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www.demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti verkossa !

Tilaa puhelimitse

09 701 0500

Me Lohikoskelaiset 
-kirja myynnissä

Tervetuloa  
jouluglögille!

la 14.12 kello 13- 14 Lohikosken 
K-Marketin pihalla Tyyppälänt.16, 
40250 Jyväskylä                                 

Kirjassa monet 
entiset ja nykyiset 
lohikoskelaiset 
muistelevat : asu-
mista, harrastuksia, 
työpaikkoja, perhe-
suhteita 1904 -2019  
Tämän myyntita-
pahtuman jälkeen 
kirja on  myynnissä  
Lohikosken K - Mar-
ketissa

Kuulutko ammattiliittoon ? Monet liitot tarjoavat jäsenilleen huomattavia alennuksia tilaushintaan

Tuhti ja laadukas lukupa-
ketti uutena, upeana aika-
kauslehtenä, joka ilmestyy 
22 kertaa vuodessa

Lue lehti heti kun se valmistuu 
sähköisesti. Näköislehti toimii 
laitteella kuin laitteella ja saat 
sen ilman jakeluviiveitä vaikka 
taskuusi heti julkaisuhetkellä

Politiikan suurkuluttajan ykkösäppi 
on tässä! Nappaa hektisen uutis-
päivän kiinnostavimmat jutut mat-
kaasi.

Demokraatti on kotimaan politiikan, 
työmarkkinoiden ja kulttuurin ykköslehti. 
Lue uutiset verkosta ja syväluotaavat 
tarinat niiden takaa uudesta aikakaus-
lehdestä, joka ilmestyy 22 kertaa vuo-
dessa. 

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää

e-lehti
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omalla kynällä

Tämä syksy ja alkutalvi on 
Suomelle kovaa aikaa. Työeh-
tosopimusneuvottelujen ollessa 
päällä tai alkamassa, ovat työn-
antajien etujärjestöt koonneet 
rivinsä yhteen ja kollektiivi-
sesti käyneet työntekijöiden 
työehtojen ja järjestäytymisen 
kimppuun. Lisämaustetta tähän 
lakkosoppaan on shoppaillut 
Posti, joka lähti tavoittelemaan 
halvempaa työehtosopimusta 
siirtämällä liikkeenluovutuk-
sen kautta pakettilajittelijansa 
uuteen yritykseensä, ja samalla 
järjestäytymällä eri työnantaja-
liittoon. Tällä shoppailureissul-
la ei ”punaleimaisia” löytynyt, 
vaan taisto kävi kalliiksi Postil-
le. Posti hävisi kamppailun.

Postin työntekijöiden tais-
telu työehtojensa puolesta 
käynnisti tukilakkojen aallon. 
Työntekijät eri toimialoilta 
näyttivät solidaarisuuttansa 

Postin työntekijöille ja selkeän 
viestin ”Me emme hyväksy 
työehtoshoppailua, emmekä 
palkkojemme polkemista!”. 
Ammattiliitot käynnistivät tu-
kilakkoja. Tukilakkotoimista 
ilmoittivat ainakin: Ilmailualan 
Unioni IAU, Auto- ja kuljetus-
alan työntekijäliitto AKT, Suo-
men merimies-unioni, Suomen 
elintarviketyöläisten liitto SEL, 
Julkis- ja yksityisalojen toimi-
henkilöliitto Jyty, Rautatiealan 
Unioni RAU, Palvelualojen 
ammattiliitto PAM, Sähköliitto. 
Nämä siis ovat ammattiliittoja, 
lakossa olevien yrityksien mää-
rä oli paljon suurempi, eikä vie-
lä ole edes kyse muiden alojen 
työehtosopimusneuvotteluista.

Työehtosopimusneuvotteluis-
sa työnantajapuoli on vaatinut 
järjestelmällisesti 24-tunnin 
vuosittaista työajan pidennystä, 
sosiaalisien määräyksien hei-

kentämistä, lisien leikkaamista, 
lakko-oikeuden rajoittamista, 
palvelusvuosilisän poistoa ja 
jäsenmaksuperinnän lopetta-
mista, listaa voisi vielä jatkaa-
kin, mutta helpompi todeta, 
että toteutuessaan vaatimukset 
eri aloista riippuen tiputtaisivat 
työntekijän vuosiansioita jopa 
20%. Luulikohan joku, että 
työntekijät ja ay-liike tällaisen 
toiminnan hyväksyisi ilman 
reagointia, vai onko kenties 
työnantajapuolelle jäänyt il-
maisesta työstä ja tulonsiirrosta 
duunarilta yrittäjälle housujen 
taskuun niin paljon ylimääräistä 
2010-luvulla, että heidän mie-
lestään tämä on hyvä paikka 
”investoida”?

