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Jyväskylän keskustasta 20 km pohjoiseen sijaitsevalla Tikkakoskella 
on asukkaita noin 5000. Taajaman lisäksi asukkaita on Liinalammella, 
Kuikassa ja Jylhänperällä. Kaupungin talousvaikeudet tuntuvat myös 
Tikkakoskella, silti uusien hankkeiden myötä toivotaan lisää työpaikkoja 
tulevaisuudessa.  
Keski-Suomen ilmailumuseo Tikkakoskella aloitti toimintansa vuonna 
1979. Nykyään kävijöitä on 20 000  vuosittain.  Museossa voi tutustua 
vaikkapa hävittäjän ohjaamoon tai lennähtää simulaattorilennolle.

Tikkakoski nousuun

EU-vaalit. “Siis 
vielä kerran: on ää-
nestettävä työpaik-
kojen puolesta. 
Ennen kaikkea 
nuorison työpaik-
kojen.”
sivu 5

Lohikosken nuori-
sotoiminnan histo-
riaa ja nykypäivää. 
sivu 9

Huhtasuon kehit-
täminen jatkuu.
sivu 10



Pohjoinen Jyväskylä2 Pohjoinen JyväskyläPohjoinen Jyväskylä Pohjoinen Jyväskylä

www. sdplohikoski.fi

Kansainvälinen Naistenpäivän juhla 
            Jyväskylän Talven tapahtuma 2014 

                     Sunnuntaina 9.3. klo 14.00 
                Kansalaistoiminnan keskus Matara 
Matara-sali 2. kr, Matarakatu 6, Jyväskylä, Tourula

Juhlapuhe:  Yhteisöpedagogi Nazima  Razmyar    
Hän on vuoden 2010 pakolaisnainen. Nazima on toiminut mm.  
Kansainvälisessä Siirtolaisjärjestössä ja Monika-Naiset-liitossa. 
Osallistunut Tanssii Tähtien kanssa-ohjelmaan. 
Mukana myös:  
- Monikko ry:n Kalina –tanssiryhmä 
- Kahvi- ja teetarjoilu 
Järjestelyvastuu : Lohikosken Sosiaalidemokraatit ja Monikko ry 

 
Kolikkotupa  
on monien mahdollisuuksien paikka 
 

Voit vuokrata Kolikkotuvan perhejuhliin, koulutus-, kerho-  

tai kokoustilaksi 

Käytössä on 50 hengen kerhohuone ja  

15 hengen kabinetti keittiö 

Kolikkotupa, Kolikkotie 2C, Holsti 
 
Varaukset: Pirkko Pirtinsola p. 041 5444901 
pirkko.pirtinsola@pp.inet.fi 

 Historiallinen kesäretki Pietariin 20-23. heinäkuuta 
 
110 vuotta sitten Venäjän Keisarillinen Senaatti antoi luvan perustaa 
Jyväskylän pitäjän Sos.Dem. työväenyhdistyksen,  

nykyisen Lohikosken Sosiaalidemokraatit ry:n 

 

Matkan hinta 385 €. Hintaan sisältyy: bussimatka ohjelman 

mukaan, ryhmäviisumi ja Venäjän hoitovakuutus, 

3 yötä hotelli Moskovassa, 3x aamiaista, 3x päivällistä tai  

illallista 

Pietarin opastettu kaupunkikierros 

Varaa paikkasi heti: Mika Rajanen 0500 774926 

mika.rajanen@gmail.com 

Matkan järjestelyistä vastaa A&A Travels Oy 

 

                 Perinteinen Äitienpäiväjuhla 
                           Lauantaina 10.5. kello 14.00 

                       Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2C, Holsti 

 

Juhlapuhuja: Palokka-Seuran pj. Elli Ojaluoto 

Monipuolinen kulttuuriohjelma 

Kahvitarjoilu 

Kaikki ovat tervetulleita juhlaan! 

 
     Pyynikin kesäteatteri kutsuu 
                           Keskiviikkona 9.7.2014   
Ohjelmassa tv:stä tuttu, näytelmäksi sovitettu Pirunpelto 

Lähtö tilausajolaiturista klo 15.30, näytös alkaa kello 18.00 

 

Varaa paikkasi, kesän näytökset on lähes loppuunmyyty. 
Matkan hinta: 50 € työssäk. 46 € eläkel. 40€ tyött. opiskelij. ja lapset 

 

Varaukset Allan Kemiläinen, allan.kemilainen@jkl.fi  

p.0400542859, tai Raimo Rajanen, raimo.rajanen@netti.fi 

p.0456798234 

Lohikosken Demarinaisten kevään ohjelma  
  
19.3. keskiviikkona klo 17.00 Minna Canthin askelissa kohti tasa-arvon  

Eurooppaa, eurovaaliehdokas Timo Harakka on Lohikosken Demarinaisten  

vieraana kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 

13.4. sunnuntaina klo 12 Keski-Suomen Demarinaisten kevätkokous.  Tilaisuus  

on avoin kaikille Demarinaisten jäsenille.  Ennakkoilmoittautuminen. Lisätietoja 

 myöhemmin. 

 

15.5. torstaina klo 17.00 kokoonnumme kuulemaan Jyväskylän kuulumisia  

kaupunginhallituksen jäseneltä Tony Melvilleltä.   

  

Kaikki tilaisuudet Kolikkotuvalla Holstissa, Kolikkotie 2C. 

Lisätietoja: Heljä Kautto, heljakautto@gmail.com 

 

          Liikunnan merkitys kaiken ikäisille 
     9.4. kello 18.00 Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2C, Holsti 

 

    Liikuntaneuvontatilaisuudessa esillä mm: 

    Erilaisten terveystekijöiden huomioiminen  

    liikuntavaihtoehtoja valitessa. 

    Arkiaktiivisuuden merkitys 

    Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen ohjatun 

    liikunnan tarjonta, sekä muut liikuntamahdollisuudet 

    (Alustukset Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelu) 

 
    Järjestää: Lohikosken Elämäntapajaosto 

Perhepilkkitapahtuma 
Perhepilkkitapahtuma 
Sunnuntaina 16.3. kello 12.00-15.00 
Palokkajärvellä, Lohikosken uimarannalla 
 

Perhepilkkikisa. Kaikki lapset palkitaan. 

Onkia on ja reikiä tehdään. Pulkkamäki. 

Rekiajelua hevosella, jäiden heikentyessä kieseillä rantatiellä. 

Makkaran paistoa, mehua (1€/makkara) 

 

Autot voi jättää päiväkodin parkkipaikalle. 

Opasteet parkkipaikalle ja rantaan tornitalon  

kohdalta. 

Järjestää: Varhaisnuorisojärjestö Nuoret Kotkat ja  

Lohikosken Elämäntapajaosto 
 

Pääkirjoitus

Olemme menettäneet otteen perustekemiseen. Meillä on lai-
tettu asiat muka uuteen uskoon.Ennen oli yhteiskunnan asi-
oiden hoitaminen palveluiden ylläpitämistä ja toimintojen oh-
jaamista suuntaan, jossa järjestelmä toimii ja voimme omana 
elinaikanamme veronmaksajina viedä kehitystä eteenpäin.

Onko politiikka muuttunut pelkäksi hartioiden nosteluksi tai 
näkemysasioiden pyörittelyksi? Olemme aloittaneet julkisten-
rahavarojen uuden jakotavan päivittämisen. Tehdään asiat ja 
tarvittavat korjausliikkeet pitkällä aika jaksolla ja huolehditaan 
siitä, jotta emme kiirehtisi liian innokkaasti asioiden eteenpäin 
viemistä ja sen takia eläisi yli varojemme.

 Uusia tapoja pitää kokeilla ja kehittää, mutta kaikkea ei sen-
tään hetkessä korjata. Olen havainnut, että asioita yritetään nyt 
hoitaa yhtä helposti, kuin tietokoneen päivittämistä. Toivoisin 
että näin ei tulisi tapahtumaan tulevaisuudessa

Lohikosken Sosiaalidemokraatit ry. täyttää tänä vuonna 110 
vuotta. Olemme tehneet työtä yhteiskunnan rakentamiseksi ja 
työ jatkuu sen edelleen kehittämiseksi.

Allan Kemiläinen
Päätoimittaja



Pohjoinen Jyväskylä Pohjoinen JyväskyläPohjoinen Jyväskylä 3Pohjoinen Jyväskylä

Kevään 2014 aikana 
pääsemme todistamaan 
kauaskantoisia päätöksiä 
siitä, kuinka Keski-
Suomen terveydenhuolto 
tulevaisuudessa järjeste-
tään ja tarjoillaan maa-
kunnan asukkaille. Kan-
sallisella ja alueellisella 
tasolla lähikuukausina 
tehtävät ratkaisut lin-
jaavat terveydenhuoltoa 
vuosikausiksi, elleivät 
jopa vuosikymmeniksi 
eteenpäin.

Läntinen vaihtoehto 
vahvoilla

Keskussairaalahanke 
on viivästynyt jonkin 
verran, muttei ratkaise-
vasti. Sairaanhoitopiirin 
hallitus halusi käydä vielä 
kerran läpi varteenotet-
tavat sijaintivaihtoehdot 
ja varmistaa, että tarvit-
tava yksityisomisteinen 
tonttimaa on ostettavissa 
kohtuuhintaan. 

Niin kutsuttu läntinen  
sijaintivaihtoehto ny-
kyisen sairaalan parkki-
taloa vastapäätä on nyt 
vahvoilla. Näyttää vah-
vasti siltä,  että palapelin 
viimeisetkin palaset lok-
sahtavat nyt kohdalleen.

Noin kolmensadan 

miljoonan euron sairaalan 
suunnittelun lähtökohtina 
eivät ole olleet esteet-
tiset seikat, vaan toimin-
nalliset, sujuvat prosessit 
ja tehokas logistiikka – 
toisin sanoen veroeurojen 
maksimaalinen hyödyn-
täminen sekä potilaille 
että yhteiskunnalle. 

Uuden sairaalan yh-
teyteen suunnitellaan li-
säksi erillistä 34 mil-
joonaa euroa maksavaa 
perusterveydenhuolto-
yksikköä, joka palvelisi 
jyväskyläläisiä.  Keski-
Suomen kunnat ovat il-
maisseet periaatteellisen 
tukensa uudelle keskus-
sairaalalle, mutta Jyväs-
kylän poliittiset päätökset 
radikaalista perustervey-
denhuollon uudistuksesta 
vielä puuttuvat. 

Perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon 
integraatio on ehdotto-
masti kannatettava ajatus, 
tietenkin iso hintalappu 
investoinnin kyljessä 
vähän pelottaa talousku-
rimuksessa painiskele-
vassa kaupungissa. 

Lähetteiden määrä 
nousussa

Äsken julkaistut ti-

lastot osoittavat, että eri-
koissairaanhoidon ky-
syntä Jyväskylässä 
on edelleen kasvussa; 
vuonna 2013 lähetteiden 
määrä nousi viisi pro-
senttia. Sairaanhoitopii-
rissä kokonaisuudessaan 
hoitopäivien määrä toi-
saalta väheni kuusi pro-
senttia. Monet toimen-
piteet, jotka perinteisesti 
ovat vaatineet yhden tai 
useamman yön sairaa-
lassa, voidaan nyt hoitaa 
poliklinisesti. 

