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pääkirjoitus

Kesäkuun alkua ovat leiman-
neet sekä Kokoomuksen, että 
Keskustan puoluekokouk-
set.  Tahti hallituspuolueiden 
kokouksissa on odotettu ja 
samaa vähäosaisia ja työttö-
miä kurittavaa linjaa lienee 
tulossa jatkossakin. Suuri 
kysymysmerkki eli Sote-
uudistus on vaikeuksissa. 
Hallituksen ykköshankkeen 
perustuslailliset ongelmat 
näyttävät siirtävän hanketta 
hamaan tulevaisuuteen.

Silmiinpistävää ja samalla 
huolestuttavaa on pääministe-
ri Juha Sipilän lausuma Kes-
kustan puoluekokouksessa. 
Puhe oli etukäteen kirjoitettu 
ja tarkasti siteeraten Sipilää 
Suomen pääministeri totesi 
seuraavaa:
”Nyt on tärkeintä muistaa 
se, että Suomelle tärkeintä 
on uudistuksen aikaansaami-
nen – viedään tämä nyt vaan 
bolshevistisella rauhallisuu-
della maaliin.”

Pääministerin lausuma he-
rättää kahtalaisia ajatuksia 
ja kumpikaan ei erityisem-
min miellytä:  Arvostaako 
pääministeri bolshevistista 
rauhallisuutta johtajan ja tässä 
tapauksessa erityisesti poliitti-
sen johtajan ominaisuutena ? 
Vai puuttuuko pääministeriltä 
alkeellisinkin historian tietä-
mys ja historian taju ?

Onko pääministeri siis valmis 
ajamaan läpi yhteiskunnan 
enemmistön edun vastaisia 
uudistuksia keinoja kaihta-
matta ja seurauksista piittaa-
matta ?

Katsotaanpa hieman lähem-
min millaisia kaikuja histo-
riasta pääministerin lausuma 
tuo.

Bolshevistisella rauhallisuu-
della Lenin palautti Venäjälle 
kuolemanrangaistuksen heti 
valtaan noustuaan, talonpoi-
kien maaomaisuus pakko-
kollektivoiitin ja demokrati-
aa kannattaneita vastustajia 
murhattiin . Yhtä rauhallisesti 
bolsevikit teurastivat keisari 
Nikolai II:n vaimoineen ja 
lapsineen Ipatjevin talon kel-
larissa Jekaterinburgissa.

Leniniä seurannut Stalin oli 
kiihkeä bolsevikki. Stalinin 
kerrotaan todenneen: ”Yhden 
ihmisen kuolema on murhe-
näytelmä, miljoonan kuole-
ma tilastotiedettä.” Stalinin 
pitkään syntilistaan luetaan 
kuuluvan parinkymmenen 
tuhannen suomalaisen emi-
granttikommunistin murhaut-
taminen Neuvosto-Karjalassa 
1930-luvun terroriaallossa.

Bolsevikkien ajatusmaailmaa 
leimasi proletariaatin dik-
tatuuri. Tämän ajatusmallin 
arvioidaan tuottaneen jopa 
sata miljoonaa ruumista eri 
puolilla maapalloa.

Bolsevismin lisäksi toinen 
1900-luvun hirviöuskonto, 
kansallissosialismi, arvosti 
rauhallisuutta, viileyttä ja 
järjestelmällisyyttä. Monet 
yritysjohtajat, mm. Henry 
Ford Yhdysvalloista, olivat 
ihastuneita ennen toista maa-
ilmansotaa Hitlerin johtamien 
kansallissosialistien järjestel-
mällisyyteen. Tällä jarjetel-

mällisyydellä toteutettiinkin 
sitten juutalaisten joukkotuho.  
Bolshevikkien ja kansallisso-
sialistien rauhallisuudessa oli 
paljon samaa,

Huolestuttavinta Sipilän pu-
heessa on se, että hän puhui 
bolshevistisesta rauhallisuu-
desta harkitusti ja sitä ihail-
len.

Sipilä on taustaltaan ja ole-
mukseltaan yritysjohtaja. 
Nyt hän on Suomen vaiku-
tusvaltaisin poliitikko, jo 
neljättä vuotta. Ei siis mikään 
aloittelija. Hänen puheitaan 
seurataan ja siteerataan myös 
maamme rajojen ulkopuolella. 
Hän rakentaa Suomi-kuvaa.

Kenenkään arvostetun ja vas-
tuunsa tuntevan poliitikon 
ei pidä ihailla bolshevistista 
rauhallisuutta tai kansallisso-
sialistien järjestelmällisyyttä.