Työtaistelut eivät lopu Pos-
tiin. Lakoista ovat jo ilmoitta-
neet, varoittaneet tai lakon on 
jo toteuttanut: Teollisuusliitto, 
Pro, JHL, Sähköliitto, YTN, 

Rakennusliitto. Pelkästään tek-
nologiateollisuuteen liittyvien 
lakkojen piirissä on yli 130 000 
työntekijää. Tämän lisäksi 
työnantaja on käynnistänyt 
mekaanisessa metsäteollisuu-
dessa työtaistelutoimenpiteen, 
työsulun (työnantajan lakkoa 
vastaava toimenpide), samaan 
aikaan lomauttaen työntekijöi-
tä, kertoen kuinka työn määrä 
on vähentynyt ja vaatimalla 
24 tunnin työajanpidennyksen 
jatkumista, tilanteessa jossa 
muutenkin työntekijöitä lomau-
tetaan, tästä on vaikea löytää 
järkeä. Työsulku kestää kuusi 
päivää, eli 48 tuntia työtä me-
netään, se on kolmen vuoden 
työajanpidennykset jo Teolli-
suusliiton lakossa menetetyn 
24 tunnin päälle. Kovaa on 
ollut puhe myös Teollisuus-
liiton lakon hinnasta, mutta 
Metsäteollisuuden työsululle ei 

ole hintaa. Se on varmaan sitä 
parempaa ”lakkoilua”.

Kyse on tavallisien ihmisten 
työehdoista ja palkoista koko 
Suomessa. Tämä ”taistelu” on 
työntekijäpuolen voitettava, 
että on mahdollisuus asioista 
”taistella” myös tulevaisuudes-
sa. Jos nämä ”taistelut” hävi-
tään, ei tarvitse enää ”taistella”. 
Sanomattakin on selvää, että 
ilman vahvaa ammattiyhdis-
tysliikettä näissä ”taisteluissa” 
ei pärjää kukaan. 

Voimia kaikille heille, jotka 
loppuvuonna ovat joutuneet 
työehtoja puolustamaan, ja 
voimia myös heille, kenellä se 
on edessä.

Jani Närhi

LOHIKOSKI - HUHTASUO

Puheenjohtaja Allan Kemiläinen.  
0400542859  allan1.kemilainen@gmail.com 
Varapuheenjohtaja Raimo Rajanen. 
0456798234 raimo.t.rajanen@gmail.com   
Marja- Liisa Tuikkanen.
Jarno Kemiläinen. 
Miia Alho. (uusi)  
Hosein Nouri. (uusi)   
Tony Melville. 
Birgitta Vänttinen. 
Petri Rantanen.  
Irmeli Huuskonen. 
Jani Närhi. 
Juha Paananen.  
Ellen Tuikkanen.

Sama palkka samasta 
työstä

Onko Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 16 jäsenineen ”yrittäjäsiipi” 
uhka palkansaajille. Apua heidän tavoitteille tulee varmaankin kokoomuk-
selta ja kristillisiltä. Vuonna 2010 ”yrittäjäsiipi” ehdotti nuorille palkatonta 
työtä, ikääntyville työehtoja pienempää palkkaa, irtisanomissuojan ja työttö-
myysturvan heikennyksiä, sekä lakisääteisen lakko oikeuden rajoittamista.   
Savon Sanomissa 8.6 2017 Jussi Halla-aho olisi ollut valmis luopumaan 
työehtosopimusten yleissitovuudesta. Yleissitovuus tarkoittaa että kaikille 
on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa.  Kesällä 2018 EU:n 
parlamentti hyväksy direktiivin jonka perusteella ulkomailta suomeen 
tuleville on maksettava samaa palkkaa kuin suomalaisille. Tämä direktiivi 
suojaa suomalaista työvoimaa ulkomailta tulevalta halpatyövoimalta.  Par-
lamentissa Halla-aho äänesti vastaan ja Ruohonen – Lerner tyhjää. Kaikki 
muut suomalaiset mepit äänestivät lain puolesta.  ”Persujen” sumutus jatkuu! 
Tänne tulee kahdet työmarkkinat! Minä sanon, ei tule! Meidän on vain val-
vottava että lakeja noudatetaan ja kaikklle maksetaan työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa.

