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suoraa puhetta

Kansanedustajat reijo Laitinen ja
Jutta urpilainen ovat kauhuissaan
kun markkinavoimille on annettu
vapaat kädet!

 sivu 3

Lohikosken • paLokan • kuohun • tikkakosken • huhtasuon

Miksei heitä kuultu?
                                                     sivu 5

Huhtasuon alue on valittu valtakunnalliseen 
lähiökeskustojen kehittämishankkeeseen, jos-
sa täydennysrakentamisella edistetään Huhta-
keskuksen muodostumista koko alueen eläväk-
si keskukseksi. Kehittämisanalyysi laaditaan, ta-
voitteena on loppuvuosi 2010.Kuva: paula siltari
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KoliKKotupa KoliKKotie 2.C  40320 JKl

loHiKoSKella tapaHtuu
www.sdplohikoski.fi

KIRPPUTORI KOLIKKOTUVALLA 
Kolmena lauantaina kevään aikana 7.3, 4.4., ja 9.5. klo 10-16 

Kolikkotie 2 C, Lohikoski.
Pöytä 5 €. Myynnissä kirjoja, astioita, vaatteita…

Pöytävaraukset Pirjo Perkiö  050-3036646 (ei huonekaluja myyntiin)
Tule tekemään löytöjä!

Markkinatalouden vapaassa myllerryksessä 
voi osuustoiminta Suomessa ja maailmalla 
hyvin. Kevään aikana pidetään Osuusliike 
Keskimaan ja Keski - Suomen Osuuspankin 
edustajiston vaalit. Ensi vuonna ovat vuoros-
sa Osuuskunta Tradekan edustajiston vaalit. 
Suurissa osuuskunnissa eivät jäsenet voi ko-
koontua päättämään osuuskunnan asiois-
ta, vaan omistajajäsenet valitsevat vaaleilla 
edustajansa kokoukseen, joka valitsee hal-
lintoelimet ja hyväksyy myös osuuskunnan 
tilinpäätöksen.

  Keskimaa on vahvistanut asemiaan vähit-
täiskaupassa. Suuri menestystarina on ABC- 
myymälöiden voittokulku. Viimeksi avattiin 
Palokkaan uusi myymälä. Sinne tuli myös 
Keskimaan omistama Rautakauppa. Lutak-
koon on tulossa Hotelli.

Osuuskunta Tradekan osittain omistama 
kauppaketju muutti nimensä Suomen Lähi-
kaupaksi. On hienoa, että joku yritys käyttää 
vielä suomalaista nimeä. Siwa ja Valintatalo- 
ketjut ovat tärkeitä lähikauppoja. Ne tarjoa-

vat palveluita autottomille asiakkaille ja niil-
le, jotka ajattelevat asioita ottaen huomi-
oon myös ympäristötekijät.  Osuuskunnan 
omistaman Restel- ketjun hotelli Laajavuori 
muuttuu kylpyläksi. Cumulus on saneerattu 
ja tarjoaa nyt monia kokoustiloja. 

Suomalainen pankki Keski - Suomen 
osuuspankki palvelee asiakkaitaan moni-
puolisesti. Samaan konserniin kuuluu va-
kuutusyhtiö Pohjola, joka pelastettiin suo-
malaisiin käsiin - se oli hyvä isänmaalinen 
teko. Mukana on myös kiinteistövälitystä: 
OP kiinteistökeskus.

Näiden mainitsemieni osuuskuntien lisäk-
si on Suomessa pieniä osuuskuntia, esim. ve-
siosuuskuntia ja toisaalta taas suuria teolli-
suusosuuskuntia.

Nyt on vaikuttamisen aika, jäsenomista-
jat käyttäkää äänioikeuttanne! Ei ole yhden-
tekevää miten meidän omistamiamme suo-
malaisia yrityksiä johdetaan.

Päätoimittaja Raimo Rajanen

osuustoiminta voi hyvin

mitä KirKolla tapaHtuu?
Mistä tiesi kulki tänne ja asutko 
Lohikoskella?
Olen Tuija Mannström syntynyt ja kasvanut 
Äänekoskella, opiskellut Oulussa ja Helsin-
gissä. Papiksi minut vihittiin v. 1991 ja pa-
pin töissä olen ollut Virroilla, Alavudella ja 
vuodesta 2002 täällä Jyväskylässä. 90-luvul-
la tein useita vuosia töitä tutkijana Helsingin 
yliopistolla. Jyväskylässä olen asunut koko 
ajan Lohikoskella, ja nyt alkoi viides vuosi 
papin töissä tässä Lohikosken kirkolla.

Miten muutokset uudessa Jyväskylässä 
näkyvät seurakunnan organisaatiossa?
Monella tavalla. Uudessa suuressa Jyväsky-
län seurakunnassa on 9 alueseurakuntaa, ja 
alueiden rajoja on tarkastettu ja muutettu. 
Täällä pohjoisella puolella Jyväskylää seura-
kuntalaiset kuuluvat  Tikkakosken, Palokan, 
Huhtasuon tai Keskustan alueseurakuntaan. 
Lohikoski liitettiin näiden muutosten yhtey-
dessä Keskustan alueseurakuntaan. Keskusta 
on alueseurakunnista suurin, siihen kuuluu 
yli 20 000 jäsentä ja alueella on Kaupungin-
kirkko, Lohikosken kirkko ja Keljon kirk-
ko. Esim. Heinälammen asukkaat kuuluvat nyt Palo-
kan alueseurakuntaan ja Huhtasuon alueseurakunnan 
muodostavat Huhtasuo ja Halssila. Työntekijävaihdok-
sia on myös tapahtunut, esim. Lohikoskella suurin osa 
työntekijöistä on vaihtunut.

Mitä tapahtuu Lohikosken kirkolla? 
Onko tulossa jotain uutta?
Toiminta jatkuu pääosin samanlaisena kuin ennen, 
mutta tulossa on myös uutta.

Jumalanpalvelus joka sunnuntai ja kirkollisina juhla-
pyhinä klo 12.

UUTTA NUORILLE JA AIKUISILLE:
Avoimet ovet 5-6-luokkalaisille to klo 15-17
Avoimet ovet 7-9-luokkalaisille to klo 17-20

Perustetaan kuoro/lauluryhmä, vedetään svengaten 
gospelia, negrospirituaaleja ym. 
Tied. kanttori Pekka Björninen p. 0400 746372

Tarkempia tietoja seurakunnan Henki ja elämä –leh-
destä sekä netistä www.jyvaskylanseurakunta.fi

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Tuija Mannström
seurakuntapastori Lohikoskella

Tiistaisin klo 17.00 Kolikkotuvalla. 
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille!
Seuraavien kokoontumisten aiheet:  
”Miten muutan elintapoja, että painonhallinta on pysyvää” 
 Sairaanhoitaja Eija Partanen 3.3.
”Marevan-hoito” Sairaanhoitaja Merja Paukama 10.3.
”Miksi paino ei putoa” Ravitsemusneuvoja Arja Sjöholm 17.3.
Tervetuloa kuulemaan ja kysymään

Uudet Elämäntavat – ryhmä kokoontuu

Lohikoskella kokoontuu harrastajakirjoittajien ryhmä joka toinen keskiviikko klo 17.  
Paikkana on Kolikkotupa (Kolikkotie 2). Kevään kokoontumiset ovat 25.2., 11.3., 28.3. 
(kirjamessuilla) 8.4., 22.4., 6.5. ja 20.5. Kevään aikana teemme tutustumisvierailun 
Cummeruksen kirjapainoon.
Voit soitella minulle, kerron mielelläni lisää. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Vetäjä Tarja Perkiö 050-5720707

Kirjoittajapiiriläisten kokemuksia:
• ”On tehty monenlaisia harjoitteita. Nyt minä olen alkanut kirjoittaa muistelmia omasta 
elämästäni.” Rami
• ”Erityisesti olen pitänyt siitä, että ryhmässämme on ihmisiä, jotka ovat elämänkaaren 
eri vaiheissa. Siitä saa perspektiiviä omaan elämään ja kirjoittamiseen.” Anne
• ”Ei varmaan ilman kirjoittajapiiriä olisi tullut käytyä kirjamessuillakaan. Koskaan ei 
ole tullut mieleen, että en viitsisi lähteä.” Pirjo
• ”Tarjan kirjoittajapiirissä saa tietoa, virikkeitä ja tukea kirjoittajaharrastukseen.  Om-
ien tekstien lukeminen ja niistä keskustelu mukavassa ryhmässä on hauskaa ja monin 
tavoin palkitsevaa. Innostus kirjoittamisen harrastamiseen kasvaa. Tule sinäkin mu-
kaan!” Kirsti

Kirjoittajapiiri

Klo 13.00 ja 16.00 esitetään yhdistyksen 100-vuotisjuhlassa kuvattu video, joka on  kavalkadi 
Lohikosken Sosialidemokraattien toiminnasta vähempiosaisten elinolosuhteiden parantamiseksi, 
yhdistyksen perutamisesta lähtien.
Valokuvia, tauluja, lehtiä, esineitä ja non-stop diaesitys yhdistyksen 100 -vuotisen taipaleen 
varrelta.  Opastus. 
                                       Kahvitarjoilu Tervetuloa

”Ymmärtääkseen tätä päivää, täytyy tuntea historia”

Avoimet ovet KoliKKotuvAllA

EU-parlamenttiehdokas Kalevi Olin tavattavissa 
torstaina 16.4.2009
Klo 18.00 Kolikkotupa, Kolikkotie 2
Klo 19.00 Huhtasuon päiväkeskus, Nevatie 2. 
Tule kuulemaan ja kysymään!

