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Isänpäivän juhla 10.11.

Pääministeri Juha Sipilän,
Suomen hallituksen, Elinkeino-
elämän Keskusliiton ja Suomen 
Yrittäjien ajama, erittäin työvä-
enluokan vastainen politiikka 
saavutti lakipisteensä syksyllä 
2018. Politiikka hermostutti ja 
aktivoi lähes jokaisen ammat-
tiliiton ryhtymään työtaistelui-
hin, jotka etenivät ylityökiel-
loista aina poliittisiin lakkoihin 
asti. Tätä kirjoittaessa tilanne 
ammattiliittojen ja hallituksen 
välillä on välirauhatilassa.

Viimeinen niitti (#viimeinen-
ni i t t i ,  SAK:n  kampanja) 
ammattiliitoille oli hallituksen 
ajama henkilöperusteisen irtisa-
nomisen helpottaminen alle 20 
henkilöä työllistävissä yrityk-
sissä. Tätä esitystä, jonka huhu-
taan olevan Suomen Yrittäjien 
kynästä, perusteltiin jatkuvasti 
työllistämisen helpottamisella 
pienissä yrityksissä. Nämä 
perustelut ovat yhtä huonot, 
kuin se, että syntyvyyden 
laskua korjattaisiin tappamalla 
vastasyntyneet. Irtisanominen 
ei lisää työllistyyttä, piste.

SAK ja useat ammattiliitot 
asettivat ehdoksi työtaistelui-
den lopettamiselle esityksen 
irtisanomislain helpottamisesta 
poisvetämisen, ja asian jat-
kokäsittelyn kolmikannassa. 
Hallitus , EK ja Suomen Yrit-
täjät syyttivät ammattiliittoja 
ulkoparlamentaarisesta vaikut-
tamisesta, ja pääministeri jopa 

mittautti hallituksen luottamuk-
sen eduskunnalla. Hallitus, EK, 
ja Suomen Yrittäjät vakuuttivat, 
etteivät he suostu ammattiliitto-
jen painostukseen.

Lähes jokainen ammattiliitto 
oli ilmoittanut ylityökielloista 
ja poliittisista lakoista, ja osa 
oli niitä jo toteuttanut, alkoi 
jossakin päin Suomea puntti 
tutista. Teknologiateollisuus 
ja EK laskivat ensimmäisen 
Teollisuusliiton lakkopäivän 
hinnaksi noin 50-70 miljoonaa 
euroa. Kun työtaistelutoimen-
piteet eivät näyttäneet jäävän 
tähän, EK alkoi perääntyä rinta-
masta, mutta Suomen Yrittäjät 
aloittivat ay-liikkeen vastaisen 
kampanjansa. Pääministeri 
puolestaan halusi tehdä omasta 
ideastaan vastaantulon ja komp-
romissin, hän pudotti ehdotuk-
sestaan yrityksen henkilömää-
rän kymmeneen. Tällä ei ollut 
mitään vaikutusta tilanteeseen.

Työtaistelu sai hetkeksi jo 
koomisia piirteitä, kun ammat-
tiliitto JHL:n lakko aiheutti 
kahdeksi päiväksi ruuan jakelun 
keskeytyksen päiväkodeissa 
ja kouluissa. Tästä media repi 
otsikoita, kuinka Suomessa 
lapset nääntyvät nälkään ja 
jääkaapit ovat tyhjänä. Paikal-
lispolitiikassa mukana olevat 
yrittäjät puolestaan haistoivat 
markkinoinnin mahdollisuuden 
ja hurjimmat sovittivat sanka-
rinviittaa harteilleen tilaamalla 

päiväkotiin pizzaa ja MTV:n 
kuvausryhmän, unohtivat kyl-
läkin ilmoittaa asiasta päivä-
kotiin. Pääministeri Sipilän 
esiintyminen Antti Rinteen 
kanssa televisiossa antoi kuvan 
”asiasta pihalla” olevasta pää-
ministeristä. Rinne vei keskus-
telun 100-0. Vakavammaksi 
talouden kannalta tilanne muo-
dostui, kun ammattiliitoilta 
alkoi tulla ilmoituksia pidem-
mistä, kolme päivää kestävistä 
lakoista. EK:lla alkoi ainakin 
johtajistonsa twiiteistä päätel-
len olla hätä.

Hallitus ja Suomen Yrittäjät
väittivät, että kyse on työllistä-
misestä ja sen helpottamisesta 
pienissä yrityksissä. Ammat-
tiliittojen esitys hallitukselle 
oli, että työllistämisen helpot-
taminen sallimalla pienelle 
yritykselle määräaikaisen työ-
sopimuksen tekeminen ilman 
perusteita yhden kerran. Tällä 
ehdotuksella olisi ollut vain 
ja ainoastaan työllisyyteeen 
ja työllistämiseen vaikuttavia 
seurauksia. Suomen Yrittäjät 
eivät hyväksyneet tätä, koska 
irtisanominen ei helpottunut. 
Kaksi tuntia Suomen Yrittä-
jien jälkeen myös pääministeri 
Sipilä torjui esityksen samoilla 
syillä.

Teollisuusliiton asettama kol-
mipäiväinen lakko alkoi ja 
Sipilä meni ”polvilleen”. Hal-
litus antoi esityksen työmark-

kinajärjestöille. Esitys koostui 
neljästä osasta aikaisemman 
yhden sijaan. Aikaisempi esitys 
koski pelkästään henkilöperus-
teisen irtisanomisen helpotta-
mista alle 10 henkilöä työllis-
tävissä yrityksissä. Nyt tuota 
esitystä oli muutettu, ettei ole 
henkilöstön määrää ilmoitettu, 
mutta arvioitaessa perusteita 
irtisanomiselle, se olisi otettava 
huomioon. Työlainsäädän-
nön asiantuntijoiden mukaan 
muutoksella ei tule olemaan 
mitään vaikutusta vallitsevaan 
oikeuskäytäntöön, jo voimassa 
olevaa lakia tulkitaan tällä 
tavalla. Kolme muuta esityksen 
kohtaa ovatkin pelkkää karkkia 
ammattiliitoille. 

Hallitus esityksessään lupaa 
parantaa henkilöperusteisesti 
irtisanotun työntekijän asemaa 
lyhentämällä karenssia 90 päi-
västä 60:een. Tämän lisäksi kol-
mikantavastainen hallitus lupaa 
ottaa ulkoparlamentaarisen 
ay-liikkeen mukaan suunnitte-
lemaan aktiivimalli kakkosta, 
eli suostuu kolmikantaneuvot-
teluun. Lopuksi hallitus lupaa 
avata aktiivimalli ykkösen, ja 
muuttaa sen kriteerejä aktii-
visuuden osoittamisen osalta, 
ja tämä yhdessä ay-liikkeen 
kanssa, siis kolmikannassa.

SAK ja ammattiliitot eivät 
suoraan esitystä hyväksyneet. 
Ammattiliitot käyvät hallituk-
sen esityksen läpi kokouksis-

saan. SAK ehto on, että irtisa-
nomislain lain perusteluiden 
määrittäminen tehdään kolmi-
kantaisesti. Se, löytyykö esityk-
sestä ratkaisu tähän kiistaan, jää 
nähtäväksi, mutta ainakin siitä 
löytyy paljon hyvää.

Moni arvostelee ammattiliit-
toja, että ne antoivat irtisano-
mislaista johtuvassa kiistassa 
periksi ja lopettivat työtaiste-
lutoimenpiteet väliaikaisesti. 
Työntekijäpuoli kuitenkin 
voitti. Ulkoparlamentaarises-
tikin voi vaikuttaa, mutta sillä 
on hintalappu. Tämän laskun 
Suomen kansalle järjesti Sipi-
län hallitus.

