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Eletään parhaillaan vuoden 
synkintä aikaa – valo on vä-
hissä ja koronavirus jyllää 
voimakkaasti, ei pelkästään 
Helsingin seudulla, vaan 
omassa Keski-Suomessakin. 
Kokouksia pidetään yleensä 
etänä ja vähintään hybri-
dinä, tapaamisia ystävien 
ja jopa sukulaisten kanssa 
on vähennetty minimiin, 
baareihin ei oikein uskalla 
mennä. Kuitenkin rokotteen 
ja pidempien kevättalven 
päivien myötä herää toivoo 
paremmista ajoista. Monille 
ei varmasti tule heti mie-
leen, että vuodenvaihteen 
jälkeen ei jää kuin kolme ja 
puoli kuukautta ennen kuin 
suomalaiset lähtevät taas 

vaaliuurnille valitsemaan 
uusia kunnanvaltuutettuja.

Kuntavaalien läpivien-
ti näin poikkeuksellisissa 
oloissa asettaa sekä viran-
omaisille että puolueille 
suuria haasteita. Äänestä-
jinä olemme tottuneet nä-
kemään vaalitelttoja sekä 
laumoittain innokkaita eh-
dokkaita kävelykadulla ja 
markettien pihoissa, ranta-
bannerit liehuvat, lupauksia 
annetaan, nenään kantautuu 
hernekeiton lempeä tuoksu 
ja kahvia saa miltei joka 
kulmasta. Mutta ei tällä ker-
ralla. Ehdokkaiden hankinta 
on puolueelle kuin puolu-
eelle selkeästi vaikeampaa 
kuin neljä vuotta sitten. Mo-

ni puolue on sekä teettänyt 
videoita että ostanut lehti- ja 
radiomainontaa terästämään 
omia värväyspyrkimyksi-
ään.

Jyväskylässä sosiali-
demokraatit ovat nostaneet 
parrasvaloihin ennakkoluu-
lottomasti nuoria ehdok-
kaita ja nousevia kykyjä. 
Puolueen rekryvideot ovat 
pyörineet jo kuukauden 
verran Facebookissa ja 
kampanja jatkuu tammi-
kuun puoliväliin asti mtv.
fi -palvelussa. Kun mah-
dollisuuksia asioida kas-
vokkain äänestäjien kanssa 
tulee olemaan selkeästi vä-
hemmän kuin normaalisti, 
sähköisen kampanjoinnin 

merkitys korostuu entistä 
enemmän. Ehdokkaalle 
ystävien ja työkavereitten 
äänten varmistaminen on 
aina ykkösprioriteetti, mutta 
lähipiirin ulkopuolella run-
saan näkyvyyden saaminen 
on perinteisesti hyvin haas-
teellista. Se vaatii yleensä 
sekä taitoa että sopivan pak-
sua lompsaa.

Haastavista lähtökoh-
dista huolimatta en usko, 
että näissä vaaleissa raha on 
ratkaiseva tekijä. Sen sijaan 
kyky tiedostaa ja käyttää 
verkon tarjoamia mahdol-
lisuuksia on tuiki tärkeää. 
Lähikuukausina tulemme 
näkemään mitä erilaisimpia 
sähköisen kampanjoinnin 

oivalluksia. Veikkaan, että 
Instagram ja etenkin pod-
castit tekevät nyt läpimur-
ron suomalaisessa poliitti-
sessa viestinnässä.

Tony Melville

sd-valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja

JSTry perustettiin 5.11. 
1992 ja rekisteröitiin 
nimellä Keski-Suomen 
työttömien yhdistys ry. 
Yhdistys aloitti semi-
naarinkadulla, muut-
ti Rantakievariin ja 
Kumppanuustaloon ja 
viimeksi Tourulaan Ma-
taraan.

Yhdistys on työt-
tömien itsensä perusta-
ma ja hallinnoima. Eija 
Tuohimaa on luotsannut 
työttömien yhdistystä 18 
vuotta.

- Tuhannet ihmiset 
ovat saaneet uutta pot-
kua elämäänsä ja apua 
uudelle työpolulle, ol-
leet osallisena, osoitta-
neet aktiivisuuttaan. On 
syntynyt kumppanuuk-
sia, jopa avioliittoja ja 
lapsia. Ennen kaikkea 
ihmiset ovat saaneet töi-
tä, tuhannet ihmiset ovat 
tuottaneet veroeuroja 
valtion ja kaupungin 

kassaan, Eija kertoo.
Kaupunki lakkaut-

taa toiminta-avustuksen 
myöntämisen järjestöil-
le. Toiminta-avustuksen 
lakkautus koskee Jy-
väskylän kaupungissa 
kaikkia järjestöjä. Eija 
Tuohimaa pitää uudis-
tusta kohtuuttomana 
tässä ajassa.

- Kohtuutonta tämä 
on varsinkin nyt korona-
aikana, kun ihmiset kar-
sinoidaan koteihinsa ja 
viedään se pienikin an-
sainnan mahdollisuus, 
joka olisi olemassa jär-
jestöille kohdennetun 
toiminta-avustuksen tur-
vin. Samalla menetetään 
vapaaehtoistoiminnan 
paikkoja ja palveluita, 
jotka ovat pitäneet ih-
miset osallisina ja ar-
vokkaina yhteiskunnan 
toimijoina. Olemme läh-
teneet JSTry:n toimin-
nassa, että ihmisillä on 

samat oikeudet ja ihmis-
arvo huomioimatta mit-
kä ovat eettiset taustat. 
Työelämä on kuitenkin 
niin julmaa, että pitää 
olla "kiiltokuvamainen" 
työntekijä, joka on aina 
parempi tai tehokkaam-
pi kuin muut. Meille 
ihminen on riittänyt ih-
misenä, juuri sellaisena 
kuin hän on, Tuohimaa 
pohtii.

- Kaupungin toimin-
ta-avustuksen lakkautta-
minen siis koskee kaik-
kia järjestötoimijoita Jy-
väskylän kaupungissa. 
Isoihin toimijoihin ku-
ten JSTry:n se kolahtaa 
kovimmin. On olemassa 
muitakin samankokoisia 
arvokasta työtä tekeviä 
järjestöjä. Ja tietenkin 
pienillä toimijoilla se 
pienikin avustus on 
usein elintärkeä.

