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Suomen menestyminen edellyttää jat-
kossakin sisua ja työntekoa sekä sydän-
tä ja oikeudenmukaisuutta. Sosialide-
mokraattien päätavoitteita kevään vaa-
leissa ovat työllisyyden parantaminen, 
oikeudenmukaisempi verotus, perustur-
van nostaminen 100 eurolla ja työeläke-
leikkausten torjuminen.

 
Vaalien vaihtoehdot ovat oikeistohal-

lituksen jatkaminen tai sosialidemo-
kraattien johtama hallitus. Me tarjoam-
me koko kansan kannalta oikeudenmu-
kaisempaa vaihtoehtoa. Vaihtoehtoa, jo-
ka perustuu työhön.

 
Tämän päivän Suomi tarvitsee sisua 

ja työntekoa, jolla Suomi nousee taan-
tumasta. Nuorisotyöttömyydelle on ase-
tettava nollatoleranssi ja työllisyyspoli-
tiikkaa on vahvistettava. Kaikki eivät voi 
kuitenkaan tehdä töitä, vaikka haluaisi-
vat. Heitä auttaa perusturvan 100 euron 
korotus sekä palveluista huolehtiminen.

 
Verotusta SDP haluaa uudistaa oikeu-

denmukaisemmaksi. Laman taakkaa ei 
saa maksattaa yhteiskuntamme heik-
ko-osaisimmilla. Hallituksen energiave-
ron kiristykset ovat muiden elinkustan-
nusten rinnalla kasvattaneet tavallisten 
suomalaisten sähkölaskuja. Tasaverojen 
nostaminen kurittaa pienituloisia, kos-
ka silloin pieni- ja suurituloiset maksa-
vat saman veroprosentin.

 
Verotuksessa maksukyvyn mukaan 

määräytyvää verotusta tulee lisätä. Se 
on oikeudenmukaista. SDP on esittä-
nyt pääomatuloveron korotusta ja sen 
muuttamista progressiiviseksi.

 
Kolmas vaalilupaus, jonka SDP on 

nuorisotyöttömyyden nollatoleranssin 
ja pääomatuloverotuksen korottamisen 
lisäksi antanut on sitoumus vastustaa 
työeläkkeiden leikkaamista. SDP ei hy-
väksy eläkeiän pakkonostoa 63 vuo-
desta.

 
Juuri nyt ja tulevina vuosina Suomes-

sa tarvitaan sisua ja sydäntä. Sisua syn-
nyttää uutta työtä, luoda uusia työpaik-
koja ja parantaa työelämää. Sydäntä pi-
tää huolta lapsiperheistä, työttömis-
tä, pieneläkeläisistä ja muista heikom-
piosaisista.

 
Edessä ovat sukupolvemme tärkeim-

mät vaalit, joissa päätetään hyvinvoin-
tivaltion suunnasta. Intoa vaalityöhön!  

 
Jutta Urpilainen

SDP:n puheenjohtaja

MAALISKUU

’’SiSua Ja Sydäntä’’

Urheiluseura Jyväskylän Lohi käynnisti 1 – 3 luok-
kalaisille tytöille ja pojille suunnatun liikuntaker-
hon 26.1.2011. Kerhossa tutustutaan erilaisiin 
pallopeleihin, touhutaan temppuradoilla ja harras-
tetaan monipuolisesti leikkimistä liikuntaa osaa-
vien ohjaajien johdolla. Lasten ehdolla tapahtu-
van toiminnan tavoitteena on kehittää koordinaa-
tiota ja motoriikkaa, sekä vahvistaa ryhmätoimin-
tavalmiuksia.

Kerho on saanut innostuneen vastaanoton ja 
osallistujat ovat esittäneet toiveita tekemisen suh-
teen kiitettävästi. Suosikeista mainittakoon sokko-
hippa ja temppurata. Pallopeleistä suosituin on ol-
lut polttopallo. Toiminnan yhtenä perusteena on-
kin, että lapsia ei valmenneta, vaan ohjataan yhtei-
seen toimintaan liikunnallisin tavoittein. 

Talvikaudella kerho on keskiviikkoisin Lohikos-

ken koulun liikuntasalissa kello 16.00 – 17.00 vä-
lisenä aikana. Mukaan liikkumaan ja leikkimään 
ovat tervetulleita kaikki 1 – 3 luokkalaiset tytöt 
ja pojat. Kerho on osallistujille maksuton ja seu-
ran toimesta heidät on myös vakuutettu tapatur-
mien varalta.

Kesällä ohjattua toimintaa tulee olemaan 2 – 3 
kertaa viikossa ja ulos siirrytään heti kun säätilan-
ne ja kentät sen sallivat.

Kerhoon liittyvät tiedustelut: 
Jukka Blomberg  puh 050 5989963 
sähköposti jukka.blomberg@pp.inet.fi ja 
Simo Halttunen puh. 050 5742397 
sähköposti simo.halttunen@kolumbus.fi  

Teksti: puheenjohtaja Jukka Blomberg 
kuva: Tony Melville

uuSi laSten liiKuntaKerHo 
aloitti loHiKoSKella

• Kankaan alueen tulevaisuus. Suuri keskustelu- ja ideointi-ilta keskiviikkona 
23.3. klo 18, Lohikosken koulun ruokalassa. Mukana hankejohtaja Anne Sandelin, 
työpajan vetää HUB Jyväskylän Laura Browne, puheenjohtana Tony Melville.

• vaalikahvitarjoilu Seppälän Prisman pihalla 26.3. Tavattavissa SDP:n kansan- 
edustajaehdokkaita klo 9.00 - 11.30 Tony Melville ja 12.00-15.00 Kari Kiiskinen.

• kirpputori ja myyjäiset Kolikkotuvalla la 26.3. klo 10-13. Lämpimiä munkkeja 
taas saatavilla! Varaa myyntipaikka numerosta 050 3036 646.

• elinsiirtoilta, anna elämä toiselle ihmiselle 30.3. klo 18 Kolikkotuvalla. 
Aiheesta kertomassa Sydän- ja Keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n Keski-Suomen 
yhteyshenkilö Jari Lauren ja Keski-Suomen Munuais- ja maksayhdistyksen 
puheenjohtaja Maija Piitulainen. Ajankohtaista tietoa mm. uudesta 
lainsäädännöstä liittyen elinluovutukseen.

• viinikurssi perjantaina 1.4. klo 18.00 Kolikkotie 2 C Kolikkotupa, Holsti. 
Viineistä käytännön tietoa, paikalla asiantuntija. 
Kurssi ja pieni iltapala 15 €. Ilmoittautumiset Merja 
Paukamalle 040 590 1686 merja.paukama@gmail.com

• sUpeRLaUantai 2.4. Klo 10.30-12.00 vaalitapahtuma Seppälän 
kirpputorimarket. Tarjolla kenttälounasta ja ajankohtaista keskustelua. 
Paikalla demariehdokkaat Tony Melville, Ulla Lauttamus ja Ahti Ruoppila.
Klo 14.00 Naapurit tutuiksi Huhtasuon päiväkeskuksessa, Nevakatu 2.
Klo 17.00 Ravintola Pupujussissa Huhtasuon ostoskeskuksessa 
leikkimielinen Pubitikkakisa. Paikalla demariehdokkaat Tony Melville, 
Ulla Lauttamus ja Ahti Ruoppila.

hUhtIKUU

toUKoKUU
• perinteinen Äitienpäiväjuhla 7.5. klo 14.00. Ohjelmaa ja 
kakkukahvit Juhlapuhujana Tuulikki Väliniemi. 
Myös miehet ja lapset tervetuloa!

• Museoretki 12.5. Suomen ainoaan käsityön museoon Jyväskylässä. 
Mukana kulttuuriluotsi. Lähtö kimppakyydein Kolikkotuvalta klo 14. 
Ilmoittaudu Tarjalle p. 050 572 070 tarja.perkio@gmail.com

KeSäKUU
• Retki pyynikin kesäteatteriin ke 29.6. Näytelmä RAUTA-AIKA, 
ohjaus Kari Heiskanen. Lisätietoja p. 0400 968 595 tai 
raija.kuorttinen@gmail.com

heInäKUU
• Matka pietariin 8.- 11.7.2011 Hinta 300 € sis. kuljetus, ryhmäviisumi, 
hoitovakuutus, majoitus Moskova-hotellissa, 3 aamiaista, oppaan palvelut.
lm. 8.6. 2011 mennessä p. 045 6798 234 tai raimo.rajanen@netti.fi
Matkan järjestäjää A&A Travels Oy
• Retki valkeakosken työväen musiikkitapahtumaan 30.7. 
Lähtö klo 9.30 Huhtasuon ostoskeskuksen pihasta, klo 9.45 Kolikkotie 2 ja 
klo 10.00 Harjukadun tilausajolaituri. Paluu yöllä. Matkan hinta on 
20 €/hlö. Ilmoittaudu Jukka Blomberg p. 050 5989963 
jukka.blomberg@pp.inet.fi tai 
Marjatta Hynynen p. 045 6706 789 marjatta.hynynen@luukku.com

Ma 21.3 klo 12.00 ”pankki tänään” Vieraana Jouni Hakala Keski-Suomen 
Osuuspankista

Ma 28.3 klo 12.00 kevÄtkokoUs. Sääntömääräiset asiat, mukana 
Eläkkeensaajien Keski-Suomen piirin uusi puheenjohtaja Juha Manninen

Ma 4.4. Vieraana kansanedustajaehdokas tony Melville, 
aiheena englantilainen tee- ja olutkulttuuri.

Ma 18.4 klo 12.00 ”paloturvallisuus - miten toimitaan kun vahinko sattuu?” 
aiheesta kertoo Reijo Hirvi Jyväskylän palolaitokselta.

Su 31.7 klo 15.00 kesäteatteri Ränssin kievarissa: ”Nuoruustango”

kesäkuussa mökkiretki, aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

kokoonnumme joka maanantai kello 12.00 kolikkotuvalla kolikkotie 2 C.
ota yhteyttä puheenjohtaja pirkko pirtinsola 0415 444901 
pirkko.pirtinsola@pp.inet.fi

oLet teRvetULLUt MUkaan toiMintaan!

LohIKoSKen eLäKKeenSAAJAt toIMIvAt!

karaokeillat klo 18 Kolikkotuvalla 6.4.                             
ja 27.4. Karaokea ja työväenlauluja 
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Tunisista Teheraniin ilmas-
sa on merkkejä vallankumo-
uksesta ja oppositioryhmien 
asevalintana yhä useammin 
kännykät, ei konepistoolit. Ei 
siis mikään ihme, että kyynel-
kaasuun turvautumisen lisäk-
si itsevaltaiset johtajat halua-
vat häiritä tai sulkea maansa 
Internet- ja tekstiviestiyhtey-
det niin pian kuin mahdollis-
ta. Nopea tiedonkulku ja eri-
tyisesti maan rajat ylittävät 
kontaktit ovat myrkkyä sulje-
tuille, tukahdutetuille yhteis-

kunnille.
Poliittisessa kampanjoinnis-

sa puhelimen käyttö ei ole mil-
lään muotoa uusi asia, mut-
ta Barack Obama vei digitaa-
lisen median hyödyntämisen 
uudelle tasolle vuoden 2008 
presidentinvaalikampanjas-
saan. Kampanja tavoitteli uu-
sia, nuoria tukijoita ja muis-
tuttaessaan aiempiaan, vies-
tiä levitettiin ja rahaa kerättiin 
perinteisten nettisivujen, Fa-
cebookin ja Twitter-syötteiden 
avulla. Nyt yhdysvaltalainen, 

oikeistolainen Tea Party -liike 
jatkaa samaa trendiä.

On vaikea arvioida Face-
bookin painoarvoa suomalai-
seen politiikkakampanjoin-
tiin. Luvut ainakin ovat vai-
kuttavia: käyttäjiä on Suomes-
sa jo noin kaksi miljoonaa, 
naiset ovat miehiä innokkaam-
pia käyttäjiä ja nopeimmin 
kasvavat käyttäjäryhmät ovat 
13–17 -vuotiaat nuoret sekä 
yli 35 -vuotiaat. Kyseessä on 
pitkälti urbaani ilmiö; pääkau-
punkiseudun väestöstä 75 % 

on jo rekisteröitynyt Faceboo-
kin käyttäjiksi, kun Jyväskyläs-
sä vastaava luku on – ehkä yl-
lättäen – vain 25 %.

