
(Gradia), joka on alun perin 
perustettu ammatillisen kou-
lutuksen ylläpitäjäksi. Jyväs-

kylän kaupungin lukiot siir-
rettiin kuntayhtymään vuonna 
2010. Vuonna 2017 Jyväsky-
län kaupunginvaltuusto päätti 
vuosittain lisärahoittaa kun-
tayhtymän lukiokoulutusta, 
koska pelkkä valtionrahoitus 

ei riitä lukioiden toiminnan 
toteuttamiseen. Parhaillaan 
on käynnissä kaupungin ja 
kuntayhtymän selvitys, joka 
koskee toisen asteen koulu-
tuksen järjestämistapoja; sel-
vityksen tulosten odotetaan 
valmistuvan maaliskuussa 
2018.

Valtakunnallisesti toisen 
asteen koulutusta ollaan 
uudistamassa, mikä on hyvä 
asia. Positiivista ei kuitenkaan 
ole se, että samaan aikaan 
valtiovalta on vähentänyt 
rankasti sekä lukioiden että 
ammatillisten oppilaitosten 
resursseja. Lukiokoulutuksen 
valtionrahoituksen yksik-
köhintoja leikattiin vuosina 
2014-2015 noin 12 %, ja 
ammatillisen koulutuksen 
rahoitukseen tehtiin vastaa-
vanlainen supistus vuonna 
2017.

Koulutusuudistuksia on mah-
dotonta toteuttaa tarkoituk-
senmukaisesti, jos taloudel-
linen pohja viedään pois. 
Ammatillisen koulutuksen 
reformi aloitettiin niin, että 
ensin päätettiin supistaa kou-
lutusmenoja peräti noin 190 

miljoonaa euroa. Koulutuk-
sen kehittämisen ensisijaisen 
tavoitteen pitäisi olla jotain 
ihan muuta kuin rahojen 
vähentäminen.

Erittäin valitettavaa on se, 
että tällä hallituskaudella 
luovuttiin koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuun-
nitelmasta, jossa olisi linjattu 
viisivuotiskaudeksi keskeiset 
kehittämistavoitteet eri kou-
luasteille. Sen sijaan kuvi-
tellaan, että kovilla koulu-
tusleikkauksilla parannetaan 
koulutuksen laatua. Ajatus 
on absurdi: nämä toimet-
han päinvastoin heikentävät 
laatua.

Koulutuksen edellytysten 
heikentäminen on lyhytnä-
köistä toimintaa myös talo-
udellisesti, vaikka olennaisia 
ovat inhimilliset negatiiviset 
vaikutukset. Suomessa on 
tällä hetkellä jo lähes 100 000 
nuorta, jotka eivät ole opiske-
lemassa eivätkä työssä. Tähän 
ongelmaan valtiovallan pitäisi 
panostaa eikä viedä resursseja 
pois. Yksi syrjäytynyt nuori 
maksaa yhteiskunnalle yli 
miljoona euroa.

Monissa muissa maissa kou-
lutukseen on viime vuosina 
sijoitettu lisää rahaa, mutta 
Suomi leikkaa. Muualla on 
siis ymmärretty se, että koulu-
tus luo tulevaisuutta ja lapsiin 
ja nuoriin sijoittaminen kan-
nattaa. Milloin tämä tajutaan 
Suomessa? Toivottavasti ei 
liian myöhään.

Meidän pitää oikaista kurssi 
mahdollisimman pian, ennen 
kuin olemme liian pitkällä 
suossa. Pohjimmiltaan kyse 
on koulutuksen arvostuk-
sesta yhteiskunnassa. Viime 

vuosien yhteiskunnallinen 
rahanjako on ikävä kyllä 
osoittanut, että tätä arvostusta 
ei ole läheskään riittävästi. 
Jostain arvostus on kaivettava 
esille – se on koko Suomen 
tulevaisuuden kohtalonky-
symys.

Juha Paananen
varavaltuutettu, 

sivistyslautakunnan 
jäsen (sd.)

Arvostetaanko Suomessa toisen asteen 
koulutusta?
Toisen asteen koulutus sijoittuu koulutuspolulla perus-
koulun jälkeen. Sen jälkeen mennään edelleen opiske-
lemaan (yliopistoon tai ammattikorkeakouluun) tai 
siirrytään työelämä. Toisen asteen koulutus jakautuu 
Suomessa ns. duaalimallin pohjalta kahteen koulu-
tusmuotoon: lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. 
Opiskelijat ovat noin 16-18-vuotiaita.

Ammatillista reformia on mahdoton toteuttaa 
ilman riittävää rahoitusta.

Lukiolaki uudistetaan keväällä 2018.

Sipilän hallitus on kurittanut 
vähäosaisia ja puolustus-
kyvyttömiä kansalaisia en-
nennäkemättömällä tavalla. 
Työttömiä rankaiseva aktii-
vimalli tuli voimaan vuoden 
alussa. Jo sitä ennen hallitus 
heikensi monin tavoin työt-
tömyysturvaa. Leikkauksilta 
eivät säästyneet työttömien 
ohella monet muutkaan yh-
teiskuntaryhmät.   

Kiky-sopimus merkitsi huo-
mattavaa työehtojen hei-
kentämistä palkansaajille.  
Leikattu on myös lapsilisistä, 
kotihoidontuesta, yksityisen 
hoidon tuesta, kansaneläk-
keistä, elatustuesta, eläk-
keensaajien asumistuesta, 
opintotuesta, vammaistuesta, 
sotilasavustuksesta, saira-
uspäivärahasta ja kuntien 
valtionosuuksista. Samaan 
aikaan toisaalla - yritystuet 
ovat kasvaneet lähes mil-
jardilla vuodessa yli 4 mil-

jardin tasolle. Yritystukien 
hyödyttömyydestä ja jopa 
haitallisuudesta on runsaasti 
tutkimustuloksia ja näyttöä. 
Varoja on myös riittänyt 
kohdennettavaksi rikkaiden 
verohelpotuksiin.   Ja vielä 
kaiken päälle pääministeri 
on myös pyrkinyt suitsimaan 
riippumatonta tiedonväli-
tystä, jota on pidetty länsi-
maisen demokratian eräänä 
kulmakivenä. Toimittajat 
ilman rajoja -järjestö pudotti 
Suomen lehdistönvapauden 
kärkipaikalta kolmanneksi 
keväällä 2017. Syynä on 
pääministeri Juha Sipilän 
Yleen kohdistama painostus. 
Suomelle aiheutettiin maail-
manlaajuisesti korvaamaton-
ta vahinkoa.

Sanana ”aktiivimalli” kuu-
lostaa helposti siltä, että 
vähän pyydetään aktiivi-
suutta, kun tukiakin otetaan 
vastaan. Todellisuudessa 

aktiivimalli on erittäin an-
kara rangaistusautomaatti.
Harvoinpa lainvalmistelussa 
saadaan aikaan mietintöä, 
johon tulee 40 sivua eriäviä 
mielipiteitä työnantajia ja 
yrittäjiä myöten.  Aktiivi-
malli on lähes kaikkien mui-
den kuin hallituspuolueiden 
kansanedustajien mielestä 

järjetön.  Aktiivimallin mu-
kainen työ ja yrittäminen 
vie  työttömän karenssiin 
tai työttömyysedun peruut-
tamiseen. Aktiivimallia ei 
ole työttömyysturvalaissa. 
TE-palvelut tekee päätöksen 
työttömyysturvaoikeudesta 
riippumatta aktiivimallista. 