Uuden sairaalan 
tuomat kustannussäästöt 
tulevat hyvin  todennäköi-
sesti olemaan 10-15 pro-
sentin luokkaa. Säästöt 
saadaan syntymään pie-
nemmällä rakennusmas-
salla (noin 80 000 brut-
toneliötä), vähemmillä 
vuodepaikoilla (erikois-
sairaanhoidossa noin 
360), tehokkaammalla lo-
gistiikalla, standardihuo-
netyypeillä, pienemmällä 
energiakulutuksella, pa-
remmin suunnitelluilla 
prosesseilla ja jonkin 
verran nykyistä pienem-
mällä henkilöstöllä. Jos 
kaikki menee hyvin, 
uusi sairaala valmistuu 
vuoden 2019 lopussa ja 
se tullaan ottamaan käyt-

töön keväällä 2020. 

Kuntoutus 
avainasemassa

Kauan odotettu sote-
uudistus ottanee ison as-
keleen eteenpäin keväällä 
2014. Debatti on keskit-
tynyt kuumeisesti siihen, 
miten tulevat sotealueet 
järjestetään ja hallinnoi-
daan, mutta on muitakin 
tärkeitä punnittavia asi-
oita: terveydenhuollon 
rahoitusmalli, kuntoutus 
ja ennaltaehkäisevä pal-
velutuotanto kaipaavat 
nekin remonttia. 

Katseet hoitoketjun 
toimivuuteen

Suomi on edelleen 
maa, joka vannoo demen-
tikkojen makuuttamisen 
nimeen – Suomessa hoi-
topäivien lukumäärä on 
kaksinkertainen naapuri-
maahamme R u o t s i i n 
v e r r a t -tuna. Tämän 
täytyy muuttua ja nope-
asti! 

Myös   poti-
laan tehokkaalle  kun-
toutukselle on olemassa 
akuutti tarve välittömästi 
hänen päästyään sairaa-
lahoidosta. Huomio siir-

tynee kohta uudesta 
sairaalasta ja sen sijainti-
paikasta koko hoitoketjun 
toimivuuteen Keski-Suo-
messa. 

Innovatiivinen uusi 
keskussairaala tulee ole-
maan kansainvälistäkin 
kiinnostusta herättävä 
hoidon, tutkimuksen ja 
koulutuksen keskittymä – 
ja hyvä niin. 

Totuus kuitenkin on, 
että terveet elämäntavat, 
hyvä ruokavalio ja nopea 
kuntoutukseen pääsy ovat 
avainky-symyksiä, mi-
käli jatkossa tavoitteena 
on ihmisten elämän-

laadun nostaminen ja ter-
veydenhuoltomenojen 
kurissapitäminen.

Tony MelvillePuheen-
johtaja, Jyväskylän Sos. 
Dem. Kunnallisjärjestö

Varapuheenjohtaja, 
Keski-Suomen Sairaan-
hoitopiirin hallitus

Sairaalahankkeelle vihreää valoa
POHJOINEN JYVÄSKYLÄ

Moni miettii, miksi pi-
täisi äänestää Euroopan 
Unionin parlamentti-
vaaleissa. Julkisuuden 

kautta tuleva infor-
maatio on ristiriitaista. 
Kuitenkin monet EU:n 
ulkopuolisten maiden 

kansalaiset näyttävät 
jopa henkensä uhalla 
haluavan mukaan EU-
yhteistyöhön. Esimerk-
kinä Ukraina. 

Myös sisäisten rii-
tojen repimän Balkanin 
alueen kansalaiset aset-
tavat toivonsa Eu-
roopan Unionin jä-
senyyteen. Slovenia 
on ollut EU:n jäsen 
jo kymmenen vuotta, 
Kroatia liittyi mukaan 
viime kesänä, ja Ser-
bian kanssa käydään jä-
senyysneuvotteluja.

Rauhan puolesta

Euroopan Unioni 
on perustettu kansojen 
päätöksellä. Alkujaan 
kuusi maata, Saksa, 
Ranska, Italia ja kolme 
Benelux-maata päät-
tivät toisen maailman-
sodan jälkeen perustaa 
yhteisen liiton, jotta 
Euroopan maat eivät 
joutuisi enää koskaan 
keskinäisiin sotiin. Tätä 
rauhan ideaa toteutet-
tiin purkamalla kaupan 
esteitä ja luomalla va-
paakauppa-alue, ja  

näin lisättiin keski-
näistä riippuvuutta. Ta-
loudellisesti toisiinsa 
sidotut eivät käy soti-
maan keskenään.     

Euroopan Unioni on 
nyt 28 valtion liitto. 
Vapaakauppa-alueesta 
on kehitetty poliittinen 
liitto, jossa kaupan va-
paudelle on asetettu 
myös yhteiskunnallisia 
rajoja. Kun yritysten 
kilpailuolosuhteet ovat 
samanlaiset koko yh-
teisen EU:n alueella, 
on myös ihmisten yh-
denvertainen kohtelu 
ja yhdenvertaiset oi-
keudet turvattava. Tätä 
varten tehdään EU:n 
yhteistä lainsäädäntöä. 

Yhteistä lainsää-
däntöä on erityisesti ku-
luttaja-, ympäristö- ja 
työsuojeluasioissa. Yh-
teiset säännöt estävät 
yritysten siirtymisen 
EU:n sisällä heikom-
pien normien perässä. 
EU:n kilpailukykyä 
parannetaan energia-
huoltoon ja liikenne- ja 
viestintäyhteyksien ke-
hittämiseen liittyvillä 
päätöksillä. 

Kännykkämaksut 
EU:n sisällä ovat alen-
tuneet yhteisten pää-
tösten seurauksena 
merkittävästi, samoin 
muut tietoliikenne-
maksut. Vapaan liik-
kumisen edistämiseksi 
rajat ylittävää liiken-
nettä on kehitetty sekä 
tavara- että henkilö-
liikenteessä mm. eri 
maiden säännöstöjä yh-
denmukaistamalla. Yh-
teinen raha, euro, on 
merkinnyt vakaata ra-
hanarvoa., edullisia lai-
nakorkoja ja liikku-
misen helppoutta.

Ihmisten Eurooppa

EU:n yhteiset peli-
säännöt eli yhteinen 
lainsäädäntö muo-
dostuu jäsenvaltioiden 
ministereiden ja Eu-
roopan parlamentin 
yhteistyössä. Äänes-
täminen Euroopan par-
lamenttivaaleissa on 
yhtä tärkeää kuin ää-
nestäminen kunnallis- 
ja eduskuntavaaleissa. 
Yhteisistä asioista on 
kysymys. 

Suomalaisten asiat 
EU:ssa tuo parhaiten 
esille toinen suoma-
lainen. Kysymys on 
myös politiikasta. So-
sialidemokraatit ko-
rostavat ihmisten Eu-
rooppaa. Ihmisten 
oikeuksia ei saa alistaa 
vapaakaupalle ja mark-
kinoiden vapaudelle. 

Työntekijöiden oi-
keuksista on pidet-
tävä kiinni ja kan-
salaisten suojana on 
oltava riittävän kor-
keat kuluttajansuoja-, 
ympäristönsuoja- ja 
työsuojelunormit.

 Näiden asioiden 
puolesta olen tehnyt 
työtä Euroopan parla-
mentissa ja olen myös 
pystynyt vaikuttamaan 
ison sosialidemokraat-
tisen ryhmän jäsenenä 
niin, että päätökset ovat 
myös Suomen edun 
mukaisia.

Riitta Myller 

Sinä ja Euroopan Unioni

Kansanedustaja Riitta Myller (sdp) on yhden 
kauden tauon jälkeen uudelleen ehdokkaana 
kevään Euroopan parlamentin vaaleissa.
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Työnantajat vaativat elä-
keiän nostoa. Kapitalis-
tisen talousjärjestelmän, 
markkinatalouden korja-
ukseen huudetaan apuun 
eläkeiän nostamista. 
Samat henkilöt ovat kui-
tenkin panemassa jo vii-
sikymppiset  kortistoon. 

Teollisuudesta on hä-
vinnyt muutamassa vuo-
dessa 100 000 työpaikkaa 
ja pankeista tuhansia toi-
mihenkilöitä. Kauppa on 
toistaiseksi työllistänyt, 
mutta nyt sen tie on kul-
jettu loppuun. 

Nettikauppa laajenee 
rytinällä. Kaupan ala ar-
velee, että lähiaikoina 
alalta häviää noin 8000 
työpaikkaa. Varottavia 
esimerkkiä on Tiimarin ja 
monien Anttila-tavarata-
lojen lopettaminen. Jäissä 
on Seppälän Prisman uu-
disrakennus eikä Keljon 

porttia pidä rakentaa mis-
sään tapauksessa.  

Töitä on tulevaisuu-
dessa jaettava eri tavalla, 
koska kaikille sitä ei riitä 
kahdeksaksi tunniksi päi-
vässä. Eikä tarvetta elä-
keiän nostolle ole, päin-
vastoin.

EU:ssa ja koko teollis-
tuneessa maailmassa on 
alettava valmistella siir-
tymistä kaikilla aloilla 
kuuden tunnin työpäi-
vään. 

Aloitteellinen voisi 
olla VAKL Vapaitten 
Ammattiliittojen Keskus-
liike.  Sanotaan aina , että 
on syntynyt uusia töitä, 
kun tekniikka on mennyt 
eteenpäin. Nyt muutos on 
niin raju, että ei työpaik-
koja synny samassa tah-
dissa kun niitä poistuu.

Monet tekevät jo nyt 
20 -30 tunnin viikko-

työtunteja.  Silti siirty-
minen kuuden tunnin työ-
päivään ei ole helppoa. 
Elintasoa pitää hieman 
laskea. Itse jäin putkeen 
60-vuotiaana, mikä oli 
sopiva ikä. Työnantajat 
myös vastustavat, vaikka 
tuottavuus nousisi, kun 
tuotanto pyörisi 12 tuntia.  
Nuorisotakuu on hyvä 
asia, mutta Euroopassa 
on miljoonia nuoria työt-
tömänä. Se on vaarallinen 
aikapommi.

Työväenliike on tasa-
arvon ja solidaarisuuden 
liike.  

SAK:n 
Jyväskylän alueen pai-
kallisjärjestön 
kunniapuheenjohtaja,
Raimo Rajanen

Kuuden tunnin työpäivä

Osana maan hallituksen 
viimesyksynä julki-
lausumaa julkisen ta-
louden rakennepakettia 
on esitetty pelastus-
toimen alueuudistusta. 
Alueuudistuksessa on 
tarkoitus yhdistää ny-
kyiset 22 aluetta 11 alu-
eeksi. Keski-Suomessa 
tämä uudistus tarkoit-
taisi toteutuessaan Keski-
Suomen ja Pirkanmaan 
pelastustoimen alueiden 
yhdistämistä yhdeksi alu-
eeksi. 

Useampi keskisuo-
malainen kunta on julki-
suudessa kiivaasti vas-
tustanut edellä kuvattua 
uudistusta. Argument-
teina uudistusta vastaan 
on esitetty mm.  pelas-
tustoimen palveluiden 

heikentymistä ja päätök-
senteon karkaamista kau-
emmaksi. Väitteet ovat 
populistisia ja sisämi-
nisteriön ehdotuksen si-
sällön väristelelemistä.

