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Marjatta 
Hynynen, mihin ihmisiä 
vaalissa valitaan ja kuka 
on äänioikeutettu?

Valitaan jäsenet kirkkoval-
tuustoon, joka valitsee sitten 
kirkkoneuvoston jäsenet val-
tuutetuista. Kirkkovaltuute-
tut valitsevat myös jäsenet 
yhdeksään alueneuvostoon 
joiden jäsenten  tulee asua  
kyseisen alueseurakunnan 
alueella. Valituista valtuute-
tuista valtuutetut valitsevat 
kussakin Suomen seurakun-
nassa oman hiippakuntansa 
alueelta ehdokkaat kirkollis-
kokousehdokkaiksi. Kirkol-
liskokous on kirkon ylintä 
päätäntävaltaa käyttävä elin.

Mistä valittavat luottamus-
henkilöt voivat päättää?

Kirkkovaltuusto tekee seu-
rakunnan taloutta ja viran-
haltijoita koskevat tärkeim-
mät päätökset ja valitsee 
kirkkoneuvoston jäsenet. Se 
myös päättää kirkollisveron 
suuruuden sekä rakennus- ja 
korjaushankkeet. Alueneu-
vostot johtavat alueseura-
kunnan toimintaa yhdessä 
aluekappalaisen kanssa. Kirk-
koneuvosto delegoi päätös-
valtaa alueneuvostoille mm. 
määrärahojen käytössä ja 

työntekijävalinnoissa.
Onko puolueilla omia lis-
toja? Onko Sosialidemo-
kraateilla oma ehdokaslis-
talista?  

Puolueilla on omia listoja 
sekä verhotuilla nimillä sekä 
reilusti puolueen ilmoitta-
malla. Sosialidemokraateilla 
on oma lista.

Marjatta,  olet seurakunnan 
Huhtasuon  alueneuvoston 
puheenjohtaja. Mikä on 
nyt Huhtasuon, Halssilan 
ja Lohikosken alueitten 
seurakuntalaisten mah-
dollisuus toimia, kun tilat 
ovat käyttökielossa huonon 
ilman laadun takia? Mitä 
kirkoille tehdään?

Lohikosken kirkosta sekä 
Halssilan kirkosta on kirk-
koneuvosto tehnyt selkeän 
myyntipäätöksen. Ne laite-
taan myyntiin kun käytännön 
järjestelyt ovat saatu tehtyä. 
Molemmat kohteet ovat suo-
jeltuja joten niiden myyminen 
ei ole helppoa, eikä toisaalta 
voi kovin suuria tulojakaan 
niistä saatavan. Huhtasuon 
seurakuntakeskuksen osalta 
ovat selvitystyöt ja tutkimuk-
set vielä kesken. Sen osalta
ei ole tehty vielä mitään pää-
töksiä.

Marjatta, sano kaksi syytä 
miksi pitää äänestää kirkol-
lisvaalissa?

Seurakunta on tärkeä osa 
yhteiskuntaamme. Jos jäse-
nenä haluat sen toteuttavat 
tasa-arvoista ja heikompia 
tukevaa ihmisläheistä toimin-
taa niin jäsenenä haluat myös 
vaikuttaa sen toteuttamiseen
käyttämällä äänioikeuttasi. 
Kuten alussa jo kerroin näillä 
valinnoilla on kauaskantoiset 
vaikutukset koko kirkkomme 
tulevaisuuteen.  

Marjatta Hynynen, 
Huhtasuon 

alueneuvoston pj
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Käytä oikeuttasi seurakuntalainen

Useiden ammattiliittojen jär-
jestölliset toimet ylityökiel-
tojen muodossa puhuttavat 
ihmisiä. Miksi ammattiliitot 
haluavat vaikeuttaa yritysten 
työtä asettamalla ylityökiel-
toja? Nyt käynnissä olevat 
ammattiliittojen järjestölliset 
toimet hallitusta vastaan eivät 
johdu pelkästään lakiesityksestä 
alle 20 henkilöä työllistävien 
yritysten irtisanomissuojan 
heikentämisestä tämä oli vain 
viimeinen niitti. Enää ei hy-
väksytä yhtään heikennystä 
palkansaajien kiusaksi. 