Jos kerran Facebook ja Twit-
ter olivat ratkaisevia Barack 
Obaman 2008 kampanjassa, 
miksi ihmiset sitten lakkasi-
vat kuuntelemasta hänen vies-
tiään niin pian? Virtuaalisen 
kampanjoinnin heikkous on-
kin juuri tämä – kun viesti on 
tuore ja kampanja vauhdissa, 
sosiaalisella medialla voi ol-
la suuri vaikutus. Monille ver-
kostoituminen on vielä uut-
ta ja hauskaa. Politiikan vahva 
perustus on kuitenkin paikal-
lisissa organisaatioissa – niissä 
ruohonjuuritason aktiiveissa, 

jotka ovat yhteydessä äänestä-
jiin ja vahvistavat ääniuskolli-
suutta omalla toiminnallaan. 

Facebookin merkitys on-
kin, kun lähes kaikki vakavas-
ti otettavat ehdokkaat käyttä-
vät sitä, 2011 vaalien iso ky-
symysmerkki. Twitter, ja sen 
140 merkin mikroblogit, twii-
tit, on myös yleinen, mut-
ta paljon vähemmän käytet-
ty. Monilla ehdokkailla on Fa-
cebookissa oman profiilinsa li-
säksi kampanjasivu tai ryhmä. 
Useimmiten päivityksillä ko-
rostetaan ehdokkaan aktiivi-
suutta – yhteiskunnallista, lii-
kunnallista tai poliittista – tai 
houkutellaan ajankohtaisten 

linkkien avulla kommentoi-
maan ja keskustelemaan. Mai-
nontaa ei juuri ole, siinä suh-
teessa suomalainen kampan-
jointi on yhä hyvin perinteistä.

Kun kampanjoimassa on 
useita puolueita ja persoonalli-
suuksia, on ehdokkaiden pak-
ko etsiä keinoja, joilla erottau-
tua kilpailijoistaan. Sosiaali-
nen media ei ole enää uutuus, 

se on hyvä väline, mutta vain 
yksi muiden joukossa. Tämän 
saman haasteen edessä pää-
tin omaksua epätavallisemman 
strategian ja esittää poliittisen 
viestini musiikin muodossa – 
rap-videona! Saa nähdä, mitä 
mieltä lopputuloksesta ollaan; 
näkyvillä se on nettisivullani 
www.tonymelville.net ja muu-
allakin viikosta 13 alkaen. 

FaCebooK vaalit?

Englannin kielen lehtori, 
viestintäyrittäjä ja kaikil-
le tuttu ralliääni Tony Mel-
ville on ehdokkaana en-
si kuun eduskuntavaaleis-
sa. Me tapasimme Tonyn 
kampanjoinnin keskellä ja 
esitimme hänelle joukon 
tiukkoja kysymyksiä.

Millainen vastaanotto on ol-
lut, mitä ajattelet mahdolli-
suuksistasi?

Vastaanotto on ollut todel-
la positiivinen; tuntuu, et-
tä ihmiset ovat valmiita muu-
tokseen ja ehkä hieman epä-
varmoja Suomen tulevaisuu-
den suhteen. Olenkin varma, 
että vaaleissa tullaan näke-
mään todellisia yllätyksiä niin 
Keski-Suomessa kuin muual-
lakin. Näen itseni vahvana ja 
kokeneena ehdokkaana, jolla 
on erinomaiset mahdollisuu-
det seurata Reijo Laitisen ja-
lanjälkiä. Reijo on tehnyt pal-
jon hyvää työtä eduskunnassa. 
Mitkä asiat ovat näissä vaa-
leissa ratkaisevia?

Tärkeimpiä ovat ennen 
kaikkea talous ja työpaikat 
ja erityisesti veropolitiikan 
suunta tulevaisuudessa. Ny-
kyhallituksen veropäätöksissä 
on mielestäni kaksi perusheik-
koutta: ensinnäkin velanotol-
la rahoitetut veronkevennyk-
set eivät ole tuoneet kaivattua 
piristystä talouteemme. Ja toi-
seksi tasaveron suuntaan joh-

tavat arvonlisävero ja energia-
vero ovat lisänneet pienitu-
loisten perheiden verotaakkaa 
ja tuloeroja rikkaiden ja köy-
hien välillä.
Millaisia muutoksia sinä sit-
ten tekisit?

Niitä on paljon, mutta aloit-
taisin kiristämällä pääomatu-
lojen verotusta 28 prosentis-
ta 30 prosenttiin. Verottoman 
tulon ylärajan nostaminen ja 
suurituloisten progression jon-

kinasteinen kiristäminen ovat 
nekin tehtävälistan kärjessä. 
Pidemmällä päällä valuutta- ja 
transaktiovero olisi myös suo-
tava, mutta siitä täytyy sopia 
koko EU:n tasolla. 
Sehän kuulostaa juuri van-
halta tutulta demaripolitii-
kalta! Onko se sitä?

Julkiset palvelut on resursoi-

tava kunnolla ja minusta mak-
sukykyyn perustuva verotus 
on edelleen hyvä periaate. Tu-
lee muistaa, että Suomella on 
edessään raju väestön raken-
nemuutos, kun suuret ikäluo-
kat, kaikki 50-luvulla synty-
neet, jäävät eläkkeelle. Terve-
ydenhoito ja eläkejärjestelmä 
on kovassa puristuksessa kun 
huoltosuhde – eli suomeksi sa-
nottuna työllisten määrä ver-
rattuna työvoiman ulkopuo-
lella oleviin  – heikkenee.
Oletko siis ehdottomassa 
eläkeiän nostamista?

En todellakaan. Suurin osa 
työntekijöistä jää eläkkeel-
le noin 63 vuotiaina ja se on 
mielestäni ihan sopiva ikä. 
Keskimääräinen eläkkeelle 
siirtymisikä on noin 60 vuot-
ta ja sitä laskee se, että monet 
joutuvat jättämään työelämän 
terveyssyistä. Ihan selkeästi on 
tarve parantaa työelämän peli-
sääntöjä, että useammat ihmi-
set jaksaisivat tehdä töitä 63 
vuotiaiksi ja toivottavasti sen 
ylikin. Eläkeiän pakkonosto ei 
ole mikään ratkaisu.
Olet opiskellut ja tehnyt töi-
tä eri maissa, onko mielestä-
si jotain, josta Suomen kan-
nattaisi ottaa mallia?

Kyllä vain. Haluaisin, että 
perusterveydenhoitoa uudiste-
taan ja radikaalisti. Voisimme 
ottaa käyttöön julkisesti ra-
hoitetun perhelääkärijärjestel-
män ja alhaisemman maksu-

katon lääke- ja hoitokuluille. 
Hyviä esikuvia löytyy vaikkapa 
Ruotsista, Tanskasta ja Britan-
niastakin. Toinen asia, mikä 
tulee mieleeni, on, että maa-
hanmuuttajien kielikoulutuk-
seen tulisi panostaa nykyistä 
enemmän. Kielitaito on avain 
työn saantiin.
Puhutaanpa kuumasta ai-
heesta, maahanmuutosta. 
Mikä on näkemyksesi?

Kansainvälisesti katsottuna 
Suomessa on suhteellisen vä-
hän ulkomaalaisia ja on epäto-

dennäköistä, maantieteelliset 
tekijät, ilmasto ja kieli huomi-
oiden, että houkuttelisimme 
suurta maahanmuuttajamää-
rää. Hallittu työperäinen maa-
hanmuutto on kaiken kaikki-
aan positiivinen asia ja onhan 
meillä sitä paitsi jo muutenkin 
olemassa EU:n myötä vapaa 
työvoiman liikkuvuus. Asia on 
saanut suhteettoman paljon 
huomiota vaalikeskusteluissa.
Kerro kansainvälistymisestä, 
mitä se tarkoittaa?

Yleisellä tasolla se tarkoit-

taa suvaitsevaisuutta, muiden 
kulttuurien ymmärtämiseen 
kasvamista ja globaalia näke-
mystä. Suomelle, jossa on kor-
kea koulutustaso ja runsaasti 
tärkeitä luonnonvaroja, se tar-
koittaa jalostusasteen nosta-
mista ja osaamisen räätälöin-
tiä eri asiakaskunnille. Alkanut 
koulutusvienti Keski-Suomes-
ta AbuDhabiin on tästä erin-
omainen esimerkki.

tony täHtää KorKealle

Tonyn vaalivideota kuvataan tutussa korpilahtelaisessa maisemassa. Rap-henki-
nen video ilmestyy Tonyn websivustolla viikolla 13, katso www.tonymelville.net

tony Melville
asuu lohikoskella paritalossa
englannin kielen lehtori
viestintäyrittäjä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
hallituksen ii varapuheenjohtaja
Jyväskylän Sos. dem. 
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja
tulevaisuuslautakunnan jäsen

tonyn vaalikalenteri, katso
www.tonymelville.net

Tony luottaa suomalaisten uudistumiskykyyn. Ilman uskallusta ei tule muutosta.
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Lohikosken Sosialidemokraatti-
en puheenjohtaja Raimo Raja-
nen täytti 70 vuotta joulukuus-
sa 2010.  Yhdistyksen syyskoko-
uksessa järjestettiin pienimuo-
toinen juhlatilaisuus, jossa hä-
nelle luovutettiin Suomen Sosia-
lidemokraattisen Puolue ry:n ja 
sisarjärjestöjen myöntämät mer-
kittävät huomionosoitukset: Ra-
fael Paasio mitali ja Wanhan To-
verin arvonimi. Ohessa suorat si-
taatit perusteluista:                                                   

”Tunnustuksena ja kiitoksena 
pitkäaikaisesta uurastuksesta Sosia-
lidemokraattisessa Puolueessa Ra-
fael Paasion rahasto on myöntänyt 
Sinulle Raimo Rajanen Rafael Paa-
sion mitalin.

Kansan Sivistysrahasto
Rafael Paasion Rahasto”
”Pitkäaikaisesta toiminnasta so-

sialidemokraattisen aatteen ja liik-
keen puolesta Raimo Rajaselle on 

myönnetty Wanhan Toverin ar-
vonimi.

 Nuorten Puolesta ry, Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue ry ja 
Wanhat Toverit.”

Rajanen kukitettiin ja johtokun-
nan pitkäaikainen jäsen Risto Hög-
lund piti Rajaselle lyhyen kiitospu-
heen. Hän totesi Toverin olleen to-
dellinen ”ajatuksien dynamo”, joka 
kymmenen puheenjohtajavuotensa 
aikana onnistui tartuttamaan aktii-
visuuttaan myös muihin osaston jä-
seniin.   Hänen aikanaan yhdistyk-
semme nousi erääksi Suomen aktii-
visimmaksi puolueosastoksi. Vuosi-
en varrelta kenties mieliinpainuvin 
tapahtuma on ollut loistavasti on-
nistunut yhdistyksen 100-vuotis-
juhlat juhlakavalkadeineen. Kaik-
ki muistavat hänen panoksensa yh-
teistyön kehittämisessä Palokan ja 
Huhtasuon Työväenyhdistyksien 
kanssa, tästä esimerkkinä on Poh-
joinen Jyväskylä -lehden uusi il-

me ja jakelupeittävyys. Hän herät-
ti henkiin aktiivisen kerhotoimin-
nan, ehkä merkittävimpänä ”uudet 
elämäntavat”.

Tässä vain hieman ohutta pin-
taa Rajasesta. Eräs kuvaava piir-
re hänessä vielä on, hän on käy-
nyt vuosien varrella lähes joka päi-
vä Kolikkotuvalla. Tämä ei ole on-
neksi Rajasen muistokirjoitus, sillä 
syyskokouksessa puolueosaston pu-
heenjohtajaksi valitun Jukka Blom-
bergin vankkana tukena on va-
rapuheenjohtajaksi valittu Raimo 
Rajanen. Muut toimihenkilövalin-
nat löytyvät yhdistyksen kotisivul-
ta: www.sdplohikoski.fi.

Vastauspuheessaan Rajanen kiit-
teli huomionosoituksista ja tote-
si, että yhdessähän näitä ”hommia 
on hoideltu”. Mahdolliset huomi-
onosoitukset hän toivoi suunnatta-
van Työväenyhdistyksen nuoriso-
työhön.

