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LOHIKOSKEN SOSIALIDEMOKRAATIT 110 VUOTTA TYÖN 
JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA



Tule mukaan Sosialidemokraattien 
toimintaan

Lohikosken/Huhtasuon Demareitten toiminnasta saat 
parhaiten tietoa tulemalla mukaan toimintaamme. 
Tutustu myös internet-sivuihimme www.sdplohikoski.fi 
jonka kautta voit myös liittyä jäseneksi. Lisätietoja saat 
puheenjohtaja Allan Kemiläiseltä puh. 0400 542 859, 
s-posti allan.kemilainen@jkl.fi                                                     
Varapuheenjohtaja Raimo Rajaselta puh. 045 6798234 
s- posti raimo.t.rajanen@gmail.com

Lohikosken alueen historianäytelmä 
TEHTAAN VALOISTA LOHIKOSKEN 
VALOIHIN. Lohikosken koululla, Haavikatu 4.  
Sunnuntaina  9.11 kello 13.00. 
Kahvitarjoilu alkaa 12.00
Näytelmä kertoo Kankaan tehtaan perustamisen ajoista, Fredriksonien 
kesän vietosta Palokkajärven rannalla, kauppias Parviaisesta, lohikoske-
laisista kansanedustajista, urheiluseura Lohes-
ta, meistä tavallisista lohikoskelaisista. 
Valokuvanäyttely vanhasta Lohikoskesta ja 
Taulumäestä                                                                                                
Lapsille näytöksen ajaksi omaa ohjelmaa 
Pelle-Akusti, 
Nuoret Kotkat  toimii ohjaajina
Myytävänä Lohikosken alueen historia: 
Tehtaan valoista kaupungin valoihin 
Historiakirja vuosista 1870 – 2000. Kirjan on 
kirjoittanut 
Eeva Stolst. Kirja on ollut näytelmän innoit-
tajana.
Toinen lisäpainos on pehmeillä kansilla ja kir-
jan hinta 
saatu alas vain 15 €/kpl.
Näytös on osa Lohikosken Sosialidemokraattien 110 v juhlavuotta.
Tervetuloa  ei pääsymaksua!

Myyjäiset ja kirppis 
Lauantaina 13.12. klo 10-14  
Kolikkotuvalla (Kolikkotie 2, Holsti)
Leivonnaisia ja lahjaideoita.
Torttukahvit 1€
Riisipuuro ja 
rusinasoppa 3€
Sekä jouluista tunnelmaa ja arpajaiset.

Lämpimästi tervetuloa 
- tuo ystäväsikin!

Millainen olisi Suomi il-
man tasa-arvoa? Mahdol-
lisuudet hyvään elämään 
riippuisivat enemmän 
syntyperästä. Yhteiskun-
tana Suomi kehittyisi 
epätasaisemmilla voima-
varoilla. Työ, tuotanto, 
sivistys, osaaminen, yh-
teiskunnan kehittäminen 
olisivat nykyistä harvem-
pien harteilla.

Suomi ei ole täydellinen, 
ei valmis, mutta kansain-
välisessä katsannossa aika 
hyvä. Olemme olleet kär-
jessä niin kilpailukykyä 
kuin hyvinvointiakin mit-
taavissa kansainvälisissä 
vertailuissa. Maailman 
talousfooru-min kilpailu-
kykyvertailussa Suomi on 
neljännellä sijalla. Olemme 
neljänsiä myös esimerkiksi 
UNICEFin teollisuus-
maiden lasten hyvinvoin-
nin vertailussa. Suomi 
näyttäytyy hyvänä maa-
na myös, kun vertaillaan 
yksinkertaisesti onnelli-
suutta. Yksi selittävä te-
kijä hyville tuloksille on 
tasa-arvo. Useimpien voi-
mavarat saadaan käyttöön.
   Nyt Suomi on valtavi-
en haasteiden edessä. Suo-

mi on muutoksen kouris-
sa. Huoltosuhde muuttuu. 
Meillä on entistä vähem-
män töissä käyviä suhtees-
sa niihin, jotka ovat ansain-
neet eläkepäivänsä tai eivät 
ole muista syistä töissä. Sil-
lä on monia seurauksia, tär-
keimpinä verotulojen su-
pistuminen ja palveluiden 
kysynnän kasvaminen. 
On tuotettava enemmän 
palveluita nykyistä pie-
nemmällä rahamäärällä.
   Samalla elinkeinoraken-
teemme muuttuu. Teolli-
suuden tukijalat ovat viime 
vuosina horjuneet. Tekno-
logiateollisuus ja metsä-
teollisuus ovat olleet vai-
keuksissa ja vähentäneet 
väkeä Suomessa. Samaan 
aikaan erityisesti eurokrii-
sin ja finanssikriisin vuok-

si Suomi on ajautunut ma-
talasuhdanteeseen. Tavarat 
ja palvelut eivät siis mene 
kaupaksi, eivätkä yrityk-
set työllistä. Siksi työttö-
myys on ollut Suomessa 
sitkeää. Tälläkin hetkel-
lä yli 320 000 ihmistä on 
työttömänä. Näistä keski-
suomalaisia on yli 20 000.
   Näiden haasteiden vuok-
si Suomessa tarvitaan muu-
tosta. Tarvitsemme tehok-
kaammat rakenteet, jotta 
emme hukkaa voimavaro-
jamme huoltosuhteen hei-
kentyessä. Tästä on kyse 
esimerkiksi sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden järjestämis-
uudistuksessa ja kuntien 
tehtävien vähentämisessä.
   Lisäksi tarvitsemme edel-
lytyksiä työlle ja kasvulle. 
Osaamista, infrastruktuu-

ria, vakaata talousympä-
ristöä. Siksi ensi vuoden 
budjetissa hallitus esittää 
usean sadan miljoonan 
euron lisäyksen erityises-
ti työllistäviin infrastruk-
tuurihankkeisiin. Kerran-
naisvaikutusten myötä 
henkilötyövuosilisäys tu-
levina vuosina on noin 60 
000 työvuotta. Ilman työ-
tä ei ole verotuloja, joil-
la saadaan lapsille kir-
jat kouluihin, sairaaloihin 
hoitajat ja tiet aurattua.
   Suomessa on saatava ai-
kaan muutos. Sosialidemo-
kraattien lähtökohtana on, 
että muutoksessa on voitava 
säilyttää ja kehittää tasa-ar-
voa. Tämä on tarkoittanut 
käytännössä esimerkiksi 
perusturvan parantamista 
yli sadalla eurolla vaalikau-

den alussa, nuorisotakuun 
käyttöönottoa, toimeentu-
lotuen perusosan korotusta, 
verotuksen työ- ja perusvä-
hennysten sadan euron 
korotuksia, eläketulovä-
hennystä, ja niin edelleen.
 Talouden haasteet naker-
tavat maatamme. Siksi tar-
vitsemme muutosta. Suomi 
ilman muutosta on näivet-
tyvä yhteiskunta. Mutta 
muutoksessa on säilytettä-
vä arvokkaat osat. Suomi il-
man tasa-arvoa ei ole enää 
Suomi.

TASA-ArVO SäILyTETTäVä 
mUUTOKSEN myLLErryKSESSä

Valtiovarainministeri 
Antti Rinne
Kuva: Laura Kotila
Valtioneuvoston kanslia

Onnittelut 110-vuotiaal-
le virkeälle ja vahvalle 
Lohikosken työväen-

yhdistykselle! 
Menestystä tulevaan!

Eläkeläinen, 
tule mukaan 
Lohikosken 
eläkkeen-
saajiin!
Kokoonnumme joka maa-
nantai kello 12 - 14 Kolik-
kotuvalla, Kolikkotie 2.C. 
Holstissa. 
Kerhopäivä alkaa aina yh-
teisellä kahvihetkellä. Kuul-
laan mitä kuulu tänään.                                                                                                     
Toiminta kostuu vieraili-
joista erialoilta, musiikista, 
retkistä, matkoista, juhlis-
ta, liikunnasta
Syk syn toimintaa :                                                                                                                                       
10.11. Lauletaan yhdessä 
haitarin säestyksellä. Vie-
raana Lähteelät, Uuraisilta                                            
17.11. Kerhon  sääntömää-
räinen syyskokous. Tule te-
kemään hyviä päätöksiä!
24.11. Eläkeläisten asumis-
palveluista puhumassa Jy-
väskylän Hoivapalvelut oy 
toiminnan johtaja Jari Blom                                                                                                                              
26.11.  Ostosretki Kuopi-
oon  ja  Ikeaan lähtö Kolik-
kotuvalta 9.00.  Ilmoittau-
tuminen Pirkko Pirtinsola   
041 5444901 
Hinta määräytyy lähtijöit-
ten määrän mukaan.
1.12. Eräopas Pertti Olli 
kertoo kuvin lapin seikkai-
luistaan.                                                                                          
13.12.  Myyjäiset ja Kirppu-
tori  13-15 Kolikkotuvalla                                                                                                                                   
Miesten pelipäivä  yhdessä 
maahanmuuttajien kanssa 
Huhtasuon kirkolla tiistai-
sin klo 15.30 Järjestelyistä 
vastaa  Monikko ry   

Tule rohkeasti mukaan, 
olet sydämellisesti terve-
tullut!                                                                                            
Lisätietoja saat puheen-
johtaja Pirkko Pirtin-
solalta p. 041 5444901                                                                               
pirkko.pirtinsola@pp.inet.fi 
(leikkaa ilmoitus talteen)

Tuula Peltonen,
Kansanedustaja, 
Demarinaisten 
puheenjohtaja

Lohikosken Sosialidemokraatit saivat luvan toiminnan aloittamiseen Ve-
näjän keisarin armosta kahden vuoden odotuksen jälkeen 16.10.1904. 
Tänään 110-vuotias yhdistys on ihmisen iällä mitaten vireä vanhus. Toiminnan alet-
tua nimi oli Jyväskylän Pitäjän työväenyhdistys ry. Toiminta-alueena oli koko Jyväsky-
län maalaiskunnan alue.  Kuntaliitoksen jälkeen nimeksi tuli Jyväskylän Lohikosken 
Sos.dem. työväenyhdistys ja sen toiminta keskittyi hyvin pienelle alueelle Lohikos-
kella. Keskuspaikkana oli kylän keskellä, nykyisen Holstin alueella työväentalo.

Tänään yhdistys on muuttamassa nimekseen 
Lohikosken/Huhtasuon Demarit ry. 

Huhtasuon Sosialidemokraatit ovat päättäneet liittyä Lohikosken Sosialidemo-
kraatteihin. Olemme laajentaneet toimialueeksi Huhtasuon alueen, hyvin laa-
jasti ymmärrettynä.  Kunnallispolitiikassa toimimme kaikkien jyväskyläläisten 
parhaaksi koko kaupungin alueella. Ammattiyhdistysliikkeessä toimivat luotta-
mushenkilöt ovat löytäneet poliittisen kodin Lohikoskelta läpi vuosikymmenten. 
Niin myös on tänäkin päivänä. Pienyrittäjät ovat olleet perustamassa yhdistystä, 
he ovat mukana myös tänä päivänäkin.  Maahanmuuttajat ovat mukana toimin-
nassa aktiivisesti. Parhaimmillaan on maahanmuuttajia ollut kolmesta eri maasta, 
myös johtokunnassa. He ovat tuoneet omaa kulttuuriaan tunnetuksi. Me olem-
me omalta osaltamme auttaneet heitä sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hyvinvointia Huhtasuolle.  
Huhtasuon alue on hyvin haasteellinen, koska siellä on korkea työttömyysaste ja pal-
jon maahanmuuttajia. Alueella on aivan syyttä huono maine. Pupuhuhta on nykyisin 
hyvä lähiö siinä kuin Lohikoskikin.  Hyvinvointia Huhtasuolle -projekti loppuu aika-
naan ja siitä sadut hyvät kokemukset pitää jatkojalostaa. Siinä työssä tarvitaan kaikkia 
Huhtasuolla toimivia järjestöjä ja asukkaita. Mekin haluamme olla mukana rakenta-
massa huhtasuota yhä paremmaksi paikaksi asua.  Yhteinen huolemme on alhainen 
äänestysprosentti. Kuinka saisimme jyväskyläläiset ymmärtämään, että äänestämällä 
voi vaikuttaa.  Kun viimeksi oli eduskunnassa vasemmisto, enemmistö Sosialidemo-
kraatit ja SKDL (vasemmistoliitto) saatiin kaikkien kehuma peruskoulu ja terveyskes-
kukset, jotka aluksi palvelivat ihmisiä ilman maksuja ja oli lääkäreitä. Tässä on vain 
kaksi suurta asia esimerkkinä. Oikeisto vastusti näitä uudistuksia, niin kuin lapsilisiä-
kin.                                                                                                                                                                                    

Ovi tulla mukaan toimintaamme on auki ja kynnys matala. 
Toimintamme antaa mahdollisuuden monille toimia jaostojen kautta, jot-
ka järjestävät erilaisia tilaisuuksia hyvin itsenäisesti. Huhtasuon aluetta ei tul-
la jättämään, vaan Huhtasuojaoston kautta myös toiminta tulee jatkumaan.  
Nyt on toiminnan keskipisteessä yhdistyksen 110-vuotis juhlavuo-
si. Juhlassa yhtenä ohjelmanumerona on lohikosken alueen histori-
asta kertova näytelmä, jossa näyttelee useita yhdistyksemme jäseniä. 
Yhdistys on myös kustantanut kirjan - Tehtaan valoista kaupungin valoihin, jonka his-
toria sijoittuu ajanjaksolle 1870 -2000.  Siitä on otettu lisäpainos, joka on nyt myynnissä.  
Työn alla on yhdistyksen 100 v. historiakirja Työväentalolta Kolikkotuvalle, joka tulee 
joulumyyntiin. Lehteä olemme julkaisseet jo 30 vuotta. Ensin hyvin pienenä A4-kokoise-
na, sitten tuli ME Lohikoskelaiset SDP. Sen jälkeen 10 vuotta on tehty mahtavaa Pohjoi-
nen Jyväskylä lehteä, yhteistyössä muiden työväenyhdistysten kanssa.  Hyviä lukuhetkiä!  

Tervetuloa juhlimaan yhdistyksemme 110-vuotis juhlia 8.11.2014, tai kat-
somaan teatteriesitystä 9.11.2014 Lohikosken koululle, Haavikkotie 4. Kel-
lo 13.00, kahvitarjoilu alkaa molempina päivinä kello 12.00. Juhlapuheen 
pitää SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Emme ole myöskään unohtaneet lap-
sia. Lapsia viihdyttää juhlanajan Pelle Akusti ja Nuorten Kotkien ohjaajat. 

Pääkirjoitus, puheenjohtaja Allan Kemiläinen

Lohikoskelainen Tony 
Melville on kaupungin-
valtuutettu ja kaupun-
ginhallituksen jäsen. Hän 
toimii myös Keski-Suo-
men sairaanhoitopiirin 
hallituksen ensimmäise-
nä varapuheenjohtajana 
ja siinä tehtävässään myös 
tietää uuden sairaalan 
suunnittelun vaiheista. 
Päätös sairaalan tontti-
maan hankkimisesta on 
jo tehty, lopullinen inves-
tointipäätös on odotetta-
vissa joulukuussa. Tässä 
Tony vastaa Pohjoisen 
Jyväskylän lukijoiden 
kysymyksiin. 
 
