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Reipas porukka hakee töitä

Huoli 
ympäristöstä 
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pääkirjoitus

Lohikosken uimarannalla perinteinen perhetapahtuma 
Kevätrieha 24.3.2019 kello 13 -16 Pilkkikilpailu 
10.00 – 13.00

Ohjelmassa:
Hevosajelua, kisailua pelien merkeissä , kansanedus-
tajaehdokkaita tavattavissa kahvi- ja mehutarjoilu. 
Myynnissä grillimakkaraa  1 € /kpl
Parkkipaikat päiväkodin ja Liikuntapuiston parkit.
Tervetuloa !
Pohjoisen Jyväskylän toimijat, JTY:n Nuoret Kotkat, Keski-
Suomen Nuoret Kotkat

RANTATAPAHTUMA SU 24.3. KLO 13-15
LOHIKOSKEN UIMARANTA PALOKKAJÄRVI

Kukaan, joka on viime aikoina 
selannut sanomalehtiä, avannut TV:n 
tai käynyt ostoskeskuksissa, ei ole 
voinut olla hoksaamatta, että tänä 
keväänä Suomi käy taas vaaliuurnilla. 
Eikä pelkästään kerran, vaan kahdesti; 
huhtikuun puolen välin eduskuntavaa-
leja seuraa pian Eurovaalit toukokuun 
viimeisenä sunnuntaina. Ehdokasnu-
meroiden vahvistaminen neljä viikkoa 
ennen varsinaista vaalipäivää on 
yleensä lähtölaukaus vaalikampanjan 
loppurutistukseen, mutta tällä kertaa, 
kiitos soteuudistuksen kaatumisen, 
olemme viikon verran etuajassa.

Juha Sipilän ilmoitus hallituksen 
eroamisesta tuli suurimmalle osalle 
yllätyksenä, varsinkin juuri nyt, kun 
on Suomen vuoro toimia EU:n pu-

heenjohtajamaana heinäkuun alusta 
alkaen. Syyt tähän dramaattiseen 
käänteeseen ovat lähinnä taktisia: 
keskustapuolueelle, kokoomukselle 
ja sinisille jää nyt viisi viikkoa aikaa 
kiistellä keskenään, miksi hallituksen 
kärkihanke lopulta vajosi syvyyk-
siin.  Vieläpä monilta suunnilta, ei 
pelkästään oppositiosta tulleiden 
varoitusten jälkeen, että juuri näin 
tulee käymään.  

Nyt ei kuitenkaan ole syytä hurraa-
miseen eikä vahingoniloon. Miljoonia 
veronmaksajien euroja on kulunut 
uudistuksen valmisteluun. Onneksi 
Keski-Suomessa vallitsee ilmeinen 
konsensus suunnasta, johon nyt kan-
nattaa mennä ja suurinta osaa tehdystä 
valmistelutyöstä voidaan hyödyn-
tää seuraavilla kierroksilla. Keski-

Suomen ylpeys, huippumoderni uusi 
Sairaala Nova valmistuu vuonna 2020 
ja uusista digitaalisista ratkaisuista 
odotetaan myös paljon.  

Mutta sanotaanpa selvästi uudistuk-
sen epäonnistumisen syyt. Ensinnä-
kin, tavallisen ihmisen hyvinvoinnin 
peruslähtökohdat unohdettiin, samoin 
kustannusnousun hillitseminen ja 
järjestelmän kestävyyden varmista-
minen. Toiseksi, keskustan ja kokoo-
muksen likainen kompromissi – meil-
le maakunnat, teille valinnanvapaus 
– oli kiistanalainen ja perustuslailli-
sesti heikolla pohjalla. Kolmanneksi, 
kuten Britannian pääministeri Theresa 
Mayn asenne Brexitiin – minun dii-
lini tai ei diiliä – uudistus jäi vaille 
tarvittavaa opposition panosta ja 
kannatusta. Laaja poliittinen ja jul-

kinen tuki uudistukselle on saatava. 
Ei Sipilä, eikä May osanneet hakea 
tukea muilta puolueilta ennen oman 
hankkeensa karille ajoa. 

Kansallisella tasolla emme tarvitse 
paluuta alkutilaan, vaan ennemminkin 
uudistuksen strategisten päämäärien 
uudelleen arviointia. Kunnioitetaan 
uudistuksen alkuperäistä tavoitetta, 
kestävää ja integroitua hoivajärjestel-
mää, joka perustuu asiakkaiden tarpei-
siin ja toiveisiin iästä, tulotasosta tai 
asuinpaikasta riippumatta. Matalampi 
hoito- ja lääkekulujen maksukatto 
voisivat myös sisältyä uudistukseen. 
Tämän lehden mielestä progressiivi-
nen hallitus SDP:n johdolla omaisi 
parhaat mahdollisuudet tarvittavan 
uudistuksen toteuttamiseen.

 

Tony Melville
Lohikosken-Huhtasuon 

Demarit
Viestintäjaoston pj.

Sote ja Brexit, rumat kaksoset

Vietämme äitien päivää jo lauantain 11.5 kello 14.00  Palokassa Visalantie.5. Visala juhlatila.                                                                                                                     
Juhlapuhujana Keski – Suomen eurovaaliehdokas Yannick Lahti. Monipuolinen Kulttuurioh-
jelma. Naiset, miehet ja lapset ovat tervetulleita. Kakkukahvit tarjotaan. Naiset kukitetaan.                                                                                                                                      
Tervetuloa Pohjoisen Jyväskylän toimijat

ÄITIENPÄIVÄJUHLA LA 11.5. KLO 14
PALOKAN VISALASSA

Biokaasua pian 
myös Seppälästä
Arvioiden mukaan Suo- 
men teillä liikkuu tällä 
hetkellä noin 7 000 kaasu-
käyttöistä autoa. Määrän 
kasvu on ollut ripeää. 
Vuoden 2018 aikana otet-
tiin käyttöön lähes 2 500 
uutta kaasuautoa, joista 
melkein puolet oli ensire-
kisteröintejä. Huomattava 
määrä käytettyjä kaasu-
käyttöisiä autoja on tuotu 
Ruotsista.

Suomalaisten huoli 
ympäristön tilasta ja halu 
vähentää liikenteestä syn-
tyviä hiilidioksidipäästöjä 
näkyvät selkeästi näissä 
luvuissa. Kaasukäyttöis-
ten autojen hinnoittelussa 
on viime aikoina tapah-
tunut paljon. Esimerkiksi 
SEATin suosikkimalli 
Leon ST Style (96 kW/131 
hv) maksaa kaasuversiona 
jopa puolitoista tonnia 

vähemmän kuin bensa-
versio. Myös romutus- ja 
muuntopalkkiot ovat edis-
täneet kaasukäyttöisten 
henkilöautojen lisäänty-
mistä.

Kaasuautojen suosio 
on pitkälti riippuvainen 
tankkausverkoston toi-
mivuudesta, vaikka kaa-
suautoista löytyy aina 
bensatankkikin. Tilanne 
Jyväskylässä on ollut syk-
systä lähtien hieman kink-
kinen. Gasumin tankkaus-
asema Kanavuoressa myy 
sekä maakaasua (CNG) 
että biokaasua (CBG). 
Sen sijaan Mustankor-
kea Oy:n biokaasutuo-
tanto on ollut jo monta 
kuukautta laiteongelmien 
takia pysähdyksissä ja sen 
tankkausasema Ronsun-
taipaleentiellä on toistai-
seksi suljettu.

Mustankorkean toi- 
sen tankkausaseman ava-
jaisia odotettiin viime 
vuoden loppupuolella, 
mutta toisin kävi. Harmil-
listen viivästysten vuoksi 
uus i  t ankka usa sema 
Seppälän Citymarketin 
pihassa ei ole vielä toi-
minnassa. Mustankorkean 
mukaan viranomaistarkas-
tukset ja mittariston tyyp-
pihyväksyntä on nyt saatu 
päätökseen ja uudelta ase-
malta puuttuu enää Tuke-
sin käyttölupa.

- ”Nyt ei kuitenkaan 
pitäisi enää mennä kauaa, 
kun voimme tiedottaa 
aseman avautumisesta”, 
kertoo Mustankorkean 
toimitusjohtaja Esko Mar-
tikainen.

Tony Melville

Seppälän biokaasuasema avataan lähiaikoina. Kuva: Tony Melville

 LOHIKOSKEN ELÄKKEENSAAJAT 40 VUOTTA
KIVISTÖN TYÖVÄENTALOLLA

Kesäteatteriretki suuntautuu tänä kesänä Mikkeliin Naisvuorelle katsomaa                                                  
ELÄMÄ  JANOTTAA - MUSIKKIKOMEDIA. Lauantaina 13.7.2019 näytös alkaa kello 14.00. 
Lähtö Palokasta kirjaston edestä 8.00 tilausajolaiturista Harjukadulta kello 8.20
Mikkelissä ollaan noin kello 10.00. Tavataan SDP:n edustaja ja tehdään kaupunki kierros ja  ruo-
kaillaan-  Mukaan pääsee ilmoittautumia järjestyksessä 50 teatterin ystävää.                

Raimo Rajanen 0456798234 tai raimo.t.rajanen@gmail.com. Lippu ja kyyti maksavat 32 €
Tervetuloa mukaan toivovat Pohjoisen Jyväskylän toimijat: Palokan ja Lohikosken Huhtasuon 
Sosialidemokraatit.

KESÄTEATTERIIN MIKKELIIN 
NÄYTÖS LA 13.7. KLO 14

Oletko noin 15 – 35 vuotias, silloin olet oikea henkilö. Olemme päättäneet tehdä 
näytelmän, kavalkadin, Lohikosken Sosialidemokraattisen nuoriso-osaston  100-
vuotisesta taipaleesta.  Mukaan pitää saada haitarin, kitaran ja viulun soiton taitajia. 
Tanssin ja laulun harrastaminen ei ole pahasta, mutta ei välttämätöntä. Mukaan 
mahtuu noin 15 asiasta innostunutta.  Lisää tietoa  saat raimo.t.rajanen@gmail.
com    p. 0456798234

Kiinnostaako kokeilla laulua, tanssia ja näyttelemistä ? 