Risto Höglund

loHiKoSKen SoSialideMoKraattien SyySKoKouKSeSSa

puHeenJoHtaJa raiMo raJaSelle 
MitaliSadetta Ja Kunniaa                                 

 Rajasta onnittelemassa vas. uusi puheenjohtaja Jukka Blomberg, Tony 
Melville, Birgitta Vänttinen, Risto ja Asta Höglund.

Palokan Kalasavustamo Ky on toiminut reilut kaksi vuotta. 
Myymälästä saa mukaan ainakin siikaa, muikkua, kuhaa, silak-
kaa ja lohta. Myös juhliin voi tilata vaikkapa lämmintä kalaa. 

Yrittäjä Pekka Hirvimäki savustaa kalat omassa savustamos-
saan. Tuotevalvonta on tarkkaa.

’’Tarjolla on vain erittäin tuoretta kalaa. Pakasteita ei käyte-
tä eikä tuotteita pakata kaasuun’’, yrittäjä kertoo. ’’Laatua tes-
tataan tuotevalvontalaboratoriossa.’’

Hirvimäki hankkii kalat eri puolilta Suomea, Päijänteeltä ja 
Keiteleeltä suoraan kalastajilta.

’’Enemmänkin ostaisin lähialueilta, mutta talvella kalaa ei 
saa’’, Hirvimäki toteaa.

Palokan Kalasavustamon kalaa on saatavana myös Palokan 
ABC- asemalla ja Viitasaaren Nestorissa.

Tourujoen laaksossa sijaitsevan 
Kankaan paperitehtaan piipun 
suojeluesitys on edennyt lop-
pusuoralle. Esityksen suoje-
lusta ovat tehneet Lohikosken 
Sosialidemokraatit ry ja Pape-
riliiton Jyväskylän osasto 12 ry. 
M-real Oy oli saanut purkulu-
van 2005 Tällöin ei ympäris-
tövirasto eikä Museovirasto-
kaan edellyttänyt piipun säi-
lyttämistä. Keuruun pioneeri-
en kanssa oli jo sovittu päiväs-
tä, jolloin piippu räjäytetään. 

Sappi Finland 1 Oy entisenä 
omistajana esittää, että piippua 
ei tulisi suojella.

Nyt sekä Keski-Suomen 
museo että Museovirasto suh-
tautuvat myötämielisesti pii-
pun suojelemiseen. Keski-Suo-
men elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY -kes-
kus) oli varannut Jyväskylän 
kaupungille uutena omistaja-
na mahdollisuuden tulla kuul-
luksi asiasta, vaikka kaupun-
ki oli antanut myönteisen lau-
sunnon jo 26.4.2010. Uudes-
sa lausunnossaan 20.10.2010  
kaupunki puolsi piipun säi-
lyttämistä seuraavin perustein 
(lausunto):

“Savupiippu sijaitsee Touru-

joen laaksopainanteessa, joten 
piipun kaupunkikuvallinen 
merkitys avautuu kaukomai-
semassa ja erityisesti kaupun-
kiin sisääntuloissa sekä poh-
joiseen että etelään. Kaupun-
gin silhuetissa piippu muodos-
taa sarjan Jyväskylän teollisen 
historian maamerkkejä yhdes-
sä Kivääritehtaan ja Lutakon 
piippujen kanssa.

Kankaan tehdasalueen savu-
piippu on edelleenkin osa mer-
kittävää jyväskyläläistä teolli-
suuskulttuurihistoriallista ym-
päristöä sekä kaukomaisemas-
sa kaupunkikuvallisesti tärkeä 

maamerkki, jonka vuoksi se 
tulee suojella. Piippu ja sen 
merkitys teollisuushistorian il-
mentymänä huomioidaan alu-
een tulevassa kaavoituksessa.”

Lohikosken Sosialidemo-
kraattien mielestä myös van-
hat punatiiliset rakennukset 
tulisi säilyttää. Onko järkeä 
purkaa uudehkoja hyviä hal-
leja? Alueen kehittämisestä on 
jyväskyläläisillä mahdollisuus 
lausua mielipiteensä Lohikos-
ken koulun ruokalassa järjes-
tettävässä tilaisuudessa keski-
viikkona 23. maaliskuuta kel-
lo 18.00.  Tervetuloa!

Mitä Mieltä Sinä olet? 

Lohikosken koulun remont-
ti on saatu monen vuoden 
uurastuksen ja värikkäitten 
vaiheiden jälkeen nyt val-
miiksi. Rehtori Kari Asikai-
nen, mitkä ovat tunnelmat, 
nyt kun kohta on talvi opis-
keltu?
Totta kai olemme koulussa 
tyytyväisiä, että pitkä ja raskas 
evakkotaival parakeissa on ta-
kana. Osaamme koettelemus-
ten jälkeen arvostaa peruskor-
jattuja, siistejä, valoisia tilo-
jamme todella paljon. 

Milloin remontti alkoi ja mi-
tä kaikkea korjattiin? Mi-
tä tämä kaikki suunnilleen 
maksoi?
Korjaukset tehtiin vaiheittain. 
Ensimmäinen taisi alkaa vuon-
na 1992. Välissä oli vuosia jol-
loin korjauksia ei tehty. Re-
montti oli perusteellinen eli 
kaikki korjattiin vastaamaan 
nykyvaatimuksia. Hintalapus-
sa lukee 9,1 miljoonaa euroa. 

Opettaja ja oppilaat rupesi-
vat oirehtimaan kesken re-
montin. Mistä oli kysymys?
Onko ollut enää samoja oi-
reita?
Koulun rakenteissa oli tervey-
delle haitallisia kasvustoja. Ne 
aiheuttivat erilaisia iho-, hen-
gitystie- yms. oireita. Seuranta 
on päällä mahdollisen oireilun 
havaitsemiseksi. Saamme lähi-
aikoina vastaukset uusimmista 
sisäilmamittauksista. Syksyllä 
mittauksissa ei havaittu poik-
keavia arvoja

Onko koulun juhlasalilla 
käyttöä? Ketkä sitä käyttä-
vät?                              
Koulun sali on tehokkaimmin 
käytetty tila koulussamme. Ar-
kisin koululuokat käyttävät sa-
lia kello 8-15. Urheiluseurat ja 
muut ryhmät ovat salissa klo 
16-22. Myös viikonloppuisin 
on seuroilla vuoroja. Erityisen 
iloinen olen siitä, että koulum-
me vanhempainyhdistys jär-
jestää perheille liikuntakerhon 

torstaisin klo 18.15-19.30.  

Koululla on nyt Lohikos-
ken pienkirjasto, miten se on 
otettu vastaan?  
Koulurakennukseemme teh-
tyyn uudistilaan muuttanut 
Lohikosken pienkirjasto on 
koulun toiminnalle loistava 
yhteistyökumppani. Kirjasto 
tukee merkittävästi äidinkie-
len ja kirjallisuuden opetusta.  

Millaisena näet uuden Lohi-
kosken koulun vanhemmat 
ry:n roolin koulutyössä? 
Vanhempainyhdistys on tär-
keä toimija koulun ja perhei-
den välillä. Olen iloinen, et-
tä meillä on iloinen ja aikaan-
saava joukko yhdistyksen halli-
tuksena. Vanhempainyhdistys 
seuraa ja vaikuttaa oppilaiden 
etuihin monella taholla.

Yksi puute Lohikoskella on, 
nuorisotilat puuttuvat. Mi-
tä mieltä rehtori on, näkyy-
kö tilojen puuttuminen mi-

tenkään koululla?
Suoraan koulutyössä alueen 
nuorisotilojen puute ei näy, 
mutta totta kai on ikävää, ettei 
näin isolla alueella ole nuoriso-

tiloja. Yläluokkien oppilaam-
me olisivat varmaan innokkai-
ta tilojen käyttäjiä vapaa-aika-
naan. Lisätään puutoslistaan 
se, että liikuntapuiston kiek-

kokaukalo ja pukukoppivaras-
to alkavat olla purkukunnossa.

Teksti ja kuva: 
Raimo Rajanen

loHiKoSKen Koulun KuuluMiSet

Koulun pihalla Lohikoskipäivillä kävi kauppa.

loHiKoSKi

KalaSavuStaMo
paloKaSSa
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Jyvässeudun Työttömät ry 
työllistää alueen pitkäai-
kaistyöttömiä ja edistää 
työstä poissaolevien elä-
mänlaatua tarjoamalla tu-
kea ja osallistumismah-
dollisuuksia.  Vuositasolla 
työllistettäviä on noin sa-
ta. Nyt tärkeän toiminnan 
julkista rahoitusta supis-
tetaan. 

Vuodesta 1992 toimineessa 
Jyvässeudun työttömät ry:ssä 
on varsinaisia jäseniä noin 350 
ja kannatusjäseniä, joihin kuu-
luvat muun muassa eläkkeelle 
jääneet työttömät, noin 150.  

Yhdistys työllistää puolesta 

vuodesta vuoteen muun mu-
assa keittiötöihin, toimistotöi-
hin tai kudonnan ohjaukseen. 
Lisäksi tarjotaan mahdollisuus 
harjoitteluun, työkokeiluun ja 
kuntouttavaan työtoimintaan.

Toimintaa on kahdessa toi-
mipisteessä, Kumppanuusta-
lolla Kellarikievarin kansan-
ruokalassa  sekä Matarakadul-
la Kansalaistoiminnan keskuk-
sessa, jossa sijaitsevat ompe-
limo, kutomo ja yhdistyksen 
hallinnollinen toimisto. 

Toimintaa rahoitetaan ELY- 
eli Elinkeino- liikenne- ja ym-
päristökeskuksen, Työvoima-
hallinnon ja Jyväskylän kau-
pungin myöntämän rahoi-
tuksen avulla. Vuoden alus-

sa yhdistys sai ikäviä uutisia: 
julkista rahoitusta aiotaan pie-
nentää. Tämä vaikuttaa yhdis-
tyksen toimintaan.

Välittömästi rahoituksen 
väheneminen ei kuitenkaan 
vaikuta työsuhteisiin. Ketään 
ei irtisanota kesken sopimuk-
sen, kertoo Jyvässeudun Työt-
tömät ry:n puheenjohtaja Tui-
ja Öystilä. 

Sen sijaan toimintaa joudu-
taan hieman muuttamaan jo 
1.3. alkaen. Kumppanuusta-
lolla sijaitsevan Kellarikievarin 
ruoan hinnat ja hinnoittelu-
perusteet muuttuvat, samoin 
aukioloajat.  Huhtasuolla toi-
mivan Perttulan ruokalan toi-
minnasta luovutaan ja työn-
tekijät siirtyvät sieltä Kellari-
kievariin. 

Jatkossa sitten ruokalaan 
pystytään palkkamaan vä-
keä entistä vähemmän, koska 
palkkaukseen saadaan palkka-
tukea huomattavasti vähem-
män, kertoo Öystilä. 

Käytännössä vaikkapa Ku-
tomon toiminnanohjaajien 
palkasta 75 % maksaa ELY-
keskus ja loput 25% yhdistys 
itse. Tämän vuoksi yhdistyk-
sellä on pitopalvelutoimintaa, 
josta saadaan tuloja. 

Pitopalvelu on jo aiemmin 
eriytetty elinkeinotoiminnaksi 
ja siihen on oma kirjanpitonsa 
ja erilaiset tukiperusteet  kuin 
varsinaiseen työllistämiseen. 

Yhdistyksellä on lisäksi eri-
laisia harrasteryhmiä työttö-
mille ja työllisyyspoliittisis-

sa toimenpiteissä oleville ku-
ten työnhakuryhmä, hyvin-
vointiryhmä tai kirjallisuuspii-
ri, joihin voivat osallistua kaik-
ki kiinnostuneet. Jäsenmaksu 
työttömiltä on 4€/vuosi ja 
kannatusjäseniltä 10€.

Tuntuu kohtuuttomalta, et-
tä työllistävää toimintaa vai-
keutetaan tukea supistamal-
la, sillä pitkäaikaistyöttömi-
en määrä lisääntyy jatkuvas-

ti, vaikka kokonaistyöttömyys 
väheneekin. Samaan aikaan 
Jyväskylän kaupunki joutuu 
maksamaan Kelalle puolet 
työmarkkinatuesta kaikista yli 
500 päivää työmarkkinatukea 
saavista, jos heitä ei ole työllis-
tetty tai ohjattu koulutukseen, 
Tuija Öystilä toteaa. 