Työttömän pitäisi osata toi-
mia ”puun ja kuoren välissä” 
- ymmärtää sekä lakia työt-
tömyysturvasta, että lakia 
aktiivimallista. Aktiivimallin 
mukaisen työn pitää olla va-
kuutettua, siitä pitää maksaa 
sivukulut, tuntipalkan tason 
pitää olla TES:n mukainen ja 
mikäli TES:iä ei ole, tuntipal-
kan pitää olla minimissään 
6,91 euroa/tunti. Työajan 
pitää olla myös valvottua. 
Ottaessaan vastaan aktiivi-
mallin mukaisen minimis-
sään 18 tunnin työrupeaman, 
ainoat syyt, jotka säästävät 
työttömän TE-palvelujen 
kielteiseltä lausunnolta työt-
tömyysturvasta (määräaikai-
sen työsopimuksen päätty-
essä) ovat lääkärinlausunto 
tai se, että työnantaja rikkoo 
lakia. Jos työnantaja tarjoaa 
jatkuvaa työsopimusta työn-
tekijä ei voi vaikuttaa asiaan 
vaatimalla määräaikaista 
sopimusta. 

Aktiivimallin tarkoitukse-
na ei ole kannustaa töihin. 
Hallituksen toimet johtuvat 
ideologisista syistä. Toimet 
ovat luonnollinen jatkumo 
eriarvoisuutta korostavalle 
politiikalle. Hallitus yrittää 
epätoivoisesti saada työlli-
syysastetta nostettua, eikä 
sitä tunnu haittaavan, vaikka 
se tehdään keinotekoisesti 
ja ihmisiä sumuttamalla. Ja 
samalla asetetaan ihmiset 
eriarvoiseen asemaan lain 

edessä asuinpaikan ja osaa-
misen perusteella.  On myös 
käsittämätöntä, että työtöntä 
rangaistaan siitä, jos hän 
ei onnistu saamaan työ- tai 
opiskelupaikkaa, vaikka näitä 
aktiivisesti hakee. Erityisesti 
kun työnantaja viime kädessä 
päättää aina rekrytoinneista, 
ja koulutuksen saamisen 
mahdollisuuksia on hallituk-
sen osalta vain heikennetty.  

Karenssien johdosta suuri 
mää- rä ihmisiä saattaa pu-
dota kokonaan toimeentulon 
ulkopuolelle. Kun toimeen-
tuloasiat on siirretty Kelalle 
monet joutunevat sinnitte-
lemään ilman mitään tuloja 
johtuen Kelan ruuhkista. 
Elämme nyt vuotta 18. Toi-
vottavasti historia ei tässä 
kohden toista itseään. Ai-
nakaan hallituksen puolella 
ei ymmärrystä heikommin 
toimeentulevien asiaan tunnu 
olevan lainkaan.

Jarno Kemiläinen

Aktiivimalli sumutusta ja kyykytystä
Suomea on pidetty maailman parhaana maana asua ja 
elää. On viitattu tasa-arvoon, turvallisuuteen,  tervey-
denhuoltoon, sosiaaliturvaan, koulutusjärjestelmään 
ja eläkejärjestelmään. Kaikkia edellämainittuja asioita 
yhdistää se, että ne ovat sosialidemokraattisen ja sitä 
edeltävien liikkeiden työn tuloksia viimeisen lähes 160 
vuoden ajalta.  Kokoomuslaiset ja heidän edeltäjänsä  
ovat olleet panemassa vastaan lähes jokaista näistä uu-
distuksista 1860-luvulta alkaen, - uudistuksista, joilla 
Suomesta tehtiin maailman vakain valtio. Nyt tämä saa-
vutus on uhattuna. Ja vallankahvassa porvarihallitus.

Mielenosoittajia Senaatintorilla Helsingissä 
helmikuun alussa. Viesti päättäjille oli selkeä.
Kuva: Jouni Pänkäläinen
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Palokan alueen jatkuva 
rakentamisen lisääntyminen 
ja väkiluvun kasvaminen on 
johtanut siihen että kaupungin 
tarjoamat toimitilat ovat lähes 
ympärivuorokautisessa käy-
tössä. Esimerkiksi. Palokan 
nuorisotiloissa on käyttäjiä 
joka kuukausi toista tuhatta 
ja tiloissa toimii nuorison 
lisäksi eläkkeensaajat. He 
koontuvat kyseisissä tiloissa 
kerran viikossa maanantaisi, 
ja toiminnan lisääminen tar-
peesta huolimatta on lähes 
mahdotonta koska lisävuo-

rojen saanti muille päiville ei 
ole mahdollistaa koska tilat on 
varattu nuorison ja muuhun 
käyttöön muina aikoina. 
Mikään järjestö tai ryhmä ei 
siis voi kehittää toimintaansa 
nykyisestään näissä tiloissa.
Eläkkeensaajat ovatkin siir-
täneet joitakin koulutuksia 
Palokan Visalan tiloihin jotta 
toimintaa voitaisiin jotenkin 
toteuttaa.

Eläkkeensaajat toivovatkin 
kaupungilta toimintaansa 
paremmin soveltuvia tiloja. 

Nykyisiin tiloihin on liikun-
tarajoitteisten hankala päästä 
jyrkkien ja pitkien portaiden 
takia. Siksi osa liikuntara-
joitteisista vanhuksista ei voi 
osallistua eläkkeensaajien 
säännölliseen kerhotoimin-
taa.
Säännöllinen kerhotoiminta 
onkin monelle seniorille lähes 
ainoa kerta viikossa tavata 
muita senioreita ja pohtimaan 
kulloinkin ajankohtaisia asi-
oita.

Säännöllinen kerhotoiminta 
on myös todettu vähentävän 
ihmisten yksinäisyyttä ja syr-
jäytymistä. Siksi kolmannen 
sektorin toiminta takaaminen 
onkin kaupungille sijoitus 
tulevaisuuteen ja kaupunki-
laisten hyvin vointiin.

Timo Korhonen, Palokan 
eläkkeensaajat pj.

Palokan väestönkasvulla kääntöpuolensa

PALOKKA

Pappilanrinteen seniorikortteli 
on valmis. Maaliskuussa muut-
tavat viimeisetkin asukkaat se-
nioriasuntoihin. Hankkeelle on 
ollut todellinen tarve alueella. 
Kaikki asunnot ovat varattuja. 
Senioripalveluja tulee asuk-
kaille useita kunhan toiminta 
saadaan käyntiin. Kauppojen ja 
terveyspalveluiden läheisyys on 
erinomainen asia korttelin asuk-
kaille. Palokan terveyskeskus/
sairaala parantaa palvelujaan 
entisestään, koska sairaalare-
montti valmistuu lähiaikoina.

Osaketalo on valmiina. JVA:lla 
on kohteessa vuokrahuoneistoja 

ja JASO:lla asumisoikeusasun-
toja senioreille (+55 v.).  Ensim-
mäisiä ratkaistavia ongelmia 
ovat puutteelliset paikoitustilat. 
Koulukeskuksen, urheilukentän 
ja kirjaston sijainti seniorikort-
telin välittömässä läheisyydessä 
aiheuttaa paikoitusongelman 
alueella. Ongelman vaikeus on 
samaa luokkaa kuin kaupungin 
keskustan ruutukaavassa. On-
gelma koskettaa alueen asuk-
kaita ja alueella vierailevia.

Paavo Luukkonen
Palokan Työväenyhdistys

Palokan seniorikortteli kymmentä vaille valmis

Palokan keskustan aluetta on viime aikoina hallinnut 
seniorikorttelin rakennustyömaa nostureineen, 
työkoneineen ja rakennus-työntekijöineen. Nyt 
alkaa olla valmista.  Maaliskuun aikana viimeisetkin 
asukkaat muuttavat uusiin asuntoihin. Kuva:Tony 
Melville.