Miksi tarvitsemme uuden 
sairaalan?  Mitä vikaa van-
hassa on?
Nykyinen sairaala on peräi-
sin 1950-luvulta ja sitä on 
laajennettu useaan ottee-
seen vastaamaan kasvanei-
ta tarpeita. Sairaala on nyt 
liian suuri ja pirstaleinen 
kokonaisuus, joka ei enää 
täytä nykyaikaisen terve-
ydenhuollon vaatimuksia. 
Sairaalan käyttö- ja ylläpi-
tokustannukset ovat liian 
korkeat. Valtaosa nykyisen 
sairaalan rakennuksista on 
täydellisen peruskorjauk-
sen tarpeessa. Sekä potilaat 
että työntekijät ovat oireil-
leet. Remontti ei ole enää 
vaihtoehto – käyttökustan-
nusten pysyvä vähentämi-
nen on avain ratkaisuun ja 
se tarkoittaa uutta raken-
nusta. 

Mitä sitten tapahtuu van-
hoille sairaalarakennuksille?
Osa vanhoista rakennuk-
sista puretaan ja muut ajan 
myötä myydään tai vuokra-
taan. Vain nykyisin nuori-
sopsykiatrian käytössä ole-
va rakennus 45 muodostaa 
osan uutta sairaalaa. Päi-
vystyksen nykyiset tilat 
saattavat kiinnostaa muita 
terveyspalvelujen tuottajia.

Paljonko uusi sairaala mak-
saa ja milloin se valmistuu?
Uuden sairaalan kustan-
nusarvio on 275 miljoonaa 
euroa ja kaupungin varaa-
mat perusterveydenhuollon 
tilat lisäksi 39 miljoonaa.  
Puhumme siis Keski-Suo-
men historian suurimmas-
ta julkisesta investoinnista, 
joten meidän on pakko on-
nistua. Sairaalan on enna-
koitu valmistuvan loppu-
vuodesta 2019 ja otettavan 
käyttöön keväällä 2020.    

Tuoko uusi sairaala lisää 
työpaikkoja?
Rakennusvaiheessa vuo-
sina 2016-2019 sairaala-
hankkeella on varmasti 
positiivista vaikutusta työl-
lisyyteen Keski-Suomes-
sa. Tietenkin joudumme 
noudattamaan EU:n kil-
pailulainsäädännön ehtoja 
eli kilpailuttamaan hank-
keen, mutta tavoitteena on 
käyttää keskisuomalais-
ta työvoimaa, materiaale-
ja ja osaamista niin paljon 
kuin mahdollista. Uuden 
sairaalan henkilökunta on 
nykyistä pienempi, mut-

ta oletamme henkilöstö-
vähennyksen tapahtuvan 
luonnollisesti eläköitymi-
sen kautta. Lähivuosina 
erityisesti hoitohenkilökun-
nan vaihtuvuus on suuri. 

Eli uusi sairaala on pienempi 
kuin vanha?
Kyllä, se tulee olemaan ti-
loiltaan pienempi kuin van-
ha, mutta hoidon laajuus ja 

laatu jopa paranevat.  Pie-
nempi, hyvin suunnittelu 
rakennus tuo merkittäviä 
säästöjä erityisesti  siivous-, 
lämmitys-  ja vedenkulutus-
menoihin. Tavoitteena on 
vähentää käyttökustannuk-
sia vähintään kymmenellä 
prosentilla, mikä tarkoit-
taa sitä, että sairaala mak-
saa itsensä takaisin noin 
kymmenessä vuodessa. 

Olen kuullut puhuttavan 
kuumasta sairaalasta – mitä 
se tarkoittaa?
Kuuma sairaala on yksin-
kertaisesti se osa sairaalaa, 
joka toimi 24/7 eli päivys-
tys, leikkausyksikkö, teho-
osasto, synnytys ja kuvan-
taminen.  

Mitä eroa aikaisempaan po-
tilaat huomaavat?
Perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon väli-
nen raja hämärtyy potilaan 
hyväksi. Yhä suurempi osa 
hoidosta järjestetään päivä-
sairaalassa tai avohoitona. 
Vuodeosastoilla on yhteen-
sä 268 potilaspaikkaa, siis 
huomattavasti aikaisempaa 
vähemmän. Jokainen poti-
lashuone on yhden hengen 
omalla kylpyhuoneella va-
rustettu huone. Tutkimuk-
set osoittavat, että yhden 
hengen huone ja nopea ko-
tiutus pienentävät infektio-
riskiä ja johtavat parhaa-
seen hoitotulokseen. 

Joutuvatko potilaat myös 
syömään yksin huoneissaan?
Ei, se ei ole tarkoitukse-
na. Hyvä ravitseva ruoka 
on tärkeä osa toipumista ja 
me ajattelemme ruokailua 
myös sosiaalisena tapahtu-
mana. Osastoilla tulee ole-
maan hiljaisia yhteistilo-
ja, joissa potilaat voivat 
ruokailla yhdessä muiden 
kanssa, ja tietenkin sairaa-
lan ruokala on myös käytet-
tävissä. 

Monia tukipalveluja on 
järjestetty uudelleen. Onko 
uudella sairaalalla oma 
ruokapalvelu ja keittiö, 
kuten nyt?
Meillä on erilaisia järjes-
tämismalleja harkinnassa. 
Yhteistyö Jyväskylän kau-
pungin Kylän Kattauksen 
kanssa on yksi vaihtoeh-
doista. Itse ajattelen lähinnä 
perinteisellä tavalla: ketju 
ruoanvalmistuksesta asiak-
kaalle, yhtä lailla potilaalle 
kuin henkilöstön edustajal-
lekin, tulee olla mahdolli-
simman lyhyt.  Mielestäni 
uuteen sairaalaan tarvitaan 
ehdottomasti myös oma 
keittiö. 

Onko uusi sairaala -projekti 
vain kustannussäästöjen etsi-
mistä?
Ei, se on pyrkimystä tuot-
taa laadukasta hoitoa mah-
dollisimman kustannuste-
hokkaasti. Mottomme ei 
ole muuttunut: potilas en-
sin.

UUSI KESKUSSAIrAALA 
Kymmenen tärkeää kysymystä

Tuleva Keskussairaala ulkoa nähtynä.

Sairaalan asemapiirros.

Ohjelma:
•  Jyväskylän Työväenyhdistyksen soittokunta Kajastus                                                             
•  Tervehdyspuhe  puheenjohtaja Allan Kemiläinen                                                                              
•  Lohikosken alueen historiallinen kavalkadi, Tehtaan valoista Lohikos- 
 ken valoihin. Käsikirjoitus Jukka Keronen, ohjaus Jarmo Zitting, 
 puvusto Asta Höglund, tarpeisto Sirkka Penttinen,     
 säestys Kari Kuusijoki, näyttelijöinä alan harrastajia ja lohikoskelaisia.                                                                                                                                 
• Musiikkia Kajastus.                                                                                                                                 
• Juhlapuhe SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne 
• Lauletaan yhteislauluna Keski-Suomen kotiseutulaulu 
Esillä valokuvanäyttely vanhasta Taulumäestä ja Lohikoskesta                                                                                                                                     
Lapsille oma ohjelma  jälkkäriluokassa. 
Mukana Pelle-Akusti ja Varhaisnuorisojärjestö Nuorten Kotkain ohjaajat.                                                                    
Jos tarvitset kuljetuksen, soita puh. 044 9801 441
Olet sydämellisesti tervetullut! 
Johtokunta

LOHIKOSKEN SOSIALIdEmO-
KrAATIT 110 VUOTTA.
Tule juhlimaan kanssamme lauantaina 8.11.
2014 Lohikosken koululle, Haavikkotie 4.                                                                                                  
Juhla alkaa kello 13.00 kahvitarjoilu kello 12.00

Näin raikuvat kannatus-
huudot Lohelle näytelmäs-
sä jossa kerrotaan Lohikos-
ken historiasta. Näytökset 
ovat 8-9.11 kello 13.00 Lo-
hikosken koululla. Saim-
me ilouutisen, Lohelle on 
myönnetty paikka pesäpal-
lon suomensarjassa. Se on 
hyvä syntymäpäivä lahja 
90 vuotiaalle seuralle. Jy-
väskylä on pesäpallokau-
punki, pesäpallo osa Kos-
kenharjua ja Lohikoskea. 

Lohella on omat kannatta-
jat, jotka ovat kovia TUL:n 
faneja. ”Laittomassa” mais-
tuvat makkarat, kahvit ja 
oluet. Veli-Pekka Turpei-
nen viihdyttää yleisöä per-
soonallisella kuulutuksella. 
Sen takia jo kannattaa tulla 
aina aurinkoiselle Kosken-
harjulle.

Lohikosken Sosialidemo-
kraatit

Vielä kerran Lohelle 
hei hei hei!

Lohikosken alueen 
kehitys ja laajentuminen

Pohjoinen Jyväskylä
Julkaisija: Lohikosken Sosialidemokraatit
Päätoimittaja Allan Kemiläinen

Taitto Pekka Isohanni
Paino Lehtisepät Oy
Levikki 20 000 kpl.

LOHIKOSKEN110 v.
1904 • 2014

SOSIALIDEMOKRAATIT

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

Avustaja Pirjo Lehtinen 
09 432 4125

http://www.sdplohikoski.fi
mailto:allan.kemilainen@jkl.fi
mailto:raimo.t.rajanen@gmail.com


Lohikosken Sosialidemo-
kraatit tekivät aloitteen 
sivukirjaston perustami-
sesta Tourulaan. Avajaisia 
vietettiin 4.3.1944. Kir-
jasto sijaitsi Tourulan- ja 
Kankaan tehtaiden vä-
lissä. Työläiset pääsivät 
joustavasti työmatkallaan 
lainaamaan kirjoja ja lu-
kemaan lehtiä.

Lohikosken kirjasto on ol-
lut lopettamisuhan alla jo 
toistakymmentä kertaa. 
2000-luvun alussa kau-
punginjohtaja Markku An-
dersson ja kaupunngin-
hallituksen puheenjohtaja 
Veijo Koskinen halusivat 
tarkistaa onko kävelymat-
ka Lohikoskelta kaupun-
gin kirjastoon sopivan 
mittainen. He kävelivät 
Lohikoskelle, mutta eivät 
kävelleet takaisin kaupun-

kiin. Sillä kertaa kirjasto 
sai jatkoajan toiminnalleen.
   Taas uhataan Lohikos-
ken kirjastoa lopettami-
sella. Syyksi on ilmoitettu 
rahapula ja vähäinen laina-
us. Kun lainausaika supis-
tettiin 10 tuntiin viikossa, 
pienenivät lainauskerrat. 
Lähimmät kirjastot ovat 
Palokan kirjasto ja keskus-
tan Pääkirjasto. Vanhuksil-
le ja lapsille kirjastomatka 
olisi edelleenkin liian pit-
kä. Koulun yhteydessä ole-
via tiloja ei voi vuokrata ul-
kopuolisille, joten sieltä ei 
tule säästöjä, vaikka kirjas-
ton ovet pantaisiin kiinni.
Esitämme että kirjaston au-
kioloaikaa lisätään. Kirjas-
toa hoita-maan palkataan 
työntekijä nuorisotakuun 
avulla, silloin palkan mak-
saa valtio ja nuori saa työ-
paikan. Samalla lainausker-

rat lisääntyvät.
   Lohikoskella ollaan tyy-
tyväisiä koululla sijatsevaan 
pienkirjastoon, vaikka ol-
laankin vähän kateellisia 
palokkalaisille heidän upe-
asta kirjastostaan. Tärkeätä 
on, että koulun oppilaat op-
pivat  pienestä pitäen käyt-
tämään kirjastoa,  ja näin 
palvelut säilyvät vanhusten 
ja kaikkien lohikoskelaisten 
saavutettavissa. 

Kirjastomme lopettamista 
vastaan, omilla kirjelmil-
lään päättäjille, vastustavat:

Lohikosken koulun 
Vanhempainyhdistys, 
opettajat, 
koulun oppilaat, 

Lohikosken Eläkkeen-
saajat ja Lohikosken 
Sosialidemokraatit.

Oikein, kun etsin niin, löysin kaupasta 
suomalaisia vaatteita. Tyrkyllä oli Aasian-
maissa huonoissa työoloissa, ehkä lapsi-
työvoimalla tehtyjä vaatteita.  Varmaan 
voitto niissä on suurempi, kuin kauppi-
aat niitä niin kovin mainostavat.  Koti-
maiset sandaalit löysin hyllystä viimei-
senä. Siitä laitoinkin palautelaatikkoon 
kipakat suomalaisen kuluttajan terveiset. 
Miksi ne olivat niin piilossa? Alushousut 
oikein pitkillä lahkeilla löytyi, vaikka sa-
massa rekissä kiinalaiset oli halvalla tar-
jolla. Ostin myös kahdet päällyshousut. 
Toiset oli valmistettu Suomessa, toiset 
suunniteltu, mutta valmistettu Virossa. 
Villapaita, sukat ja lyhytlahkeiset alus-

housut löytyivät varustettuna avainli-
pulla. Seppälän Autokulmasta löytyi 
autoon Nokian renkaat.   Joulu on ai-
kaa, jolloin ostetaan tavallisesti enempi. 
Jouluruuat pystyy hankimaan kokonaan 
kotimaisista raaka-aineista. Joulupu-
kinkonttiin löytyy pehmoisia suomalai-
sia paketteja. Kyllä suomalaiset tuotteet 
ovat hyviä, mutta myös vähän kalliim-
pia, kuin halvat orjatyövoimalla teh-
dyt.  Suomalaisen ostaminen vaatii isän-
maalisuutta ja ymmärtämystä, että näin 
työllistän jonkun toisen suomalaisen.

Yksi kuluttaja muiden joukossa 
Raimo Rajanen

Olen niitä 1960-luvun 
lapsia, muistan hyvin kun 
isoisäni kanssa ajoimme 
”maakuntakierroksella” 
papan autolla ja radios-
ta tuli Tapani Kansaa ja 
Katri-Helenaa. Varasto-
mies, polttoainemyyjä 
ja rautakaupan apulai-
nen Tapani taisi laulaa 
”päättyneistä päivistä” 
ja Katri Helena ”katu-
pojista”. Katri Helena 
kuten Tapanikin luettiin 
sittemmin suomalaisen 
iskelmätaivaan kiinto-
tähtiin. Katri Helena on 
vuosikymmenten varrella 
ollut tunnustettu suoma-
laisuuden ikoni, laulava 
vaalea Suomi-Neito.
   Katri Helena oli muka-
na 1960-luvun puolivälissä 
kun Kotimaisen Tuotan-
non valtuuskunta loi ”olet 
avainasemassa” -kampanjan 
tunnusta. Menestyksekäs-
tä kampanjaa vei eteenpäin 
Katri-Helenan laulama 
mainoslaulu ”Avainase-
massa, kun olet ostamassa, 
muistahan menetellä näin, 
suosi suomalaista, osta ko-
timaista, sillä se kaikki on 
kotiinpäin.” Lasasen Pen-
tin yhtyehän siinä soitti ja 
Saukki oli tehnyt sanat. 
Kampanja menestyi hyvin 
ja sen tiimoilta syntyi kuin 
sivutuotteena avainlippu-
merkki, joka tänä päivä-
nä kuuluu maamme ar-
vostettuimpiin brändeihin.
1960-luvun kotimaisuus-
kampanja jäi pikkupojal-
ta huomaamatta, oli tärke-
ämpääkin tekemistä. Vasta 
kun asia kaivettiin uudel-
leen esiin 1980-luvulla ja 

slogan ”suosi suomalaista, 
osta kotimaista” oli tietois-
kujen keskeisimpiä aiheita, 
myös itse aloin pohtia asiaa.
Nyt olemme löytämäs-
sä, ainakin toivottavas-
ti, tämän vanhan viisau-
den jälleen uudestaan.
   Miljoonia ostopäätöksiä 
tehdään päivittäin. Niitä 
tekevät kuluttajat, yrityk-
set ja hankintaviranomai-
set. Nämä päätökset vai-
kuttavat talouteemme. 
Valinnassa vaikuttaa tut-
kimusten mukaan hinnan 
ja laadun lisäksi alkuperä-
maa. Kotimaassa valmis-
tetun tuotteen valinnalla 
on merkittäviä vaikutuk-
sia paitsi työllisyyteen, 
myös ostajan omaan talo-
uteen. Tehdyn selvityksen 
mukaan kansantaloudes-
samme tehty miljoonan 
euron hankinta antaa
työtä 17 henkilölle vuodek-
si.” Mekanismi toimii myös 
toisinpäin. Kun ostetaan 
ulkomaisia tuotteita, koti-
mainen teollisuus menettää 
markkinaosuuksiaan.
   Eräs tärkeä syy maamme 
kurjistuneeseen tilantee-
seen on kotimaisen kysyn-
nän hiipuminen. Suomessa 
on silti toistaiseksi paljon 
yrityksiä, jotka maksavat 
myymistään tuotteista ar-
vonlisäveron Suomeen ja 
samalla työllistävät suoma-
laisia, jotka maksavat vero-
euroja yhteiseen pussiimme 
Eiköhän keskitytä oleelli-
seen ja jätetään kaikenmaa-
ilman tuontiroina ja rihka-
ma vähän vähemmälle!
Suomalaisen Työn Lii-
ton toimitusjohtaja Tero 

Lausala painottaa ostopää-
tösten voimaa.