Vuosi 2011 on Euroopan 
vapaaehtoistoiminnan vuosi, 
jonka suojelijana toimii tasa-

vallan presidentti Tarja Ha-
lonen. Tavoitteena on tuo-
da esiin järjestö- ja vapaaeh-
toistoiminnan yhteiskunnallis-
ta merkitystä ja innostaa uusia 
ihmisiä mukaan toimintaan.

Lisätietoa yhdistyksestä
www.jstry.fi

Teksti ja kuva Tarja Perkiö

työtä Ja eläMänlaatua työttöMille

Yhdistyksen työllistämällä ompelunohjaajalla Eine Partalalla on Ompelimossa oh-
jauksessaan harjoittelijoita ja harrastajia. Vasemmalla yhdistyksen puheenjohta-
ja Tuija Öystilä. 

Kurdinaiset käyttävät kutomissaan kauniissa ryijyis-
sä materiaalina pääosin Seitsemän veljestä - villalan-
kaa. Kuva Jyvässeudun Työttömät ry:n ylläpitämäs-
tä Kutomosta.

loHiKoSKi

Keski-Suomen Osuuspank-
ki laajentaa palvelutarjon-
taansa Palokassa touko-
kuussa, kun se siirtää kont-
torinsa Palokankeskukseen 
rakennettavan Citymarke-
tin yhteyteen. Uudessa täy-
den palvelun konttorissaan  
pankki tarjoaa asiakkail-
leen laajat pankki-, vakuu-
tus- ja kiinteistönvälitys-
palvelut. 
 
Palokankeskuksen kolmannen 
vaiheen arvioidaan valmistu-
van toukokuussa.

– Palokankeskuksen kehitys 
näyttää lupaavalta. Odotam-
me asiakasvirtojen kasvavan 
alueella paitsi kaupan inves-
tointien myös asuntorakenta-
misen myötä. Haluamme vas-
tata kasvavaan kysyntään täy-
den palvelun ratkaisuilla, sa-
noo Keski-Suomen Osuuspan-
kin varatoimitusjohtaja Seppo 
Nieminen. 

Täyden palvelun market-
konttorit ovat erottamaton 
osa nykyaikaista pankkipalve-
lua. Asiakas saa kaikki tarvit-
semansa pankki- ja vakuutus-
palvelut vaivattomasti yhdel-

lä käynnillä samasta paikasta.
– Meillä on hyviä kokemuk-

sia vastaavasta konseptista Sep-
pälän Citymarketin yhteydes-
sä toimivasta konttoristamme. 
Asiakkaat hyötyvät asioinnin 
vaivattomuudesta, josta olem-
me saaneet erityisen hyvää pa-
lautetta. Kaikki pankki-, va-
kuutus- ja asuntoasiat voi hoi-
taa vaikkapa ruokaostosten yh-
teydessä, kertoo Nieminen.

Keski-Suomen OP-Kiinteis-
tökeskus perustaa neljännen 
asuntomyymälänsä Palokkaan 
avattavan osuuspankin kont-
torin yhteyteen. Myymäläs-

sä toimii kaksi kiinteistönvä-
littäjää. 

Kiinteistökeskus on alansa 
johtava toimija, joka tarjo-
aa Jyvässeudun kattavimman 
asuntoasioiden palvelukoko-
naisuuden. Asuntojen ja kiin-
teistöjen oston ja myynnin li-
säksi yritys välittää toimitilo-
ja, tontteja ja vuokra-asunto-
ja ja tarjoaa arviointipalvelua. 
Ainoana toimijana alueellaan 
Kiinteistökeskus välittää myös 
asumisoikeusasuntoja. 

Teksti: Laura Mäntylä

pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelut 
palokassa pian saman katon alta

Riippumattoman yhdysvalta-
laisen tutkimuslaitoksen mu-
kaan yli kolmannes maailman 
ihmisistä elää valtioissa, jois-
sa puuttuvat perustavat po-
liittiset oikeudet ja kansalais-
vapaudet. Kansalaisilla ei ole 
oikeutta järjestäytyä, ei ilmai-
sunvapautta, ei yksilön oi-
keuksia turvaavaa oikeusjär-
jestelmää tai itsemääräämis-
oikeutta.  

Suomen perustuslain mu-
kaan ”Valtiovalta Suomessa 
kuuluu kansalle, jota edus-

taa valtiopäiville kokoontu-
nut eduskunta. Kansanval-
taan sisältyy yksilön oikeus 
osallistua ja vaikuttaa yhteis-
kunnan ja elinympäristön ke-
hittämiseen”. Näissä lauseis-
sa ilmaistaan länsimaisen de-
mokratian luja ydin. Ihmisil-
lä on oikeus valita edustajan-
sa ja osallistua itseään koske-
vaan päätöksentekoon. 

Demokratia on meille it-
sestäänselvyys, mutta pitää 
muistaa, että tätä osallistumi-
sen etuoikeutta ja kansalais-

vapauksia ei ole annettu il-
maiseksi. Niistä ovat menneet 
sukupolvet kantaneet raskaan 
uhrin. Tästä uhrauksesta kas-
vaa nuorempien sukupolvien 
pysyvä moraalinen velvoite 
meille lunastettujen poliittis-
ten oikeuksien ja vapauksien 
käyttämiseen vastuullisesti.

Huhtikuun 17. päivä käy-
dään Suomessa eduskunta-
vaalit. Silloin valitaan kan-
sanedustajat kiistatta tärkeim-
pään valtioelimeemme. Vaa-
leissa jokainen täysi-ikäinen 

kansalainen tekee henkilö-
kohtaisen valinnan osallistu-
misen ja välinpitämättömyy-
den välillä. Ne jotka valitsevat 
osallistumisen ja äänestävät, 
käyttävät valtaa yli niiden, 
jotka valitsevat välinpitämät-
tömyyden eivätkä äänestä. 

Toisaalta ymmärrän ihmis-
ten pettymyksen politiikkaa 
ja poliitikkoja kohtaan. Täl-
lä vaalikaudella, kun sosia-
lidemokraatit eivät ole ol-
leet maan hallituksessa, hin-
nat ovat nousseet kauttaal-

taan, työpaikkoja on mene-
tetty, köyhyys on kasvanut ja 
ihmisten välinen eriarvoisuus 
on lisääntynyt. Vaalirahoituk-
sen epäselvyydet lisäsivät käsi-
tystä politiikan korruptoitu-
neisuudesta. 

Demokratia ei kuitenkaan 
huoju yksittäisten poliitik-
kojen töppäilyistä tai kan-
santalouden suhdanteista. Jos 
se jostakin huojuu, se huo-
juu uinuvien kansalaisten vä-
linpitämättömyydestä. Kun 
pohdit käytätkö äänioikeut-

tasi, muista menneitä suku-
polvia. Suuntaa ajatuksesi ve-
ristä taisteluaan demokratian, 
vapauden ja oikeuksien puo-
lesta käyvään Libyan kauan 
nöyryytettyyn kansaan. Ajat-
tele sitä kolmannesta maail-
man ihmisistä, joilla poliitti-
sia oikeuksia ei ole. Heidän 
vakava kehotuksensa kuuluu: 
Äänestä!

Reijo Laitinen
kansanedustaja (sdp.)

Jyväskylä

ääneStäMiSen oiKeuS Ja velvolliSuuS

Matkan hinta 325 € sis. kuljetus, ryhmäviisumi, 
hoitovakuutus, majoitus Moskova-hotellissa, 
3 aamiaista, 1 Buffet- illallinen, oppaan palvelut

Ilmoittautuminen: 8.6. 2011 mennessä Raimo 
Rajanen puhelimitse 045 6798 234  tai sähköpostitse 
raimo.rajanen@netti.fi

Matkan järjestäjä: A&A Travels oy

MAtKA PIetARIIn 
8.-11.7.2011 

suuri keskustelu- ja ideointi-ilta keskiviikkona 23.3. klo 
18, Lohikosken koulun ruokalassa. Mukana hankejohtaja 
anne sandelin, työpajan vetää hUB Jyväskylän Laura 
Browne, puheenjohtana tony Melville.

KanKaan alueen
tulevaiSuuS
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Miten kansalaiset voivat ja ko-
kevat tämänhetkisen Suomen? 
Sitä kannattaisi Suomessa poh-
tia ja tutkia  nykyistä useam-
min. Arjen kokemusten kautta 
hahmottuu selkeimmin se to-
dellisuus, jossa ihmiset elävät. 
Vaikka Suomessa keskimäärin 
ihmisillä on asiat hyvin ja mo-
ni asia on mallikelpoista, on 
monta syytä huoleen. Olem-
me  jälleen tilanteessa, jossa 
isona uhkana on yhteiskun-
nan jakautuminen eri luok-
kiin. Talouden taantumaa käy-
tetään helposti hyväksi ja jul-
kisten palvelujen alasajo al-
kaa. Kovat, pelkästään rahaan 
liittyvät arvot alkavat helposti 
ohjata yhteiskunnan kehitys-
tä kaikilla tasoilla.  Ahneus ja 
itsekkyys rehottavat. Ihmisten  
hätä jää helposti näkemättä ja 
kuulematta.

Suomi on viime vuosina 
velkaantunut ennätystahtia sa-
malla kun maan hallitus on 
keskittynyt hyvätuloisten vero-
jen keventämiseen. Tuloerojen 
kaventaminen on seuraavan 
vaalikauden tärkeä tehtävä. Ta-
voitteena tulee olla  oikeuden-
mukainen verotus, joka huo-
mioi veronmaksukyvyn. Pai-
nopistettä tulee siirtää työn 
verottamisesta pääomatulojen 
ja varallisuuden verottamiseen. 
Arvonlisäveron ja energia- ja 
polttoaineverojen korottami-
nen ei ole järkevää.

Tuloerojen kasvamisen 
myötä  köyhyys on lisäänty-
nyt. Köyhyysrajan alapuolel-
la eläviä arvioidaan Suomessa 
olevan noin 700 000.  Erityi-
sesti yksinhuoltajaperheet ovat 
vaikeuksissa. Toimeentulotu-
kea saavien perheiden mää-
rä on lisääntynyt.  Suuri epä-
kohta  on se, että niiltä per-
heiltä, jotka saavat toimeen-
tulotukea, leikkautuvat lapsi-
lisät pois.  Eli sieltä otetaan, 

missä rahaa kipeimmin tarvit-
taisiin, kaikkein heikommassa 
asemassa olevilta. Huolestut-
tavaa on, että köyhyys ja syr-
jäytyminen periytyvät helpos-
ti sukupolvesta toiseen. 

Meneillään olevassa ”Köy-
hyys kuntatyön haasteena” –
tutkimushankkeessa (Hei-
nonen, Ylinen ja Roivainen, 
2010-2011) kuvataan köyhyy-
den monia muotoja. Erityises-
ti yksinhuoltajaperheissä on 
taloudellisesti vaikeaa. Yksin-
huoltajaäitien tarinat ovat kos-
kettavia. Köyhyyteen on ajau-
duttu  esimerkiksi avioero-
jen, pitkän työttömyyden tai 
pätkätöiden takia. Elämä on 
niukkaa, ja äidit tinkivät esim. 
omista terveyspalveluistaan ja 
harrastuksistaan.  Lasten tar-
peet  asetetaan etusijalle. 

työtä ja koulutusta

Työttömyys on nykyisen yh-
teiskunnan suurin ongelma.  
Vaikka työllisyystilanne on uu-
simpien tietojen mukaan hie-
man kohentunut,  tehtävää 
riittää. Työ- ja elinkeinotoi-
mistoissa oli tammikuun lo-
pussa 266 000 työtöntä työn-
hakijaa. Erityisesti nuorten 
työttömyyslukujen pitäisi jo 
herättää. Useita kymmeniä tu-
hansia nuoria on tällä hetkellä 
vailla työtä. Sosialidemokraat-
tien selkeä tavoite on se, että 
tulevalla vaalikaudella kaikille 
alle 25-vuotiaille varmistetaan 
joko työ-, koulutus- tai har-
joittelupaikka. 