Ministeriön esityk-
sessä yhtään palomiestä 
ei ole ehdotettu vähen-
nettäväksi. Palvelujen 
laatu ja määrä perustuu 
nykyäänkin koko Suo-
messa yhtäläisiin kritee-
reihin. Suurin ongelma 
tällä hetkellä pelastus-
toimessa on alueellisten 
laitoksien tuottaman 
palvelun määrässä ja laa-
dussa. Osa laitoksista ky-
kenee tuottamaan kansa-
laisilleen hyviä palveluja 
alemmilla kustannuksilla. 
Sama ongelma koskee 
myös muita kuntien tuot-

tamia peruspalveluja. 
Laitoksissa on siis eroja 
ja näitä eroja tasaamaan 
tätä uudistusta tarvitaan.

 Pelkästään alueet yh-
distämällä voidaan taata 
kansalaisille yhtäläisin 
kriteerein tuotetut pal-
velut. Samalla voidaan ar-
vioida paremmin, kuinka 
hyvää palvelua tällä het-
kellä keskisuomalaiset 
kunnissaan saavat. On ni-
mittäin mielenkiintoista, 
että Pirkanmaalla on vä-
littömässä valmiudessa 
enemmän palomiehiä 
suhteessa asukaslukuun 
kuin Keski-Suomessa ja 
toiminta maksaa vielä vä-
hemmän per asukas.

 Ministeriön ehdo-
tuksessa on esitetty, 
että mahdollinen sääs-

töpotentiaali olisi koko 
Suomessa noin 7,5 
miljoonaa, josta Keski-
Suomen osuudeksi tu-
lisi laskennallisesti reilu 
puolimiljoonaa euroa. Jos 
verrataan säästösummaa 
pelastuslaitoksen vuoden 
2014 budjettiin, joka on 
22,4 miljoonaa, on sääs-
tösumma melko vä-
häinen. Ministeriön eh-
dotuksessa säästö tulisi 
kohdistumaan yksistään 
hallintoon ja mahdol-
listen investointien uu-
delleen arviointiin.

Henkilökohtaisesti 
olen uudistuksen kan-
nalla, siitäkin huolimatta, 
että se tarkoittaisi toden-
näköisesti oman luotta-
mustoimen loppumista 
tähän valtuustokauteen. 

Hallintohimmeleitä olen-
naisempaa on pitää palo-
asemat auki ja henkilöstö 
valmiudessa. Ilman uu-
distusta rahat kuluisivat 
yhä enenevässä määrin 
hallintoon. Tätäkö kunnat 

tosissaan haluavat? Minä 
en.

Tero Vuorimies
puheenjohtaja
Keski-Suomen pelastus-
laitoksen johtokunta

Pelastustoimen uudistaminen

Tero Vuorimies

Euroopan unioni olemme 
me, yli 500 miljoonaa 
EU-kansalaista.

Ihmisten suurin yh-
teinen huolenaihe EU:ssa 
on eurobarometri-ky-
selyn mukaan työttö-
myys. 

Enemmän kuin joka 
10. EU:n kansalainen on 
työtön. Nuorista on Etelä-
Euroopan maissa työttö-
minä jopa enemmän kuin 
joka toinen.EU:n on pys-
tyttävä omilla toimillaan 
vastaamaan tähän huo-
leen satsaamalla kou-
lutukseen, infrastruk-
tuuriin, tutkimukseen ja 
tuotekehittelyyn. 

Koko EU:n uskotta-
vuus kärsii, jos työtä ei 
oteta ykkösasiasiaksi kai-
kessa päätöksenteossa. 
Harmaa talous ja veron-
kierto kytkeytyvät myös 
osaltaan työttömyyson-

gelmaan, ja EU:n on puu-
tuttava niihin paljon ny-
kyistä pontevammin.
Eurooppaa on rakennettu 
oikeiston johdolla liiaksi 
markkinoiden ehdoilla. 

Kevään EU-vaaleissa 
Euroopalle tarvitaan uusi 
suunta. Kaupan ja mark-
kinoiden edistämisen li-
säksi EU:n on huolehdit-
tava myös kansalaisille 
tärkeistä asioista. 

Työntekijöiden ja ku-
luttajien oikeudet, sosi-
aalinen oikeudenmukai-
suus ja ihmisten tasa-arvo 
tulee nostaa etu-alalle. 
Suomalainen hyvinvoin-
tivaltio on antanut mi-
nulle ja perheelleni apua, 
kun sitä eniten tarvit-
simme. 

Olen saanut eväät 
työntekoon ja välittämi-
seen, vaikuttamiseen ja 
yhdessä tekemiseen. Ne 

ovat tämän tasavallan 
kruununjalokiviä, joita 
haluan viedä rohkeasti 
näytille ja kopioitaviksi 
Eurooppaan.

Nasima Razmyar

EU-vaaleista uusi alku



Pohjoinen Jyväskylä Pohjoinen JyväskyläPohjoinen Jyväskylä 5Pohjoinen Jyväskylä

Kielitaidolla ja kansainvälisellä osaamisella kohti Eu-vaaleja

Eurovaaleissa äänestä-
minen on helppo perus-
tella.

Nyt täytyy äänestää 
työpaikkojen puolesta.

Euroalue on ollut pit-
kään taantumassa, ja se 
näkyy suoraan Suomessa 
irtisanomisina ja yt-neu-
votteluina. Suomi on eri-
tyisen riippuvainen EU:n 
talouskasvusta, koska 
olemme riippuvaisia 
viennistä ja viennistä 55 
prosenttia menee Eu-
roopan unioniin.

Siis vielä kerran: on ää-
nestettävä työpaikkojen 
puolesta. Ennen kaikkea 
nuorison työpaikkojen.

Euroalueen lama ei 
ole syntynyt sattumalta. 
Se on tehty tahallaan, tai 
sitten piittaamattomuu-
desta. Kumpi sitten on 
pahempi?

Kun Kreikka, Portugali 
ja Irlanti joutuivat vaike-
uksiin, niitä ei oikeasti 
autettu, vaan EU:n ko-
missio määräsi niille ran-
gaistuksen. Menoja piti 
leikata niin rajusti, että 
työttömyys kasvoi hirvit-
täviin lukuihin, köyhiltä 
ja vanhuksilta otettiin 
avustukset, talouskasvu 
kuihtui. 

Nyt Euroopan uni-
onin alueella joka neljättä 
uhkaa köyhyys tai syr-
jäytyminen. Se tarkoittaa 
120 miljoonaa ihmistä. 
Siksi Jyväskylän kaduille 
ilmestyy romanikerjä-

läisiä. 
E t e l ä - E u r o o p p a 

köyhtyi ja koko Euroo-
pasta katosi kysyntä. Kun 
Euroopassa asiakkailta 
loppuvat rahat, suomalai-
silta loppuvat työt.

Niin yksinkertaista se 
on.  

Eurooppa on nyt sa-
massa tilanteessa kuin 
Suomi vuonna 1994. Ta-
lous on taantumassa, 
työttömyys on noussut 
korkeaksi ja tulevaisuu-
denusko on kadonnut.

Parikymmentä vuotta 
sitten Suomessa tarvit-
tiin uusia voimia luo-
maan toivoa ja luotta-
musta. Tapahtui käänne. 
Sateenkaarihallitus luot-
sasi maan kasvuun.

Samanlainen muutos 
tarvitaan nyt. Vaikka Suo-
messa demarien kannatus 
on pohjaluvuissa, Euroo-
passa suosio on korkea. 
Usean mielipidetiedus-
telun mukaan demareista 
voi tulla suurin ryhmä 
Euroopan parlamenttiin. 

Suuruus tuo valtaa, 
ja vastuuta. Lupaamme 
tehdä kaikkemme sen 
eteen, että Eurooppa 
kasvaa, investoi ja luo tu-
levaisuuden toivoa myös 
nuorille. Lupaamme 
tehdä kaikkemme sen 
eteen, että myös Suo-
meen saadaan vientiä, 
työtä ja turvataan julkiset 
palvelut. 

Nyt täytyy äänestää 

työpaikkojen puolesta. 
Nämä ovat kaikkein tär-
keimmät vaalit.

Euroedustajan täytyy 
tuntea asiansa. Olen 
tehnyt tutkivaa journa-
lismia Euroopan unio-
nista ja kansainvälisestä 
taloudesta. Julkaisin en-
simmäisen EU-kirjani jo 
vuonna 1995. Finanssi-
kriisistä kirjoitin kirjan 
Luoton loppu 2009. 
Uusin kirjani, eurokrii-
sistä kertova Suuri ki-
ristys, ilmestyy ensi 
kuussa.

Nyt on hyvä mah-
dollisuus saada Keski-
Suomen edustaja läpi. 
Nyt on hyvä mahdolli-

suus saada Keski-Suo-
meen myös todellista 
valtaa. 

Äänestä, ja kannusta 
kaveri, sukulainen ja naa-
puri äänestämään 25. tou-
kokuuta. 

Timo Harakka

Miksi pitää äänestää - Timo kertoo

Kansanedustaja, Eu-vaa-
liehdokas Tuula Pel-
tonen piipahti maanan-
taina 10.2. Lohikosken 
Eläkkeensaajien vieraana 
Kolikkotuvalla. Tuvan 
täysi väkeä sai sutjak-
kaan katsauksen aina 
eduskunnan ajankohtai-
sista asioista Eu-vaalitee-
moihin.

Eniten keskustelua he-
rättivät kunta- ja sote-

uudistus, koulujen 
ryhmäkoot sekä vanhus-
palvelulain toteutuminen. 
Kansanedustaja totesi, 
että mistään pienistä ja 
helpoista uudistuksista ei 
ole kysymys ja usea lain 
kohta vaatii vielä tarken-
nuksia ja selvitystä.

- Niin kunta- kuin sote-
uudistuksessa on kui-
tenkin kysymys siitä, että 
kuntalaisten tarvitsemat 

palvelut voidaan tuoda 
riittävinä lähelle palvelun 
tarvitsijaa. Siksi kysymys 
on kuntien vahvuudesta. 
Vanhuspalvelulain toteu-
tumista seurataan tarkasti 
ja mm. henkilöstömitoi-
tuksen onnistuminen pui-
daan pian uudelleen, to-
tesi Peltonen.

Eu-vaaleissa Tuula 
Peltonen haluaa olla to-
teuttamassa ihmisten ja 
sosiaalisen Euroopan tur-
vaamista. Tasa-arvo, yh-
denvertaiset oikeudet 
kaikkialla Euroopassa 
on sosialidemokraattien 
vahva tavoite. Osaamisen 
ja kasvun elementtejä on 
vahvistettava läpi kaik-
kien koulutusväylien. 

Keskustelussa todet-
tiin, että tuskin on haittaa 
myöskään Tuula Peltosen 
kielitaidosta; hän kun 
taitaa niin ruotsin, eng-
lannin, saksan, venäjän, 
espanjan ja hieman rans-
kaakin. 

Asioiden eteenpäin 

viemisessä kielitaito on 
huikea etu. Peltosella on 
myös kokemusta kan-
sainvälisistä tehtävistä. 
Hän on niin Euroopan 
Sosialidemokraattisten 
Naisten (PES Women) 
kuin Sosialistisen Naisin-
ternationaalin (SIW) va-

rapuheenjohtaja.
Yleisöstä kuuluu ky-

symys: Miksi kannattaa 
äänestää? Siihen Pel-
tonen vastaa:

- Suomi on Euroopan 
Unionin vahva jäsen. Me 
emme voi olla ulkopuo-
lella, vaan mukana kehit-

tämässä meille kaikille 
turvallista, sosiaalista ih-
misten Eurooppaa. Tätä 
työtä haluan omalta osal-
tani olla tekemässä! Siksi 
on tärkeää äänestää sosia-
lidemokraattia Eu-vaa-
leissa!