VUOKRATAAN KOKOUS-, 
JUHLA- JA 

KOULUTUSTILAA
50 hengen kokoustilat, 
15 hengen kabinetti 
keittiö, 2 x wc
Edullinen vuokraKolikkotupa, Kolikkotie 2 C Holsti     

0400 542859 / Allan Kemiläinen

Perhejuhliin
koulutus-,kerho- 
tai kokoustilaksi. 

Lohikosken Eläkkeensaajat ry. juhlii 40 vuotista toimintaansa    torstaina 28 .3.2019 kello 14.00  Kivistön 
työväentalolla Vaajakoskentie 29, Monipuolinen kulttuuriohjelma: Juhlapuhe Kaupunginvaltuutettu pääluotta-
musmies Jarno Kemiläinen.  Kansainvälisen tuulahduksen tuo Kalina tanssi - ja lauluryhmä.  Tanssi musiikista 
huolehtii Korven Kaiku, laulusoistina Kari Kuusijoki. Mahdolliset muistamiset juhlatilille Fi60 5290 0255 
0285 89 Tervetuloa joukolla juhlakahville!
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Yhdistyksen nettisivut uudistuneet

Itä-Palokärki - uusi yritysalue Seppälänkankaalle

Lohikosken-Huhtasuon, Pa-
lokan ja Tikkakosken sosiali-
demokraatit ovat päivittäneet 
verkkosivunsa yhteiseen 
portaaliin osoitteessa www.

-

on Tony Melvillen käsialaa.
Pohjoinen Jyväskylä-lehti 

ilmestyy myös sähköisenä 
versiona kyseisessä verkko-
sivustossa. 

- On mielekästä tehostaa 

toimintoja ja saada mm. eri 
yhdistysten tapahtumat sa-
maan tapahtumakalenteriin. 
Samalla yhdistysten sivujen 
päivittäminen ja ajantasalla 
pitäminen helpottuu, Tony 
Melville kertoo,

Pohjoinen Jyväskylä -leh-
teen voi lähettää materiaalia 
sähköpostitse osoitteella toi-
mitus@pohjoinen-jyvaskyla.

Tule mukaan Lohikosken 
- Huhtasuon 

Demareiden toimintaan ! 

Lisätietoja puheenjohtaja Allan Kemiläiseltä 

Varapuheenjohtaja Raimo Rajaselta 
p. 045 679 8234, raimo.t.rajanen@gmail.comUusien verkkosivujen ilme on moderni ja houkutteleva.

Liikerakentaminen

(kaavoitus)

Koillisväylän kyltti on valmiina. Varsinainen väylä 
odottaa vielä rakentamistaan.

Ankeriasjärven risteyksestä avautuu laaja 
näkymä rakennusalueelle.

Kaivutyöt ovat käynnissä alueella.
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Siiri Muhonen

Toinen aste sakkaa - ja sille on syy!

Tule tapaamaan Siiriä !

Siiri Muhonen on Keski-Suomen nuorin kansanedustajaehdokas vuoden 
2019 vaaleissa, mutta kokemusta politiikasta häneltä ei kuitenkaan puutu. 
Tämä jyväskyläläinen nuori on vaikuttanut muun muassa Jyväskylän 
Työväenyhdistyksessä ja Demariopiskelijoiden liittohallituksessa. Hänelle 
tärkeitä teemoja ovat tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja heikoimmista huolehti-
minen. Vaalityössään Muhonen korostaa erityisesti ilmastoasioita, nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemistä ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä.

21.3.
Vaalipaneeli Jyväskylän Lyseon lukio
 ja Schildin lukio klo 12.00 - 13.00

22.3.            
Iltapäiväkahvit Kannonkoski, 
K-market Kannontori klo 15.30 -  17.00

23.3.
Vapaiden valtakunta -tilaisuus, Jyväskylä 
klo 11.00 -13.00
Ann Selin PAM, Sokos Hotelli Paviljonki 
klo 15.00 

24.3.
Lohikosken Rantatapahtuma klo 13.00 - 
15.00 Lohikosken uimaranta

27.3. 
Vaikuta! Hankasalmella klo 12.00 
-15.00

28.3. 
Vaalipaneeli Jyväskylän ammattioppilai-
tos Gradia klo 12.30 

29.-31.3.
YES-kongressi Helsingissä

2.4.
Vaalipaneeli Petäjävesi klo 09.45

4.4.
Laukaan K-market klo 16.00-17.00

5.4.
Kuhmoinen tori klo 17.00-18.00

6.4.
Joutsa klo 10.00-11.00
Kauppakeskus Seppä Jyväskylä 
klo 12.00-16.00

Sipilän hallituksen koulutuspoliit-
tiset päätökset ovat rampauttaneet 
koko toisen asteen koulutuksen. 
Koulutusreformin läpivieminen 
ja 200 miljoonan leikkaukset hal-
lituskauden alussa ovat syöneet 
voimavaroja niin opettajilta ja 
opiskelijoilta. Valelaastarina hallitus 
antoi takaisin 60 miljoonaa.

Tämän seurauksena ensin kärsi 
opiskelija, jonka opintotuesta nipis-
tettiin löysät pois. Sitten otettiin 
pois koulutuksesta ja opetuksesta. 
Helppo nakki on laittaa ammatilliset 
opiskelijat työssäoppimaan yrityk-
siin ja toivoa, että kaikki menee 
hyvin. Opiskelijat eivät ole olleet 
valmiita työssäoppimisjaksoihin, 
joihin heidät on viety mm. liian var-
hain. Heillä ei ole riittäviä työelä-
mätaitoja. Myös opettajat uupuvat, 
koska eivät pysty kantamaan heille 
annettua vastuuta opiskelijoiden 
oppimisvelvollisuudesta.

Kaiken tämän lisäksi hallitus 
päätti yhdistää nuorisoasteen ja 
aikuiskoulutuksen. Miten se teh-
dään? Toki eri-ikäisten opiskelu 
antaa paljon, mutta nuorisoasteella 

ollaan paljon heikommassa ase-
massa aikuisopiskelijaan verrattuna. 
Elämänkokemus siitä jo kertoo.

Opetuksessa on nyt ja aina 
ollut erityisopiskelijoita, jotka ovat 
tämän hallituskauden aikana unoh-
dettu täysin. Heidän opiskelunsa 
ei edisty ilman korkealaatuista 
erityisopetusta, josta myös on 
tingitty. Erityisopetukselle ei ole 
enää lainsäädännössä määritelty 
erityisasemaa, jota pitäisi noudattaa. 
Näiden erityisopiskelijoiden asemaa 
tulee vahvistaa.

Hävettää nykyinen koulutus-
politiikka. Voimmeko muuttaa 
suuntaa ja löytää uudelleen Suomen 
korkean koulutustason, joista omat 
vanhempani ovat saaneet nauttia? 
Itse olen valmis tekemään työtä 
tämän eteen!

Siiri Muhonen
Kansanedustajaehdokas 

(SDP) 125
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Saarijärvellä minulle il-
moittautui huumekuriiri. 
Siistipukeinen vanhempi 
herrasmies. Hän kertoi, 
että oli saanut Kanadas-
ta omalla nimellään ja 
osoitteellaan huumelähe-
tyksen.

Jämsässä keskustelin 
vartijan kanssa. Muuta-
massa vuodessa huumeet 
ovat tulleet näkyvästi 
katukuvaan. Ravintolan 
asiakkaat eivät ole enää 
pienessä humalassa, vaan 
sekavana aineista. Nuo-
rimmat suonensisäiset 
huumeiden käyttäjät ovat 
noin 7. luokan oppilaita. 
Jämsässä tilanteeseen suh-
taudutaan vakavasti. Tästä 
vakuutuin, kun syksyllä 
vierailin Jämsässä tällä 
asialla.

Viime vuosina olen jou-
tunut todistamaan Keski-
Suomen huumeongelman. 
Keski-Suomen 14–15-
vuotiaista 38,3 prosenttia 
sanoo, että omalta paik-
kakunnalta on helppo 
hankkia huumeita (Kou-
luterveyskysely 2017). 
Ammattiin opiskelevilla 
luku on Keski-Suomessa 
jo yli 50 prosenttia.

Vuonna 2017 kutsuin 
koolle kokouksen, jossa 
käsiteltiin pahentunutta 
huumetilannetta. Annoin 
aiemmin tätä koskevan 
kannanoton, jossa vaadin 
hallitukselta tehostettuja 
toimia huumeiden saata-
vuuden vähentämiseksi. 
Kokouksessa alustuspu-
heenvuorot kuultiin polii-
silta, tutkijoilta ja järjestö-

toimijoilta. 
Keskustelu oli vakava, 

paikalla olivat myös kes-
keiset ministeriöt. Tavoite 
oli kirkastaa tilannekuvaa 
ja ripeyttää hallituksen 
toimenpiteitä. Hallitus ei 
erityisemmin reagoinut. 
Ja tilanne on heikentynyt 
entisestään.

Rikollisjengit ovat val-
taamassa Suomea. Niiden 
lonkerot ovat osittain ul-
komailla eli kyseessä ovat 
kansainväliset verkostot. 
Saarijärvelle lähetettyyn 
huumelastiin oli toimi-
jan määrä päästä väliin 
sen tullessa kohti Pos-
tin noutopalvelupistettä. 
Vanhus oli tietämättään 
huumekuriiri, hänen hen-
kilöllisyytensä varastettiin 
rikolliseen käyttöön.

Huumeisiin liittyy raa-
ka henki- ja väkivaltari-
kollisuus. Osa lapsista ja 
nuorista rahoittaa huumei-
den saamisen myymällä 
itseään. Tämä on ollut 
tiedossa vuosia. On aika 
toimia.

Kouluterveyskyselystä, 
joka tehdään joka toinen 
vuosi muun muassa ylä-
koulun oppilaille, voimme 
nähdä sen karun arjen, 
joka osalla lapsista on. 
Nämä tulokset täytyy kes-
kustella lasten ja nuorten 
sekä perheiden kanssa. Po-
liisilla ja nuorisotyöllä on 
oltava voimavarat puuttua 
tähän todellisuuteen.

Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu

Huumetilanne on karu

”Tuomas Kurttila on rohkea 
puhuja ja kirjoittaja, joka 
uskaltaa ottaa esille asioita, joita 
muut välttelevät. Olisi hienoa, 
jos eduskuntaan saataisiin 
totuuden esille tuoja ja 
heikoimpien puolesta taistelija.”