Jani Närhi
Pääluottamusmies

Varavaltuutettu

Ulkoparlamentaarinen valta

Isänpäivä ja Miestenpäivä juhlaa vietämme
Lauantaina 10.11.2018 kello 13 Visalassa                                                                                                                              
Visalantie 5, talon pääty, Palokka

Ohjelma:    
Muusikko Kari Kuusijoki laulaa,
soittaa ja laulattaa    
Tanssi ja ohjelmaryhmä Kalina esiintyy
Juhlapuhe Kansanedustaja Riitta Mäkinen

Tervetuloa ! Kakkukahvit !                                                                                                                                               
Monikko ry ja
Pohjoisen Jyväskylän alueen toimijat.

 Vanhusten hoiva Jyväskylässä 14.11.

Julkaisija ja kustantaja: 
Lohikosken-Huhtasuon Demarit
Päätoimittaja:Allan Kemiläinen
Toimitussihteeri: Tony Melville

Lehti verkossa: 

ALUELEHTI

Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit ry
Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C, 
40320 Jyväskylä

Historiakirjoja myynnissä 
kaupunginvaloihin
- Lohikosken alueen historiaa

- Lohikosken 
sosialidemokraattien historiaa

045 679 8234 
Raimo Rajanen

Aatteen mies 
Tourulasta
- Raimo Rajasen 
muistelmat

Taistelu vallasta 
Tourulan tehtaalla 
- Muistelma ryhmätoi-
minnan saavutuksista 
1970 - 1980

Onko kotona asumisella elämän loppuun asti vaihtoehtoa? Onko Jyväskylässä 
riittävästi tukea kotona asumiselle? Onko saattohoito kunnossa? Yksityinen, kol-
mannen sektorin vai kaupungin ylläpitämät palvelutalot. Mitä maksaa vanhusten 
hoiva tänään. Mikä on sukulaisten ja ystävien merkitys hoivassa. Miten ikääntyneillä 
menee tänään Jyväskylässä?

Vanhusten hoiva Jyväskylässä: asiasta puhutaan 
keskiviikkona 14.11. kello 17.30  Visala, Visalantie. 5.
Palokka 40320 Jyväskylä

Kaupunginvaltuutettu   Jarno Kemiläinen 
johdattelee päivän aiheeseen    
Vanhuspalvelut palvelujohtaja Maarit Raappana
Perustuvalautakunnanjäsen  Eila Simola
Keskustelu. Terveiset kaupungin päättäjille!

Pohjoisen Jyväskylän alueen toimijat.
Kahvit !
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Jyväskylä joutuu paini-
maan monenlaisten haas-
teiden keskellä. Toimiva 
kaupunki tarkoittaa  mm. 
sitä, että päiväkodit löy-
tyvät läheltä ja  kouluun 
uskaltaa kävellä. Toimi-
vuus rakentuu tasa-arvolle 
ja yhdenvertaisuudelle.  
Kasvava Jyväskylä tarvit-
see toimia tasavertaisten 
mahdollisuuksien raken-
tamiseksi, mikä tarkoit-
taa ennen kaikkea inves-
tointeja laadukkaaseen 
varhaiskasvatukseen ja 
opetukseen.

Jyväskylän kaupungin 
päiväkoti- ja kouluverk-
koluonnoksessa vuosille 
2 0 1 4 - 2 0 2 5  ha e t t i i n 
tasapainoa lapsimäärän 
kasvun ja talouden reuna-
ehtojen välillä. Selvityk-
sen perusteella päiväkoti-
paikkojen tarve lisääntyy 
vuoteen 2025 mennessä 
noin 8 % ja 7-15 -vuoti-
aiden määrä kasvaa vuo-
teen 2020 mennessä noin 
14 %

Savulahden päiväko-
t ikou lu  rakenne t aan 
uudelle, kaavoitetulle 
asuinalueel le .  Tontt i 

sijaitsee Palokan kaupun-
ginosassa, Ruokkeen tien 
varrella, osoitteessa Savu-
lahdentie 1. Savulahden 
alue on Tuomiojärven 
rantamaisemissa. Matkaa 
keskustaan on noin 6 kilo-
metriä ja Palokan keskus-
tan palvelut ovat noin 2 
kilometrin päässä. Alue 
sijaitsee kävelyetäisyy-
dellä Laajavuoren metsäi-
sistä ulkoilu- ja virkistys-
alueista. Yhteydet latu- ja 
ulkoilureittiverkostoon 
ovat erinomaiset

Päiväkot ikouluun on 
suunniteltu tilat 14 päivä-
kotiryhmälle, 8 koululuo-
kalle, liikuntasali, keittiö 
ja ruokasali sekä muita 
yhteisiä tiloja. Hankkeen 
koko on n. 4 000 buttone-
liötä ja kokonaiskustan-
nusarvio toistakymmentä 
miljoonaa euroa.

Rakentaminen aloitettiin 
keväällä 2018 ja raken-
nuksen on  kaavail tu 
olevan valmis käyttöön-
otettavaksi syyskaudella 
2019. Hanke on tarpeel-
linen Palokan kasvavalle 
päiväkoti/koulunuori-
solle.  

Paavo Luukkonen
Palokka

Päiväkoti-koulu nousee Savulahteen

Dronenäkökulma Savulahteen. Alue rakentuu vauhdikkaasti. Päiväkoti-koulu takana vasemmalla. Kuva: Tony Melville.

Päiväkoti-koulun rakentamisessa otetaan huomioon terveellinen sisäilma.
Kuva Tony Melville.

Yleinen talouden piristyminen ja 
Jyväskylän talouden kova kuuri 
näkyy kaupungin talouden tasa-
painottumisena. Jyväskylän talous 
on neljättä vuotta peräkkäin tasa-
painossa, kaupunkilaisille pyritään 
turvaamaan peruspalvelut. 
Kaavamuutoksella on Tikkakos-
kelle aloitettu kevät talvella 2018 
rakentamaan tehostetun palvelun 
asumista, Kirkkokadulle kirkon ja 
torin väliselle alueelle. Tehostetun 
palvelun asumistoimintaa hoitaa 
hoivayritys Attendo. Rakennustyöt 
valmistuvat 2019 tammikuun lop-
puun mennessä. Kaupunki hoitaa 
toimintaa palveluseteleillä, tarpeen 
mukaan on mahdollisuus myös 
itsemaksavilla asiakkailla.

Viereiselle tontille torille päin on 
kaavan mukaan valmiudet rakentaa 
Jason kaavailemaa senioriasumista, 
toistaiseksi asiasta ei ole päätöstä 
tai suunnitelmaa. Jaso on järjestänyt 
muutamia informaatiotilaisuuksia, 
riittävää kiinnostusta Tikkakoskella 
ei ole vielä ollut. Tikkakoskelta on 
muutettu Palokkaan valmistunei-
siin senioriasuntoihin, täällä on 
myös paljon myynnissä omistus- ja 
vuokra-asuntoja. Tilanteeseen saat-
taa vaikuttaa myös palvelujen vähe-
neminen Tikkakoskelta. Toivotaan 
että asiaan saadaan tulevaisuudessa 
myönteisiä ratkaisuja.

Kari Kuusijoki
Tikkakoksi

Tikkakoskikin tarvitsee palveluasumista
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Vielä joitakin vuosia 
sitten Suomessa oltiin 
korkeimmalla päätöksen-
tekotasolla kiinnostuneita 
koulutuksen pitkäjän-
teisestä kehittämisestä. 
Hallitukset rakensivat 
koulutuksen ja tutkimuk-
sen ylihallituskautiset 
suunnitelmat eli KESUt, 
ja kunnissa puuhattiin 
kunta-KESUja.

Nykyinen hallitus lopetti 
KESU-perinteen, ja seu-
raukset näkyvät: ei suun-
nitelmallista kehittämistä 
vaan koulutusleikkauk-
sia koulutusleikkausten 
perään. Toistaiseksi vii-
meinen KESU laadittiin 
vuosille 2011-2016.

Keväällä 2019 Suomessa 
on eduskuntavaalit ja hal-

litus vaihtuu. Mitkä puo-
lueet sitten tulevatkaan 
uuteen hallitukseen, on 
tärkeää, että KESU-tra-
ditio elvytetään. Sen poh-
jalta on mahdollista saada 
tolkkua koulutuksen ja 
tutkimuksen pitkäkestoi-
seen kehittämiseen.