- Satsaamalla joka kuu-
kausi kymmenen lisä-

euroa suomalaisiin 
tuotteisiin, voimme luo-

da 10 000 uutta 
työpaikkaa.

Suomalaisen Työn Liiton 
Sinivalkoinen jalanjälki 
-kampanjassa muistutetaan 
jokapäiväisten ostopäätös-
ten vaikutuksista maamme 
työllisyyteen. Sinivalkoi-
nen jalanjälki -tunnus tekee 
helpommaksi suomalaisten 
tuotteiden löytämisen kau-
pan hyllyiltä. Koko vuoden 
2014 kestävässä kampanjas-
sa ovat mukana kaikki K-
citymarketit, K-supermar-
ketit, K-marketit, K-extrat, 
Anttilat, Kodin Ykköset 
sekä lähes 50 suomalais-
ta elintarvikevalmistajaa 
ja käyttötavarateollisuuden 
yritystä. www.sinivalkoi-
nenjalanjälki.fi
   Suomalaisen Työn Liit-
to on asiantuntijaorganisaa-
tio tehtävänään edistää suo-
malaisen työn arvostusta. 
Liitto hallinnoi suomalai-
sen työn puolesta toimivia 
merkkejä ja verkkopalve-
luita sekä edistää innovoin-
tia ja yrittäjyyttä. Vuonna 
1912 perustetulla liitolla on 
yli 2 400 yritys- tai yhtei-
söjäsentä. 
www.avainlippu.fi
   Pienillä valinnoilla voim-
me kaikki vaikuttaa yhdes-
sä yhteisen hyvinvointim-
me kehittymiseen.

JP

”Vanha  konsti on parempi kuin 
pussillinen uusia” 
OSTOPääTÖKSIä
TEHdESSä

Suuret leipomoyritykset  
tuovat tuoreleipää ja pa-
kasteita monista erimais-
ta. Eniten paistopisteessä 
on  Baltian maista tuotuja, 
myös Belgiasta, Saksasta, 
Norjasta, Puolasta ja Hol-
lannista.  Ostamme ulko-
maalaisia tuotteita usein 
tietämättämme. Kakut, 
keksit, pullat ja leivät voi-
vat olla kumipyörillä tuotu-
ja kaukaakin. Paistopistei-
den leivonnaiset kaupoissa 
on usein tuonti tavaraa ja 
ne vain paistetaan. Niissä 
on myös suolaa aivan liikaa.  
Pienissä leipomoissa tuo-

te tehdään alusta loppuun 
itse. Monesti myös vilja on 
lähiruokaa. Esim. Puup-
polan kauraa. Jyväskylässä 
on monia pieniä leipomoi-
ta joilla on omat myymä-
lät.  Heidän tuotteitaan 
myös löytyy kaupoista. 
   Katso kenen leipää os-
tat. Sinä kuluttaja ratkaiset 
omalla ostopäätökselläsi 
monen ihmisen työpaikan 
ja puhtaan suomalaisen lei-
vonnaisen kohtalon.

Lohikosken 
Sosialidemokraatit

Kenen 
leipää syöt!

ETSIN jA LÖySIN 
SUOmALAISTA

Nuori töihin Lohi-
kosken kirjastoon

Viime vuosisadan alus-
sa maailmaa mullistivat 
teollistuminen ja uudet 
suuret aatteet kuten so-
sialismi.  Aatteet ja olo-
suhteet, etenkin kasvava 
työttömyys, saivat myös 
Lohikoskella aikaan 
alun tarinalle, jota on nyt 
jatkunut jo 110 vuotta. 
Erityisesti teollisuustyö-
väestön ja maaseudun 
tilattoman väestönosan 
puolestapuhujaksi perus-
tettiin Jyväskylän pitäjän 
Työväenyhdistys, nykyi-
nen Lohikosken Sosiali-
demokraatit.
 Alkuun saattava tapahtu-
ma oli 27.4.1902 kunnan-
tuvalla pidetty kokous, joka 
oli kutsuttu koolle käsittele-
mään työttömyys kysymys-
tä.  Kokouksessa päätettiin 
myös työväenyhdistyksen 
perustamisesta ja sen ak-
tiivisimmat järjestäjät sep-
pä Anselm Kuokkanen sekä 
kauppias Emanuel Grön-
holm, lähettivät kokouksen 
puolesta toimintalupapyyn-
nön senaatille. Kokoukses-
sa valitun väliaikaisen toi-
mikunnan puheenjohtajan 
henkilöllisyys ei selviä al-
kutaipaleiden asiakirjoista, 
mutta Vilho Lehtosen kir-
joittaman 40-vuotishisto-
riikin mukaan se olisi ol-
lut Grönblom. Kymmenen 
vuotta myöhemmän Toi-
mi Niemisen kokoaman 
50-vuotishistoriikin joh-
topäätös on päinvastainen. 
”Voimme vain arvailla 
mitä silloin tapahtui. Eh-
käpä seppä Kuokkanen oli 
silloin varsinaisena johta-
vana sieluna ja esitti innos-
tuneena ja asiasta jo silloin 
täysin vakuuttuneena len-
nokkaan puheen. Hänet 
tietysti valittiin puheen-
johtajaksi ja sihteeriksi sil-
loisissa oloissa paras kynän 
käyttäjä kauppias Grön-
holm”, kirjoittaa Nieminen.
Toimintaa kuitenkaan voi-
tu aloittaa ennen, kuin 
Keisarillinen senaatti kak-
si vuotta myöhemmin vas-
tasi myönteisesti esitettyyn 
pyyntöön saada perustaa 
Jyväskylän pitäjän Työ-
väenyhdistys. Lokakuun 
16. vuonna 1904 pidet-
tiin yhdistyksen toimin-
nan aloittava kokous, jossa 
yhdistys sai ensimmäiseksi 
puheenjohtajakseen puu-
tarhuri O.B. Stolbergin. 

Jännityksen vuosista 
arkiseen ahertamiseen

Yhdistystoimintaa kuulee 
nykyään väitettävän tyl-
säksi. Lohikosken työvä-
enyhdistyksen toiminnasta 
ei kuitenkaan ole tapah-
tumia puuttunut: toimin-
ta venäläistämispolitii-
kan puristuksessa, vuoden 
1906 suurlakko, kansalais-
sota vuonna 1918, kom-
munistien kanssa käyty 
kädenvääntö yhdistyksen 
hallinnasta, kolmekym-
mentäluvulla koettu Lapu-
anliikkeen uho ja tuho. Pu-
lavuosina oli talokin joutua 
vasaran alle. Sitten seurasi-
vat sodat ja sotien jälkeen 
uusi kommunistien kanssa 
käyty taistelu yhdistyksen 
hallinnasta ja laajemmin-
kin työväenliikkeen suun-
nasta. Vuonna 1959 yhdis-
tys erosi SDP:stä ja liittyi 
Työväen ja Pientalonpoi-
kien Sosialistisen Liiton 
jäsenyhdistykseksi. Koko 
tuon ajan yhdistys kuiten-
kin pysyi Jyväskylän Sos.
dem. Kunnallisjärjestön 
jäsenenä ja toimi aktiivi-
sesti kunnallispolitiikas-
sa. Vuonna 1972 yhdis-
tys palasi SDP:n jäseneksi. 
Viimeiset neljäkymmen-
tä vuotta yhdistys on saa-
nut tehdä politikkaa va-
kiintuneissa olosuhteissa 
ja keskittyä arkisiin asioi-
hin ja lohikoskelaisten asi-
oiden ajamiseen. Yhdistys 
on tehnyt vuosien varrel-
la aloitteita mm. Tyyppä-
länlahden kunnostamises-
ta, Holstin alueen pallo- ja 
leikkikentän rakentamises-
ta, kevyenliikenteen väyli-
en rakentamisesta ja nuori-
sotiloista. Ottipa yhdistys 
eräässä vaiheessa jopa Lo-
hikosken nuorisotilan hoi-
toonsa nuoriso-osaston 
voimin, kun kaupungilta 
ei rahoja toiminnan pyö-
rittämiseen kunnallise-
na toimintana löytynyt.

Paikallinen ja valtakun-
nallinen vaikuttaja

Yhdistyksen aktiiveista on 
kasvanut monia valtakun-
nan politiikan tekijöitä. Jy-
väskylän Työväenyhdistyk-
sen jäsenenä eduskuntaan 
valittu, moninkertainen 
ministeri, Onni Peltonen 
oli ensimmäinen lohikoske-
laisen taustan omannut val-
takunnan vaikuttaja. Hä-

nen poliittinen uransa alkoi 
pitäjän työväenyhdistyksen 
nuoriso-osaston puheen-
johtajana. Sodan jälkeen 
yhdistys sai ensimmäisen 
”oman” kansanedustajan-
sa, kuin Vilho Lehtonen 
valittiin eduskunnan jäse-
neksi. Hän kuitenkin siirtyi 
melkein heti SKDL:n edus-
kuntaryhmään, jossa toimi 
koko kansanedustajauransa 
ajan. Vuonna 1959 yhdis-
tyksen riveihin liittyi Impi 
Lukkarinen, joka  siirtyi 
puolueriidan seurauksena 
Jyväskylän Työväenyhdis-
tyksestä Lohikosken rivei-
hin.  Vuoden 1975 vaaleis-
sa eduskuntaan valittiin 
Juhani Surakka, joka toimi 
eduskunnan jäsenenä vuo-
teen 1986 asti. Reijo Laiti-
nen vaikutti eduskunnan 
jäsenenä viisi vaalikautta 
vuosina 1991-2011. Kun-
nallispolitiikassa ovat edellä 
mainittujen lisäksi vaikut-
taneet lukuiset Lohikos-
ken työväenyhdistyksen 
aktiivit. Kunnallisneuvos 
Eino Haro toimi kunnal-
lisissa luottamustehtävissä 
1950-luvun loppupuolelta 
aina 1990-luvulle asti.

Oman aikansa ”some”
Lohikosken työväenyh-
distys toimitti perusta-
misensa aikoihin montaa 
virkaa. Lukusali korvasi 
nykyisiä kirjastoja, teatteri 
ja soittokunta sekä nykyi-
siä taideharrastuksia että 
mahdollisuuksia nauttia 
kulttuuriesityksistä. Yh-
distyksen tilaisuudet olivat 
oman aikansa sosiaalinen 
media, työväentalo varsi-
nainen internet, josta löy-
tyi niin tietoa kuin viihdet-
tä. Deittipalveluihinkaan ei 
ollut tarvetta, kun työvä-
enyhdistys järjesti iltamia, 
joissa oli myös tanssimah-
dollisuus. Työväentaloilla ja 
yhdistyksen aloitteesta Jy-
väskylän maalaiskuntaan 
rakennetuilla urheiluken-
tillä, oli mahdollisuus ko-
hentaa kuntoaan ja naut-
tia urheilun seuraamisesta. 
Nykyisin toiminta on luon-
nollisesti muuttunut alku-
taipaleen ajoista ja työvä-
enyhdistyksen jäsenet ja 
kannattajat viettävät ai-
kaansa television ja inter-
netin tietotulvassa sekä 
voivat nauttia kunnallisis-
ta sivistys- ja liikuntapal-
veluista, joista monet ovat 
työväenliikkeen omana toi-
mintanaan aloittamia tai 
sosialidemokraattien kun-
nallispolitiikassa eteenpäin 
ajamia. Tällainen on ollut 
muun muassa Lohikosken 
sivukirjasto, joka saatiin 
aikaan nimenomaan Lo-
hikosken työväenyhdistyk-
sen ansiosta vuonna 1941.
Lohikosken työväenyhdis-
tyksen toimintaa on alusta 
alkaen leimannut voimakas 
aatteellisuus. Vaikka asiat 
joihin paikallinen yhdistys 

voi käytännössä vaikuttaa, 
ovat usein pieneltä tuntu-
via, on niillä suuri vaikutus 
ihmisten arkeen ja elämään. 
Pyykkituvan rakentaminen 
lähikortteliin parantaa hy-
gieniaa ja terveyttä, mutta 

myös säästää aikaa. Aikaa 
jonka voi käyttää vaikka 
itsensä kehittämiseen työ-
väenopistossa tai työväen-
yhdistyksen opintopiiris-
sä. Ja tokihan yhdistyksen 
kokouksissa ovat aina ol-

leet puitavina myös ne suu-
ret asiat: kahdeksan tunnin 
työpäivän vaatimisesta Eu-
roopan Unionin jäsenyyden 
pohtimiseen.