Maarit Korhonen 
Vuoden luokanopettaja 2016

Tuomas Kurttila

124

Lapsiasiavaltuutettuna huhtikuun lopussa virka-
kautensa päättävä Tuomas Kurttila on toiminut 
jo 16 vuotta eduskunnan eri valiokuntien asian-
tuntijana. 

– Vuonna 2003 aloitin työt opetusminis-
teriössä. Siitä alkaen eri valiokunnat ovat hyö-
dyntäneet osaamistani. Erityisesti sivistys- sekä 
sosiaali- ja terveysvaliokunta ovat tulleet tutuiksi. 
Samoin työ- ja tasa-arvoasiat sekä valtiovarain-
valiokunta, Kurttila kertoo.

Viimeisen viiden aikana Kurttila antoi lapsi-
asiavaltuutettuna yli 150 lausuntoa monista maan 
hallituksen esityksistä.

– Valiokunnissa tehdään eduskunnan työ. 
Asiat on osattava. Tämän olen asiantuntijana 
saanut nähdä läheltä. Kansanedustajat voivat 
halutessaan vaikuttaa. Erityisesti valtion talous-
arviovalmisteluun olen toivonut uudistuksia. Nyt 
ministeriöt ovat pitkälti omina saarekkaineen. 
Ihmisten arjen on palattava eduskuntatyön yti-
meen, Kurttila painottaa.

Tuomas Kurttilalla on Keski-Suomen edus-
kuntavaaliehdokkaista pisin kokemus eduskun-
nan valiokunnista asiantuntijana.

Asiantuntijana eduskunnassa 
jo 16 vuotta
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Eduskuntavaalit 2019

Heli Alapiha
Liikuntasihteeri, Karstula

Jukka Hämäläinen Jarno Kemiläinen
Pääluottamusmies, vanerityöntekijä, 

Jyväskylä

Jani Kokko
Tohtorikoulutettava, Muurame

Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu, Jyväskylä

Siiri Muhonen
Opiskelija, Jyväskylä

Riitta Mäkinen
Kansanedustaja, YTM, Jyväskylä

Tuula Peltonen
Erityisluokanopettaja, Jämsä

Piritta Rantanen
Sairaanhoitaja, Jämsä

Sari Rimmi
Koulunkäynninohjaaja, YTM, 

Uurainen

Ahti Ruoppila
Aluejohtaja, Jyväskylä

Seppo Ruotsalainen
Käynninvarmistaja, Äänekoski

SDP:n ehdokkaat 
Keski-Suomessa 120-133

Ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4.2019
Varsinainen vaalipäivä 14.4.2019

Pääluottamusmies, 
linja-autonkuljettaja, Jyväskylä
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Eija Tuohimaa
Toiminnanjohtaja, Jyväskylä

Sami Tuominen
Pääluottamusmies, robotinkäyttäjä, 

Saarijärvi
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Jarno Kemiläinen eduskuntaan  

Tuoteseloste
-100 % maalaisjärkeä
- ripaus sosialismia
- reilusti 
   yrittäjähenkeä
- 100 % välittämistä
- hurjasti
   ammattitaitoa

Parasta jälkeen 
14.4.2019

Viimeinen 
äänestyspäivä 
14.4.2019

Minä 
puolustan 
sinua, 
äänestä 
minua !
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Väärää politiikkaa

Suomen kansaa ei voi 
huijata. Kansan kärsiväl-
lisyydellä on mittansa. 
Suomessa oikeisto-kes-
kustalainen hallitus on 
harjoittanut väärää poli-
tiikkaa. Kansa on jakautu-
nut häviäjiin ja voittajiin. 

Hallitus ja sitä komp-
paavat toimijat ovat hal-
veksineet demokratiaa ja 
sen käytäntöjä. On puhuttu 
vähätellen perustuslaista 
ja valitettu sen ehkäise-
vän uutta lainsäädäntöä. 
Hallituksen perushank-
keeksi on muotoutunut 
soutaminen ja huopaami-
nen. Uudistuksia on aloi-
tettu härkäpäisesti vaikka 
asiantuntijat ovat varoit-
taneet niiden seurauk-
sista ja lakiin törmäävistä 
ongelmista. Uudistuksia 
on peruttu roppakaupalla 
ja viimeisin on surullisen 
kuuluisa SOTE-uudistus, 
joka kaatui perustusla-
kiin.

Se ei estänyt päämi-

nisteri Juha Sipilää käyt-
tämästä härskisti tilannetta 
hyväkseen ja kaatamasta 
hallitusta juuri ennen vaa-
leja. Tuomittava ja poik-
keuksellinen toimenpide, 
jonka tarkoituksena oli 
vain nostaa pohjaluke-
missa matavaa keskus-
tan kannatusta. Sipilä on 
osoittanut jo aikaisemmin 
halveksivansa suomalaista 
demokratiaa - siitä osoi-
tuksena polittiinen manöö-
veri yhden päähallituspuo-
lueen Perussuomalaisten 
hajotessa. Normaalisti 
pääministeri olisi pyytänyt 
hallituksen eroa ja uusien 
vaalien järjestämistä. Kui-
tenkin Sipilän kabinetin 
ohjauksessa perustettiin 
perussuomalaisista minis-
tereistä sinisten ministe-
riryhmä, jolla oli peräti 
5 ministeriä hallituksessa 
alle prosentin kannatuk-
sella. Toimenpide muis-
tutti banaanitasavaltojen 
ja epämääräisten diktatuu-
rien toimintatapoja.

Ainoa hanke missä 

hallitus on onnistunut 
hyvin on köyhien ja puo-
lustuskyvyttömien kurit-
taminen. Siitä osoituksena 
massiiviset leikkaukset ja 
surullisen kuuluisa epä-
inhimillinen aktiivimalli. 
Aktiivimallin valmiste-
lussa käytettiinkin apuna 
rikoslakia. Työttömyys 
oli rikos Neuvostolii-
tossa. Historiastako Sipilä 
ammensi aktiivimallin 
perusajatuksen ? Vai ehkä 
uskonnolliselta puolelta ? 
Tietyissä lahkoissa ”lais-
kojen” kurittaminen kat-
sotaan hyveeksi.

On puhuttu hyvästä 
työllisyyskehityksestä ja 
siitä, että hallitus toimen-
piteillään on sen saanut 
aikaan. Tähän riittää yksin-
kertainen vastaus: hallitus 
ei ole saanut aikaan muuta 
kuin tempputyöllistämistä 
ja kaunistellut tilastollisia 
lukuja. Yksikin työtunti 
viikossa riittää siivoamaan 
ihmisen pois työttämyys-
tilastoista. Ja kun ei täytä 
aktiivimallin ehtoja, on 

edessä karenssi. Ja taas 
tilastot kaunistuvat. Hyvä 
pöhinä taloudessa ei ole 
ollut hallituksen toimien 
tulosta. Maailmantalo-
udessa tapahtunut suo-
tuista kehitys on auttanut 
vientiin pohjaavaa kan-
santalouttamme kehitty-
mään muun maailman ja 
Euroopan peesissä. Nyt 
näyttää, että eväät on syöty 
ja edessä on pitkällinen 
matokuuri. Optimistisim-
matkin ennusteet lupaavat 
useiksi vuosiksi vain 0,1 
prosentin kasvua. 

Muutos on 
väistämätön

Uusi poliittinen hyöky-
aalto on tulossa. Sen väri 
on punainen ja vihreä. 
Vihervasemmistosta on 
puhuttu vähätellen hal-
l i t u k s e n  s u u n n a s t a . 
Koululaisten ja nuorten 
ilmastonmuutosmielen-
osoitukset ovat nousseet 
otsikoihin ja nuorten huoli 

tulevaisuudesta on todelli-
nen ja käsinkosketeltava. 
Banderolli koululaisten 
ilmastomielenosoituk-
sessa julistaa: ”Koulusta 
saa kyllä vapaata jos 
lentää Dubaihin, mutta ei 
ilmaston parantamiseen.” 
Siinä meille kaikille aikui-
sille pohtimista. Suuri 
kysymys kuluu - miten 
pelastamme maailman ja 
samalla sovitamme yhteen 
ihmiskunnan tarpeet . 
Elämän monimuotoisuus 
ja ympäristö on turvattava, 
mutta niin, että ihmisillä 
säilyy työ ja toimeentulo.  
Uskon vakaasti, että se on 
mahdollista. Se on ainoa 
oikea tie. Suomen ja suo-
malaisten esimerkki on 
ratkaiseva maailmassa.

SDP vetää gallupeissa 
kaulaa muihin puolueisiin 
ja on nousemassa päämi-
nisteripuolueeksi. Meille 
demareille ympäristöky-
symykset ovat jo kauan 
olleet tärkeät. Olihan SDP 
ensimmäisenä puolueena 
1970-luvulla hankkimassa 

ympäristöministeriötä 
Suomeen. Keskustapuolue 
äänesti vastaan ministe-
riön perustamista. Hanke 
toteutui vuonna 1983 kes-
kustan vastustuksesta huo-
limatta.

Ääni SDP:n ehdok-
kaalle on ääni oikeuden-
mukaiselle ja inhimilli-
selle Suomelle. Samalla 
ääni on annettu kestävälle 
kehitykselle ja puhtaam-
malle ympäristölle. Ääni 
on annettu myös suomalai-
selle työlle ja vähäväkisen 
hyväksi. Ääni on annettu 
suomalaiselle demokra-
tialle.

Sinä äänestäjä ratkai-
set millaisessa Suomessa 
me suomalaiset elämme 
tulevaisuudessa. Kansa 
puhuu tulevissa vaaleissa. 
Puhu sinäkin. Muista 
äänestää. !

Jarno Kemiläinen
kansanedustajaehdokas 

sd.

Uusi politiikan hyökyaalto tulossa
Myrskyvaroitus:

Kulunut eduskuntakausi 
on ollut raskas niin työtä 
tekeville. työttömille kuin 
eläkeläisillekin. Ja ettei 
totuus unohdu, maan hal-
lituksen tekemät leikka-
ukset myös opiskelijoille 
ovat tuntuneet raskaina. 
Moni onkin oikein odot-
tanut pääsevänsä näyttä-
mään, mitä mieltä on tästä 
menosta ollut.