Koulutus ja tutkimus tar-
vitsevat erityisen kipeästi 
lisäresurssia miljardileik-
kausten jälkeen. OECD:n 
uudessa koulutusvertai-
lussa (2018) Suomen 
tilanne on hälyttävä. Esi-
merkiksi muihin Pohjois-
maihin verrattuna käy-
tämme perusopetukseen 
miljardi euroa vähem-
män.

Myös yhteiskunnallisten 
asenteiden tulee muut-

tua koulutusmyöntei-
semmiksi. Tulevaisuuden 
kannalta Suomen tärkein 
pääoma on korkea koulu-
tustaso ja osaaminen.

Juha Paananen
varavaltuutettu ja 

sivistyslautakunnan 
jäsen, Jyväskylä

Pitkäjänteisyyttä 
koulutuksen 
kehittämiseen

Tule mukaan Lohikosken - Huhtasuon 
Demareiden toimintaan ! 

Lisätietoja puheenjohtaja Allan Kemiläiseltä 
p. 0400 542 859, allan1.kemilainen@gmail.com

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

Kansanedustajilla 
iso vastuu 
toimintatapojen 
muuttamisessa

Viimeiset viikon Arka-
dianmäellä ovat olleet 
hektisiä. Kireä työmark-
kinatilanne on teettänyt 
töitä.

Tulevat kuukaudet haas-
tavat edustajia monin ta-
voin, yli puoluerajojen. 
Lakiesityksiä ja uudistuk-
sia valmistellessa ja käsi-
teltäessä testataan myös 
kykyämme rakentavaan 
yhteistyöhön. Väsymyk-
sen ja turhautumisen kes-
kellä käytöstavat joskus 
unohtuvat. Inhimillistä-
hän se on, ihmisiä kun 
olemme. Vaikeina aikoina 
siihen ei kuitenkaan olisi 
varaa. 

Poliittisessa keskustelussa 
eri näkemykset väistämät-

tä törmäävät. Se on mo-
nipuoluejärjestelmämme 
ja demokratian kannalta 
toivottu ja välttämätönkin 
asia. Kiivaassa keskus-
telussa kuulee kuitenkin 
usein henkilökohtaisuuk-
siin menevää ilkeilyä ja 
aivan tarpeetonta nokit-
telua. Se ei millään tavoin 
edistä päätöksentekoa tai 
halua tehdä yhteistyötä 
puolin eikä toisin. 

Jyväskylässä on ollut ta-
pana, että puheenvuorot 
kuunnellaan. Niiden pääl-
le huutamista pidetään 
jopa nolona. Minulta on 
monesti kysytty, mikä 
tuoretta kansanedustajaa 
on yllättänyt eniten. Se, 
että yhteisten asioiden ja 
ihmisten välistä yhteis-

työtä arvostetaan ajoin 
hyvin vähän. 
Eduskunta käyttää Suo-
messa ylintä poliittis-
ta päätöksentekovaltaa. 
Suomalaista yhteiskun-
taa ja hyvinvointia ei ole 
koskaan rakennettu riite-
lemällä. Työmme on arvo-
kasta ja edustajana toimi-
minen on kunniatehtävä. 
Sitä emme saisi unohtaa. 
Kuinka tavallinen kan-
salainen arvostaisi po-
litiikkaa, jollemme itse 
niin tee? Tästä voimme 
jokainen ottaa koppia. 
Palautetaan politiikan 
kunnia yhdessä!

Riiita Mäkinen

Riitta Mäkinen

Kolikkotupa remonttiin
Lohikosken-Huhtasuon 
Sosialidemokraatit ry:n  
Kolikkotupa on remontin 
alla noin vuoden verran. 
Kolikkotien 2 talossa   
toteutetaan linjasaneeraus 

ja kohdetta remontoidaan 
muutenkin kattavasti. 
Perinteisesti Kolikkotu-
valla pidetyt tilaisuudet 
ovat muualla ja niiden 
osoite ilmoitetaan tapah-

tumakohtaisesti. Kannat-
taa seurata yhdistyksen 
Facebook- ja verkkosi-
vuja.

Kansanedustaja Riitta Mäkinen. Kuva: Tony Melville.
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Seurakunnalla on 
tärkeä kasvatuk-
sellinen tehtävä il-
mastonmuutoksesta 
puhumisessa ja luo-
makunnan suojele-
misessa. Siksi on 
hienoa, että kirkolla 
on kunnianhimoisia 
tavoitteita hiilija-
lanjälkensä pienen-
tämisessä.

Kirkolla oli käytös-
sä ilmastolaskuri, 
mikä tarkkaili kir-
kon hiilijalanjälkeä, 
mutta se on otettu 
pois käytöstä vuon-
na 2014. Tuolloin 
seurakunta pystyi 

hakemaan kirkon ilmasto-
diplomia ainoastaan, jos se 
käytti tätä laskuria ja siten sai 
tarpeeksi alhaisen hiilijalan-
jäljen. Nykyään seurakuntia ei 
velvoiteta laskurin käyttöön, 
koska laskuri todettiin vaikea-
käyttöiseksi ja epätarkaksi. 
Tällaista laskuria pitäisi mie-
lestäni kehittää uudelleen. 

Seurakunnat pystyisivät pa-
rempaan.  Esimerkiksi Jyväs-
kylän alueella eri toimijat ovat 
asentaneet omistamiensa kiin-
teistöjen katoille aurinkopa-
neeleita, jotta kiinteistöt voi-
sivat itse tuottaa uusiutuvaa 
energiaa omaan tarpeeseensa 
ja myydä ylijäämän ulos. Mi-
nusta myös seurakunnan olisi 
helppo asentaa aurinkopanee-
leja kiinteistöjensä katoille 

maapallon suojelijana. Tämä 
investointi on kerralla kallis, 

mutta se maksaa itsensä sääs-
tyneillä energia kustannuksil-
la takaisin.  

Lisäksi Jyväskylän seura-
kunta voisi järjestää vihreitä 
rippikouluja. Näillä leireil-
lä keskityttäisiin kestävän 
kehityksen arvoihin kuten 
ympäristön suojelemiseen, 
luonnonmukaiseen ravitse-
mukseen ja ekologiseen asu-
miseen sielunhoidon yhtey-
dessä. Jyväskylän seurakun-
nalla ei ole mahdollista valita 
tälläista vihreää rippikoulua, 
mitä kirkon työntekijöiden 
Sakasti-nettisivulla kerrottiin 
esimerkkinä kirkon ekote-
kona. Miksi Jyväskylään ei 
voitaisi kehittää sellaista?

Siiri Muhonen,
opiskelija 

seurakuntavaaliehdokas 

#sunpuolella 
Tänään tehtävillä pää-
töksillä ja valinnoilla on 
pitkät jäljet. Suomi tarvit-
see nyt yhteiskunnallista 
luottamusta, yhteistä tah-
toa, kykyä rakentaa siltoja 
ja ylittää niitä. Suomi tar-
vitsee tulevaisuusvision 
ja tiekartan inhimillisem-
män, tasa-arvoisemman ja 
oikeudenmukaisemman 
Suomen rakentamiseen. 
Näillä sanoilla alkaa 
SDP2030 -tulevaisuustyö 
ohjelma.

Kuluvan hallituskauden 
aikana Suomea on pyritty 
johtamaan yritysmaail-
man opeilla ja jälki on 
ollut sen mukaista. Talo-
utta on pyritty saamaan 
kuntoon kohdistamalla 
leikkauksia, niille joil-
la jo ennestään vähän. 
Leikkauksilla on ollut 
huomattava vaikutus lap-
siperheisiin, eläkeläisiin, 
opiskelijoihin, työttömiin 
ja palkansaajiin. Leik-
kaukset ovat lisänneet 

tuloerojen kasvua ja syr-
jäytymistä.
Luottamuksen ja tulevai-
suuden uskon palautta-
minen vaatii politiikkaa, 
jossa inhimillisyys on 
keskiössä. Tarvitsemme 
turvallisuutta ja vakautta 
meillä kaikille riippu-
matta ikävuosista, yhteis-
kunnallisesta asemasta tai 
varallisuudesta.