Tule mukaan Palokan 
eläkkeensaajien toimintaan!

https://palokka.elakkeensaajat.fi/

Nuorten osallistuminen 
politiikkaan on tänä päi-
vänä varsin arkaa. Mil-
laisia pelkoja he tunte-
vat. Onko leimautumi-
nen suurin mielipaha vai 
onko kyse jostain muusta?  
Kaveripiiri saattaa aihe-
uttaa sen, ettei uskalla 
sanoa mielipidettään. 
Eihän politiikan teke-
minen ole muuta kuin 
asioiden hoitamista - ja 
tietenkin mahdollisim-
man oikeudenmukaisesti 
ja tasapuolisesti kaik-

kia kansalaisia kohtaan. 
Kuntapäättäjät hoitavat 
kunnan tai kaupunkien 
asioita asukkaiden par-
haaksi. Eduskunta taas 
hoitelee koko maan ja sen 
asukkaiden asioita. Näitä 
kahta seuratessa voi pää-
tellä mikä on juuri Sinun 
asiaasi ja mikä puolue 
olisi juuri  Sinun arvo-
jesi mukainen. Kannattaa 
ottaa yhteyttä, jos poli-
tiikka kiinnostaa. 

Aarno Lahtinen 

nuori, lähtisitkö politiikkaan?

Haluatko tavata ja jutella Jason 
senioritaloista?
Ota yhteyttä: Toiminnanjohtaja 
Sinikka Inkeri Tyynelä
050 439 5122
Sepänkatu 4,  40720 Jyväskylä
www.jasoasunnot.com

Jason senioritaloissa asut ja 
elät laadukkaastija kodikkaasti 
turvallisessa,viihtyisässä ympä-
ristössä. Taloissa nautit aktiivi-
sesta elämästä yhdessä muiden 
kanssa, mutta elät myös rauhas-
sa itsenäistä elämää. Arkielämää 
helpottavien palveluiden hankin-
taan saat tukea ja neuvoja.
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Palokan eläkkeensaajat 
saa jatkuvasti uusia jäseniä 
alueelle muuttavista uusista 
ihmisistä. Yhdistyksen 
jäsenmäärä tavoittelee jo 
sataa viittäkymmentä (150) 
henkilö joten yhdistys on 
iso vaikuttaja yhdistyksenä 
Palokan alueella.

Yhdistys kokoontuu joka 
maanantaina klo 10.00 
– 12.00 Palokan nuoriso-
tiloissa S-marketin ylä-
kerrassa. Kerhot aloitetaan 
yleensä kevyellä jumpalla, 
jonka jälkeen juodaan 
kahvit ja siirrytään har-
rastaja ryhmiin. Yhdistyk-
semme pitää muistikerhoa, 
porinakerhoa, kuorolaulu 
harjoittelua, pelataan Bil-
jardia tai korttia ja seurus-
tellaan muiden seniorien 
kanssa.

Yhdistyksellämme on 
myös runsas retki ja mat-
kailu toiminta, johon ker-
holaiset osallistuu runsain 
joukoin. Onhan se paljon 
mukavampaa matkustaa 
porukalla kuin yksin.

Ammattitaitoinen matkan-
vetäjämme kertoo retkien 
aikana aina joitain mielen-
kiintoisia asioita kulloinkin 
nähtävästä kohteesta.
Yhdistys varainhankinta 
koostuu jäsenmaksuilla, 
kevät- ja syksymyyjäi-
sillä joista on tullut paljon 
hyvää palautetta. Kyllähän 
se tiedetään että mummon 
leivonnaiset maistuu aina 
paremmalta kuin kaupasta 
ostetut.

Kaikki toiminnastamme 
kiinnostuneet voivat tulla 
reippaasti tutustumaan 
Palokan eläkkeensaajien 
vireään toiminta maanan-
taisin klo 10.00 – 12.00. 
Uusia jäseniä ja toimin-
taan osallistujia toivotaan 
mukaan runsain joukoin.

Toimintaa tarjotaan jokai-
selle ja kaikki saa osallistua 
toimintaa parhaan kykynsä 
ja halunsa mukaan.

Timo Korhonen
Yhdistyksen 

puheenjohtaja

Vireää toimintaa Palokan eläkkeensaajissa

PALOKKA

Eläkkeensaajien aamujumppa.

Muistikerhossa harjaannutetaan muistitoimintaa.  Biljardipöydällä tarvitaan pelisilmää. 

Kuorolaiset harjoittelevat kappaleidensa 
nuotteja. 

Kokoontuminen 
Kaijalassa. Pilkille lähtö 
Palokkajärvelle klo 10.00, 
paluu klo 13.00
Osallistuminen: 
naistensarja ja 
miestensarja
- Muuta ohjelmaa; ulkoilua, 
makkaranpaistoa, myös 
kahvia ja suuhunpantavaa 

PALOKAn eläkkeensaajien 
pilkki- ja ulkoilupäivä

TIISTAINA 20. MAALISKUUTA

Shindo® on tehokas ja rentout-
tava tapa pitää hyvää huolta 
omasta mielen ja kehon hyvin-
voinnista. Shindoon kuuluu ren-
toutusharjoituksia ja venytyk-
siä, jotka tehdään rauhallisesti, 
hengitystä rentoutumisessa hy-
väksi käyttäen sekä omaa kehoa 
kuunnellen ja arvostaen. 

Palokan Visalassa, osoite Visa-
lantie 5, jatkuu hoitotason shin-
do-venyttelyryhmä maanan-
taina 12.3.2018 klo 18–19.30. 
Kevään venyttelymaanantait 
parittomilla viikoilla eli 12.3., 
26.3., 9.4., 23.4., 7.5. sekä 
21.5. 

Venyttelykerta 12 € venytteli-
jältä. Tervetuloa mukaan kaikki 
uudet shindon harrastajat ja 
vanhat tutut! Mukaan voit tulla 
aina niinä maanantaina, kun 
sinulle sopii. Päälle mukavat ja 
kiristämättömät vaatteet. Oman 
jumppapatjan voit myös ottaa 
mukaan.

Ohjaajana toimii jo 19 vuotta 
shindon kanssa työskennellyt 
shindo-hoitaja-kouluttaja, toi-
mintaterapeutti Jaana Luukko-
nen-Kytömäki.

Visalassa  jälleen shindovenyttelyä

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 
Jaana Luukkonen-Kytömäki 

puh. 040 529 8300
Shindo ry. www.shindo.fi

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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Tikkakosken keskustaan 
palvelujen läheisyyteen  val-
mistuu asumista ikääntyvän 
väestön tarpeisiin.Yleinen 
talouden piristyminen ja 
Jyväskylän talouden kova 
kuuri näkyy kaupungin 
talouden tasapainottumi-
sena. 

Vientiteollisuuden piristymi-

nen ja rakentamisen vilkas-
tuminen ovat vaikuttaneet 
osaavan ja ammattitaitoisen 
työvoimantarpeen kasvami-
seen, osittain on syntynyt 
puutetta työvoimasta.

Tikkakoskelaisten näkökul-
masta viime vuodet ovat 
olleet ”negatiivisia”, palve-
luita on vähentynyt.

Rakentaminen piristynyt 
paikkakunnalla. 

Jyväskylän kaupunki on 
panostanut seniori- ja vam-
maispalveluun yksityisen 
palvelutuotannon lisäksi. 
Huhtasuolle, Kortepohjaan 
ja Palokkaan on jo raken-
nettu ja rakennetaan edelleen 

seniori- ja vammaispalvelu-
asuntoja. 