Opiskelijoiden aseman ko-
hentamisen pitää olla ensisi-
jaisia tehtäviä. On käsittämä-
töntä, että tätä asiaa ei olla täl-
lä vaalikaudella hoidettu kun-
toon.  Opiskelijoiden opinto-
tuki on ainoa lisä tai tuki, jota 
ei olla sidottu  indeksiin. On  
välttämätöntä, että  opintotuki 

sidotaan indeksiin. Keskimää-
rin opiskelijoiden opintotuki, 
jossa on mukana opintoraha  
ja asumislisä on euromääräl-
tään noin 450 euroa kuukau-
dessa. Tästä opiskelija maksaa 
vuokran, ruuan, vaatteet ym. 
henkilökohtaiset menot. Täy-
tyy olla aika fakiiri, että saa ra-
hat riittämään. Tämän vuoksi 
monet opiskelijat käyvät opin-
tojen ohessa työssä, joka luon-
nollisesti saattaa vaikuttaa val-
mistumisaikatauluihin. Myös 
vanhempien apu on korvaa-
matonta. Tässäkään suhtees-
sa opiskelijat eivät ole tasa-ar-

voisessa asemassa, sillä riippuu 
vanhempien taloudellisesta ti-
lanteesta, kuinka paljon nuo-
ria on mahdollista taloudelli-
sesti tukea.

työelämään laatua 

Työelämä tarvitsee kaikenikäi-
siä. Tarvitsemme kokeneita 
konkareita, mutta tarvitsem-
me myös uusia ajatuksia työn 
tekemiseen. Sen vuoksi uuden 
ns. Y-sukupolven esiinmarssiin 
työpaikoilla kannattaa suhtau-
tua myönteisesti ja avoimes-
ti. Työurat eivät pitene mah-

tikäskyistä ja eläkeikien nos-
tamisesta. Sitä paitsi Suomessa 
on jo käytössä joustava 63-68 
vuoden eläkeikä. Tehokkain 
keino työurien pidentämisel-
le on  työelämän laadun ke-
hittäminen. On tärkeää ottaa 
käyttöön joustavia työaikajär-
jestelyjä ja varmistaa osaami-
sen kehittyminen. Myös hy-
vinvoinnin edistäminen ja yk-
silöllisten työelämäratkaisujen 
etsiminen on tärkeää. Työelä-
mässä kaivataan uudenlaista, 
ihmistä kunnioittavaa ja ih-
misten voimavaroja tukevaa 
ja innostavaa johtamista. Työ-
paikkakiusaamiselle on oltava 
nollatoleranssi. 

palvelujen saatavuus 
turvattava

Väestön ikääntymisen myötä 
palvelujen tarpeet kasvavat eri-
tyisesti sosiaali- ja terveyden-
huollossa. Palvelujen rakentei-
ta ja prosesseja mietitään val-
takunnallisesti ja paikallisesti. 
Uusi terveydenhuoltolaki tu-
lee voimaan 1.5.2011. Laki pi-
tää sisällään potilaan hoitopai-
kan valinnanvapauden laajene-
misen. Valinnanvapaus laaje-
nee vaiheittain. Ensimmäises-
sä vaiheessa potilas voi valita 
terveysasemansa oman kunnan 
tai yhteistoiminta-alueen sisäl-
tä. Myöhemmässä vaiheessa 
terveysaseman voi valita mis-
tä tahansa Suomessa. Hoito-
paikan vaihtamisen voi teh-
dä määräajoin. On tärkeää, 
että julkiset palvelut rahoite-
taan edelleen  verovaroin. Se 
takaa varmimmin palvelujen 
saatavuuden riippumatta tu-
lotasosta. 

Ikääntyneiden palvelujen 
kehittämisestä on puhuttu ai-
nakin kymmenen vuotta. Ko-
kemusten ja tutkimustenkin 
mukaan vanhusten palveluis-

sa on vielä paljon kehittämis-
tä. Suunta kehittämisessä on 
vähentää laitoshoitoa ja siir-
tyä entistä enemmän esim. 
palveluasumiseen. Myös koto-
na asumista mahdollisimman 
pitkään pidetään inhimillise-
nä ja toivottavana. On pidet-
tävä kuitenkin huoli siitä, että 
yksin asuvat vanhukset saavat 
riittävästi kotiin apua. Apua 
tarvitaan ihan arkisiin asioi-
hin kuten kaupassa käymiseen, 
ruuan laittamiseen, siivoami-
seen jne. Meneillään olevassa 
”Köyhyys kuntatyön haastee-
na”- tutkimushankkeessa ku-
vataan tilanteita, joissa yksina-
suvat vanhukset ovat jääneet 
neljän seinän sisälle eivätkä ole  
saaneet  riittävää apua. Jää-
kaappi on tyhjä, ja rahan puut-
teen vuoksi joudutaan laimin-
lyömään oman itsensä hoita-
minen. Myös yksinäisyys vai-
vaa monia. 

Palvelujen kehittäminen 
ikäihmisten tarpeista lähtien 
on tärkeää. Omaisten merki-
tys on suuri. ja heidän tuke-
miseensa pitää panostaa entis-
tä enemmän.  Vanhusten pal-
veluidenkin kohdalla tärkeitä  
laatuun vaikuttavia asioita ovat 
inhimillinen kohtelu, kuunte-
leminen, auttaminen ja  perus-
tarpeiden tyydyttäminen. Tur-
vallisuus nousee yhä tärkeäm-
mäksi. 

Yhteiskunnassa on mahdol-
lista luoda hyvän elämän edel-
lytykset kaikille. Siihen tarvi-
taan tahtoa, tietoa, yhteistyö-
tä ja ennen kaikkea sydämen 
sivistystä.

Ulla Lauttamus
Kaupunginhallituksen

puheenjohtaja, Jyväskylä
Kansanedustajaehdokas, 

sdp

työtä Ja oiKeudenMuKaiSuutta

Maaliskuu:
La 12.3. klo 14–16 Poppia ja politiikkaa, Saarijärven kaupungintalo
La 19.3. klo 12.00  Jyväskylä, kävelykatu
La 19.3. klo 14.00  Keskustelutilaisuus Jyväskylän kaupunginkirjaston
                              pienessä  juhlasalissa, tilaisuudessa mukana
                              meppi Mitro Repo
Su 27.3. klo 14.00 Kuokkalan Sos.dem. yhdistys, osoite: 
                              Survonkulman takkahuone, Siltakatu 18

HuHtikuu:
La 2.4.   Kolikkotupa, Lohikoski     
Ti 5.4.    VAALIBUSSI, Kuhmoinen, Jämsä ja Jyväskylä
Ke 6.4.  VAALIBUSSI, Kannonkoski, Saarijärvi ja Karstula
Pe 8.4.  VAALIBUSSI, Laukaa, Vaajakoski ja Muurame
Ti 12.4.  VAALIBUSSI, Äänekoski, Suolahti ja Konnevesi
To 14.4. VAALIBUSSI, Kyyjärvi, Kivijärvi ja Kinnula
La 16.4. Jyväskylän kävelykatu       

VaalikalENtERi
tule tapaamaan ullaa!
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Palokan monitoimikeskus, joka tulee sisältämään koulu-, kirjasto-, ja kansalais-
opiston tiloja sekä liikuntahallin, nousee vanhan koulukeskuksen paikalle hi-
taasti mutta varmasti. Kompleksi otetaan käyttöön ensi vuoden aikana. Kuin-
ka se tulee palvelemaan palokkalaisia? Siihen tutustumme lähempänä avajais-
ten ajankohtaa.  

Mistä palokkalainen perhe saa 
apua arki-iltana tai viikonlop-
puna, kun lapsi itkee kipeää 
korvaansa? Palokan ajanmu-
kainen, muutama vuosi sit-
ten peruskorjattu ja laajennet-
tu terveysasema sijaitsee ai-
van taajaman keskustassa, hy-
vien liikenneyhteyksien varrel-
la. Se tarjosi vuosikymmenien 
ajan arvokasta terveydenhuol-
lon päivystyspalvelua iltaisin 
ja viikonloppuisin lähitaaja-
mien ja -kuntien eri-ikäisil-
le asukkaille.  Tämän vuoden 
alusta alkaen virka-ajan jälkeis-
tä terveydenhuoltoa saadak-
seen on matkustettava toisel-
le puolelle kaupunkia keskus-
sairaalan mäelle. Välimatka ja 
kulkeminen Palokasta, Tikka-
koskelta, Kuikasta, Nyrölästä 
jne. on pitkä silloin, kun apua 
tarvitaan.  Miksi pitää kulkea 
ohi tutun, turvallisen terveys-
aseman? Ketä ajateltiin silloin, 

kun päivystys päätettiin kes-
kittää Keski-Suomen keskus-
sairaalaan?

Kuntien (Jyväskylän maa-
laiskunta, Jyväskylän kaupun-
ki ja Korpilahti) yhdistymis-
neuvottelujen aikaan vuonna 
2008 keskustelua ja huolta 
herätti esim. terveydenhuol-
lon säilyminen lähipalveluna. 
Sairaanhoitopiiri ilmoitti sil-
loin, että ainakaan päivystys-
poliklinikan resurssit eivät riit-
täisi vastaanottamaan Palokan 
terveydenhuollon kuntayhty-
män päivystyspotilaita. Toisin 
kuitenkin kävi; kaksi vuot-
ta kuntaliitoksen jälkeen iltai-
sin ja viikonloppuisin Palokan 
terveyskeskuksen parkkipaik-
ka ammottaa tyhjyyttä ja ovet 
pysyvät suljettuina. Mitä kun-
talainen tekee? Hän joko sai-
rastaa virka-aikana tai käy läpi 
kolmen luukun ja kolmen tun-
nin jonotuksen keskussairaa-

lan päivystyspoliklinikalla.
Ristiriitaista on, kun lä-

hes päivittäin kuullaan heh-
kutusta siitä, kuinka Jyväsky-
län kaupunki on vetovoimai-
nen ja muuttovoittoinen kau-
punki.  Samalla eri taajamissa 
peruspalveluita siirretään pois 
olemassa olevista toimitiloista 
ja heikennetään niiden saata-
vuutta, puretaan lähipalvelu-
periaatetta, keskitetään. Sääs-
töä näillä ratkaisuilla tuskin 
saadaan aikaiseksi, koska toi-
mitilat ja henkilöstöresurssit 
tarvitaan joka tapauksessa.

Toivotaan, että terveyden-
huollon keskittämisen tarve 
ei enää laajene. Onko aihetta 
kantaa huolta lähipalveluperi-
aatteen purkamisesta päivähoi-
dossa, perusopetuksessa ja van-
huspalveluissa?

Jouni Arnberg

peruSpalvelut 
läHipalveluina – 
onKo niitä?

Ei ole tiloja, ei ole paikkaa mihin kokoon-
tua, on usein kuultu toteamus Palokassa-
kin. Viime syksynä Palokkaan remontoi-
dussa VISALASSA on talven aikana ollut 
monenlaista toimintaa, mutta myös vapaa-
ta tilaa ja aikaa on hyvin tarjolla.

Mihin visala sopii?

Visalan virallinen paikkaluku on 105 hen-
kilöä. Tila jakaantuu suureen saliin ja ka-
binettiin sekä keittiö- ja WC-tiloihin. Sa-
lissa on pöytäpaikat 50:lle ja kabinetis-
sa 10 henkilölle. Kokoustilaisuuteen saa-
daan suureen saliin paikat 70 henkilölle. 
Kokousvarustusta löytyy dataprojektoris-
ta piirtoheittimiin. Keittiössä on jääkaap-
pi, liesi, astianpesukone ja mikroaaltouuni. 
Kahvinkeittimet ja kahviastiasto on myös 
70 henkilölle.

Perhejuhlat: merkkipäivän vietto, häät, 
muistotilaisuudet sekä vaikkapa lasten juh-
lat onnistuvat puitteiden puolesta mai-
niosti. (Varaustiedot löytyvät netistä esim. 
googlettamalla Palokan Visala.)

Kenelle visalaa tarjoamme?
Toivomme, että varsinkin palokkalaiset jär-

jestöt löytäisivät paikan kokoontumistilak-
seen. Taloyhtiöiltä on puuttunut kokousti-
loja ja kokouksia on pidetty milloin pyörä-
vajoissa, varastoissa jne. Kun Suomibrändi-
työryhmä erityisesti kehotti taloyhtiöitä pi-
tämään juhlat, toivomme tiloihin ”jatku-
vaa juhlintaa”. Muistutamme kuitenkin, 
että sama työryhmä totesi suomalaisen ve-
sijohtoveden olevan parasta juotavaa! 

toimintaa visalaan

Toivomme erityisesti kaupungin luotta-
mushenkilöiden tulevan keskustelemaan 
ajankohtaisista aiheista. Kansanedustaja-
ehdokkaita ja valittuja kansanedustajia 
kaivataan kertomaan ohjelmastaan ja ta-
voitteistaan.