Jukka Keronen

LOHIKOSKEN rAKENTAjA – mAAILmAN PArANTAjA

Kaupunkiamme on vii-
meisen kymmenen vuoden 
aikana koeteltu monin ta-
voin. Olemme menettäneet 
lukuisia työpaikkoja, talous 
heikentyi nopeasti ja verotu-
lomme ovat olleet keskimää-
räistä alhaisemmat. Työt-
tömyysaste on hälyttävän 
korkealla ja valtion talouden 
tasapainottamisohjelma on 
iskenyt kipeästi myös mei-
hin valtionosuuksien leik-
kausten myötä. 
   Vaikea tasapainoilu kuntata-
louden korjaamisen ja hyvin-
vointipalvelujen turvaamisen 
välillä on ollut arkipäivää jo 
useamman vuoden ajan. Nyt 
vihdoin on valoa nähtävissä. 
Viime vuoden tilinpäätös to-
teutui selkeästi odotettua pa-
rempana ja velkaantumisen 
vauhti hidastui merkittävästi. 
Kuluvan vuoden tilanne näyt-
tää tällä erää lupaavalta. Mik-
si kuntatalous huolestuttaa? 
Ilman kestävää taloudellista 

pohjaa murentuu myös kyky 
huolehtia meidän jokaisen ar-
jen kannalta välttämättömis-
tä palveluista. Tahtotila tilan-
teen korjaamiseen on vankka 
ja meillä on syytä uskoa, että 
kurssi selvimmille vesille on 
löytynyt. Kaupungissa val-
linnut oikeistoenemmistö on 
jättänyt jälkensä harjoitet-
tuun politiikkaan. Tosiasias-
sa vain menoja leikkaamalla 
ei synny taloudellisesti ja sosi-
aalisesti kestävää tulevaisuut-
ta. Kaupunki tarvitsee myös 
tuloja ja uutta työtä. Siksi 
myös elinkeinopolitiikan sa-
ralla ryhtiä on suoristettava. 
   Valtuusto löi tuloveroprosen-
tin kiinni keväällä tuntematta 
tulevia haasteita. Sosialidemo-
kraatit olisivat tehneet päätök-
set vasta nyt syksyllä, kun käy-
tössä on arvailujen lisäksi myös 
faktaa. Ensi vuoden talousar-
vion laadinnasta tulee vaikea. 
Sosialidemokraatit ovat vuo-
sikymmeniä puolustaneet sit-
keästi kuntalaisten oikeutta 
hyvinvointiin. Tulemme näin 
tekemään jatkossakin. Men-
nyttä tuijottamalla ei tulevai-
suutta tavoiteta, sillä maail-
ma ympärillämme muuttuu 
nopeasti. Muutoksen ei kui-
tenkaan tarvitse, eikä sen tule 
olla vain kielteinen asia. Me 
yhdessä päätämme, millaisin 
eväin huomisen rakennamme. 
Äänekosken jätti-investoin-

ti tuo toteutuessaan vauraut-
ta koko maakuntaan, mutta 
heijastuu monin tavoin myös 
Jyväskylään. Meillä Kankaan 
alueen uusi nousu luo sekin 
uskoa tulevaisuuteen. Alku-
jaan työväestön kättentyönä 
syntyneen ruukin ja paperi-
tehtaan perintö jää elämään 
uuden kaupunkikeskustan 
syntymisen myötä. Alue tar-
joaa monipuolisen asuinalu-
een kauniin luonnon keskel-
lä, perinteitä kunnioittaen 
ja uutta luoden. Elämisen ja 
yrittämisen edellytyksistä on 
pidettävä kiinni koko kau-
pungin tasolla, asuinaluei-
ta tasapuolisesti kohdellen. 
   Jyväskylässä ymmärretään 
maakunnan yhteistyön merki-
tys tulevaisuuden rakentami-
sessa. Kiistely kuntarajoista on 
lopetettava. Meidän on keski-
tyttävä rakentavan ja luotta-
muksellisen yhteistyön luo-
miseen, sillä me tarvitsemme 
kaikki toisiamme. Yhteistyö-
tä tarvitsemme myös Jyväsky-
lässä. Kaupunkimme kuuluu 
kuntalaisille - Työtä inhimilli-
sen ja oikeudenmukaisen tule-
vaisuuden rakentamiseksi tar-
vitaan vielä runsaasti!

Kaupunginhallituksen puheen-
johtaja, Jyväskylän työväenyh-
distyksen puheenjohtaja           
Riitta Mäkinen

Jyväskylä nousee 
kuntalaisistaan huolehtien

Viime viikkoina on keskus-
teltu jälleen vilkkaasti so-
siaali- ja terveydenhuollon 
rakenteen muuttamisesta. 
Tuttavallisempi nimi hank-
keelle on sote-uudistus. 
Monet keskustelijat ovat 
esittäneet, että nyt kunnis-
sa lausuntokierroksella ol-
lut malli on puutteellinen 
ja osa on jopa esittänyt, että 
asiassa tarvitaan aikalisä.

Kun olen saanut toimia pe-
ruspalveluministerin tehtäväs-
sä, olen tullut vakuuttuneeksi, 
että tarvitsemme sote-uudis-
tuksen ja pian. Syitä on mo-
nia, mutta ehkä tärkein on se, 
että vaikka osassa maata pal-
velut pelaavat, on liian mo-

nessa paikassa isoja ongelmia. 
Liian usein ihminen ei saa 
apua ongelmiinsa ajoissa. Lii-
an usein ihminen joutuu pom-
poteltavaksi luukulta toiselle ja 
asiat pitkittyessään myös mut-
kistuvat. Painopistettä on saa-
tava korjaavista toimista en-
naltaehkäisyyn. Jotta saamme 
palveluketjut kuntoon, pal-
velurakenne on uudistetta-
va. Sote-uudistus on siis vä-
line parempiin palveluihin.
   Suomessa on tunnistettu 
sote-uudistuksen tarve hyvin 
pitkään. Ratkaisut ovat anta-
neet odottaa itseään. Nyt vih-
doin on päästy kaikkien edus-
kuntapuolueiden yhteistyöllä 
yhteiseen näkemykseen. Kun 
olen saanut kiertää minis-
terinä pitkin Suomea, vies-
ti on selkeä: tehkää jo pää-
töksiä, kukaan ei jaksa tätä 
edistämisen kehittämistä. 
Niinpä mikään aikalisä ei ti-
pauta taivaasta sellaista mal-
lia, jolle kaikki hurraisivat.
   Nyt esitetty malli ei siis ole 
täydellinen. Sitä voi kritisoida 
monesta näkökulmasta. Viime 
viikkoina liikkeellä ovat olleet 
yksityiset palveluntuottajat ja 

osittain myös kunnat. Parla-
mentaarisessa ohjausryhmässä 
pyrimme ottamaan mahdolli-
suuksien mukaan esitettyjä 
huolia esiin jatkotyössämme 
ja löytämään niihin ratkaisuja. 
Kannattaa muistaa, että mo-
net sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiantuntijat ovat tukeneet 
nyt esitettyä viiden sote-alu-
een mallia, jolla vähennetään 
palveluiden järjestämisestä 
vastuussa olevia tahoja mer-
kittävästi. Näin saadaan pal-
veluihin tasa-arvoa ja osaamis-
ta sinne, mistä se vielä uupuu.
   Selvää on kuitenkin se, että 
palvelurakenteen uudistami-
nen on prosessi, joka ei tule 
valmiiksi pelkällä sote-järjes-
tämislailla. Tarvitaan paljon 
muutoksia työtapoihin, johta-
miseen ja rahoitukseen. Yhtä 
selvää on myös se, että jollem-
me nyt uskalla tehdä muutok-
sia palvelurakenteeseen, edessä 
on julkisten hyvinvointipalve-
lujen edelleen näivettyminen. 
Tällaista tulevaisuutta en usko 
suomalaisten ihmisten toivo-
van.

Susanna Huovinen

Sote on saatava maaliin

Lohikosken työväentalo 1909-1966

Pyydä kotimaisia leivonnaisia!



Kun silloinen Keski-Pa-
lokan Sosialidemokraat-
tinen Työväenyhdistys 50 
vuotta sitten oli ostamas-
sa Palokan Hiihtomajaa 
uudeksi tanssipaikak-
seen, JTY auttoi Palok-
kaa takaamalla hankin-
taan tarvitun lainan. 
Jälleen, kun Hiihtoma-
jan maille kaavoitettujen 
tonttien hallinnointi ja 
markkinointi kävi pienel-
le yhdistykselle liian ras-
kaaksi, JTY otti vastuun 
leveämmille harteille ja 
osti tontit syyskuussa teh-
dyllä kaupalla. 

Lähes puoli vuosisataa 
tanssitoimintaa

Maamiesseuralta ostetusta 

Hiihtomajasta kehittyi seu-
tukunnan suosituin talviai-
kainen tanssipaikka. Valle 
Kuusijoen kausi Hiihto-
majan toiminnan vetäjä-
nä kesti neljännesvuosisa-
dan. Jäsenistöä oli myös 
runsaasti mukana pyörit-
tämässä toimintaa talvi-
sin ja kesäisin korjattiin tai 
laajennettiin taloa. Hiihto-
majaan tehtiin tuona aika-
na ainakin 10 muutosta tai 
laajennusta. Kävijöitä riit-
ti hyvin ja Valle Kuusijo-
en kaudella saatiinkin ko-
koon ”mukava pesämuna”.
80-luvun alkupuolella uu-
det tuulet alkoivat puhal-
taa ja taloudenhoitajak-
si tuli Paavo Luukkonen. 
Mietittiin kesätoiminnan 

kehittämistä ja päädyt-
tiin Tanssipaviljongin ra-
kentamiseen 1990-luvun 
alussa. Kilpailu kesälavo-
jen kesken oli kuitenkin 
kovaa eikä kesätoimintaa 
saatu viriämään kunnolla. 
Luukkosen kaudella val-
mistauduttiin kuitenkin 
tulevaan, rakennettiin ve-
sijohto ja viemäröinti sekä 
parannettiin tieyhteyttä. 
Vajaan 10 vuoden jälkeen 
siirtyivät taloudenhoitajan 
tehtävät Erkki Huuskolle. 
Puheenjohtajana oli näi-
nä vuosina Kauko Mänty. 
Ryhdyttiin rakentamaan 
Pauli Purasen ohjaukses-
sa talviaikaista tanssikes-
kusta, kun tanssitoimin-
nan vetäjäksi tuli kokenut 

Keski-Suomen Viihdekes-
kus Oy. Rakennusten vä-
linen yhdyskäytävä, uuden 
tilan lämmitys ja sosiaaliti-
lat valmistuivat pikavauhtia 
v. -97 syyskesällä, ja loka-
kuusta alkaen jo tanssittiin 
maan johtavien orkesterei-
den tahdissa. Tätä kaut-
ta kesti lähes kymmenen  
vuotta, Palokan Viihdekes-
kus oli maankuulu kohtaa-
mispaikka ja kävijöitä tuli 
bussilasteittain eri puolilta 
Suomea. 

Mannisenmäkeä kaa-
voittamaan

Naapureiden kaavoitusha-
lut johtivat Mannisenmä-
en kaavoitukseen. Kaavoi-
tusuutiset saivat tanssiväen 

uskomaan toiminnan lop-
pumiseen. Silloisen maa-
laiskunnan pakkolunas-
tushekemus  Sponda Oy:n 
maiden saamiseksi kun-
nalle pysäytti myös kaa-
voituksen. Ennen kun-
taliitosta vuoden 2007 
lopulla kunta saikin pak-
k o lu n a s t u s o i k e u d e n .
Kuntaliitoksen jälkeen al-
koi uusi kaavoitus kau-
pungin johdolla.  Manni-
senmäkeen kaavoitettiin 
kaupungin maille usei-
ta kymmeniä kerrostalo-
tontteja ja n. 100 omako-
titalon alue. Kaupungin 
tontinmyyntihinnoilla las-
kettuna ja kunnallistek-
niikan kulut vähennetty-
nä Jyväskylälle tulee yli 

5 milj. €:n voitto. Lisäksi 
yksityiset tontinomistajat 
maksavat osuutensa kun-
nallistekniikan rakentami-
sesta maankäyttö- ja kaa-
voitusmaksuna, joka sekin 
tuo kaupungille n. 1 milj.€.
Uskomme, että Hiihtoma-
jan entisille maille kohoaa 
hyviä koteja uusille asuk-
kaille, ovathan tontit koko 
mäen parhaalla paikalla ja 
näköalat mahtavat. Myös 
kauppa-, koulu- ja päivä-
kotipalvelut ovat lähellä ja 
liikenneyhteydet hyvät eri 
liikkumismuodoilla.

Koonnut: Erkki Huusko

Syksy on uuden kasvun odotusta. 
Odotellaan, kuinka lumi peittää kai-
ken allensa, kunnes koittaa kevät ja 
kaikki on taas uutta ja ihmeellistä, ja 
vanhat roskat ovat maatuneet ja ka-
donneet. Myös poliittisella kentällä 
odotellaan kevään vaaleja ja uutta 
kasvua.
   Tämän päivän politiikassa on uh-
kakuvana myös hyvinvointivaltiomme 
pala palalta katoaminen. Vanhustenhoi-
to on muuttunut minuuttiaikatauluk-
si, Pisa-opetuksemme vaihtunut suur-
luokkiin ja maailman laajuisesti upeaa 
kirjastojärjestelmäämme ollaan ajamas-
sa alas, kirjasto kirjastolta. Asiat, jois-
sa toimimme maailmalla esimerkkeinä, 
ajetaan alas. Lisäksi sisäilmaongelmat 
muuntavat ihmisiä ongelmajätteiksi, 
joista kukaan ei ole kiinnostunut (on-
gelmajäte-luokitus kuultu eräältä pahas-
ti homealtistuneelta miesopettajalta).
   Kun pitkäaikaistyöttömien mää-
rä kasvaa päivä päivältä ja köyhyys li-
sääntyy maassamme hurjaa vauhtia, on 
jotain tehty todella väärin. Erityisesti 
naisvaltaisilta aloilta katoaa työpaikko-

ja, ja työssä olevien työtaakka kasvaa. 
Myös nuorisotyöttömyys ja pudokkaat 
puhuttavat. Ihminen tarvitsee työtä, 
ikään ja sukupuoleen katsomatta. Työ 
on yksi ihmisarvon määrittäjistä - tun-
ne, että on tärkeä. Tarvitaan avointa ja 
rehellistä keskustelua. On uskalletta-
va tunnustaa missä on mennyt väärin 
ja miettiä, kuinka toimia paremmin. 
Tarvitaan kuulevaa sydäntä, aivan ku-
ten klassikkokirjassa Pikku Prinssi pik-
ku kettu toteaa ystävälleen: “Vain sydä-
mellä voi nähdä hyvin.”
   Me Demarinaiset haluamme teh-
dä avointa ja tasa-arvoista politiikkaa. 
Emme halua peittää ongelmia hangen 
alle vaan nostaa ne avoimeen keskuste-
luun ja rakentaa yhdessä tasa-arvoisem-
paa yhteiskuntaa. Tervetuloa mukaan 
syksyn vilkkaaseen toimintaamme!

Lämpimät onnittelumme 110-vuotis-
juhlaa viettävälle Lohikosken Sosiaa-
lidemokraateille!

Syysterveisin, Sari Kanala
Keski-Suomen Demarinaiset ry:n pj.

Palokan Sosialidemokraatit on ystävällisesti luvannut Visalan tilat joka toinen 
maanantai Keski-Suomen Demarinaisten käyttöön. Haluamme tarjota miele-
kästä tekemistä lähialueen ihmisille - niin omille kuin kaikille muille, jotka 
haluavat kokoontua porukalla viettämään aikaa yhdessä.
Perustamme Kirjoituspajan, jossa tutustumme sanojen voimaan ja maailmaan Sari 
Kanalan johdattamana. Lisäksi voimme tehdä käsitöitä ja askarrella – pääasia on 
yhdessä tekeminen.
Tervetuloa tutustumaan meihin lämpöisen glögin ja piparkakkujen merkeissä ma 
3.11.2014 klo 17.00 alkaen. Osoitteena Visalankatu 5, Palokka. Ensimmäisellä ker-
ralla lyhyt johdatus Kirjapajan sisältöön. Myynnissä omatekoisia kortteja, kransseja, 
villasukkia ym. Samalla otetaan vastaan toimintaamme kuvaavia ryhmän nimieh-
dotuksia. Johtokunta valitsee ehdotuksista parhaan ja osallistuneiden kesken arvo-
taan kilo Presidentti -kahvia.
Laita päivä kalenteriisi ja tule tutustumaan 
– kynnys on matalalla ja mieli korkealla!

Keski-Suomen Demari-
naiset kävivät tervehti-
mässä Monikulttuuri-
keskus Glorian väkeä ja 
samalla lahjoittivat Glori-
an väelle kopallisen läm-
pöisiä sukkia ja tossuja.

