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Lohikosken-Huhtasuon Demarit
Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C, 
40320 Jyväskylä

Kustantajan virhevastuu ilmoituksesta on korkeintaan 
ilmoituksen hinta.

www.pohjoinen-jyvaskyla.fi

Palautetta ja toiveita seuraavaan lehteen 
voit laittaa sähköpostilla

toimitus@pohjoinen-jyvaskyla.fi

LOHIKOSKI - HUHTASUO

Me Lohikoskelaiset -kirja kokoaa parinkym-
menen Lohikoskella asuneen ja asuvan tarinat 
yksiin kansiin.  Miten on asuttu, perhe, työpaikat, 
harrastukset   ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 
Monet valokuvat kertovat myös paljon. Kirjan on 
koonnut ja kirjoittanut Raimo Rajanen.  

Kirjan julkistamistilaisuus on sunnuntaina 
10.11.2019  kello 15.00, Kolikkotuvalla Kolik-
kotie 2.C Holsti. ME Lohikoskelaiset kirja n. 200 
sivua. hinta on:   25 € pehmeillä kansilla ja kovilla 
kansilla 40 €. 

Kirjojen myynti jatkuu maanantaina 11.11 sa-
ma paikka Kolikkotupa kello 14 -17 Alennetulla 
hinnalla on myynnissä kirjat: Aatteen mies Touru-
lasta kirjoittanut Raimo Rajanen   Työväentalolta 
Kolikkotuvalle kirjoittanut Jukka Keronen

Tervetuloa päiväkahville!

ME LOHIKOSKELAISET -KIRJAN 
JULKISTAMISTILAISUUS SU 10.11.2019

Oletko noin 15 – 35 vuotias, silloin olet oikea henkilö.Olemme valmistelemassa 
näytelmää / kavalkadia,   Lohikosken Sosialidemokraattisen nuoriso-osaston 
100 vuotisesta taipaleesta.Mukaan mahtuu haitarin, kitaran ja viulun soiton 
taitajia. Tanssin ja laulun harrastaminen ei ole pahasta, mutta ei välttämätöntä.  
Mukaan mahtuu 15 -20 asiasta innostunutta.                                                                                                                  
Lisää tietoa antaa  raimo.t.rajanen@gmail.com    p.0456798234

Tule mukaan: laulun, soiton, tanhun riemuihin 

K y l l ä 
se on totta! Kansan-
edustajat Kimmo Kilju-
nen SDP ja Sari Tanus 
KD ovat tehneet edus-
kunnalle lakialoitteen 
4.9.2019 eläkeindeksin 
muuttamisesta. Heillä on 
tavoitteena eläkeläisten 
elintason turvaaminen, 
palauttamalla puoliväli-
indeksi työeläkkeisiin. 

Esityksessä esitetään 
toteutettavaksi siten 
että 2/3 osaa vuo-
tuisista korotuksista 
tulisi maksaa euro-
määräisenä saman-

suuruisena kaikille 
ja 1/3 osa prosentti-

korotuksena. Aloitteen 
tekijöitten mielestä tämä 
suosii pieni ja keskitu-
loisia eläkkeensaajia ja 
tasoittaa näin tulonja-
koa. Laki esitys on tehty 
10 vuoden määräajaksi. 
Tämä  tarjoaa mahdolli-
suuden tarkastella indek-
siuudistuksen vaikutusta 
eläkejärjestelmän rahoi-
tuksen kestävyydelle.  
Mielestäni muuten hyvä 
esitys, mutta 1/3 prosen-

tinkorotuksena nostaa 
todella isoja työeläkkeitä 
roimasti. Pitäisi tulla 
kaikille saman suuruiset 
eromääräiset korotukset.                                                                                                              
Eläkerahastot  ol ivat 
vuonna 1995 36 miljardia 
euroa, nyt yli 200 miljar-
dia euroa. Näinten raho-
jen jakamisesta oikeu-
denmukaisesti meille 
eläkeläisille. Niiden on 
riittävät myös tuleville 
eläkeläisille.