Hallituksen toimet ihmetyttä-
vät! Eletään nousukautta ja ta-
lous voi hyvin, silti pitää yrittää 
heikentää palkansaajan asemaa 

edelleen. No oikeasti itseäni tä-
män porvari hallituksen toimin-
ta ei yllätä. Sen suurin missio on 
ollut ammattiyhdistysliikkeen 
alasajo. Sille työlle uhkaa tulla 
vain kallis hintalappu, mistä 
kärsii koko Suomalainen hy-
vinvointiyhteiskunta. Hallitus 
pitäisi saada vastuuseen työ-
markkinarauhan järjestelmälli-
sestä rikkomisesta.

Vuonna 2016 Ay-liike hyväksyi 
uhkailun ja kiristysten jälkeen 
kiky sopimuksen, Juha Sipilä 
lupasi tämän riittävän maan hal-
litukselle, eikä tarvittaisi muita 
leikkauksia työttömyysturvaan 
tai työlainsäädäntöön. Totuus 
valkeni ammattiliitoille ja pal-
kansaajille pian. Hallitus ei pi-

tänyt kiinni lupauksistaan vaan 
on tuonut eduskuntaan päätet-
täväksi lukuisia heikennyksiä 
mitkä heikentävät suoraan pal-
kansaajan asemaa työelämässä 
ja työttömyyden kohdatessa. 
Koeaikaa on pidennetty, takaisi-
nottovelvollisuutta lyhennetty, 
ansiosidonnaisen päiviä leikattu 
100 päivää, vuorotteluvapaiden 
ehtoja leikattu, ammatillisesta 
koulutuksesta leikattu, aktii-
vimalli 1 otettu käyttöön ja 
aktiivimalli 2 tulossa.

Porvari hallitus on toteuttanut 
viimeiset kolme vuotta poli-
tiikkaa mitä siltä voi odottaa. 
Yritysmaailma ja varsinkin 
rikkain eliitti on ohjannut hal-
litusta hyvin ideologisin perus-

tein. Hallituksen tehtävänä on 
ollut ammattiyhdistysliikkeen 
aseman heikentäminen, työ-
ehtosopimusten yleissitovuu-
den poistaminen ja sopimisen 
siirtäminen paikalliselle ta-
solle. Ennen kolmikantaises-
ti (hallituksen, työnantaja ja 
palkansaajajärjestöjen) kanssa 
sovittuja työelämän lainsää-
däntöön, työttömyysturvaan 
ja muuhun sosiaaliturvaan on 
tehty yksipuolisia muutoksia 
ilman neuvotteluja. Ja tämän 
kaiken taustalla on ollut pyr-
kimys romuttaa palkansaajien 
edunvalvojien neuvotteluvah-
vuus. Nykyinen kehitys johtaa 
palkansaajan aseman heik-
kenemiseen työmarkkinoilla 
entisestään. 

Tähän kehitykseen emme saa 
alistua. Ammattiliittojen pe-
rustehtävänä on jäsentensä työ 
ja palkkaehtojen parantaminen 
ja yhteiskunnallisen aseman 
parantaminen. Jos näitä jokin 
taho uhkaa yksipuolisesti hei-
kentää on ammattiliittojen teh-
tävä puolustaa jäseniään kaikin 
käytettävissä olevin keinoin ja 
tästä on nyt meneillään ole-
vasta ylityökiellossakin kyse, 
jäsenten edunvalvonnasta. Juha 
Sipilän hallituksella on valta ja 
vastuu palata sopimisen tielle 
ja vetää pois perusteettomat, 
huonosti valmistellut esitykset 
palkansaajien aseman heiken-
tämiseksi.

Jarno 
Kemiläinen

pääluottamusmies

Hallituksella on valta ja vastuu 
palata sopimisen tielle

JTY Lähiökierros Kuokkala / Kuokkalan tori
lokakuu 17 @ klo 16-18

Vaalipiirien paikkamäärien vahvistuminen
lokakuu 31

seurakuntavaalin ennakkoäänestys
marraskuu 6 – 10

seurakuntavaalit
marraskuu 18

eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa:
huhtikuu 3. - 9, ennakkoäänestys ulkomailla:
huhtikuu 3. - 6

eduskuntavaalien vaalipäivä:
huhtikuu 14

eduskuntavaalien tulosten vahvistaminen:
huhtikuu  17

eurovaalit
toukokuu 26

Kohti kevään vaaleja
Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. 2018 vaalit ovat 18 marras-
kuuta. Ennakkoäänestys on 6 -10 marraskuuta. Pohjoinen Jyväskylä lehti 
ilmestyy ennen vaalia viikolla 44 paperisessa muodossa. Siinä esitellään 
ehdokkaita ja vaalia teemoja laajemmin.