Kokemuksia toi-
minta-avustusten lak-

kauttamisesta löytyy 
muista kaupungeista. 
Näistä Eija Tuohimaa 
nostaa esiin Turun.

- Turun kaupun-
ki teki ensin vastaavat 
päätökset kuin Jyväsky-
lä on tehnyt, siitä alkoi 
valtavan laaja keskuste-
lu  julkisuudessa, Turku 
peruutti tekemänsä pää-
tökset ja solmi uudelleen 
kumppanuussopimukset 
työllistävien järjestöjen 
kanssa. 

Tuohimaa nostaa 
esiin uuden järjestelyn 
kustannukset.

- Vaikka kaikilla 
asioilla ei aina ole hin-
talappua, työllisyyden 
hoidolla on. Kun työlli-
syys on sekä hallitusoh-
jelmassa että kaupungin 
strategiassa kärkiasioita, 
olisi toivonut, että re-
sursseja olisi suunnattu 
toimintaan kuten aiem-
minkin. Kalliiksi uusi 

ratkaisu tullee etenkin 
siten, että tulevaisuudes-
sa monet erityistä työl-
listämistukea tarvitsevat 
ihmiset jäävät paitsioon 
kun asioita hoitavat yri-

tykset, joiden tehtävänä 
on tehdä tulosta omista-
jilleen. Siinä kuviossa 
poimitaan rusinat pul-
lasta.

  JP

Arvostetaanko järjestöjen omaa 
aktiivisuutta ja vapaaehtoistyötä?

JSTry:n toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa

Vaalit voitetaan verkossa

Toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa. 
Kuva: Jouni Pänkäläinen

Päätoimittaja:Allan Kemiläinen
Julkaisija ja kustantaja: 
Lohikosken-Huhtasuon Demarit

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

www.pohjoinen-jyvaskyla.fi
toimitus@ pohjoinen-jyvaskyla.fi  
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ICT 
projektit 
jatkuvat 
2021-2026 

10 vuoden projekti 

Investointipäätös 
2014 
 

Päivitetty laajennus 11.11.2015 ja  
Kustannusarvion muutos 05/2016 

Sairaala NOVA - kymmenen vuoden projekti

Sairaala Novan pääaulasta löytyy kahvila ja noin 250 paikkainen ravintola, joiden palvelut 
tuottaa Kylän Kattaus.  Kuva virtuaalisesta vihkiäistilaisuudesta 1.12.2020 verkossa 
osoitteesta https://youtu.be/PfkoLhtjKa8.

Keski-Suomen Sairaala Nova avaa ovensa 
19.1.2021. Sairaala Novaan pääsee kätevästi niin 
kävellen, polkupyörällä, autolla kuin bussillakin. 
Jyväskylän kaupungin joukkoliikennepalvelut 
tarjoava Linkki muuttaa reittejään ja aikataulu-
jaan niin, että sairaalassa käynti sujuu jatkossakin 
vaivattomasti joukkoliikennettä hyödyntäen. 
Suunnittelussa on pyritty huomioimaan sekä 
sairaalan asiakkaiden, että työntekijöiden tarpeet. 

Uuteen sairaalaan on kaksi pääsisäänkäyntiä, 
jotka ovat nimeltään Nova 1 ja Nova 2. Nova 1 
-sisäänkäynti sijaitsee Länsiväylän puolella ja se 
johtaa suoraan sairaalan ensimmäiseen kerrokseen 
ja pääaulaan. Nova 2 -sisäänkäynti puolestaan 
sijaitsee Hoitajantien ja Kukkumäentien puolella 
ja se johtaa suoraan sairaalan toiseen kerrokseen. 
Sisäänkäynti kannattaa valita sen mukaan, mihin 
osaan sairaalaa on saapumassa. Tieto siitä, missä 
oma vastaanotto sijaitsee, löytyy kutsusta tai 
lähetteestä.

Sisäänkäyntien läheisyydestä löytyvät 
itseilmoittautumisautomaatit, jotka ohjaavat 
asiakkaan odottamaan vastaanottoa oikeaan 
paikkaan. Tarvittaessa ne myös neuvovat, jos 
asiakas on väärässä osassa sairaalaa ja ohjaavat 
oikealle vastaanotolle. Itseilmoittautumis-
automaatista voi myös tulostaa kulkuohjeen 
mukaansa. Henkilökunta on paikalla opastamassa 
sekä itseilmoittautumisautomaattien käytössä 
että sairaalassa liikkumisessa. Potilaat siirtyvät 
Novaan 18.-19.1.2021.

     KSSHP

Sairaala Novan arkkitehtuuri ja väritys on jakanut mielipiteitä. Kuva: Tony Melville. Sairaala Novan pääkäytävä. Kuva: KSSHP

Sairaala Novan timeline. Kuva: KSSHP
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Jyväskylän talous on 
koronaviruksen takia 
ja muistakin syistä krii-
sissä. Nettomenojen su-
pistamistarve vuosina 
2021-2023 on virallisen 
arvion mukaan yhteensä 
50 miljoonaa euroa.

Yksi Jyväskylän 
ongelma on yhteisöve-
rotulojen pienuus. Kau-
pungin pitäisi pystyä 
paremmin houkuttele-
maan alueelleen vero-
ja maksavia yrityksiä. 
Houkuttelevuutta lisää 
se, että kaupungin jär-
jestämät peruspalvelut 
ovat kunnossa.

Sellaistakin ajat-
telua on ilmassa, että 
pelkkä raju palvelui-

hin kohdistuva kulujen 
supistaminen pelastaa 
kaupungin. Se tarkoit-
taisi kuitenkin palvelu-
jen laadun huomattavaa 
heikentämistä. Käytän-
nössä esimerkiksi perus-
opetuksen ryhmäkoot 
entisestään kasvaisivat 
ja varhaiskasvatuksessa 
lain määräämissä aikui-
nen/lapsi-suhdeluvuissa 
pysyminen vaarantuisi. 
Jyväskylän houkutte-
levuudelle tämä tekisi 
hallaa, puhumattakaan 
siitä, mitä se tekisi jy-
väskyläläisille lapsille 
ja nuorille.