Se näytön paikka on 
nyt. Jos haluat vaikuttaa, 
paras mahdollisuus siihen 
on vaaleissa.

Hallituksen, vai pitäi-
sikö sanoa pääministeri 
Sipilän eroilmoitus ei 
tullut sinänsä yllätyksenä. 
Jo pitkään oli nähtävissä 
sen liiman vähäisyys ja 
kuivuminen, joka pitää 
hallitusta koossa. Soten 
kaatuminen oli tieten-
kin se viimeinen pisara, 
mutta ainekset täydelli-
seen mahalaskuun odotti-
vat vain irtipääsyään.

Ay-liike joutuu aika 
ajoin miettimään keinoja, 
joilla se vaikuttaa jäsen-
tensä asioihin ja yleisem-
minkin yhteiskunnassa. 
Parlamentarismin oloissa 
vaikuttamiskeinot ovat 
rajalliset. Tällä vaalikau-
della jouduttiin turvautu-
maan keinoihin, jotka ovat 
laillista toimista järeim-
mästä päästä.

Toimilla vastustimme 
tekoja, jotka olivat mie-
lestämme vääriä. Eikä 
protestointi-intoa varmasti 
yhtään vähentänyt tyyli, 
jolla päätöksiä nuijittiin. 
Hyvin harvoin on lähi-
historiassa nähty yhtä yli-
mielistä ja vähän muiden 
mielipiteitä kunnioittavaa 
hallitustyötä kuin nyt näh-
tiin.

Pelin henki oli se, että 
hallitus sanelee ja muut 
yrittävät selvitä kykyjensä 
mukaan.

Ilman meidän toi-
miamme jälki olisi ollut 

vielä huomattavasti pa- 
hempaa. Saimmekin paljon 
palautetta, että nyt ollaan 
oikealla asialla.

Nyt mietimme, miten 
torjumme jatkossakin vas-
taavat vyörytykset. Välit-
tömin vaikutus on hyvin 
yksinkertaisella toimella: 
äänestetään vaaleissa!

Vaaleissa on tarjolla 
ehdokkaita, jotka tietävät, 
että Suomea pitää rakentaa 
yhteistyöllä, ei repimällä, 
kuten nyt on nähty.

Sitten vielä toinen 
näkökohta. Meillä on myös 
hyviä ehdokkaita, jotka 
ymmärtävät teollisuuden 
merkityksen hyvinvoin-
nillemme. Heitä äänes-
tämällä varmistamme, 
että suomalaisen työn ja 
työntekijän ääni kuuluu 
uudessa eduskunnassa. Ja 
näkyy päätöksenteossa.

Riku Aalto

Jokaisen ääni on tärkeä
Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto:

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto
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Vielä meneillään oleva 
vaalikausi on ollut tavallis-
ten kansalaisten mielestä 
kylmää kyytiä, vaikka toki 
nykyhallituksen kannatta-
jiakin löytyy. Tosiasia on, 
että halusit muutosta tai et, 
nyt on se hetki milloin voi 
vaikuttaa.

Viime eduskunta-
vaaleissa työssäkäyvien 
ja työttömien äänestys-
prosentti jäi alle yleisen 
äänestysprosentin. Kor-
keasti koulutetut ja yrittä-
jät äänestävät lähes poik-
keuksetta. Siltikin moni 
ihmettelee, kuinka oli 
mahdollista, että saimme 
jyrkkää oikeistopolitiikkaa 
harjoittavan oikeistohalli-
tuksen neljäksi vuodeksi, 
vaikka se on suoraa seu-
rausta äänestysaktiivi-
suudesta. Työttömien ja 

työssäkäyvien äänestys-
prosenttia on nostettava, 
se on ainoa keino saada 
myös heidän äänensä kuu-
luviin päätöksenteossa tai 
vaihtoehtona on kovempi 
ja kylmempi kyyti.

Vastakkainasettelu on 
lisääntynyt entisestään ja 
retoriikka on koventunut. 
Tämä retoriikan kovene-
minen on ymmärrettä-
vää siksi, että on paljon 
asioita, mihin perinteiset 
puolueet eivät ole otta-

neet tarpeeksi kantaa. Jos 
ihmisiä ei kuunnella, asi-
oista ei haluta keskustella 
ja asian esille saaminen 
vaatii kovempaa ääntä ja 
kielenkäyttöä, niin myös 
tapahtuu. Tämä antaa 
mahdollisuuden yhden 
asian toimijoille. Politii-
kassa on otettava huomi-
oon kaikki. Jokaisen tätä 
epäilevän kannattaa pereh-
tyä esimerkiksi Unkarin 
poliittiseen tilanteeseen ja 
sen vaikutuksista tavalli-
siin kansalaisiin, siitä mitä 
jyrkkä oikeistopolitiikka 
ja yksi teema saa aikaan.

Tämän päivän myl-
lerrys politiikan kentillä 
tarjoaa mahdollisuuksia 
myös erilaisille liikkeille. 
Ne saattavat kyseenalais-
taa demokratiaa nyky-
muodossaan ja tarjoavat 

suorempaa demokratiaa, 
jossa kansalaisilla on 
mahdollisuus vaikuttaa 
suoraan päätöksentekoon. 
Tätä tarjoaa tälläkin het-
kellä jokainen puolue, sillä 
tietääkseni he eivät kukaan 
syrji ketään, ja kaikki ovat 
tervetulleita toimintaan 
mukaan ja tekemään muu-
toksia. Outoa demokra-
tiaa on myös se, että vain 
tiettyyn asiaan kuuluvat 
ihmiset saisivat suoraan 
vaikuttaa asioihin vaikka 

mainostetaan tämän mah-
dollisuuden olevan jokai-
sella. Outoa on myös, että 
heistä jokaisella voi olla 
täysin vastakohtaiset vaa-

liteemat ja lupaukset, voisi 
nopeasti kuvitella, että 
sellaiselta liikkeeltä saa 
helposti sellaisia päätöksiä 
ja politiikkaa, mitkä eivät 
itseä miellytä, voisi kuvi-
tella, että malli jopa mah-
dollistaa manipuloinnin. 
Toisaalta tällaisen mallin 
kansanedustaja tekee itses-
tään tarpeettoman, pelkän 
kumileimasimen joka 
nauttii korkeaa palkkaa ja 
tekee äänestyksen perus-
teella aina ratkaisun. Jos 
koko Suomen päätöksen-
teon muuttaisi tällaiseksi, 
emme tarvitsisi kansan-
edustajia ollenkaan.

Vaalien alla nousee 
aina esiin myös eri eturyh-
mät ja vaalituet. Ammatti-
liittoja, jotka puolustavat 
jäseniensä etuja syytetään 
aina vaalituista puolueille, 
sosialidemokraateille ja 
vasemmistoliitolle. Tämä 
ei edes pidä paikkaansa. 
Suoraa tukea puolueille 
ammattiliitot eivät anna. 
Tosiasia on se, että he 
tukevat ehdokkaana olevia 
jäseniään, riippumatta 

puolueesta. Se on erittäin 
järkevää varojen käyt-
töä ja sillä pyritään saa-
maan samat arvot jakavia 
ihmisiä päätöksentekoon 

mukaan, tekemään poli-
tiikkaa, jossa otetaan myös 
työtä tekevä väestö huomi-
oon. Täytyy muistaa, että 
aivan samaa ja isommalla 
rahalla tekevät myös muut 
järjestöt. Ei oikeistokaan 
porskuta omalla pussil-
laan. Jäsenmaksuilla tai 
sijoituksilla saatuja varoja 
käytetään myös järkevästi 
eri kampanjoiden tukemi-
seen, esimerkkinä Vapai-
den Valtakunta, joka ei ole 
ammattiliittojen kampanja, 
mutta useiden ammattiliit-
tojen rahallisesti tukema 
kampanja, jonka tarkoi-
tus on herättää työväestö 
käyttämään äänioikeutta 
ja vaikuttamaan sitä kautta 
heille tärkeisiin asioihin 
äänestämällä ehdokasta 
joka jakaa samat arvot. 

Mielenkiintoista, että 
ay-liikettä syyllistetään 
niin paljon vaikutusval-
lasta tai yrityksestä vaikut-
taa politiikkaan, ja samalla 
esimerkiksi Kauppakamari 
julistaa omat tavoitteensa 
seuraavalle vaalikaudelle. 
Kauppakamari haluaa 

lisätä lailla paikallista 
sopimista, esimerkiksi pal-
koista, lomista ja muista 
työasioista sopimisen he 
haluaisivat siirtää työehto-
sopimuksista työpaikoille. 
Esimerkkinä paikallisesta 
sopimisesta Kauppakamari 
kertoo esimerkin "Jollain 
työpaikalla ehkä halut-
taisiin leikata palkkoja 5 
prosenttia, mutta korvauk-
seksi lisätä 0–15 prosentin 
tulospalkkio, joka mak-
setaan yrityksen tekemän 
voiton perusteella", jokai-
nen voi miettiä omalle 
kohdalleen, haluaisiko 
ehkä leikata palkkaansa 
5%, ja samalla elää epä-
varmuudessa saako edes 
sitä leikattua määrää tulos-
palkkiona. Eturyhmiä on 
aina ollut ja tulee aina 
olemaan, niiden 
tarkoitus on yrit-
tää saada omien 
tai edustami-
ensa tahojen 
mukaista poli-
tiikkaa. Kaup-
pakamari ei 
ole ainoa, se 
on tässä vain 
esimerkki.

S u o m e s s a 
suurinta  demo-
kratiaa on käyttää 
äänioikeuttaan. 
Se oikeus on 
jokaisella 
ääni-

oikeutetulla. Se on kansa-
laisen, riippumatta yhteis-
kunnallisesta statuksesta, 
mahdollisuus vaikuttaa 
maan asioihin. Toivon, 
että jokainen miettii ehdo-
kasta monelta eri kantilta, 
monen eri teeman kautta, 
ja löytää itselleen sopivan 
ehdokkaan, siitä riippuu 
seuraavat neljä vuotta. 
Ai niin, ja jokainen muis-
taa käydä äänestämässä 
14.4.2019.