EU-vaaleissa kannattaa äänestää?

Lauantaina 9.5. kello 14.00 Kolikkotuvalla
Juhlapuhe kansanedustaja Susanna Huovinen
Tervetuloa päiväkahville

ÄiTienpÄivÄjuhla

Ma 23.3 Kevätkokous 
Mukana kansanedustaja Tuula Peltonen
Ma 30.3 Iän myötä näkökenttään tulevat muutokset
Johanna Laitinen Näkövammaisten Keskusliiton Senioripalvelu. 
Alustusten lisäksi käymme teatterissa ja retkillä. 
Olet tervetullut mukaan toimintaan. Tervetuloa!

MAAnAnTAISIn KLo 12.00 KoLIKKoTUvALLA
lohiKosKen eläKKeensAAjAt

Maanantaina 16.maaliskuuta kello 17.00 kahvitarjoilu16.30 Metalli os. 74 kokoustilat 3 krs Järjestöjentalo 
Aluejohtaja Ahti Ruoppila.  SAK:n rooli poliittisessa toiminnassa.
Löytyykö työpaikoille luottamusmiehiä
AY-toimitsija / sdp Ari Näätsaari ryhmätoiminta SDP:n näkökulmasta. 
Vieläkö ryhmätoimintaa tarvitaan vai onko vastakkain asettelun aika ohitse. 

SOSIALIDEMOKRAATIT AMMATTIYHDISTYSLIIKKEESSÄ 

Tornitalon rakentaminen on saanut oikeudessa myön-
teisen päätöksen. Rakentamisen aloittaminen on vali-
tusten takia siirtynyt useita vuosia. Nyt saisi rakentaa, 
mutta markkinatalous kapitalismi voi pahoin. Raken-
taminen on lähes pysähtynyt. Monet lohikoskelaiset 
ja laajemminkin jyväskyläiset ovat odottaneet raken-
tamisen aloittamista. Onhan Lohikoski yksi kauniim-
pia asuinalueita. Palvelut paranee rakennusliike NCC 

ja kauppaketju Tradeka oy ovat päässeet yhteisymmär-
rykseen Valintatalon rakentamisesta. Valintatalo tulee 
nyt tyhjillään olevan ostoskeskuksen paikalle. Jos kaik-
ki menee suunnitelmien mukaan alkaa työt keväällä. 
Nyt Lohikoskella on hyvä Siwa, mutta Valintatalossa 
on paljon suuremmat valikoimat ja saadaan uudet hy-
vät tilat.( Rajanen ) 

ValiNtatalo loHiKoSKelle?

Lohi lähtee tulevaan kauteen terhaakkaalla ilmeellä. 
Harjoitusringissä on tällä hetkellä 14 pelaajaa.
Uusia nimiä harjoitusringissä ovat, Jussi Muilu Ki-
ristä ja Mikko Petäjäniemi Mansesta. Mikko piti vii-
me vuonna pelaamisesta välivuotta ja valmensi loppu-
kauden Lohessa. Treenejä on vedetty neljästi viikos-
sa ja päälle tietenkin omaehtoinen harjoittelu. Viime 
kaudella pelinjohtajana toiminut Ville Pallonen jat-
kaa kakkospelinjohtajana, Armi Aholan tukena. Pelin-

johtajien lisäksi valmennukseen osallistuu Mikko Pe-
täjäniemi.

LOHIPESIKSEN KOTIOTTELUT
Vieraaksi saapuu 20.5 Lievestuore, 2.6 Siilinjärvi, 11.6 
Leppävirta, 4.7 Juva, 12.7 Joensuu ja
16.7 Hamina Tervetuloa kannustamaan Lohi voit-
toon!

Jukka Blomberg

loHi-peSiS pelaa

Seurakuntalaisen omenapuusta tekemä risti.

Lauantaina 21.3. klo 11.00 – 17.00 
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Pankinjohtajien jos keiden odote-
taan nykyisin olevan melkoisia en-
nustajia. Satavarmaa kristallipalloa 
ei kuitenkaan ole olemassa, ei edes 
Osuuspankissa, vaikka sen puo-
leen kääntyi viime vuonna entis-
tä useampi säästöistään huolissaan 
oleva kansalainen. Keski-Suomen 
Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo 
Manner neuvoo asiakkaitaan vält-
tämään nyt ennen kaikkea hötkyi-
lyä raha-asioidensa kanssa. ”Nousu 
tulee kyllä aivan varmasti jossain 
vaiheessa”, Manner lupaa.

Jos rahaa on, kannattaako 
kuluttaa vai maksaa lainojaan?
Mielestäni voi olla jopa loukkaavaa 
kehottaa ihmisiä kuluttamaan, sil-
lä taustalla voi olla työttömyyttä ja 
muita vaikeuksia. Ei kansantalou-
den pystyssä pito ole kotitalouksi-
en tehtävä - kyllä se on vientiteol-
lisuus, jolla on nyt olennaisin mer-
kitys. Mutta jos kotitalouden ra-
ha-asiat ovat kunnossa ja työpaik-
ka näyttäisi suhteellisen varmalta, 
en näkisi mitään syytä olla sordino 
päällä tai pukeutua säkkiin ja tuh-
kaan. Ja mitä tulee lainan maksami-
seen, olen sitä mieltä, että aina pa-
rempi, mitä vähemmällä velalla voi 
tulla toimeen. Silloin on paremmin 
varautunut mahdollisiin vaikeuk-
siin. Mutta eivät kuluttaminen ja 
lainan maksaminen ole vaihtoehto-
ja keskenään, vaan kannattaa etsiä 
itselleen sopiva yhdistelmä.

Mihin nyt kannattaa sijoittaa? 
Myös nykytilanteessa pätee si-
joittajan perussääntö, jonka mu-
kaan korkeaa tuottoa seuraa yleen-
sä myös suurempi riski. Kannat-
taakin ensin miettiä, paljonko kes-
tää riskiä ja kuinka pitkäksi aikaa 
pystyy sijoittamaan rahojaan. Mi-
tä lyhyempi sijoitushorisontti, sitä 
turvallisempaan paikkaan kannat-
taa sijoittaa ja päinvastoin; mitä pi-
dempi sijoitushorisontti, sitä riski-
alttiimman sijoituksen voi tehdä. Ja 
sijoitusten kanssa kannattaa muis-
taa aina se, että mitään ei ole me-
nettänyt romahduksenkaan myötä, 
jos ei ole realisoinut sijoituksiaan 
tai kaikki ei ole yhden kortin varas-
sa. Tärkeintä on säilyttää maltti. 

Miten tavallinen asuntolainan 
haltija tietää, milloin kannattaa 
vaihtaa viitekorkoa?
Ainakin seuraamalla tilannetta leh-
distä tai netistä. Esimerkiksi mei-
dän sivuiltamme www.op.fi löytyy 
paljon hyvää ja ajankohtaista tie-
toa. Aina voi myös tulla pankkiin 
juttelemaan.

Ovatko lainansaantiehdot 
kiristyneet?
Toki joudumme olemaan rahoi-
tuksen suhteen harkitsevaisia, sillä 
meidän on kyettävä lunastamaan 
lupauksemme siitä, että asiakkaam-
me saavat halutessaan talletuksen-
sa pois. Siihenhän koko pankkitoi-

minta perustuu. Siksi emme myön-
nä liian suuria lainoja emmekä ota 
turhia taloudellisia riskejä. Pitkäl-
lä tähtäimellä se on siis asiakkaan-
kin etu.

Mitkä ovat pankkialan näkymät 
Osuuspankin vinkkelistä?
Meillä luottotappiot eivät ole vielä 
kasvaneet, sillä olemme peruspank-
ki, johon kansantaloudelliset laskut 
vaikuttavat viiveellä. Ongelmat nä-
kyvät meillä todennäköisesti tämän 
vuoden lopulla ja ensi vuonna, el-
lei tilanne ala tästä parantua. Mutta 
silloinkaan meillä ei tule olemaan 
hätää. Noudatamme tarkkaan va-
rovaisuuden periaatetta, eli huoleh-
dimme siitä, että pahimmissakin ti-
lanteissa taseemme kestää. Meillä 
on myös tehokas Osuuspankkien 
turvaverkosto, joka vastaa yksittäi-
sen pankin ongelmista. Viime vuo-
den taloudellinen epävarmuus on-
kin näkynyt meillä toistaiseksi lä-
hinnä talletuskannan ja markkina-
osuuden kasvuna. Ihmiset pitävät 
Osuuspankkia luotettavana.