SAK: n Jyväskylän Ammatillisen 
Paikallisjärjestön kunniapuheenjohtaja Raimo Rajanen

Julkaisija ja kustantaja: 
Lohikosken-Huhtasuon Demarit
Päätoimittaja:Allan Kemiläinen
Taitto: Jouni Pänkäläinen

Sähköinen lehti osoitteessa:

ALUELEHTI

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

pohjoinen-jyvaskyla.fi

Tule mukaan Lohikosken - Huhtasuon 
Demareiden toimintaan ! 

Lisätietoja puheenjohtaja Allan Kemiläiseltä 
p. 0400 542 859, allan.kemilainen@pp.inet.fi

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

Kirjan ME lohikoskelaiset myynti kirjoittaja ja kokooja                                                                                                                                          
Raimo Rajanen 045678234 raimo.t.rajanen@gmail.com

Lohikosken – Huhtasuon 
Sosialidemokraatit ovat valinneet 

johtokunnan vuodelle 2020

POHJOINEN JYVÄSKYLÄ
Pohjoinen Jyväskylä,
myöskin siellä.
Ollen kyllä eloa,
ja löytyy kirjoa.
Lähtöön jokaiseen,
sakkia kerrakseen.
Siitä arjen sankarit,
huolen pitää asukit.
 
                         Reijo Lahti
                         Palokka

Hyvää lakkosyksyä kaikille!

SDP:n Keski-Suomen piirikokous-
edustajiksi valittiin

Petri Rantanen, 
varalle Tony Melville
Marja-Liisa Tuikkanen, 
varalle Miia Alho

Piirikokous valitsi piirihallitukseen 
Jarno Kemiläisen
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Kaavaluonnoksen mukaan alueelle tungetaan kaksi 
7-kerroksista asuinrakennusta ja liikekeskus. Ei paljoa 
ilahduta. 7-kerroksisten tornitalojen korkea arkkiteh-
tooninen ulkoasu ja pysäköintikatosten viherkatot. 
Yhdelle ja samalle korttelin läpi kulkevalle n. 5 met-
rin väylälle ollaan tunkemassa koko liikekeskuksen 
tavara-autoliikenne, asukkaiden pihaan ajolikkenne, 
kevytväylä, pyöräilijöineen ja jalakulkijoineen ja siinä 
mukana koululaiset. Eikä kauppakeskuksen asiakkaille 
tule kuin 4 autopaikkaa! Torin seudun iltapysäköinti 
tukkeutuu täysin.

Vilkkaan kansalaisopiston ja järjestöjen ym. iltatoi-
minnnan vuoksi Koivu- ja Lukutien tienoo on ollut 

vuosia aivan ylikuormitettu pysäköinnin suhteen. 
Kirjastolla ja koululla ym. tiloissa kokoontuu kuitenkin 
harrastuspiirejä, joihin tullaan kaukaa tai painavan 
soittimen tai muun harrastusvälineen kanssa. Jälleen on 
kaupunkirakennelautakunta vähentämässä viimeisessä 
esityksessään pysäköintipaikkoja ja tuomassa uusia 
asukkaita autoineen tukkoiseen keskukseen. 
Jätteen kierrätyspiste puuttuu Palokan alueelta

Koivutie 1:n tulipalon jälkeen on jätteen vastaanotto 
lopetettu n. 4500 asukkaan alueelta, eikä lautakunta ole 
löytänyt paikkaa uudelle kierrätyspisteelle ko. tontin 
kaavasuunnitelmassa, vaikka kahdelle tornitalolle 
tonttia on kyllä löytynyt.

Vaadimme, että alueelle tehdään kokonaissuunnitelma 
ja edellämainitut ongelmat ratkaistaan. Liikekeskuk-
seen ei tule tunkea asuntoja vaan alue tulee käyttää 
Palokkalaisten palvelujen parantamiseen.

Palokan Sosialidemokraatit on valittanut kaavasta 
kaupunkirakennelautakuntaan.

Palokan Sosialidemokraatit ry

Entisen K-market alueen, Koivutie 2 
kaavaluonnos

PALOKKA

Havainnekuva Koivutie 2, Palokka. Kuva: arkkitehtipalvelu.fi

Palokan Sosialidemokraatit 
ovat valinneet johtokunnan vuodelle 2020

Aarno Lahtinen pj  050 523 7705
Timo Korhonen* vpj  044 341 6207
Paavo Luukkonen j siht.  0400 642 844
Erkki Huusko j tal.hoit.  040 034 5268
Anneli Lahtinen j
Mauri Lappalainen j
Jaana Luukkonen-Kytömäki** j uusi
Veikko Päivinen j
Heikki Tolvanen j
Raija Tolvanen j uusi

*opintosihteeri ja jäsenasiain hoitaja
**nettivastaava

Kunnallistoimikunnan jäsenet:
Aarno Lahtinen ja Paavo Luukkonen
Piirikokousedustajat:
Aarno Lahtinen (Anneli Lahtinen)
Paavo Luukkonen (Jaana Luuk-
konen-Kytömäki)

Joulupuuro Visalassa 
lauantaina 14.12.2019
Visalantie 5

klo 13-15

Tervetuloa vaikka koko 
perhe !