Kansanedustaja Tuula Peltonen vastaili yleisön kysymyksiin.

Politiikkaa 
kuuluu kaikille – 
pidetään yhteydet yllä!
Susanna Huovinen
peruspalveluministeri
www.susannahuovinen.fi

Avustaja Pirjo Lehtinen 
09 432 4125

AVOIN YLEISÖTILAISUUS

Minna Canthin 
askelissa kohti tasa-
arvon Eurooppaa 

Eurovaaliehdokas Timo 
Harakka 

Lohikosken 
Demarinaisten vieraana 
keskustelutilaisuudessa 
keskiviikkona 19.3.2014 
klo 17.00. Paikkana 
Kolikkotupa, Kolikkotie 2 
C, Holsti, Jyväskylä. 
Kahvia ja pullaa tarjolla.  

TERVETULOA! 

POHJOINEN JYVÄSKYLÄ

Vuoden 2014 europarlamenttivaalit  

järjestetään Suomessa 25.toukokuuta  

2014. Ennakkoon voi äänestää  

kotimaassa 14.–20.5.2014 ja ulkomailla  

14.–17.5.2014. Suomesta valitaan  

13 europarlamentaarikkoa  

viisivuotiskaudeksi 2014–2019. 

 Kansainvälisen Naistenpäivän kahvitilaisuus  
9.3. klo 12.00  Kypärämäen Demarituvalla, Erämiehenkatu 6 

Vieraana  Helsingistä Eurovaaliehdokas Nazima Razmyar 

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan 

POHJOINEN 
JYVÄSKYLÄ 
 
Päätoimittaja  
Allan Kemiläinen  
 
Toimittajat:  
Tarja Perkiö 
Kirsti Keikka 
Kirsti Turunen 
Seppo Patrikainen  
 
Mainosmyynti:  
Kyösti Takkinen 
Raimo Rajanen  
 
Jakelu: 
Jyväskylä 
 

www. 

sdplohikoski.fi
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TIKKAKOSKI

- Keski-Suomen Ilmailu-
museo Tikkakoskella on 
paljon muutakin kuin pe-
rinteinen museo, kertoo 

museon johtaja Kai 
Mecklin.

Näyttelyitä on useita ja 
niiden tarjonta kertoo mo-

nipuolisesti ilmailualan 
historiasta ja nykypäi-
västä. Suomen Ilmavoi-
missa käytössä olleiden 

lentokoneiden lisäksi mu-
seossa voi tutustua lento-
koneen moottoreihin ja 
lentovarusteisiin.  Hävit-
täjän ohjaamossa vipujen 
ja mittareiden ympä-
röimänä huomaa, miten 
pieni lentäjän työtila to-
dellisuudessa on. Ääni-
tehosteet ja moottorin 
jylinä lisäävät todelli-
suuden tuntua.

Ilmavoimien viestintä-
museolla on täällä myös 
oma osastonsa, joka va-
lottaa eri tavoin sotilas-
ilmailun johtamista aina 
kirjekyyhkyjen ajoista 
2000-luvulle saakka. Il-
mailun laajemmasta kir-
josta taas antaa kuvaa 
Pienoisilmavoimat-näyt-
tely.  Jyväskylän pie-
noismallarit kokoontuvat 

museolla kerran kuukau-
dessa ja halukkaat harras-
tajat voivat tulla toimin-
taan mukaan.

Masserschmitt Bf 
109-lentokoneen simu-
laattorilennätyksiä on jär-
jestetty pari vuotta aina 
lauantaisin. Koneen oh-
jainlaitteet, mittarit ja 
kytkimet vastaavat oi-
kean ohjaamon varus-
tusta ja lento tapahtuu 
valvotuissa olosuhteissa.  
Oman mieltymyksensä 
ja taidon mukaan voi va-
lita erilaisia lentotehtäviä.  
Lennot voi varata netin 
kautta.

Museossa on paljon 
koettavaa. Mutta varas-
tossa on vielä lisää ko-
neita ja näyttelyesineitä. 
Eli lisätilaa tarvittai-

siin. Suunnitelmiakin on 
mutta rahoitus puuttuu.

Kai Mecklin toivottaa 
ihmiset tervetulleeksi Il-
mailumuseoon.

Vaikka useammankin 
kerran, sillä näyttely elää 
koko ajan.

Museon yhteydessä 
toimii myös kahvila pieni 
matkamuistomyymälä.  
Liput aikuiset 8€, lapset 
7-16v. 4€ ja alle 7-vuo-
tiaat ilmaiseksi. Varus-
miehet, eläkeläiset ja 
työttömät 4€.

Lisää tietoa ja virtu-
aalimuseo löytyy osoit-
teesta www.k-silmailu-
museo.fi

Toimitus

Kaupungin talousvai-
keudet vaikuttavat Tik-
kakoskella tuntuvasti.  
Monitoimitalo uimahal-
leineen sekä nuorisotilat 
jouduttiin sulkemaan. 
Myös pankki lopetti alu-
eella toimintansa. Suoraa 
bussireittiä lähimpään 
Palokan terveyskeskuk-
seen ei ole.

Tikkakoskelta löytyy 
hyviäkin asioita. Liina-
lammen uusi päiväkoti ja 
koulu toimivat erinomai-
sesti. Puolustusvoimien 
uudistuksessa Tikkakoski 
oli voittaja. Ilmasotakou-
luun tulee paljon uusia 
työpaikkoja. Ja uusille 
työntekijöille löytyy talo-

tontteja.
Nyt on käännyttävä 

kaupungin päättäjien 
puoleen, jotta Tikkakos-
kelle saataisiin oma mo-
nipalvelupiste, jossa olisi 
riittävät terveys- ja sosi-
aalipalvelut nuorista van-
huksiin. Kelan toimipiste 
ja tietokoneen käytön 
opastus voisivat sijaita 
samassa pisteessä. Hy-
vinvointia Huhtasuolle-
hankkeen myötä tästä 
on saatu jo hyviä koke-
muksia.

Nelostien rakenta-
minen Kirristä Tikkakos-
kelle on jo saanut EU-
siunauksen. Se on osa 
Euroopan halki kulkevaa 

pääväylää. Hankkeen 
aloitusrahojen toivotaan 
löytyvän kevään kehitys-
riihessä. Myös lentoyh-
teys Tikkakoskelta Hel-
sinkiin on ehdottomasti 
turvattava.

Euroopan ongelmat 
ovat varmasti vaikutta-
neet omalta osaltaan Jy-
väskylään ja aina Tikka-
koskelle asti. 

Silti Demarit haluavat 
etusijalle kuntalaisten ja 
työntekijöiden oikeudet, 
sosiaalisen oikeudenmu-
kaisuuden ja tasa-arvon 
asuinpaikasta riippu-
matta.

Toimitus

Hyvinvointia Tikkakoskelle

Museon johtaja Kai Mecklin opastaa Kyösti Takkista ohjaimissa.

Brewster Model 239, jolla luutnantti Antti Pekuri kävi ilmataistelua. 

- Ilmasotakoulun uudis-
taminen etenee suunni-
tellusti, toteaa Ilmaso-
takoulun apulaisjohtaja 
everstiluutnantti Pertti 
Kelloniemi.

Ilmavoimien Teknil-
linen koulu Hallissa lak-
kautettiin vuoden 2013 

lopussa, jolloin pääosa 
sen henkilöstöstä ja ka-
lustosta on siirretty Ilma-
sotakouluun Tikkakos-
kelle. 

Uudistuvan toiminnan 
edellyttämä rakennus-
kanta valmistuu aikatau-
lussa. Ilmavoimien kou-

lujen päätoimintojen 
yhdistäminen jatkuu, 
kun Hawk-lentokoulutus 
siirtyy vuoden 2014 lo-
pussa Kauhavalta Tik-
kakoskelle. Tällöin noin 
150 henkilön tehtävä 
siirtyy Ilmasotakouluun. 

Puolustusvoimauu-

distuksessa Jyväskylän 
alueen joukkoihin siirtyy 
kaikkiaan noin 360 teh-
tävää, muualle siirtyvien 
lukumäärän ollessa noin 
140 tehtävää.  

Uudistukseen liitty-
vien siirtojen jälkeen 
työntekijöiden kokonais-

määrä Jyväskylän seudun 
joukko-osastoissa on kas-
vanut noin 170 työnteki-
jällä verrattuna vuoden 
2013 alun tilanteeseen. 
Joukkojen tehtäväraken-
netta tarkistetaan uudis-
tuksessa. 

- Ponnistelut työ-

paikan löytämiseksi jat-
kuvat henkilöille, joille 
ei ole toistaiseksi osoittaa 
tehtävää uusissa kokoon-
panoissa, toteaa Ilmaso-
takoulun apulaisjohtaja 
everstiluutnantti Pertti 
Kelloniemi 

Puolustusvoimien uudistuksesta

Museon ensimmäinen simulaattori.

Museolla tapahtuu
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PALOKKA

Uuden kirjaston ja läm-
pökeskuksen väliin - pu-
rettujen rakennusten 
paikalle Palokan kes-
keisimmälle paikalle on 
parhaillaan suunnitte-
lussa ”seniorikortteli”, 
johon on tulossa ainakin 
vuokra-, asumisoikeus- 
ja omistusasuntoja sekä 
mm. palvelu- ja terapia-
tiloja. 

Korttelista suunnitel-
laan sijaintinsa vuoksi 
kaupunkikuval l i ses t i 
hyvin edustava, kertoo 
apulaiskaupunginarkki-
tehti Tuija Solin. Suun-
nitelmat ovat kuitenkin 
vielä alkuvaiheessa, 
mutta keväällä on jo val-
miita suunnitelmia kau-
p u n k i r a k e n n e l a u t a -
kunnan käsiteltäväksi. 

Hankkeen toteutu-
minen edellyttää val-
tuuston hyväksymää 
kaavanmuutosta, sillä ny-

kyinen kaava edellyttää 
opetustoimintaa palve-
levia tiloja. Ilman yllät-
täviä viivästymisiä kaa-
voituksessa rakentaminen 
on mahdollista aloittaa 
parin vuoden sisällä ja 
valmista alkaisi olla siitä 
vuoden kuluttua.

Hankkeen toteutus

Kaupunki omistaa 
maa-alueen ja valitsee 
korttelin toteuttajat hy-
vissä ajoin etukäteen. Mu-
kaan ovat tulossa ainakin 
Varttuneiden Asumisoi-
keusyhdistys Jaso ry, Jy-
väskylän vuokra-asunnot 
Oy ja myöhemmin va-
littava omistusasuntojen 
rakentaja. Myös ympä-
rivuorokautisen hoivayk-
sikön rakentuminen vä-
littömään läheisyyteen 
nähdään tärkeänä. Kau-
punki sitouttaa tonttien 

saajat yhteistyöhön asu-
mispalvelujen toteu-
tuksessa. Lähes kaikki 
asunnot tulevat olemaan 
ikääntyneille suunnitel-
tuja ja niihin toteutetaan 
myös yhteispalveluja.