Seppo Luukkonen     
Lohikosken 

Eläkkeensaajien 
puheenjohtaja 

Esityskö eläkeindeksin 
muuttamisesta? 

Vastuullista vai vastuutonta hallituspolitiikkaa
Istuva hallitus on saanut 
kohtuuttoman paljon lokaa 
niskaansa toimintakautensa 
alusta lähtien. Tämä propa-
ganda saa jo naurettaviakin 
mittasuhteita. Järjestelmäl-
lisesti on pyritty mustamaa-
laamaan hallitusta jo heti 
alusta, eikä eräällä ex-maa-
livahdillakaan Jyväskylästä 
tunnu olevan muuta asiaa 
julkisuuteen kuin itkeä sitä, 
miten Suomesta nyt tulee 
ankea paikka kun Rinteen 

hallitus pyrkii eriarvoisuuden 
poistoon ja pienituloisten 
hyvinvointiin, eikä jaa tulon-
siirtoja suoraan omistavalle 
portaalle. 

Hallitus on onnistunut 
hyvin pääministeri Antti Rin-
teen johdolla kovassa pai-
neessa. Syyskuussa työssä 
käyviä oli 40 000 enemmän 
kuin vuosi sitten. Opposi-
tiolla ei ole ollut malttia odot-
taa tuloksia politiikasta, jota 
tehdään ihminen edellä. Malt-

tia ja ymmärrystä tarvitaan 
myös tavallisilta ihmisiltä. 
Hetkessä ei kukaan pysty 
korjaamaan asioita, jotka 
on ajettu huonoon asentoon.  
Nyt luodaan hyvinvointia 
tulevaisuuteen ja muutokset 
parempaan tapahtuvat pitkä-
jänteisellä työllä. 

Hallitusohjelmassa on 
paljon hyviä kirjauksia, jotka 
helpottavat työllistymistä 
ja myös työpaikkojen tar-
joamista. Ammatilliseen ja 

korkeakoulutukseen panos-
tetaan pitkän kuivan kauden 
jälkeen ja tutkimus ja kehitys 
saavat lisää rahaa. Niillä me 
menestymme.

Työmarkkinanakierrok-
set ovat käynnistyneet osittain 
ainakin Teollisuusliiton osalta 
loppusyksystä. Työnantaja-
puoli on melskannut rajusti 
ja tuonut pöytään kottikär-
ryllisen heikennyksiä palkan-
saajille jo vanhojen lisäksi 
(KIKY sopimus). Loputon 

ahneus alkaa kääntyä jo työn-
antajapuolta vastaan. Posti on 
oma lukunsa tässä sopassa 
ja omistajaohjaukselle olisi 
selkeää tarvetta.

Jarno Kemiläinen

Palokan Visalassa la 9.11. klo 13
Visalantie 5, 40270 PALOKKA
Juhlapuhe kansanedustaja Piritta Rantanen

ISäNPäIVäN JUHLA LA 9.11.2019

Tervetuloa !

Musiikkia ja laulua
Sari Eirtola-Loukola ja Sari Rimmi

Keittoruokailu ja kahvit

Lue aiemmin ilmestyneitä Pohjoinen 
Jyväskylä-lehden numeroita verkossa

osoitteessa www.pohjoinen-jyvaskyla.fi
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Päästöt ja desibelit pienemmiksi
Jyväskylän seudun paikal-
lisliikenteessä on päässyt 
kulkemaan ympäristöys-
tävällisesti vähäpäästöi-
sellä biokaasubussilla 
heinäkuusta alkaen. Tällä 
hetkellä neljä kaasuautoa 
palvelevat linjoilla 5 ja 5K 
keskustan, Ylistönmäen, 
Viitaniemen, Kortepohjan 
ja Mattilanniemen alu-
eiden välistä liikkumista 
sekä erityisesti yliopiston, 
ammattikorkeakoulun ja 
ammatillisten oppilaitos-
ten opiskelijoita.