Keski-Suomen Demari-
naisten sihteeri Salme Sahl-
berg kertoi saaneensa idean 
kutoa sukkia viime kevää-
nä Naistenpäivän Glooriaa 
naisille – tapahtuman yhte-
ydessä pidetystä kudonta-

neuvonnasta jääneistä suk-
kalangoista ja lahjoittaa ne 
glorialaisten käytettäväksi. 
Suurin osa varpaanlämmit-
timistä oli neulottu ja vir-
kattu pikkuvarpaille.

kuva: Sari Kanala

Keski-Suomen Demari-
naiset ry valitsi kokouk-
sessaan 15.9.2014 yhdis-
tyksensä kunniajäseneksi 
Anneli Lahtisen Palokan 
Sosialidemokraatit ry:stä. 
Tunnustus annetaan Nais-
liiton liittokokouksessa 
Lappeenrannassa 
1.-2.11.2014.

Aktiivisuutta lapsesta 
saakka

Anneli on kotoisin Äänekos-
kelta. Jo isänäiti oli mukana 
Forssan puoluekokoukses-
sa 1903, jossa hyväksyttiin 
puolueen nimeksi Suomen 
Sosialidemokraattinen Puo-
lue ja puolueohjelma, joka 
uusittiin seuraavan kerran 
vasta vuonna 1952. Van-

hemmat olivat puolueen 
aktiivisia jäseniä ja Anne-
li sanookin ”saaneensa työ-
väenaatteen palon jo niistä 
lattiatikuista kontatessaan 
Äänekosken työväentalon 
lattioilla”.  Iän karttuessa 
hän on ollut mukana Päi-
vän nuoret sekä Nuoret kot-
kat   –toiminnassa, nuorena 
jäsenenä ja aikuisena ohjaa-
jien kouluttajana.  Anneli on 

ollut SDP:n jäsen vuodesta 
1953.  Puolueosastojen joh-
tokuntapaikkoja on ollut 
Äänekoskella, Suolahdes-
sa, Keuruulla ja Palokassa.

Toimintaa naisten ja 
lasten hyväksi

Työ vei Suomen Sosialide-
mokraattiseen Raittiusliit-
toon. Anneli oli 26 vuotta 
järjestöohjaajana toimien 
lasten, nuorten ja perhe-
leirien vetäjänä.  Raittius-
liitot yhdistyivät Suomen 
Elämäntapaliitoksi 1993 
ja eri paikkakunnille pe-
rustettiin Elokolo –nimeä 
kantavia kohtauspaikko-
ja. Jyväskylän Kuokkalaan 
Annelin perustamasta Kes-
ki-Suomen Elämäntapayh-
distys ry:n Elokolosta tuli 
luonteva kohtauspaikka 
vauvasta vaariin; tiloissa as-
karreltiin, kudottiin, kahvi-
teltiin ja tavattiin muuten 
vain.  Lapsille Anneli toi-
mi leirien vetäjänä ja jär-

jestäjänä. Matkoja tehtiin 
mm. Lappiin Tiurahoviin.
Demarinaisissa Anneli on 
toiminut koko jäsenikän-
sä ajan; Naisjaoston joh-
tokunnassa Äänekoskel-
la, Palokassa sekä entisessä 
Keuruun Naisyhdistyk-
sen johtokunnassa. Vaaleis-
sa hän on kuulunut Mar-
ja-Leena Viljamaan, Ulla 
Lauttamuksen ja Riitta 
Myllerin vaalityöryhmään.

Ajankohtaista
”En ole vanha, mutta aikai-
sin syntynyt” sanoo tämä 
77-vuotias, edelleen aktiivi-
nen ja toimelias nainen pilke 
silmäkulmassa.  Tekemistä 
riittää Palokan sosialidemo-
kraattien johtokunnassa, 
Keski-Suomen Demarinais-
ten hallituksessa, Jyväskylän 
mlk:n kansalaisopiston op-
pilasyhdistyksessä varapu-
heenjohtajana, Jyväskylän 
kunnallisjärjestössä ja ta-
lotoimikunnan sihteerinä.

Mikä on toiminnassa 
muuttunut?

”Äänekoskella kokoon-
nuimme vuorotellen jokai-
sen kotona tekemään kä-
sitöitä ja keskustelemaan. 
Tämä toiminta on hiipu-
nut ja tapaamme vain ko-
kouksissa. Yhteisöllisyys on 
kadonnut ja sitä pitää saa-
da viritettyä uudelleen. Me 
Keski-Suomen Demari-
naisissa yritämme nyt kas-
vattaa tätä yhteisöllisyyttä 
kokoontumalla säännölli-
sesti Palokan Visalassa yh-
teisen tekemisen merkeissä.”
Annelin iloinen ja reipas 
olemus levittää hyvää tuul-
ta ympäristöönsä. Hän 
on tunnustuksensa an-
sainnut pitkän linjan toi-
mijana, sellaisena puolu-
een arkipäivän sankarina.

-Seija Pekkala- 

ANNELI LAHTINEN PALOKASTA NAISPIIrIN 
KUNNIAjäSENEKSI

Iloiset ilmeet ja lämmin tunnelma Gloriassa - kansainvälinen yhteistyö ja kanssakäynti on voimaa täällä 
kotimaassakin! 

LUNTA 
OdOTELLESSA

KESKI-SUOmEN 
dEmArINAISET TOImII!

Vuonna 1991 perustetun TSL:n Jyväs-
kylän seudun opintojärjestö ry:n tar-
koituksena on edistää sivistyksellistä 
tasa-arvoa, yhteiskunnallista toimintaa, 
aikuiskasvatusta ja kulttuuriharras-
tuksia sekä vapaa-ajankäyttömuotojen 
kehittämistä ja kansainvälistä sivistyk-
sellistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 
Sen toimialueeseen kuuluu pääasiassa 
jäsenyhdistysten edunvalvonta, virkis-
tystoiminta ja jäsenhankinta. 

TSL:n Jyväskylän Seudun Opintojärjes-
töllä ei ole ollut toimintaa viime vuosina. 
Tähän haluttiin puuttua ja käynnistää toi-
minta uudelleen. Nyt opintojärjestölle on 
löydetty hyvä hallitus ajamaan asiaa eteen-
päin yhdessä TSL:n sekä muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

Opintojärjestön jäseneksi voivat liittyä 
Työväen Sivistysliitto ry:hyn kuuluvien 
järjestöjen rekisteröidyt perusyhdistykset 
ja paikalliset keskusjärjestöt sekä muut oi-
keuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

TSL:n ylimääräisessä syyskokouksessa 
7.10.2014 käytiin uudet säännöt läpi lähe-
tettäväksi TSL:n hallituksen hyväksyttä-
väksi ja edelleen Patentti- ja rekisterihalli-
tukseen. Samalla päätettiin jäsenmaksun 
suuruudesta, joka on 0,30 €/jäsenyhdis-
tyksen jäsen, kuitenkin vähintään 20 € 
ja enintään 300 €. Kokoukseen osallistui 
Työväensivistysliiton järjestöpäällikkö San-
na Viljakainen.

Teemme yhteistyötä TSL:n Sisä-
Suomen opintojärjestö ry:n ja Jämsän 

seudun opintojärjestö ry:n kanssa.
Nyt toivomme jäsenistön ottavan meihin 
yhteyttä. On tärkeää, että saamme toimin-
nan elvytetyksi ja jatkumaan aktiivisena. 
Otamme mielellämme vastaan toivomuk-
sianne. 

Tehdään tämä yhdessä mahdolliseksi!

Mika Kelander
Työväen Sivistysliiton Jyväskylän seu-
dun opintojärjestö ry puheenjohtaja
Työväensivistysliiton hallituksen jäsen 
opintojärjestön edustajana# 2014–2017
Keski-Suomen Kuluttajat ry puheenjohtaja
Palokka
040 830 7818
mikapj.kelander@gmail.com

TyÖVäEN SIVISTyS-
LIITON jyVäSKyLäN 
SEUdUN OPINTO-
järjESTÖ ry:Tä 
ELVyTETääN

HyVäN 
FIILIKSEN 
VIErAILU

jyVäSKyLäN TyÖVäENyHdISTyS 
AUTTOI jäLLEEN

Seuraavassa muutama kes-
keinen ote SDP:n seura-
kuntavaaliohjelmasta, jossa 
määritellään kirkon asemaa 
ja merkitystä seurakunnan 
jäsenille sekä asetetaan ta-
voitteita seurakuntien toi-
minnan kehittämiseksi.
   Suomen evankelis-luteri-
lainen kirkko on kansan-
kirkko, jonka keskeinen 
tehtävä on hengellinen. 
Siinä työssä jumalanpal-
velusten, julistus- ja kas-
vatustyön rinnalla mer-
kittävä asema on myös 
kirkollisilla toimituksilla, 
kasteella ja konfirmaatiolla.
   Kirkolla on myös omat 
tehtävänsä hyvinvointival-
tiossa. Seurakuntien anta-
ma käytännön apu auttaa 
monia kaikkein heikoim-

massa asemassa olevia. Yk-
sinäisyys ja juurettomuus 
ovat kipeitä asioita. Surun 
ja vastoinkäymisten kohda-
tessa ketään lohdutusta kai-
paavaa ei saa jättää yksin.
   Maallikoilla on seurakun-
nassa tärkeä rooli. Kirkko 
on lähimmäisen palvelija 
ja hyvän tekijä. Tähän työ-
hön tarvitaan meitä kaik-
kia. Seurakuntien on myös 
oltava ennakkoluulotto-
masti avoimia yhteistyöl-
le kuntiin päin. Olennais-
ta on yhteistyö koulujen 
kanssa ja sosiaalitoimessa.
   Kirkon kerho- ja nuori-
sotoiminta on osa suoma-
laista kirkollista kulttuu-
ria. Pyhäkoulut, lasten ja 
nuorten kerhot ja partiotoi-
minnan tukeminen ovat ar-

vokas osa kirkon kasvatus-
työtä. Tämä työ tarvitsee 
vahvan tuen jatkossakin.
   Seurakunnat ovat monia-
laisia työpaikkoja, ja niis-
sä työn kehittämiseen ja 
työilmapiiriin on kiinni-
tettävä huomiota. Kirkon 
julkisoikeudellinen asema 
on seurakunnan työnte-
kijöiden kannalta turvaa-
va tekijä. Motivoituneet ja 
työssä jaksavat työntekijät 
välittävät myönteisellä ta-
valla kirkon sanomaa ym-
päröivään yhteiskuntaan. 
Seurakuntavaalien ennak-
koäänestys on 27. - 31.10. 
ja varsinainen vaalipäi-
vä sunnuntaina 9.11.2014.
Aarno Lahtinen

rAKENTAKAAmmE 
yHTEISVASTUUN KIrKKOA



TODELLINEN TALVIVAARA KANGAS-
LAMMEN RANNALLA 
Jyväskylän kaupunki näki viisaudessaan hyväksi poistaa viime kesä-
nä Kangaslammen rannoilta pelastusrenkaat; niin Suluntien puolei-
selta, ns. uimarannalta kuin toimintapuiston puoleiseltakin rannalta.
Asiaa vastaavalta virkahenkilöltä perätessäni sain yksiselitteisek-
si vastaukseksi, että niiltä rannoilta, jotka ovat jääneet pois kaupungin hoi-
tovastuusta, on poistettu kaikki uimarannoille tunnusmerkillinen välineistö.
Neuvoipa kyseinen virkamies minua ohjaamaan väkeä Kaakkolam-
men rannalle. Idea on toki kannatettava, jos ajattelemme pelkästään ui-
mista. Kangaslammmen seutu ja etenkin toimintapuisto tarjoaa taasen 
niin monta muuta aktiviteettia kaiken ikäisille, että ei se ihan yksi yhteen mene.
   Kun rantojen turvallisuusvälineistä nousi haloo, peräti lehtijutun ja lumenkaato-
paikkakuvan kera, liike-elämä ehätti lahjoittelemaan renkaita, tännekin yhden, to-
sin köydettömän ja sikäli tehottoman, uimarannan puolelle. 
   Minuun on iskostunut kymmenien Taimiston päiväkodin pihalla vietettyjen syksy-
talvien myötä yksiöisten jäiden pelko! Jopa uniini on tullut, miten iloiset, mutta ym-
märtämättömät lapset suoraan koulusta kirmaavat notkuvalle läpinäkyvälle jäälle van-
hempien ollessa töissä tai pienempien kanssa kotona. Monta kertaa huusin heitä pois 
jäältä. Joskus minua uskottiin, aina ei. Usein jouduin kutsumaan virkavallan paikalle.
Yhteydenotot kouluun tehosivat aikansa, mutta aina joku uhkarohkea kokeili. Siksi 
pelastusrenkaita tarvitaan molemmin  puolin - köysineen päivineen. Uskoisivat mo-
komat. Eivät ne siinä ruokaa pyydä. 
   Ette usko, miten minua harmittaa ja suututtaa, kun ”uimarannan puolelta” – ei 
suinkaan rannalta – vaan kuntoradan kupeesta, kaivettiin samassa tarmon puus-
kassa ylös koneella sinne muutama vuosi sitten ruinaamani Molok -syväkeräysjäte-
säiliökin, jota ei parhaimmalla tai pahimmallakaan tahdolla voi pitää uimarantava-
rusteena! Siis sen puolen ainoa roskienkeräyssäiliö! Vaikka uimapaikka poistuikin 
kaupungin hoitovastuista, kyseinen alue on kuitenkin kaupungin viheraluetta ja 
niin muodoin edelleen kaupungin puhtaanapidon piirissä. Tonttiosastolle sen hoito 
kuuluu, minulle kerrottiin, ja sainpa tietooni vastaavan päällikön nimenkin. Paljon 
terveisiä hänelle! Soitellaan tässä, kun ehditään, ja tehdään yhteistyötä. Terveisiä ja 
kiitokset myös teille, Lammen ympärillä liikkuvat kansalaiset, jotka ette roskaa, ja 
jotka jaksatte kuskata toistenkin maahan heittämiä roskia lammen toisella puolella 
tai kotipihoissanne sijaitseviin roskiksiin.

RUSSO- JA STUBBOFOBIAA 
On kylmää kyytiä maamme meno. Russofobia-termin oivaltanut pääministerim-
mekään ei tarkene enää niissä polvihousuissaan, joiden avulla yhteen ainoaan leh-
tikuvaan verkkosukin stailattu Juttamme sai vihdoin mokomasta synninpäästön.
Standard & Poors luokitti maamme aseman uudelleen. Mietin, mitä se tar-
koitti, kunnes minulle selvisi.  Ostin näet Tokmannilta sormiparistoja. Ne 
ihan pienet ja kalliit olivat AAA:ta, puolestaan ne keskikokoiset ja kohtuu-
hintaiset olivat AA:ta. Eiköhän tuokin luokitus noudattane samaa kaavaa?
Vaihtuvat valtakunnassamme puoluejohtajat ja ministerit. Kiirettä heil-
lä pitää. Eivät taida ainakaan nykyinen pressa ja pääministeri ehtiä keskus-
tella keskenään, eivät yhteisiä linjoja vetää, entiset saman puolueen miehet.
Lienenkö tullut vielä vanhemmaksi kuin miltä näytän? Nimittäin kaipaan kekkos-
maisen jämäkkää ja rohkeaa Tarja Halosta presidentiksi. Eikä tämä ole edes pelkäs-
tään puoluepoliittinen kannanotto.
   Näyttää siltä, että talvi tästä tulee, liukkaat kelit ja niiden mukanaan tuomat vaa-
rat - eräänlaisia talvivaaroja nekin. Missähän tärkeysluokituksessa olemmekaan au-
rauksien ja hiekoitusten osalta täällä periferiassa? Suosittelen kuitenkin pitopohjia 
etenkin yli viisikymppisten jalkaan, sauvoja ja muita kättä pidempiä liikkumisen 
tueksi ja vielä liukuesteitä kenkiin. Jos noista varotoimenpiteistä ja omasta valppau-
desta huolimatta vahinko sattuu, apua on haettava heti ja vauriot dokumentoitava. 
Kokemusta on.
Ette muuten usko, miten neuroottisen varovaiseksi ihminen voi muuttua, kun on 
pari kertaa murtanut luunsa liukkaalla jäällä! Siinä yksi fobia muiden lisäksi!