Palokan jälkiviisaat on yksi suunnitel-
missa oleva toistuva avoin keskusteluti-
laisuus.

Lapset varmaan ovat kiitollinen osallis-
tujaryhmä. Syksyksi on suunnitteilla aina-
kin askartelukerhon ja ehkä satutunnin ja 
elokuvakerhon aloittaminen.

Erkki Huusko

vipinää viSalaan!

Saliin mahtuu myös 25 henkilölle tarkoitettu ”pitkä pöytä”.

Lasten 
kaLastuskiLpaiLu
palokan Ruusuonki 
kesäkuun toisena lauantaina 

11.6.2011
kirrin uimarannassa.

Ilmoittautuminen alkaa kello 10 ja
Kilpailuaika on kello 11–13.

Sarjat: alle 10 vuotta
            10–13 vuotta

paloKKa

Palokan terveyskeskuksen pysäköintialue tyhjenee päivystysaikana. Keskussairaalan 
paljon arvostelua osakseen saanut pysäköintialue - ja vastaanotto - vastaavasti ruuh-
kautuvat.



Palokan nurmi täyttyi viime vuoden 
kesäkuussa innokkaista jalkapallon-
pelaajista ja katsojista. Kyseessä oli 
juhlaottelu Palokan Riennon 45. 
toimintavuoden kunniaksi. Seurassa 
on tehty jo yli neljän vuosikymme-
nen ajan innokasta ja ahkeraa työtä 
jalkapallon kehittämisen ja harras-
tamisen eteen. Tämän vuoden alus-
ta alkaen Palokan Riennolla on ol-
lut mahdollisuus palkata kolme seu-
ratyöntekijää hoitamaan seuran asi-
oita yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 
Tiina Häkkisen jälkeen seuran toi-
minnanjohtajana aloitti Henna Tör-
mänen, nuorisourheilun kehittäjä-
nä Jari Lindroos ja valmennuspääl-
likkönä jatkaa edellisvuoden tapaan 
Pekko Kotamäki.

Palokan Riennossa on tällä hetkel-
lä pitkälti yli 400 jäsentä, jotka har-
rastavat jalkapalloa kilpa- ja harraste-
sarjoissa aina pallokouluikäisistä mie-
hiin saakka. Tämä harrastamisen laa-
juus ja monipuolisuus kertoo tärkeäs-
tä työstä, jota PaRissa on tehty palok-
kalaisen jalkapalloilun eteen. Osaltaan 
tällainen toiminnan ja harrastajamääri-
en kasvu antaa myös seuralle mahdolli-
suuden kehittää toimintojaan ja tarjota 
alati parempia mahdollisuuksia lasten, 
nuorten ja aikuisten liikkunnan harras-
tamiseen ja kilpaurheiluun. 

Seurassa on käynnissä Nuoren Suo-
men sinettiseurahanke, jonka päävas-
tuussa on Jari Lindroos yhdessä jäsen-
ten, toimihenkilöiden, johtokunnan ja 
seuran muiden työntekijöiden kans-
sa. Sinettiseurahanke on prosessi, jon-
ka tuotoksena laaditaan seuran toimin-
takäsikirja. Tähän käsikirjaan kirjataan 
ylös kaikki seuran toimintatavat, mikä 
helpottaa uusien toimijoiden mukaan-
tuloa ja yhtenäistää joukkueiden käy-
täntöjä. Nämä asiat eivät synny tyh-
jästä, vaan niiden taustalla on vuosien 
ja vuosikymmenten aikana tehty työ 
seuran toiminnan vakiinnuttamisek-
si. Hankkeessa seuran jo olemassa ole-

vat toimintatavat päivitetään ja saate-
taan kaikkien seuratoimijoiden tietoon. 
Vaikka sinettityö tehdään kuluvan vuo-
den aikana, ansaittu laatusertifikaatti 
ei tarkoita kehittämistyön päättymistä. 
Tämä työ jatkuu sinettiseurahankkeen 
jälkeen, ja tärkeintä on taata toiminnan 
jatkuvuus myös vastaisuudessa. 

Seuratyön tärkein kulmakivi on laa-
ja vapaaehtoistoiminta. Seuraa ei kehi-
tetä yksin työntekijöiden panoksella, 
vaan yhdessä kaikkien jäsenten ja va-
paaehtoisten kanssa. Heitä ei voi kos-
kaan kiittää liikaa, joten näin kauden 
kynnyksellä on hyvä hetki lausua suu-
ri kiitos kaikille Palokan Riennon va-
paaehtoisille. 

 
Henna Törmänen ja Jari Lindroos
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Palokan Riennon 45-vuotisjuhlaot-
telu PaRi - JYP kesäkuussa 2010. 
Jukka Patinen. 

Palokan äänestysalue: Haukkamäen päiväkoti, Korppumäentie 1 B.                                          Jokelan, Ollilan ja Ritopohjan äänestysalueet: Jokelan koulu, Rovastinpolku 3.

Eduskuntavaalit 2011:  Ennakkoäänestys kotimaassa 6.–12.4.  
Vaalipäivä sunnuntai 17.4.

paloKan ääneStySpaiKat 

pallon peräSSä paloKaSSapallon peräSSä paloKaSSa

Palokan alueen äänestyspaikat ovat käynnissä olevan koulurakentamisen takia vaihtuneet. Palokkalaiset voivat eduskuntavaalien vaalipäivänä 17.4.2011 käydä äänestämässä seuraavissa paikoissa:

paloKKa

FaKta
SDP:n kynnyskysymyksiä hallitukseen menoon on:
1. Pääomatulojen verotusta on korotettava.
2. Työllisyysmäärärahoja on lisättävä, jotta nuorisotyöttömyyteen 
     voidaan suhtautua nollatoleranssilla.
3. Eläkkeitä ei leikata. Eläkeiän alarajaa ei saa nostaa 63 vuodesta. 
    Joustava 63-68 vuoden eläkkeellejäämisikä on säilytettävä.
’’Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. 
Lisäksi siitä aiheutuu henkilökohtaista kärsimystä. 
Ilman uusia työpaikkoja ei synny kasvua.” 
Puoluesihteeri Mikael Jungner

FaKta
SDP ehdottaa tukea lapsiperheille:
1. Lapsilisät myös toimeentulotukiperheille.
2. Vanhempainpäivärahojen minimitason nosto 100 eurolla.
3. Verotukseen lapsivähennys.
4. Elämäntilanteeseen soveltuvat työaika järjestelyt mm. 
    työaikapankkien  käyttöönoton avulla.
5. Osittainen kodinhoidontuki, joka mahdollistaisi entistä 
    paremmin työssäkäynnin ja lasten hoitamisen yhdistämisen
6. Osa-aikatyötä tukevat päivähoitopalvelut ja -maksut.
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Todellinen Työelämän
asianTunTija!
suomalaisen Työn
ja TyöehTojen 
puolesTapuhuja!

Kari KiisKinen
työsuojeluvaltuutettu, kansanedustajaehdokas.

www.karikiiskinen.fi

mainoksen maksaa Karin tukiryhmä.

Kaakkolammessa on uitu vuo-
sikymmeniä kesäisin ja tal-
visinkin kymmenisen vuotta. 
Vesi lammessa on puhtaim-
pia kaupungin alueella. Siksi-
pä on asukkaita harmittanut, 
ettei pienille lapsille ole ol-
lut matalaa rantaa. Asukkaat 
ovat sitä toivoneet vuosia ja 
kun avantouimarit ovat ympä-
rivuotisia uimareita myös heitä 
on pommitettu pyynnöillä vie-
dä toivetta eteenpäin kaupun-
gille. Viime kesänä päätimme 
ASA:n toiminnanjohtaja Erja 
Turusen ja avantouimareiden 
Tuomo Niemisen sekä Heikki 
Hynysen kanssa käydä tapaa-
massa kaupungin puutarhuri 
Vesa Lehtistä. Niin teimme ja 
Lehtinen kuunteli toiveitam-
me ja lupasi tehdä parhaan-

sa. Syksyllä saimme viestin, et-
tä ruoppaus tehdään syksyllä 
ja talvella tuodaan suodatin-
kangas ja hiekat. Olimme to-
della mielissämme. Osuutem-
me ei kuitenkaan päättynyt tä-
hän, vaan Lehtinen kertoi et-
tä uimarannan alue täytyy pi-
tää lumettomana, jotta lam-
pi jäätyy kunnolla kantamaan 
raskaat työkoneet. Ahkerat ui-
marit hoitivat homman vaikka 
lunta tulikin aivan valtavasti. 
Erityis kiitokset ansaitsee Ro-
posen Aimo joka oli ahkerin 
kolaaja. Nyt rannassa on suo-
datinkangas ja hiekat levitetty 
ja jäiden sulaessa ne painuvat-
pohjaan ja lapset pääsevät pu-
likoimaan.

Kesällä pidämme rannan 
”avajaiset” kunhan vesi läm-

piää.
Tämä on hyvä näyttö kau-

pungin ja kolmannen sektorin 
toimivasta yhteistyöstä.

Hyvät uintikelithän toki vie-
lä jatkuvat ja avantouimarit pi-
tävätkin avoimet ovet sunnun-
taina 27.3. klo 13.00-15.00. 
Tällöin voi tulla kokeilemaan 
tätä talvilajia. Paikalla on ui-
mareita opastamassa ja läm-
min koppi käytössä sekä kuu-
maa mehua. Tarjouksena avai-
mella avantoon, ei enää muuta 
maksua tänä keväänä. Samalla 
haastamme kaupungin päättä-
jiä kokeilemaan” kylmää kyy-
tiä” Huhtasuolla. 

Tervetuloa avantoon!

Marjatta Hynynen

KaaKKolaMMen 
uiMarannalla 

Kalevi Sorsa on osuvasti teok-
sessaan Ihmisiä, ilmiöitä to-
dennut, että hyvinvointiyh-
teiskunta on vapauksien, vel-
vollisuuksien ja tasavertaisten 
mahdollisuuksien yhteisö, jos-
sa oikeuksien ja vastuun tasa-
paino toteutuu.  Tähän aja-
tukseen on helppo yhtyä: hy-
vinvoiva yksilö jakaa vastuu-
ta ja ottaa vastuuta sekä itses-
tään, että kanssaihmisestään. 
Sosiaalinen omatunto on koh-
dallaan. Tuntuu, että nykyisen 
hallituksen sosiaalinen oma-
tunto on hukassa. Lapsiper-
heet, maahanmuuttajat ja eri-
toten se tavallinen kansalainen 
on unohdettu. 

Peruskoulun alkuperäinen 
tarkoitus oli luoda kansalai-
sille tasa-arvoiset lähtökohdat 
sukupuolesta tai syntyperäs-
tä riippumatta. Tänä päivänä 
eriarvoisuus alkaa jo peruskou-
lusta. Tasavertainen oppimis-
mahdollisuus ei tavoita enää 
koululaista niin kuin aikai-
semmin. Koulut rankataan op-

pimistulosten perusteella oi-
keisiin ja vääriin. Eräänä syy-
nä koulujen eriarvoisuuteen 
on tukiopetukseen varattujen 
rahojen valuminen maahan-
muuttajalasten auttamiseen. 
Maahanmuuttajalasta onkin 
autettava mutta samalla on 
pystyttävä tukemaan näitä hi-
taammin oppivia kotoperäi-
siä koululaisia - tasa-arvoises-
ti! Nyt paremmin toimeen tu-
levat vanhemmat kuljettavat 
lapsiaan rankkauksen perus-
teella eliittikouluun saamaan 
sitä normimitoitettua tuki-
opetusta ja normiperhe jat-
kaa lähimmässä mahdollises-
sa, ilman mahdollisuutta tu-
kiopetukseen. Vastuun tasa-
painoako?

Kolmannen sektorin toimi-
jat saivat edellisen laman tii-
mellyksessä osan sosiaalises-
ta vastuusta. Työttömien yh-
distykset perustivat ruokaloi-
ta, työpajoja sekä työosuus-
kuntia. Tämä oli väylä, jolla 
saatiin työttömälle sija yhteis-

kunnasta, nurkka, johon tur-
vautua. Turvallinen väylä, jolta 
ponnistaa takaisin työelämään. 
Yleishyödyllisinä yhdistyksi-

nä toimiminen antoi yhteis-
kunnan tuen verohelpotuksi-
na. Sosiaalista tukea parhaim-
millaan ja erittäin toimivaa! 