Jani Närhi (sdp) 
Varavaltuutettu, 

Jyväskylä

Nyt on oikea hetki vaikuttaa
Jani Närhi

Tämän päivän myllerrys politiikan 
kentillä tarjoaa mahdollisuuksia myös 
erilaisille liikkeille. 

Vastakkainasettelu on lisääntynyt 
entisestään ja retoriikka on koventunut. 

Millaisen maailman Sinä 
haluat jättää tuleville 
sukupolville ?
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SIPILÄN HALLITUKSEN KURITUSLISTA

JOKO RIITTÄÄ ?

- 30 % 
lomarahasta

Vuorottelu-
vapaa

- 200 M€
työttömyysturvasta

- 100 päivää
ansioturvasta

KELAN 
etuudet

Irtisanomis-
suoja

Starttiraha

KIKY
Pakkolaki-

paketti

Vanhempainvapaan
Päiväraha

Päivähoito-
oikeus

Aktiivimalli I

Aktiivimalli II

- 200 M€
koulutuksesta

Palkkatuki

Vaalikahvila Punainen Tupa foorumissa
Tule juttelemaan tuvalle 
ja tapaamaan Jarnoa

www.jarnokemiläinen.fi

Punainen tupa avoinna MA-PE klo 10-13

Katso viikonlopun ajat
verkosta tai piipahda tuvalla !

Punainen Tupa kauppakeskus Forumissa 
Mummin Pullapuodin käytävällä

Tule mukaan Jarnon 
kampanjaan !

Toimin kansanedustaja Reijo Lai-
tisen vaalipäällikkönä kuusissa 
vaaleissa ja hyvällä tuloksella! 

Nyt annan kaiken mahdollisen 
tukeni Jarno Kemiläisen edus-
kuntavaalityöhön. Näissä kah-
dessa miehessä on paljon yhteistä. 
Molemmat ovat kuuntelevia, toiset 
ihmiset huomioon ottavia ja heillä 
on sydänpaikallaan. Tarpeentulleen 
molemmat ovat peräänantamattomia 
luottamusmiehiä.  Kansanedustajien 
tulee olla läpileikkaus kansasta.  
Tarvitsemme eduskuntaan työelä-
män ja ammattiyhdistystoiminnan 
tuntevan kansanedustajan. Suomi 
elää viennistä ja sen Jarno tietää. 
Näin pystytään pitämään huolta 
lapsista ja vanhuksista. On ollut 
surullista katsoa, miten vähän on 
monilla nykyisillä kansanedustajilla 
tietoa työmarkkina politiikasta. 
Kolmikanta sopiminen on ajettu 
kiville.  Hallitus on kuunnellut neljä 
vuotta vain työnantajien vaatimuk-
sia. Tähän on tultava muutos! Minä 
ainakin äänestään Jarno Kemiläistä 

eduskuntavaaleissa! Äänestätkö 
sinä?

SAK:n Jyväskylän 
Ammatillisen paikallisjärjestön 

JAP:n kunniapuheenjohtaja, 
vaalityöntekijä Raimo Rajanen

Ensin oli Reijo Laitinen nyt 
Jarno Kemiläinen

Raimo Rajanen vaalityössä kaup- 
pakeskus Forumissa. Kuva: Tony 
Melville.
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Kustantajan virhevastuu ilmoitukses-
ta on korkeintaan ilmoituksen hinta.

Eurooppa on mahdollisuus 
meille kaikille
Olen henkilökohtaisesti 
saanut  kokea monia 
Euroopan unionin hyviä 
puolia, jotka esimerkiksi 
tällä hetkellä mahdollis-
tavat perhe-elämäni ja 
sekä tohtoriopiskelijan 
työni Italialaisessa Bolog-
nan kaupungissa. Olen 
valmis työskentelemään 
sen eteen, että yhteinen 
unionimme on entistäkin 
lähempänä meitä suoma-
laisia.

Turhan usein kuulee, 
että EU on vain tasku-
varkaissa jäsenvaltiois-
saan käyvä näpistelijä. 
Nämä väitteet on helppoa 
todistaa sisällöttömiksi. 
Sujuva liikkuminen unio-
nin sisällä on yksi suurim-
mista hienouksista, puhu-
mattakaan esimerkiksi 
erilaisista vaihto-opis-
kelijaohjelmista. Lisäksi 
Euroopan Unioni valvoo 
muun muassa erilaisia 
teollisuuden aloja, jotta 
käyttämämme tuotteet 
ovat toimivia ja vaarat-
tomia sekä nauttimamme 
ruoka laadukasta sekä 
turvallista.

Maahanmuutto on 
puhuttanut ja varmasti 

puhuttaa vastakin niin 
Suomessa kuin muualla-
kin unionin alueella. Hal-
litsemattomat ihmisvirrat 
ovat tuoneet mukanaan 
hallitsemattomia ongel-
mia. Ihmisillä on herän-
nyt huoli omasta tur-
vallisuudestaan omassa 
maassaan. Nämä huolet 
on otettava vakavasti ja 
maltilla. Olen ehdotto-
masti sitä mieltä, että 
maahanmuutto on saa-
tava pysyvästi hallintaan, 
mutta siihen on sovellet-
tava muun muassa YK:n 
ja Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksia kuten muita-
kin eettisiä pelisääntöjä. 
Totuus on, että syntyvyy-
den laskun kanssa taiste-
leva Suomikin tarvitsee 
tulevaisuudessa entistä 
enemmän maahanmuut-
tajia. Merkittävä enem-
mistö heistä täytyy tosin 
olla työperäisiä muuttajia, 
niin kuin itsekin nyt Ita-
liassa olen eurooppalaista 
populismia tutkiessani.

Eurooppaa ei pidä 
nähdä mörkönä, joka 
hajottaa ja hallitsee. 
Jokainen meistä määritte-
lee nyt ja tulevaisuudessa 

itse mikä on oma suhde 
Eurooppaan maanosa-
namme ja EU:hun poliitti-
sen unioninamme. Meille 
piskuiselle Suomelle olisi 
melkoinen kuolinisku, jos 
EU:ta ei olisi olemassa. 
Mahdollisuutemme vai-
kuttaa kansainväliseen 
politiikkaan ja liiketoi-
mintaan kuihtuisivat mel-
kein olemattomaksi. 

Haluan toimia yhtei-
sen, paremman Euroopan 
hyväksi. Meidän suo-
malaisten puolesta. Me 
olemme Eurooppa.

Yannick Lahti
Eurovaaliehdokas

Liian usein vaalien alla 
kuulee mielipiteen, että 
ei siitä äänestämisestä 
mitään hyötyä ole, ”omia 
asioita ne siellä päättä-
jinä ajavat”. Mieliin on 
syytä palauttaa historian 
saavutukset, jotka äänes-
tämisellä on saavutettu. 
Samoin ne, mitkä puolu-
eet ovat eri väestöryhmien 
edut turvanneet, ja mikä 
tavallisen palkansaajan 
elintaso vertailussa on. 
Puutteita ja epäkohtia on 
monia, ja niihin on aihetta 
tehdä korjauksia, mutta ne 
tarvitsevat toteutuakseen 
pieni- ja keskituloisen 
ihmisen edunvalvonnan 
vahvistamista kaikilla 
tasoilla , niin puoluepo-
litiikassa, kuin ammatti-
yhdistystoiminnassakin. 

Äänestämättä jättäminen 
on jossain määrin ymmär-
rettävissä kannanotoksi, 
mutta epäkohtia sillä ei 
poisteta.

Tutkimusten mukaan 
korkeampaan tuloluok-
kaan lukeutuvilla äänes-
tysprosentit ovat selvästi 
korkeampia, kuin pieni- ja 
keskituloisilla.Valitetta-
vasti alhainen äänestys-
prosenttisuus periytyy, 
mikä on syytä huomioida. 
Hyvänä esimerkkinä on 
edellisen eduskuntavaa-
lien äänestystuloksena 
muodostetun hallituksen 
kokoonpano ja harjoitettu 
politiikka monine leik-
kauksineen, jotka ovat 
kohdistuneet heikom-
massa asemassa oleviin.

Äänestämisellä on 

merkitystä, jos halutaan 
muutosta. Äänioikeus 
on kansalaisoikeutemme 
jopa velvollisuutemme.  
Nykyinen kehitys on kään-
nettävä ja huolehdittava 
KOULUTUKSESTA, 
TYÖSTÄ, HOIVASTA ja 
TURVALLISUUDESTA  
- ÄÄNESTÄMÄLLÄ. 

Kyösti Takkinen

Äänestämättä jättämisestä 
pitää olla huolissaan !

Lainsäätäjät

lahjuksia kai säätävät
Ei käy muuten selittäen
miksi yli vuosikymmenen
he kurjistavat ajaen
alas hoitoa ja turvaa
jokaiselle kuuluvaa
Kohta varatonta kukaan
ei jouda hoitamaan

Siis menköön kansanterveys kuralle
haalittaessa jatkoa poliittiselle
  tai varsinkin
sen jälkeiselle uralle
Niinpä veroparasiitit
päästetään hoitamaan
hyvinvoivien lompakoita
Niin hyvin voivat palkita
heitä auttaneita
poliitikoita

Kääntämässä kävijät

Eläimet, alkuasukkaat
siirtyköön syrjään
kun iäisyyksien muovaama maa
ylös käännetään
Maan kalliin halvat raivaukset
herrat hurjat vauhtiin saa
    köyhät kyykkyyn
    kaivamaan

Vain saasteet, luonnon raiskiot
edesmenneet järvet, salot
kiitokseksi jää
kun kaivosjätti jättää
mylläämänsä maan
ja voitot sinne siirtää
jonne verottajakaan
ei yllä kourallaan

T. O. Kitinen

Omalla kynällä

Pienen ajan kuluessa on 
meitä Lohikosken – Huhta-
suon Sosialidemokraatteja 
kohdannut suruviesti. Kuol-
leet ovat toverimme Heikki 
Hynynen, Kirsti Turunen ja 
Antti Saarinen.