UUTTA KOHTI
Huhtasuolla menee kuitenkin aika hyvin. Tärkeät palvelut säily-
vät, pitkälle oman aktiivisuutemme ja yhteistoimintamme ansiosta.
Täällä rakennetaankin ahkerasti. Uusi peruskoulu ja senioritalot kohoa-
vat vauhdilla. Tässä kuussa muuttokuormia liikkuu jo. Nevakadun rakennus-
työtkin ovat meneillään. Hyvinvointiprojektin laavuhankekin edistyy hienos-
ti, ja toimintapuistoonkin on pystytetty toimiva setti uusia kuntoilulaitteita.
Vaikka suuren maailman ja valtakunnan uutiset eivät olekaan valoi-
simmasta päästä, osaamme Huhtasuolla ja yhdistyneen demariyhdis-
tyksen alueellakin iloita siitäkin, mitä olemme saaneet ja saavuttaneet.  
On kuitenkin huutava vääryys, että Laukaantien perusparannus jököttää yhä jäissä juu-
ri Kangaslammen, Sulun ja Varikon kohdalla! Ja henkilöliikenteen turvallisuus kärsii!
Emme silti anna valtaa katkeruudelle emmekä käänny toisiamme vastaan, vaan kor-
vaamme sen vuorovaikutuksella, toiminnalla ja keskittymällä hyvää elämää luoviin 
elementteihin. 

Kirsti Turunen Huhtasuolta

Kotoutumisprosessi eri vai-
heineen on tuttu kaikilla 
maahanmuuttajille. Nuor-
ten tavoitteena on käydä 
koulu, hankkia ammatti 
ja työpaikka, ehkä perus-
taa perhekin. Heidän koh-
dallaan kotoutumisprosessi 
on usein nopea. Kotoutu-
misessa tärkeää on kieli-
taidon, eli viestinnän väli-
neen hankkiminen. Kielen 
omaksumista voidaan mo-
tivoida esimerkiksi seuraa-
vanlaisilla verbeillä: olen 
velvollinen, on pakko, ha-
luan.
   Tilanne on toinen kun 
ihminen muuttaa maasta 
toiseen eläkeiässä. Muut-
toon voi olla erilaisia syi-
tä, mutta yhteistä kaikille 
on sosiaalisten suhteiden 
menettäminen ja ongel-
mat uusien suhteiden muo-
dostamisessa. Tähän tar-
vitaan tukea. Hyvä ja 
kannustava ilmapiiri ja 

ympäristö auttavat ihmistä 
saamaan kontakteja ja mo-
tivoivat oppimaan kieltä.
   Alkuvaiheessa maahan-
muuttajalle tärkeintä on 
halu tulla toimeen arjes-
sa ilman tulkkia: että pys-
tyy itsenäisesti varaamaan 
ajan lääkärille, ostamaan li-
pun, hankkimaan kirjasto-
kortin, kysymään asioita ja 
ymmärtämään vastauksen. 
Tässä hankalassa asiassa voi 
auttaa esimerkiksi Monik-
ko ry:n ja Lohikosken toi-
mijoiden yhdessä järjestä-
mät kulttuuritapahtumat. 
Tällä hetkellä Monikolla 
on monenlaista kerhotoi-
mintaa, mm. tanssikerhot 
ja tanssiryhmä Kalina, joka 
on jo esiintynyt monta ker-
taa Jyväskylässä ja muissa 
kaupungeissa. Mielenkiin-
toista Kalinassa on myös 
se, että ryhmän jäsenet ovat 
itse valmistaneet esiinty-
misasunsa. Ohjaajana toi-

mii Olga Artemenko, joka 
ohjaa myös Monikon käsi-
työkerhoa. Olgalla on hy-
vän maun lisäksi pitkä ko-
kemus käsityöalalta, ja siksi 
hänellä on aina tarjolla hy-
viä vinkkejä ja halu auttaa.
Monikko tarjoaa myös mie-
lenkiintoisia ja hyödyllisiä 
liikuntamuotoja. Liikunta-
ohjelma on hyvin suunni-
teltu, ja siinä huomioidaan 
osallistujien ikä. Liikunta-
tunneilla Alina puhuu vain 
suomeksi, ja toistaa ohjeet 
monta kertaa, joka auttaa 
kielen oppimisessa. Tänä 
vuonna on Monikon jäsen-
ten pyynnöstä järjestetty 
myös ATK-kursseja, yhteis-
työssä Feniks ry:n kanssa.
   Lohikosken toimijat jär-
jestävät yhdessä Monikon 
kanssa erilaisia kulttuuri-
tapahtumia, kuten äitien-
päiväjuhla, naistenpäivä-
juhla, ja Naapurit tutuksi 
-tapahtumat. Tilaisuuksis-

sa on ystävällinen ilmapiiri, 
ja usein niissä lauletaan lau-
luja sekä suomeksi että ve-
näjäksi. Yksi unohtumaton 
retki oli Lohikosken Sosia-
lidemokraattien kulttuuri-
jaoston järjestämä teatteri-
retki Kuopioon, jossa ennen 
esitystä järjestettiin kierto-
ajelu kaupungilla. Näillä te-
atteriretkillä voi itse testa-
ta oman kielitaitonsa tason 
käytännössä, ja tämä myös 
motivoi opiskelemaan lisää.
Tällä hetkellä Monikko ry 
toimii kolmella asuinalu-
eella, Huhtasuolla, Kuok-
kalassa ja Keltinmäessä. 
Monikon tunnuslauseena 
voisi olla: Yhdessä eteen-
päin, ystävät! Tämä lause 
kuvaa Monikon tarkoitusta.

Tervetuloa mukaan 
toimintaan!
Monikko ry:n hallituksen jäsen 
Tamara Golovkova
www.monikkoyhdistys.com

FOBIANSA KULLAKIN
Monikko ry on vuonna 
2008 perustettu moni-
kulttuurinen yhdistys, 
jonka tavoitteena on saa-
da erilaisista kulttuuri-
taustoista tulevat ihmiset 
tutustumaan toisiinsa 
ja ymmärtämään toisi-
aan. Monikko hallinnoi 
RAY:n rahoittamaa Pa-
loma-projektia (2013-
2015), jonka tavoitteena 
on lisätä ikääntyvien 
maahanmuuttajien hy-
vinvointia ja ehkäistä 
heidän syrjäytymistään. 
Tähän tavoitteeseen py-
ritään järjestämällä mo-
nenlaista toimintaa Jyväs-
kylän asuinalueilla, sekä 
tekemällä yhteistyötä 
muiden yhdistysten ja yh-
teisöjen kanssa. Päämää-
ränä on luoda pysyvä toi-
mintamalli, jolla lisätään 
ikääntyvien maahan-
muuttajien hyvinvointia.

Vuonna 2014 Palomassa 
on jatkettu aktiivista toi-
mintaa kerhojen, retkien 
ja tapahtumien merkeissä. 
Viikoittain kokoontuvia 
kerhoja on tällä hetkellä 14. 
Ne kokoontuvat neljällä eri 
asuinalueella: Huhtasuol-
la, Kuokkalassa, Keltinmä-
essä ja Palokassa. Kerhoissa 
on erilaisia teemoja. Niissä 
mm. opiskellaan suomen 
arkikieltä ja tietokonetai-
toja, ja harrastetaan liikun-
taa ja käsitöitä. Kerhot ovat 
maksuttomia osallistujille, 
ja toiminta on pääasialli-
sesti suunnattu ikäänty-
ville maahanmuuttajille, se 
on avointa kaikille ikään ja 
kansallisuuteen katsomatta.

Kerhotoiminnan lisäksi jär-
jestetään erilaisia tilaisuuk-
sia. Tänä syksynä on jär-
jestetty Naapurit tutuksi 
–tapahtumien sarja, joka al-
koi Vaajakoskelta Väkkärän 
päiväkeskuksesta ja päättyi 
Huhtasuon päiväkeskuk-
seen. Tilaisuuksissa tutus-
tuttiin asuinalueiden toimi-
joihin ja mahdollisuuksiin. 
Seurakunta ja SPR olivat 
mukana monen alueen ti-
laisuuksissa, ja erityisesti 
SPR:n ystävätoiminta oli 
paljon esillä. Huhtasuon 
tilaisuudessa esiteltiin ter-
veysaseman palveluja, ja 
sieltä saatiin paljon uutta 
tietoa. Paljon kiinnostusta 
herätti mm. liikuntaneu-
vojan palvelut. Maahan-
muuttajat kokivat erityi-
sen tärkeäksi myös omalla 
kielellä saatavat palvelut 
ja tiedon. Huhtasuon ter-
veysasemalla järjestetään-
kin eri kieliryhmille oma-
hoito-aiheisia tilaisuuksia, 
joissa on myös tulkki pai-
kalla. Venäjänkielinen ti-
laisuus järjestetään 29.10. 
klo 15.30-17, ja persiankie-
linen 19.11. klo 15.30-17.
Kesä 2014 oli todella ak-
tiivinen Paloma-projektis-
sa. Vaikka viikottaiset ker-
hot olivat tauolla, toimintaa 
oli lähes joka viikko. Palo-
malaiset osallistuivat kesän 
mittaan myös monenlai-
siin tapahtumiin eri kau-
punginosissa, mm. Huh-
tasuon kesämarkkinoille ja 
sadonkorjuutapahtumaan, 
Kesäiloa ikäihmisille –ta-
pahtumaan Lohikosken 
päiväkeskuksessa, Kuok-
kalan basaariin ja Vaajakos-

ken Kohinoihin. Teimme 
Feniks ry:n kanssa retken 
Tukholmaan, ja vierailim-
me asuntomessuilla ja Oi-
va-keskuksessa.
 Liikunta oli tärkeässä osas-
sa Paloman kesässä. Kesä-
kausi aloitettiin liikunta-
päivällä Mertoniemessä, 
jossa vietimme aurinkoisen 
päivän järven rannalla liik-
kuen ja saunoen. Yksi ke-
sän kuumimmista päivis-
tä vietettiin Sulkurannan 
siirtolapuutarhassa, jonne 
palomalaiset oli kutsuttu 
vierailulle. Samalla retkellä 
ihasteltiin Kuokkalan ran-
taraitin maisemia. Heinä-
kuussa tehtiin kävelyret-
ki Huhtasuolta Halssilan 
hiihtomaan laavulle yhdes-
sä Jyväskylän Eläkeläiset 
ry:n kanssa. Pelien ja mak-
karanpaiston lomassa tu-
tustuttiin uusiin ihmisiin, 
ja löydettiin paljon yhtäläi-
syyksiä elämäntarinoista. 
Vertaistoiminta onkin yksi 
Paloman kantavista ajatuk-
sista!
   Syksyn kerhokausi jatkuu 
12.12. asti. Kerho-ohjelman 
löydät tämän jutun ohesta. 
Tervetuloa tutustumaan 
Palomaan!

Lisätietoja saat osoitteesta 
www.monikkoyhdistys.
com 

projektikoordinaattori 
Alina Ahtamolta puh. 
044-5005052, 
tai projektiohjaaja 
Anu Kumpulaiselta 
puh. 045-1857899.

AKTIIVINEN VUOSI  mONIKKO ry:N 
PALOmA-PrOjEKTISSA

HUHTASUON KESäTAPAHTUmAN ArVAUSKIL-
PAILUjEN VOITTAjAT
Huhtasuon kesätapahtuman demariosastolla arvailtiin kivillä lastatun äm-
pärin painoa. Innokkaita ämpärinnostelijoita kertyi useita kymmeniä. 
Voiton nappasi lähimmäksi arvannut nuori voimanainen Eevi, tuloksella 11 kg. 
Tarkka paino olisi ollut 11,5 kg. Toisena kilpailuna oli arvata lasipurkissa olevien kä-
pyjen lukumäärä. Täsmälleen oikealla tuloksella, 117, kpl, arvasi Kalevi Kautto. 
Molemmat arvauskilpailujen voittajat palkittiin raikuvilla aplodeilla ja suurilla ruo-
kakasseilla. 
Tapahtumavierailta kyseltiin myös, kuinka hyvin he tietävät asuinalueensa seurojen 
ja yhdistysten puheenjohtajia. Tietämys oli yllättävän hyvä, joten kaikki vastanneet 
palkittiin jäätelöllä. 

Kaksi Jyväskylän so-
s i a l i d e m o k r a a t t i s t a 
perusjärjestöä, Lohi-
kosken Sosialidemo-
kraatit ry ja Huhtasuon 
Sosialidemokraatit ry, 
ovat päättäneet jatkaa 
toimintaansa yhdisty-
neenä puolueosastona.
Olemme naapuriosastoi-
na tehneet vuosia hyvää 
yhteistyötä, mm. toimit-
taneet Pohjoinen Jyväs-
kylä -lehteä ja järjestäneet 
erilaisia tilaisuuksia seu-
dun asukkaille.                                                                                                        

Uuden yhdistyksen toi-
mintasäde ulottuu Kangas-
lammen, Varikon, Sulun, 
Huhtasuon, Pupuhuhdan, 
Kangasvuoren, Tuohimut-
kan, Seppälän, Tourulan, 
Holstin, Lohikosken, Kan-
kaan, Heinälammen, Man-
nilan ja Taulumäen alueille. 
Painotamme työpaikkojen 
säilymistä, alueen tervettä 
kasvua ja myös työttömis-
tä huolehtimista. Lasten 
ja eläkeläisten hyvä hoito 
ja heidän eduistaan huo-
lehtiminen on toinen pai-
nopistealueemme. Kiin-
nitämme huomiota myös 
rakennettuun ja luonnon-
ympäristöön asukkaiden 
hyvinvoinnin, turvallisuu-
den, viihtyisyyden sekä 
taloudellisuuden ja kes-
tävän kehityksen näkö-
kulmasta. Kannustamme 
asukkaita omatoimiseen 
aktiivisuuteen, yhteistoi-
mintaan ja valppauteen 
elinympäristömme hoita-
miseksi sekä ohjaamaan 
lapsia ja nuoria hyviin ja 
ilkivallattomiin tapoihin.
   Järjestämme viranhaltijoi-
den ja luottamushenkilöi-
den kanssa tilaisuuksia käy-
däksemme vuoropuhelua 

paikallisten ja valtakunnal-
listenkin asioiden hoidosta. 
Ponnistelemme lisätäksem-
me yhdistyksen vaikutta-
vuutta ja näkyvyyttä sekä 
saadaksemme alueeltamme 
nykyistä enemmän päättä-
jiä kaupunginvaltuustoon, 
lautakuntiin ja muihin toi-
mielimiin.  Järjestämme 
edelleen erilaisia kulttuuri- 
ja koulutustilaisuuksia sekä 
bussiretkiä, joille myös yh-
distyksen ulkopuoliset voi-
vat ilmoittautua mukaan. 
Rakennamme verkosto-
ja alueen muiden toimijoi-
den kanssa yhteistyön ja 
yhteiskuntavastuun hen-
gessä. Otamme toimin-
nassamme huomioon myös 
alueemme monikulttuu-
risuuden, ja mm. yhteisil-
lä tilaisuuksilla pyrimme 
lisäämään maahanmuut-
taneiden ja kantaväestön 
välistä yhteisymmärrys-
tä sekä auttamaan uussuo-
malaisten kotoutumista 
nykyiseen kotimaahansa.
Yhdistyksen kokouksessa 
uuden puolueosaston ni-
meksi valittiin Lohikosken 
– Huhtasuon Demarit ry. 
   Nykymuotoinen Kan-
kaan alue alkaa hahmot-
tua ja herätä eloon uuden 
polven toimijoiden myö-
tä. Paikallisena puolue-
osastona seuraamme sen 
kehitystä kiinnostuneena, 
ja odotamme sieltä nousu-
johteisia työllisyys- ja mui-
takin rohkaisevia uutisia.