jyvaskylansyksy2018.blogspot.com/

 Keskustelua, kirjakahveja ja iloista yhdessäoloa.
Jyväskylän uusin kulttuuritapahtumien vuodenaika pursuaa virikkeitä, uutta asiantuntijatietoa 
ja osallisuutta. Tulisitko mukaan?  Jyväskylän Syksyn suojelija on Ahti Ruoppila. Tapahtumat 
järjestää Lassi Nummen seura ry yhteistyötahoineen.  Tilaisuudet ova kaikille avoimia ja 
maksuttomia.. Tervetuloa !
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Jyväskylä joutuu paini-
maan monenlaisten haas-
teiden keskellä. Toimiva 
kaupunki tarkoittaa  mm. 
sitä, että päiväkodit löy-
tyvät läheltä ja  kouluun 
uskaltaa kävellä. Toimi-
vuus rakentuu tasa-arvolle 
ja yhdenvertaisuudelle.  
Kasvava Jyväskylä tarvit-
see toimia tasavertaisten 
mahdollisuuksien raken-
tamiseksi, mikä tarkoit-
taa ennen kaikkea inves-
tointeja laadukkaaseen 
varhaiskasvatukseen ja 
opetukseen.

Jyväskylän kaupungin 

päiväkoti- ja kouluverk-
koluonnoksessa vuosille 
2 0 1 4 - 2 0 2 5  h a e t t i i n 
tasapainoa lapsimäärän 
kasvun ja talouden reuna-
ehtojen välillä. Selvityk-
sen perusteella päiväkoti-
paikkojen tarve lisääntyy 
vuoteen 2025 mennessä 
noin 8 % ja 7-15 -vuoti-
aiden määrä kasvaa vuo-
teen 2020 mennessä noin 
14 %

Savulahden päiväko-
t ikoulu  rakennetaan 
uudelle, kaavoitetulle 
asuinalueelle.  Tontti 
sijaitsee Palokan kaupun-

ginosassa, Ruokkeen tien 
varrella, osoitteessa Savu-
lahdentie 1. Savulahden 
alue on Tuomiojärven 
rantamaisemissa. Matkaa 
keskustaan on noin 6 kilo-
metriä ja Palokan keskus-
tan palvelut ovat noin 2 
kilometrin päässä. Alue 
sijaitsee kävelyetäisyy-
dellä Laajavuoren metsäi-
sistä ulkoilu- ja virkistys-
alueista. Yhteydet latu- ja 
ulkoilureittiverkostoon 
ovat erinomaiset

Päiväkotikouluun on 
suunniteltu tilat 14 päivä-
kotiryhmälle, 8 koululuo-
kalle, liikuntasali, keittiö 
ja ruokasali sekä muita 
yhteisiä tiloja. Hankkeen 
koko on n. 4 000 buttone-
liötä ja kokonaiskustan-
nusarvio toistakymmentä 
miljoonaa euroa.

Rakentaminen aloitettiin 
keväällä 2018 ja raken-
nuksen on kaavail tu 
olevan valmis käyttöön-
otettavaksi syyskaudella 
2019. Hanke on tarpeel-
linen Palokan kasvavalle 
päiväkoti/koulunuori-
solle.  

Paavo Luukkonen
Palokka

3

Päiväkoti-koulu nousee Savulahteen

Dronenäkökulma Savulahteen. Alue rakentuu vauhdikkaasti. Päiväkoti-koulu takana vasemmalla. Kuva: Tony Melville.

Päiväkoti-koulun rakentamisessa otetaan huomioon terveellinen sisäilma.
Kuva Tony Melville.

VENÄJÄ ON ERILAINEN

Perjantai 26.10.2018 klo 14

Palokan Työväenyhdistys     Lohikosken-Huhtasuon Työväenyhdistys 

Jouni Pänkäläinen alustaa, keskustelua aiheesta.