2010-luvun talou-
den tasapainottamis-
vuosina Jyväskylässä 

leikattiin rajusti kasvun 
ja oppimisen palveluis-
ta. Suurelta osin tästä 
johtuu se, että edelleen 
meillä peruskouluihin, 
varhaiskasvatukseen 
ja nuorisopalveluihin 
käytetty rahamäärä on 
vastaavan kokoisiin 
kaupunkeihin verrattuna 
erittäin alhainen.

Onko talouden ter-
vehdyttämiseen muu-
ta keinoa kuin leikata 
vuosi toisensa jälkeen 
kaupunkilaisten kannal-
ta ensiarvoisen tärkeistä 
palveluista ja samalla 
heikentää Jyväskylän 
imagoa? Kyllä on, mut-
ta se ei ole nykysystee-
missä helppoa. Nythän 

talouden suunnittelua 
hallitsee jokavuotinen 
talousarvioprosessi, 
joka koskee aina vain 
seuraavaa vuotta.

Vaihtoehtona on 
se, että panostetaan ny-
kyistä enemmän sellai-
siin palveluihin, jotka 
pitemmällä aikavälillä 
ehkäisevät ja korjaa-
vat (talous)ongelmia ja 
samalla lisäävät koko-
naisvaltaisesti kaupun-
gin elinvoimaisuutta. 
Näitä ovat erityisesti 
perusopetus ja varhais-
kasvatus sekä ennalta 
ehkäisevät terveys- ja 
sosiaalipalvelut. Lisäksi 
kannattava taloudellinen 
sijoitus on kaupungin 

työntekijöiden työhy-
vinvointiin satsaami-
nen.

Näin käytettävät 
miinusmerkkiset lisäeu-
rot muuttuisivat myö-
hemmin moninkertai-
sesti plussaksi. Tämä 
on todennettu monissa 
tutkimuksissa ja käytän-
nön hankkeissa.

Kysymys on siitä, 
onko meillä talouspää-
töksiä tehdessämme 
malttia katsoa kauem-
mas kuin ainoastaan en-
si vuoteen. Korona-ai-
kana tämä on haastavaa. 
Mutta tulevaisuudessa 
meidän on opittava 
tunnistamaan eri palve-
lualojen pitkäkestoiset 

positiiviset vaikutukset 
ja rakennettava taloutta 
osaltaan niiden varaan. 
Onnistuuko se jo seu-
raavalla valtuustokau-
della?

Juha Paananen
varavaltuutettu sd. 
sivistyslautakunnan 
jäsen

Miten kaupungin talousvaikeuksista selvitään?

Suomalaista koulutus-
järjestelmää pidetään 
menestystarinana ym-
päri maailmaa, nyt me-
nestystarina päivitetään 
2020 malliin. Hallitus-
kauden tärkein raken-
teellinen uudistus ja 
tulevaisuusteko on nyt 
vihdoin saatu maaliin. 
Eduskunta hyväksyi 
oppivelvollisuuden laa-
jentamisen koskemaan 
toisen asteen opetusta. 

Koulu on ollut läpi 
historian ollut yhden-

vertaisuuden kivijalka ja 
2021 voimaan tuleva op-
pivelvollisuus uudistus 
vain lisää sitä. Uudistus 
varmistaa koulutuksen 
maksuttomuuden kai-
kille ja varmistaa myös 
tarvittavien tukitoimien 
saannin, mikä edes aut-
taa kaikkia saamaan 
toisen asteen tutkin-
non. Tähän saakka noin 
10-15% ikäluokasta on 
jäänyt vaille toisen as-
teen tutkintoa, mikä on 
vaikeuttanut työllisty-

mistä ja johtanut myös 
syrjäytymiseen yhteis-
kunnasta.

Tällä uudistuksella 
on merkittävä vaikutus 
työllisyyden hoitoon. 
Ilman toisen asteen 
tutkintoa olevien työl-
lisyysaste on hyvin ma-
tala verrattuna niihin, 
jotka ovat tutkinnon 
suorittaneet. Uudistus 
turvaa kaikille nuorille 
oikeuden saada hyvät 
eväät työelämään,  jossa 
yhä harvempaa ammat-

tia voi oppia tekemällä 
tai kävellä työpaikalle 
ilman pohjakoulutusta.

Meillä ei ole varaa 
menettää yhtään nuorta, 
vaan jokaiselle on var-
mistettava valmiudet 
työhön, itsensä ja per-
heensä elättämiseen. 
Koulutuksen puute on 
nuoren elämän suurin 
riski, johon meillä ei yh-
teiskuntana ole varaa. 
Tämä uudistus turvaa 
meidän nuorten mah-
dollisuudet osallistua 

hyvinvointiyhteiskun-
nan rakentamiseen tasa-
vertaisista lähtökohdista 
tulevaisuudessakin. Kii-
tos maamme hallituk-
selle rohkeasta tavasta 
toimia ja viedä tärkein 
hallituskauden uudistus 
maaliin opposition vah-
vasta vastustamisesta 
huolimatta.

Jarno Kemiläinen
Kaupunginvaltuutettu sd
sivistyslautakunnan 
jäsen

Oppivelvollisuusiän pidennys vie 
peruskoulun 2020-luvulle

Ajan hermolla  l Jyväskylä l Tulevaisuus
Kuvat: Tony Melville
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Viiksitimaleja on tavat-
tu tänä syksynä pitkäs-
tä aikaa Jyväskylässä. 
Liikkeellä on parvi, 
joka koostuu kolmesta 
koiraasta ja kolmesta 
naaraasta. Tätä lajia pi-
detään Keski-Suomessa 
alueellisena harvinai-
suutena. Edellisen ker-
ran timalit näyttäytyivät 
Jyväskylässä noin 20 
vuotta sitten.