Nyt Jyväskylän työvoima- ja 
elinkeinotoimisto katsoo työt-
tömien yhdistyksen toimivan 
ruokala- ja pitopalvelutoimin-
tojen osalta elinkeinonharjoit-
tajana ja tämän seuraukse-
na mm Huhtasuolla toiminut 
Perttulan toimipiste lopetet-
tiin. Useat pitkäaikaistyöttö-
mät jäävät ilman tukityöpaik-
kaa ja kymmenet jopa sadat 
asukkaat ilman sosiaalista tu-
kiverkkoa. Työttömien ruoka-
la tarjosi edullista ateriapalve-
lua erityisesti sellaisille ihmi-
sille, joilla ei ollut varaa mark-
kinaehtoisilla hinnoilla tuo-
tettuihin ravintolapalveluihin. 
Oikeudenmukaistako?

Nämä ovat muutamia ny-
kyhallituksen aikaansaannok-
sia - huomattavia heikennyksiä 
näin paikallisesti, ennen niin 
hyvään ja toimivaan järjestel-
mään. Vanhaan ei ole paluuta, 
mutta parempaa voimme saa-
vuttaa, jos uskallamme ottaa 
vastuun itsestämme ja toisis-
tamme. Vastuuta voimme ot-

taa äänestämällä tänä keväänä 
eduskuntavaaleissa. Eduskun-
tavaalien jälkeen voimme saa-
da uuden hallituksen – ja pa-
remman elämän. Meillä dema-
reilla on hyviä ehdokkaita ni-
metty täältä Keski-Suomessa 
tuleviin vaaleihin. Meillä on 
vaihtoehtoja moneen eri läh-
tökohtaan. On työläistä, yrit-
täjää, ammattikoulutettua se-
kä akateemisesti koulutettua. 
Tästä joukosta löytää varmas-
ti jokainen omansa ja kaikkia 
tarvitaan ehdokkaiksi. Toinen 
asia sitten on se, että näyttää-
kö uusi eduskunta kansansa 
näköiseltä? 

Oma ehdokkaani on tavalli-
sen ihmisen asialla, työelämän 
asiantuntija, työsuojeluvaltuu-
tettu Kari Kiiskinen Äänekos-
kelta. Hänessä on ainesta vaik-
ka työministeriksi!

Marja-Liisa Tuikkanen
Puheenjohtaja

uuSi eduSKunta, uuSi HallituS – 
pareMpi eläMä!

Huhtasuon kirkolla 3.4. kello 10.00
Mukana apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen  ja srk:n edustaja 
yhteisten seurakuntapalvelujen vs. johtaja Raimo Laine
keskustelemassa aiheesta Jyväskylän kaupungin ja seurakunnan 
yhteistyö.

• Tilaisuudessa esiintyy Huhtasuon koulun puhallinorkesteri

• Keittolounas

Yhteiskunnallinen kirkkopyhä 

aika:     torstai 31. 3. 2011 klo 18.00
paikka: huhtasuon päiväkeskus, nevakatu 2

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat

Hallitus         Tervetuloa! Huhtasuon ASA ry:n ylläpitä-
mä kirpputori on ollut jo vuo-
sia Huhtakeskuksessa.
  Se on myöskin saanut osansa 
kolmannen sektorin verotuk-
sen kiristämisestä.
   Jo viime vuoden alusta kirp-
putori joutui arvonlisäverol-
liseksi eli toimintaa pidetään 
yritystoimintana, elinkeinon-
harjoittamisena, jota myöten 
myös palkkatukien saanti vä-
heni huomattavasti.  Tämä 
johti tietenkin hintojen ko-
rotukseen, josta moni on ol-
lut pahoillaan. Toiminnan on 

kuitenkin katettava menonsa 
eivätkä korotukset suinkaan 
lisänneet kirpputorin voittoja. 
Saman kohtalon koki nyt Pert-
tulan ruokala. Sen tulot eivät 
enää riittäneet kattamaan me-
noja, joten se lopetettiin.
   Kirpputoritoimintaa jatke-
taan kuitenkin sinnikkäästi. 
Itse paljon kirpputoreja kiertä-
vänä voin sanoa, että tämä on 
ehdottomasti kaupungin siis-
tein ja parhaassa järjestykses-
sä oleva myymälä. Myyntipöy-
tien vuokraajillehan pöytien 
siisteys kuuluu, mutta kyl-

lä täällä henkilökunta osallis-
tuu myös pöytien järjestelyyn. 
On myös kiva kulkea myymä-
lässä, kun pitkin lattioita ei lo-
ju myyntitavaroita. Kirpputo-
rilla on vuokrattavana rekillisiä 
myyntipöytiä.
   Myös ulkopaikkoja on vuok-
rattavana.
Kirpputorimyymälä on auki 
ma-pe klo 8.30-17.00 ja 
la klo 9.00-15.00
Tutustumisen arvoinen paik-
ka, kannattaa käydä ostoksilla!

Marjatta Hynynen

huhTasuon  
asuKasyhdisTys  ry

KEVÄTKOKOUS
aika: keskiviikko 30. 3. 
2011 klo 18.00
paikka: huhtasuon 
päiväkeskus, nevakatu 2
esillä sääntömääräiset 
kevätkokousasiat
hallitus Tervetuloa!

HuHtaKeSKuKSen 
Kirpputori

hUhtasUon sosiaLiDeMokRaatit RY

KevätKoKoUS

HuHtaSuo

Retki työväenmusiikkipäiville 
Valkeakoskelle heinäkuun 30 päivä
Retken hinta on 20 € Varaa paikkasi Marjatta Hynynen 045 6706 789

marjatta.hynynen@luukku.com 
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NAAPURIT TUTUIKSI
HUHTASUON PÄIVÄKESKUS NEVAKATU 2                                                                           
LAUANTAINA  2.4  kello 14.00

NAAPURIT KAIKISTA  KULTTUUREISTA!
Tervetuloa jo kolmatta kertaa järjestettävään 
tilaisuuteen!
Kerrotaan kuulumiset, keskustellaan naapurinavun 
tarpeista ja asuinaluetoiminnoista, kuunnellaan 
musiikkia, lauluja ja lauletaan yhdessä.

Tule ja tuo naapurisi mukaan! Kahvi-/teetarjoilu.

Tilaisuuden juontajana toimii Tony Melville

ЗНАКОМСТВО С СОСЕДЯМИ 
Дневной центр в Хухтасуо Невакату 2
в субботу 2 апреля  в 14 часов

СОСЕДИ ИЗ РАЗНЫХ КУЛьТУР !
Добро пожаловать на уже традиционную 
третью встречу ! 
Поговорим о наших буднях, о том нужна ли 
помощь соседа в современной жизни, об 
участии в общественной деятельности своего 
района. Также послушаем музыку, песни и 
споём вместе.

Возьми соседа и проходи на чашку кофе-/ чая!

Встречу ведёт Тони Мельвиль

Monikko ry juhlii 3-vuotissynttäreitä huhtikuussa 2011. Vuodesta 
2008 on tehty paljon ja toimintaa on laajennettu suunnitelman mu-
kaisesti.  Monikolla on pysyviä kumppaneita ja perinteisiä toimin-
toja kuten talvitapahtuma (Halssila), naapurit tutuksi, kansainvä-
linen naisten- ja äitienpäivät (Holsti ja Huhtasuo). Hyvänä kump-
panina ovat Lohikosken sosiaalidemokraatit, lisäksi Vaajakosken 
Suomi-Venäjäseura, Huhtasuon sosiaalidemokraatit ja tietenkin 
Jyväskylän kaupunki. 

Yhdistyksemme pyrkii järjestämään tapahtumia ja kerhoja ko-
ko kaupungin alueella, jossa asuvat jäsenemme ja kumppanim-
me. Myös muut asukkaat voivat tutustua yhdistyksen kerhotoi-
mintaan ja tilaisuuksiin.  Monikko nimenomaan yhdistää ihmisiä, 
joilla on samoja kiinnostuksia välittämättä siitä millä kielellä puhut, 
mistä kulttuurista olet tullut, minkä ikäinen olet, missä yhteiskun-
nallisessa asemassa olet. Monikon toiminta on ymmärtävää ja lä-
hellä kaikkia ihmisiä, koska se tukee ihmisen henkistä ja fyysistä 
voimaa sekä ylläpitää hyvinvointia. Monikossa voit löytää hyvää 
seuraa, jonka kanssa pystyt oppimaan yhdessä uusia ja mielen-
kiintoisia asioita ja jatkaa eteenpäin. 

 Esimerkiksi lokakuun 2010 Euroopan ruokakulttuuri-ilta 
(Naapurit tutuksi-ilta) Kolikkotuvalla on herättänyt mielenkiin-
toa. Viisi maata  ruokakulttuureineen ovat tulleet meille tutummik-
si. Näiden maiden edustajat eivät pelkästään kertoneet, vaan he 

valmistivat ruokia kotonaan ja toivat meille maistettavaksi.
 Tietoa sveitsiläisestä ruoasta ja sen herkullisesta juustovalikoi-

masta kertoi Paula Powling, joka on asunut 40 vuotta Sveitsissä. 
Ranskalaisen keittiön salaisuuksiin pääsimme tutustumaan 
Catherine Lehtosen opastuksella. Hän tarjoili paistettuja katkara-
puja erikoisessa kastikkeessa makoisten piirakoiden kera. Tony 
Melville kertoi englantilaisesta ruokatraditiosta ja esitteli perintei-
siä juustoja. Venäläinen keittiö tarjoili salaatteja, vihanneksia, bli-
nejä, kaalipiirakoita, ”sillejä turkissa”  ja ”laiskoja kaalikäärylei-
tä”. Tarinassani venäläisestä ruokakulttuurista mainitsin Pietarin 
Suuren ruokapöydän käyttäytymissäännöistä. Tilaisuuden päät-
tyessä juotiin kahvia perinteisten karjalanpiirakoiden kera, jolloin 
Kirsti Keikka kertoi suomalaista ruokaperinteistä. Tällainen oli lo-
kakuun Naapurit tutuksi tapahtuma.

Seuraavaksi Monikko järjestää Talvitapahtuman su 27.3 
Ainolassa klo 11-14 ja kumppaneiden kanssa järjestetään 
Naapurit tutuksi-tilaisuus la 2.4 klo 14 Huhtasuolla. 
Lisätiedot: www.monikkoyhdistys.com 
e-mail: monikko.yhdistys@gmail.com tai puh. 044 5005 012 

Seuraaviin tapaamisiin,  
Alina Ahtamo, Monikko ry, puheenjohtaja 

Monikko ja europpalainen 
ruokakulttuuri-ilta  

HuHtaSuo

Vuoden 1999 kesällä valmis-
tui Jyväskylän ammattikorkea-
koulusta tradenomiksi tuol-
loin 25-vuotias Sami Jokinen. 
Samin pääaineena oli markki-
nointi. Saman vuoden syksynä 
Sami ja Mikko Kovanen aloit-
tivat yhdessä osakeyhtiö Pa-
lokan kuntokeskuksen yrittä-
jinä. Samin mukaan traden-
omin koulutus antoi hyvät 
perusvalmiudet yrittäjyyteen. 
Monipuolinen liikunnallinen 
tausta ja omakohtainen kunto-
saliharrastus antoivat vielä lisä-
tukea alan valintaan.

Yrittäjänä Sami kertoo viih-
tyvänsä, eikä ole yhdentoista 
vuoden takaista päätöstään ka-
tunut. Toki matkan varrella on 
myös haasteita riittänyt ja esi-
merkiksi tällä hetkellä kiintei-
den kulujen osalta vuokran ja 
sähkön hintojen nousu hie-
man mietityttää. Asiakaskun-
ta on kuitenkin vakaalla poh-
jalla ja tulevaisuus näyttää si-
ten hyvältä. Uusien välinei-
den, laitteiden ja muun sa-
lin kehittämiseen liittyvien asi-

oiden osalta asiakaspalautetta 
kuunnellaan herkällä korval-
la ja vuorovaikutus asiakkai-
den kanssa onkin ollut välitön-
tä ja antoisaa. Alkuvuosina Sa-
mi työskenteli viikon jokaise-
na päivänä. Myöhemmin hän 
siirtyi kuusipäiväiseen työviik-
koon ja tällä hetkellä työviik-
ko on maanantaista perjantai-
hin. Puhelimen tavoitettavis-
sa Sami kertoo olevansa kui-
tenkin myös viikonloppuisin. 
Vastuu ja sitoutuminen omaan 
yritykseen, monipuolinen asia-
kaspalvelu sekä laatu, listaa Sa-
mi yrittämisen peruslähtökoh-
tia ja uskoo myös tulevaisuu-
dessa hankkivansa toimeentu-
lonsa yrittäjänä.