Palokan Visalassa, Visalankuja 5.
Kahvitarjoilu !  Tervetuloa !

http://jyvaskylansyksy2018.blogspot.com/

Keski-Suomen demarien syyskokous Saviolla
Keski-Suomen demarit 
kokoontuivat lauantaina 
15. syyskuuta Laukaan 
Saviolle pohtimaan tu- 
levan talven ja kevään 
toimia. Kansanedustaja 
Riitta Mäkinen toi terveiset 
eduskunnasta ja sai 
demariväeltä evästyksiä 
eduskuntatyöhön. Kuva: 
Jouni Pänkäläinen.
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Vielä joitakin vuosia 
sitten Suomessa oltiin 
korkeimmalla päätöksen-
tekotasolla kiinnostuneita 
koulutuksen pitkäjän-
teisestä kehittämisestä. 
Hallitukset rakensivat 
koulutuksen ja tutkimuk-
sen ylihallituskautiset 
suunnitelmat eli KESUt, 
ja kunnissa puuhattiin 
kunta-KESUja.

Nykyinen hallitus lopetti 
KESU-perinteen, ja seu-
raukset näkyvät: ei suun-
nitelmallista kehittämistä 
vaan koulutusleikkauk-
sia koulutusleikkausten 
perään. Toistaiseksi vii-
meinen KESU laadittiin 
vuosille 2011-2016.

Keväällä 2019 Suomessa 
on eduskuntavaalit ja hal-

litus vaihtuu. Mitkä puo-
lueet sitten tulevatkaan 
uuteen hallitukseen, on 
tärkeää, että KESU-tra-
ditio elvytetään. Sen poh-
jalta on mahdollista saada 
tolkkua koulutuksen ja 
tutkimuksen pitkäkestoi-
seen kehittämiseen.

Koulutus ja tutkimus tar-
vitsevat erityisen kipeästi 
lisäresurssia miljardileik-
kausten jälkeen. OECD:n 
uudessa koulutusvertai-
lussa (2018) Suomen 
tilanne on hälyttävä. Esi-
merkiksi muihin Pohjois-
maihin verrattuna käy-
tämme perusopetukseen 
miljardi euroa vähem-
män.

Myös yhteiskunnallisten 
asenteiden tulee muut-

tua koulutusmyöntei-
semmiksi. Tulevaisuuden 
kannalta Suomen tärkein 
pääoma on korkea koulu-
tustaso ja osaaminen.

Juha Paananen
varavaltuutettu ja 

sivistyslautakunnan 
jäsen, Jyväskylä

Pitkäjänteisyyttä 
koulutuksen 
kehittämiseen

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

Kansanedustajilla 
iso vastuu 
toimintatapojen 
muuttamisessa

Ensiksi haluan toivottaa kaikille 
lukijoille oikein aurinkoista ja 
kaunista ruskan aikaa. Luonto 
antaa kesän jälkeen parastaan 
pukeutuessa syksyiseen väri-
loistoonsa. Sen ihastelu aamui-
sin saa kuin varkain hymyn 
nousemaan kasvoille. Nautitaan 
siis siitä!

Tulevat kuukaudet haastavat 
edustajia monin tavoin, yli 
puoluerajojen. Lakiesityksiä 
ja uudistuksia valmistellessa 
ja käsiteltäessä testataan myös 
kykyämme rakentavaan yhteis-
työhön. Väsymyksen ja turhau-
tumisen keskellä käytöstavat 
joskus unohtuvat. Inhimillistä-
hän se on, ihmisiä kun olemme. 
Vaikeina aikoina siihen ei kui-

tenkaan olisi varaa. 
Poliittisessa keskustelussa eri 
näkemykset väistämättä tör-
määvät. Se on monipuoluejär-
jestelmämme ja demokratian 
kannalta toivottu ja välttämä-
tönkin asia. Kiivaassa keskus-
telussa kuulee kuitenkin usein 
henkilökohtaisuuksiin menevää 
ilkeilyä ja aivan tarpeetonta 
nokittelua. Se ei millään tavoin 
edistä päätöksentekoa tai halua 
tehdä yhteistyötä puolin eikä 
toisin. 