Ratkaiseva päätös 
syntyi vuosi sitten

Jyväskylän seudun jouk-
koliikennejaosto hyväksyi 
noin vuosi sitten resurssi-
viisauden ja ilmastota-
voitteiden päänavauksena 
ensimmäistä kertaa jouk-
koliikennekilpailutuk-
sen, jossa lähtökohtaisesti 
edellytettiin biokaasu-
käyttöisiä ajoneuvoja. 
Kilpailutetut linjat 5 ja 
5K ovat sopimusalueista 
pienimmät ja siksi niitä 

nyt tulevia kilpailutuksia 
silmällä pitäen käytetään-
kin kokeiluluontoisesti 
käyttö- ja käyttäjäkoke-
muksien hakemiseen. 
Lähtökohtainen tavoite on 
saada Jyväskylän seudun 
joukkoliikenne hiilineut-
raaliksi.

Jyväskylä tässäkin 
edelläkävijänä

Suomessa kaasubusseja 
on joukkoliikennepalve-
luissa vasta vähän, tällä 
hetkellä vain Vaasassa, 
Helsingissä ja Lappeen-
rannassa. Suunnitelmia 
on vireillä muissakin kau-
pungeissa.

Matkustajille bio-
kaasuauton kyyti tuntuu 
erilaiselta lähinnä siinä, 
että autot ovat hiljaisem-
pia. Mukavaa on myös 
matkustaa, kun tietää, että 
päästöjä syntyy dieselbus-
siin verrattuna huomatta-
vasti vähemmän. Uudet 
biokaasulinkit ovat myös 
muulta varustelutasoltaan 
aikaisempia parempia ja 

uudenaikaisempia mata-
lalattiaosuuksineen ja 
infonäyttöineen.

B i o k a a s u b u s s i n 
veroton hinta on noin 
20 000 euroa enemmän 
kuin tavallisten dieselbus-
sien. Kaasuauton käyttö 
maksaa kutakuinkin yhtä 
paljon kuin dieselilläkin 
toimivan, mutta edut tule-
vat bussin vähäpäästöi-
syydestä ja muun muassa 
siitä, että auton moottori 
pysyy dieselbussin moot-
toria puhtaampana. 

Linkit liikkuvat 
biojätteellämme

Biokaasu l ink i t  t an -
kataan pääsääntöisesti 
Seppälän Citymarketin 
pihalle kesällä avatulla 
Mustankorkea Oy:n bio-
kaasutankkausasemalla. 
Tankkausasemalle kaasu 
tuodaan konteissa kau-
pungin toiselta laidalta 
Mustankorkean biokaa-
sulaitoksesta, missä tätä 
paikallista biokaasua 
valmistetaan Jyväskylän 

seudun asukkaiden bio-
jätteistä. Myös biokaa-
sun valmistusprosessista 
jäljelle jäävä mäski hyö-
dynnetään Mustankorke-
alla mullantuotannossa, 
jolloin saadaan biojät-
teiden sisältämät arvok-
kaat ravinteetkin takaisin 
luontoon. 

Biokaasu on oival-
linen esimerkki kiertota-
loudesta, joka tuo myös 
työtä ja toimeentuloa 
alueemme asukkaille. 
Biojäte on alueellemme 
arvokas raaka-aine, joka 
olisi kerättävä tarkoin tal-
teen. Kunpa kaikki muis-
taisivatkin laittaa ne omat 

perunankuorensa ja kah-
vinporonsa biojäteastiaan 
sekajäteastian sijaan. 

Pirkko Melville
Tutkimus- ja 

kehittämispäällikkö 
Jyväskylän kaupunki

Jyväskylästä vuoden kiertotalouskunta

Kuntal i i t to ,  Suomen 
ympäristökeskus SYKE 
ja Sitra haastoivat tou-
kokuussa 2019 kaikki 
Suomen kunnat kisaa-
maan vuoden kiertotalo-
uskunnan tittelistä. Jyväs-
kylän kaupunki julkistet-
tiin kilpailun voittajaksi 
11.9. Kuntamarkkinoilla 
Helsingissä. Kunniamai-
ninnat saivat Lappeen-

rannan kaupunki ja Oulun 
kaupunki. 