Mitä Osuuspankin kevääseen 
kuuluu?
Ennen kaikkea edustajiston vaalit 
9.-16. toukokuuta. Toivoisimme 
tietysti, että mahdollisimman mo-
ni omistajajäsenistämme osallistui-
si vaaleihin äänestämällä tai asettu-
malla ehdolle. 

KurKiStuS KeiJo maNNeriN KriStallipallooN

Ihmiset pitävät Osuuspankkia luotettavana, sanoo Keski-Suomen Osuuspankin toimitusjoh-
taja Keijo Manner.

Viime vuoden kesä oli monella ta-
valla taitekohta kansainvälisessä ta-
loudessa. Yhdysvalloista ja tarkem-
min sikäläisten asuntolainojen on-
gelmista purkautumaan lähtenyt 
kriisi alkoi näyttää yhä todennäköi-
semmin kansainväliseltä kriisiltä. 
Yhdysvalloissa kriisi kaatoi pankke-
ja ja monen asiantuntijankin yllät-
täneellä voimalla ja nopeudella ran-
tautui nopeasti myös Eurooppaan.

Valvonta markkinoilla petti pa-
hasti. Seuraavaksi syntyi luotta-
muskriisi, kun raha ei enää liikku-
nut pankista toiseen. Pankit eivät 
luottaneet toisiinsa. Tämä puoles-
taan heijastui nopeasti yritysten ti-
lanteeseen. Kun yritys ei saa pankis-

ta lainarahaa, niin jäävät investoin-
nit tekemättä ja hyvin nopeasti ol-
laan suurissa vaikeuksissa.

Kun yritysten tulokset heikkene-
vät, supistuvat samalla kuntien yh-
teisöverotuotot. Saman ilmiön toi-
nen puoli on ansiotuloverotuoton 
pieneneminen työttömyyden kas-
vaessa. Kuntien tulot siis pienene-
vät varmasti. Samaan aikaan niil-
lä on aiemmat velvoitteet järjestää 
palvelut. Yhtälö on vaikea. Jostain 
täytyy säästää, mikäli hallitus ei ha-
lua tukea kuntia syvenevän kriisin 
keskellä.

SDP:n toistuvista esityksistä huo-
limatta hallitus ei ole elvytyksessään 
huomioinut kuntia. Pankkeja ja 

yrityksiä on tuettu, mutta ei kuntia. 
Tämä johtaa pahimmillaan heikke-
neviin palveluihin, verotuksen ki-
ristymiseen ja kuntien työntekijöi-
den irtisanomisiin. Kyseessä on sel-
vä arvovalinta. 

Sosialidemokraattien johta-
massa Norjassa on tehty toisen-
lainen valinta.

Norjan tammikuussa julkista-
man elvytyspaketin suurin yksit-
täinen osa oli kunta-alan potti. Yh-
teensä 20 miljardin kruunun pake-
tista peräti 6,7 miljardia kruunua 
suunnataan kunta-alan kohteisiin. 
Rahalla käynnistetään hankkeita jo 
tänä vuonna. Tarkoitus on välittö-
mästi luoda esimerkiksi 1500 hoi-

va- ja hoitokotipaikkaa vanhuksille. 
Muita kohteita ovat muun muassa 
oppisopimuskoulutus ja kunnallis-
ten rakennusten korjaus.

Myös syntymäkaupunkini Jy-
väskylä on kuntaelvytyksen tar-
peessa. 

Talouskriisi näkyi kaupungissa 
joulukuussa, jolloin yhden kuu-
kauden aikana työttömien työnha-
kijoiden määrä kasvoi peräti 16,7 
%. Erityisen vaikea työllisyyskehi-
tys on nuorimpien ihmisten koh-
dalla. Moni nuori on jo jäänyt krii-
sin ensiaallossa työtä vaille.

Uuden Jyväskylän työntekijöi-
den eräänlaisena tuulensuojana ta-
lousmyrskyssä toimii liitoksen yhte-

ydessä sovittu määräaikainen suoja 
irtisanomisilta. Toisaalta, kaupunki 
joutunee sopeuttamaan talouttaan 
muuta kautta kymmenillä miljoo-
nilla euroilla. Nokian ilmoitus läh-
teä kaupungista ei olisi voinut tul-
la huonompaan aikaan. Laskennal-
linen verotulojen menetys pahim-
massa tapauksessa on peräti 3 – 4 
miljoonaa euroa. Sillä rahalla järjes-
täisi jo aika monta uutta hoivatyön-
tekijää tai korjaisi kouluja.

Oikeistolainen talouspolitiikka 
johti siihen, että markkinavoimil-
le annettiin vapaat kädet. Nyt tämä 
politiikka on kärsinyt maailmanlaa-
juisen haaksirikon ja kärsijöiksi uh-
kaavat Suomessa jäädä kuntapal-

veluja käyttävät ihmiset, niin elä-
keläiset, sairaat, kuin lapsiperheet-
kin. Pankkien ja yritysten tukemi-
nen ei riitä varmistamaan ihmisten 
hyvinvointia.

Suomen porvarihallitus on kui-
tenkin valinnut tämän tien, Nor-
jan sosialidemokraattinen hallitus 
toisen.  Minä uskon, että nyt oli-
si sosialidemokraattisen ja ihmi-
sistä huolta pitävän talouspolitii-
kan aika.

                       Jutta Urpilainen
SDP:n puheenjohtaja

 

talouSKriiSi iSKee SeuraaVaKSi Voimalla KuNtiiN

Nuoriso - ja asukastila Lohikoskelle tar-
vitaan nopeasti. Lohikosken Sosialidemo-
kraattien ensin yksin tekemään kansalais-
aloitteeseen ovat tulleet mukaan Lohikos-
ken Kokoomus, Keskusta kunnallisjärjestö, 
Lohikosken kirkko ja Lohikosken koulu. 
Aloitteessa vaaditaan nopeata ratkaisua ja 
esimerkiksi viipaletalon tuomista paikalle. 
Taikka joku muu ratkaisu asian korjaami-
seksi. Aloitteen tekijät ovat huolissaan las-
ten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymi-
sestä. Päihteitten käyttö ja erilaisten kemi-
kaalien haistelu eli ”imppaaminen” on lii-
an monen nuoren harrastus.

Aloite on saanut myönteisen vastaan-
oton Kulttuuri- ja nuorisolautakunta ja 
Liikuntalautakunta ovat esittäneet omat ti-
latarpeensa Jyväskylän Tilapalvelulle.

Huonetilaohjelmassa Nuoriso - ja asu-
kastillaan tulisi Sali 120 neliötä, kerho-
huone 60 neliötä, keittiö 20 neliötä, toi-
misto 20 neliötä, varasto 10 neliötä. Lisäk-

si liikuntapuoli tarvitsisi sosiaalitilat 10 ne-
liötä, pukutila 40 neliötä, autovaja 35 ne-
liötä ja varasto 10 neliötä. Lisäksi wc tilat 
12 neliötä  ja  muita pieniä tiloja yhteen-
sä tilaa tarvittaisi 288 neliömetriä. Alusta-
va kustannus arvio 750 000 €. Vuokraa ti-
lapalvelulle jouduttaisiin maksamaan noin 
70 000 € vuodessa. Lisäksi pitää palkata 
kaksi uutta nuorisotyöntekijää. 

Kaupungin sivistys palveluiden tulee 
esittää tilapalvelulle tilojen rakentamis-
ta kaupungin investointiohjelmaan 2010. 
Keväällä 2009 käytävissä neuvotteluissa.

Olen tietoinen kaupungin tiukasta talo-
udellisesta tilanteesta, mutta pidän nuori-
so – ja asukastilan rakentamista erittäin tar-
peellisena ennalta ehkäisevän toimena.

Suunnitelma on hyvä ja se tulee toteut-
taa. Lohikoski on niitä harvoja asuin aluei-
ta jossa ei ole nuorisotiloja ja se näkyy häi-
riökäyttäytymisenä. (A-R Laosmaa) Lohikosken Sosialidemokraattien nuorisojaosto puheenjohtaja Anna - Riikka Laosmaa ja jaoston jäsen Jarno Välinen 

esittelevät taiteilija Alpo Lahtisen luonnospiirrosta Nuoriso - ja asukastilasta. Nuorisolautakunnalta odotetaan aktiivis-
ta otetta tilan saamiseksi. Anna - Riikka on nuorisolautakunnan jäsen ja Jarno on kaupungin hallituksen varajäsen.   

NuoriSotila 
loHiKoSKelle



Palokkaan keväällä val-
mistuva tekonurmi tulee 
kreivin aikaan. Palokan 
Riennossa luvataan sille 
ahkeraa käyttöä.

Jyväskylässä on käytössä ensi ke-
sänä jo neljä tekonurmikenttää, 
kun sekä Vehkalahden toinen et-
tä Palokan ensimmäinen kenttä 
valmistuvat.

Palokassa oltaisiin jouduttu 
lopettamaan jalkapallon harras-
taminen käytännöllisesti katso-
en kokonaan, jos tekonurmea 
ei olisi toteutettu, toteaa Palo-
kan Riennon sihteeri Ilpo Luo-
ma-aho.