Lajin aikaisempi ni-
mi on partatiainen. Sekä 
vanha että uusi nimi pe-

rustuvat koiraspuolisen 
linnun partaa tai viiksiä 
muistuttavaan pään ku-
viointiin.

Viiksitimali on koko 
Suomessa suhteellisen 
uusi laji: se levittäytyi 
meille lounaasta ja ete-
lästä vasta 1980-luvulla. 
Nykyisin sitä tavataan 
merenrannikoilla Ou-
lun korkeudelle saak-
ka ja joskus eteläisen 
Suomen sisämaassa. Se 
suosii laajoja, veden ää-
rellä olevia ruovikoita, 

jollaisia on Jyväsjärven 
rannoilla. Jyväskylän 
tämänsyksyiset timalit 
tuntuvat viihtyvän eri-
tyisesti Äijälänrannas-
sa.

Viiksitimalit liikku-
vat usein ruovikon si-
sällä näkymättömissä; 
vain ääntely paljastaa, 
missä parvi on menossa. 
Välillä linnut pyrähtävät 
muutamaksi sekunniksi 
näkyville ja laskeutuvat 
sitten taas ruokojen se-
kaan. Silloin tällöin ne 
ovat tänä syksynä tulleet 

Äijälässä lintutornin tai 
laiturin viereen, jolloin 

niitä on voinut nähdä 
läheltä ja kuvatakin.

Vaikuttaa siltä, et-
tä viiksitimalit ovat 
jäämässä talvehtimaan 
Jyväsjärvelle. Toivotta-
vasti talvesta ei tule liian 
ankara ja lintuharvinai-
suudet selviäisivät kyl-
män vuodenajan yli.

Juha Paananen
luontoharrastaja 
Lohikoskelta

Viiksitimalikoiras on värikäs lintu: sinistä, 
ruskeaa ja keltaista mustan ja valkoisen 
lisäksi. (Kuva: Juha Paananen)

Viiksitimalit Jyväskylässä

Jyväskylän Äijälänrannassa yhteen kuvaan on osunut koko timali-
parvi, kuusi lintuyksilöä. (Kuva: Juha Paananen)

Naarasviiksitimali on koiraaseen verrattuna selvästi hillitymmän 
värinen, niin kuin lintumaailmassa usein on tapana. (Kuva: Juha 
Paananen)

Joulu on postin kulun 
vilkkainta aikaa. Netti-
kaupan yleistyttyä odo-
tetaan pakettien määrän 
lisääntyvä entisestään. 
Joulukortti ei ole me-
nettänyt suosiotaan 
vaikka määrä ei yllä ai-
van parhaisiin vuosiin.                                    
Koronaepidemian aika-
na on tärkeätä huomioida 
läheisiään.  On mukava 
saada kortti ystävältä tai 
sukulaiselta. Voi iloisesti 
yllättää ystävän, jolle ei 
ole laittanut joulukorttia 
vuosiin tai ei koskaan.  
Postia moititaan joskus 
siitä, ettei kirje tai kort-
ti ei ole tullut perille 

tai on tullut myöhään. 
Samaan aikaan mil-
joonat lähetykset ovat 
löytäneet  omistajan 
luvatussa ajassa.  Kun 
haluat muistaa ystävää-
si, olethan  huolellinen 
kirjoittaessasi osoitet-
ta. Väärä ja epäselvästi 
kirjoitettu korttisi läh-
tee seikkailemaan ties 
minne.  Postissa tehdään 
usein melkoista salapo-
liisityötä, jotta jokainen 
lähetys menisi oikeaan 
paikkaan.

Posti on palkannut 
noin 16 000 työntekijää 
eli ”joulutonttuja” kii-
reapulaisiksi  lähetysten 

perille saattamikseksi.
Posti on antanut 

valtiolle neljänvuoden 
aikana osinkovoittoja 
140 miljoonaa euroa. 
Jotta kaikille suomalai-
sille pystytään antamaan 
tasapuoliset palvelut 
ja työntekijöille mak-
samaan toimeentulon 
edellyttämää palkkaa, 
on pohdittava pitääkö 
postin kaiken toiminnan 
olla liiketaloudellisesti 
kannattavaa.

Ruotsissa on sa-
mantyyppinen valtion 
omistama posti kuin 
Suomessa. Ruotsin val-
tio on tukenut  pääomit-

tamalla PostNordin toi-
mintaa 140 miljoonalla 
eurolla.

Kilpailu kirjeitten ja 
pakettien kuljettamises-
ta asiakkaille on kovaa 
ja postin työntekijät te-
kevät parhaansa.

Hyvää Joulua ja tu-
levaa vaalivuotta 2021.                                                                                                                                            

postimies 
Mika Rajanen

Postille mallia Ruotsista?
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Palokka on viimeisten 
parinkymmenen vuo-
den aikana kasvanut 
vaatimattomasta maa-
laiskuntataajamasta 
merkittäväksi kauppa-, 
palvelu- ja asuinkes-
kittymäksi. Jyväskylän 
maalaiskunnan liittämi-
nen kaupunkiin oli tä-
män kehityskulun varsi-
nainen lähtölaukaus.

Palokka on moni-
ilmeinen ja dynaaminen 
kaupunginosa Jyväsky-
län pohjoisosassa. Lii-
kenteellisesti Palokka 
on asemoitunut erin-
omaisesti. Nelostien 
laajentaminen mootto-
ritieksi Vehniälle asti on 
tuomassa suuren määrän 
uutta käyttäjäpotentiaa-
lia Kirrin ja Palokankes-
kuksen liikkeille kun 
matka-ajat tiellä liikku-
jille supistuvat tiejärjes-
telyjen myötä. Palokka 

palveluineen on myös 
muiden jyväskyläläisten 
helposti tavoitettavissa 
juuri moottoritien myö-
tä. Matka-aika Ranta-
väylältä Kirriin laske-
taan vain minuuteissa.