Palokan Visalan joulupuuro

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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Linnut ovat vähenty-
neet maapallolla viime 
aikoina hälyttävästi. 
Ranskassa lintulaskenta 
muutama vuosi sitten 

osoitti, että peräti kol-
masosa linnuista on 
kadonnut 15 vuodessa. 
Yhdysvalloissa ja Kana-
dassa lintukannat ovat 

vähentyneet vajaassa 
puolessa vuosisadassa 
liki 30 prosenttia: lintu-
ja on nyt kolme miljar-
dia yksilöä vähemmän 

kuin vuonna 1970.

Suomessa ei ole tehty 
kattavaa lintuyksilölas-
kentaa, mutta havainnot 
tukevat samansuuntais-
ta kehitystä kuin muual-
la maailmassa.

Itse olin 1960-70-lu-
kujen vaihteessa nuori 
ja innokas lintubongari 
(vaikka bongari-sanaa ei 
tuolloin käytettykään). 
Toukokuisin makasin 
Korpilahden Hyrkkö-
lässä joka aamu ennen 
kouluun menoa ojan-
penkalla kiikaroimassa 
Juurikkajärven lintuja: 
haapanoita, jouhisorsia, 
punasotkia, heinätaveja, 
silkkiuikkuja, musta-
kurkku-uikkuja… Nyt 
nämä kaikki lajit ovat 
uhanalaisia.

Eivätkä vähenemässä 
ole vain vesilinnut. Van-
hemmat ihmiset muista-
vat lapsuudestaan, että 
pihapiirit olivat ennen 
täynnä varpusia. Haa-
ra- ja räystäspääskyjä 
risteili ilmassa jatku-
vasti. Kottaraisia oli pu-
helinlangat väärällään, 
ja peltoaukeilla kiu-
rut kohosivat livertäen 
kohti taivasta. Selkä- ja 
harmaalokkeja näki ja 
kuuli aina järvenselillä 
uistellessaan.

Nyt nämä kaikki, aiem-
min yleiset lajit alkavat 
olla harvinaisuuksia.

Monien lajien kannat 
ovat siis vähentyneet ja 
lintuyksilöiden koko-
naismäärä pienentynyt. 
Mutta on kuitenkin joi-
takin lintulajeja, jotka 
ovat yleistyneet. Vesi-
linnuista tällainen esi-
merkki on härkälintu, 
jonka näkee nykyisin 
esimerkiksi Palokka-

järvellä paljon toden-
näköisemmin kuin pari-
kymmentä vuotta sitten. 
Rastaat ovat runsas-
tuneet: Jyväskylänkin 
puistoissa pesii vuosi 
vuodelta enemmän ja 
enemmän räkätti-, pu-
nakylki-, musta- ja lau-
lurastaita. Samoin mm. 
punarinnan laulun kuu-
lee nykyään useammin 
kuin aikaisemmin.

Yleistyneistä lintula-
jeista ehkä tunnetuin on 
joutsen. Rauhoittami-
nen on todellakin tehnyt 
tehtävänsä. Vielä 1970-
luvulla Keski-Suomes-
sa oli suuri tapaus, jos 
muuttoaikana sattui nä-
kemään joutsenen – nyt 
niitä on muuttoaikoina 
pellot valkoisenaan.
Suomen yleisimmän 
linnun aseman on tämän 
vuosikymmenen aikana 
ottanut peippo (aikai-
semmin ykkössijaa pi-
ti paju- eli uunilintu). 
Peippojen pesimäkanta 
lienee tätä nykyä yli 10 
miljoonaa paria. 

Muutama runsastunut 
laji ei kuitenkaan peitä 
karua tosiasiaa. Suo-
messa pesivistä noin 
250 lintulajista uhan-
alaisia lajeja on tällä 
hetkellä jo yli kolmas-
osa.

Syitä lintukantojen ro-
mahtamiseen on monia. 
Merkittävin syy ovat 
ihmisen aiheuttamat 
elinympäristön muu-
tokset, jotka koskevat 
metsiä, maatalousym-
päristöjä, soita ja ve-
sistöjä. Maataloudessa 
käytetyt torjunta-aineet 
ovat aiheuttaneet sen, 
että lintujen luontainen 
ravinto on vähentynyt. 
Esimerkiksi 30 vuodes-
sa lentävien hyönteisten 

määrä on maailman-
laajuisesti pienentynyt 
todella rajusti: peräti 80 
prosenttia.