Allan Kemiläinen
Lohikosken-Huhtasuon 
Sosialidemokraatit ry:n 
puheenjohtaja
allan1.kemilainen@gmail.com

Pelottavaa puhetta pääministeriltä

Suomen Yrittäjien puheen-
johtaja Mikael Penttilä on 
ottanut hampaisiinsa sosiali-
demokraatit. Tämä siitä huo-
limatta, että SDP on tehnyt 
tälläkin vaalikaudella useita 
esityksiä pienyrittäjien ase-
man parantamiseksi. 

SDP on esittänyt useita kym-
meniä miljoona maksavan 
tehottoman yrittäjävähen-
nyksen poistamista. Vähen-
nyksestä suurin osa menee 
suurituloisille yrittäjille. 
SDP on esittänyt yritystu-
kien tilalle useita kustan-
nustehokkaita ja kannusta-

via malleja. Toimenpiteillä 
olisi työllisyyttä parantava 
vaikutus.  Samalla monen 
pienituloisen yrittäjän asema 
helpottuisi.

Monien pienyrittäjien on 
vaikea päästä työntekijän 
palkkatasoon ja jotkut ovat 
joutuneet yrittäjäksi puoli-
pakolla. Liikeellä on väärää 
tietoa SDP:n politiikasta. 

SDP:n uusi veropoliittinen 
ohjelma siirtäisi verotuksen 
painopistettä omistamisen ja 
pääoman suuntaan. Verotuk-
sen aukkoja ja veropohjaa 

tulee tiivistää.  Edellämai-
nittuihin kuuluvat mm:
– Listaamattomien osakeyh-
tiöiden osinkoverouudistus.                                                                                                       
– Kiinteistöomistamisen 
veropohjan tiivistäminen.                                                                                                                  
–  Rahoitusalan arvonlisävero.                                                                                                                                   
– Kansainvälinen veronkier-
ron vastainen ohjelma ja                                                                                                                                   
harmaan talouden torjunta                                                  

SDP:n veropoliittinen ohjel-
ma on luettavissa verkossa 
puolueen sivuilta:
sdp.fi/fi/vero-ohjelma

Yrittäjä Petri Rantanen

SDP on myös yrittäjien puolue

Julkaisija ja kustantaja: 
Lohikosken-Huhtasuon Demarit
Päätoimittaja:Allan Kemiläinen
Toimitussihteeri: Tony Melville

Lehti verkossa: 
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Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit ry
Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C, 
40320 Jyväskylä

www.sdplohikoski.fi

Historiakirjoja myynnissä 
Tehtaan valoista 
kaupunginvaloihin
- Lohikosken alueen historiaa

Työväentalolta Kolikkotuvalle
- Lohikosken 
sosialidemokraattien historiaa

045 679 8234 
Raimo Rajanen

Aatteen mies 
Tourulasta
- Raimo Rajasen 
muistelmat

Taistelu vallasta 
Tourulan tehtaalla 
- Muistelma ryhmätoi-
minnan saavutuksista 
1970 - 1980

Keskustapuolueen entinen 
puoluesihteeri  Jarmo Korho-
nen, nykyinen soteuudistuksen 
konsultti lausui Iltalehdessä 
18.5.2018. ”Tässä viedään kun-
tien päätösvalta järjestää pal-
velut. Viedään 60 % rahoista. 
Ainoa, joka vahvistuu on valtion 
rooli. Maakunnat eivät pysty 
toimimaan tällä järjestelmällä 
ellei tule maakuntaveroa. Se 
tullee väistämättä 2020-luvulla.                                                                                         
Valtio kaappaa suurten kau-
punkien rahat ja vallan.                                                                                                    
Valinnan vapaus tarkoittaa  si-
tä, että syntyy suppean palvelun 
sotekeskuksia sekä yksityisellec 
että julkiselle puolelle. Palvelut 
keskittyvät maakuntakeskuk-
siin. 

Moni maakunta joutuu talous-

vaikeuksiin uudistuksen myötä. 
Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaa 
joutuu tekemään 20 miljoo-
nan säästöt, koska rahaa on 
tulossa niin vähän.  Lisäksi 
on varauduttava 30 miljoonan 
vuokramenojen kasvuun ja 
vielä 5 miljoonan järjestäjäku-
lujen kasvuun. Maakunta joutuu 
tekemään lähes 10 miljoonan 
säästöt nykyiseen verrattuna 
ennen kuin toiminta alkaa.  
Toisin sanoen edessä on mo-
nessa maakunnassa mittavat 
YT- neuvottelut.                               