Kuitenkin Palokan 
orren liikenneongelmat 
on ratkaistava pikaisesti. 
Liikenne Ruokkeentien 
suunnasta Palokan kes-
kukseen ja päinvastoin 
kärsii ruuhkautumisesta 
vilkkaimpaan työmatka-
aikaan. Tämä on myös 
alueen elinkeinoelämäl-
le välttämätön uudistus. 
Helpotusta ongelmaan 
voidaan hakea mallil-
la, jota on käytetty mm. 
Vaajakosken liiken-
neympyrässä. Pohjoi-
sesta etelään menevän 
liikenteen ei tarvitse 
kulkea ympyrän kautta 
vaan oma kaista vetää 
liikennettä ympyrän 

ohi. Erilaisia ratkaisuja 
on tutkittava ja korjaus 
Palokan orren ruuhkiin 
saatava pikaisesti.

Palokan Sosialide-
mokraatit ry otti mer-
kittävän askeleen alu-
een kehittämisen edis-
tämikseksi luopuessaan 
Palokan hiihtomajan 
alueesta, joka osoitet-
tiin asuntorakentamisen 
tarpeisin. Nyt alueelle 
on kohonnut moderni 
asutusalue, joka sijaitsee 
välittömästi alueen suu-
rimman Market-keskit-
tymän kyljessä. Aivan 
tämän vieressä on nk. 
Haka-talojen alue, johon 
on tulossa uudisraken-
tamista. Vanhat kolmi-
kerroksiset vuokraker-
rostalot saavat väistyä 
uusien asuinrakennusten 
tieltä.  Myös rakennus-
hankkeet uudisalueilla 
kuten Savulahdessa ja 

sen lähiympäristössä 
kehittävät Palokan ve-

tovoimaa.
Palokka tarvitsee 

palvelujensa  ja asuin-
ympäristömme jatkuvaa 
kehittämistä ja huolen-
pitoa. Olen tyytyväinen 
siihen, että Palokassakin 
pohditaan kaupunkira-
kenteen tiivistämistä tie-
tyillä alueilla. Siihen on 
Palokassa erinomaisia 
mahdollisuuksia. 

Kun halutaan päästä 
luontoon, läheltä löytyy 
hienoja luontopolkuja ja 
nuotiopaikkoja, kaunii-
ta maisemia ja rauhaa 
sekä mahdollisuuksia 
monipuoliseen liikun-
taan. Luontoarvoista 
ja asuinalueiden moni-
muotoisuudesta myös 
eri väestö- ja ikäryhmi-
en välillä on pidettävä 
kiinni. Moni-ilmeinen 

ja miellyttävä asuin-
ympäristö merkitsee 
viihtyvyyttä, terveyttä 
ja mielekästä elämää 
palvelujen äärellä.

Palokalla on vah-
va identiteetti. Siitä on 
myös syytä pitää kiin-
ni.

Paavo Luukkonen, 
varavaltuutettu sd.

Palokka - kasvava ja kehittyvä 
kaupunginosa

Palokkajärven syksyistä kauneutta. Kuva: Tony Melville

Kasvava Palokka tarvitsee rohkeita ja enneakkoluulottomia ratkaisuja mm. liikennepulmiin. 
Kuva: Jouni Pänkäläinen.

Tiivistyvän kaupunkirakenteen myötä uusia kerrostaloja kohoaa Palo-
kassa. Kuva: Jouni Pänkäläinen.
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Keväällä yhdistyksen 
toiminta tapahtui koro-
natilanteen takia pääosin 
etänä. Silloin mietimme 
sitä, miten meidän vuo-
sisuunnitelmat toteutu-
vat ja miten onnistumme 
jäsenten aktiivisuuden 
ylläpitämisessä. Ihme 
kuitenkin tapahtui. Ke-
sällä ja syksyllä toimin-
tamuotojen määrä oli 
riittävä ja jäsenten määrä 
on jopa lisääntynyt ver-
rattuna viime vuoteen. 
Lämmin ja mukava kesä 
mahdollisti retkiä, jois-
sa tutustuimme uusiin 
paikkoihin, luontoon, 

historiaan ja kulttuuriin 
Keski-Suomen maakun-
nissa ja ulkopuolella. 
Kävimme Savonlin-
nassa ja Punkaharjulla. 
Olavinlinnassa pääsim-
me katsomaan kulissien 
taakse. Tavallisesti oop-
peratapahtumien aikana 
sinne ei pääse ollenkaan, 
mutta koronatilanteen 
takia ko. tapahtumia ei 
ole järjestetty ollenkaan 
tänä kesänä. Elokuun 
maakuntaretkellä Viita-
saarelle, Keiteleelle ja 
Pielavedelle tutustuim-
me Suomen historiaan. 
Presidentti Kekkosen 

syntymäpaikka Lepi-
köntorppa on säilynyt 
alkuperäisessä muodos-
saan, mutta harva tietää 
Keiteleen Hiekasta ja 
sen historiasta. Metsän 
keskellä sijaitseva or-
todoksinen hautausmaa 
kertoo Konevitsan luos-
tarista Suomeen siirty-
neistä munkeista. Toi-
nen retki oli syksyllä, 
nyt vuorossa olivat Petä-
jävesi, Keuruu, Multia, 
Karstula ja Saarijärvi. 
Pääsimme seuraamaan 
syksyn ruska-aikaa 
näiden kuntien näkö-
alatorneista. Keuruu 

yllätti vierailulla maa-
giseen metsän keskellä 
sijaitsevaan Pihlajave-
den erämaakirkkoon. 
Multialla tutustuimme 
Kalevantuli Oy:n kynt-
tiläpajaan ja Karstulassa 
kuulimme monenlaisia 
tarinoita automuseon 
antikvariaateista.  