   
Hyvinvointia Huhta-

suolle -projekti 
on toiminut pääasiassa 
ARA -rahoituksen turvin 
parisen vuotta ja jatkuu 
vielä vuoden 2015 lop-
puun saakka. Lohikosken 
ja Huhtasuon yhdistykset 

ovat esiintyneet rinnak-
kain Huhtasuon ja myös 
kyseisen projektin tapah-
tumissa jo yhdistymistun-
nustelujen aikana. Yhdis-
tyksellämme on projektin 
raadissa pontevat huhta-
suolaisedustajansa, joiden 
kautta tieto ja ”kansan 
tahto” varmasti välittyy.                                       
Projektit ovat määräai-
kaisia, kuten tämäkin. 
Miksipä emme ottaisi 
pohdittavaksi ja sovellet-
tavaksi hyviksi havaittu-
ja käytänteitä laajemmal-
lekin lähiyhdyskunnassa?                                                                                                   
Demarit eivät ole nyt ”me-
diaseksikkäitä tai trendik-
käitä”, mutta odotelkaam-
mepa vielä hetken aikaa 
(vaikkakaan emme toi-
mettomina!) Joukkovoi-
ma ja toistemme rinnalla 
seisominen on ollut ainai-
nen tunnusmerkkimme, 
ja sen perään tämä kan-
sa vielä kysyy! Paneutu-
kaammepa sillä välin – 
ensi alkuun – suuremman 
yhdistyksen leveämpien 
hartioiden voimin, vaik-
kapa huhtasuolaisten ikui-
selta tuntuvaan taisteluun 
Laukaantien liikenteen su-
juvuus- ja turvallisuuson-
gelmien vähentämiseksi.
Uusi Lohikosken – Huh-
tasuon Demarit ry toivot-
taa kaikki toiminta-alueel-
laan asuvat ja toimivat mitä 
lämpimimmin tervetulleik-
si mukaan: tutustumaan, 
viihtymään ja toveruu-
den hengessä reippaaseen 
työhön entistä paremman 
ja tasa-arvoisemman Jy-
väskylän rakentamiseksi!

Johtokunta 
Allan Kemiläinen   
Kirsti Turunen 

Uusi Pohjoisen Jyväskylän voima: 

LOHIKOSKEN – 
HUHTASUON 
dEmArIT ry

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
12-14  13-15 10-12 Suomen 11-13 ATK, 13-14 Liikuntaa,
Toimintatuokio,  Käsityö,  arkikieli, Keltinmäen Kuokkalan
Luhtisen päiväkeskus Huhtasuon srk Kuokkalan srk kirjasto Graniitti
15-17 Suomen 15-17 ATK, 14-16
arkikieli, Palokan kirjasto 12-13 ATK,  Toimintatuokio, 
Huhtasuon  Kuokkalan srk Keltinmäen 
päiväkeskus   Keidas 
15-17 ATK, 15.30-17 Pelejä 14-15 Kuntopiiri,  15-16.30 ATK
Keltinmäen miehille, Huhtasuon srk Huhtasuon
kirjasto Huhtasuon srk  kylätoimisto
   (parilliset viikot)
  15-16 Tanssillista
  liikuntaa,
  Huhtasuon srk

yHdESSä ETEENPäIN, ySTäVäT!

Teksti ja kuvat: Anu Kumpulainen

UUSI PUKUKOPPI KAAKKOLAmmEN  
AVANTOUImArEILLE
Hyvinvointia Huhtasuolle-hanke on auttanut ARA-rahoituksen turvin  Huhtasuon 
avantouimareita. Uusi pukukoppi on iso, ja siihen saadaan naisille ja miehille omat 
pukeutumisosastot. Kopin sisustusta tehdään talkoilla, ja se on vielä kesken, mutta 
koppia voidaan jo käyttää.

Tiedustelut Huhtasuon Kylätoimisto p. 014-282137. Tervetuloa uudet ja vanhat uimarit.

Ikäihmisille suunnattu 
Hyvinvointi- ja terveysta-
pahtuma järjestetään tors-
taina 13.11.2014 klo 15.30–
18.30 Lohikosken koulun 
ruokalassa. Tapahtumas-
sa on mahdollisuus kysel-
lä ja keskustella terveyttä 
ja hyvinvointia edistävistä 
asioista, palveluista ja osal-
listumisen mahdollisuuk-
sista. Voit myös istahtaa 
kahvikupposen ääreen ja-
kamaan ajatuksiasi mui-
den osallistujien kanssa.
Tapahtuman järjestelyis-
tä vastaa Lohikosken lähi-
verkko, jonka muodostavat 
GeroCenterin Osallisuut-
ta lähiympäristöstä ja seu-
rakunnan Diakonian 
vanhustyön kehittämis-
hankkeet, kaupungin van-
huspalveluiden toimijat, 
seurakunta, Lohikosken 
eläkkeensaajat, Kristilliset 
eläkeläiset, LC Jyväskylä/
Lohikoski sekä vapaaehtoiset. 
   Lähiverkon ideana on 
ikääntyvän väestön koko-
naisvaltaisen hyvinvoin-
nin tukeminen. Viime ke-
säkuussa saimme ”Kesäiloa 
Lohikosken päiväkeskuk-
sessa” -tapahtuman myötä 
kokemuksen, että yhdessä 

olemme enemmän. Myös 
alueen ikäihmisten myön-
teiset palautteet kannusta-
vat jatkamaan toimintaa.
Lohikosken lisäksi lähi-
verkkoryhmiä on keskus-
tassa, Tikkakoskella, Lu-
takossa ja Viitaniemessä. 
Lähiverkkoryhmä on avoin 
kaikille alueen ikäihmis-
ten asioista kiinnostu-
neille ja huolta kantavil-
le toimijoille. Myös alueen 
asukkaat ovat tervetullei-
ta mukaan vaikuttamaan 
ja toimimaan yhdessä.
   Olet sydämellisesti ter-
vetullut Hyvinvointi- ja 
terveystapahtumaan! Toi-
vomme, että tapahtu-
ma tuo Sinulle virkistys-
tä, iloa ja uusia ajatuksia. 
Ota mukaan myös ystä-
väsi tai naapurisi. Tilai-
suus on maksuton. LC Jy-
väskylä/Lohikoski tarjoaa 
kyytimahdollisuuden sitä 
tarvitseville ikäihmisille. 
   Ota kyytiasiassa 10.11. 
mennessä yhteys Katja Pyn-
nöseen p. 044 7850 196.

Katja Pynnönen
Osallisuutta lähiympäristöstä 
-hanke
044 7850 196, 
katja.pynnonen@gerocenter.fi

Tietoa, keskustelua ja 
kohtaamisen iloa

Retkellä Sulkulan siirtolapuutarhalla.

Ulkoilupäivä Mertorannassa. Tanssiryhä Kalina Lohikoskella.



TAVOITTEENA 3 KANSAN-
EdUSTAjAA KEVääN 2015 
VAALEISSA
Lehden painoon mennessä oli asetettu Sosialidemokraattien Keski- Suomen listalle 12 
ehdokasta. 6 miestä ja 6 naista. 

Susanna Huovinen, peruspalveluministeri, Jyväskylä
Hanna Huumonen, opiskelija, Opiskelijoitten liikuntaliiton pj., Jyväskylä 
Jukka Hämäläinen, Linja-autonkuljettaja, pääluottamusmies, Jyväskylä
Raisa Kinnunen, sovellusasiantuntija, Petäjävesi
Arto Liikanen, metallimies, pääluottamusmies, Muurame
Juha Manni, sähköasentaja, Karstula 
Tony Melville, lehtori, toimittaja, Jyväskylä, Lohikoski
Riitta Mäkinen, Hankepäällikkö, Jyväskylä, Palokka
Tuula Peltonen, Kansanedustaja, Jämsä
Timo Pulli, pääluottamusmies, Äänekoski
Piritta Rantanen, sairaanhoitaja, Jämsä
Ari Saastamoinen, rakennusmies, pääluottamusmies, Pihtipudas

Ennakkoäänestys alkaa ulkomailla 8-11.4.2015 kotimaassa 8-14.4.2015.
Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 19.4.2015

Kuka on Pirjo, Lohi-
koskelta
- haluan tehdä mahdollisim-  
 man paljon yhteiseksi hyväk-  
 si
- huolehtia, että vähempiosai  
 set saavat tarvitsemansa avun
- huolehtia, että kirkon kynnys  
 on matala kaikenlaisten ih-  
 misten tulla sisälle
- huolehtia, ettei kukaan jää   
 yksin, kaikki ihmiset ovat   
 omalla tavallaan arvokkaita
- riittävästi resusseja diakonia-  
 toimintaan
Olen aiemman työurani tehnyt 
ravintola-alalla ja vuosina 1995 
– 2013 työttömien yhdistyksel-
lä, siellä hoitaen niin paikalli-
sesti kuin valtakunnallisesti-
kin työttömien ja vähäosaisten 
elämäntilanteita. Tällä hetkellä 
olen vielä Työttömien- ( Uusio-
tuote ) ja Kumppanuustoimin-
nan tuen toiminnassa mukana 
sekä ruokapankin työryhmässä. 
Myös Operaatio Jouluapu pe-
rinteisesti tulossa Jouluaattona. 
     Muutettuani Lohikoskelle ja 
jäätyäni eläkkeelle, päätin, että 

minun täytyy päästä kirkon toi-
mintaan aktiivisesti ja sittem-
min pääsinkin jumalanpalve-
lus- avustajaksi sekä erilaisiin 
vapaaehtoistehtäviin ja koen 
sen erittäin antoisana. Tällai-
seen työhön minulla on var-
maan ollut kaipuu, koska usko 
on minulle tärkeä asia ja olen 
kasvanut suntion tyttärenä Lo-
hikoskella, Sulkavan kunnassa.

Pirjo-Liisa Junttila

Hirvensalo Antti 
laskenta-assistentti
Keljo

Sinun äänesi seurakunnassasi  
– sosialidemokraattien ja sitoutumattomien valitsijayhdistys

SEURAKUNTAVAALIT 9.11.2014.   ENNAKKOÄÄNESTYS 27.-31.10.2014. TULE RAKENTAMAAN YHTEISVASTUUN KIRKKOA. ÄÄNESTÄ!

Hynynen Marjatta
suurtalouden emäntä
Huhtasuo

Hämäläinen Jukka
linja-autonkuljettaja, 
pääluottamusmies
Kuokkala

Illman Hilkka
sosiaalineuvos, 
eläkeläinen
Halssila

Junttila 
Pirjo-Liisa (sit)
pääemäntä, eläkeläinen 
Lohikoski

Jurvanen Leena
päivähoidon esimies, 
eläkeläinen
Vaajakoski

Jäsberg-Jokinen
Annikki (sit)
eläkeläinen
Keltinmäki

Karvinen Vesa
kouluttaja, 
eläkeläinen
Huhtasuo

Kaukonen Anna
henk.koht. avustaja, 
eläkeläinen
Säynätsalo

Kauppinen Antero
eläkeläinen
Kortemäki

Kelander Mika
restonomi AMK
Palokka

Kurki Kyllikki (sit)
eläkeläinen
Keltinmäki

Laatinen Liisa
eläkeläinen
Vaajakoski

Lahtinen Aarno
laitosmies, 
eläkeläinen
Palokka

Lampinen Tapio
dosentti, 
pastori
Vaajakoski

Laurila Leena 
työvalmentaja, 
työnopettaja
Keltinmäki

Mäkinen Riitta
hankepäällikkö, 
YTM
Palokka

Parantainen Teemu
kokoonpanija
Kortepohja

Perkiö Pirjo
eläkeläinen
Kuokkala

Puhakka Ilkka 
sosiaalityöntekijä
Lohikoski

Reinikainen Pertti
toiminnanjohtaja
Kypärämäki / Köhniö

Ritsilä Jari (sit)
KTT, dosentti
Keskusta

Saarela Kerttu
ruokapalvelutyöntekijä, 
eläkeläinen
Säynätsalo

Sahindal 
Anna-Leena 
liikuntasuunnittelija
Kuokkala

Salonen Reijo
koneenkokooja
Säynätsalo

Savolainen 
Meeri (sit)
opiskelija
Kuokkala

Tanskanen 
Jani (sit)
opiskelija
Keskusta

Taylor Samuel
terveydenhoitaja
Keskusta

Tossavainen 
Pentti
eläkeläinen
Säynätsalo

Uutela Leena
perhepäivähoitaja, 
yrittäjä
Tikkakoski

Valtonen Keijo
eläkeläinen
Keljonkangas

Viitanen Eija
insinööri
Kypärämäki / Köhniö

Väliniemi Tuulikki
eläkeläinen, 
kirkolliskokousedustaja
Keltinmäki

Vänni Hilkka
sisustus- ja 
remonttisuunnittelija
Kypärämäki   

Honkonen Raimo
rakennusmestari
Aholaita/Halssila

Jos tarvitset kulje-
tusta vaalipäivänä 
9.11, ota yhteys 
Marjatta Hynyseen 
p. 045 670 6789. 
Varaa kuljetus 
hyvissä ajoin!
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Seurakuntavaalit ovat nyt 
ajankohtaisimmillaan. Ennak-
koäänestysaika on 27. - 31.10. 

Äänestyspaikkoja on useita 
kaikkina päivinä. Näitä ovat
Kirkkoherranvirasto, os. Teller-
vonkatu 5, joka päivä klo 9.00 
- 18.00, Huhtasuon kirkko, ma 
- to klo 9.00 - 20.00 ja pe 9.00 - 
18.00 ja Lohikosken koulu ma 
ja pe klo 15.00 - 18.00.
Ennakkoäänestyspaikkoina toi-
mivat lisäksi marketit ja monet 
muut pisteet ympäri seurakun-
taa. Toivon sydämestäni, että 
käytte äänestämässä jo ennak-
koon jollakin Teitä lähellä sijait-
sevalla äänestyspaikalla.
Varsinaisena äänestyspäivänä, 
sunnuntaina (isänpäivänä) 9.11. 
klo 11.00 - 20.00 seurakunnan 
ainoana äänestyspaikkana toi-
mii Taulumäen kirkko.
Olen jälleen ehdokkaana seura-
kuntavaaleissa. Minulla on me-
neillään viides kausi seurakun-
nan luottamustehtävissä. Olen 
Olen hankkinut kokemusta 
kirkkovaltuustosta ja -neuvos-
tosta, lähetystyön johtokun-
nasta ja alueneuvostosta. Alue-
neuvostossa olen toiminut heti 
niiden perustamisesta lähtien; 
toimin nyt toista kautta sen pu-
heenjohtajana.