Uusi kenttä ei kuitenkaan li-
sää harrastustilaa, koska koulu-
keskuksen hiekkakenttä on vii-
me syksystä lähtien ollut väistö-
tilojen valtaamana. Näin täys-
mittaisia kenttiä tulee Palokassa 
olemaan kaksi, valmistuva teko-
nurmi ja urheilukentän luon-
nonnurmikenttä.

Kuntaliitoksen myötä on myös 
seuroissa jouduttu uudenlaisen 
tilanteen eteen, sillä tiloja on nyt 
jakamassa enemmän seuroja ja 
harrastajia kuin ennen. 

Mutta toisaalta tarjolla on 
myös enemmän tiloja, esimer-
kiksi Hipposhalli ja Vehkalam-
men kentät ovat parilaistenkin 
käytössä. Toivoisimme, että vuo-
rojaoissa huomioitaisiin lähilii-
kuntapaikat ja jokaisessa kau-
punginosassa vaikuttavat seurat 
pystyisivät tarjoamaan riittävän 
hyvät olosuhteet kodin lähellä 
erityisesti vasta harrastusta aloit-
televille pienimmille nappuloil-
le, Luoma-aho esittää.

PaRissa on tärkeää oman 
asuinalueen rooli ja tämän voi 
todeta seuran toiminta-ajatuk-
sesta:

Palokan Riento PaRi on Pa-
lokan ja sen ympäristön alue-
seura, johon kaikki jalkapallo-
liikunnasta kiinnostuneet ih-
miset ovat tervetulleita. Tar-
joamme jokaiselle alueemme 
asukkaalle mahdollisuuden 
harrastaa jalkapalloa heidän 
kykyjensä mukaisesti.

Koulutusta tulee tukea

Alkava kausi on seuran 44:s. 
Kymmenen vuotta sitten silloi-
sen puheenjohtajan Kalevi Kie-

silän johdolla alkanut kehittä-
mistyö on kantanut hedelmää 
ja PaRi on nykyisin Keski-Suo-
men kolmanneksi suurin jalka-
palloseura.

Olemme iloisia kasvavasta har-
rastajamäärästä ja se pistää mei-
dät kaikki miettimään kuinka 
pystymme pitämään positiivisen 
vireen yllä. Yli neljäsataa lisenssi-
pelaajaa, parisataa aikuista omas-
sa korttelissaan, satakunta toimi-
jaa ja liki tuhat vanhempaa te-
kee meistä melkoisen kansanliik-
keen, sihteeri ynnäilee iloisena.

Vuosien varrella on kuultu 
paljon puhetta ja annettu arvos-
tustakin ns. kolmannen sektorin 
työlle. Kuitenkaan pelkällä kii-
toksella ei elä kissakaan. 

Kuntaliitoksessa saatiin maa-
laiskunnan puolelta koko kau-
pungin käytännöksi maksutto-
mat liikuntapaikat alle 18-vuo-
tiaille. Tämä on hyvä erityisesti 
silloin, kun aloittelijoille järjes-
tetään toimintaa. Toinen, vielä-
kin kopioitavissa oleva käytäntö 
voisi olla koulutuksen tukemi-
nen. Maalaiskunnassa ymmär-
rettiin, että seurat eivät voi vasta-
ta kasvaviin haasteisiin ilman et-
tä valmentajia ja muita toimijoi-
ta koulutetaan jatkuvasti, esittää 
Luoma-aho.

Palokan Riennon, lyhyemmin 
PaRin toimintaan pääsee tutus-
tumaan sivujen 

www.pari.org kautta.
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Ainolassa tammikuun lopussa pi-
detyssä Jyväskylän Työväenteatte-
rin kesän 2009 näytelmien info-ti-
laisuudessa oli runsaasti väkeä pai-
kalla kuuntelemassa kesän näytel-
mien ohjaajien Janne Lahtian ja 
Aleksander Anrian (vierailija Rii-
himäen teatterista) mietteitä tule-
vasta kesästä. Kesän 2009 näytel-
minä ovat Jääkärin morsian ja lap-
sille sekä lapsenmielisille Rölli ja 
Metsänhenki. 

Jääkärin morsian on alkuaan 
Sam Sihvon kirjoittama laulunäy-
telmä, joka esitettiin ensimmäisen 
kerran 17. helmikuuta 1921 Suo-
men Kansallisteatterissa. Näytel-
mä kertoo jääkäreistä, jotka ovat 
Saksassa sotilaskoulutuksessa val-
mistautuakseen Suomen vapautus-
taisteluun. 

Jääkärin Morsian -näytelmän en-
si-ilta on keskiviikkona 17.6., ja 

näytelmä esitetään myös Ainolan 
juhannusjuhlassa 19.6.

Rölli ja Metsänhenki -näytelmä 
kertoo Rölli-peikosta ja hänen ys-
tävistään, jotka lähtevät seikkailul-
le ja löytävät pian itsensä mennin-
käisten maasta. Siellä he hätyyttele-
vät menninkäiset pois, mutta Röl-
li ystävystyy Milli-menninkäiseen. 
Röllin ja hänen ystäviensä täytyy 
tehdä jotakin, ja loppujen lopuk-
si kaikki selviää. Rölli ja metsän-
henki astuvat näyttämölle ensi-il-
lassa 4.8.

Jääkärin Morsian -näytelmän 
ensimmäiset lukuharjoitukset ovat 
juuri alkaneet ja roolijaot tehty. 

Jääkärin Morsian -näytelmään 
etsitään vielä laulutaitoisia miehiä. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
toimisto@jkltyovaenteatteri.fi 
tai 050 571 3537. 

aiNolaN 
teatteriKeSä 

2009

• 11.03.2009 Palokan Sosialidemokraattien kevät-
kokous Lounaskahvila Wilimannin kabinetissa klo 
18.00 (Euromarketin yläkerta). Kokouksessa esitel-
möi EU:n tulevaisuudesta Euroopan parlamenttivaa-
lien ehdokas Kalevi Olin.
Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita 
kuuntelemaan esitystä.

• 11.04.2009 klo 12.00 – 14.00 MEPPI - ehdokas 
Kalevi Olinin tapaaminen Euromarketin edessä.

• 13.06.2009 klo 11.00 – 13.00 lasten leikkimielinen 
rantaonkitapahtuma Ruusuonki järjestetään tänäkin 
kesänä Kirrin uimarannassa. 

• Heinäkuun alussa lähdetään yhdistyksen 
perinteiselle teatterimatkalle Ainolan kesäteatteriin 
katsomaan Jääkärin morsiamen esitystä. Mukaan 
halukkaat yhdistyksen jäsenet voivat ilmoittautua 
kevätkokouksessa tai puhelimitse 
Timo Korhoselle 044 3416207.

• Syyskuun ensimmäisellä viikolla järjestetään 
Politiikan viikon tapahtuma. Tarkempi ajankohta ja 
paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Muistoja Ainolan viime kesältä: Mustalaisleiri muuttaa tai-
vaaseen.

paloKaSSa tapaHtuu 
KeVäällä Ja KeSällä 

uuSi JalKapalloKeNttä toSi 
tarpeeSeeN paloKaSSa

Samanaikaisesti saattaa Palokan kahdella kentällä ja niiden ympäristössä liikkua pallon perässä 
jopa yli kaksisataa tyttöä ja poikaa. Näin investoinnit tulevat tehokkaaseen käyttöön.

Tekonurmi ei kulu ja sen käyttöaste saadaan korkeaksi. Kausi voidaan aloittaa heti kun lumi saadaan poistettua. Kuva on otet-
tu viime vuoden huhtikuun alussa, jolloin Jyskän kenttää oli käytetty jo reilun kuukauden ajan.
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Palokan alueen oppilaat ovat kokeneet kovia vii-
me vuosina. Lukuisat sisäilmaongelmat ovat ai-
heuttaneet monenmoisia vaivoja tulevaisuutem-
me veronmaksajille. Onneksi, vihdoin ja viimein, 
näkyy valoa perusopetuksen oppiputken päässä. 
Tämän vuoden aikana käynnistyvät Keski-Palo-
kan koulun peruskorjaus- ja laajennustyöt, Palo-
kan koulukeskuksen uudisrakennushanke käyn-
nistyy vuonna 2010 ja Tyyppälään rakennettava 
uusi päiväkoti-koulu-rakennushanke aloitetaan 
mahdollisesti vuonna 2011. 