Valinnanvapaus suun-tervey-
denhoitoon vuonna 2023 tulee 
räjäyttämään kustannukset. 
Johtuu siitä, että ihmisten nyt 
itse maksamista hoitokuluista 
merkittävä osa siirtyy yhteis-

kunnan maksettaviksi.

Uudistuksen piti hillitä menoja 
2020 mennessä 3 miljardia. 
Tavoite oli hyvä, mutta jää unel-
maksi. Kustannukset tulevat 
kasvamaan 10 vuotta samalla 
tavalla kuin nytkin. 

Tavoite 3 miljardin säästöistä 
tulee kääntymään 3 miljardin 
menojen kasvuksi.”                                                                                                              

Nämä ovat asioita, joita tuleva 
maakuntavaltuusto ja lauta-
kunnat joutuvat käsittelemään. 
Uhkakuvien torjumiseksi kan-
natta käydä äänestämässä so-
sialidemokraatteja tulevissa 
vaaleissa.

Toimitus

Terveydenhuollon mullistus

”e-Pohjoinen Jyväskylä” aukoo
uusia uria
Pohjoinen Jyväskylä-lehti 
ilmestyy tästä lähtien myös 
sähköisessä muodossa. Pa-
perilehti ilmestyy edelleen 
ainakin kaksi kertaa vuo-
dessa keväällä ja syksyllä. 
Ainakin kesällä ja talvella 
voimme palvella lukijoita 
sähköisen lehden muodos-
sa. 

Sähköinen lehti on helppo 
lukea päätelaitteella, puheli-
mella tai tabletilla melkeinpä 
missä vaan. Sähköinen lehti 
jaetaan myös Facebookin 
ja sähköpostilistojemme 
kautta. Otamme mielelläm-
me vastaan juttuja, kuvia ja 
kehittämisehdotuksia leh-
temme tiimoilta.

Tony Melville

Tätä kirjoittaessani on 
selvää, että kepun unel-
ma maakuntavaaleis-
ta siirtyy lokakuulta 
myöhäisempään ajan-
kohtaan. 

Tervettä maalaisjär-
keä ei tunnu löytyvän. 
Hallitus ei halua pitää 
maakuntavaaleja edus-
kuntavaalien yhteydessä 
keväällä 2019. Kuitenkin 
jatkossa maakuntavaa-
lit tiettävästi pidetään 
yhdessä kuntavaalien 
kanssa. Maakuntavaalit 
ovat tärkeät vaalit, kos-
ka maakuntavaltuusto ja 
lautakunnat tulevat päät-
tämään mm. sosiaali- ja 

terveysasioista. Ensim-
mäiset kaksi vuotta ovat 
erityisen tärkeät. Tuona 
aikana rakennetaan maa-
kuntahallinto. 

 Tämän ovat ymmärtäneet 
ja lupautuneet ehdolle 
maakuntavaaliin Lohi-
kosken – Huhtasuon Sosi-
alidemokraattien riveistä 

seuraavat henkilöt: 
Jarno Kemiläinen, 
Marjatta Hynynen, 
Irmeli Huuskonen, 
Mika Rajanen, Juha 
Paananen ja  Katja 
Mäkelä. Lisää nimiä 
varmaan vielä tulee. 

Tehdään Keskusta-
puolueen vuosikym-

menien maakuntahallin-
tounelmasta suurvoitto 
demareille. Siitä sitten 
on hyvä edetä  koh-
t i  eduskuntavaaleja .                                                                                                                                

Toimitus RTR

Tehdään Kepun 
unelmasta 

painajainen
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Droonit eivät ole uusi kek-
sintö, itse asiassa niitä on 
käytetty joko automaatti- tai 
kauko-ohjauksella sodan-
käynnissä yli sata vuotta. 
Nykyään niitä käytetään 
valokuvauksen, kartoitu-
Aksen sekä rakennusten ja 
siltojen kuntotarkistuksien 
lisäksi pakettien ja jopa 
ihmisten kuljettamiseen. 
Esimerkiksi verkkokauppa-
jätti Amazon on kokeillut 
pakettien jakamista droo-
nilla ja Kiinassa maailman 
ensimmäinen droonitaksi on 
otettu käyttöön. 
Drooneja on saatavilla kai-
ken muotoisia ja kokoisia, 
mutta kuluttajamallit ovat 
yleensä kevyitä kameralla 
varustettuja nelikopterei-
ta, joiden hinta vaihtelee 

kahden sadan ja kahden 
tuhannen euron välillä. Täs-
sä segmentissä kiinalainen 
valmistaja DJI on markki-
najohtaja. 
Innokas valokuvaaja ja vi-
deobloggaaja Tony Mel-
ville hankki ensimmäisen 
drooninsa keväällä 2018 
ja on siitä lähtien hionut 
pilottitaitojaan ahkerasti. 
Droonin lennättäminen tur-
vallisesti on suhteellisen 
helppoa automatisoitujen 
toimintojen johdosta, mutta 
korkealaatuisten videoku-
vien saaminen on todella 
vaativaa. Useat toiminnot, 
kuten liikkeelle lähteminen 
ja laskeutuminen takaisin 
lähtöpaikalle voidaan 
hoitaa sekä manuaalisesti 
että automaattiohjauksella. 