Yhdysvaltalainen kir-
jailija Rachel Carson 
kirjoitti vuonna 1962 
teoksen Äänetön ke-
vät. Emme todellakaan 
halua siinä kuvatun lin-
nunlauluttoman maail-
man toteutuvan. Tällai-
nen dystopia nimittäin 
johtaisi siihen, että ih-
misten puheitakaan ei 
enää kohta kuultaisi. 
Suomessa tästä uhkaku-
vasta, ekokatastrofista, 
on vuosikymmenien 
ajan varoittanut polee-
misella ja nihilistisellä 
tyylillään Pentti Lin-
kola.

Meidän ihmisten pi-
täisi tarkastella omaa 
toimintaamme uusin 
silmin, kestävän kehi-
tyksen näkökulmasta. 
Asiasta on kyllä pitkään 
puhuttu, mutta tekoja-
kin tarvittaisiin. Toivot-
tavasti aikamme riittää 
niiden toteuttamiseen. 
Ja lintujen ja maailman 
pelastamiseen.

Juha Paananen
lintuharrastaja
Lohikoskelta

Jokainen lintu on laulun arvoinen

Punarinta viihtyi aiemmin kuusimetsissä, mutta on alkanut nyttemmin 
pesiä pihapiireissäkin. (Kuvan tekijä tuntematon, käyttöoikeus CC BY-SA.)

Suomen kottaraiskanta romahti 1970-luvulla, mutta on sen jälkeen hieman 
elpynyt. (Kuvan tekijä tuntematon, käyttöoikeus CC BY-SA.)

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta !
Palokan ja Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit
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Metsäteollisuus on asettanut työsulun 
mekaanisen metsäteollisuuden työpai-
koille Suomessa. Jyväskylässä työsulku 
koskettaa UPM:n vaneritehdasta Säy-
nätsalossa. Työsululla tarkoitetaan sitä, 
että sen piirissä olevien työntekijöiden 
työskentely keskeytyy ja palkkaa ei 
makseta työsulun ajalta. Työsulun avulla 
työnantaja yrittää saada työntekijöitä hy-
väksymään omat tavoitteensa työehtoso-
pimusneuvotteluissa, tässä tapauksessa 
lähes 20% :n palkanalennukset.

Metsäteollisuus ry on rajannut koske-
maan työsulun vain Teollisuusliiton 
jäseniä kohtaan, mikä on loukkaus 
ammatillista järjestäytymistä vastaan ja 
rikkoo yhdenvertaisuuslain periaatetta.  
Laissa todetaan, ettei ketään saa syrjiä 
ammattiyhdistystoiminnan vuoksi.
Säynätsalon vaneritehtaalla on lop-
pukesästä asti rajoitettu  tuotantoa ja 

työläisiä lomautettu. Se on kaventanut 
työntekijän tilipussia huomattavasti. 
Nyt työnantajan työsulku lisää vain 
ahdinkoa ja ei ole hyväksyttävää toi-
mintaa - eritoten vielä näin joulun alla. 
Työntekijöiden taistelutahtoa se ei ole 
kuitenkaan vähentänyt, periksi ei anne-
ta, eikä voikkaan antaa, niin rajuja ovat 
työnantajan tavoitteet. Teollisuusliitto 
tukee jäseniään työsulunkin aikana mak-
samalla pientä lakkoavustusta.

Osassa EU-maita työnantajan työsulku 
kielletty kokonaan. Tähän ratkaisuun 
on päädytty, koska on haluttu turvata 
tasavertainen neuvotteluasetelma. Tämä 
pitäisi ajaa Suomessakin läpi, koska 
työnantajapuolen neuvottelu dynamiik-
ka on kateissa.

Jarno Kemiläinen
pääluottamusmies

Työsulku on työnantajan 
lakko

Tervetuloa  jouluglögille
ja grillimakkaralle!

Myynnissä ME lohikoskelaiset 
-kirja

Huhtasuon ostoskeskuksella 
lauantaina 21.12 kello 12-14. 

Tarjoaa Pohjoisen 
Jyväskylän toimijat

Lakkovahteja tehtaan portilla.

Viihtyisää ja käytännöllistä tilaa 
pienimutoisiin kokouksiin ja tilaisuuk-
siin (15-20 h) Holstissa Kolikkotuvalla. 
Keittiö / takkahuone tarjoiluastioineen. 

Soita !  0400 542 859

LOHIKOSKI - HUHTASUO