Monikon STEA:n 
rahoittama Paloma-toi-
minta iäkkäille, erityi-
sesti ikääntyneille maa-
han muuttaneille, jatkuu 
myös vuonna 2021. 
Perinteisen kerhotoi-
minnan ja tapahtumien 
rinnalla on ollut uutta. 
Esimerkiksi, yhdis-
tyksemme on mukana 
Helsingin ja Jyväskylän 
yliopistojen muutamas-
sa tutkimusprojektissa, 
jotka koskevat ikäihmi-
siä, monikulttuurisuut-
ta, monikielisyyttä ja 
etnisyyttä. Lisäksi, pk-
seudun monikulttuuris-
ta vanhustyötä tekevien 
järjestöjen kanssa perus-
tettiin monikulttuurisen 
vanhustyön yhteenliitty-
mä kohderyhmän ase-
man vahvistamiseksi ja 

edistämiseksi Suomes-
sa. Monikulttuurisen 
vanhustyön osaamiselle 
on kasvava tarve, johon 
yhteenliittymä toimin-
nallaan vastaa. 

Vuonna 2021 Mo-
nikon Kalina-musiikki-
ryhmä täyttää 10 vuotta, 
joten olemme jo aloit-
taneet musiikkiohjel-
man valmistelua. Tänä 
vuonna on käynnistetty 
yhdistyksen ompelupa-
ja Ateljee (pieniä korja-
us- ja tilaustöitä), jonka 

suosikkituote on ollut 
kasvomaskit. Koronati-
lanteen takia pikkujou-
lut jouduttiin perumaan, 
mutta sen tilalle valmis-
tellaan virtuaaliversiota, 
joten seuratkaa kotisivu-
amme www.monikko-
yhdistys.com. 

Mukavaa Joulua ja 
onnellista uutta vuotta 
2021! 

Yhdistyksen puolesta, 
Alina Ahtamo, pj 

Monikon toimintavuoden toinen puolisko

Monikkolaisia Kuokkalan basaarissa. Puheenjohtaja Alina  Ahtamo 
toinen vasemmalta. Kuva: Monikko ry.

Eriäviä mielipiteitä ei 
ollut kun Jyväskylän 
kaupunginvaltuusto 
hyväksyi yksimielisesti 
viiden vanhusten päi-
vä- / hyvinvointikes-
kuksen lakkautuksen. 
Lakkautettavat yksiköt 
ovat Huhtasuolla, Ky-
pärämäessä, Tikkakos-
kella, Säynätsalossa ja 
Keljossa. Näin kaupun-
ki laskee säästävänsä 
900.000 euroa vuo-
dessa. Arvioitu säästö 
muodostuu pääasiassa 
vuokramenoista. Sääs-
töä syntyy myös hen-
kilöstökustannuksista, 
ruokapalveluista sekä 
kuljetuksista.

Piippurannan Klu-
bi ja Kylätupa siirtyvät 
sivistyksen toimialan 
piiriin. Tavoitteena kau-
pungilla on, että hyvin-
vointikeskustoiminnan 
kehittäminen olisi jat-
kossa kulttuuri ja osalli-
suuden palvelualueella.

Kuntouttava päi-
vätoiminta keskitetään 
jäljelle jäävään viiteen 
päiväkeskukseen, jotka 
ovat: Luhtinen, Vaaja-
koski, Keltinmäki, Kor-
tepohja ja Korpilahti.

Viisi työntekijää 
siirretään ikääntynei-
den palveluiden mui-
hin avoimiin tehtäviin. 
Neljä siirtyy sosiaali- 
ja terveyspalveluiden 

toimialalta sivistyksen 
toimialalle

Päiväkeskustoimin-
nalla on tehtyjen tutki-
musten suuri merkitys 
ikäihmisille. Päivätoi-
minnalla koetaan olevan 
positiivinen vaikutus 
hyvinvointiin ja päivit-
täisissä arkitoiminnois-
sa selviytymiseen. Sen 
koetaan myös tukevan 
ja ylläpitävän toiminta-
kykyä. 

Huhtasuon Eläk-
keensaajien puheenjoh-
taja Marjatta Hynynen ja 
Lohikosken-Huhtasuon 
sosialidemokraattien pu-
heenjohtaja Allan Kemi-
läinen katsovat, että lo-
petettavan päiväkeskuk-
sen tilat Huhtasuolla on 
saatava kaupunkilaisten  
käyttöön asukkaille yh-
teiseksi olohuoneeksi.

Jouni Pänkäläinen

Huhtakeskuksen päiväkeskus on ollut kahdella vuosikymmenellä 
monen alueen asukkaan tapaamispaikka ja tärkeä osa asumisviihty-
vyyttä. Näin koreasti pistettiin jalalla vuonna 2008. Kuva: Pohjoinen-
Jyväskylä-lehden kuva-arkisto.

Huhtasuon päiväkeskus lakkautetaan
Huhtasuon päiväkeskuksen toiminta lakkaa. 
Päiväkeskuksen toiminta on ollut tauolla ko-
ronapandemian vuoksi suurimman osan kuluvaa 
vuotta. Päiväkeskustoiminnan lakkauttaminen 
Huhtasuolla on osa laajempaa kokonaisuutta, 
jolla kaupunki säästää lähes miljoona euroa 
vuositasolla. 

Näkötorniin kiipeäminen kävi kuntoilusta. 
Monikkolaisia virkistysmatkalla. Kuva: 
Monikko ry.
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Lehdistön ja mielipiteen vapaus on 
demokratian perusolemus. Suomessa 
ilmestyvistä lehdistä valtaosa on julis-
tautunut riippumattomiksi. Julkisesti 
ja suoraan tiettyä aatetta kannattavia 
lehtiä on enää vähän. Vaikka riippu-

mattomia lehtiä on valtaosa, usean 
todellinen riippumattomuus on julki-
sessa keskustelussa kyseenalaistettu. 
On esitetty ajatuksia, joiden mukaan 
monet valtalehdet olisivat kallellaan 
poliittisen oikeiston tai keskustan 
suuntaan.

Sosialidemokraattien maineikas 
sanomalehti Demokraatti on nähnyt 
päivänvalon jo vuonna 1895 nimellä 
Työmies. Lehti on kokenut suuren 
muutoksen ja on nyt ainoa poliittinen 
aikakauslehti Suomessa. Olen ollut 
lehden tilaajana lähes 60 vuotta. Olen 
tyytyväinen uudistukseen. Kaipaan 

kuitenkin vielä Keski-Suomen omaa 
viikkolehteä Vastinta. Demokraatti 
paneutuu perinteisiä sanomalehtiä 
syvällisemmin  työmarkkina- ja il-
mastokysymyksiin. Mielenkiintoisia 
ovat myös ihmisten syvälle luotaavat 
henkilöhaastattelut.  Unohtaa ei voi 
kulttuuria, jonka tarjonta lehdessä on 
hyvin monipuolista. Nyt on se aika, 
jolloin tarvitsemme tietoa, kuntavaalit 
lähestyvät. 