Suurimmat haasteet ovat siis 
esteiden, esimerkiksi puiden 
ja rakennusten välttäminen, 
sähköiset häiriöt sekä hanka-
lat sääolosuhteet, varsinkin 
voimakkaat tuulet. 

Droonin lennättäminen on 
tiukasti määräyksin säädel-
tyä. Yleisesti ottaen maksimi 
lentokorkeus on 150 metriä 
ja drooniin on koko ajan 
oltava katkeamaton näköyh-

teys eli englanniksi VLOS 
(= visual line of sight). Len-
tokenttien ympärillä sekä 
erityisillä vyöhykkeillä, esi-
merkiksi Jyväskylän alueel-
la, droonin lennättäminen 

on tiukemmin säädeltyä. 
Lentäminen ihmismassojen 
yläpuolella on sallittu vain 
poikkeustapauksissa. Riski 
henkilö- tai omaisuusvahin-
koihin on suhteellisen pieni, 
mutta vastuuvakuutuksen ot-
tamista suositellaan vahvasti 
kaikille droonin omistajille. 
Droonien käytön ennuste-
taan lisääntyvän räjähdys-
mäisesti seuraavien vuosien 
aikana. Erään englantilaisen 
selvityksen mukaan droo-
nien tuotto voisi olla jopa 
kaksi prosenttia bruttokan-
santuotteesta, se voisi luoda 
satojatuhansia työpaikkoja 
sekä piristää taloutta 48 
miljardilla eurolla vuoteen 
2030 mennessä. Droonit 
ovat kirjaimellisesti läh-
dössä lentoon, vain taivas 
rajanaan. 

Teksti ja kuvat:
Tony Melville

3

Drooni, miehittämätön ilma-alus, on nyt kuuma puheen-
aihe. Drooneja käytetään jo nyt moniin hyödyllisiin tar-
koituksiin ja uusia käyttökohteita keksitään jatkuvasti 
lisää. Toisaalta, jos droonia lennätetään vastuuttomasti, 
varsinkin lentokenttien läheisyydessä tai massatapahtu-
mien yläpuolella, mahdollisuudet vakaviin vahinkoihin 
tai jopa ihmishenkien menetyksiin kasvavat.

Ilmailusta voi nauttia myös ilman lupakirjaa. 
Tony Melville droonin ohjaimissa kesämökin 
rannalla.

Vain taivas rajana

Droonin kamera pystyy 4K-laatuun. Hidastuskuvat onnistuvat myös.

Kolikkotupa, 
Kolikkotie 2 C 
Holsti

KOLIKKOTUPA ON MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN PAIKKA

Perhejuhliin,koulutus-,kerho- 
tai kokoustilaksi. Käyttöösi on 
vuokrattavissa 50 hengen 
kokoustilat, 15 hengen kabinetti
ja keittiö. Edullinen vuokra.
 

puh. 0400 542859
allan.kemilainen@pp.inet.fi 

Varaukset
Allan Kemiläinen 
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Jyväskylän talous näyttää 
pitkästä aikaa positiiviselta. 
Taloudenhoidon pitää myös 
tästä eteenpäin olla vastuul-
lista ja pitkäjänteistä. Talous-
tilanne antaa nyt mahdol-
lisuuden harkita satsauksia 
sellaisiin palvelutoiminnan 
kohteisiin, joissa tarve on 
suurin.

Näitä kohteita on erityisesti 
kasvun ja oppimisen pal-
veluissa, joiden resurssien 
vahvistaminen on sijoitus 
lapsiin ja nuoriin eli tulevai-
suuteen. Toivottavasti kaikki 
valtuustoryhmät ovat tästä 
yhtä mieltä, kun vuoden 2019 
talousarviota valmistellaan.

Varhaiskasvatus

Jyväskylän käyttämä raha 
varhaiskasvatuspalveluihin 
on euromääräisesti pienen-
tynyt viime vuosina, vaikka 
palvelun piiriin on tullut 
satoja lapsia lisää. Selkeitä 
parannuskohteita varhaiskas-
vatuksessa on useita.