Keski-Palokan koulun oppilaat siirtyvät en-
si syksynä väistötiloihin Mankolaan, ja  Palokan 
yläkoulun oppilaat siirtyvät syksyllä 2009 opis-
kelemaan koulun ympäristöön sijoitettuihin vä-
liaikaisiin tilaelementtirakennuksiin: suikaleisiin, 
viipaleisiin ja kaitaleisiin, sekä Heinämäentie 9 si-
jaitsevaan vuokrakiinteistöön (tekniset oppitun-
nit). Liikuntatunteja varten Palokan liikuntakes-
kuksen yhteyteen rakennetaan n. 750 neliön suu-
ruinen teräsristikkorakenteinen eristetty pvc-hal-
li.  Tyyppälän koulun oppilaat sen sijaan odotta-
vat koulun pihamaalle uusia tilaelementtiraken-
nuksia ja opiskelevat sillä välin väliaikaistiloissa 
Harkkotie 2:ssa ja Raivaajantie 1:ssä. 

unohtuivatko vaalien alla tehdyt 
lupaukset 

Peruskoulun tulevaisuus näyttää hyvältä. Mutta 
miten on lukion laita? ”Nuorten ääni kuuluville 
päätöksenteossa”. ”Nuoret mukaan politiikkaan”. 
Nämä ovat lauseita, joita puolueet kailottavat – 

jotkut jopa niin, että korvat heiluvat. Palokan lu-
kion päätöstä tehdessä oli mahdollisuus ihan käy-
tännössä toteuttaa noita mainossloganeita. Mut-
ta kuinka moni politiikantekijä voi allekirjoittaa 
niin tehneensä. Sivistyslautakunta teki asiantun-
tijapäätöksensä hyvin vähäisellä kuulemisella. Asi-
an suuruus olisi vaatinut laajemman käsittelyn, 
se olisi pitänyt viedä valtuustoon. Eikö yli 3000 
kuntalaisen allekirjoittamilla kansalaisadresseilla-
kaan ole mitään merkitystä? Näitä pohtiessa ei voi 
olla miettimättä – tätäkö se politiikan tekeminen 
on – edessä yhtä, takana toista. Onpa kuulolla ol-
lut puhetta selkään puukottamisestakin.

Keskustelua, jossa keskitytään puhumaan asia-
kokonaisuudesta eri vaihtoehtoja rehellisesti tar-
kastellen, kannattaa pitää yllä. 

Kumileimasimia ei tarvita

Talouden ollessa ahtaalla ei pidä tehdä hätiköity-
jä päätöksiä, vaan päätösten tulee pohjautua kaus-
kantoisiin, perusteltuihin ratkaisuihin. Niin lu-
kioverkon kuin perusopetuksen suhteen. Niin tä-
män hetken kuin tulevaisuudenkin tarpeisiin. Si-
vistyslautakunnan vastuulla onkin tarkkailla, et-
tä suunnitteilla olevat peruskoulujen rakennus-
hankkeet toteutetaan siten, että peruskoulu säilyy 
kuntalaisille tarjottavana lähipalveluna koko kau-
pungin alueella. Äänestäjien valitsemien luotta-
mushenkilöiden tehtävä on olla kuntalaisten ää-
nen edustaja. 

Sari Kanala

Tyyppälän koulun pihasta mäenlaskusta tavoitetut lapset tiedustelivat, että joko me pääs-
tään opiskelemaan uuteen ja terveeseen kouluun.
Lapset vasemmalta: Tiia Leppäkorpi 5 v., Johannes Leppäkorpi 5 v., Atte Leppäkorpi 3 v. 
ja Tuukka Korhonen 3 v.

SuKKuloidaaN SuiKaleeSSa, ViipotetaaN 
ViipaleeSSa, ollaaN KaruSSa KaitaleeSSa

Palokassa toimii virkeä eläkeläis-
yhteisö Palokan Eläkkeensaajat ry. 
Olemme noin 150 hengen eläke-
läisjärjestö, joka tarjoaa toimintaa 
eläkepäiviään viettäville. Me ko-
koonnumme maanantaisin kello 10  
kirjaston entisissä tiloissa osoitteessa 
Koivutie 3 ja aloitamme aina viikon 
yhteisellä jumppatuokiolla. Ne, jot-
ka eivät halua voimistella, paranta-
vat maailmaa porinakerhossa. Kah-
vin jälkeen kuoro virittelee laulu-
jaan omassa ryhmässään ja kerhot 
hajautuvat omiin harrastuksiinsa. 
Kerhoja toimii Boccia, muistikerho, 
pokerikerho, liikunta, jne. Seniori-
tanssi alkaa pian ja näytelmäkerhoa 
suunnitellaan, mutta se on vielä ke-
hittelyvaiheessa. 

Matkoja ja retkiä teemme jäsen-
ten esittämiin kohteisiin. Viime 
vuonna vierailimme teatterissa Saa-
rijärvellä ja Karstulassa sekä taide-
näyttelyssä T. Aution luona ja Kivi-
tipussa. Vietimme ihanan kesäpäi-
vän Leppävedellä lettu- ja makkara-
kesteissä, kävimme syksyllä Piritan 
kylpylässä hoidoissa, ja vuoden lo-
puksi vietimme pikkujoulua ja puu-
rojuhlaa. Kerhoissamme vierailee 
myös eri alojen asiantuntijoita luen-
noimassa ajankohtaisista asioista. 

Toimintamme on monipuolista, 
väki mukavaa ja yhteishenki hyvää 
ja rehtiä. Niinpä toivomme saavam-
me lisää jäseniä mukavaan jouk-
koomme ja toivotamme kaikki ter-
vetulleiksi Eläkkeensaajien Keskus-
liiton EKL:n sanoin: Täyttä Elämää 
Hyvässä Seurassa!

Ota yhteys puheenjohtajaan: Ka-
levi Kauppinen, 
puh. 0400 486 587, sähköposti 
kalevi.kauppinen9@luukku.com.  

Palokan lukion lopettamista ja siirtoa Harjulla toimivaan lukioon ovat vastustaneet palokkalaiset opiskelijat, 
opettajat, lasten vanhemmat, Palokan Sosialidemokraatit sekä Jyväskylän Sosialidemokraattien kunnallisjär-
jestö ja valtuustoryhmä yhteisen kokouksensa päätöksen mukaisesti.
Lukion säilyttämistä Palokassa puolsivat Sari Kanala (sd), Lahcen Abahassine (sd), Tarja Viikari (sd), 
Matti Vesa Volanen (vas) ja Marita Tynkkynen (kesk).                     
Lukion lakkauttamisen kannalla olivat Janne Kotiaho (kesk), Aimo Naukkarinen (vihr), Markku Väätäinen (sd), 
Tom Nevanpää (kesk), Juhani Starczewski (kd), Miia Fandi (vihr), Eija Toiviainen (kok) ja Mari Kyllönen (kok.)
Oppilaat kertoivat mielenosoitusjulisteessaan, että he pääsevät seuraavissa kunnallisvaaleissa äänestämään. 
Ketä he äänestävät?

Aamupäivän jumppatuokio.

Kokousväkeä.   

terVetuloa paloKaN 
eläKKeeNSaaJieN JouKKooN!

laSteN KalaStuS-
Kilpailu
paloKaN ruuSuoNKi
Lauantaina 13.06.2009 
Kirrin uimarannassa kello 11.00 – 13.00

Sarjat:    alle 10 vuotta     •   10 - 13 vuotta 

Ei osallistumismaksua, omat onget mukaan, hyvät palkinnot, puffetti.
Ilmoittautuminen iltaisin puh 014 3101286, 044 3416207 tai kilpailupaikalla tuntia ennen
kilpailua. Kilpailun tuomaristoon haluavia lasten vanhempia pyydetään ilmoittautumaan 

edellä mainittuihin puhelinnumeroihin.

Järjestää Palokan Sosialidemokraatit ry
Leikkaa talteen



Huhtasuolla puolivuotta sitten perustettu 
SKISC OY on ripeästi saavuttanut urhei-
luväen tietoisuuden. Pienen hiihtoporu-
kan harrastemielessä alkanut ISC:n tuot-
teiden maahantuonti ja hiihtomatkojen 
järjestäminen Huhtasuolta käsin on saa-
vuttanut asiakaskunnan koko Suomesta. 

”ISC on vahva brandi Virossa ja tulee 
kovalla vauhdilla Suomen markkinoille” 
–kertoo yrityksen yksi osakas Juha Tuik-
kanen, hänen palatessaan juuri Kivijärven 
kansallisten hiihtojen yhteydessä olleesta 
myyntiesittelystä. ISC eli Ilves Sportwear 
Company on ensimmäinen eurooppalai-
nen yritys, joka on saanut arvostetun laa-
tutunnukset. 

”Toimintamme on vielä harrastuk-
sen omaista ja tapahtuu iltaisin ja viikon-
loppuisin kotona tai urheilutapahtumis-
sa mukana olemalla” –kertoo innokkaas-
ti Juha ja jatkaa, että ”on helppo myydä 
pitkälle kehitettyjä tuotteita ja hyvin mo-
nenlaisiin säätyyppeihin soveltuvia vapaa-
ajan vaatteita..” 

Juha itse liikkuu vuosittain useamman 
tuhat kilometriä ja samalla testaa kaikki 
heidän myynnissä olevat tuotteet. Ihmi-
set arvostat tänä päivänä laadukkaita tal-
viliikuntavaatteita, joissa on mukava har-

rastaa erilaisia harrastuksia. Yli 300 tuot-
teen valikoimasta löytyy asut kaikkeen lii-
kuntaan ja vapaa-aikaan.