Kaavamuutoksella on tarkoi-
tus rakentaa Tikkakoskelle 
seniori- ja tehostetun palve-
lun asumista, Kirkkokadulle 
kirkon ja torin väliselle alu-
eelle. Tikkakoskella pidettiin 
kuulemis- ja yleisötilaisuus 
syksyllä 2017 projektipääl-

likkö, arkkitehti Tuija Soli-
nin johdolla. Kaava on näh-
tävillä netissä Jyväskylän 
kaupungin sivuilla.

Tehostetun palvelun asumis-
toimintaa hoitaa Attendo. 
Projekti on rakennuslupa-
vaiheessa. Rakentaminen on 
tarkoitus alkaa tänä vuonna 
2018. Rakennusluvassa 
on 1200 kerrosneliömet-
riä rakennusoikeutta, tähän 
kuuluu 15 tehostetun pal-
velun asuntoa ja 10 palve-
luasuntoa. 

Tämän rakennuksen viereen 
on suunnitteilla senioritalo 
torille päin. Rakennusoikeus 
mahdollistaisi neljä kerrok-
sisen rakennuksen, mihin 
asuntoja lisäksi tulee yhteis-
tiloja. Tästä rakennuksesta 
ei ole vielä suunnitelmaa. 
Suunnitelmissa on kevyen 
liikenteen väylä samalle 

puolelle Kirkkokatua, pää-
töstä rakentamisesta  ei ole 
vielä tehty. Torin alue on 
tarkoitus myös kunnostaa ja 
modernisoida. 

Tikkakoskella on muitakin 
kaavoitusohjelman mukaisia 
alueita.

Luminen talvi tuo haas-
teita katu- ja tiekunnos-
sapitoon.

Hautausmaalle johtava 
Autiokankaantie on val-
tion tie. Autiokankaantien 
parantamiseksi ja kevyen 
liikenteen väylän rakentami-
seksi on Jyväskylän kaupun-
ginvaltuuston aikana tehty 
kaksi valtuustoaloitetta, 
viimeisin aloite nykyisen 
valtuuston aikana. Virka-
miesten mukaan vuosien 
varrella on käyty neuvotte-
luja Ely:n kanssa. Alustavia 
suunnitelmia on olemassa, 
mutta ne eivät ole johtaneet 
toimenpiteisiin. Toivotta-
vasti asiassa edetään ja taa-
taan turvallinen liikkuminen 
Autiokankaantiellä Puuppo-
laan asti.

Tikkakoskella                                                                                                                      
Kari Kuusijoki (sd)

Jyväskylän 
kaupunginvaltuutettu

Tarkastuslautakunnan 
jäsen

Eläkeläinen/ 
taksikuljettaja

TIKKAKOSKI

Seniori- ja vammaispalveluasuntoja Tikkakoskelle

Ammattiliittojen työttömien 
puolesta osoittamat solidaari-
suustoimet kohdistuivat hal-
litukseen ja olivat hallituksen 
”hatustavetopolitiikkaa” vas-
taan. Taikuri (hallitus) ei todel-
lakaan tiedä mitä tehtiin ja mitä 
sieltä hatusta tällä kertaa käteen 
tuli. Taikuri ei ole sitä aikaisem-
pien temppujensakaan kohdalla 
tiennyt. Temput kannattaisi 
harjoitella hyvin, koulutermein 
voitaisiin puhua läksyjen teke-
misestä, yliopistomaailmassa 
tutkimisesta ja politiikassa vas-
tuullisesta päätöksenteosta.

Aktiivimalli hatusta

Tällä kertaa hatusta nousi ak-
tiivimalli, jolla ei nimensä 
mukaisesti ole aktivoinnin 
kanssa yhtään mitään tekemistä. 
Hallituksen luoma malli ran-
kaisee välittämättä siitä, onko 
ollut aktiivinen vai ei. Taikurin 
”hyvänä” tarkoituksena oli, 
että työtön voi saada täyden 
työttömyysetuuden, jos täyttää 
niin sanotun aktiivisuuden 
edellytyksen. Aktiivisuuden 
edellytys täyttyy, jos olet 65 
maksupäiväjakson aikana 18 

tuntia palkkatyössä, yrittäjänä 
(241 € yrittäjätuloa) tai 5 päivää 
TE-palveluiden järjestämäs-
sä työllistymistä edistävässä 
palvelussa. Taikurin ”hyvää” 
tarkoittama temppu meni vali-
tettavasti pieleen, eikä hatusta 
noussut kania.

Työtöntä rangaistaan

Taikuri ei osannut ottaa huomi-
oon, tai jätti jopa tarkoituksella 
huomioimatta, että joulukuun 
2017 lopussa oli yhteensä 295 
500 työtöntä työnhakijaa, kun 
samaan aikaan TE-toimistoissa 
oli joulukuussa avoinna yhteen-

sä 78 300 työpaikkaa (Työ- ja 
elinkeinoministeriön työllisyys-
katsaus joulukuu 2017). Perus-
koulun, ammattikoulun, lukion 
erittäin lyhyen matematiikan, 
sekä tulitikkulaskujen mukaan 
tämä yhtälö ei voi toimia mil-
lään tavalla. Työnhakija ei voi 
vaikuttaa hallituksen vaatimaan 
”aktiivisuuteen” millään taval-
la, sillä yhtä työpaikkaa kohden 
on noin neljä hakijaa. Yhdellä 
on mahdollisuus osoittaa ”aktii-
visuus” ja kolmea rangaistaan. 
Taikuri kehitti temppunsa myös 
erittäin epäreiluksi yleisöä 
(työttömiä) kohtaan. Suomes-
sa avoimet työpaikat, kuten 
työttömätkään eivät jakaudu ta-
saisesti. Kainuun takametsissä 
voi olla paljonkin työttömyyttä, 
mutta avoimien työpaikkojen 
määrä ei välttämättä tarjoa ”ak-
tiivisuusmahdollisuuksia”. Yli 
55-vuotias työnhakija ei välttä-

mättä ole aivan piikkipaikalla, 
kun työantajat ”aktivoivat” 
työttömiä. Näiden lisäksi on 
alkanut tuntumaan, ettei työvä-
estö saisi omistaa mitään. 

Valhe - emävalhe - tilasto

Pystyäkseen lunastamaan ai-
emmin antamansa lupaukset 

työllisyyden parantamisesta, 
taikuri keksi aktiivimallin sil-
mänkääntötemppuineen. Sil-
mänkääntötemppukin meni pie-
leen ja paljastui ennen aikojaan. 

Tempussa työtön toteuttaessaan 
aktiivimallin mukaista velvoi-
tettaan olemalla työssä esim. 
kaksi tuntia viikossa yhdeksän 
viikon ajan, täyttää aktiivimal-
lin mukaisen aktiivisuutensa ja 
säilyttää työttömyysetuutensa 
leikkaamattomana. Taikuri saa 
vastaavasti työttömyystilastot 
kaunistumaan yhdeksän vii-
kon ajaksi. Tämä johtuu siitä, 
että Tilastokeskuksen mukaan 
työtön on henkilö, joka tutki-
musviikolla on työtä vailla eli 
ei ollut palkkatyössä tai tehnyt 
työtä yrittäjänä. Tilastokeskus 
noudattaa YK:n työjärjestön 
ILO:n suosituksia ja Euroopan 
unionin asetuksia. Luvut ovat 
kansainvälisesti vertailukel-
poisia. 295 500 työtöntä saa 
näin toimimalla aikaan ison 
abrakadabran, niin ison, että sitä 
työllistymisihmettä hämmästel-
lään ympäri Eurooppaa.