Resurssiviisas 
Jyväskylä on 
sitoutunut 
pitkäjänteisesti 

– Olemme iloisia ja 
positiivisesti yllättyneitä 
saamastamme tunnus-
tuksesta! Resurssiviisas 

Jyväskylä on sitoutunut 
olemaan hiilineutraali jo 
vuonna 2030 ja jätteetön 
vuonna 2040. Tämä tun-
nustus kannustaa meitä 
ponnistelemaan entistä 
määrätietoisemmin kohti 
kunnianhimoisia tavoit-
teitamme, iloitsevat tut-
kimus- ja kehittämispääl-
likkö Pirkko Melville ja 
ympäristöjohtaja Päivi 

Pietarinen Jyväskylän 
kaupungilta.

– Monet kunnat ja 
kaupungit ovat ottaneet 
toimintansa ytimeen kier-
totalouden, jonka avulla 
luoda kuntaan elinvoi-
maista ja hiilineutraalia 
tulevaisuutta. Kilpailun 
taso oli todella korkea ja 
osallistuneilla kunnilla oli 
poikkileikkaavasti kierto-
talous osana tekemistään 
aina johtamisesta käytän-
nön ratkaisuihin. Näitä 
ratkaisuja saadaan kilpai-
lun myötä toivottavasti 
levitetyksi myös muihin 
kuntiin”, sanovat kier-
totalouden asiantuntija 
Marleena Ahonen Sitrasta 
sekä Suomen ympäris-
tökeskuksen ryhmäpääl-
likkö Tuuli Myllymaa.

Koko henkilöstön 
sitkeä työ kantoi 
hedelmää

Jyväskylä on osoittanut 
vahvaa ja pitkäjänteistä 
sitoutumista kiertotalou-
teen ja resurssien viisaa-
seen käyttöön. Jyväskylän 

kaupunki on tehnyt koko 
henkilöstön voimin työtä 
yli 20 vuotta ympäristö-
vastuullisuuden, energian-
säästön, kasvishuonekaa-
supäästöjen vähentämisen 
sekä resurssiviisauden ja 
kiertotalouden parissa. 
Jyväskylässä on tehty 
rohkeasti lukuisia kokei-
luja, joista moni on jäänyt 
pysyvästi käyttöön. Useita 
näistä on levitetty myös 
muihin kuntiin, huippu-
esimerkkinä valtakun-
nallisesti jo yli kolmeen-
kymmeneen kaupunkiin 
levinnyt hukkalounasko-
keilu. Jyväskylän yhdessä 
alueen muiden toimijoi-
den kanssa luoma biokaa-
suekosysteemi on hieno 
esimerkki kaupungin jär-
jestelmällisestä työstä 
kohti fossiilittomampaa 
autokantaa ja omavaraista 
biokaasun tuotantoa.

Ilmastomuutoksen 
hillintään tarvitaan 
kaikkia

Palkintoraadin mukaan 
Jyväskylä tekee poik-

keuksellisen laajaa ja 
vaikuttavaa yhteistyötä 
kiertotalouden parissa. 
Kaupunki on yhteistyössä 
yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen kanssa 
tehnyt lukuisia tutkimuk-
sia ja tutkimuksellisia 
kokeiluja sekä laatinut 
kiertotaloutta tukevia 
opetussisältöjä. Yritykset 
ovat puolestaan voineet 
käyttää uutta Kankaan 
asuinaluetta älykkäiden 
ratkaisujen testialustana. 
Toimet ovat lisänneet 
myös asukkaiden hyvin-
vointia vahvistamalla 
yhteisöllisyyttä ja luo-
malla mahdollisuuksia 
uudenlaiseen yhdessä 
tekemiseen. Lisäksi kun-
talaisia on säännöllisesti 
aktivoitu erilaisten kam-
panjoiden, tapahtumien ja 
kilpailujen avulla.