Tänä vuonna tehty selvi-
tys ryhmäkokotilanteesta 
Jyväskylän eri päiväkodeissa 
puhuu karua kieltä: maksi-
miryhmäkoot ylittyvät usein 
monissa päiväkodeissa. Mak-
simiryhmäkoon tulisi olla 
suhdeluvun 1/7 mukainen (1 
aikuinen 7 lasta kohti).

Varhaiskasvatuksen henki-
löstön sairauspoissaolot ovat 
lisääntyneet vuonna 2017 
hälyttävästi. Lastentarhan-
opettajat ja lastenhoitajat 
alkavat olla äärirajoilla yli-
suuria ryhmiä opettaessaan ja 
hoitaessaan. Tilanteesta kärsi-
vät varsinkin ne lapset, jotka 
tarvitsisivat eniten tukea.

Osallistuminen varhais-
kasvatukseen on Suomessa 
alhaisella tasolla, noin 70 
% - Jyväskylässä jopa tämän 
alle eli noin 67 %. Muissa 
Pohjoismaissa osallistu-
misaste on noin 90 %. Yksi 
keino parantaa osallistumista 
on palauttaa subjektiivinen 
oikeus varhaiskasvatukseen, 
jota kaupunginvaltuustomme 
päätöksellään vuonna 2016 
rajasi.

Maksuttoman esikoulun 
laajentaminen koskemaan 
5-vuotiaita on kannatettava 
tavoite. Meneillään on asiaa 
koskeva valtakunnallinen 
kokeilu, johon varhaiskasva-
tuksen järjestäjät voivat seu-
raavan kerran hakea mukaan 
syksyllä 2018.

Kaikki edellä sanottu tarkoit-
taa sitä, että varhaiskasvatuk-
seen tarvitaan nykyistä enem-
män henkilökuntaa tekemään 
erittäin tärkeää kasvatustyötä, 
jonka positiiviset vaikutukset 
näkyvät lasten koko myöhem-
män elämän ajan. Riittävää 
laatua ei saada aikaan alimi-
toitetulla työntekijämäärällä. 

Perusopetus

Jyväskylä satsaa lähivuosina 
koulurakentamiseen erityi-
sesti alueilla, joilla väestön-
kasvu on suurin. Näitä alueita 
ovat Läntinen Palokka ja Kel-
jonkangas. Länsi-Palokkaan 
on tulossa uusi Savulahden 
päiväkoti-koulu ja Keljon-
kankaalle uusi yhtenäiskoulu. 
On tulevaisuuden kannalta 
hyvä, että saamme kasvavalle 
oppilasmäärälle lisää terveitä 
ja turvallisia koulutiloja.

Koulujen resurssoinnissa on 
kuitenkin useiden vuosien 
leikkauskuurin takia ongel-
mia.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja 
tavaroihin tarkoitettu mää-
räraha oli Jyväskylän perus-
kouluissa viime vuonna 1,95 
miljoonaa euroa ja vuonna 
2015 2,27 miljoonaa euroa 
– vähennys noin 14 %. Rahoi-

tustasokin on hyvin alhainen: 
oppilaskohtaisesti laskettuna 
määräraha on valtakunnalli-
sesti verrattuna erittäin pieni, 
mikä haittaa jo koulujen päi-
vittäistä perustoimintaa.

Koulupsykologeja lisättiin 
tälle vuodelle hieman, mutta 
edelleenkään lain edellyt-
tämä palvelun saantiaika 
ei aina välttämättä toteudu. 
Koulupsykologeja tarvitaan 
siis lisää, samoin kouluku-
raattoreita.

Perusopetuksen ryhmät on 
Jyväskylässä muodostettu 
nurinkurisesti: luokilla 1-6 
ryhmäkokojen keskiarvo on 
19,5 ja luokilla 7-9 18,1. 
Yleinen näkemys ja käytäntö 
valtakunnassa on se, että 
alimmilla luokilla on pienim-
mät ryhmäkoot (valtakunnan 
keskiarvo luokilla 1-6 on noin 
17 ja luokilla 7-9 noin 18). 
Sivistyslautakunta on maa-
liskuussa 2018 päättänyt, että 
perusopetuksen liian suuria 
ryhmäkokoja on lähivuosina 
pienennettävä erityisesti luo-
killa 1-6.