Taikuri asetti tarkasteluajaksi 
65 maksupäivää. Tänään 21.2 
siitä on kulunut jo 38 mak-
supäivää, tarkastelujakso on 

siis kulumassa umpeen, eikä 
taikuri ole vielä jakanut ohjeita 
heille, kenen tulisi tätä aktii-
visuutta valvoa. Uudenmaan 
TE-toimisto kertoi 9.2.2018 
saaneensa tammikuussa 10 
000 yhteydenottoa päivässä 
enimmäkseen aktiivimallista, 
ja että eivät ole saaneet edes 
soveltamisohjetta (https://yle.
fi/uutiset/3-10068508). Odotet-
tavissa on siis työttömyysetuus-
leikkuri monelle työttömälle. 
Juhana Vartiainen (kok.)  kertoo 
haastattelussa Senaatintorilla 
lakkopäivänä,  ettei aktiivimal-
lissa ole kyse työttömien aut-
tamisesta. Herääkin kysymys 
”mikä se tarkoitus sitten on?”. 
Itse en keksi muuta syytä kuin 
sen, että hallitus on luovuttanut 
työttömien suhteen, ja tarkoitus 
on jatkossa vain pienentää 
työttömyyden aiheuttamia kus-
tannuksia.

Tämän taikurin hattu on pohja-
ton, mutta kania sieltä ei tunnu 
löytyvän. Heikompiosaisilta on 
leikattu, työssäkäyvien elämää 
vaikeutettu, tulonsiirtoja työn-
tekijöiltä yrityksille tehty ja 
taikuri on jo haistanut veroeurot 
ja kokeilee, löytyykö hatusta 
temppuja julkisten palvelujen 
yksityistämiseen. 

Eduskuntavaalit järjestetään 
huhtikuussa 2019. Toivon, että 
ihmiset heräävät miettimään 
seuraavan kerran vaaliuurnilla, 
ketä demokraattisesti haluavat 
päättämään maan asioista ja 
säätämään lakeja. Ne ovat niin 
tärkeitä asioita, ettei niitä voi 
tehdä hatusta vetämällä. 

Jani Närhi (sd)
Kaupunginvaltuuston 

varajäsen,
Kulttuuri- ja 

liikuntalautakunnan 
jäsen

Kun taikurikaan ei tiedä mitä hatusta nousee

Kari Kuusijoen vanhaan työpisteeseen rakentuu senioriasuntoja.

2.2.2018 Suuri osa Suomea pysähtyi. Oli usean ammattiliiton 
järjestämä poliittinen lakko ja vielä useamman ammattiliiton 
järjestämä poliittinen mielenilmaus. Tarkoitusta ja loppu-
tulosta ajatellen kattavuus oli luultavimminkin liian pieni. 
Moni ihminen ei kuitenkaan ymmärtänyt, tai ei halunnutkaan 
ymmärtää, miksi ammattiliitot näihin toimiin ryhtyivät, moni 
syytti ammattiliittoja toimista työnantajia vastaan. Tosiasi-
alliset syyt olivat hallituksen heikompiosaisia kyykyttävä 
politiikka sekä omien lupauksiensa rikkominen.

”Taikurin hattu on 
pohjaton, mutta kania 
sieltä ei tunnu löyty-
vän”

”Taikuri keksi aktii-
vimallin, johon sisäl-
lytti silmänkääntö-
tempun”

Juhana Vartiainen (kok.)  kertoo haastattelussa 
Senaatintorilla lakkopäivänä,  ettei aktiivimal-
lissa ole kyse työttömien auttamisesta. Herääkin 
kysymys ”mikä se tarkoitus sitten on?”.
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Vuosikymmenten aikana 
Arto on kunnostanut yli 
kaksikymmentä, eri maa-
ilmankolkista peräisin 
oleva moottoripyörää. 
Hänen erityinen intohi-
monsa on ollut vanhojen 
venäläisten moottoripyö-
rien restaurointi. Tälläkin 
hetkellä hänen autotallis-
saan seisoo kolme moot-
toripyörävanhusta rajan 
takaa: kaksitahtinen 350-
kuutioinen IC vuodelta 
1954, nelitahtinen, bok-
serimoottorilla varustettu 
Ural M-72 vuosimallia 
1960 ja ukrainalainen 

Dnepr MT10 sivuvau-
nulla vuodelta 1975, 
jonka voimanlähteenä oli 
alun perin nelitahtinen 
650-kuutioinen bokseri. 
Tämä viimeksi mainittu 
pyöräprojekti saatiin 
onnelliseen päätökseen 
viime kesänä mittavien 
muutostöiden jälkeen. 
Pyörästä 49%, katsastuk-
sen sallima maksimi, on 
muiden pyörämerkkien, 
kuten Hondan, Kawasa-
kin ja Harley Davidsonin 
osia.  Esimerkiksi Dneprin 
runkoa jouduttiin leventä-
mään ja pidentämään, 

jotta 900-kuutioinen, van-
halta Fiatilta lainattu kone 
saataisiin asennetuksi pai-
kalleen.  

Mikä saa Arton viettä-
mään niin monta tuntia 
vanhojen moottoripyö-
rien parissa? Vastaus on 
yksinkertainen: moot-
toripyörätekniikka on 
aina kiinnostanut Artoa 
ja kunnioitus vanhoja 
k lass ikkoja  kohtaan 
ajaa eteenpäin. Parhaat 
päivänsä nähnyt vanha 
pyörä, jolle ei enää löydy 

varaosia, tuottaa erityistä 
haastetta ja iloa. Työn 
alla on nyt venäläinen IC-
mönkijä, joka kohta saa 
500-kuutioisen nelitahti-
sen Suzukin moottorin. 
Se tulee palvelemaan jat-
kossa työjuhtana Lepistön 
kesämökillä. 

Kunnostetuilla pyörillä 
kruisailu tuottaa myös 
mielihyvää. Kesäisin Arto 
on tehnyt pitkiä matkoja 
länsirannikolle, Turku-
Rauma-Pori akselilla, ja 
myös itärajan tuntuma 
on tullut hänelle tutuksi. 
Tekeekö Arto bisnestä 
pyörillään? “Myyn aino-
astaan saadakseni autotal-
liini tyhjää tilaa seuraavaa 
projektiani varten – ilmei-
sesti minä kaipaan jatku-
vasti uusia haasteita!”, 
virnistää Arto pilke silmä-
kulmassaan. 

Vi ime syksynä Arto 
Lepistö valittiin Keski-
Suomen Osuuspankin 
edustajistoon. Entäpä ensi 
syksyn maakuntavaalit, 
lähteekö Arto ehdok-
kaaksi? Ilme vakavoi-
tuen hän tuumaa: ”Tie-
tenkin on mukava tutus-
tua osuuspankin asioihin 
edustajiston jäsenenä. 
Viranhaltijana tämä ei 
ollut koskaan mahdol-
lista. Muita ambitioita 
minulla ei kuitenkaan ole; 
lapsenlapseni ja moottori-
pyörät työllistävät minut 
varmasti täysipäiväisesti 
jatkossakin!”

Teksti ja kuvat:
Tony Melville

mies, joka kaipaa haasteita
“Jos saat tuon kasaan, voit ajaa sillä”. Näin sanoi 
13-vuotiaan lapualaisen Arto Lepistön isä, kun 
nuori mies oli tuonut pahvilaatikollisen Zündapp-
mopon osia kotiinsa. Vähänpä Arto tuolloin tiesi, 
että moottoripyörien kunnostamisista tulisi hänelle 
elinikäinen harrastus, joka ei näytä laantumisen 
merkkejä.

Arto Lepistö ja Dnepr MT10 vuodelta 1975. 
Voimanlähteenä on nyt Fiat 127:n moottori.