 
Jaso ry 

Varttuneiden asumis-
oikeusyhdistys Jason tar-
koituksena on edistää 60 
vuotta täyttäneiden Jyväs-
kylän seudun asukkaiden 
edellytyksiä monipuo-
liseen ja virikkeelliseen 
elämään ja sosiaaliseen 
kanssakäymiseen tuke-
malla heidän mahdolli-
suuttaan asua omassa ko-
dissaan mahdollisimman 
pitkään. Taloissa ote-
taan jo suunnittelu- ja ra-
kennusvaiheessa huo-
mioon myös asukkaiden 
mahdollisuudet yhteisöl-
liseen toimintaan sekä 

monipuoliseen harrasta-
miseen.

Palokan kohde täyttää 
oikein hyvin JaSon si-
joittumiehdot: ”rollaatto-
rietäisyydellä” terveys-
palveluista, kirjastosta, 
marketeteista ja kirkosta. 
Asumisoikeusyhdistys-
malli on parhaimmillaan 
asukaslähtöinen konsepti, 
jossa asukkaat hyödyn-
tävät myös hankkimaansa 
asuntovarallisuutta palve-
lujen kustannuksiin. Asu-
kaslähtöisyys toteutuu, 
kun yhdistys on aidosti 
asukkaiden hallinnassa. 

Viidentoista prosentin 
asumisoikeusmaksun jäl-
keen edellisen asunnon 
myynnistä jäänyttä rahaa 
voi käyttää pikku hiljaa 
lisääntyvään palvelu-
tarpeeseen ja muuhun 
omaan hyvinvointiin. 

Asumisen suunnitte-
lulla ja hyvällä toiminta-

mallilla pystytään myös 
ylläpitämään ikääntyvien 
toimintakykyä ja näin 
voidaan palvelutarvetta 
siirtää, vähentää tai jopa 
poistaa. Näistä lähtökoh-
dista Jaso on lähtenyt ke-
hittämään ja toteuttamaan 
uudenlaista yhteisöllistä 
senioriasumisen mal-
liaan. 

Jason talojen alaker-
taan rakentuu yhteisiä ti-
loja, joiden avulla usko-
taan syntyvän samassa 
elämäntilanteessa elä-
vien asukkaiden kesken 
monenlaista yhteistä te-
kemistä ja toimintaa. Yh-
teisen asukastoiminnan 
avulla luodaan myös kes-
kinäisen avun ilmapiiriä 
ja huolenpitoa. Yhteiset 
tilat ovat ikään kuin oman 
olohuoneen jatke.

Seuraava kohde 
Tikkakoskelle

Jason seuraavaksi 
suunniteltu kohde Huh-
takeskuksen 2-vaiheen ja 
Palokan jälkeen on Tik-
kakoski, jonne päästään 
suunnittelemaan ja raken-
tamaan seuraavaksi myös 
hyvälle paikalle. 

Kaikki yhdistyksen ta-
loihin asukkaiksi haluk-
kaat voivat jo nyt liittyä 
yhdistyksen jäseniksi. Se 
on ensimmäinen vaihe 
asumisoikeuden hankki-
misessa

Jyväskylän Vuokra-
asunnot (JVA Oy)

 JVA on Jyväskylän 
seudun suurin vuokra-

nantaja. Sillä on hyvin 
monentyyppisiä asun-
toja, joiden vuokrataso 
on alle Jyväskylän kes-
kitason. Ikääntyneille on 
tarjolla vuokra-asuntoja 
eri puolilla kaupunkia ja 
sellaisia toivotaan Pa-
lokkaankin. Vanhusten 
vuokrataloissa on yh-
teistiloja, joissa asukkaat 
voivat viettää aikaansa 
yhdessä ja he myös aut-
tavat toisiaan tarvittaessa. 
Vaikka varsinaisia yhteis-
palveluja ei olekaan, asu-
misturva ja yhteisöllisyys 
on paljon parempi kuin 
yksinäisessä erillisasun-
nossa.

Pysäköintiä ei saa 
unohtaa

Pysäköinti on ollut vii-
meisen vuoden aikana 
kaupungin huonoista rat-
kaisuista johtuen kes-
keinen puheenaihe Pa-
lokassa. Koululla ja 
kirjastolla ei ole ilta-
käytön aikana läheskään 
riittävästi pysäköintipaik-
koja. ”Seniorikortteli” on 
toiminut tilapäisenä pysä-
köintialueena ja on hyvin 
usein aivan täynnä. Entä 
sitten, kun siihen kaa-
voitetaan yli 100 uutta 
asuntoa ja näitä tilapäis-
paikkoja ei olekaan tar-
jolla ja seniorit ja heidän 
vieraansakin tarvitsevat 
pysäköintipaikkansa!

Erkki Huusko, 
isännöitsijä evp, Palokka

Seniorikortteli suunnitteilla Palokan keskustaan

Palokan ”seniorikortteli” Koivutien ja Lukutien kulmauksessa.

Kokous- ja juhla-
huoneisto Palokan 
Visala

Suurin henkilömäärä on 105. 
Ruokailemaan tai kahville pöytien 
ääreen mahtuu yli 60 henkilöä. 
Kabinettiin mahtuu pöydän ym-
pärille 10 - 14 henkilöä ja paikkoja 
on 20:lle.
Keittiön varustukseen kuuluu liesi, 
jääkaappi ja astianpesukone. Asti-
asto 50:lle.
Tilaan on esteetön pääsy pihan 
tasosta. Inva-wc.

Esittely www.sdppalokka.fi
Kyselyt: Erkki Huusko 0400 345268
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HUHTASUO

Monikko ry:n Paloma- 
projekti on saanut jat-
korahoitusta RAY:ltä 
vuodelle 2014. Py-
rimme kehittämään 
viime vuonna aloitettua 
aluetoimintaa ikäänty-
vien maahanmuuttajien 
hyväksi Huhtasuolla, 
Kuokkalassa ja Keltin-
mäessä. 

Tällä hetkellä maini-
tuilla alueilla pyörii yk-
sitoista kerhoa: suomen 
kieli arkielämässä-/tie-
toiskuja, atk- kursseja, kä-
sityö- ja askartelua, eri-
laista liikuntaa. Kevät on 
myös täynnä tapahtumia, 
joista kaksi kuuluvat Jy-
väskylän Talvi- tapah-
tumiin.  Kansainvälisen 
naisten päivän tilaisuus 
järjestetään Matarassa 
9.3 klo 14. 

Kutsuvieraana on af-
ganilaistaustainen Hel-
singin kaupunginvaltuu-
tettu Nasima Razmyar.  
Juhlassa esiintyy yhdis-
tyksen tanssiryhmä Ka-
lina. Toinen tapahtuma, 
Venäläinen ilta, on 26.3 
klo 18 pääkaupungin kir-

jastossa. 
Kevään aikana järjes-

tetään perinteinen talvi-
tapahtuma Jyväsjärjellä 
sekä pidetään alueel-
liset Naapurit tutuksi- ti-
laisuudet. Tapahtumissa 
ovat mukana Lohikosken, 
Huhtasuon, Keltinmäen 
ja Kuokkalan toimijat , 
Venäjä- seurat, Feniks 
ry,  Eläkeläiset ry, Jy-
väskylän kaupungin seu-
rakunta, Jyväskylän lii-
kunta ja sote- palveluita 
sekä muita järjestöjä.  

Tällä hetkellä projek-
tikoordinaattorin apu-
voimina ovat kuusi va-
p a a e h t o i s o h j a a j a a . 
Maaliskuussa palkataan 
lisäksi projektiohjaaja, 
jota etsitään parhaillaan.  
Sillä kokoonpanolla pro-
jektitoimintaa pystymme 
laajentamaan monisuun-
taisesti. Ikääntyvät maa-
hanmuuttajat - teema ei 
ole kovin usein nostettu 
esille julkisuudessa var-
sinkin Keski- Suomessa 
vaikka kohderyhmällä on 
monenlaisia haasteita. 

Ensi syksylle suunni-

teltiin kaksi asiaa; van-
husten viikon aikana 7.10 
järjestetään ikäihmisten 
liikuntapäivä Hippok-
sella ja marraskuussa val-
takunnallinen  Ikääntyvät 
maahanmuuttajat - semi-
naari.  

Tapahtumien tarkoi-
tuksena on juuri nostaa 
Keski- Suomessa mai-
nittu kohderyhmä nä-
kyväksi ryhmänä ja yk-
silönä sekä tuoda esille 
heidän tarpeita että poh-
diskella eri tahojen 
kanssa yhteisiä mahdol-
lisuuksia vastata kohde-
ryhmän tarpeisiin. Järjes-
telyissä mukana ovat eri 
sektorien edustajia Jyväs-
kylästä ja muilta paikka-
kunnilta sekä ulkomaa-
ilta. 

Paloman ja Monikon 
toimintaa voi seurata 

w w w. m o n i k k o y h -
distys.com– sivuilta. 
Nuori mutta kokenut yh-
distys täyttää keväällä jo 
kuusi vuotta.  Tervetuloa 
toimintaan! 

Alina Ahtamo

Paloma- projektin jatkorahoitus on varmistunut 
Tapahtumia ja ohjelmaa 
Huhtasuolla

- Suomen kieli arkielämässä- /tietoiskut maanan-
taisin klo 15-16.30 Huhtasuon päiväkeskuksessa 
(Nevakatu 2).Yhteistyö:Jyväskylän kaupungin 
vanhus- ja vammaispalvelut ja sote- oppilaitok-
set (JAMK). 
-ATK-kurssit ikääntyville maahanmuuttajille 
torstaisin klo 15-18 Huhtasuon Kylätoimistossa 
(Nevakatu 1).Yhteistyö: ASA ry ja Feniks ry.
-Käsityökerho tiistaisin klo 13-15 Huhtasuon 
seurakunnan kerhotiloissa (Nevakatu 6). Yht-
eistyö: Jyväskylän seurakunta (Huhtasuon alue-
seurakunta).
-Liikuntaa Huhtasuon seurakunnan liikuntasalis-
sa (Nevakatu 6). Yhteistyö: Jyväskylän seurakun-
ta (Huhtasuon alueseurakunta):
-Erilaisia pelejä miehille tiistaisin klo 15.30 
-17.00 
-Kuntopiiri ikääntyville keskiviikkoisin klo 
13.30-14.30
-Tanssillista liikuntaa ikääntyville keskiviikkoisin 
klo 14.30-16.00.
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LOHIKOSKI

Jos nykyään on vaikea 
saada nuoria mukaan 
yhdistystoimintaan niin 
toista se oli ennen.  En-
tiset Lohikosken aktii-
vinuoret kokoontuivat 
kotiseudulleen muis-
telemaan menneitä ja 
tapaamaan vanhoja 
tuttuja. Juhlaan osal-
listujia oli eri puolilta 
Suomea runsaasti vielä 
vuosikymmenten jäl-
keen 

Lämmin käden pu-
ristus ja liikutuksesta 
kostea silmäkulma van-
hojen ystävien tapaami-
sesta täytti Lohikosken 
Kolikkotuvan helmikui-
sena sunnuntaina.  Mus-
tavalkovalokuvat toivat 
muistot mieleen aina 
1940-1960-luvulta asti 
ja suuta pieksettiin van-
haan malliin.  Entiset ki-
sällilaulajat ja lausujat 
pääsivät esiintymään hai-
taristi Kalteisen tahdit-
taman musiikin säestyk-

sellä. 
-Kyllä Lohikoskella 

käynti on kuin kotiin tu-
lisi, tuumaavat kauempaa 
tullet osallistujat yhteen 
ääneen.