Heikki Hynynen kou-
luttautui metallimieheksi ja 
oli töissä Tourulan tehtaalla. 
Heikki toimi siellä monissa 
luottamustehtävissä. Hänet 
muistetaan tiukkana neuvot-
telijana, joka ajoi työläisten 
etuja. Huhtasuon Sosialide-
mokraattien luottamusteh-
tävät tulivat myös tutuiksi.                                                                                                   
Hän toimi yrittäjänä yhdessä 
vaimonsa Marjatan kanssa. 
Pariskunnalla oli kioski, 
pitopalvelu ja baari. Myynti-
työtä Heikki teki puhelin- ja 
sähkösopimuksien parissa.  
Avantouinti oli Heikin rakas 
harrastus ja terveyden avain. 
Kesälläkin hän nautti istu-
misesta kylmässä lähteessä. 
Kaakkolammen avantouin-
tipaikan voisikin nimetä 
Heikin avannoksi.

Kirsti Turunen toimi 
päiväkodin johtajana Tai-
miston päiväkodissa. Kirsti 
esiintyi monissa tilaisuuk-
sissa, hänellä oli hyvä lau-
luääni ja kitara oli usein 
matkassa. Kirsti tunsi Venä-
jää -  matkanjohtajana hän 
tiesi paljon erilaisia asioita 

naapurimaasta esimerkiksi 
ostettavat lääkkeet. Kau-
punkilaisten luottamuksen  
hän sai toimiessaan useita 
vuosia kaupunginvaltuus-
ton jäsenenä ja monissa 
lautakunnissa. Huhtasuolla 
Kirstiä  voi kutsua todelli-
seksi järjestöaktiiviksi: Huh-
tasuon Sosialidemokraat-
tien johtokunnan jäsenyys, 
Huhtasuon Eläkkeensaajien 
puheenjohtajuus, Asukas-
yhdistyksen johtokunnan 
jäsenyys ja Diabetes-yh-
distyksen puheenjohtajuus. 
Kaikissa näissä Kirsti oli 
aktiivisesti mukana. Hän 
puuhasi mm. Kangaslam-
men liikuntapuistoa, josta 
tuli hänen jokapäiväinen 
lenkkipaikkansa rakkaan 
koiransa kanssa.   

Antti Saarisen van-
hemmat ihmiset muistavat  
Kankaantehtaan myllyn 
myllärinä. Pitkän päivätyön 
Antti teki myös kaupun-
gintalon vahtimestarina, 
jossa tehtävässä hänestä 
tuli tuttu monille kaupungin 
virkamiehille ja poliitikoille. 
Se oli  palveluammatti, 
jossa hän onnistui hyvin.                     
Luottamusta tul i  myös 
ammattiyhdistysliikkeessä 
KTV 103:n puheenjohtajana 
ja JAP:n sihteerinä.    SDP:n 
Jyväskylän kunnallisjärjes-

tön puheenjohtajana ja Lohi-
kosken Sosialidemokraattien 
johtokunnan jäsenenä hän 
toimi useita vuosia. Eläke-
päivillä Antista tuli kova 
lenkkeilijä ja kilot karisivat. 
Viimeaikoina Facebookissa 
Antti toivotteli hyvää yötä ja 
hyvää huomenta. Minä aina 
tykkäsin. Sitten toivotukset 
loppuivat.  

Heikin, Kirstin ja An- 
tin muistoa kunnioittaen                                                                                     
Lohikosken – Huhtasuon 
Sosialidemokraatit.

Raimo Rajanen 

Toverikolmikko jätti 
arvokkaan jäljen

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

Raimo Rajanen miette- 
liäänä Kolikkotuvalla. 
Kuva: Jouni Pänkäläi- 
nen.
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Matara
Säynätsalo, Juurikka
Kauppakeskus Forum
Huhtasuon kirjasto
Nikolainkulma
                   

Jkl, Kävelykatu
                                               
Säynätsalo, Kalle-Sali
Lohikoski
Killeri
Vaajakosken urheilutalo
Kauppakeskus Seppä
Nikolainkulma
Gradia, Viitaniemi
Vaalitoimisto, Jyväskeskus
Vaalitoimisto, Jyväskeskus
Laajavuori, Scandic
Vaalitoimisto, Jyväskeskus
                    
Kauppakeskus Seppä,        
                                                     
Vaalitoimisto, Jyväskeskus
                                                                          
Vesanka, Kuohu
Jkl, kaupunginkirjasto
                                               
                                          
Vaalitoimisto, Jyväskeskus

ti 19.3. klo 8.45 
 klo 14.30  
 klo 16   
 klo 17.30  
to 21.3. klo 17-19  
pe 22.3. klo 15-17              
la 23.3. klo 13-14  
    
 klo 15-                              
su 24.3. klo 13   
 klo 13.45-15  
 klo 16-19  
pe 29.3. klo 18   
la 30.3. klo 14-15            
ma 1.4. klo 18                 
ti 2.4.  klo 15-17             
ke 3.4.  klo 9-10   
to 4.4.  klo 9-10   
 klo 16.30-                     
pe 5.4.  klo 9-10           
 klo 11                                   
la 6.4.  klo 11-16         
ma 8.4. klo 10                                                      
ti 9.4.  klo 9-10               
 klo 10-14                                                                                                   
ke 10.4. klo 17.30           
to 11.4. klo 17       
pe 12.4. klo 7-20                                                           
la 13.4.  klo 10-20                                                              
su 14.4. klo 9-12             

AHDIN KIERTUETTA JYVÄSKYLÄSSÄ – 
tule jutustelemaan!

Olen 55-vuotias jyväs-
kyläläinen. Työskentelen 
aluejohtajana SAK:n Län-
si-Suomen alueella (Keski-
Suomi, Pirkanmaa, Poh-
janmaa). Elämääni kuuluu 
Helsingissä asuva aikuinen 
Venla-tytär sekä sairaan-
hoitajana työskentelevä 
avovaimoni ja hänen viisi 
lastaan. Harrastan lukemis-
ta, ulkoilua ja matkailua. 

Olen asunut koko ikäni 
Keski-Suomessa, joten 
tunnen maakunnan asiat ja 
ihmiset erinomaisesti. Olen 
työskennellut monissa eri 
tehtävissä niin yksityisel-
lä, kunnalla kuin järjes-
töissäkin. Vuosien varrel-
la tutuiksi on tullut työt 
lähettinä, keksitehtaalla, 
venekaupassa, hotellissa, 
tiedotustöissä sekä yliopis-
tolla ja eduskunnassa.

Luottamustehtäviä on 
ollut useita, myös valta-

kunnallisesti. Jyväskylässä 
olen ollut kaupunginhal-
lituksessa, tarkastuslauta-
kunnassa ja sivistysltk:n 
puheenjohtajana. Nyt olen 
Sdp:n valtuustoryhmän pj. 
sekä kaupunkirakenneltk:n 
pj. Olen Keski-Suomen 
maakuntavaltuuston vara-
puheenjohtaja ja MYR:in 
jäsen. Olen Jyväskylän 
hoivapalveluyhdistyksen 
pj., ja saanut olla alusta asti 
rakentamassa yleishyödyl-
liselle järjestölle vanhusten 
palvelutaloverkostoa ja 
päiväkoteja. Työllistämme 
noin 230 henkilöä Jyväs-
kylässä, Muuramessa ja 
Keuruulla. Edustan keski-
suomalaisia järjestöjä Van-
hustyön keskusliitossa. 

Koulutuspuolella olen 
ollut Jyväskylän ylioppi-
laskunnan pj, Jkl:n koulu-
tuskuntayhtymän hallituk-
sen vpj. sekä JAMK Oy:n 

vpj. Olin valtakunnalli-
sen Ammatillisten aikuis-
koulutuskeskusten liiton 
hallituksessa kahdeksan 
vuotta. Tällä hetkellä edus-
tan Keski-Suomea Sdp:n 
puoluehallituksessa, missä 
olemme valmistelleet mm. 
vaaliohjelman ja hallitus-
neuvottelutavoitteet. 

Näissä tehtävissä olen 
saanut erinomaisen yh-
teistyöverkoston ympäri 
Suomea ja kokemuksen ja 
näyttöjä siitä, miten asioita 
saadaan vietyä rakentavasti 
eteenpäin. Omat kärkitee-
mani eduskuntavaaleissa 
ovat koulutus, hoiva, työ 
ja turvallisuus. Näistä voi 
lukea enemmän www.ahti-

-
vetuloa mukaan tekemään 
parempaa ja inhimillisem-
pää Suomea. Vaihdetaan 
tahtia!

Ahti - monipuolinen osaaja  
Ahti Ruoppila ja SDP:n varapuheenjohtajat Kinnari ja Marin maaliskuussa 2019.

 

Rasisminvastainen seminaari  
EKL K-S pilkkikisat   
Lidlin vaalikiertue  
Minna Canth-tapahtuma  
Vaalipaneeli    
Lauri Ihalainen ja Ahti kiertueella                   
Vapaiden valtakunta-tapahtuma,
PAM:in pj. Ann Selin paikalla    
JY:n Ylioppilaskunnan vuosijuhlat                                                  
Säynätsalon Eläkkeensaajat  
Perhetapahtuma    
 Vaaliravit, Ahti Ruoppila-lähtö  
Suuri eläkekeskustelu   
Sdp-ehdokkaat                            
Vaalipaneeli: työelämä ja koulutus  
Vaalipaneeli: toisen asteen koulutus  
Ennakkoäänestyskahvit   
Ennakkoäänestyskahvit    
Vaalipaneeli: Metsät ja ilmastonmuutos        
Ennakkoäänestyskahvit                  
Lauri Ihalaisen kanssa kiertue                         
Sdp-ehdokkaat             
Sd-piirikiertue                                                    
Ennakkoäänestyskahvit      
Sdp-ehdokkaat                                                                               
Jkl kaupunki, asukastilaisuus  
Paneeli: Korkea rakentaminen   
Vaalikiertue                                                       
Vaalikiertue                                                       
Vaalikahvit  

Ahti Ruoppila ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.
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Me kaikki ikäännymme, 
päivä kerrallaan. Ikäänty-
misen täytyy olla yhteis-
kunnassamme turvallinen 
ja positiivinen elämän-
vaihe. Sen pitää tarjota 
yksilöllisiä hyviä koke-
muksia sekä terveyden 
edis tämisestä  saadun 
tiedon hyödyntämistä arki-
elämässämme. Hyvään 
ikääntymiseen heijastuu 
kaikki se mitä ympäril-
lämme tapahtuu. Media 
tuottaa alati mielikuvia, 
jotka muokkaavat käsityk-
siämme ikääntymisestä ja 
vanhuudesta. 