Riittävä perusturva vaa-
tii rahaa ja tahtoa. Sama 
koskee kasvatustyötä ja 
varhaiskasvatusta. Las-
temme kasvunpolku  on 
turvattava. Vanhusten hoi-
vapalvelut on saatava in-
himilliselle tasolle. Hen-
kilökunnasta ja erilaisista 
palveluasumisenmuo-
doista on huutava pula. 
Tarvitaan riittäviä resurs-
seja.  Verotus  on työkalu 
hyvinvointiyhteiskunnan 
kehittämisessä.

Omistamisen verotus 
pitää nostaa samalle ta-

solle muiden EU-maiden 
kanssa. Veronkierto on 
saatava kuriin. 

Poliittinen päätöksen-
teko on vietävä  inhi-
millisempään suuntaan. 
Äänestämällä 2019 edus-
kuntavaaleissa teet tärke-
än arvovalinnan.  

Olen ehdolla 2019 edus-
kuntavaaleissa palkan-
saajan äänenä (tulevien, 
nykyisten ja entisten). En-
si keväänä käydään Suo-
messa maan suurimmat 
työehtosopimusneuvot-
telut, hallitusneuvottelut. 
Palkansaajan äänen pitää 
kuulua ja se kuuluu par-
haiten, kun päättämässä 
on työelämästä ja tämän 
päivän arjesta perillä ole-
via edustajia. Suomella 
ole enää varaa uuteen 
porvarihallitukseen. 

Työ on avain tulevaisuu-
teen. Olen omakohtaisesti 
saanut kokea, miten tär-

keää on nuorena saada 
työtä ja tuntea kuuluvansa 
johonkin. Työ ja erityises-
ti vakituinen palkkatyö 
sitoo ihmiset yhteiskun-
taan ja luo pohjan per-
heiden perustamiselle 
ja hyvinvointivaltiolle. 
Suomalainen työelämä 
tarvitsee riittävästi puo-
lustajia eduskuntaan.

Olen 43-vuotias per-
heenisä.  Meillä on vai-
moni kanssa kaksi lasta. 
UPM Jyväskylän vaneri-
tehdas on antanut minulle 
töitä jo 18 vuotta. Olen 
ollut 10 vuotta luotta-
musmiehenä ja 4 vuotta 
pääluottamusmiehenä. 
Palkansaajan ääni ei ole 
pelkkä vaali-slogan. Saan 
palkkani työstä palkan-
saajien eteen.

Tarvitsemme tekoja, 
emme sanoja. Jokaisella 
palkansaajalla on mah-
dollisuus vaikuttaa omiin 

työoloihinsa tulevissa 
vaaleissa. Äänestä palkan-
saajaa, kehota työkaveri-
asikin äänestämään pal-
kansaajaa ja olet mukana 
suomalaisen työelämän 
oikeudenmukaisuuden ja 
yhdessä sopimisen ajan 
palauttamisessa.

Haen äänestäjiltä valta-
kirjaa koko Keski-Suo-
men luottamusmieheksi 
eduskuntaan. Lähde mu-
kaan vaalikampanjaani ja 

olet mukana kansanliik-
keessä, joka vie poliittis-
ta päätöksentekoa inhi-
millisempään suuntaan. 
Löydät minut helpoiten 
facebookista  #sunpuo-
lella tai verkosta jarno.

Tapaamisiin myös erilaisissa 
tilaisuuksissa !

Jarno Kemiläinen
Jyväskylän 

Kaupunginvaltuutettu,
pääluottamusmies

15

Toimintaa ikäihmisille 
Huhtasuolla! Monikko ry 
järjestää jumppa- ja peli-
tuokioita Harjun Woiman 
salissa tiistaina 6.11., 13.11. 
ja 20.11. klo 15–16. Paikal-
la pääsee pelaamaan pe-
tankin kaltaista bocciaa tai 
parantamaan lihaskuntoaan 
ikäihmisille sopivassa oh-
jauksessa. Osallistuminen 
ilmaista. Älylaitteiden 

käyttöä pääsee opettele-
maan Huhtasuon päivä-
keskuksessa torstaina 8.11. 
ja 22.11. klo 15–16:30. 
Monikon ohjaajat opasta-
vat kannettavien tietoko-
neiden tai älypuhelinten 
käyttöön liittyvissä asiois-
sa. Maanantaisin (mar-
raskuun ajan) Monikko 
järjestää päiväkeskuksessa 
klo 15–16:30 ikääntyville 

maahanmuuttajille suo-
men kielen kerhoja, joihin 
kantasuomalaisetkin ovat 
tervetulleita vaihtamaan 
kuulumisia tai toimimaan 
vapaaehtoisina apuohjaa-
jina. Monikko ry tukee 
ikäihmisten hyvinvointia 
järjestäen heille tarkoitet-
tua toimintaa Jyväskylän 
asuinalueilla. Yhdistys ajaa 
ikäihmisten asiaa myös 

7.11. kaupungintalolla 
klo 13–16 järjestettävässä 
"Vanhenemisen monet 
kasvot" -keskustelutilai-
suudessa. Tapahtumassa 
pääsee esittämään näke-
myksiä vaikkapa ikäih-
misten palveluihin liittyen 
tai kuuntelemaan aiheesta 
käytävää keskustelua. 

 Tervetuloa!

Kirkko pystyy ilmastotekoihin

Siiri Muhonen. kuva: Anu Rossi

Monikon toimintaa

Eduskuntavaaliehdokas Jarno Kemiläinen 

Jarno Kemiläinen

IPCC-ilmastoraportin julkaisun jälkeen ilmastonmuutos nousi 
monen huoleksi. Kaikkien on pistettävä kortensa kekoon ilmas-
ton hyväksi. Se on meidän kaikkien velvollisuus. 
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Tehdään yhdessä
parempi Jyväskylä

Ehdokkaamme eduskuntavaaleissa: 

Ahti Ruoppila
Jyväskylän SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja 
Maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja
SDP:n puoluehallituksen jäsen 
SAK:n aluejohtaja vuodesta 2008

Laajat yhteistyö- ja vaikuttajaverkostot
Yhteiskunta-alan osaaja 
Kokenut työelämän asiantuntija
Valtakunnan mitat täyttävä politiikan toimija

Liity mukaan tukijoukkoon, menestyksekäs vaalityö 
tehdään yhdessä!

Vaalipäällikkö Simo Halttunen
simojahalttunen@gmail.com
p. 045 6937116

Jyväskylän kaupunki on vetovoimai-
nen ja kasvaa nopeasti. On tärkeää, 
että asukkaat, niin entiset kuin uudet-
kin, saavat laadukkaita palveluja. 

Olemassa olevien työpaikkojen 
säilyttämiseksi ja uusien yritysten 
synnyttämiseksi on peruspalvelujen 
oltava kunnossa, hallinnon oltava 
ketterää ja joustavaa ja mahdollis-
tettava erilaisia ja kohtuuhintaisia 
asumismuotoja. 

Luonnonkaunis Jyväskylä, jonka 
helmiä on vaikkapa Säynätsalon 
saaristolaiskaupunginosa, tarjoaa 
kyllä riittävästi erilaisia vaihtoehtoja 
elämäntilanteesta ja perheen koosta 
riippuen. Monipuolinen oppilai-
tosverkosto antaa hyvät valmiudet 
eri ammatteihin ja työelämän eri 
tarpeisiin. Näin myös työllisyyttä on 
saatu lisättyä ja entistä harvempi jy-
väskyläläinen joutuu olemaan pitkään 
työttömänä.