Populistit tekevät monimutkai-
sesta yksinkertaisen ja samalla jät-
tävät paljon sanomatta. Tarvitaan 
Demokraatin tapainen  lehti, jolla 

on perusteellinen tapa tuottaa tietoa  
ja antaa mahdollisuus nähdä ”metsä 
puilta.”

Monet ammattiosastot ja SAK-
laiset liitot tukevat Demokraatin ti-
lausta. Kun tilaa paperilehden, voi 
sitä lukea koko perhe. Lehden tilaus 
lapsille ja lapsenlapsille on hyvä jou-
lulahja. Verkosta demokraatti-lehden 
yhteystietoineen löytää osoitteesta 
www.demokraatti.fi.

SAK:n Jyväskylän ammatillisen 
paikallisjärjestön 
kunniapuheenjohtaja Raimo Rajanen

Koronavirus  SARS-
CoV-2 on siirtynyt eläi-
mistä ihmiseen ja sen 
aiheuttama COVID-19 
on yleisvaarallinen tar-
tuntatauti kuten rutto, 
kolera, tuberkuloosi, 
isorokko ja monet muut.
Ihmisellä ei ole luontais-
ta puolustuskykyä tautia 
vastaan. Tautiin on sai-
rastunut lähes 70 mil-
joona ihmistä ja  kuol-
lut maailmalla jo yli 1,5 
miljoonaa (Suomessa yli 
400). Kuolleista löytyy 
kaikenkuntoisia ja kai-
kenikäisiä ihmisiä.

Maailmassa tauti le-
visi alkuvuodesta 2020 
uskomattomalla nope-
udella. Ensimmäisesta 
varmasta diagnoosista 
Kiinassa tautiin saira-
tuneesta  miljoonaan 
sairastuneeseen koko 
maailmassa kului noin 
neljä kuukautta.(tammi-
huhtikuu)

Tauti on tappaja. 
Toiset sairastavat sen tie-

tämättään lievänä, tois-
ten kohtalona on joutua 
teho-osastolle ja lopulta 
kylmäkonttiin, joita on 
pystytelty Suomessakin 
sairaaloiden yhteyteen.  
Monet kärsivät taudin 
aiheuttamista terveyson-
gelmista pitkään, jotkut 
jopa mahdollisesti lop-
puelänmänsä.

Tauti on nykytie-
don perusteella myös 
verisuonisairaus. Tauti 
kykenee siirtymään esi-
merkiksi nenän kautta 
hermosolustoon ja siel-
tä edelleen aivoihin. 
Tutkimuksissa tehdyis-
sä ruumiinavauksissa 
COVID-19-potilaille 
kolmasosalla vainajista 
aivot ovat ”turvonneet” 
viruksen seurauksena. 
Tauti aiheuttaa mo-
nenlaisia vaarallisia 
komplikaatioita, joihin 
kuuluvat verenkierto-
ongelmat aivoinfark-
teineen, keuhkokuume, 
hapenpuute, sydäntu-

lehdus, verenmyrkytys, 
sydämen vajaatoiminta 
jne.  

Ilmavälitteisyys  
saattaa olla  mahdol-
lisesti kaikista tärkein 
tarttumismuoto. Tiedot 
maailmalta viittaavat 
tähän.  Oireettomia tar-
tuttajia on ainakin kak-
sin tai kolminkertainen 
määrä oireita saaviin 
verrattuna. Näistä syis-
tä taudin torjuminen on 
vaikeaa.

Suomessa vielä 99 
% väestöstä ei ole vielä 
saanut tautia. Riskiryh-
mäläisiä maassamme on 
yli miljoona.

Ainoa oikea ja kes-
tävä tie taudin torjumi-
seen on rokote ja siihen 
yhdistettynä vastuul-
linen käyttäytyminen. 
Rokote pitää ja kannat-
taa ottaa. Se on meidän 
kaikkien etu.

Jouni Pänkäläinen

Miksi koronarokote kannattaa ottaa ?

Koronarokotukset alkavat myös Suomessa piakkoin. Kuva: Gustavo 
Fring, www.pexels.com.

Uimahallit Aalto Alvari/Wellamo suljettu 
yleisöltä 14.12.-6.1.2021. Alle 18-vuoti-
aiden ja kilpaurheilijoiden harrastaminen 
jatkuvat kaupungin sisäliikuntaa koskevien 
suositusten mukaisesti.
 
Kaupunginteatteri: yleisöesitykset peruttu 
6.1. asti. Sinfonian esitykset peruttu vuoden 
loppuun asti, kevätkausi käynnistyy vasta 
myöhemmin tammikuussa.

Toisen asteen etäopetussuositus jatkuu.

27.11 annettuja suosituksia harrastustoi-
minnan ja toisen asteen sekä korkeakoulujen 
etäopetuksen osalta jatketaan.

Kaupungin kirjastoissa rajoitetut palvelut 
14.12.-´6.1. Varausten nouto, palautus, 
uutuusaineiston lainaus rajatusta kokoel-
masta + asiakaskoneiden lyhytaikainen 
käyttö  normaalisti. Kokoelma- ja oleskelu-
tilat suljettu. Ei omatoimisia aukioloaikoja. 
Kirjastoautot tauolla 14.12.– 6.1. 

Uuden vuoden ilotulitus peruttu.

Suositus korkeakouluille ja toisen asteen 
opetukseen etäopetuksessa jatkamisesta 
syyslukukauden loppuun asti. Suosituk-
sesta voidaan poiketa koeviikon järjeste-
lyiden sekä ylioppilastodistusten jakamisen 
vuoksi. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväs-
kylän yliopisto ja Gradia ovat jo järjestä-
neet opetuksen siten, että etäopetuksessa 
jatketaan vuoden loppuun asti.