Miten hyvä ikäänty-
minen toteutuisi niin, että 
vanhuus ja raihnaisuus 
ei meitä pelottaisi?  Ja se 
toteutuisi niin, että ajatus 
vanhaksi tulemisesta muut-
tuisi positiivisemmaksi 
ajatukseksi. Ikääntymi-
nen on elämänvaiheemme 
seestymiselle ja vanhuus 
on tarkoitettu elämänrik-
kauden ymmärtämiseksi 
ja jakamiseksi muille. Tur-
vallisessa vanhuudessa 
ja sitä tukevassa hyvän 
hoivan tuottamisessa ei ole 
mitään erityistä ongelmaa, 

kunhan emme sitä väärillä 
asenteilla ja teoilla muuta 
ongelmaksi.

Miten meidän yhteis-
kuntamme sitten pystyy 
kehittämään ja vastaamaan 
palvelurakenteistaan, että 
yksilölliset hoivan- ja pal-
veluntarpeet huomioidaan 
riittävästi? Annettavien 
hoivapalvelujen täytyy olla 
laadukkaita ja tasavertaisia 
kaikille.  Hyvän hoivan 
laadukkuus ei saa riippua 
siitä, kuka palveluita tuot-
taa, eikä siitä, missä me 
asumme.  Hoivapalvelujen 
pitää olla ihmisarvoa kun-
nioittavaa joka puolella 
Suomea, niin kotiin annet-
tuna kuin ympärivuoro-
kautisessa hoivassa.

Hyvään ikääntymiseen 
kuuluu se, että me voimme 
turvallisin mielin luottaa 
siihen, että tarvitessamme 
palveluita meitä hoivataan 
hyvin. Hoivan laatua poh-
tiessamme voimme läh-
tökohdaksi ottaa vanhan 
ajatuksen: tee toiselle se, 
minkä toivot itsellesikin 
tehtävän.  Ei se taida sen 
vaikeampaa olla, jos arvo-
pohja ja perusajatus ovat 

oikeat.
Vanhuspalveluiden 

taso on heitellyt eri puo-
lilla Suomea. On hyvä 
että omaiset, työntekijät 
ja media ovat nostaneet 
nämä epäkohdat keskus-
teluun. Palveluasumisen 
perusongelma on kuitenkin 
se, ettei se vieläkään riittä-
vän usein ole oman maun 
mukainen koti, jossa saa 
elää haluamallaan tavalla. 
Hoitajamitoitus tarvitaan 
lakiin, jotta vähimmäis-
turva saavutetaan. Hoidon 
resurssien tulee olla kun-
nossa, hoidon inhimillistä 
ja laadukasta, mutta hyvä 
hoito on vain vähimmäis-
edellytys. Tehostetussa 
palveluasumisessa - kuten 
kenenkään meidän työikäi-
senkään elämässä - hoito 
(hygienia, lääkitys ja kyn-
sienleikkuu) ei pelkästään 
riitä eikä ole pääasia, vaan 
itse elämä. Myös palve-
luasumisessa pääasia on 
hyvä elämä, jonka edelly-
tys hyvä hoito on.

Omaistemme täytyy 
saada olla turvallisin mielin 
ja yhteistyön on sujuttava 
niin, että kaikki osapuolet 

huomioidaan hoitoket-
jussa. Perusoikeudet toteu-
tuvat yhteiskunnassamme 
silloin, kun hyvää tahtoa 
riittää, käytetään olemassa 
oleva tieto hyödyksemme 
ja kunnioitetaan oman 
kulttuurimme mukaisia 
arvoja.

Koulutus ja sen muka-
naan tuoma tieto ja osaa-

misen taito ovat välttä-
mättömiä asioita, jotta 
kehitymme alati uusien 
haasteiden edessä.

Inhimilliset ja turval-
liset hoivapalvelut kaikille 
tarvitseville ovat ihmis-
oikeus ja arvovalinta. 
Lasten, vammaisten ja 
vanhusten hoivapalveluja 
ei saa alistaa markkinavoi-

mille, eivätkä ne saa olla 
rikastumisen väliitä. Hyvä 
hoiva lapsille ja turvallinen 
ikääntyminen ovat perus-
oikeuksiamme!

Ahti Ruoppila
Vanhustyön keskusliiton 

valtuuston jäsen

Riittävä hoiva jokaiselle
Ahti Ruoppila

”Inhimilliset 
ja turvalliset 
hoivapalvelut kaikille 
tarvitseville ovat 
ihmisoikeus”

Ahti Ruoppila

Lauri on mukana Ahdin kierroksella 22.3. ja 5.4. Kuva: Kari Ruuska.
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Liikenteen 
suunnittelu 
puutteellista

Kaavan esittelytilaisuu-
dessa ei ollut oikein käsi-
tystä alueelle johtavien 
liikenneväylien ja pienem-
pien teiden suunnitelmista 
ja toteutuksesta, ”koska ne 
eivät kuulu tähän kaava-
suunnitelmaan”.  Liiken-

neväylät olisi kuitenkin 
ratkaistava ja toteutettava 
ennen alueen rakentamista, 
vaikka tapana on ollutkin 
toteuttaa ne yleensä ongel-
mien toteuduttua.

Ritopohjantie on erit-
täin ylikuormitettu nykyi-
sellään, joten liikenteen 
lisääminen sille edellyttää 
mm. Norolantien risteyk-
seen kiertoliittymää. Kevyt-
väylä tien koillispuolelta 

bussipysäkiltä em. risteyk-
seen puuttuu myös.

Kevyt liikenne kaup-
poihin ja palveluihin ohjau-
tuu pääasiassa ainoalle 
sillalle ja kevytväylälle, 
joka varmasti on ajoit-
tain aivan ylikuormitettu. 
Lisäksi jalankulku terveys-
keskuksen parkkipaikan 
läpi muihin palveluihin, 
kouluun ym. on hyvin vaa-
rallinen - suunniteltava 
uudelleen.

Monesti esillä ollut 
kuntopolku ja -latuyhteys 
Luhtisenpuiston läpi Kou-
lupolulle  ja edelleen Touru-
vuoreen puuttuu edelleen, 
mutta tulisi tässä yhtey-
dessä toteuttaa. 

Kaavoitussopimuk-

sessa tulee  edellyttää erilai-
sia talojen hallintomuotoja 
vuokrataloista osaomistuk-
seen ja kovan rahan osake-
taloihin, ettei alueesta tule 
yksipuolinen.

Kun aluelle tulee n. 
700-800 uutta asukasta 
eivätkä l i ikenneväylät 
nykyäänkään vedä, on ensi 
vuosikymmenellä odotet-
tavissa entistä pitempiä 
ruuhkia, niin ettei julkisilla 
kulkuneuvoilla pääse kaikin 
ajoin Palokkaan eikä myös-
kään pois.

Erkki Huusko

Kerrostaloja lisää Palokkaan, nyt Norolaan

Norolan asemakaava- alue sijaitsee  Norolan tilan 
mailla sairaalan ja Heinämäen välissä. Kaavasuun-
nitelma on ollut nähtävillä ja se etenee niin, että sen 
odotetaan olevan valtuustossa syksyllä. Rakennus-
kanta mm. poikkeaa  huomattavasti ympäröivistä 
pientalovaltaisista alueista. Alueelle on suunniteltu 
lähes 20 kpl 5-6-kerroksista kerrostaloa sekä lisäksi 
rivitaloja. 

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

Havainnekuva alueesta. (Jyväskylän kaupunki)

Johtokunta 2019
Aarno Lahtinen pj.
Timo Korhonen varapj.
Paavo Luukkonen siht.
Erkki Huusko taloudenhoit.
Anneli Lahtinen
Mauri Lappalainen
Heikki Tolvanen
Jouni Arnberg
Veikko Päivinen

Jaana Luukkonen - Kytömäki

Palokan demarit

Verkkovastaava

pohjoinen-jyvaskyla.fi/paso/

Tulevissa vaaleissa haetaan 
Suomelle uutta suuntaa ja 
muutosta eriarvoisuutta 
lisäävälle politiikalle. Me 
sosiaalidemokraatit edelly-
tämme, ettei valtiota johdeta 
kuin yritystä ja politiikkaa 
tehdä markkinatalouden ja 
rahan ehdoilla. Suomesta on 
tehtävä jälleen inhimillinen ja 
turvallinen maa, jossa ihmis-
arvo on jakamaton. Politiikka 
tarvitsee ryhtiliikkeen, jotta 
kyky tehdä päätöksiä ja suo-
malaisten usko politiikkaan 
voidaan palauttaa. 

Hyvinvointia ei raken-
neta riitelemällä, vaan yhteis-
työllä. Aikuisina kannamme 
vastuun tulevista sukupolvista. 
Lapsiperheköyhyydessä elää 
tänä päivänä yli 120 000 lasta 
ja nuorta. Kiusaaminen ja syr-
jäytyminen koskettavat yhä 
pienempiä lapsia. Rajut kou-
lutusleikkaukset tuhoavat edel-
lytykset rakentaa omaa polkua 
kohti vastuullista, tasapainoista 
aikuisuutta ja katkovat siivet 
nuortemme unelmilta.

Lapsiperheiden palvelut, 
etuisuudet ja lastensuojelun 
resurssit on saatava kuntoon.  
Meidän on turvattava jokai-
selle lapselle oikeus laaduk-
kaaseen varhaiskasvatukseen 
ja päivähoitoon. Siksi ryh-
mäkokoja on pienennettävä 
ja rajoitteet poistettava. Jotta 
jokaisella nuorella olisi yhtä-
läiset mahdollisuudet koulut-
tautua, oppivelvollisuutta on 
pidennettävä ja muutettava 
toisen asteen koulutus aidosti 
maksuttomaksi. Muksujen 
mahdollisuudet harrastaa ja 
osallistua eivät saa olla van-
hempien tulotasosta kiinni. 