Elinvoimaiseen kaupunkiin, turval-
liseen ja ympäristöystävälliseen asu-
miseen sisältyy myös tiet, pyörätiet, 
kevyen liikenteen väylät ja toimiva 
joukkoliikenne. Näitä kaupunkira-
kennelautakunnan puheenjohtajana 
olen saanut olla edistämässä, ja 
katujen korjausvelka saadaan vih-
doin vähenemään eli väylät entistä 
parempaan kuntoon. 

Kaupungin talousarviota vuodelle 
2019 valmistellaan parhaillaan. 
Kaupunginjohtaja Timo Koiviston 
pohjaesitys on kohtuullinen, mutta 
muutama tärkeä palvelu tarvitsee 

vielä lisäresursseja. Tulevaisuusin-
vestointeja on tehtävä, siksi subjek-
tiivinen päivähoito-oikeus on palau-
tettava kaikille. Varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa annetaan kasvun 
eväät kaikille, ja näihin satsatut eurot 
tuovat tulevaisuudessa moninkertai-
sesti sijoitukset takaisin. Ikäihmisten 
palvelujen osalta on paljon paran-
tamisen varaa, kotihoito vaatii lisää 
tekijöitä ja inhimillisempää palvelu-
otetta. Palveluasumista on tarjottava 
halukkaille, eikä se saa olla lompakon 
paksuudesta kiinni. Jonot on puret-
tava, onneksi apua tarvitseville on 
hoivapaikkoja tarjolla.

Asukkaat tekevät kaupungin. On 
tärkeää, että aiempaa enemmän kuun-
nellaan ihmisten toiveita, ehdotuksia 
palvelujen ja oman asuinalueensa 
kehittämiseksi ja korjataan huomatut 
puutteet mahdollisimman pikaisesti. 
Kaupunki on luonut paljon uusia ka-
navia palautteen antamisen helpotta-
miseksi. Edelleen hyvä tapa on myös 
ottaa suoraan päättäjiin yhteyttä. Sitä 
varten kaupunginvaltuutetut ja muut 
luottamushenkilöt ovat olemassa, 
että kanavoimme asukkaiden äänen 
päätöksentekoon. Yhteistyöllä asiat 
etenevät sujuvammin. Ottakaa roh-
keasti yhteyttä!

Ahti Ruoppila
Sdp:n valtuustoryhmän pj.
Kaupunkirakenneltk:n pj.

p. 040 7478231

Kristityn polkuni
Ensimmäinen kosketukseni 
kirkkoon oli ristiäisissäni elo-
kuussa 1978. Anna Eeva Maria 
otettiin Kristuksen seurakunnan 
jäseneksi leirikeskus Vesalan 
Riihikirkossa. Lapsena äitini 
opetti minulle ilttiksen eli il-
tarukouksen ”Levolle laske, 
Luojani”, joka luettiin yhdessä 
nukkumaan mennessä. Isotätini 
luki minulle ääneen Raamattua, 
kun olin hänellä hoidossa, ja 
isäni osti minulle Ikuisia ker-
tomuksia ja Uskollisia ystäviä 
-kirjasarjat, joita luin itsekseni. 
Pyhäkouluun halusin mennä 
naapurinlasten kanssa. Kirkossa 
kävimme suurina kirkkopy-
hinä.

Usko siis kuului lapsuusperhee-
ni elämään osana arkea, mutta 
sitä ei erityisesti korostettu; 
toisaalta muistan hyvin isotä-
tini opettaneen, että ”jokainen 
tulee uskossaan autuaaksi” eli 
kunnioittamaan myös muiden 
oikeutta heidän omiin vakau-
muksiinsa.

Ripille pääsin Säynätsalon kir-
kossa ja kymppiluokan kävin 
Jyväskylän Kristillisellä opis-
tolla, jossa tutustuin körttiläi-
syyteen, johon oma sukunikin 
on aikoinaan vahvasti kuulunut. 
Seuraava merkittävä kosketuk-
seni kirkkoon oli Lontoossa, 
jossa vietin lukioaikana väli-
vuoden au pairina. Kävin siellä 

aktiivisesti sekä paikallisessa 
anglikaanisessa seurakunnassa 
että Suomalaisella kirkolla eli 
merimieskirkolla. Molemmissa 
kirkoissa koin mikä voimavara 
seurakuntayhteys on. 
Nuorena aikuisena Rekolan seu-
rakunta Vantaalla oli tärkeä osa 
elämääni monet vuodet. Siellä 
sain ensimmäiset kosketukseni 
seurakunnan vapaaehtoistyöhön 
ja -tehtäviin. Vantaalla liityin 
Marttoihin, jotka kokoontuivat 
kirkon tiloissa. Tästä opin mikä 
voima yhteistyö muiden yhtei-
söjen kanssa on kirkolle.

Muutin takaisin lapsuuteni koti-
seudulle Säynätsaloon kahdek-
san vuotta sitten. Asun nyt aivan 

kirkon vieressä, joten yhteyteni 
kirkkoon on hyvin tiivis, koska 
kipaisen kirkonmäelle paris-
sa minuutissa. Sunnuntaisin 
osallistun messuissa erilaisiin 
avustustehtäviin, kuten koleh-
dinkeräämiseen, sananlukuun 
ja ehtoollisavustamiseen. Eri-
tyisen rakas rutiini minulle on 
pestä ehtoollisastiat messujen 
jälkeen. Silloin hiljenen ja 
hiljennyn hämärän kirkon rau-
hassa.

Keskiviikkoisin osallistun Olo-
huone-kerhoon, joka on tärkeä 
diakoniatyön muoto. Pienellä 
rahalla saadaan monelle ihmi-
selle tärkeä hengähdyspaikka 
ja yhteisöllisyyttä. Samalla 

olen nähnyt vilaukselta kuinka 
tärkeää työtä viereisissä tiloissa 
työskentelevät seurakunnan 
lapsityöntekijät tekevät pienten 
koululaisten kanssa.

Hautausmaiden hoitoonkin mi-
nulla on sen verran kosketusta, 
että rakkaitani on haudattu 
sekä Vanhalle hautausmaalle, 
Mäntykankaalle että tänne Säy-
nätsaloon. Täällä Säynätsalossa 
käyn säännöllisesti hoitamassa 
veljeni hautaa ja siinä tulee 
seurattua hautausmaan ympä-
rivuotista arkea.

Kirkko on siis seurannut mu-
kanani läpi elämän; välillä olen 
kulkenut kauemmas, mutta aina 

olen tiennyt, että voin palata 
kotiin ja perheyhteyteen nautti-
maan seurustelun sakramentista 
kirkkokahveilla.

Anna Kaukonen

Jyväskyläläisillä on onni asua poikkeuksellisen kauniin 
luonnon ympäröimänä. Vesistöt antavat mahdollisuuksia 
monenlaisiin aktiviteetteihin. Kuva: Jouni Pänkäläinen

Kirkko mukana arjessa
Olen kuulunut kirkkoon 
koko elämäni ajan, mutta 
en ole kovin aktiivinen 
jumalanpalveluksissa 
kävijä. Elämän eri tilan-
teissa kirkko on kuitenkin 
kulkenut rinnalla. Haluai-
sin vaikuttaa siihen mil-
lainen seurakuntani on ja 
tulee olemaan. Mielestäni 
kirkon ja seurakunnan on 

muututtava yhteiskunnan 
mukana. Kirkon tulee olla 
mukana tavallisen ihmi-
sen arjessa, antaa tukea 
ja tuoda toivoa kaikille 
tasapuolisesti. 

Kirsi Vähäjylkkä 
sitoutumaton SDP

27
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Olen Pirjo-Liisa Marjatta Junt-
tila o.s. Tiainen, syntynyt Lohi-
koskella Tiaisenmäellä Sulka-
van kunnassa suntion tyttärenä, 
joten sain jo aivan pienestä 
lähtien tutustua seurakunnan ja 
kirkon elämään.  Isän kuoleman 
jälkeen muutimme Imatralle, 
jossa oli isompi seurakunta 
sekä isä puuttui, mutta löysin  
paikkani seurakuntanuorten 
toiminnasta.
 