SKISC OY järjestää myös liikuntamat-
koja ja erityisen suosittu on ollut vuosit-
tain Tartu Maraton –hiihto, jossa Juhal-
la on lähes 10-vuoden kokemus. Seuraa-
vana on toukokuussa järjestettävä Juoksu-
matka Otepäässä. ”SKISC OY tulee palk-

kaamaan henkilökuntaa kysynnän kasva-
essa monipuolisille liikuntamarkkinoille 
lähivuosina” –lisää Juha lähtiessään hiih-
tolenkille Huhtasuon loistaville laduille. 
Huhtasuon lenkkimaastot ovatkin Juhal-
le tuttuja yli 40-vuotta Huhtasuolla hy-
vin viihtyneenä.

Teksti ja kuva Vesa Muhonen
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Lapset ja nuoret eivät voi vaihtaa 
”työpaikkaansa” lääkärin määräykses-
tä. Useita tunteja päivässä, 5-päivä-
nä viikossa he viettävät aikaansa epä-
terveellisessä ympäristössä koulu- ja 
päiväkotirakennusten homehtuessa kä-
siin. Aikuinen saa siirron terveempään 
ympäristöön tai rakennuksessa aloite-
taan mittavat korjausremontit. Lasten 
ja nuorten kohdalla annetaan ajan hoi-
taa – muutaman vuoden kuluttua he 
poistuvat seuraavaan kouluun ja ongel-
ma on poissa päiväjärjestyksestä. Häly-
tyskellojen tulisi soida aikuisten pääs-
sä mutta ei…

Meistä jokainen altistuu huonolle si-
säilmalle. Nämä huonon sisäilman ho-
meet ja itiöt osaavat olla aikamoisia vei-
tikoita – niillä kun on tapana kerääntyä 
vuosien varrella elimistöömme.  Ja näi-
tä altistavia tekijöitä kannamme veres-
sämme sitten koko elämän. Toiset rea-
goivat, toiset eivät. On vain ajan kysy-
mys milloin astma, allergiset reaktiot 
ja muut myrkytysoireet nousevat esiin 
vaikeuttamaan elämäämme.

Hallitus on elvyttävänä toimenpitee-

nä luvannut kunnille peruskunnostus-
rahaa päiväkoti- ja koulurakennusten 
peruskorjausta varten. Kuulostaa hy-
vältä, eikö vaan? Jyväskylän kaupunki-
kin on lähtenyt hakemaan näitä elvy-
tysrahoja, mutta valitettavasti tämä val-
tion elvytyspaketti on aivan liian pieni. 
Mittavia peruskorjauksia ei näillä elvy-
tys-euroilla tehdä, ehkä vähän saadaan 
pientä pintaremonttia aikaiseksi. Perus-
korjattavia kouluja on ihan liian pal-
jon. Jo pelkästään Pohjoinen Jyväsky-
lä-lehden levikkialueelta löytyy ainakin 
Huhtasuon, Lohikosken sekä Palokan 
koulurakennukset. Palokan koulura-
kennusta on korjattu ja korjattu. Lap-
sia ja nuoria on heitelty evakkoon mil-
loin minnekin – hyvä jos vanhemmat 
tietävät missä lapset milloinkin löy-
tyvät. Lohikosken ja Huhtasuon on-
gelmista on oltu hiljaa, kunnes viime 
syksynä virallisesti ilmoitettiin koulu-
jen sisäilmaongelmista. Nyt molem-
mat koulurakennukset odottavat mit-
tavia ratkaisuja. 

Taitaa tämä nykyinen taantuma (jo-
ka taidetaan nykyään jo lausua lama) 

siirtää näitä kouluinvestointeja. Jyväs-
kylän talousarvio on jo jouduttu avaa-
maan ja rahojen jako laittamaan uu-
siksi. Kunnan talous kestää varmas-
ti tämän kuluvan vuoden, mutta var-
sinaiset verokertymän alennukset koh-
distuvat seuraavalle tulevalle vuodelle. 
Uskon, että kouluihin kohdistuneet in-
vestointilupaukset perutaan. Jos kunta-
laisen henkilökohtainen talous menet-
tää osan tuloistaan lomautusten ja irti-
sanomisten seurauksena kohdistuu se 
myös välittömästi kunnan talouteen. 
Oravanpyörä on valmis. Ei taida aut-
taa hallituksen kehotukset pitää yksi-
tyistä kulutusta yllä. Jos ei kukkaroon 
kilahda palkkarahoja, ei myöskään voi 
kuluttaa. Yksinkertainen yhtälö. Jään 
mielenkiinnolla seuraamaan kuinka Jy-
väskylä vastaa lasten ja nuorten työyh-
teisöjen kehittämiseen. Kuinka näiden 
koululaisten ja nuorten käy tässä epä-
terveellisessä maailmassa – onko heillä 
mitään toivoa? Kysynpähän vain.

Marja-Liisa Tuikkanen
Huhtasuon Sosialidemokraatit ry

terVettä peliä

Suomi on kuulunut Euroopan unio-
niin 14 vuotta. Maamme on hyötynyt 
jäsenyydestä monella tavalla. Siitä huo-
limatta unionia ja sen menettelyjä on 
paikallaan arvioida aina jossain mää-
rin kriittisesti. 

Kriittisyyttä tarvitaan siksi, että se 
pitää EU-hurahtaneet hereillä. Toisaal-
ta terveen kriittinen asenne edistää ke-
hitystä yleisemminkin.

On todettava, että tämän päivän 
unioni on erilainen kuin se, mihin Suo-
mi vuoden 1995 alusta liittyi. Unioni 
koostuu nykyisin 499 miljoonasta ih-
misestä ja 27 jäsenvaltiosta. Suomen 
osuus unionin väestöstä on siten run-
saan prosentin luokkaa.

Kuulumalla unioniin Suomi osoittaa 
olevansa osa läntisiä kehittyneitä de-
mokratioita. Vaikka suhteellinen osuu-
temme onkin yhteisössä pieni, yhteis-
työllä Suomi voi vaikuttaa olennaisiin 
asioihin EU-parlamentissa, komissios-
sa ja neuvostossa.

Aloitteellisuudella, määrätietoisuu-
della ja osaamisella tehdään unionissa 
parhaiten työtä Suomen hyväksi. Ke-
säkuussa työnsä aloittava uusi parla-
mentti suuntaa monella tavalla kehi-
tystä myös jäsenvaltioissa.

Parlamentin toimintaan kohdiste-
taan odotuksia. Sen on kyettävä va-
kiinnuttamaan maanosan taloudelli-
nen kehitys, parantamaan työllisyyttä, 
vahvistamaan työntekijöiden oikeuk-
sia ja samalla työehtosopimusten sito-
vuutta sekä naisten ja miesten sama-
palkkaisuutta.

Sillä, että parlamentti kykenee mää-
rittelemään julkisen palvelun ja yleis-

hyödyllisyyden käsitteet, turvataan tär-
keät kuntien, kuntayhtymien ja val-
tion julkiset palvelut tilanteissa, jois-
sa ne alistetaan yltiöpäiselle kilpailul-
le. Toistaiseksi EU-parlamentin poliit-
tinen oikeisto on vastustanut mainittua 
määrittelyä.

Lisätietoa: kalevi.olin@pp.inet.fi  

eu-parlamenttiehdokas Kalevi olin (sd):

tYÖtä SuomeN HYVäKSi
Huhtasuon Hiihto 2000 jatkoi 
Huhtasuon Kisan hiihtojaoston 
toimintaa vuosi tuhannen vaih-
teessa. Aktiivinen seura saavutti 5. 
sijan Suomen Hiihtoliiton yli vii-
den sadan seuran joukossa. Vii-
koittaiset keskiviikon harjoitukset 
ovat pyörineet keskeytymättä vuo-
desta 1978 saakka. Lähes 1000 las-
ta on osallistunut hiihtoharjoituk-
siin vuosien aikana. Osuuspankin 
Hippo Hiihtoihin on 30-vuotisen 
historian aikana osallistunut yli 
5000 lasta.

Huhtasuon alueen latuverkos-
ton kehittämisessä seura on ol-
lut merkittävä tekijä. Seuran aloit-
teesta valaistiin viimeksi Vesitornin 
lenkki. Erilaiset tapahtumat piris-
tävät Huhtasuon normaalia vii-
konloppua, kun sadat hiihtäjät ko-
koontuvat erilaisiin tapahtumiin. 
Ensi kertaa järjestettävä Keski-
Suomi Hiihto kokosi yli 200 hiih-
täjää tammikuun lopussa. Suurin 
tapahtuma oli vuonna 2005 järjes-
tetty Hopeasomman loppukilpai-

lu, johon osallistui yli 1000 nuor-
ta ympäri Suomen.