Kannamme vastuun 
myös sukupolvista, jotka 
turvasivat meille itsenäisen 
isänmaan ja rakensivat työl-
lään pohjan hyvinvoinnille. 
Eläkeläisköyhyys ja pelko 
ikääntymisestä eivät kuulu 
sivistysvaltioon. Asiakasmak-
sujen kohtuullistaminen, sekä 
niiden maksukattojen, lääk-
keiden ja matkakulujen oma-
vastuuosuuksien yhdistäminen 

yhdessä pienimpien eläkkeiden 
korottamisen ja kohtuuhintai-
sen asumisen kanssa ovat 
keinoja parantaa ikääntyneiden 
toimeentuloa. Inhimillinen 
hoiva ja laadukkaat palvelut 
tarvitsevat tekijänsä. Siksi 
hoitajien vähimmäismäärä on 
kirjattava lakiin. 

Yhteiskunnan inhimilli-
syyttä mitataan sillä, kuinka 
hyvin se kykenee pitää huolta 
kaikkein heikoimmassa ase-
massa olevista kansalaisis-
taan. Sen viisautta mitataan 
sillä, kuin hyvin se kykenee ja 
ymmärtää investoida tulevai-
suuteen ja panostaa palvelui-
hin, jotka rakentavat pohjaa 
hyvinvoinnille, kestävälle kas-
vulle ja vakaudelle.  Meillä 
kaikilla on oikeus odottaa, että 
huomenna asiat ovat paremmin 
kuin tänään. Siksi politiikkaa 
pitää tehdä järjellä ja sydä-
mellä. 

Riitta Mäkinen, SDP:n 
kansanedustaja ja 

eduskuntavaaliehdokas

Suomelle uutta suuntaa
Riitta Mäkinen

Kansanedustaja Riitta 
Mäkinen Touruvuoren 
hiihtoladulla. Kuva: Tony 
Melville
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Rakentaminen Jyväs-
kylässä on voimakasta.  
Lutakon – Satama alueen 
rakentaminen on melkein 
valmiina.  Kaupunkilai-
set ovat ottaneet Lutakon 
aukion suuret yleisötapah-
tumat omakseen. Kankaan 
alueen rakentaminen on 
edennyt pitkälle, Uusi 
Keskussairaala valmis-
tuu vuonna 2020, Hippos 
2020 – projekti on valtuus-
tossa hyväksytty. Valmis-
tuessaan Hippos alueesta 
tulee pohjoismaiden mer-
kittävin liikunnan, urhei-
lun ja huippu-urheilun, 
terveyden edistämisen 
sekä hyvinvoinnin tapah-
tumien keskus. Päätök-
sessä on otettu huomioon, 
että lähiliikuntapaikkojen 
säilyminen. Hippos 2020 
– hankkeella on myös 
suuri työllistämis- ja vero-
tulovaikutus. Investoinnit 
toteutetaan 90 % yksityi-
sellä ja 10 % kaupungin 
rahoituksella. Kaupungin-
hallitus on merkittävässä 
osassa rakentamisen ja 
sopimusten eri vaiheissa.

Hankkeen mahdollinen 
toteutuminen ei saa vaa-
rantaa lähialueiden liikun-
tapaikkojen toimintaa ja 
kehittämistä. 

Jyväskylän alueella on 
paljon liiketiloja tyhjänä, 
keskustassa osittain Sep-

pälän Seppä liikekeskuk-
sen rakentamisen myötä. 
Tikkakoskellakin on tyh-
jänä liiketiloja ja asun-
toja.

Palat tuani  uudel -
leen kaupunginvaltuus-
ton jäseneksi, olen saanut 
yhteydenottoja koskien 
Tervaruukinkadun jal-
kakäytävän aurauksen ja 
hiekoituksen ongelmista. 
Rivi- ja kerrostalojen koh-
dalla kaupungin auraa-
jat nostavat aurat ylös ja 
kadut jäävät auraamatta tai 
hiekoittamatta. Selvittelin 
asioita ja otin yhteyttä 

kaupungin eri asiantun-
tijoihin, selvisi että asiaa 
on käsitelty Jyväskylän 
kaupunginvaltuustossa 
19.5.2014 pykälä 47 ”Jal-
kakäytävien talvihoidon 
järjestäminen Jyväskylän 
kaupungissa”. Valtuuston 
päätöksellä äänin 60 – 7 

päätettiin, että rivi- ja ker-
rostalojen kohdalla talo-
yhtiön velvollisuutena on 
huolehtia lumenauraus ja 
liukkauden estäminen hie-
koittamalla sekä myöhem-
min käytetyn kiviaineksen 
poistaminen. Ongelmana 
on se, että eri auraajien toi-
minnan ajankohdat eivät 
osu kohdalleen. Tervaruu-
kinkatu on Kummunmäen 
ylittävänä Tikkakosken 
vilkkaimpia liikenne-
katuja, jalkakäytävällä 
liikkuu paljon aikuisia 
kulkijoita ja koululaisia. 
Päätökseen on vaikuttanut 

säästöjen hakeminen kau-
pungin toimintaan. Oma-
kotitalo- ja paritalotonttien 
kohdalla kaupunki hoitaa 
edelleen talvikunnossapi-
don. Päätös tuli voimaan 
15.10.2014. Ongelmaa 
helpottaisi ja korjaisi jos 
Terveruukinkadun jalka-
käytävä saataisiin muu-
tettua kevyenliikenteen 

väyläksi, jolloin kaupunki 
hoitaisi aurauksen ja hie-
kotuksen ja hiekan poista-
misen. Yksi mahdollisuus 
olisi myös palata entisiin 
kunnossapitokäytäntöi-
hin.

Olen Tarkastuslauta-
kunnan jäsen, tarkastus-
lautakunta valvoo kaupun-
gin taloutta ja toimintaa. 

Viimeisissä kokouksissa 
olemme kuulleet asiantun-
tijoita varhaiskasvatuksen 
ja vanhusten hoidon nyky-
tilanteesta.

Kari Kuusijoki
kaupunginvaltuutettu
tarkastuslautakunnan 

jäsen

Tervaruukinkadun kunnossapito puhuttaa paikallisia. Kari Kuusijoki 
tutustumassa tilanteeseen.

Tiukka talouskuuri tehosi

Kaupungin talous jo 
neljättä vuotta 
tasapainossa 

Suruviesti Tuomon pois-
menosta yllätti meidät. 
Tuomo oli pitkäaikainen 
Tikkakosken Sos.Dem 
t y ö v ä e n y h d i s t y k s e n 
puheenjohtaja ja oli Tikka-
kosken vaalilautakunnan 
puheenjohtaja. 

Metallimiehen uran 
Tuomo aloitti Tikka-Put-
kessa Tehlolla Uuraisilla, 
myöhemmin yritys siirtyi 
Tikkakosken tehtaille ja 
Tuomo jatkoi töitä Tik-
kakoskella. Tikka-Putket 
myytiin Komasille Jys-
kään, nimi muuttui Komas 
Oy Jyskäksi ja Tuomo 
toimi siellä osaston luotta-
musmiehenä 2007 - 2008. 
Erilaisten yritysjärjeste-
lyjen myötä Komas Oy 
muutti Seppälänkankaalle. 
Tuomo toimi Komasilla 

pääluottamusmiehenä 
2009 – 2018, hänet valit-
tiin Metalliliiton liittoko-
kousedustajaksi 5 kertaa, 
hän oli valtuuston varajä-
sen ja Teollisuusliiton hal-
lituksen varajäsen 2017. 
Tuomo toimi myös Valme-
tin Metallityöväen ammat-
tiosasto 74:n taloudenhoi-
tajana 2005 – 2019.

Tuomo tunnettiin rau-
hallisena, asiallisena ja 
yhteistyökykyisenä per-
soonana. Tuomoa jäi kai-
paamaan laaja ystävä-
joukko.

Kari Kuusijoki
Tikkakosken 

työväenyhdistyksen 
varapuheenjohtaja

Tuomo 
Liukkunen
s.14.4.1972 Uurainen
k. 11.2.2019 Tikkakoski

Palokkalaisille hyvät 
palvelut takaisin

Palanut K-marketin tontti puhuttaa

Raju tulipalo tuhosi taan-
noin kauppakeskuksen 
Koivutiellä. Nyt palo-
paikka on siistitty ja pai-
kalla on vain enää tyhjä 
kent tä .  Lehti t ie tojen 
mukaan suunnitteilla pai-
kalle  kaksi asuinkerros-
taloa. Se on  hyvä asia. 
Mutta meille palokkalai-
sille ei riitä vain asuntojen 
rakentaminen. Tarvitaan 
palveluja ja tervettä kil-

pailua päivittäistavarakau-
passa.  Vaikka S- market 
onkin aivan vieressä se ei 
riitä. Palaneessa kiinteis-
tössä palokkalaisia pal-
velivat K-market,  posti, 
R – kioski, pizzeria ja 
pankkiautomaatti. Näitä 
ja monia muita palveluita 
on saatava uuteen asuin- ja 
liikekiinteistöön. Kaupun-
gilla on asemakaavamo-
nopoli ja se voi asettaa 

rakentamisen lupaehdoksi 
liiketilojen rakentami-
sen taloihin. Samalla on 
huolehdittava siitä, että 
tori säilyy ja tarvittavat 
autojen parkkipaikat ovat 
saatavilla. Kadun toisella 
puolella Ilona korttelissa 
asuu liki kaksisataa ikäih-
mistä, jotka kaipaavat 
näitä palveluita. Monet 
muuttivat juuri hyvien pal-
veluiden takia Palokkaan. 
Palokka on hyvä paikka 
asua! Onhan meillä hyvä 
terveyskeskus, monta 
ravintolaa, kuntosali, kuk-
kakauppa hautaustoimi ja 
paljon muuta. Apteekki 
löytyy Prismasta.  

Palokan vetovoiman  
säilyttämiseksi ja kehit-
tämiseksi palvelujen kat-
tavuus ja saatavuus ovat 
avainasemassa. 

Palokan 
Sosialidemokraatit 
Paavo Luukkonen 

Raju tulipalo hävitti kauppakeskuksen 
Palokassa. Kuva: Mika Kelander.

Pidetty pääluottamusmies on poissa

SAK:n puheenjohtaja Jarkko 
Eloranta pääpuhujana 
työväen vappujuhlassa 
Jyväskylässä 1.5.2019
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