Kun sitten lähdin opiskelemaan 
vieraalle paikkakunnalle, äitini 
saattoi meidät lapset saatto-
sanoin, että Jumalaa ei saa 
”unohtaa.” Nämä sanat ovat 
kantaneet minua tähän päivään 

saakka ja varmasti kantavat 
elämäni loppuun asti.

Olen avarakatseinen, yhteistyö-
kykyinen ja ymmärtäväinen. 
Teen asioita pyyteettömästi 
sydämellä ja minulla on ai-
na aikaa ihmiselle, kuuntelen 
huolellisesti lähimmäisiä, jotka 
ovat vailla kuuntelijaa ja olen 
yrittänyt auttaa heitä parhaani 
mukaan.

Nyt olen ollut Jyväskylän seu-
rakunnan keskustan alueneu-
vostossa vuodesta 2014. Asiat, 
jotka mm. ovat sydämelläni 
– seurakunnan tila-asiat, että 
saisimme terveet ja toimivat 

tilat seurakuntalaisille sekä 
henkilöstölle
– vähäosaisten auttaminen niin 
henkisesti kuin fyysisestikin 
(lapsiperheet sekä työttömien 
perheet)
– vanhuksille ihmisarvoinen 
elämä

Olen 23:tta kertaa järjestämässä 
Operaatio Jouluapua vähäva-
raisille Jouluaattona ja toivon 
lahjoittajia ja auttavia käsiä 
runsaasti.

Pirjo-Liisa Junttila
Keskustan 

alueneuvoston jäsen

Puh. 014-272 027
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

Puh. 014-676 203
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

Marjatta Hynynen, mihin ihmisiä 
vaalissa valitaan ja kuka on äänioi-
keutettu?

Valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon, 
joka valitsee sitten kirkkoneuvoston 
jäsenet valtuutetuista. Kirkkovaltuute-
tut valitsevat myös jäsenet yhdeksään 
alueneuvostoon joiden jäsenten  tulee 
asua  kyseisen alueseurakunnan alueella. 
Valituista valtuutetuista valtuutetut valit-
sevat kussakin Suomen seurakunnassa 
oman hiippakuntansa 
alueelta ehdokkaat kirkolliskokouseh-
dokkaiksi. Kirkolliskokous on kirkon 
ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin.

Mistä valittavat luottamushenkilöt 
voivat päättää?

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan 
taloutta ja viranhaltijoita koskevat 
tärkeimmät päätökset ja valitsee kirk-
koneuvoston jäsenet. Se myös päättää 
kirkollisveron suuruuden sekä rakennus- 
ja korjaushankkeet. Alueneuvostot johta-
vat alueseurakunnan toimintaa yhdessä 
aluekappalaisen kanssa. Kirkkoneuvosto 
delegoi päätösvaltaa alueneuvostoille 
mm. määrärahojen käytössä ja työnte-
kijävalinnoissa.

Onko puolueilla omia listoja? Onko 
Sosialidemokraateilla oma ehdokas-
listalista?  

Puolueilla on omia listoja sekä ver-
hotuilla nimillä sekä reilusti puolueen 
ilmoittamalla. Sosialidemokraateilla on 
oma lista.

Marjatta,  olet seurakunnan Huhta-
suon  alueneuvoston puheenjohtaja. 
Mikä on nyt Huhtasuon, Halssilan ja 
Lohikosken alueitten seurakuntalais-
ten mahdollisuus toimia, kun tilat ovat 
käyttökielossa huonon ilman laadun 
takia? Mitä kirkoille tehdään?

Lohikosken kirkosta sekä Halssilan 
kirkosta on kirkkoneuvosto tehnyt 
selkeän myyntipäätöksen. Ne laitetaan 
myyntiin kun käytännön järjestelyt ovat 
saatu tehtyä. Molemmat kohteet ovat 
suojeltuja joten niiden myyminen ei ole 
helppoa, eikä toisaalta voi kovin suuria 
tulojakaan niistä saatavan. Huhtasuon 
seurakuntakeskuksen osalta ovat sel-
vitystyöt ja tutkimukset vielä kesken. 
Sen osalta
ei ole tehty vielä mitään päätöksiä.

Marjatta, sano kaksi syytä miksi pitää 
äänestää kirkollisvaalissa?

Seurakunta on tärkeä osa yhteiskun-
taamme. Jos jäsenenä haluat sen toteut-
tavat tasa-arvoista ja heikompia tukevaa 
ihmisläheistä toimintaa niin jäsenenä 
haluat myös vaikuttaa sen toteuttamiseen 
käyttämällä äänioikeuttasi. Kuten alussa 
jo kerroin näillä valinnoilla on kauas-
kantoiset vaikutukset koko kirkkomme 
tulevaisuuteen.  

Marjatta Hynynen, 
Huhtasuon 

alueneuvoston pj

Käytä oikeuttasi seurakuntalainen
Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. 2018 vaalit ovat 18 marras-
kuuta. Ennakkoäänestys on 6 -10 marraskuuta. Pohjoinen Jyväskylä lehti 
ilmestyy ennen vaalia viikolla 44 paperisessa muodossa. Siinä esitellään 
ehdokkaita ja vaalia teemoja laajemmin.
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Jumalaa ei saa ”unohtaa”

Jyväskylän Talvi käy juh-
lavuonnaan keskustelua eri 
ajankohtaisista aiheista, joita 
ovat muuan muassa rauha, 
kirjailijat yhteiskunnan uni-
lukkareina, Onko Euroopan 
yhtenäisyydellä tulevaisuutta?, 
Riittävätkö metsät?,  Työ ja 
sosiaaliturva sekä paljon muu-
ta. Tilaisuuksissa ovat mukana 

muun muassa kirjailija Matti 
Salminen, FL Pentti Stranius, 
Markku Kangaspuro Aleksan-
teri-instituution johtaja, mepit 
Miapetra Kumpula-Natri ja 
Merja Kyllönen, kansanedusta-
ja Riitta Mäkinen, Äänekosken 
valtuuston puheenjohtaja Juho 
Kautto, Jyväskylän yliopiston 
professorit Jussi Kukkonen ja 

Tuula Tuhkanen sekä muita 
yllätysvieraita, jotka varmasti 
keräävät kuuntelijoita tilai-
suuksiin. Kaikkea emme vielä 
paljasta tässä vaiheessa.

TSL järjestää Jyväskylän yli-
opistolla olevan sivistyksellisen 
luennon, johon liittyy muun 
muassa Väinö Voinmaa luento. 
Samalla juhlimme Työväen 
Sivistysliiton 100- vuotisjuhlaa 
sekä TSL:n Jyväskylän seudun 
opintojärjestön 90- vuotis-
juhlaa. 

Lauantai on varsin yllätyspäi-
vä. Näillä näkymin kaikki-
en puolueiden puheenjohtajat 
osallistuvat yhteiseen vaalipa-
neeliin. Ainostaan Kristillis-
demokraattien puheenjohtaja 

ei voi osallistua, koska heillä 
puoluekokous samaan aikaan, 
mutta oma edustaja on heillä 
myös paikalla.

Tuomme tilaisuuksiin vanhaa 
Talvea, mutta uudistamme 
ohjelmaa myös. Tarkoitus on 
löytää nuorempia osallistujia 
tapahtumiin. Teemme ravintola 
Popparin kanssa yhteistyötä ja 

siellä on joka ilta musiikkiesi-
tyksiä sekä luentoja Jyväskylän 
Talven nimissä 5.2.–9.2.2019. 
Kuuluisin esiintyjä Popparissa 
on Paleface, joka esiintyy soo-
lona sekä Laulavan Unioinin 
kanssa. Heidän lämmittelijä 
toimii MC Kajo, kertoo toimin-
nanjohtaja Mika Kelander.