Asiakaskunta koostuu var-
sin laajasta ikähaarukasta (16 
– 83 vuotta) ja siten sekä läh-
tökohdat että asiakaskohtaiset 
tavoitteet ovat jokaisella kävi-
jällä henkilökohtaiset. Samin 
mukaan juuri käyttäjäkunnan 
monipuolisuus lisää mielen-
kiintoa omaan työhönsä ja sa-
malla mahdollistaa salille läm-

minhenkisen tunnelman, jo-
hon kaikki ikään ja kokoon 
katsomatta ovat tervetulleita.

Kuntosali ja palvelut
                                                                          

Kuntokeskuksen lattiapinta-
ala on noin 300 neliömetriä. 
Salilla on erittäin monipuoliset 
laitteet ja välineet, opastusta 
sekä tarvittaessa aina henkilö-
kohtaista neuvontaa. Ovikor-
tilla sisäänpääsy mahdollistaa 
oman harjoitusajan valinnan. 
- Muuta: Sauna ja solarium, 
Turvallisten ja tunnettujen vi-
tamiini- ja ravintolisävalmista-
jien tuotteita, Finnmax, Fast ja 
Manninen. Harjoitus ja vapaa-
ajan vaatteet mm. Gasp ja Bet-
ter bodies.

Salille on saatavana kerta-
lippuja, kuukausikortteja tai 
puolivuotis- ja vuosikortteja. 
Ei jäsenyyspakkoa. Lisätiedot 
http.//www.palokankuntokes-
kus.com     
Puh. (014) 3782 552.

Jukka Blomberg

KuntoSaliyrittäJä SaMi JoKinen paloKaSta 
esittelyssä: 

Kuntokeskuksen lattiapinta-ala on noin 300 neliömetriä. Salilla on erittäin moni-
puoliset laitteet ja välineet.

В апреле 2011 года объединение Моникко отметит свои три 
года. Хотя  объединение молодое, дел с 2008 года сделано 
немало; деятельность расширяется согласно планам и по 
всем запланированным в уставе направлениям.  В Моникко 
уже есть свои традиционные мероприятия и постоянные 
партнеры.  Проводы зимы в Халссила, в Холсти и Хухтасо 
проводим Знакомство с соседями- тематические встречи.  
Постоянно отмечаем праздники международного женского и 
маминого дня. Постоянные паpтнеры- это социал-демократы 
из Лохикоски, а также общество России-Финляндии из 
Вааякоски, социал-демократы из Хухтасуо и конечно город 
Ювяскуля.   Объединение старается охватить все районы 
города, в коротых живут наши члены и партнеры. В 
кружках и мероприятиях возможно участие не только 
членов объединения, но и других желающих. Ведь Моникко 
объединяет людей по интересам независимо от того, из 
какой культуры участник и на каком языке он говорит, какие 
у него взгляды и сколько ему лет, и какая у него позиция 
в обществе. Главная цель- в поддержке духа и  хорошего 
настроения как члена так и участника мероприятии, новые 
интересные люди, с которыми можно познавать новое и с 
которыми всюду интересно. 

Так например в октябре 2010 года мероприятие 
Европейская культура питания (очередная тема Знакомство 

с соседями) привлекла внимание многих в Коликкотупа. 
Пять стран и их кухни стали знакомы нам еще ближе. 
Представители этих стран не только рассказали, но и 
приготовили блюда разного рода нам ”на пробу”. 

О швейцарской кухне с её вкусными традиционными 
сырами, рассказала Паула Пoyлинг, прожившая 40 лет 
в той стране. Катрин Лехтонен поделилась секретами 
французской кухни, на пробу были представлены запеченные 
в специальном соусе криветки и вкусныe пироги.  Тони 
Мелвиль рассказал об английских традиционных тостах. 
Русская кухня по традиции была представлена салатами из 
овощей, блинами,пирогами из капусты, селедкой под шубой 
и ленивыми голубцами.  В своём рассказе о русской кухне я 
упомянула правила Петра Первого o поведении за столом. В 
заключении праздника пили кофе с карельскими пирожами, 
в то время когда Кирсти Кейкка рассказывала о финской 
культуре питания. Вот с так прошло Знакомство с соседями.   

Ближайшее в  Моникко: Зимний праздник 27.3 в Айнола с 
11-14, Знакомство с соседями 2.4 в Хухтасуо. Информацию 
можо получить www.monikkoyhdistys.com, е-маил: monikko.
yhdistys@gmail.com или по тел. 044 5005 012 

До новых встреч,
Алина Ахтамо, председатель Моникко 

Моникко и вечер европейской кухни
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Päätoimittaja: 
Jukka Blomberg

Toimittajat:
Marja-Liisa Tuikkanen
Marjatta Hynynen
Risto Höglund
Timo Korhonen
Tony Melville
Seppo Patrikainen
Tarja Perkiö Painosmäärä: 25 000 kpl
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Ilmoitusmyynti:
Raimo Rajanen

Sivunvalmistus:
Grafiikka Rutanen
grafiikka@rutanen.fi

Painopaikka: 
Lehtisepät Oy

K E T J U  Y K S I LÖ L L I S I Ä  O M A L E I M A I S I A  H O T E L L E J A

Tarjoushinta sisältää; 2 yön majoituksen 1 tai 2 hengen standard-huoneessa/henkilö, buffet-aamiaisen, kylpylähotelleissa kylpyläosaston ja kuntosalin vapaan
käytön (Vaasassa ei kuntosalia) sekä sisäänpääsyn tanssi- ja iltaravintolaan. Voimassa YkkösBonus-, K-Plussa- ja eläkeläiskorttia näyttämällä: kylpylähotelleissa
30.6. asti kun tulopäivä su-to (ei pääsiäisenä ja juhannuksena), muissa hotelleissa joka päivä 30.6. asti. Tarjoushintaisia huoneita on rajoitettu määrä/hotelli
/päivä. Alkaen hinta vaihtelee päivän ja saatavuuden mukaan. Koskee vain uusia varauksia.

2 YÖN KYLPYLÄLOMAT SENIOREILLE 2 YÖN HOTELLILOMAT SENIOREILLE

VARAUKSET WWW.RANTASIPI.FI TAI  020 055 055 TUOTETUNNUKSELLA SENIORI

PARI PÄIVÄÄ IHANAA LOMAA

LAPSI LISÄVUOTEESSA alk.              /yö/alle 14-vuotias lapsi lisävuoteessa isovanhempiensa huoneessa.12,-

AULANKO, Hämeenlinna | EDEN, Nokia | TROPICLANDIA, Vaasa |
LAAJAVUORI, Jyväskylä | IMATRAN VALTIONHOTELLI, Imatra
IKAALISTEN KYLPYLÄ, Ikaalinen

alk. 69,- hlö/2hh alk. 124,- hlö/1hh

RUKAHOVI, Kuusamo | POHJANHOVI, Rovaniemi | FORSSA |
SVEITSI, Hyvinkää | AIRPORT, Vantaa

alk. 55,- hlö/2hh alk. 98,- hlö/1hh

Hemmottelevat hoidot, ihanat poreet, herkulliset ruokahetket ja kevätauringossa ulkoilu tekevät lomasta arjen juhlaa. Jo parin
päivän loma piristää ja antaa uutta voimaa. Valitse yksilöllisistä kylpylähotelleistamme ja hotelleistamme mieleisin ja tule rentoutumaan!

KALEVI 
OLIN
Professori

www.kaleviolin.�
kalevi.olin@pp.inet.�

OIKEUDENMUKAISUUS
- KYLLÄ!

ERIARVOISUUS - EI!

UUDELLEEN EDUSKUNTAAN!

Jty

Haluan lisätietoa Sosialidemokratiasta ja liittyä puolueen jäseneksi

OTA YHTEYTTä NiiN KERROMME 
SiNULLE LiSää!

Huhtasuon Sosialidemokraatit Marja-Liisa Tuikkanen 040 7765602    marjaliisa.tuikkanen@gmail.com 
Palokan Sosialidemokraatit Jouni Arnberg  050 5996115                     jouni.arnberg@jkl.fi
Lohikosken Sosialidemokraatit Jukka Blomberg  050 5989963            jukka.blomberg@pp.inet.fi 
Tikkakosken Sosialidemokraatit Tuomo Liukkunen 040 7469572       tuomo.liukkunen@komas.fi
Vesangan Sosialidemokraatit Sari Kanala                                              sari.s.m.kanala@jyu.fi

KOLIKKOTUPA
KOKOUKSIEN JA PERHEJUHLIEN PITOPAIKKA
Holstissa Kolikkotie 2.C Jyväskylä 40320
Kokoustilat 50 hengelle, kabinetti/keittiö 15 hengelle.
Käytettävissä on piirtoheitin, langaton verkkoyhteys,                                                    
dataprojektori ja karaokelaitteet. Kahvikalusto 50 hengelle
Varaukset Pirkko Pirtinsola 0415 444901 
pirkko.pirtinsola@pp.inetfi

Ahti
Ruoppila
TUORETTA OSAAMISTA 

EDUSKUNTAAN

YHTEISTYÖTÄ JA TEKOJA 
PAREMMAN HUOMISEN 

PUOLESTA

Reilu työ kuuluu kaikille!
Jokaiselle nuorelle koulutusta 
tai työtä
Kestävällä kasvulla turvataan 
työ ja hyvinvointi
Oikeudenmukaisempi verotus
Harmaa talous kuriin
Peruspalveluiden huutokauppa 
lopetettava

Ahti Ruoppila
p. 040 747 8231
ahti@ahtiruoppila.fi
www.ahtiruoppila.fi

Pidetään yhteyttä!
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aluejohtaja, sak. 
Monipuolinen työkokemus 

mm. Reijo Laitisen eduskunta-
avustajana, yliopistolta, 
kaupasta, hotellista, 
toimistotyöstä...



Pohjoinen Jyväskylä12

savukalat

PALoKAn                    
KALASAvUStAMo

Saarijärventie 81
www.palokankalasavustamo.fi

Puh. 044 0988966                         

AukioloAjAt                      
Ma-Pe 11.00–18.00  la 10.00–14.00

tai kiinni ollessa Palokan ABC
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
	Tietokonepohjainen testaus ja vianhaku
	Rengaspalvelut , myynti, asennukset, korjaukset
	Alumiinivanteet
	Öljynvaihdot
	Ilmastointihuollot

Tilaukset: 
Raimo Rajanen 
045 679 8234

raimo.rajanen@netti.fi 

lOhiKOSKeN 
aLUeen histoRia- 
kiRJa MYYnnissÄ

TEHTAAN 
VALOISTA 

KAUPUNGIN 
VALOIHIN
VIELÄ PIENI ERÄ, 

HINTA 35 €

Suoritamme laadukasta kiinteistönhoitoa
ja siivousta jo 39 vuoden kokemuksella.

OP-bonuksilla 
voi kuitata myös 
OPKK:n välitys-

palkkiota.

Kaikki 
palvelut 
saman
katon alta!

OP-bonuksilla 
voi maksaa 
Pohjolan 

vakuutuksia.

OP-bonus-
asiakkaalle

kertyy bonuksia.

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

AALTO-SALI
Tyyliä tilaisuuksiin

Väinönkatu 7

JYVÄSKYLÄ

010 231 4400

www.aaltosali.fi

92 x 60 mm

Mikä sinulle on tärkeää?

Kansan  edustaja.

Tony Melville
lehtori, viestintäyrittäjä

Susanna Huovinen
kansanedustaja, YTM

Ulla Lauttamus
henkilöstön kehittä-
mispäällikkö, KM

Riitta Mäkinen
YTM

Ahti Ruoppila
aluejohtaja

Kalevi Olin
professori, LitT

www.demaritjkl.fi