Kuva: Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Mustankorkean kesällä avattu tankkausasema Seppälässä on 
vilkkaassa käytössä Kuva: Tony Melville

POHJOINEN JYVäSKYLä
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Keski-Suomen Opiskeli-
ja-asuntosäätiö (Koas) ja 
senioreille asumisoike-
usasuntoja tarjoava Jaso 
rakennuttavat yhdessä 
asuinkiinteistökokonai-
suuden Jyväskylän Kan-
kaalle. Uuteen kohtee-
seen valmistuu asuntojen 
lisäksi opiskelijoiden ja 
senioreiden yhteiskäyt-
töön tarkoitettuja tiloja.

Koas ja Jaso raken-
nuttavat yhdessä uudis-
rakennuksen Ailakin- ja 
Rusokinkadun vieressä 
sijaitsevalle tontille (Aila-
kinkatu 10). Rakennuk-
seen tulee kahdeksan 
asuinkerrosta ja ullakko-
kerros, johon sijoittuvat 

muun muassa saunatilat. 
Koas Kankaan asunnot 
sijoittuvat Ailakinkadulta 
katsottuna talon vasem-
paan päätyyn ja Jason 
Kankaan Ilonan asunnot 
oikeanpuoleiseen pää-
tyyn.

Jyväskylän kaupunki 
on myöntänyt kohteelle 
rakennusluvan ja raken-
nustyöt käynnistyvät 
syksyn aikana. kohteen 
on tarkoitus valmistua 
1.3.2021. Koas Kankaan 
105 opiskelija-asuntoa 
tulevat haettavaksi syk-
syllä 2020. Asunnoista 91 
on yksiöitä ja 14 kaksi-
oita. Huoneistokoot vaih-
televat 22,5–43,5 neli-

öön. Kankaan Ilonaan 
puolestaan rakennetaan 
61 senioriasuntoa, joiden 
huoneistopinta-alat ovat 
36–75,5 neliötä.

Koasin osuus hank-
keen kustannuksista on 
10 miljoonaa euroa. Koas 
rahoittaa rakentamisen 
pääosin korkotukilai-
nalla. ARA:lta saatava 
investointiavustus kattaa 
enintään 15 prosenttia 
kustannuksista.

Yhteisiä tiloja

Kiinteistökokonaisuuden 
erikoisuus ovat opiske-
lijoiden ja senioreiden 
yhteiskäyttöön tarkoite-

tut tilat. Sisääntuloaulan 
lisäksi rakennuksessa on 
yhteinen kuntosali, pesula 
sekä ullakkokerrokseen 
sijoittuva tilava sauna- ja 
lounge-kokonaisuus.

– Tavoitteenamme 
on saada sukupolvet 
törmäytettyä ja viettä-
mään yhteistä arkea. Kun 
jaamme Jason kanssa 
rakennuskustannukset, 
voimme tehdä yhteiskäyt-
tötiloista suuret ja avarat. 

Rakennukseen tulee kui-
tenkin myös tiloja, jotka 
on tarkoitettu pelkästään 
Koasin tai Jason asuk-
kaille, Koasin toimitus-
johtaja Matti Tanskanen 
kertoo.

K o a s  K a n k a a l l e 
ja Kankaan Ilonalle on 
suunnitteilla suuri yhtei-
nen sisäpiha, jota kaikki 

Kankaan alueen asukkaat 
voivat vapaasti käyttää. 
Monisukupolvikortte-
lia täydentää päiväkoti, 
jonka sali mahdollistaa 
Koas Kankaan ja Kan-
kaan Ilonan asukkaiden 
käytön.