Vuoden 2019 Jyväskylän Talvi 
-tapahtuma pidetään 5.2.–10
.2.2019. Facebookissa Jyväs-
kylän Talven tapahtumia voi 
seurata Työväen kulttuurita-
pahtuma Jyväskylän Talvi ry 
sivuilta. Lisätietoja Jyväskylän 
Talven asioista toiminnanjoh-
taja Mika Kelander, Puhelin 
040 830 7818, sähköposti mi-
kapj.kelander@gmail.com

Jyväskylän Talven toiminnan-
johtajana olen myös ehdolla 
Jyväskylän seurakuntavaaleissa 
numerolla 10, joten äänestä 
seurakuntavaaleissa täyden 
kympin miestä.

Mika Kelander
seurakuntavaaliehdokas

Työväen kulttuuritapahtuma Jyväskylän Talvi ry täyttää 50 vuotta

Talven tapahtuman ilmeen on suunnitellut Juho Maurinen. 
Aallot on Jyväskylän Talven virallinen logo.
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avoinna TI-PE 10-16 la-su suljettu

varaathan 
suunnitteluajan

TERVETULOA  
TUTUSTUMAAN

HEINÄMÄENTIE 20, 
PALOKKA

puh. 0207 862 222
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Japaniin liittyy epäilemättä enemmän myyttejä ja 
ennakko-olettamuksia kuin mihinkään muuhun 
maahan. Jotkut pitävät paikkansa, toiset taas ovat 
auttamattoman vääriä – mutta yksi on varmaa, 
matka Japaniin on edelleen kokemus isolla K:lla.  

Ensinnäkin, on tärkeää ymmärtää maan ja kansan 
mittakaava. Kolmentuhannen kilometrin mittaisena 
Japani on kolminkertainen Suomeen nähden ja sen 
väkiluku, lähes 130 miljoonaa, on kaksinkertainen 
Britanniaan verrattuna.  Suur-Tokion alueella asuu 
38 miljoonaa ihmistä ja näin ollen se on maailman 
väkirikkain metropoli.  Japanin pääsaaren eteläran-
nikon megakaupunkien metelin ja vilinän vastapai-
nona on maaseudun seesteisyys ja hiljaisuus. Miltei 
75% Japanin pinta-alasta on vuoristoa ja viljelyyn 
tai asumiseenkin sopimatonta. 

Japani - vanhaa, uutta ja lainattua

Japani on perinteisesti hyvän järjestyksen ja kohteliaan 
käytöksen maa; ihmiset jonottavat kuuliaisesti juniin ja 
busseihin nousemista, syömistä kaduilla karsastetaan, 
junissa kännykät pysyvät äänettöminä ja jokainen 
ostos, pieni tai iso, hoidetaan suurella tarkkuudella 
ja kohteliaisuudella – ja kuitti ostoksesta ojennetaan 
poikkeuksetta kaksin käsin, kumarrellen. Katukuvasta 
roskapöntöt puuttuvat; jokainen kuljettaa itse omat 
roskansa kotiinsa asianmukaisesti hävitettäviksi. 
Katupysäköintiä ei käytännössä ole ja auton omistus 
ilmeisesti edellyttää pysäköintipaikan osoittamista 
omasta pihasta. Koiria toki näkyy, mutta ne eivät saa 
kävellä vapaasti maassa vaan kulkevat mukana omis-
tajansa kassissa – ei siis koirankakkojakaan missään. 

Shinkansen -luotijuna kulkee pääradoilla 
yli 300 km/t.

Tokion Harajuku-alue on nuorisokulttuurin 
sykkivä keskus.

Senso-ji on Tokion vanhin Buddha-temppeli. 
Suitsukkeen savu tuo terveyttä.
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Japani - vanhaa, uutta ja lainattua

* Matkustaminen Japaniin ja maan sisällä on helppoa ja 
suhteellisen edullista. Finnair ja Japan Airlines lentävät 
suoraan Japaniin alle kymmenessä tunnissa. Jos aloitat 
lentomatkan Tallinnasta, lentolippusi voi maksaa jopa pari 
sataa vähemmän kuin Helsingistä lähtiessä.
* Voit hankkia etukäteen seitsemän tai neljäntoista vuo-
rokauden Japan Rail Passin, jolla matkustat junissa rajoi-
tuksetta. Viikon passi maksaa noin 225 euroa. 
* Bussien, metrojen ja paikallisjunien, kuten myös juoma-
automaattien käyttö käy kätevästi ladattavilla Suica- tai 
Pasmo-lähimaksukorteilla. Niitä saa lähes kaikilta ase-
milta. 
* Paras ajankohta Japanin vierailuun on kirsikankukkai-
nen kevät (maalis-toukokuu) tai ruskan värjäämä syksy 
(syys-marraskuu). 

Suunnitteletko matkaa Japaniin? 
Tässä muutama vinkki:

Kun japanilainen lähtee työn jälkeen 
drinkille paikalliseen krouviin, iza-
kayaan, sääntönä on, että jalojuoma 
sake kaadetaan aina pöytäseurueessa 
kaverin lasiin ennen omaa. 

Japani on muuttunut nopeasti viime 
vuosina. Lentokentillä ja rautatie-
asemilla, junissa ja jopa paikallis-
busseissa kyltit ja kuulutukset tulevat 
kolmella kielellä: japaniksi, koreaksi 
ja englanniksi. Etenkin nuoriso on 
innokas kommunikoimaan ulkomaa-
laisten kanssa, mutta riippumatta kie-
litaidosta, kaikenikäiset japanilaiset 
tervehtivät vierailijoita lämpimällä 

hymyllä ja tarjoavat auliisti apuaan. 
Japani oli aikaisemmin kalliin maan 
maineessa, mutta se ei enää pidä 
paikkaansa. Majoitus, ruoka ja mat-
kustaminen maksavat korkeintaan 
yhtä paljon kuin Suomessa, monesti 
paljon vähemmänkin. Kenties ainoa 
haaste on löytää vegetaristille sopivia 
ruokia. 

Ennen kaikkea Japani on suurkont-
rastien maa: meteli ja seesteisyys, 
perinteinen ja high-tech, klassista 
kauneutta ja räikeitä neonvaloja – 
mutta aina, aina omalla tavallaan 
kiehtova. 

Japanilainen päiväkotiryhmä 
retkelläkö?

Teksti ja kuvat: 
Tony Melville

Lohikoski

Työpäivän jälkeinen rentoutushetki oluen 
ja saken parissa.
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Palokan Riento (PaRi) on 
vireä urheiluseura. Vuonna 
1965 perustettu kelta-mus-
tista peliasuistaan tunnettu 
Riento on erityisesti Palokan 
ja sen lähialueiden lasten ja 
nuorten jalkapalloseura. 

Seuran perustajajäseniä olivat 
Voitto Rajaniemi, Veikko Lyhty, 
Martti Pärnänen ja Valle Kuu-
sijoki. Alkutaipaleen vahvoja 
lajeja olivat jalkapallon ohella 
jääkiekko, paini, pöytätennis 
ja suunnistus. Myöhemmin mu-
kaan tuli myös lentopallo. 

Jalkapallon kasvaessa seuran 
valtatoiminnaksi, seura teki 
valinnan ja liittyi voimakkaana 
jalkapalloiluseurana Suomen 
Palloliittoon. Näin tie jalka-
palloilun erikoisseuraksi alkoi. 
Pelipassipelaajien määrän pe-
rusteella PaRi on tällä hetkellä 

Keski-Suomen toiseksi suurin 
jalkapalloseura.