Jyväskylässä on ollut tapana, 
että puheenvuorot kuunnellaan. 
Niiden päälle huutamista pide-
tään jopa nolona. Minulta on 
monesti kysytty, mikä tuoretta 
kansanedustajaa on yllättä-

nyt eniten. Se, että yhteisten 
asioiden ja ihmisten välistä 
yhteistyötä arvostetaan ajoin 
hyvin vähän. 

Eduskunta käyttää Suomessa 
ylintä poliittista päätöksente-
kovaltaa. Suomalaista yhteis-
kuntaa ja hyvinvointia ei ole 
koskaan rakennettu riitele-
mällä. Työmme on arvokasta 
ja edustajana toimiminen on 
kunniatehtävä. Sitä emme saisi 
unohtaa. Kuinka tavallinen kan-
salainen arvostaisi politiikkaa, 
jollemme itse niin tee? Tästä 
voimme jokainen ottaa koppia. 
Palautetaan politiikan kunnia 
yhdessä!

Riiita Mäkinen

Riitta Mäkinen

Kolikkotupa remonttiin
Lohikosken-Huhtasuon 
Sosialidemokraatit ry:n  
Kolikkotupa on remontin 
alla noin vuoden verran. 
Kolikkotien 2 talossa   
toteutetaan linjasaneeraus 

ja kohdetta remontoidaan 
muutenkin kattavasti. 
Perinteisesti Kolikkotu-
valla pidetyt tilaisuudet 
ovat muualla ja niiden 
osoite ilmoitetaan tapah-

tumakohtaisesti. Kannat-
taa seurata yhdistyksen 
Facebook- ja verkkosi-
vuja.

Kansanedustaja Riitta Mäkinen. Kuva: Tony Melville.
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Ammattiliittojen lakko 3.10. näkyi 
ja tuntui - jatkotoimet harkinnassa

Politiikka - onneksi vaihtoehtoja on!
Politiikka! Jotkut kartta-
vat sitä, toiset pelkäävät, 
mutta kaikki sitä päi-
vittäin tekevät eri mit-
takaavassa päättäen ja 
ottamalla kantaa keskus-
tellen, huomaamattaan. 
Jotkut pitävät politiikkaa 
mielenkiintoisena, mutta 
usein kuulee, että siitä ei 
haluta keskustella eikä 
ainakaan millään tavalla 
sotkea politiikkaa työn-
tekoon.

Politiikasta et pääse eroon 
missään vaikka haluaisit, 
ja nykyinen hallitus on 
tällä vaalikaudella tehnyt 
ajatuksenkin siitä, ettei 
työelämään pidä sekoittaa 
politiikkaa, mahdotto-
maksi. Hallituksen toteu-

tunut kiristyspolitiikka, 
leikkauslista ja tulon-
siirto työläiseltä yrityk-
selle tai valtiolle ovat 
pitkät ja loppua ei vielä 
näy. Äänestys ja halli-
tuksen ryhmäpäätökset 
Soinin luottamuksesta 
olivat lähtölaukaus lop-
pukirille, vielä on aikaa 
saada huonosti valmistel-
tuja ja työrauhaa rikkovia 
lakeja läpi, kumileima-
sinta näemmä tarvittiin 
vielä.

Tyytymättömyys halli-
tuksen politiikkaan on 
itsessään ilmaista vaali-
työtä oppositiolle. Ihmi-
set, niin työttömät, van-
hukset, sairaat, opiskeli-
jat, yksinhuoltajat kuin 

palkansaajatkin haluavat 
inhimillisempää politiik-
kaa. Ja täysin syystä! 
Sitä ei ymmärrä kukaan, 
että aina heikommassa 
asemassa olevien elämää 
ja ansioita heikennetään, 
aina otetaan niiltä, kenellä 
on vähiten antaa. Samaan 
aikaan kun leikataan, 
jaetaan ennätysosinkoja, 
palkkioita johtajille ja 
monikansalliset yritykset 
maksavat veronsa hal-
vempiin maihin. Suomi 
on  v ihdo in  pääs sy t 
mukaan maailmantalou-
den noususuhdanteeseen, 
vienti on alkanut vetää ja 
työvoimasta on monella 
alalla jo pulaa. Tästä huo-
limatta hallitus jatkaa 
palkansaajan työehtojen 

heikentämistä ja samalla 
ottaa itselleen kunniaa 
myös maailmantalouden 
noususuhdanteesta.