Esikuvat löytyy omasta takaa, 
kun maajoukkuehiihtäjätär Kir-
si Perälä varmisti paikkansa Libe-
recin MM-kisoihin. Seuran oma 
kasvatti Kangaslammella asuva Si-
ni Alusniemi on tänäkin talvena 
hiihtänyt kansallisissa kisoissa voi-

tosta voittoon naisten sarjassa.
Seuran toiminnasta saa lisätietoa 

nettisivuilta 
www.huhtasuonhiihto2000.fi tai 
tulemalla keskiviikkona klo 18.00 
Huhtasuon Liikuntapuistoon. 

Teksti Juha Tuikkanen

HuHtaSuolla Vireää HiiHto-
toimiNtaa Yli 30-Vuotta

Tuulessa ja sateessa on miellyttävämpi liikkua laadukkaissa asuissa.

HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT RY

KEVÄTKOKOUS
Paikka: Nevakadun Päiväkeskus, Nevakatu 2
Aika: 11.3.2009 klo 18.00
 
Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat   
Jyväskylän sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön uusi 
puheenjohtaja TONY MELVILLE  kertoo 
Uuden Jyväskylän haasteista.
Kahvitarjoilu klo 17.30

TERVETULOA!

EU-parlamenttiehdokas Kalevi Olin tavattavissa 
torstaina 16.4.2009
Klo 18.00 Kolikkotupa, Kolikkotie 2
Klo 19.00 Huhtasuon päiväkeskus, Nevatie 2. 
Tule kuulemaan ja kysymään!

Kannattaako EU-vaaleissa äänestää?

EU-VAALIEHDOKAS 
JENNY LINDBORG
tarjoaa päiväkahvit Nevakadun 
Päiväkeskuksessa, Nevakatu 2.
lauantaina 14. 3. 2009 klo 14.00

Tule tutustumaan ja kuulemaan 
hänen ajatuksiaan EU:n toiminnasta.    
TeRveTulOa !

laatua liiKKuVille

Kansainvälinen Naistenpäivä  
monikulttuurinen kohtaaminen

8.3.2009 klo 15.00-17.00
Huhtasuon palvelukeskus Nevakatu 2

Ohjelmassa:  Naisen ylistyslaulu
                      Runonlausuntaa
                      Musiikkia
                      Vapaata keskustelua naisen 
                      asemasta eri kulttuureissa
Kahvitarjoilu      Tervetuloa

Lähtö maanantaina 13 heinäkuuta paluu 15 päivä
Matkan hinta on 245 € ja siihen sisältyy: 2 aamiaista ja päivällistä, 
kiertoajelu, käynti Viipurin linnassa, viisumi
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Raimo Rajanen p. 045 679 8234 tai
sähköposti: raimo.rajanen@netti.fi

LÄHDETÄÄN 
VIIPURIIN!

KoLIKKoTUPA
KoKoUKSIEn JA PERHEJUHLIEn 

PIToPAIKKA
Kolikkotie 2 C, Jyväskylä 40320
Kokoustila ja juhlatila 50 henkeä, 

kabinetti/keittiö 15 henkeä
Varaukset Pirkko Pirtinsola 041 5444 901 
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 Monikko ry on perustettu keväällä 2008. Se alkoi 
Virma-projektista, joka päättyi 31.12.2008. Silloin 
muutama energinen, iloinen, aktiivinen, luova ja 
koulutettu venäjäkielinen henkilö pitkien keskus-
telujen ja useiden tapaamisten jälkeen päätti pe-
rustaa yhdistyksen, Monikko ry:n. Nämät ihmiset 
ovat tutustuneet ja ystävystyneet Virman kautta. 
He ovat olleet mm. vapaaehtoisina ohjaajina pro-
jektissa ja halusivat auttaa projektia omalla panok-
sellaan, osaamisellaan ja  kokemuksellaan.

 Virmassa he ovat olleet mukana alusta lähtien. 
He olivat asiakkaiden kanssa erilaisissä tehtävis-
sä musiikin, liikunnan, valokuvauksen sekä muun 
virkistyksen parissa. Innokkaat ohjaajat ovat päät-
täneet luoda pysyvää toimintaa ja säilyttää ver-
kostoa perustamalla Monikko-yhdistyksen.

Mielekkään elämän verkosto eri ikäisten ja eri-
laisten ihmisten kesken, joka sisältää kontaktit 
suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä asuin-
alueilla, on hyvin tärkeä asia. Vielä tärkeämpää 
on luotujen toimivien kontaktien ylläpitäminen. 
Projektit päättyvät, mutta hyvät käytännöt ja uu-
det ideat kannattaa ehdottomasti käyttää hyväk-
si jatkossa. Kolmevuotinen Virma-projekti päät-
tyi 31.12.2008 ja siitä jäi positiivisiä vaikutuk-
sia kaupungin asuinalueiden monikulttuurisuu-
den kehittämiselle. Tiiville yhteistyölle Virman ja 

kumppaneiden kanssa Kuokkalassa, Vaajakos-
kella,   Huhtasuolla ja keskustassa oli jatkosuunni-
telma, uusi Kohta-hanke, joka oli suunnattu ikään-
tyville maahanmuuttajille. Valitettavasti hanke ei 
saanut myönteistä rahoituspäätöstä   RAY:lta. Mo-
nikko ry on tehnyt ehdotuksia asuinaluekumppa-
neille lähteä yhdessä toteuttamaan jatkosuunnitel-
mia sekä kehittämään ja ideoimaan uutta. Ehdo-
tukset on hyväksytty ja tänä vuonna valmistelem-
me ja toteutamme yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuk-
sia. Esimerkiksi Keski-Suomen Venäjä-seurojen 
kanssa suunnitellaan valokuvanäyttelyä ja kan-
sainvälistä trubaduuri-festivaalia Vaajakoskella. 
Kuokkalan asukkaat ry:n, Ainolan työväenteatteri-
yhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa parhail-
laan suunnitellaan yhteisiä tapahtumia Ainolas-
sa, mm Elonkorjuujuhla. Martta-yhdistysten, elä-
keläisjärjestöjen, Lohikosken ja Huhtasuon  Sosi-
alidemokraattien kanssa löysimme myös yhteisiä 
intressejä ja tavoiteita. Lähiaikoina tulee lisätietoa 
Monikko ry:stä. Tapahtumien ja  tilaisuuksuuden 
avulla sekä suorien kontaktien kautta voisitte tu-
tustua jäseniimme ja kumppaneihimme.

 Tervetuloa toimintaan!   Tiedustelut: Galina Ah-
tamo (pj), puh. 050 35 88 193 tai sähköpostitse 
monikko.yhdistys@gmail.com .

UUSI YHDISTYS: MonIKKo RY
История объединения Моникко началась с 
Вирма-проекта, а точнее с весны 2008 года, 
когда несколько энергичных жизнерадост-
ных активных творческих образованных рус-
скоязычных энтузиаста после долгих встреч и 
обсуждений общих важных вопросов, решили 
создать объединение. Они и познакомились-то 
все в Вирме, поскольку являлись доброволь-
цами и желали помочь проекту своими знани-
ями и умениями. 

Они работали по различным направлениям 
проекта с самого начала- музыка, фотогра-
фии, спорт, развлекателные мероприятия.. В 
результате деятельности проекта,особенно 
в завязывании интересных контактов между 
имигрантами и финнами разных возрастов и в 
разных районах, они решили продолжить это 
направление и развить деятельность по новым 
увлечениям, сохранив завязанные контакты, 
если деятельность проекта закончится. 

Вирма-проект, просуществовав почти 3 го-
да, на самом деле закончился 31.12.2008, но 
оставил очень весомый след в истории раз-
вития многокультурных связей между ста-
реющими имигрантами и финнами в раз-
ных районах города Ювяскюля. Были завя-
заны плодотворные контакты с районами 
Куоккала,Вааякоски,Хухтосуо и центральным 
районом, которые принесли положительные 
результаты и уже строились планы на буду-

щее.
Но новый проект для пожилых имигрантов 

с названием Кохта, денежной поддержку не 
получил.

Объединение Моникко внесло своё пред-
ложение о продолжении сотрудничества ком-
паньонам Вирмы, для осуществления заду-
манного вместе и развитии новых идей в со-
трудничестве. Предложение было принято 
и уже в этом году готовится ряд совместных 
мероприятий. Так например, летом совмест-
но с русско-финскими обществами Средней 
Финляндии планируется провести в Вааяко-
ски фестиваль российских и финских бар-
дов, а также фотовыставку в разных районах 
Ювяскюля,Суолахти,Петаявеси. В Куоккала, 
совместно с объединением жильцов,театром 
в Айнола и другими обществами, тоже плани-
руются мероприятия. к примеру праздник уро-
жая. Объединение Март, социал-демократы 
из Лохикоски и Хухтасуо также заинтересова-
ны в совместной работе на благо развития об-
щей цели.