Tämä perinteikäs Lo-
hikosken Sos-dem. Nuo-
riso-osasto perustettiin 
vuonna 1923 ja sen en-
simmäinen puheenjohtaja 
oli kansanedustajana ja 
ministerinäkin toiminut 
Onni Peltonen.

Toiminta oli alusta 
saakka ripeää ja muuta-
massa vuodessa jäseniä 
kertyi reilut sata. Osasto 
teki aktiivista vaali- ja 
raittiustyötä sekä osal-
listui ja menestyi urheilu- 
ja kulttuuritoiminnassa. 
Osaston toimesta perus-
tettiin urheiluseura Lohi 
ja myöhemmin v.1945 
Nuoret Kotkat.

 Aina ei vältytty pie-
niltä kahnauksilta muiden 
toimijoiden kanssa ja 
nuoruuden innolla yritet-

tiin kerran vallata oma 
emoyhdistyskin, koska 
se ei ollut tarpeeksi ra-
dikaali, siinä kuitenkaan 
onnistumatta.

Tultaessa 50-luvulle 
toiminta kansainvälistyi. 
Kieliä ja sosiaalista toi-
minta opittiin osaston 
järjestämissä opintoker-
hoissa ja viikkokokouk-
sissa. Eri maiden nuori-
soleirien lisäksi tehtiin 
paljon retkiä lähiseudun 
muihin yhdistyksiin. Va-
roja kerättiin järjestä-
mällä tansseja entisellä 
Lohikosken työväenta-
lolla ja Saviolla sekä esit-
tämällä ohjelmanume-
roita; laulua ja näytelmiä, 
lausuntaa ja kansantan-
huja muiden tapahtu-
missa. 

-Potkukelkkakulku-
eena ajelimme 30 asteen 
pakkasessa täältä Lohi-
koskelta Vaajakoskelle ja 
minä joukon nuorimmai-
sena jäin tietysti jonon 

hännille, muistelee jo 
11-vuotiaana nuorisotoi-
mintaan liittynyt Matti 
Pylvinen puheessaan.

Suurena voimainpon-
nistuksena nuoret päät-
tivät hankkia vuonna 
1955 oman kesänvietto-
paikan Leppäveden ran-
nalta. Monen mutkan 
ja tinkimisen jälkeen 
kauppa tehtiin ja paikka 
ristittiin Kalliorannaksi. 
Alusta lähtien Kallioranta 
vilkastutti osaston toi-
mintaa ja 60-luvulla siitä 
muodostui toiminnan 
keskipiste aina kesäisin. 
Paikkaa rakennettiin ja 
korjattiin talkoovoimin ja 
ohjelmanumeroista saa-
duilla rahoilla lyhennet-
tiin mökin lainaa. Myö-
hemmin järjestettiin 
nuotioiltojen ja koko-
usten lisäksi koulutusta ja 
työleirejä työttömille.

-Kalliorannassa opit-
tiin elämää. Se on erin-
omainen rikastuttaja vä-

hävaraisille nuorille ja on 
avannut näköaloja elä-
mään, toteaa Lauri Kaa-
risalo kertomuksessaan 
Nuoriso-osaston toimi-
nasta vuosilta 1923-1992.  

Kalliorannan lisäksi 
vanhan työväentalon 
1966 purkamisen jäl-
keen kokoonnuttiin Kos-

kenharjun koululla ja 
sittemmin nykyisinkin 
toiminnassa olevalla Ko-
likkotuvalla Holstissa.

Tarja Perkiö

Nuoriso-osaston uusi ve-
täjä esittäytyy

Olen 27-vuotias Me-
tallialalla työskentelevä 
yhden lapsen isä. Olen 
toiminut aktiivisena eri-
tyisesti ammattiyhdis-
tystoiminnassa ja olen 
mm. Jyväskylän Metal-
lityöväen ammattiosasto 

26:n puheenjohtaja. Tar-
koituksenani olisi yrittää 
potkia uudestaan käyntiin 
Lohikosken demareiden 
nuorisotoimintaa ja olisi 
erittäin tärkeää saada 
uusia nuoria aktiiveja te-
kemään tätä työtä. 

Nuoriso-osaston toi-
minta alkaa käynnistyä 
pikkuhiljaa ja tästä osoi-
tuksena aiomme järjestää 
kevät-kesällä nuorisolle 
konsertin, jossa paikal-
liset bändit pääsevät 
näyttämään kyntensä. Ta-
pahtumasta tulee lisä-
tietoa kunhan paikka ja 
aika varmistuvat. 

Toivoisin, että 
nuoret aktivoituisivat 
ja alkaisivat kiinnostua 
enemmän omista asiois-

taan. Sillä asioita voi ja 
pystyy muuttamaan kun 
vain tahtoa löytyy. 

Eikä se nuorisotoi-
minta pelkkää kuivaa po-
litiikkaa ole. Välillä myös 
voidaan pitää puhtaasti 
hauskaa.

Toivottavasti lähdet 
mukaan.

Teemu Parantainen
Juuri valittu Lohikosken 
Sosialidemokraattien 
Nuoriso-osaston vas-
taava.

90-vuotias Lohi kutsuu 
kaikkia Koskenharjun ke-
säteatteriin.

Viime syksyn karvas 
tappio nousutaistelussa 
Mansepesistä vastaan ja 
Pesäpalloliiton eriskum-
mallisin, hölmöin, jär-
jettömin ja kotiinpäin 
vetävin päätös ykköspe-
siksen täydentämisestä 
vastoin kaikkia kilpai-
lullisia periaatteita on jo 
Lohessa ymmärretty; pu-
nikeilla ei ole asiaa yk-
köseen. Ilmassa on kui-
tenkin jo nyt nähtävissä 
myös eläinmaailmassa 
tulevan kevään merk-
kejä. Harakka aloitti len-
tonsa Brysseliin ja Lohi 
aloittaa nousunsa Lohi-
kosken niskalle.

Tosin jalokalat jou-
tuvat vielä huhtikuulle 
harjoittelemaan nousuaan 
Graniitin maanalaisissa 
akvaarioissa. Toukokuun 
lopulla siirrymme kaikki 
sitten Koskenharjun ke-
säteatteriin ja jännittä-
minen voi alkaa.

Kaudella 2014 Suo-
mensarjan itälohkosta 
muodostuu rakenteel-
taan vieläkin aikaisempia 
vuosia mielenkiintoi-
sempi. Lohkoon on ra-
kenneltu kolme "paikal-
lislohkoa".

Varsinaisen kaksinker-
taisen runkosarjan täyt-
teeksi koillisen joukkueet 
keskenään, kaakon jouk-
kueet keskenään ja jyväs-
seutulaiset; Lohi, Valo ja 

Lievestuore pelaavat kes-
kenään tuplakierrokset. 
Tämä tarkoittaa entistä 
enemmän paikallisot-
teluita ja lisää derbyn 
tuntua Koskenharjulle.

Kausikortit tulevat 
myyntiin sarjaohjelman 
varmistuttua ja sarja pe-
lataan totutusti loppuun 
asti, joten tervetuloa 
kaikki aina aurinkoiselle 
Koskenharjulle nautti-
maan 90-vuotiaan Lohen 
kuuluisasta kesäteatte-
rista.

V-P Turpeinen
Jyväskylän Lohi

Lohi kutsuu kesäteatteriin Nuorisotoiminta tänään

Entiset Lohikosken nuoret tapasivat

Joukko aikuiseen ikään ehtineitä entisiä Sos-dem. Nuoriso-osastolaisia kokoontui Lohikoskelle tapaamaan 
vanhoja tuttuja ja juhlimaan.  Seuran perustamisesta tuli kuluneeksi 90 vuotta. 

Entiset aktiivinuoret juhlivat Lohikoskella kakkukah-
vein.

Matti Pylvinen totesi muistelupuheessaan entisestä 
järjestötyöstä olleen paljon hyötyä myöhemmässä 
elämässä. -  Järjestötehtäviä, sosiaalisia taitoja ja esi-
intymiskykyä oppineet lohikoskelaiset osaavat vetää 
suurempiakin kokouksia aikanaan nuorisotoimin-
nasta saaduillaan opeilla.
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HUHTASUO - PUPUHUHTA

Huhtasuo haltuun - mutta kenen?

Tuskin ehdimme hen-
käistä Huhtasuon ter-
veysaseman säily-
misen aiheuttaman 
helpotuksenhuoka-
uksen loppuun, kun 
jo uudet uhat rynnis-
tivät tarvitsemamme 
ja taistelemamme yk-
sikön ylle.

Uudella toimintamal-
lilla alkanut, sairaanhoi-
tajavetoinen ja monia-
mmatillisesti asiakkaita 
palveleva terveysasema 
oltiinkin yllättäen "nykyi-
sessä muodossaan" lak-
kauttamassa ja mm. sen 
lääkärien vastaanotto-
toiminta siirtämässä Pa-
lokkaan! Tämän kaiken 
sanotaan tapahtuvan 
säästöjen nimissä.

Viime joulun alla 
osuin kuulemaan kahden 
paikallisen mieshen-
kilön jurnuttavaa politi-
kointia kyseisestä asiasta, 
enkä malttanut olla ky-
seenalaistamatta heidän 
faktoina pitämiään en-
nustuksia. Mokomat ilon-
pilaajat...ja vielä keskellä 
eläkkeensaajien myy-
jäisiä...

Ei kuitenkaan mennyt 
tuosta kauan, kun mo-
nipalvelupistekaavailut 
tulivat julkisuuteen ja 
hetkeä myöhemmin eri 
puolilla kaupunkia pi-
dettävien kuntalaistilai-
suuksien aiheiksi. Mi-
nulle ei tosin vieläkään 

ole selvinnyt, onko nuo 
tilaisuudet järjestetty 
pelkästään kuntalaisten 
kuultaviksi ja jo pitkälle 
päätettyjen muutosten lä-
pimenon keventämiseksi, 
vaiko siksi, että me asi-
anosaiset kuntalaiset voi-
simme ihan oikeasti ottaa 
esityksiin kantaa ja vielä 
kommenteillamme vai-
kuttaa lopputulokseen.

Olin mukana Huhta-
suon alueelle järjeste-
tyssä tilaisuudessa. Ku-
kaan ei ainakaan siinä 
pystynyt esittämään tark-
koja laskelmia mahdol-
lisen muutoksen tuo-
mista säästöistä, vielä 
vähemmän kuntalaisille 
koituvista haitoista, lisä-
kustannuksista ja suora-
naisesta elämän kurjistu-
misesta!

Hyvinvointia 
Huhtasuolle

Huhtasuo on valta-
kunnan tasollakin tunnis-
tettu ja todettu erityisalu-
eeksi, jonka rakenteisiin 
ja väestön  hyvinvoin-
tiin tulee panostaa. Alu-
eellemme myönnettiin 
ARAn kanavoimaa mi-
nisteriöiden tukirahaa 
niin elinympäristömme 
parantamiseen, liikunta- 
ja vapaa-ajan toimin-
tojen kehittämiseen kuin 
myös monikirjoisen väes-
tömme yhteistoiminnalli-

seen aktivointiin ja sitä 
kautta meitä "auttamaan 
itse itseämme ja toinen 
toisiamme".

Samanaikaisesti ko-
tikaupunkimme on ve-
tämässä pois peruspal-
veluja, lakkauttamassa 
tähänkin asti kovin pie-
nimuotoisesti toteu-
tetun Kangaslammen ui-
marannan hoidon, taas 
kerran lakkauttamassa 
lääkäripalvelut niitä 
eniten tarvitsevilta ja hei-
koimmilla eväillä varus-
tetuilta. 