Ensimmäisiä moni-
sukupolvikohteita 
Suomessa

Koas ja Jaso ovat hyödyn-
täneet yhteisöllisen asumi-
sen ratkaisuja aiemmissa 
kohteissaankin. Ajatus 
yhteisestä hankkeesta 
heräsi, kun Kankaan alue 
osoittautui kiinnostavaksi 
molemmille toimijoille ja 
alueen kaava mahdollisti 
erilaisten rakennusmuo-
tojen kokeilevan raken-
tamisen.

– Jason kokemukset 
yhteisöllisestä seniori-
asumisesta ovat olleet 
niin merkittäviä ja innos-
tavia, että halusimme 
lähteä kokeilemaan jota-
kin uutta. Opiskelijoiden 
kanssa olemme tehneet 
yhteistyötä Jason perus-
tamisesta lähtien esimer-
kiksi harjoittelupaikkojen 
ja erilaisten projektien 
kautta. Siksi yhteistyö-

kumppaniksi oli helppo 
ja luonteva valita juuri 
opiskelijat. Uskomme, 
että tällainen asumismalli 
tuo monenlaisia hyötyä 
eri osapuolille ja on mer-
kittävä myös yhteiskun-
nallisesta näkökulmasta, 
K-S Jason Asunnot Oy:n 
toimitusjohtaja Seppo 
Ylinen kertoo.

Jaso ja Koas aloit-
tivat yhteisen kohteen 
suunnittelun pari vuotta 
sitten. Tilasuunnittelun 
tueksi järjestettiin luovia 
työpajoja, joissa opiske-
lijat ja seniorit pääsivät 
esittämään ideoitaan ja 
toiveitaan.

– Huolellinen suun-
nittelu oli paikallaan, sillä 
vastaavia kohteita ei ole 
Suomeen juuri raken-
nettu. Tietääkseni vain 
Helsingin seudun opiske-
lija-asuntosäätiö on ollut 
rakentamassa tällaista 
monisukupolvikohdetta. 
Se valmistui pari vuotta 
sitten, Tanskanen innos-
tuu.

Koas ja Jaso valitsi-
vat kohteen pääurakoitsi-
jaksi Rakennusliike Lapti 
Oy:n, jolla on Jyväsky-
lässä meneillään useampia 
asuinrakennushankkeita.

– Olemme erittäin 
tyytyväisiä ja iloisia, että 
meidät valittiin pääura-
koitsijaksi alueellisesti 
ja valtakunnallisestikin 
isoon ja merkittävään 
asuntorakennushankkee-
seen. Se on osoitus siitä, 
että olemme tehneet asi-
oita oikein. Asuntora-
kentaminen on ydinosaa-
mistamme ja tämä hanke 

mukaan lukien meillä on 
Jyväskylään rakenteilla 
yli 400 asuntoa, Laptin 
aluejohtaja Samuli Heino 
sanoo.

Monisukupolvitalo nousee Kankaalle

Perustustyöt rakennuksella etenevät nopeasti. 
Kuva: Tony Melville

Uusi talo sijaitsee Ailakinkadun ja Rusokinkadun kulmassa.
Kuva: KOAS / JASO

Asunnot tulevat olemaan viihtyisiä ja valoisia. 
Kuva: KOAS / JASO
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Varhaiskasvatus on tutki-
musten mukaan kaikkein 
vaikuttavin vaihe yksilön 
opinpolussa. Se vaikuttaa 
ratkaisevasti myöhempään 
oppimiseen. Mitä laaduk-

kaampi varhaiskasvatus, 
sitä vähemmän syrjäyty-
mistä.

Laadun lisäksi positii-
viset vaikutukset varmis-
tetaan sillä, että varhais-

kasvatukseen osallistutaan 
riittävän laajasti. Suomessa 
osallistumisaste on noin 70 
%, muissa Pohjoismaissa 
noin 90 %, joten parannet-
tavaa meillä on.