Vaihtoehtoja nykypoli-
tiikalle on. Suomi tar-
vitsee päättäjiksi myös 
työelämän ammattilaisia. 
Lohikosken -Huhtasuon 
Sosialidemokraatit ovat 
asettaneet eduskuntavaa-
liehdokkaakseen Jarno 
Kemiläisen. Jarno on 
työläinen ja työläisper-
heen lapsena jo varhain 
saanut kosketuksen ay- ja 
sosialidemokraattiseen 
maailmankatsomukseen. 
Jarno on pitkän linjan ay-
toimija, hän on ammatti-
osastonsa puheenjohtaja 
ja työpaikkansa, Säynät-

salon vaneritehtaan: UPM 
Plywood Jyväskylän pää-
luottamusmies. Lisäksi 
hän on SDP:n kuluvan 
kauden kaupunginvaltuu-
tettu Jyväskylässä. Jarno 
on mies, jolla on mahdol-
lisuus mihin vain. Hän on 
nuori ja älykäs duunari 
joka laittaa itsensä tois-
ten puolesta peliin niin 
työelämässä, kuin kau-
punginvaltuustossakin. 
Hänellä on rohkeutta olla 
asioista tarvittaessa eri 
mieltä. Kannuksia hän 
on kasvattanut kaupungin 
valtuustossa ja työvä-
enyhdistyksessä. Jarnon 
puheet vappuna jäivät 
oikeistohallituksen aikana 
ihmisten mieliin toiveena 
paremmasta tulevasta. 

Jarno on mies, joka tuo 
palkansaajan äänen kuu-
luviin päätöksenteossa. 
Lyhyesti sanottuna, Jarno 
on #sunpuolella.

Jani Närhi

Useat SAK:laisen ammattiliitot 
järjestivät poliittisen mielenil-
mauksen keskiviikkona 3. lo-
kakuuta. Liitot vastustivat halli-
tuksen ajamaa irtisanomislakia, 
joka toteutuessaan heikentäisi 
pienten yritysten työntekijöiden 
työsuhdeturvaa.  

Keskiviikon työnseisaus oli 
luonteeltaan poliittinen.  Liitot 

ovat solmineet voimassa ole-
vat työehtosopimukset, eikä 
lakko kohdistu työnantajia 
vastaan. Lakko on suunnattu 
maan hallitukseen, jonka toimet 
irtisanomislain eteenpäinviemi-
sessä  heikentäisivät liittojen 
mukaan työntekijän asemaa ja 
oikeuksia. 

Poliittiset lakot kuuluvat  perus-

tuslain turvaamiin perusoikeuk-
siin mielipiteen ilmaisemisen 
oikeudesta. SAK:n viitisensataa 
liittopäättäjää linjasi irtisano-
mislakia koskevia jatkotoimia 
perjantaina 5.10. Helsingissä. 
SAK on toistuvasti sanonut, että 
järjestölliset toimet pysäytetään 
vain, jos hallitus vetää lakiesi-
tyksen kokonaan pois.

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

Lakkovahteja Säynätsalon Vaneritehtaan portilla 3.10. Kuva: Jouni 
Pänkäläinen.

Antti Rinne keräsi väkeä kävelykadulle
SDP:n puheenjohtaja Antti 
Rinne vieraili Jyväskyläs-
sä maanantaina 1.lokakuuta. 
SDP:n teltalla kävelykadul-
la riitti väkeä ja kansalaiset 
vaihtoivat ajatuksia Rinteen 
kanssa. Perinteinen pyttipannu 
tuntui maistuvan väelle ja kah-
vikin teki kauppansa. Rinne 
tapasi myöhemmin illansuussa 
SDP:n paikallisia ehdokkaita 
Aaltosalilla. 

Kuvat: Jouni Pänkäläinen.

Antti Rinne ja eduskuntavaalien demariehdokkaat Keski-Suomesta.
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Mitä kertoisit lyhyesti itses-
täsi muutamalla lauseella ?

Olen demokraattinen jouk-
kuepelaaja, joka uskoo inhi-
millisyyden palautumisen 
poliittiseen päätöksentekoon 
Suomessa. 