Kuinka monta kertaa 
minun pitää muistuttaa 
päättäjiä - tosiasiat myön-
täen, mutta silti "kurjuu-
dessa rypemättä" siitä, 
että Huhtasuolla asuu 
kaupungin keskimääräi-
sesti vähävaraisin työ-
ikäinenkin väki, josta 
kaikille eivät työterveys-
palvelujen ovet aukene, 
tänne jo muodostuneesta 
huomattavasta ja yhä li-
sääntyvästä eläkeikäisten 
ja vajaakuntoisten vä-
estön keskittymästä? Pi-
tääkö heitä muistuttaa 
vielä siitäkin, että kau-
pungin oman asuntopoli-
tiikan seurauksena täällä 
asuu suhteellisesti suurin 
maahanmuuttaneiden 
joukko, joista varsinkin 
ikääntyneet, yksinelävät 
ja heikosti, jos lainkaan, 
valtaväestön kieltä tai-
tavat tarvitsevat ehdot-
tomasti mahdollisuuden 
asioida tiskin yli, katse-
kontaktin elekieltäkin 
taitavan  sairaanhoitajan 
kanssa edes saadakseen 
kerrotuksi, mikä paikka 
heillä on kipeä!

Empatiaa ja 
kärsimystä

Kuvitelkaammepa it-
semme vaikkapa Siperian 
Novosibirskiin yllättävän 
kuumeen ja kipukohta-
uksen kouriin! Siinä sitä 
kärvistellään kännykkä 
kourassa, yritetään saada 
selvää oikeasta puhelin-
numerosta, sen jälkeen 
siitä, mitähän se vieras-
kielinen puhelinvastaajan 
neiti puhelimessamme 
sanoo - ja kun vihdoin 
pääsemme "läpi", yri-
tämme kertoa sujuvasti 
venäjäksi, mikä meillä on 

edes hätänä!
Voihan se puhelin-

palvelualtis virkailija 
yrittää helpottaa tilannet-
tamme kysymällä: " Do 
you speak english?" Siinä 
voisivat suulaalta meikä-
mummoltakin, molempia 
noita kieliä kohtalaisesti 
taitavalta, sanat loppua - 
puhumattakaan pakkove-
näläistetyltä suomensu-
kuiselta paluumuuttajalta 
tai farsia, daria ja paria 
muutakin itäistä sivistys-
kieltä moitteettomasti pu-
huvalta iäkkäältä kiintiö-
pakolaiselta! 

Näitä ihmisiä tunte-
vana ja heidänkin olosuh-
teitaan tuntevana en voi 
muuta kuin ihmetellä 
"suurten päälliköiden" 
aivoituksia. En jaksa 
kuitenkaan uskoa, että 
pilotiksi ja onnistuessaan 
muillekin malliksi tarkoi-
tettu Huhtasuo Haltuun 
-hanke (HuHa - vai 
Hu-ha-ha?) olisi sitten-
kin pantu toimeen vain 
aikalisän ottamiseksi 
meistä tämän puolikun-
nan eläjistä.

Ei kai koko ruljanssin 
ja ennen kaikkea koko 
terveysaseman henkilö-
kunnalta valtavia ponnis-
tuksia vaatineen prosessin 
tarkoitus voinut olla vain 
tyynnytellä meidän, hen-
kisesti yllättävän voimak-
kaiksi ja tahtomme ilmai-
seviksi osoittautuneiden 
huhtasuolaisten tunne-
kuohuja ja äänenpainoja?

Muistan vielä (ei siitä 
kauan ole!) Huhtasuon 
terveysaseman kehittä-
mishoitaja Johanna Pek-
kilän iloisenylpeän ää-
nensävyn HuHa-mallilla 
aloittaneen terveysase-
mamme tiedotustilaisuu-
dessa: "Hyvää pyritähän 
tekemähän, mutta priimaa 
tuppaa tulemahan!"

Silloin tarjottin kahvin 
kanssa somia pieniä voi-
leipiä ja hedelmiä, myön-
teisiä ja eteenpäin suun-
taavia puheenvuoroja, 
jopa orastavia lupauksia 
jatkostakin. Oli pai-
kalla tiedotusvälineiden 
edustajia, virkamiehiä 
ja meitä aktiiveja, jotka 
olimme vilpittömästi 
iloisia - ehkä vähän ollak-
semmekin! 

 Yksi alueemme pit-

käaikainen asukas ja po-
t i l a syhd is tyskonkar i 
tosin tohti pyytämäs-
sään puheenvuorossa ky-
seenalaistaa kiireistä ai-
kataulua, jolla koko 
uudistus oli runnattu ka-
saan  - seikkaa, josta tuon 
työyhteisön porukkaa oli 
juuri monissa puheen-
vuoroissa kiitelty!

Lieneekö rouva aja-
tellut, että tämä oli liian 
hyvää ollakseen totta? 
Me kirkasotsaiset siinä 
tykönämme äimiste-
limme, että mitä se nyt 
tuolla lailla...

Meillä päin tosin ennen 
sanottiin, että ei vanha 
koira valetta hauku. Ei 
tainnut haukkua tämä-
kään.

En osaa nyt sanoa 
muuta, kuin että nämä 
huhtasuolaisten kyykyttä-
mispyrkimykset ja muu-
tosten sorvaaminen muu-
tosten vuoksi, enemmän 
Jyväskylän Tilapalvelun 
kannattavuuden kuin 
asukkaiden oikeuksien 
puolesta, on kaupungilta 
epäoikeudenmukaista, 
epärehellistä ja hävytöntä 
käytöstä! Se on kuin kas-
temadon mullasta kisko-
mista: kun otus haraa vas-
taan, sille kannattaa antaa 
pikkuisen löysiä ja uhrin 
hetkeksi herpaantuessa 
nykäistä pahaa aavista-
maton matoparka koukun 
iloja kokemaan!
 
Päiväkeskus

Kun on alkuun päästy, 
ei tässä muutoshurmok-
sessa pelkän terveys-
aseman nyysiminen riitä. 
Jopa Huhtasuon päivä-
keskus, joka on kym-
meniä vuosia mallik-
kaasti palvellut alueen 
ikäihmisiä ja muita eläke-
läisiä, on yllättäen todettu 
liian ahtaaksi, joten sitä 
ollaan ihan vakavissaan 
lakkauttamassa nykyi-
sellä paikallaan ja siirtä-
mässä Huhtakeskukseen!

 Eikö kukaan pää-
tösvaltainen tule ajatel-
leeksi, että tuo kyseinen 
päiväkeskus on käyttäjil-
leen rakas ja mieluinen? 
Sen sijaintikin on alueen 
vaikeimmin liikkuvien, 
viereisessä vuokratalossa 
asuvien palveluntarvitsi-

joiden kannalta mitä so-
pivin!

Vain muutaman metrin 
päässä näiden asiak-
kaiden kotitalon ala-
ovesta on päiväkes-
kuksen ovi, josta pääsee 
ilman suuria ponnisteluja 
ja kohtalaisen kevyellä 
vaatetuksellakin saamaan 
palveluja, virkistystä ja 
seuraa, ruokailemaan ja 
viettämään hyvä päivä - 
ja jonne vanhan ja muis-
tisairaankiin on "vanhasta 
muistista" helppo osua 
tutusta ovesta, silloinkin 
kun sattuu vaikka avain 
tai jopa suunta olemaan 
hetkellisesti hukassa.

Huhtakeskukseenko 
näiden vanhusten pi-
täisi suoriutua? Sinne on 
huonoliikkeiselle, heik-
komuistiselle ja muuten 
vain jo iän myötä araksi 
ja haurasluiseksi käy-
neelle liian rasittava 
matka, välissä vilkas 
ajotie ja monta muutakin 
vaikeutta - niin sateella, 
talviliukkailla kuin kesä-
kuumallakin. Tämän tie-
dostavat ja ymmärtävät 
parhaiten itse päiväkes-
kuksen käyttäjät, jotka 
tietääkseni vastustavat 
siirtoa kokolailla yksituu-
maisesti.

Kuka asiasta päättävä 
vaivautuisi kuuntelemaan 
näiden ihmisten mielipi-
teitä ja tuntoja? Vanhuk-
sethan eivät jaksa nousta 
barrikadeille, eikä lak-
koasettakaan auta paljon 
siinä elämäntilantessa 
käyttää!

Tästä syystä meidän 
täällä asuvien on pidet-
tävä huolta julkisista pal-
veluistamme ja eduis-
tamme yhdessä - meidän 
kaikkien kynnelle kyke-
nevien - ja otettava Huh-
tasuo haltuumme. Pitänee 
- taas kerran - aloittaa 
Huhtasuon terveysase-
masta ja seuraavaksi 
päiväkeskuksesta. Ne 
kaksihan ovat ne uhan-
alaisimmat - tällä kertaa.
 
 Kirsti Turunen

Huhtasuon Sosialide-
mokraatit ry:n ja Huh-
tasuon Eläkkeensaajat 
ry:n puheenjohtaja

HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAARIT RY 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
 

Aika: maanantai 31. 3. 2014 klo 18.00 
Paikka: Huhtasuon päiväkeskus, Nevakatu 2 

 

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.  

 

Lisäksi yhdistyksen lakkauttaminen nykyisessä muodossaan ja 
mahdollinen yhdistyminen Lohikosken työväenyhdistykseen. 
 

Hallitus 

Tervetuloa! 

 
 

 

 
Kolikkotupa  
on monien mahdollisuuksien paikka 
 

Voit vuokrata Kolikkotuvan perhejuhliin, koulutus-, kerho-  

tai kokoustilaksi 

Käytössä on 50 hengen kerhohuone ja  

15 hengen kabinetti keittiö 

Kolikkotupa, Kolikkotie 2C, Holsti 
 
Varaukset: Pirkko Pirtinsola p. 041 5444901 
pirkko.pirtinsola@pp.inet.fi 

Yhteiskunnallinen kirkkopyhä 
 
Huhtasuon kirkko  
Nevakatu 6 
Sunnuntaina 9.3. klo10.00 
Messu: Satu Konsti, Tapio Lampinen,  
Marjatta Hynynen ja Matti Mertanen  
Keittolounas ja keskustelutilaisuus    
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Fasismin lumous 26.2. klo 18 Aalto-sali. Tarmo Kunnas

Rillumarei-kavalkadi 28.2. klo 16.30 Kaupunginkirjasto, Minnansali. Jukka 
Ammondt 

Työväenkirjallisuus ja mitä sen jälkeen? 3.3. klo 17 Huhtasuon kirjasto.  

Paavo Arhinmäki, Mauri Männistö, Matti Salminen, Eila Tiainen, Tuula-Liina 
Varis, Ritva Ylönen 

10 kirjaa matkalla 5.3. klo 18 Aalto-sali. Timo Harakka, Anna Kortelainen  

Eurooppa-keskustelu 6.3. klo 18 Aalto-sali.  Mitro Repo, Mikko Majander, Pum-
pun Henki soittaa 

Naistenpäivä 9.3. klo 14 Gloria, Matarankatu 6. Nasima Razmyar, tanssiryhmä 
Kalina 

Kulttuuri ja hyvinvointi 11.3. klo 17 Alvar Aalto –museo. Antti Holopainen, Jukka 
Ammondt, Karoliina Kähmi    

Siekkisen sienikirja 13.3. klo 19 Huhtasuon kirjasto. Mauri Männistö 

Kuka sinusta huolehtii - perhe vai valtio? 17.3. klo 13 Aalto-sali. Ilkka Kantola, 
Antti Kaihovaara  

Riivaajat 19.3. klo 17.30 Kaupunginkirjasto, pieni luentosali . Kai Sadinmaa, 
Juhani Sarsila,  Jani Tanskanen   

Työympäristön riskit 20.3. klo 17 Aalto-sali. Ahti Ruoppila, Osmo Hänninen, 
Marjukka Hagström  

Venäläinen ilta 26.3. klo 18 Kaupunginkirjasto, pieni luentosali. Ahti Ruoppila, 
jousikvartetti, ym.   