Uusi pizzeria Lohikoskella
Ravintola-pizzeria Hertta 
aloitti toimintansa Lohi-
koskella alkuvuonna. 
K-kaupan kanssa samassa 
kiinteistössä Turotie 1:ssä 
toimiva ravintola-pizzeria 
omaa myös alkoholioi-
keudet. Testiryhmämme 
kokeili äijäpizzaa ja totesi 
sen herkulliseksi ja sopi-
vasti maustetuksi.

Kuva ja teksti:
Raimo Rajanen

Lähetä kommentti tai pieni teksti Sinulle tärkeästä asiasta
lehteemme sähköpostilla: allan1.kemilainen@gmail.com
Julkaisemme tekstejä tilan sallimissa rajoissa.

VUOKRATAAN KOKOUS-, 
JUHLA- JA 

KOULUTUSTILAA

50 hengen kokoustilat 
15 hengen kabinetti 
Keittiö, 2 x WC 
AV-laitteet
 

Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C Holsti  0400 542859 / Allan Kemiläinen 
allan1.kemilainen@gmail.com

Perhejuhliin, koulutus-,kerho- tai kokoustilaksi. 



9

Suomen talous on kasvanut jo 
muutaman vuoden ajan, joh-
tuen pääosin kansainvälisen ja 
Euroopan talouden elpymisestä. 
Nyt on varmistettava, että kas-
vusta hyötyvät kaikki suoma-
laiset eivätkä vain ne, joilla jo 
valmiiksi menee hyvin.

Pääministeri Sipilän oikeisto-
hallitus on epäonnistunut tässä 
tehtävässä. Eriarvoisuuden 
vähentäminen ei ole kuulunut 
tämän hallituksen kärkihank-
keisiin. Päinvastoin.

Pieni- ja keskituloisten toimeen-
tulosta ja palveluista on leikattu. 
Eläkeläisten toimeentulosta on 
leikattu. Koulutuksesta ja osaa-
misesta on leikattu valtavasti. 
Sipilän hallituksen kädet ovat 
olleet syvällä palkansaajien 
taskuissa. Tätä epäreilua leik-
kauspolitiikkaa hallituspuolueet 

ovat perustelleet velkaantumi-
sella ja julkisella taloudella. 
Työttömien kohtelu kertoo 
karulla tavalla hallituksen epä-
luottamuksesta työtöntä ihmistä 
kohtaan. Tässäkin lehdessä on 
useampi juttuja aktiivimallin 
epäkohdista.

Talouskasvusta huolimatta val-
tionvelka on kasvanut. Pieni- ja 
keskituloisten palveluja ja etuja 
leikkaamalla Sipilän hallitus on 
rahoittanut veronkevennykset 
suurituloisille varsinkin valtion 
ja kuntien naisvaltaisien työnte-
kijöiden rahapussista. Tähän on 
saatava muutos.

Valoisampi tulevaisuus varmis-
tetaan kaikille lapsille maksut-
tomalla varhaiskasvatuksella. 
Nuorten osaamistasosta on 
pidettävä huolta, vain siten 
Suomi pärjää kansainvälisessä 

kilpailussa mukana ja hyvin-
vointivaltion palvelut turvataan. 
Siksi toisen asteen koulutus, siis 
lukiot ja ammatillinen koulutus 
on saatava maksuttomiksi. Tällä 
hetkellä nuorten oppikirja-
maksut ym. nousevat useisiin 
tuhansiin euroihin.

Jyväskylässä vuosia jatkunut 
tiukan taloudenpidon aika on 
tuottanut tuloksia. Nyt kun 
talous kasvaa ja työllisyys li-
sääntyy, on huolehdittava siitä, 
että peruspalveluiden tasoa 
pystytään parantamaan. Kasvu 
kuuluu kaikille. Jokaisella on 
oltava oikeua turvaan ja tukeen 
eri elämäntilainteissa. Eriar-
voisuutta on vähennettävä ja 
heikoimmista on huolehdittava 
nykyistä paremmin.

Maakuntavaaleissa ja eduskun-
ta vaaleissa ratkaistaan Suomen 

suunta. Me haluamme jakaa 
kasvun hedelmät oikedenmu-
kaisesti ja kestävästi. Niin 
Jyväskylässä, Keski-Suomessa 
kuin koko maassakin.
Tervetuloa Juurikkasaaren per-
hepäivään 18.3. jutustelemaan 
näistäkin asioista!
Talvisin terveisin

Ahti Ruoppila
Säynätsalon 

työväenyhdistyksen 
puheenjohtaja

Jyväskylän Sdp:n 
valtuustoryhmän 

puheenjohtaja
SDP:n puoluehallituksen 

jäsen

Tätä kirjoittaessani 1.2.2018 
on menossa tasavallan pre-
sidentin virkaan astujaisti-
laisuus. Lunta tuli taivaan 
täydeltä. Valittu presidentti 
Niinistö korosti puheessaan 
tasa-arvoa, turvallisuutta ja 
erityisestä huolta nuorten 
syrjäytymisestä. Hienoja ja 
oikeita asioita, toivotaan asioi-
hin jämäkkää ja nöyrää otettta 
myös presidentiltä. Näin jäl-
keenpäin on kuultu kritiikkiä, 
oliko viisasta demareiden olla 
omalla ehdokkaallaan mukana 
vaalissa. Tämä nähdään sitten 
seuraavissa vaaleissa.

Olen ollut SDP:n jäsen vuo-
desta 1983 alkaen, kun olin 
ehdokkaana Mauno Koi-
viston valisijamiesvaalissa. 
Äänet eivät riittäneet ”arka-
dian mäelle”, mutta mukana 
ololla ”Manun” vaalikiertu-
eilla oli vaikutusta tuleviin 
tapahtumiin myöhemmässä 

elämässä.

Eläkkeelle jäätyäni syk-
syllä 2008 olin pari vuotta 
”eläkkeellä” ja kuulostelin 
mitä pitäisi ruveta tekemään. 
Eräänä päivänä sain sitten 
puhelinsoiton eräältä KYS:n 
eläkkeelle jääneeltä kolle-
galta. Hän ehdotti, että eikö-
hön perusteta KYS:n eläk-
keellä oleville Tehyläisille 
eläkekerho. Näin sitten kävi 
ja sillä on aktiivista toimintaa 
edelleenkin.

Viime marraskuussa tuli 
kuluneeksi neljä vuotta kun 
muutimme tänne Säynätsa-
lon ”paratiisi saarille” kuten 
naapurimme toivotti meidät 
tervetulleeksi. Olimme käy-
neet täällä aikaisemminkin 
tyttäremme perheen luona 
Muuratsalon Vuorelantiellä. 
Ihailimme kauniita rantamai-
semia ja rauhallisen oloista 

elämänmenoa. Kuluneen 
neljän vuoden aikana maise-
mat ovat entisellään, mutta 
kaikenlainen ilkivalta ja jopa 
erilaisten ”vorojen” ilmes-
tyminen kotipihoihimme on 
epämiellyttävää. 

Elämä ”paratiisisaarilla” alkoi 
pikkuhiljaa tuntua kotoisalta ja 
aloin ottaa selvää Säynätsalon 
harrastustoiminnasta. Liityin 
Säynätsalon Eläkkeensaajiin 
ja siellä on mukana henki-
löitä, jotka muistivat ja ovat 
eläneet henkilökohtaisesti ne 
ajat, jolloin Säynätsalo oli 
oma kunta ja puoluepolitiikka 
oli joka päiväista elämää. 
Olen huomannut, että ihmiset 
jäävät helposti muistelemaan 
tai kertomaan miten”ennen 
vanhaan” tämäkin asia oli tai 
miten se tehtiin. 