Myös perusopetuksen henki-
löstöllä sairauspoissaolot ovat 
lisääntyneet. Talouskiristyk-
set näkyvät koulujen arjessa. 
Ryhmäkokojen kasvun lisäksi 
uuden opetussuunnitelman 
vaatimukset ovat kuormitta-
neet opetushenkilöstöä.

Nyt tarvitaan harkittuja pää-
töksiä koulujen ja päiväkotien 
toimintaedellytysten paranta-
miseksi.

Juha Paananen
sivistyslautakunnan 

jäsen (sd.)

kuvat: 
Juha Paananen

Panostusta kasvuun ja oppimiseen

Kaupunki ja kaupunkilaiset tarvitsevat panostuksia nuoriin ja koulutukseen. Tietotekniikka on 
vahvasti läsnä kotona ja koulussa.

Varhaiskasvatus on eräs kasvukeskus Jyväskylän kipupisteistä. Resursseja tarvitaan pikaisesti 
lisää.

Posti säilytettävä Palokassa
Kun K-market Välipala tuhou-
tui tulipalossa hiljattain, Palo-
kan keskusta-alueen asukkailla 
heräsi huoli postipalveluiden 
tulevaisuudesta. Kaupan yh-
teydessä postipalvelut olivat 
toimineet juohevasti. 

Pelkona on, että palvelut siir-
tyvät isoihin marketteihin. 
Niin on käynyt jo Apteekille. 
Uskomme Palokan asukkaiden 
yhtyvän vaatimukseemme pos-
tin säilymiseksi alueella. Hyvä 
ja asukkaita palveleva paikka 
postille olisi S – Market, joka 

on sadan metrin päässä tuhou-
tuneesta K-marketista.

Palokan 
Sosialidemokraatit 

K - Market Välipalan tulipalo tuhosi monen yrittäjän ja työntekijän työn.
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7.6.2018 
Vain kaksi viikkoa sitten se saa-
pui, se uusi autoni, se päästötön 
biokaasuautoni!

Olin jo pitemmän aikaa poh-
tinut vähäpäästöisen auton 
hankintaa. Sähköhybridi vai 
biokaasuauto, siinäpä vasta 
pulma. Vaihtoehtoihin tutustu-
misen aikana vaa’ankieli alkoi 
kääntyä biokaasun puoleen; 
osin biokaasun päästöttömyy-
den ja osin biokaasuauton edul-
lisuuteen perustuen. Tiesitkö 
muuten, että biokaasuauto on 
ostohinnaltaan suunnilleen sa-
manhintainen kuin bensa-auto, 
mutta käyttökustannuksiltaan 
sitä lähes 30% edullisempi? 
Tämä vuonna valtio antaa vielä 
2 500 euron romutuspalkkion 

hävittäessäsi vanhan suurkulut-
tajasi uuteen vähäpäästöiseen 
sähkö- tai biokaasuautoon. 

Mustankorkean biokaasulai-
toksen rakentumisen myötä 
paikallinen biokaasu alkoi 
kiehtoa minua entistä enem-
män. Olisihan mukavaa sanoa 
ajelevansa perunankuorista ja 
muusta biojätteestä valmiste-
tulla päästöttömällä biokaasul-
la. Olisihan hienoa, jos voisin 
omilla autoiluillani edistää 
myös paikallistaloutta ja oman 
kaupunkimme työllisyyttä. 
Edistäisin siis paikallista kier-
totaloutta: biojäte ruokahävik-
keineen liikennebiokaasuksi 
ja kaasuntuotannosta jäänyt 
loppumäski ravinteineen edel-
leen mullantuotannon raaka-
aineeksi paikallista ruuantuo-
tantoakin edistämään. 

Kaasuauton hankintaan pää-
dyttyäni tutkin perusteellisesti 
erilaisia tarjolla olevia kaasu-
autovaihtoehtoja. Selvittelin 
autojen teknisiä ominaisuuk-
sia, luin testejä ja vertailuja, 
seurasin Facebookin Kaasua 
tankkiin -sivustoa, kyselin 
ja keskustelin. Tammikuussa 
viimein marssin määrätietoi-
sesti paikalliseen autoliikkee-
seen tuota henkilökohtaista 
ympäristötekoani tekemään, 
tilaamaan sen kaipaamani 
biokaasuauton. Pääsin en-
simmäistä kertaa elämässäni 
valitsemaan itse myös autoni 
värin, mikä tuntuu olevan 
meille monille naisihmisille 
autossa se kaikista tärkein juttu. 
Valitsin punaisen, tietty.  