Mitkä asiat ovat listalla tär-
keimpinä  vaalikampanjas-
sasi tuleviin eduskuntavaa-
leihin ?

- Palkansaajan aseman puolus-
taminen työssä ja vapaalla
- Työn arvostuksen nostaminen 
hyvinvointiyhteiskunnan kanta-
vaksi voimaksi
- Keski-Suomen työllisyyden 
edistäminen ja maakunnan 
houkuttelevuuden lisääminen 
yrityksien näkökulmasta

Miksi työmarkkinarauha on 
kärsinyt ?

- Hallitus on koko toimintakau-
tensa pyrkinyt järjestelmälli-
sesti rikkomaan palkansaaja 
järjestöjen neuvotteluvoimaa. 
- Palkansaajat hyväksyivät 
kiky-sopimuksen. Hallitus 
lupasi olla tekemättä heiken-
nyksiä työttömyysturvaan ja 
työelämään. Lupaukset eivät 
ole pitäneet

Miten työmarkkinarauha on 
palautettavissa?

- Tarvitaan luottamusta, luotta-
musta ja luottamusta
- On palattava yhdessä sopimi-
sen tielle

Miten turvataan työpaikat 
Suomessa ?

- Koulutukseen ja tutkimukseen 
panostettava.
- Järjestäytynyt palkansaaja on 
tulevaisuudessakin avain työ-
markkinarauhan pysymiseen 
ja vakaat työmarkkinat tuovat 
Suomeen jatkossakin inves-
tointeja.

Mitä voidaan tehdä työttö-
myyden helpottamiseksi ?

- 6 tunnin työpäivän käyt-
töönotto 3-vuorotyössä, näin 
saataisiin lisää työpaikkoja ja 
raskasta vuorotyötä tekeville 
työhön kevennystä ja jaksa-
mista. Kokeilun voisi aluksi 
ottaa käyttöön kunta-alan työ-
paikoissa ja laajentaa sitten 
yksityiselle sektorille. 

Valtio kohdentaisi yritystukea 
niille kunnille ja yrityksille 
jotka ottaisivat kokeilun käyt-
töön.
- Poistetaan nykyinen aktii-
vimalli-leikkuri käytöstä ja 
otetaan kannustavat elementit 
tukemaan työllistymistä

Miten palkansaajien osto-
voima turvataan ?

- Työstä pitää saada palkka jolla 
tulee toimeen
- Vakituiset työsuhteet ja työ-
ajat

Mitä olisi tehtävä lapsiper-
heiden aseman helpottami-
seksi ?

- Perhetyöntekijöiden palvelun 
saatavuutta perheille lisättävä
- Joustavuutta työn ja perheen

yhteensovittamiseen molem-
mille vanhemmille

- Palveluverkostojen riittävä 
laajuus 
- Yksinhuoltajien asemaa paran-
nettava ja mahdollisuuksia työ-
aikojen muokkaamiseen lasten 
tarpeiden mukaan

Mitä toimenpiteitä tarvittai-
siin vanhustenhuollon paran-
tamisessa ?

- Akuutisti tarvitaan Kunnalli-
sia hoitokoteja lisää, kotihoidon 
lisääminen ei ole oikea tie.
- Inhimillisyyden pitää mennä 
talouden edelle, näin turvataan 
arvokas vanhuus kaikille varal-
lisuudesta riippumatta
- henkilöstön mitoittamisen 
järkevöittäminen vanhusten-
huollossa

Pikakysymyksiä Jarno Kemiläiselle

facebook.com/kemilainen.jarno
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VUODEN VARRELTA

Tanssiryhmä Kalina toritapahtuma Kuokkalan basaarissa  1.9.

JTY:n teltta Kortepohjassa 12.9. Pyttipannun lisäksi tarjolla kasvisruokaa.

Elorieha Kangaslammen toimintapuistossa elokuussa 2018. 

Jarno Kemiläinen tapasi väkeä kävelykadulla 1.10.

Metallimusiikki raikui lounaispuistossa YKV-rockissa 11.8.

Perinteinen hevosajelu lapsille eloriehassa.

Jarno Kemiläinen lakkovahtina 3.10. 
Säynätsalossa.

Kuvat. Jouni 
Pänkäläinen