Säynätsalo Seuran julkaisut 
(6 kpl ) Säynätsalon kunnan 

elämästä 1920 luvulta alkaen 
ja Säynätsalon työväenyh-
distyksen julkaisu Juurikan 
tie ovat erinomainen tietopa-
ketti asiasta kiinnostuneille. 
Vierailu Mauri Toikkasen 
”Maken galleriassa” oli mie-
lenkiintoinen ja asioita avar-
tava kokemus. 

Säynätsalon ihmiset älkäämme 
myöskään unohtako Alvar 
Aaltoa. Kunnantalo on saanut 
uutta aktiviteettiä, joten ollaan 
iloisia siitä ja muistetaan, että 
missään muualla ei ole vas-
taavaa maailmalla tunnettua 
rakennusta.

Säynätsalon Työväen yhdis-
tyksen toiminta alkoi myös 
pikkuhiljaa kiinnostaa ja lii-
tyin jäseneksi ja samantien 
valiittin hallitukseen syksyllä 
2016. Syyskokouksessa 2017 
sain lisää luottamusta ja olen 
nyt hallituksen varapuheen-

johtaja. Harmillinen tilanne 
on se, ettei toimintaan saada 
helposti työelämässä olevia 
miehiä tai naisia. Hallitukseen 
valittiin syyskokouksessa 
Arttu Viinikainen. Toivotaan, 
että hän on esimerkkinä ja 
rohkaisuna muillekin saman-
ikäisille.

Juurikkasaaressa on ollut 
parina viimevuonna Eläk-
keensaajien ja Työväenyhdis-
tyksen yhteisesti järjestämä 
lasten ulkoilupäivä. Suuren 
suosion saanut tapahtuma 
järjestetään tänäkin keväänä 
sunnuntaina 18.3.2018 klo 10 

-14. Ohjelmasta tiedotetaan 
erikseen.

Toivotan hyvää ja aurinkoista 
kevään odotusta kaikille 
”paratiisisaarten ” ihmisille.

Kalevi Venäläinen
STY:n 

varapuheenjohtaja

Aktiivista elämää Säynätsalossa

SäYnäTSALO

Arttu  Viinikainen on 28-vuotias 
painevalaja ja juniorikoripallo-
valmentaja Säynätsalosta. Arttu 
on kiinnostunut yhteiskunnal-
lisista asioista ja seuraa tarkas-
ti mitä politiikassa tapahtuu. 
Hänellä on työ- ja harrastus-
taustansa vuoksi selkeä käsitys 
siitä, missä tänään mennään 
kun puhutaan päivänpolttavasta 
työttömien aktiivimallista.
- Suomessa hallitus soveltaa 
hajoita ja hallitse  -taktiikkaa. 
Heikommassa asemassa olevia 
sorretaan. SAK otti oikean lin-
jan asettuessaan puolustamaan 
työttömien ja vähäosaisten 
asiaaa. Jokainen meistä työssä-
käyvistä voi jossain vaiheessa 
olla työtön. Laki työttömien 
aktiivimallista on epäreilu ja 
ristiriidassa perustuslain kanssa. 
Perustuslakihan sanoo, että kan-

salaisten pitää olla yhdenvertai-
sia lain edessä. Aktiivimallin 
voimaan saattamisella hallitus 
rikkoi myös kilpailukykyso-
pimusta. Kaiken lisäksi halli-
tus on kaikessa hiljaisuudessa 
valmistelemassa aktiivimalli 
kakkosta, joka toisi työttömille 
uusia karenssiautomaatteja. 
Ihmisen pitää päästä tekemään 
työtä, josta hän pitää. Se on 
paras tapa pidentää työuria. 
Eläkeiän nosto ja "keppi" eivät 
siinä auta.
Artttu Viinikainen näkee, et-
tä kasvava yhteisymmärrys, 
vastuullisuus ja välittäminen 
ovat oikea tie parempaan yh-
teiskuntaan.
- Kotoa sain hyvät eväät elä-
mään. Opin mm. ymmärtä-
mään, että on ihmisiä, jotka ovat 
huonompiosaisia ja että heitä 

pitää auttaa ja tukea. Demarina 
ajattelen, että yhteiskunnassam-
me on paikka meille jokaiselle 
- työn, tehtävän, oikeuksien ja 
kykyjen mukaan. Kun puhutaan 
työttömyydestä, pakottaminen 
on väärä tie asian hoidossa. 
Sama mikä näkyy työelämän/
työttömyyden kohdalla, on 
nähtävissä myös urheilun sa-
ralla. On löydettävä ihmisen 
vahvuudet, tuettava ja kannus-
tettava ja annettava ihmiselle 
kuuluva arvo.

Mikä sitten olisi parempi malli 
? Arttu Viinikainen uskoo, 
että  hyvään lopputulokseen 
päästään käyttämällä tervettä 
maalaisjärkeä ja tekemällä 
oikeita ratkaisuja.
- Kun puhutaan työttömien 
asiasta, pitäisi jokaiselle työt-

tömälle tarjota yksilöllistä oh-
jausta, apua ja tukea työllis-
tymiseen. Työtön ihminen on 
yksilö. Jokainen on erilainen. 
On surullista, jopa vastenmie-
listä, että Sipilän hallitus antaa 
rivien välistä ymmärtää, että 
työttömät olisivat itse syypäi-
tä työpaikkojen puutteeseen. 
Rakenteellisesta yhteiskun-
nallisesta ongelmasta tehdään 
yksilötason aktiivisuuden ja 
moraalin ongelma. Itse olisin 
valmis nostamaan työttömyys-
turvan suojaosaa, jotta pätkä-
töitä voisi ottaa paremmin vas-
taan. Tämä olisi yksinkertaisin 
ja oikeudenmukaisin ratkaisu.  
Suomella pitää aina olla varaa 
oikeudenmukaisuuteen.

Arttu Viinikainen

Yksilöllisyyttä ja  oikeudenmukaisuutta 
työttömyyden hoitoon

Ystävykset Arttu Viinikainen ja Ida Prusti olivat valmistautuneet hyvin 
perjantaiseen mielenosoitukseen Senaatintorilla Helsingissä. Kyltin 
viesti päättäjille oli kristallinkirkas: Sipilän "vähemmistöhallitus" ei nauti 
kansan luottamusta viimekesäisen vatuloinnin seurauksena. Hallitus on 
deaktivoitava !

Ahti ruoppila

Kasvu kuuluu kaikille

Lasten ulkoilutapahtuma ja talvirieha 
Juurikkasaaressa la 18.3. klo 11-15

Tapahtuma on ilmainen tarjoiluineen ja 
kaikille avoin. Tervetuloa !  STY

Lasten pilkkikilpailut
Poniajelua
Letunpaistoa

Grillimakkaraa (1 €/makkara)
Arpajaiset
SDP:n eduskuntaryhmän pj. 
Antti Lindtman

Lasten ulkoilutapahtuma ja talvirieha 
Juurikkasaaressa la 18.3. klo 11-15

Tapahtuma on ilmainen tarjoiluineen ja 
kaikille avoin. Tervetuloa !  STY
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Suojelijana Ilkka Taipale
Lassi Nummen seura ry yhteistyössä JTY:n kanssa 
18.3. klo 12-19 Aalto-sali Tasa-arvo, turvallisuus ja hyvinvointi 

Ilkka Taipale, Sari Rimmi, Jani Kokko, Sami Eerola, Anna Pulkkinen, 
klo 14 Antti Lindtman, Ahti Ruoppila, Eija Tuohimaa; 
Kirjan ”Missä mennään” julkistus 
klo 17 Mikä tekee Venäjästä Venäjän? Art Master 
ja Jouni Pänkäläinen

19.3. klo 14 B-sali Helpottaako peloille nauraminen? Vesa Karvinen 
21.3. klo 13 Huhtasuon kylätoimisto Lassi Nummi 

Katriina Kajannes 
klo 16 B-sali Sanataidetyöpaja Rapina 
klo 18 Aalto Kohtuuspuhetta Markku Aho, Pauliina Kainulainen, Irma 
Heiskanen, Esa Hanikka, Piia Niemi, Tiina Silvasti 

22.3. klo 14 Aalto Eläkeläisvoimaa Eine Joutsijoki, Auli Rannikko, 
Riitta Tynjä
klo 18 JY H320 Sisällissota Petri Jussila, Antero Holmila

23.3. klo 16 B-Sali USA:n henkinen tila Trumpin aikana 
Ville-Juhani Sutinen ja Jani Kokko 

28.3. klo 14 Tarinaluontopolku Irma Heiskanen 
3.4. klo 18 Huhtasuon kirjasto Arto Paasilinna Jani Tanskanen

 ja Mauri Männistö

neljä vuosikymmentä 
painettua sanaa

Pohjoinen jyväskylä

40 vuotta aluelehtiä. Kuva: Tony Melville.