Kaikki sisätiloissa tapahtuva yli 18-vuoti-
aiden ryhmäliikunta suositellaan pidettävän 

keskeytettynä loppiaiseen 6. tammikuuta 
asti. Kaupungin omissa tiloissa yli 18-vuo-
tiaiden vuorot tullaan perumaan. 

Kaupungin omat kuntosalit ja erityisliikun-
taryhmät suljettuna/tauolla 6.1. asti. 

Seurakunnille annettua suositusta siitä, että 
sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin saa 
osallistua enintään 20 henkeä, jatketaan 
loppiaiseen 6.1 asti.

Kaupunki suositteli jo aiemmin, ettei yli 
kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia 
järjestetä 15. 1 saakka Jyväskylässä. Yksi-
tyistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymä-
päiväjuhlat sekä yksityiset illanvietot ja 
muut yksityisesti järjestetyt vastaavat tilai-
suudet.

Kaupunki pyytää myös käyttämään tarkkaa 
harkintaa siinä, miten laajalla joukolla 
joulun aikana kokoonnutaan. Erityisesti 
riskiryhmiin kuuluvien tapaamisia tulee 
jouluna harkita tarkoin ja varmistaa, että 
tapaamiset voidaan järjestää turvallisesti.

Kaupunki suosittelee asukkaitaan myös 
välttämään matkustamista koronan leviä-
misvaiheen alueille.

Jyväskylässä voimassa laaja maskisuositus 
kaikille yli 15-vuotiaille. Maskeja tulee 
käyttää muun muassa joukkoliikenteessä 
ja julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuk-
sissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. 
Maskeja suositellaan käytettävän myös 
ulkoilmassa olevissa tapahtumissa, joissa 
turvavälejä ei voida muuten säilyttää.

Koronarajoitukset 
Jyväskylässä

www.jyvaskyla.fi

omalla kynällä

Reilusti sitoutunutta puoluelehdistöä tarvitaan
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Toveri Kari Kuu-
sijoki on siirtynyt tai-
vaalliseen soittokun-
taan. Kari kuoli tiistai-
na 10.11.20020 kesken 
netissä käydyn koko-
uksen kotonaan Tikka-
koskella 69-vuotiaana.                                                                                                                                    
   Tikkakosken tehtaan 
pääluottamusmies Kari 
oli mukana Reijo Laiti-
sen vaalityössä jo vuoden 
1991 eduskuntavaaleis-
sa.   Sosialidemokraat-
tien ja eläkkeensaajien 
tilaisuuksissa Kari oli 
tuttu vieras vuosikym-
menien ajan.Hän lauloi, 
soitti ja laulatti ihmisiä.  
Kari esiintyi monenlai-
sissa kokoonpanoissa 
eri orkestereissa vuosi-

kymmeniä, näihin päi-
viin asti. Monet ovat ne 
kerrat kuin hän pakkasi 
soittopelit tai kokous 
salkun Volvon kyytiin ja 
taas mentiin harratusten 
pariin. Tikkakosken teh-
taan lopetettua hän oli 
töissä myös Jyväskylän 
maalaiskunnalla.

Monille Tikka-
koskelaisille Kari tuli 
tutuksi lupsakkaana 
taksikuskina.  Työn ja 
harrastusten kautta tu-
li myös luottamusta, 
ensin maalaiskunnan 
ja sitten kuntaliitoksen 
jälkeen Jyväskylän kun-
nanvaltuutettuna. Kari 
oli lupautunut ehdolle 
kuntavaalissa 2021. 

Luottamusta tuli myös 
Keskimaan edustajistos-
sa työväen edustajana. 
Tikkakosken Sosialide-
mokraateissa Kari toimi 
yhdistyksen puheenjoh-
tajana kuolemaansa as-
ti. Pohjoinen Jyväskylä 
-lehden toimituksessa ja 
lehden jakelussa Kari toi 
mukaan oman panok-
sensa. Musiikkiharras-
tuksen lisäksi tårkeää oli 
moottoripyöräily. Tallis-
ta löytyy kaksi mootto-
ripyörää ja museoauto. 
Mökkeily ja metsänhoito 
olivat mieluista puuhaa.                                                                                                                                         
Koronan takia muisto-
tilaisuus pidettiin vain 
pienelle ystäväpiirille.                                                                     
Surutaloon tuodut kym-

menet adressit kertovat 
suuresta joukosta joka 
jäi Karia kaipaamaan.                                                      
Toivomme Leena vai-
molle ja tyttärelle voi-
mia jaksaa surun kes-
kellä. 

Pohjoisen Jyväskylän 
Sosialidemokraatit.

Kari Kuusijoki on poissa

Kari Kuusijoki kesällä 2020. 
Kuva: Jouni Pänkäläinen

Tikkakosken ja Palokan 
työväenyhdistykset 
tiiviimpään yhteistyöhön

Työttömille 
keppiä ja porkkanaa 

Juhani Harju Tikkakosken Työväenyhdistyksestä ja Palokan sosia-
lidemokraattien Aarno Lahtinen keskustelemassa tulevaisuudesta 
Tikkakosken tehtaan portilla.Kuva: Jouni Pänkäläinen
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Kinkku ilman sinappia on kuin joulusauna ilman kiuasta. Kuva: Taitelija Alpo Lahtinen.

www.demaritjkl.fi
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Elämää Puu-
Tourulassa
Raimo Rajanen

Me 
lohikoskelaiset
(toim.) Raimo Rajanen

JYVÄSKYLÄN
SOSIALIDEMOKRAATIT

TOIVOTTAVAT 
TURVALLISTA 

JOULUA

JA VALOISAMPAA 
UUTTA VUOTTAJYVÄSKYLÄ

Pohjoinen Jyväskylä
toivottaa lukijoilleen

 hyvää joulua ja uutta vuotta !

myynnissä: 
Jyskän varastomyymälä, 
Vaajapörssi

myynnissä: 
K-Market Lohikoski

Kirja on hyvä 
joululahja