MUUTOKSET MAHDOLLISIA. 
TERVETULOA – VAPAA PÄÄSY 

KEIJO SIEKKINEN 
-SEURA

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Keskimaa, Kansan Sivistystyön Liitto, Kopijyvä, Nordea, SAK, Tradeka

h t t p : / / j y v a s k y l a n t a l v i 2 0 1 4 . b l o g s p o t . f i /

Ehdokkaat SDP:n puoluekokous edustajiksi  
 
Sosialidemokraattien 44. puoluekokous on 8.-10.5.2014 Seinäjoella.  
Jyväskylän vaalialueelta valitaan 14 kokousedustajaa. 
Kokouksessa käsitellään aloitteet, kokoukselle valmisteltu 
järjestöuudistusasiakirja, koulutuspoliittinen asiakirja ja 
perhepoliittinen ohjelma. Lisäksi käynnistetään työ periaateohjelman  
valmistelemiseksi seuraavaan puoluekokoukseen. 
Valitaan puolue johto. 
Jyväskylän Sosialidemokraattisten osastojen ehdokkaat: 
 

2. Abahassine Lachen Kuokkala, sosiaaliohjaaja.                                                                                                             

3. Arnberg Jouni Palokka, liikuntapalveluesimies                                                                                                       

4. Haapsalo Kaija Kypärämäki sairaanhoitaja, pääluottamusmies                                                                              

5. Hjelt Juha Jyväskylän työväenyhdistys, eläkeläinen                                                                                            

6. Hovikoski Mervi Kypärämäki, sairaanhoitaja                                                                                                               

7. Huumonen Hanna JTY, Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja                                                                        

8. Hynynen Marjatta Huhtasuo, myyntiedustaja                                                                                                               

9. Hämäläinen Jukka JTY, Linja-auton kuljettaja, pääluottamusmies                                                                               

10. Ilman Hilkka JTY, sosiaalineuvos eläkeläinen                                                                                                   

11. Joronen Kari Tikkakoski, eläkeläinen                                                                                                                  

12.  Jussila Petri Kuokkala  FL, projektipäällikkö                                                                                                                                             

13. Kautto Heljä Lohikoski, johdon sihteeri                                                                                                            

14. Kemiläinen Allan Lohikoski,  rakennuttaja                                                                                                                 

15. Kemiläinen Jorma Vaajakoski, metallityönopettaja                                                                                                  

16. Kinnunen Eetu JTY opiskelija, viestintäassistentti                                                                                         

17. Kruus Aila Kuokkala, työsuojelutarkastaja                                                                                                         

18. Lehtonen Joel JTY, FM ohjelmistosuunnittelija                                                                                                       

19. Luukka Noora JTY, opiskelija yhteiskuntatieteiden yo                                                                                            

20. Melville Tony Lohikoski, lehtori                                                                                                                                  

21. Moradi Ali Lohikoski, datanomi, projektityöntekijä                                                                                                    

22. Mäkinen Riitta JTY, YTM kaupunginhallituksen pj.                                                                                                 

23. Ojala Kimmo JTY, toimitusjohtaja                                                                                                                              

24. Reinikainen Pertti Kypärämäki, toiminnanjohtaja                                                                                                    

25. Ruoppila Ahti Säynätsalo, aluejohtaja                                                                                                                       

26. Salonen Anni Jyväskylän ty. FM                                                                                                                      

27. Sarja Pertti JTY, eläkeläinen                                                                                                                                        

28. Suomi Kimmo JTY, professori                                                                                                                                       

29. Turunen Leo Kuokkala, sosiaalityöntekijä                                                                                                           

30. Viikari Tarja JTY, lastentarhanopettaja                                                                                                         

31. Vuorimies Tero JTY, palomies                                                                                                                                      

32. Väliniemi Tuulikki eläkeläinen 

 puh. 020 7622 666, myynti@a-atravels.fi
www.a-atravels.fi

•	Tilausajot	kotimaahan
	 Venäjälle	ja	Eurooppaan	
	 16-52	paikkaisilla	busseilla
•	Matkapaketit	ryhmille

     A&A Travels Oy

A&A TRAVELSIN MATKOJA 2014 

Puh. 020 7622666 www.a-atravels.fi 

1.6.–7.6.2014 Saimaan kanavaristeily 2 pv. 
Ilmoittautuminen 040 5399375 
3. -6.7.2014 Konevitsa ja Valamon luostarit 4 pv 
11.-15.6.2014 Äänisniemi ja karhumäen ympäristö 5 pv. 
15.-18.7.2014 Sortavala 4 pv. 
20.-23.7.2014 Pietari 4 pv tiedustelut Mika Rajanen 0500774926 
14.-18.8.2014 JR 50:n sotatie Syvärille 5 pv. 
5.-9.9.2014 Taistelut Sallan ja Petsamon suunnalla 
 

 

 

-  Nyt riittää, tikkakoskelaisia on jo kyykytetty kylliksi. On vaikea ymmärtää miten kaupungin asiat 
on niin huonosti, että meiltä viedään uimahalli, nuorisotila ja terveyskeskus ym. Tikkakoskelle on 
saatava Monitoimikeskus jossa on saatavana monipuoliset palvelut. Tärkeänä pidän että siellä on 
lääkäreitä. Hyvänä lisänä pitää olla useita sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Heillä on oltava 
myös lääkemääräyksien kirjoitus oikeus. Tästä on Huhtasuon terveyskeskuksessa hyvät kokemukset. 
Monitoimikeskuksen tulee palvella eläkeläisiä monissa arjen asioissa. Kirjasto ja nuorisotilat pitäisi 
myös sieltä löytyä. Meillä Tikkakosken Sosialidemokraateilla ei ole nyt yhtään kaupunginvaltuutet-
tua. Siksi katseet kääntyvät kokoomuksen ja keskustaan päin. Pitäkää meidän puolia kun olette 
valtakirjan saaneet.

Tikkakosken Sosialidemokraatit puheenjohtaja Tuomo Liukkunen

-  Nyt on toimittava että ei viedä kaikkia palveluita. Onko neuvottelutie käyty loppuun Puolustus-
voimien kanssa uimahallin kunnostamiseksi? Kun uimahalli saatiin niin silloin oli puolustusvoimat 
mukana. Nyt on kaikin keinoin tehtävä töitä uuden Monitoimipisteen puolesta. Sinne pitää saada 
monipuoliset palvelut, terveysasema ja nuoriso- ja vanhuspalvelut. Perusturvalautakunta esittää, 
että terveyskeskus Tikkakoskella on säilytettävä. Yhdessä on tehtävä kaikki mitä vielä on tehtävissä 
jotta ainakin lääkäripalvelut säilyvät. Huhtasuola on palkattu lisää terveyden- ja sairaanhoitajia. 
Jotta kaupalliset palvelut säilyvät on meidän tikkakoskelaisten niitä myös käytettävä.

Tikkakoski taksinkuljettaja Kari Kuusijoki

MIELIPITEET

Kotien viikko-, suur- ja
muuttosiivoukset.

Yrityksille liiketila- ja
toimistosiivoukset.

Työtilaukset p. 050 3600 127
www.varppaaja. 

Muista hyödyntää kotitalousvähennys 45%.

Seuraava Pohjoinen 
Jyväskylä on 
juhlanumero. 
Varaa mainospaikka 
ajoissa.
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 Teiden suolaus kiihdyttää ruostumista.
Toimi ennen ruostepeikkoa!
• Täydelliset FINIKOR ruosteenkäsittelyt

Uusille autoille alustan lisäturva kulutus-
suojaksi ja äänieristeeksi ajomeluun.

Maksaa voit 3 erässä ILMAN KORKOA!

FI-laatusertifikaatin mukaista ruosteenestoa yli 
40 vuoden kokemuksella!

Pääskyntie 3, Jkl
www.autosuojaamohaarniska.fi

VARAA AIKA

P. 014 273 104

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ma-Pe 9.30-17  

Lohikoskentie 14  
 puh. 010 501 2007  

www.uusiapteekki.com            

Apteekki 
matkasi 
varrella  

 

Isännöinti-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluja vuodesta 1973
Ahjokatu 26, 40320 Jyväskylä, puh. 010 820 9300

www.sulunkh.fi

Sulun Kiinteistönhoito Oy

SUOSI MAINOSTANEITA YRITYKSIÄ

AALTO-SALI
Tyyliä tilaisuuksiin

AALTO-SALI
Parhaalla paikalla

Väinönkatu 7

JYVÄSKYLÄ

010 231 4400

www.aaltosali.fi

140 x 115 mm

Henkilökohtaista
verkkopalvelua!

Neuvottelu pankki- ja vakuutusasioissa onnistuu vaikka 
kotisohvalta. Varaa aika verkkoneuvotteluun op.fi:ssä. 

AUTOASI – korjaa käsityksesi korjaamoista

SEPPÄLÄN AUTOKULMA
Vasarakatu 21, 40320 JYVÄSKYLÄ 
Puh. 010 666 3930,  
Palvelemme: ma–pe 8–17

autoasi.fi

•  Määräaikaishuollot ja  
-korjaukset – myös  
uudet autot

•  Vikadiagnostiikka  
Bosch ja VAG 

•  Tietokonepohjainen  
testaus ja vianhaku 

•  Rengaspalvelut, myynti,  
asennukset, korjaukset 

•  Pyöränsuuntaukset  
3D-laitteistolla

•  Renkaiden kausisäilytys
•  Alumiinivanteet  
•  Öljynvaihdot 

Vasarakatu 29, 40320 JKL, (Seppälän CityMarket) 
P. 040 418 4897. AVOINNA: ma-pe 10-18, la 10-15

www.mustekolmio.fi  mustekolmio.jyvaskyla@gmail.com

LOPPUIKO TULOSTIMESTA VÄRIAINE?
TäytättämälläSäästö 40-70%!

TUO KASETIT MEILLE - TÄYTETÄÄN NE!
- Mustavalkolaserkasettien täytöt
- Värilaserkasettien täytöt
- Mustepatruunatäytöt
- Laseruusiokasetit ja tarvike-
  patruunat
- Meille voit tuoda myös
  kierrätykseen menevät kasetit!

KATSE TULEVAISUUTEEN
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN 

KÄRKIHANKKEET
hankejohtaja Anne Sandelin alustaa
Ke 12.3. klo 18.00 Aalto-salissa, Väinönkatu 7
Kahvitarjoilu klo 17.30 
Tervetuloa!
Jyväskylän Sos.Dem. Kunnallisjärjestö

puh. 014–272 027

puh. 014–676 203

Kampaamo
Marjut Petäjäaho

Kauneus- ja jalkahoitola
Anne-Maaret

Kauneus- ja jalkahoitola
Anne-Maaret

Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

www. 

sdplohikoski.fi