Nykyisin  laajalti tunne-
tun Pohjoinen Jyväsky-
lä-lehden alku oli hyvin 
vaatimaton. Me Lohikos-
kelaiset-lehti oli Lohikos-
ken sosialidemokraattien 
nelisivuinen A4-kokoinen 
julkaisu. Etusivun yläreu-
nassa kerrottiin toimitus-
neuvosto, johon kuuluivat 
Eino Haro, Risto Hög-
lund ja Kauko Tuupainen.  
Koko etusivu oli pelkää 
tekstiä kahdella palstalla. 
Työläistarkastaja Eino 
Haron kirjoittama juttu 
jatkui sisäsivulle. Sivulla 
kolme  mainostivat Teat-
teriravintola, Kansanra-
vintola (Polsu) ja  Pub.  
Pienillä mainoksilla olivat 
mukana  Keski-Suomen 
kiinteistökeskus, Kypä-
rämäen työväenyhdistys 
ja Jyväsmainos oy. 

Lehdessä kysyttiin kol-
melta Lohikoskelaiselta 
kuinka kauan he olivat 
asuneet alueella ja mitä 
pitäisi parantaa Lohikos-
kella. Irja Palola, Anja 
Vuori ja Sakari Parviainen 
vastasivat näihin muuta-
miin kysymyksiin.

Takasivun täytti luettelo 
siitä, mitä Jyväskylän 
kaupungin luottamus-
tehtäviä Lohikosken 
Sosialidemokraateilla oli.  
Viisi demaria oli valittu  

kaupunginvaltuustoon 
Lohikoskelta: Eino Haro, 
Jouko Lehtonen, Juhani 
Surakka, Kauko Tuupai-
nen ja Raimo Muhonen. 
Nythän heitä on kaksi: 
Tony Melville ja Jarno 
Kemiläinen. 

Muutaman vuoden jäl-
keen lehti muuttui A3- 
kokoon, edelleen nel-
jäsivuisena. Nimeksi 
muutettiin vuonna 2003 
Pohjoinen Jyväskylä. 
Lehti kasvoi tabloid-ko-
koiseksi ja 8- sivuiseksi. 
Mukaan lehdentekoon 
tulivat Huhtasuon Sosia-
lidemokraatit. Lehden 
levikki nousi 12 000 kap-
paleeseen. Vuonna 2004 
Lehden ulkoasu muut-
tui samoin painopaikka 
sanomalehtirotaatioon. 
Siirtopainossa ei ollut 
koneita, joilla olisi voitu 
painaa nykyisen kaltaista 
lehteä. Samaan aikaan 
loppui edullisesti paperin 
saanti Kankaan tehtaalta.                                                                                                                                       

Yhdistyksen 100-vuo-
tisjuhlalehden tekoon 
saatiin mukaan mainos-
alan ammattilainen Alpo 
Lahtinen. Lehden levikki 
kasvoi jo 45 000 kap-
paleeseen. Mainoksia 
saatiin työväenliikettä 
lähellä olevilta yrityk-
siltä. Lehden uudistu-

nutta ulkoasulinjaa on 
jatkettu. Useita vuosia on 
tehty 12-sivuista tabloi-
dia. Vuonna 2015 lehden 
tekoon tulivat mukaan 
Palokan ja Tikkakosken 
Sosialidemokraatit ja 
vuodesta 2017 mukana 
on ollut myös Säynätsalo. 
Lehden levikki on nyt 
20 000 kpl.  

On tärkeää että paikalliset 
puolueosastot julkaise-
vat omia lehtiä. Yhteistä 
lehteä Jyväskylän Tulevai-
suus on kokeiltu hyvällä 
menestyksellä. Omassa 
Pohjoinen Jyväskylä leh-
dessä voimme ilmoit-
taa omista tapahtumista, 
tuoda esille vaaleissa 
ehdolla olevia Sosiali-
demokraatteja. Kertoa 
alueen asukkaiden ter-
veisiä ja tehdä tunnetuksi 
asioita, jotka ovat meille 
ja lehtemme lukijoille tär-
keitä. Pidämme tärkeänä 
myös antaa mainostilaa 
paikallisille yrittäjille.
                                                                                                                                
Kiitos mukana oleville ja 
entisille Pohjoinen Jyväs-
kylä lehden jakajille, teki-
jöille ja mainostajille! 

Puheenjohtaja 
päätoimittaja Allan 

Kemiläinen 

 

Julkaisija ja kustantaja: 
Lohikosken-Huhtasuon Demarit
Päätoimittaja:Allan Kemiläinen
Taitto: Jouni Pänkäläinen
Paino: Lehtisepät Oy
Levikki: 20.000 kpl

ALUELEHTI

Lohikosken-Huhtasuon Demarit
Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C, 
40320 Jyväskylä

Kustantajan virhevastuu ilmoituksesta 
on korkeintaan ilmoituksen hinta.www.sdplohikoski.fi

LOHIKOSKI - HUHTASUO

Ym. tilaisuuksia – koko ohjelma ks. 
https://jyvaskylankevat2018.blogspot.fi/ 
Muutokset mahdollisia 

jYVäSKYLän KeVäT – VAIHTOeHTOjA jYVäSKYLän KeVäT – VAIHTOeHTOjA 
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monikko ry kokoaa väen yhteen 

Monikkolaiset juhlatuulella pikkujouluissa Kolikkotuvalla joulukuussa 2017. Kuva: Jouni Pänkäläinen

Tule mukaan Monikon 
toimintaan.  Vietämme Monikon 
10-vuotisjuhlavuotta. Käy 
verkkosivuillamme:
www.monikkoyhdistys.com

Olet tervetullut  Monikkoon !

rAnTATAPAHTUmA 
SU 11.3. KLO 13.00 

LOHIKOSKen UImArAnnALLA

ma:   10-17
ti-pe: 8-17
la:      9-15

ma-pe: 07-17
la:         09-14

Meiltä löydät
Tummat ja vaaleat leivät      Kahvileivät   Suolaiset leivonnaiset

Tilauksia otamme vastaan myymälän numerosta
Jyväskylä:    010 327 0650
Lievestuore: 010 327 0654

Seuraa meitä facebookissa: Jyväs Pakari
ja nettisivuillamme  www.jyvaspakari.fi
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Puh. 014-676 203
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

Puh. 014-272 027
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

Historiakirjoja 
myynnissä 

Tehtaan valoista 
kaupunginvaloihin
- Lohikosken alueen historiaa

Työväentalolta Kolikkotuvalle
- Lohikosken 
sosialidemokraattien historiaa

045 679 8234 Raimo Rajanen

Betonitie 4
40340 jyväskylä
puh. 101 820 9300
www.sulunkh.fi