PaRi vuonna 2018

Joukkueita vuonna 2018 seu-
rassa on yhteensä 18, joista 
ikäkausijoukkueita 15, uusim-
pina joukkueina Poikien 11/12 
ja Tyttöjen 11/12 – joukkueet. 
Miesten joukkue on pelannut 
tällä kaudella VI-divisioonassa 
ja Naisten edustusjoukkue (yh-
distettynä B-tyttöjen kanssa) 
alueellisessa Kolmosessa. Kau-
delle 2019 naiset raivasivat it-
selleen sarjapaikan Kakkoseen! 
Vaikka B-tytöt ovat harjoitelleet 
yhdessä naisten kanssa, he 
ovat kuitenkin pelanneet yh-
dessä T03-joukkueen kanssa 
B-tyttöjen alueellista Kakkosta. 
Syksyllä tämä ryhmä nousikin 
B-tyttöjen Ykköseen! B-ikäluo-
kassa yhdistymisiä tapahtuu nyt 

sekä tyttöjen että poikien osalta. 
Näin ollen saadaan PaRiin 
myös B-poikien joukkue parin 
vuoden tauon jälkeen. Seurassa 
toimii lisäksi aktiivinen Naisten 
Harraste-joukkue, jossa on mu-
kana parikymmentä innokasta 
naista kesyttämässä palloa. 
Nuorimpia seuralaisia ovat Per-
hefutiksen 2–4 vuotiaat lapset 
vanhempiensa kanssa sekä 5–6 
vuotiaat pallokoululaiset. Jalka-
pallon harrastaminen PaRissa 
on siis mahdollista pienestä te-
navasta aina aikuisikään saakka 
joko pelaajana, valmentajana tai 
muuna toimihenkilönä. Odotet-
tavissa on siis jälleen jännittävä 
ja mielenkiintoinen uusi kausi.

Harjoittelu PaRissa

Palokka tarjoaa hyvät jalka-
palloharjoittelumahdollisuudet 
kesäisin. Palokan tekonurmi- ja 

nurmikenttä sijaitsevat hie-
nolla paikalla Palokkajärven 
kupeessa. Hyvänä lisänä on 
Mankolan koulun yhteydessä 
oleva tekonurmikenttä. Jalka-
pallosta on tullut kuitenkin yhä 
enemmän myös ympärivuoti-
nen harrastus. Palokan Riento 
on yhtenä neljästä jyväskylä-
läisestä ankkuriseurasta sitou-
tunut Vehkahallin käyttöön ja 
näin PaRin joukkueet pystyvät 
toimimaan ja harjoittelemaan 
jalkapallotaitoja ympäri vuo-
den laadukkaissa olosuhteissa. 
Lisäksi talvella käytössä ovat 
Palokan liikuntahalli ja Palokan 
koulujen liikuntasalit.

Seuran työtekijät ja 
toimihenkilöt

Suuria harrastajamääriä pyörit-
tävät seurat eivät pyöri pelkäs-

tään talkoovoimin, ei myöskään 
Palokan Riento. Seura tarvitsee 
myös työntekijöitä ja PaRissa 
niitä on ollut jo useamman vuo-
den ajan. Mutta yksinomaan se, 
että seuralla on omia työnteki-
jöitä, ei takaa sitä, että seura ke-
hittyy ja toimii laadukkaasti. 

Työntekijät ovat niitä, jotka 
mahdollistavat toimintaa, or-
ganisoivat ja pitävät ohjakset 
käsissään, mutta toimintaan 
tarvitaan ehdottomasti myös 
uskaliaita, rohkeita ja sitou-
tuneita vapaaehtoistoimijoita, 
jotka ovat päivästä toiseen 
valmiita lähtemään kentille 
lasten ja nuorten pariin. Samoin 
tarvitaan innokasta ja sitou-
tunutta seuran johtokuntaa ja 
hallitusta, joka haluaa yhdessä 
seuran työntekijöiden kanssa 
kehittää seuraa. Vapaaehtoisten 
toimijoiden mukaan saaminen 

on haaste, mutta positiivisuus, 
rehellisyys ja avoimuus ovat 
avainsanoja toimivaan ja ak-
tiiviseen seuratoimintaan sekä 
siihen, että ihmiset yhä uu-
destaan haluavat tulla mukaan 
toimintaan. Yhdessä tekemi-
seen, yhteiseen hyvään, siihen 
uskomme ja pyrimme. 

Palokan Riento kuuluu Suomen 
Olympiakomitean Tähtiseura-
ohjelmaan (vanha Sinettiseura), 
joka on Olympiakomitean, laji-
liittojen ja aluejärjestöjen laa-
tuohjelma. Tähtiseura-ohjelma 
kehittää ja tukee suomalaisen 
urheilun keskeistä vahvuutta: 
seuratoimintaa.

Palokan Riento toivottaa kaikki 
jalkapallosta kiinnostuneet mu-
kaan iloisen jalkapallon PaRiin. 
Lisätietoja löydät nettisivuil-
tamme www.pari.org.

Palokan Riento liikuttaa

Palokan kirkollisvaaliehdokkaat

12 13
Aarno Lahtinen Jaana Luukkonen-

KytömäkiEläkeläinen toimintaterapeutti

Visalassa tapahtuu

Isänpäivän kahvittelu    la 10.11 klo 13
Vanhusten hoiva Jyväskylässä 
 -tilaisuus   ke 14.11. klo 17.30
Himmeleiden tekoa   su 18.11. klo 12-15
Puurojuhla    ma 10.12. klo 13-15

Tervetuloa !

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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Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien vaaliliitto - ehdokaslista

Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018, 
Vaalipäivä 18.11.2018

Sosialidemokraattien ja 
sitoutumattomien vaaliliitto 

Marja Fagerlund
Toimistoinsinööri,
Viitaniemi

Antti Hirvensalo 
Laskenta-assistentti,
Valkola

Marjatta Hynynen 
Suurtalouden emäntä, 
eläkeläinen, Huhtasuo

Annikki Jäsberg-Jokinen
Eläkeläinen,
Keltinmäki

Pirjo-Liisa Junttila
Ravintolanhoitaja / 
pääemäntä, Lohikoski

Irmeli Ahola
Lastentarhan-opettaja,
Tikkakoski

Leena Jurvanen
Päivähoidon esimies, 
eläkeläinen, Vaajakoski

Anna Kaukonen
Eläkeläinen,
Säynätsalo

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26

Mika Kelander
Restonomi (AMK),
Palokka

Esko Koskinen
Kunnossapito-vastaava,
Vaajakoski

Aarno Lahtinen
Eläkeläinen,
Palokka

Jaana Luukkonen-
Kytömäki Toiminta-
terapeutti, Jyskä

Marge Miettinen
Palveluneuvoja, 
Keskusta

Siiri Muhonen
Opiskelija,
Huhtasuo

Tarmo Muurinen
ITC tukihenkilö,
Huhtasuo

Outi Oinonen
Maatalous- ja  metsätie-
teiden maisteri, Keltinmäki

Pertti  Reinikainen
Toiminnanjohtaja, 
Köhniö

Leena Ruotonen
Erityisluokan-opettaja,
KM Kuokkala

Meeri Savolainen
Merkonomi,
Kuokkala

Kalle Sumelles
Linja-autonkuljettaja, 
perheenisä, Keljonkangas

Ellen Tuikkanen
Eläkeläinen, 
Huhtasuo

Eija Tuohimaa
Toiminnanjohtaja, 
Lutakko

Leena Uutela
Perhepäivähoitaja, 
eläkeläinen, Tikkakoski

Eija Viitanen
Kirjanpitäjä, 
insinööri, Köhniö

Satu-Maria Virtanen
Eläkeläinen, Vaajakoski

Kirsi Vähäjylkkä
Yrittäjä, Säynätsalo

Tuulikki Väliniemi
Eläkeläinen, Keltinmäki

27 28
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RAVINTOLA    PIZZERIA

Ma - La: 10.00 - 21.30
Su:  12.00 - 21.00

www.ravintola-opera.com
P. (014) 677 053

PÄIVITTÄIN 
VAIHTUVA 
LOUNAS 8,90
syö niin paljon kuin jaksat Ma-La 10-15

kun tilaat vähintään 2 annosta. Yhden annoksen kotiinkulje-
tuksesta veloitamme 3,-. Kotiinkuljetus 5 km säteellä.

Ilmainen kotiinkuljetus

soita ja tilaa: (014) 677 053

Olemme osoitteessa Ahjokatu 14-16, 
Seppälän liikekeskus

TERVETULOA !

Vasarakatu 17, 40320 Jyväskylä
Puh. (014) 685 734, (014) 283 800
Avoinna ma-pe 8-18, la 9-14