Yleensä varhaiskas-
vatus on kunnan järjes-
tämää. Myös yksityinen 
varhaiskasvatus rahoite-
taan normaalisti julkisin 
varoin, esim. palveluse-
telien kautta. Yksityiset 
varhaiskasvatusyksiköta 
toimivat usein osakeyh-
tiöpohjaisesti, jolloin tär-
keänä tavoitteena on voiton 
tuottaminen omistajille, 
niin kuin osakeyhtiölaissa 
todetaan.

Perusopetuslaissa on 
kirjaus, että toiminta ei 
saa tuottaa taloudellista 
voittoa. Pitäisikö varhais-

kasvatuslaissa olla vas-
taava kirjaus? Mielestäni 
kyllä. Ylipäätään sellaisilla 
aloilla, joissa toiminnan 
kohteena ovat suoraan 
heikossa asemassa olevat 
ihmiset (lapset, nuoret, 
sairaat, vanhukset), tulisi 
vakavasti pohtia lainsää-
dännön uudistamista tältä 
osin. Viime aikoina jul-
kisuudessa on ollut esillä 
monia tapauksia, joissa 
rahan haaliminen on ikävä 
kyllä mennyt toiminnan 
laadusta huolehtimisen 
edelle mm. vanhustenhoi-
dossa ja varhaiskasvatuk-
sessa.

Jyväskylässä yksi-
tyisten varhaiskasvatus-
palveluiden osuus on 
kymmenen viime vuoden 
aikana kohonnut noin 20 

%:sta noin 25 %:iin, ja 
nousu tuntuu edelleen jat-
kuvan. Tosiasia on se, että 
Jyväskylä, niin kuin moni 
muukin kunta, tarvitsee 
varhaiskasvatukseen yksi-
tyisiä toimijoita. Jyväs-
kyläkään ei yksin kykene 
vastaamaan koko palvelu-
tarpeeseen.

Kuitenkin yksityisen 
varhaiskasvatukseen liittyy 
ongelmallisia seikkoja. Jo 
mainitun voiton tavoittelun 
lisäksi tai siitä johtuen 
myös itse toiminnassa on 
kipupisteitä. Esimerkiksi 
yksityisissä varhaiskas-
vatusyksiköissä ei juuri-
kaan järjestetä vuorohoitoa 
eikä oteta vastaan erityistä 
tukea tarvitsevia lapsia. 
Nämä toiminnot edellyttä-
vät lisäpanostusta, joka jää 

kunnallisen varhaiskasva-
tuksen vastuulle.

Palataan lopuksi laki-
muutosajatukseen, jolla 
voiton tavoittelu varhais-
kasvatuksessa estettäisiin. 
Jos näin tehtäisiin, se ei 
tarkoittaisi yksityisen var-
haiskasvatuksen loppua. 
Perusopetuksessakin Suo-
messa on yksityisiä kou-
luja. Niiden ylläpitäjänä on 
yksityinen yleishyödylli-
nen yhteisö, joka ei perus-
opetuslain mukaan keskity 
rahan tekemiseen vaan 
oppilaiden kasvattamiseen 
ja opettamiseen.

Juha Paananen
varavaltuutettu, 

sivistyslautakunnan jäsen 
(sd.) Jyväskylä

Varhaiskasvatuksella voittoa vai ei?

Laadukas varhaiskasvatus antaa lapselle 
vanhan pohjan elinikäiselle oppimiselle. 
Kuva: lapsia_varhaiskasvatuksessa.jpg 
(lähde: Pixabay, ilmaiset kuvat)

Millä tavoin edellisen 
hallituksen toimet vai-
keuttivat yleishyödyllis-
ten toimijoiden asemaa 
esimerkiksi hoivakotien 
ja vastaavien laitosten 
palvelutuotannossa

Edellisellä hallituskau-
della suunniteltu valin-
nanvapausmalli  olisi 
voinut vaikeuttaa yleis-
hyödyllisten toimijoiden 
asemaa, koska painopiste 
oli hyvin voimakkaasti 
yksityisessä palvelutuo-
tannossa. Nyt käynnissä 
olevan sosiaali- ja terve-
ydenhuollon uudistuksen 
ero aiempaan kariutu-
neeseen sote-esitykseen 
on se, että nyt lähtökoh-
tana on julkinen palve-
lutuotanto. Yksityinen ja 
kolmas sektori toimivat 
kokonaisuudessa tärkeinä 
täydentävinä palveluiden 
tuottajina. 