В ближайшее время на совместных меропри-
ятиях вы сможете узнать больше о Моникко и 
познакомиться поближе с членами этого объ-
единения и их партнерами. Контакты: 
Галина Ахтамо (председатель) 
тел. 050 3588193, 
e-mail: monikko.yhdistys@gmail.com

Объединение МОниккО

Blom Jari toiminnanjohtaja 

Halttunen Simo eduskunta-avustaja, YTM

Hatzitoliou Pirjo lähihoitaja, yrittäjä 

Heikkilä Terttu asianajaja, varatuomari 

Honkonen Raimo rakennusmestari 

Hovikoski Mervi sairaanhoitaja

Hynynen Marjatta suurtaloudenemäntä

Jussila Petri projektipäällikkö, FL

Jääskeläinen Minna AMK-opiskelija 

Kaskivaara Leena opiskelija 

Kauppinen Marko webmaster, pc-tukihenkilö

Kinnunen Raimo lähettäjä, eläkeläinen

Kuusijoki Kari autonkuljettaja

Kuorttinen Raija järjestösihteeri

Kärkkäinen Anna-Leena liikunnanohj., opiskelija 

Laine Pekka virastomestari 

Lahdelma Eva sairaala-apulainen, eläkeläinen

Lehtinen Annikki eläkeläinen 

Lehtonen Joel opiskelija 

Leppänen Lea sairaanhoitaja 

Leskinen Kirsti erityisopettaja 

Melville Tony lehtori, toimittaja

Mikkonen Ilkka erikoislääkäri

Naskinen Satu opiskelija 

Parkkinen Minna myyjä, hum.kand. 

Paukama Merja sairaanhoitaja, TtM

Peiponen Ari postimies 

Pihlajaniemi Noona opiskelija

Pynnönen Simo ylöslyöjä

Saarela Kerttu ruokapalvelutyöntekijä

Stahl Marjatta sairaanhoitaja 

Suomi Kimmo professori 

Tirkkonen Aune toimistosihteeri, eläkeläinen

Torikka Jukka järjestösihteeri, opiskelija 

Väätäinen Markku YTM 

Jäsenalue 2. Jyväskylä

Uusi Jyväskylä on ollut  totta 
muutaman kuukauden ajan. Lama 
on ollut päivänsana jo muutaman 
kuukauden. Se tuo mukanaan lisää 
työttömiä ja perheiden taloudelli-
nen hätä lisääntyy. Leipäjonot kas-
vavat edelleen. Huhtasuolla toimii 
Elämän Leipä ry, joka jakaa Huh-
takeskuksessa vuokratiloissaan ruo-
ka-avustuksia tarvitseville. He jaka-
vat myös alueella asuvian EU-kas-
sien saajille heidän kassinsa, vii-
mevuonna 1046 kassia. Tavallisen 
avustuskassin voi saada joka toi-
nen viikko. Kuukausittainen  haki-
joiden määrä on noin 600 henki-
löä. Tämä paikka on huhtasuolais-

ten postinumero 40340 ja 40320 
ainoa paikka josta he saavat avus-
tusta. Heille ei anneta avustus-
ta Katulähetyksen Sammonkadun 
toimipisteestä. Eli se ei kata koko 
kaupunkia. Vuokranantaja korot-
ti vuodenvaihteessa vuokraa 5,00 
eurosta 8,00 euroon neliöltä. Tä-
mänvuoksi avustuskassin hintaa pi-
ti myös korottaa se on nyt 3,50 eu-
roa / asiakas.
Meillä Huhtasuolla köyhät kustan-
tavat itse ́ " köyhäinapunsa ". Huh-
tasuolaisille avustuksenkin saami-
nen on  kalliimpaa kun muualla 
kaupungissa. Se on väärin ja epäoi-
keudenmukaista. Oikeasti ei mis-

sään saisi periä rahaa annettavis-
ta kasseista. 
Hyväntahtoiset ja pyyteettömästi 
toimivat ihmiset huolehtivat heille 
jaettavaa ruokaa kauppaliikkeistä ja 
leipomoilta sekä myös Sammonka-
dultakin  jos heillä on ylimääräistä. 
Yhteiskunnan on kannettava  osa-
vastuunsa vuokra yms. tukena ku-
luista. Myös seurakuntaa haastan 
mukaan auttamaan myös Huhta-
suolla tapahtuvaa avustustyötä.

Hyvää kevättä kaikille toivottaa 
Marjatta Hynynen

 Huhtasuon Sosialidemok-
raattien puheenjohtaja.

Kuntavaalit pidettiin kolmen kun-
nan yhteisinä uuden Jyväskylän ai-
kaansaamiseksi. Entisen maalais-
kunnan ehdokkaat pärjäsivät suh-
teellisen hyvin vaaleissa ja myö-
hemmin luottamusmiespaikkaja-
ossa.

Ennen virallista yhdistymistä saa-
tiin laadittua nopeasti taloussuun-
nitelmat ja budjetit, järjestäytymis-
sopimuksen suuntaviittojen mu-
kaisesti. 

Heti alkuvuodesta 2009 alkoi 
maailmanlaajuinen talouskriisi vai-
kuttaa kaikkialla Suomen kunta-
taloudessa. Suomen vienti ja koti-
mainen kysyntä vähenivät aiheut-
taen työttömyyttä ja irtisanomisia 
sekä verotulojen vähenemisen. Ve-
rotulojen vähenemisen seuraukse-
na Uuden Jyväskylän budjetti jou-
dutaan avaamaan uudestaan.

Jyvässeudulla muutama yhtiö lo-
pettaa toimintansa ja irtisanomisia 

on useissakin yhtiöissä. Tikkakos-
kellakin Tikka Spikes Oy irtisanoo 
ja lomauttaa työntekijöitä.

Tikkakosken Sosialidemokraatti-
sessa työväenyhdistyksessä on seu-
rattu tätä vakavaa tilannetta. Tik-
kakoskella nähdään kaikesta huo-
limatta, että koulu- ja päiväkotira-
kentaminen tulee suorittaa järjestä-
missopimuksen mukaisesti. Tikka-
kosken lukio tulee säilyttää ja taata 
myös Ilmailulukion tulevaisuus, sa-
moin uimahalli ja muut liikunta-
paikat sekä terveyspalvelut.

Tikkakosken Sosialidemokraat-
tinen työväenyhdistys on käsitel-
lyt kokouksessaan vanhuspoliittis-
ta ohjelmaa ja palvelutarvetta. Työ-
väenyhdistys on yhdistyksenä teh-
nyt kunnallisaloitteen vanhusten 
palvelutalon rakentamisesta Tikka-
koskelle, vastaamaan olemassa ole-
vaa tarvetta ja tulevaisuuden vaati-
muksia.

Vanha aloite maalaiskunnan ajal-
ta on uudistettu Jyväskylän valtuus-
tossa, ”Kevyen liikenteen väylä Il-
mailumuseolta Tikantietä hauta-
usmaalle ja edelleen Puuppolan-
tien kevyen liikenteen väylään asti”. 
Tulevaisuudessa kevyen liikenteen 
väylä ulottuu Jyväskylän keskus-
taan asti. Aloitteen ensimmäisenä 
allekirjoittajana oli allekirjoittanut, 
mukana muut Tikkakosken valtuu-
tetut ja suuri joukko Jyväskylän val-
tuutettuja yli puoluerajojen.

Tikkakoskelle pitää saada järke-
vä kaupunginosarakennussuunni-
telma. Tikkakoskella nähdään että 
Uudella Jyväskylällä on hyvät mah-
dollisuudet kasvaa ja kehittyä, sil-
lä talouslama hellittää jossain vai-
heessa.

Kari Kuusijoki, Tikkakoski
Kaupunginvaltuutettu, Kaupun-

kirakennuslautakunnan jäsen

tiKKaKoSKea pitää KeHittää

uuSi JYVäSKYlä, VaNHat HaaSteet

KÄYTÄ ÄÄnTÄSI 
oSUUSKAUPPAvAALEISSA!
Keskimaa osk:n edustajiston vaalit pidetään 9.3.-18.3.2009
vaaleissa on käytössä posti- sekä internetäänestys.
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PALVELEMME VUODEN 
JOKAISENA PÄIVÄNÄ

OP-bonuksilla ei ole ylärajaa.

OP-bonusasiakkaana saat OP-bonusta ihan tavallisesta pankkiasioinnista, kuten lainoista, säästöistä ja OP-Visalla maksamisesta. Jos asioit kanssamme paljon,  
saat paljon bonusta. OP-bonuksilla ei ole mitään ylärajaa. OP-bonuksia voi käyttää vaikkapa Pohjolan vakuutusmaksujen maksamiseen. Keskittämällä voit säästää 
huomattavia summia. Lisätietoja ja bonuslaskurin löydät osoitteesta op.fi/bonus

OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa.

Tv SKISC OY 
Juha Tuikkanen 

puh. 0400-378440 
Kaakkuri 18 

40340 Jyväskylä
www.skisc.fi

AVOINNA ma-pe 8.00 - 17.00www.autoasi.fi www.autoasi.fi

AUTOASI KORJAAMO SEPPÄLÄN AUTOKULMA
ONKCAR

LAHJAHARJUNTIE 26, 40250 JYVÄSKYLÄ, PUH. 010 666 3930

	Määräaikaishuollot ja korjaukset
	Mittaukset OBD-pistokkeelta
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Skoda Felicia 

Combi 1,9 D -98
2 renkaat, vetokoukku 
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