Nyt ensimmäiset kilometrit 
autollani ovat jo takana. Bio-
kaasulla ajaminen tuntuu aivan 
samalta kuin bensa-autollakin 
ajo eikä kaasutankin tyhjen-
nyttyä bensaan vaihtumista 
edes huomaa. Ensimmäinen 
biokaasun tankkaukseni on niin 
ikään jo onnellisesti takana-
päin. Hieman jännittyneenä 

ajelin Mustankorkeaa kohti; 
olin toki kuullut, että tankkaa-
minen on helppoa, puhdasta ja 
nopeaa, mutta siitä huolimatta 
jännitin vähän, kuinka selviän 
sen kaasuputken kiinnittämisen 
ja irrottamisen kanssa. No, 
pienen pähkäilyn, kuvallisten 
ohjeitten – sekä paikalle sattu-
neen Mustankorkean avuliaan 
työntekijän avulla selvisin 
tehtävästäni loistavasti. Nyt 
osaan jo neuvoa toisiakin vasta-
alkajia. Soittakaa vaan, jos apua 
tarvitsette!

Tankatessani minua yllätti 
iloisesti se, että sain tankin 
täyteen viidellätoista eurolla. 
Tällä pienellä Ibizallani aje-

len kolmisensataa kilometriä 
yhdellä tankillisella kaasua. 
Lisäksi autossani on normaa-
likokoinen bensatankki, joka 
mahdollistaa yhdessä kaasun 
kanssa yli tuhannen kilometrin 
yhtäjaksoisen ajon. Ei siis hä-
tää, vaikka matka suuntautuisi 
pohjoiseen Suomeen, missä 
biokaasun tankkausasemia 
on vielä melkoisen harvassa. 
Etelässähän niitä alkaakin olla 
jo aika tiuhassa.

Teen työtäni Jyväskylän alueen 
resurssiviisauden ja kierto-
talouden edistämiseksi, siis 
työtä alueellisen kestävän hy-
vinvoinnin saavuttamiseksi, 
työllisyyden edistämiseksi ja 
paikallistalouden elinvoiman 
lisäämiseksi sekä tietenkin 
luonnonvarojen tuhlaamisen 
vähentämiseksi. Biokaasuau-
toni tuo minulle työhönikin 
lisää katu-uskottavuutta, eikö 
vaan?  Voin nyt kokemuksen 
syvällä rintaäänellä suositella 
auton vaihtamista harkitseville 
biokaasuauton hankintaa – ellet 
sitten olisi jopa valmis luopu-
maan kokonaan autostasi ja 
siirtymään eri liikkumismuoto-
jen sekakäyttäjäksi, kävelijäksi, 

pyöräilijäksi ja Linkkien käyt-
täjäksi. Se olisi se varmasti pa-
ras ja halvin vaihtoehto, myös 
oman terveytesi kannalta.

Pirkko Melville, FT, 
KTM

kehitysjohtaja
Jyväskylän kaupunki

kuvat: Tony Melville 

Kaasuttelen biokaasulla

Pirkko Melville ja upouusi SEAT Ibiza Style TGI

TGI-autossa on kaksi polttoainetankkia; 
täyskokoinen bensiinitankki ja kaasusäiliö.

Tule mukaan Lohikosken - Huhtasuon 
Demareiden toimintaan ! 

Lisätietoja puheenjohtaja Allan Kemiläiseltä 
p. 0400 542 859, allan1.kemilainen@gmail.com

Varapuheenjohtaja Raimo Rajaselta 
p. 045 679 8234, raimo.t.rajanen@gmail.com

Biokaasua saa Jyväskylässä jo kahdesta 
myyntipisteestä. Kolmas avataan loppuvuonna 
Seppälän Citymarketin pihaan.

Jarno Kemiläinen ehdolle 
eduskuntavaaleissa 2019
Lohikosken-Huhtasuon Sosia-
lidemokraatit Ry esitti koko-
uksessaan 27.5.2018 pääluotta-
musmies ja kaupungivaltuutettu 
Jarno Kemiläisen yhdistyksen 
eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Kemiläinen on 44-vuotias per-
heenisä. Perheeseen kuuluu 
vaimo Minna ja kaksi lasta, 
tyttö ja poika. 

Pääluottamusmiehenä Kemiläi-
nen toimii UPM Säynätsalon 
Vaneritehtaalla. Hän toimii 
myös Altekin johtokunnan 
puheenjohtajana. Kemiläinen 
harrastaa mm. jääkiekkoa ja 
sählyä. 

Vaalistartti tapahtuu Kolikkotu-
valla 14.6.2018 klo 17. Tervetu-
loa mukaan kampanjaan !