Myös hiippakuntavaltuutetun 
työ on syventänyt näkemyk-
siäni seurakunnan toimintojen 
laaja-alaisuudesta sekä sen toi-
mintatapojen perusperiaatteis-
ta.
Alueneuvostot ovat viime aikoi-
na yhä enemmän saaneet kan-
taakseen vastuuta seurakunnan 
toiminnoista, mm. henkilöstön 
valinnoista.
Vuosien kuluessa seurakunnas-
samme on kehitetty strategioita, 
joiden avulla ohjaamme toimin-
taamme; palvellaksemme hyvin 
ja inhimillisesti seurakuntalai-
sia - ihmisiä - ja pitääksemme 
edelleen viisaasti huolta yhtei-
sistä varoistamme.
Seurakunnan suurimmat ku-
luerät ovat kiinteistö- ja hen-
kilöstömenot. Näihin koh-
distuvat myös raskaimmat 
säästövelvoitteet. Säästäminen
on toki tärkeätä, mutta sitä ei 
pidä tehdä toiminnan kustan-
nuksella.
Seurakunta on ottanut myös en-
tistä enemmän taloudellista vas-
tuuta heikompiosaisista lähim-
mäisistämme. Seurakunta tukee 
mm. ruokapankkia ja on yhdes-
sä vapaaehtoisten kanssa  järjes-
tämässä Huhtasuon ruokailtoja. 
Ihmisten ahdinko on seurakun-
nassa tuttua, mutta erilaista sen 
eri sen osissa. Seurakunnat ovat 
moninaisten muutospaineiden 
alla kuten kunnatkin. Alueseu-
rakuntamalli on jäämässä pois, 
ja uutta mallia kehitellään ti-
lalle.  Näen seurakunnan tär-
keäimmiksi tehtäviksi - Sanan 
välittämisen lisäksi -oikeuden-
mukaisuuden välittämisen ja lä-
himmäisestä huolen pitämisen. 
Numeroni on 123.

Marjatta Hynynen

PAU:N KESKI-SUOMEN OSAST Ry. 
ONNITTELEE LOHIKOSKEN 

SOS.DEM. Ry:Tä

Jyväskylän kaupunginjoh-
taja Markku Andersson 
on saanut toimistaan ko-
vaa arvostelua. Monet ovat 
ymmärtäneet että kaupun-
ginjohtajalla on päätösval-
taa moniin asioihin.
   Kaupunginjohtajan val-
ta perustuu siihen, mitä 
hän virkamiehenä esittää 
kaunpuginhallitukselle ja 
valtuustolle päätettäväksi. 
Kokoomuslaisella kaupun-
ginjohtajalla on kovat oi-
keistolaiset arvot keskiössä 
ja tavoitteena yksityistämi-

nen: ”jokainen on oman 
onnensa seppä”.
   Vaihtoehtona on sosiaa-
lidemokraattiset arvot: ke-
tään ei jätetä yksin, tasa-ar-
vo ja oikeudenmukaisuus. 
Nämä ovat keskeisiä arvoja, 
joiden pohjalta odotamme 
uuden kaupunginjohtajan 
esityksiään luottamuseli-
mille tekevän. 
   Timo Koivisto on pa-
ras valinta ehdolla olevis-
ta ehdokkaista. Hänellä 
on pitkä ja monipuolinen 
kokemus yhteiskunnan eri-

laisissa tehtävissä. Sosiaali-
demokraattinen arvopoh-
ja on hyvä pohja vaativaan 
tehtävään. Hänellä on vi-
sio, mistä menoja karsitaan 
niin, että ne kohdistuvat oi-
keudenmukaisesti kaikkiin 
kaupunkilaisiin ja miten 
saadaan uusia työpaikkoja.
Lohikosken/Huhtasuon 
Demarit tukevat Timo Koi-
viston valintaa uudeksi Jy-
väskylän Kaupunginjohta-
jaksiOlen 27-vuotias yhden lap-

sen isä Kortepohjasta.  Am-
matiltani olen kokoonpanija 
ja toimin myös työpaikkani 
pääluottamusmiehenä sekä 
Jyväskylän metallityöväen 
ammattiosasto 26:n puheen-
johtajana.  Yhteiskunalli-
sessa toiminnassa olen ollut 
mukana jo muutamia vuosia. 
Erityisesti Ammattiyhdis-
tysliikkeessä olen toiminut 
aktiivisesti Metalliliitossa ja 
sen Sosialidemokraattisessa 
ryhmässä. 
   Seurakuntavaaleihin mukaan 
lähteminen oli siis minulle 
luonnollista jatkumoa poliit-
tiselle toiminnalleni. Vaaleissa 
haluan erityisesti nostaa esille 
diakoniatyön ja kaiken mahdol-
lisen avun antamisen erityisesti 
nuorille, lapsiperheille ja syr-
jäytyneille/päihderiippuvaisil-
le. Jotta tätä kaikkea voitaisiin 
tehdä on seurakunnan talous 
tietysti oltava kunnossa ja siinä 
onkin toinen pääkohtani. Seu-
rakunnan taloudenhoidon on 

oltava vastuullista ja järkevää, 
jotta olisi kakku josta siivuttaa 
paloja. Lisäksi olisi seurakun-
nan hallinnoinnin tulevaisuu-
den kannalta erittäin tärkeää, 
että varsinkin nuoria pääsisi li-
sää seurakunnan luottamusteh-
täviin. He voisivat tuoda uusia 
raikkaita tuulia seurakunnan 
hallintoon ja toimintaan muu-
tenkin. Kehotankin nyt kaik-
kia aktiivisuuteen ja uurnille.

Teemu Parantainen

äänestämällä vaikutat - seurakunnassakin

Nuorta energiaa kirkkovaltuustoon!

KAUPUNGIN jOHTAjAKSI 
PArAS

Tmi

Pekka Peura
- Peruskorjaus - Sisustustyöt
- Kosteusvahinkotyöt - (kuivauskalusto)
- Asbestityöt (purkuluvat ja -kalusto)

Katajatie 12 40250 Jyväskylä
Puh. 0400 541 997

Alasinkatu 1-3 | 40320 Jyväskylä | p. (014) 337 2250 
www.yrityskonsultit.com 

Päätöksiä tehdään 
arvailemalla ja järkeilemällä 

– vastaamme jälkimmäisestä.

Ehdokas Pirjo Perkiö 
esitelyssä 
Hei, asun Kuokkalassa ja olen 
eläkkeellä. Olen toiminut va-
paaehtoisena Lohikosken- ja 
Kuokkalan seurakunnissa sekä 
Aseman Pysäkillä ja vuosittai-
sissa joulutempauksissa. Lisäksi 
olen ollut kaksi kertaa aiem-
min varajäsenenä seurakunnan 
edustossa. Harrasta myös lu-
kemista. Kirjojen suhteen olen 
ihan kaikkiruokainen.

Pirjo Perkiö

Kavalkadi näytelmä Tehtaan valoista Lohi-
kosken valoihin, saa ensi esityksensä 8.11 
ja toinen näytös 9.11 Lohikosken kou-
lulla kello 13.00.  Jarmo Zitting ohjasit-
te 10 vuotta sitten Lohikosken Sosialide-
mokraattien 100 v historia näytelmän, nyt 
tämän kaupunginosa näytelmän. Miten 
näytelmän sanoma poikkeaa edeltäjästään? 
Mitä voisitte kertoa lukijoille ennakkoon?
Nyt Isänpäivä viikonloppuna esitettävä 
kavalkadi kertoo tarinoita ihmisistä jot-
ka ovat asuneet ja rakentaneet Lohikos-

kea.  110 vuoden aikana on Lohikoskel-
la tapahtunut paljon. Tämä esitys tuo 
esille tavallisten lohikoskelaisten aja-
tuksia tapahtumista eri vuosikymme-
nillä.  Jos nyt jotain tapahtumia nostan 
esiin, niin näytelmässä rakennetaan Lah-
jaharjua, ollaan peltotöissä Paloniemes-
sä, tietenkin saunotaan, unohtamatta 
tietenkään Koskenharjua ja pesäpalloa.  

Siis lyhyt oppimäärä Lohikosken historiaa.
Ohjaaja Jarmo Zitting

Lohikosken historiaa

Lokakuussa suljettiin Lo-
hikosken päiväkeskus si-
säilmaongelmien vuoksi. 
Samoissa tiloissa toimivat 
kotipalvelun ja kotisai-
raanhoidon taukotilat, sekä 
avopalvelun ohjaajan toi-
misto. Nyt henkilökunta 
on siirretty Luttisen päi-
väkeskukseen Palokkaan. 
Samoin Lohikosken päi-
väkeskuksen asiakkaina 
käyvät vanhukset ohja-
taan Palokkaan, Ritopoh-
jantie 23 sijaitsevaan päi-
väkeskukseen. Monelle 
lohikoskelaiselle ikäihmi-
selle kolmen kilometrin 
matka on liian hankala.

Lohikosken päiväkeskus 
toimi Nuottakatu 3 ker-
rostalossa,  jonka omis-
taa Jyväskylän Vuokra-
asunnot Oy. Yläkerroksien 
asuinhuoneet on vuokrat-
tu vanhuksille.  Heille päi-

väkeskuksen toiminta tar-
josi päivittäiset ateriat, 
saunapalvelut ja monenlai-
sen avun. Lisäksi päiväkes-
kuksessa järjestettiin paljon 
yhteisiä tilaisuuksia ja kult-
tuuritarjontaa. Päiväkes-
kuksen palveluita käyttivät 
ahkerasti myös muut lähi-
alueella asuvat ikäihmiset. 

Menetys on suuri. Heille 
jotka eivät jaksa itse valmis-
taa ruokaa, ateriat toimittaa 
nyt kotiin Kylänkattaus. Se 
ei korvaa yhdessä nautittua 
ateriaa päiväkeskuksen sa-
lissa, eikä yhteisiä hetkiä, 
jotka toivat iloa asumi-
sen arkeen. Taloon jäävil-
le vanhuksille jäi alakerran 
saunomismahdollisuus. Lä-
hialueen vanhuksia siellä ei 
enää saunoteta. Voidaan-
kin kysyä, onko talo yleen-
sä saunoineen ja tiloineen 
terveellinen asuinpaik-

ka, kun sieltä henkilökun-
ta läksi hometta pakoon.
Tällä hetkellä ei ole tietoa 
mikä on päiväkeskuksen 
kohtalo, eikä tiettävästi ta-
loon liittyvä peruskorjaus-
suunnitelmaa ole olemassa.

Viedäänkö Lohikoskelta 
kaikki palvelut? Vuodes-
ta toiseen kirjasto on ollut 
lakkautusuhan alla. Aktii-
viset toimijat saivat kirjas-
ton pysymään. Vanhukset 
yksin eivät jaksa puolus-
taa oikeuksiaan ja vaatia 
terveellistä asumisympä-
ristöä itselleen. Nyt lak-
kautettiin päiväkeskus. 
Näyttää siltä, että Lohi-
koskelta viedään palve-
lut yksi toisensa perään. 
Emme voi hyväksyä sitä.
   
  
Lohikosken Sosiaalidemo-
kraatit

Lisää supistuksia, ovet kiinni 
Lohikosken päiväkeskuksessa!

Suosi suomalaista – käytä lähialueesi palveluita

•  Mattojen kone- ja laakapesu
•  Peitot, petauspatjat ja tyynyt
•  Sohvakalustojen pesut
•  Tekstiilipesurin vuokraus
•  Siivousaineet ja -välineet
•  Kiinteistömatot

�  Olemme facebookissa!

Kuljetuspalvelu  •  Avoinna ma-pe 8–17

AVATTU UUSI MATTOPESULA

�
PALOKANKAANTIE 7

40320 JYVÄSKYLÄ

044 760 7787

www.pesumestarit.fi
• Mattojen kone- ja laakapesu
• Peitot, petauspatjat ja tyynyt
• Sohvakalustojen pesut
• Työvaatteiden pesut
• Tekstiilipesurin 
   vuokraus
• Siivousvälineet
• Pesuaineet
• Siivouskoneet
• Paperit ja jätesäkit
• Kiinteistömatot

AVATTU UUSI MATTOPESULA

•  Mattojen kone- ja laakapesu
•  Peitot, petauspatjat ja tyynyt
•  Sohvakalustojen pesut
•  Tekstiilipesurin vuokraus
•  Siivousaineet ja -välineet
•  Kiinteistömatot

�  Olemme facebookissa!

Kuljetuspalvelu  •  Avoinna ma-pe 8–17

AVATTU UUSI MATTOPESULA

�
PALOKANKAANTIE 7

40320 JYVÄSKYLÄ

044 760 7787

Kuljetuspalvelu • 
Avoinna ma-pe 8-17

Voit vuokrata Kolikkotupaa perhejuhliin,  koulutus-, kerho- 
tai kokoustilaksi. Käytössä on 50 hengen kerhohuone ja 

15 hengen kabinetti keittiö. 
Kolikkotupa, Kolikkotie 2. C Holsti

Varaukset: Pirkko Pirtinsola puh.041 5444901                                                                                            
pirkko.pirtinsola@pp.inet.fi

KOLIKKOTUPA ON  MONIEN 
MAHDOLLISUUKSIEN PAIKKA

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!



AALTO-SALI
Tyyliä tilaisuuksiin

AALTO-SALI
Parhaalla paikalla

Väinönkatu 7

JYVÄSKYLÄ

010 231 4400

www.aaltosali.fi

140 x 115 mm

Kilpailukykyiset edut ja palvelut kuuluvat  
kaikille Osuuskunta Tradekan jäsenille vuo- 
den ympäri. Nämä edut saat aina näyttämäl-
lä Tradekan jäsenen PINS-korttiasi. Jäsen- 
etuina mm. -30 % alennus päivän huone-
hinnasta kaikissa Restelin hotelleissa ja kyl- 
pylöissä, ruokaravintoloissa alennus on -20 % 
ja pikaruokapaikoissa -10 %. 

Lisätietoa www.tradeka.fi.

OSUUSKUNNAN JÄSENILLE 
EDUT OVAT ARKIPÄIVÄÄ
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OSK_Edut_82x110mm.indd   1 3.10.2014   10.57

Vasarakatu 21,  
40320 JYVÄSKYLÄ  
Puh. 010 666 3930 

Ark. 8–17, sesongissa, la 9–14

Meiltä löydät useita eri merkkejä.  
AINA EDULLISESTI.

HUIPPUEDULLISESTI  
TALVIRENKAAT 

MONIPUOLINEN TALO AUTOASI VARTEN

autoasi.fi
Esim. 4 kpl vannetöineen

Hinnat ilman allevaihtoa

175/65x14 269 € 205/55x16 319 €
185/65x14 269 € 225/50x17 410 €
185/65x15 275 € 225/45x17 395 €
195/65x15 289 € 225/40x18 429 €
215/65x16 349 € 195/70R15C 369 €
205/60x16 329 € 205/65R16C 399 €
Kysy myös muita kokoja! 

Päivittäin
vaihtuva

LOUNAS

750

Syö niin paljon 
kuin jaksat!

Puh. 014 677 053
Olemme osoitteessa

Ahjokatu 14 – 16
Seppälän liikekeskus.

TERVETULOA!

Arkisin 7-17
Lauantaisin 8-14 

Palokakaan tie 23 
Ja lähikaupassasi

Ravintola 
Vemmelsääri

Aukioloajat  
Ma-To 09-24 (02)
Pe-La  09-02
Karaoke   klo. 21.00
Su 10-22(24) 
Bingo klo.16.00

Nevakatu 1 
40340 Jyväskylä
P. 050 5711 335

Tervetuloa!

Suosi suomalaista – käytä lähialueesi palveluita

Sulun Kiinteistönhoito Oy

Isännöinti-, 
siivous- 

ja kiinteistön-
hoitopalveluja 
vuodesta 1973

Ahjokatu 26, 40320 Jyväskylä
Puhelin 0108209300

www.sulunkh.fiISA

Oman alueesi
pizzeria

Pupuhuhdantie 4, 40340 Jyväskylä, 
p. 040 680 1736

www.pizzeriafemin.net

Kotiinkuljetus 8 km!

”Pellolta pöytään”
Palvelemme teitä 

Leipomomyymälässämme

Kauneus ja 
jalkahoitola

Anne-Maaret

Kampaamo
Marjut Petäjäaho

puh. 014-676 203
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

puh. 014-272 027
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä
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