Vihreää valoa Hippos-hankkeelle

Jyväskylän kaupunginvaltuus-
to näytti toukokuun lopussa 
vihreää valoa Hippos2020-
hankkeelle, josta tulee val-
mistuessaan Pohjoismaiden 
merkittävin liikunnan, urheilun 
ja huippu-urheilun, terveyden-

edistämisen sekä hyvinvoinnin 
ja tapahtumien keskus. Jyväs-
kylän Hippos2020 yhdistää 
myös liikunnan tutkimuksen ja 
teknologisen tuotekehityksen 
kansainvälisesti merkittäväksi 
kokonaisuudeksi. Hankkeen 

budjetti on noin 220-250 mil-
joonaa euroa, josta lähes 90 % 
on yksityistä rahoitusta. Hank-
keen kokonaislaajuus on noin 
160 000 bruttoneliömetriä.

Alueelle rakennetaan nykyai-
kaiset, muunneltavat liikunta-
tilat, jotka kaksinkertaistavat 
nykyiset tilat. Uuden Monitoi-
miareenan, Areenakeskuksen, 
Jalkapallokeskuksen, Voimis-
telutalon ja Liikuntakeskuksen 
lisäksi alueelle rakentuu tapah-
tumakansi sekä elämyksellinen 
liikuntapuisto.

Nopeimmillaan Hippos2020 
voisi valmistua vuonna 2022.

Kuva: Tony Melville

Entiset Hippoksen tilat tullaan purkamaan 
uuden tieltä. Rakentamsen myötä liikuntatilat 
tuplaantuvat.
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Jyväskylä on laittamassa 3,5 
miljoona euroa uuteen Torujoen 
yli kulkevaan siltaan. Samaan 
aikaan kaupungin kevyen lii-
kenteen väylät ovat monin 
paikoin huonoja ja kaipaavat 
kunnostamista. Olen aktiivinen 
liikkuja ja polkupyörä on tuttu 
kulkuväline. Tuolla siltarahalla 
kunnostettaisiin ja rakennet-
taisiin lisää useita kilometrejä 
kevyen liikenteen väyliä, joita 
minä ja muut työssäkäyvät 
käytämme päivittäin.

Nykyiseltä Kinakujan sillalta 
on suora yhteys Ilmarisenkatua 
keskustan kävelykadulle ja se 
sijaitsee lähellä suunniteltua 
uutta siltaa. Uusi silta turmelisi 
luonnonsuojelualueen ja uhka-
na on, että osa hautuumaata vie-
risi puistoon, kuten kävi vuonna 
2009. Alueella sijaitsee myös 
ainutlaatuinen luontopolku, 
Heikin polku, jota ei saa tuhota 
siltasuunnitelmilla. Melkein 
keskustassa sijaitsevaan 700 
metriä pitkään polkuun kan-
nattaa tutustua. Sen linnusto ja 
kasvillisuus on monipuolista ja 

reitti on ainoa luonnonvarainen 
alue Torujoen varrella.

Uuden Kankaan alueen joen-
rannan taloista on kaunis nä-
kymä luonnossuojelualueelle. 
Vaikka silta olisi arkkitehtuu-
risesti kuinka kaunis tahansa, 
ei se vedä vertoja luonnolle. 
Torujoen yli kulkee nykyi-
sellään kymmenkunta siltaa, 
mielestäni se riittää. Ei kateta 
koko jokea. 

Mika Rajanen, 
postityöntekijä

Turhat siltarahat pyöräteiden kunnostamiseen

Tourulan-Taulunmäen tienoot ovat hienoa pyöräilyseutua. Suojellun Tourulaakson idyllistä kauneutta keskellä kaupunkia.

Juuri näiltä tienoilta suunniteltu uusi silta lähtisi 
joen yli.

Kinakujan silta ylittää Tourujoen varsin korkealta. Kinakujan sillan leventäminen kenties riittäisi eikä uutta siltaa tarvittaisi. Kuvat: Tony Melville

Kuvat: 
Jouni Pänkäläinen
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VUODEN VARRELTA

Mielenosoitus Senaatintorilla Helsingissä helmikuussa 2018

Vappumarssi Jyväskylässä 2018.

Elorieha Kangaslammen toimintapuistossa elokuussa 2017. 

Itsenäisyyspäivän juhla Rientolassa joulukuussa 2017.

Isänpäivän juhla Kolikkotuvalla 2017.

Pikkujoulu Kolikkotuvalla 2017.

Perinteinen hevosajelu lapsille eloriehassa.

Jarno Kemiläinen pitämässä vappupuhetta 2018.
Kuvat: 

Jouni Pänkäläinen