Miten voitaisiin tur-
vata paremmin kunnille 
kodinhoitoon osoitettu-
jen varojen riittävyys ja 
oikea käyttö

Kunnille kotihoitoon, 
kuten muihinkin laki-
sääteisiin palveluihin, 
liittyvät valtionosuudet 
maksetaan osana perus-
palvelujen valtionosuuk-
sia ja kunta itsehallintonsa 
nojalla vastaa palvelujen 
järjestämisestä ja valtion-
osuuksien käyttämisestä 
niihin. Peruspalvelujen 
valtionosuudet määri-
tellään kuntakohtaisesti 
tietyn kaavan mukai-
sesti, jossa huomioidaan 
esimerkiksi iäkkäiden 

määrä. Valvontaviran-
omaiset arvioivat työssään 
sitä, järjestävätkö kunnat 
palveluja lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. 

Parhaillaan Sosiaali- 
ja terveysministeriössä 
työskentelee iäkkäiden 
palvelujen uudistami-
sen työryhmä. Se arvioi 
työssään mahdollisuuksia 
turvata kotihoidon asema 
ympärivuorokautisen 
hoidon rinnalla resusoin-
nin ja palvelujen laadun 
näkökulmasta. Työryh-
män toimikausi päättyy 
vuoden lopussa, ja sen 
yhteydessä on tarkoitus 
etsiä ratkaisuja myös 
varojen riittävyyteen ja 
oikea käyttöön liittyen.

Mitkä ovat hallituk-
sen askelmerkit tulevan 
SOTE-uudistuksen tii-
moilta

Sote-uudistus on muutos, 
jonka toteutumista olen 
myös itse odottanut pit-
kään. Ehkä juuri siksi 
olen nyt niin sitoutunut 
viemään ne nyt maaliin.

Uudistus etenee hal-
litusohjelman ja sovitun 
aikataulun mukaisesti. 
Tällä hetkellä uudistuk-
seen liittyen valmiste-
lussa on erillisselvitykset 
sekä Uudenmaan erillis-
ratkaisusta, että kuntien 
mahdollisuudesta toimia 
palveluiden tuottajina. 
Nämä valmistuvat vuoden 
2019 loppuun mennessä. 
Lisäksi sote-rakenneuu-
distuksen organisointi on 
olemassa ja lainsäädäntö-
työn valmistelu on käyn-

nistetty eri jaostoissa.
Selvitysten valmis-

tuttua, valmistellaan ensin 
hallituksen esitys sotesta 
ja pelastustoimesta. Tämä 
kokonaisuus pitää sisäl-
lään noin 40 lakia. Tämän 
rinnalla tehdään tarvittavat 
muutokset muihin STM:n 
hallinnonalan lakeihin, 
joita järjestämisvastuun 
siirtäminen kunnilta maa-
kunnille aiheuttaa. Heijas-
te-vaikutukset ovat mer-
kittävät, ja muutostarpeita 
on yhtensä noin sadassa 
laissa. Valtiovarainminis-
teriön vastuulla on toteut-
taa parlamentaarinen 
valmistelu monialaisesta 
maakunnasta eli maakun-
nan muista tehtävistä kuin 
sosiaali- ja terveyspalve-
luista ja pelastustoimesta, 
sekä parlamentaarinen 
valmistelu maakunnan 
mahdollisesta verotusoi-
keudesta. Parlamentaari-
sen työn tulisi valmistua 
vuoden 2020 loppuun 
mennessä, jonka pohjalta 
jatkotoimenpiteet voidaan 
suunnitella.

Miten käy vanhuksille? 
Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru vastaa

Ministeri Krista 
Kiuru

Politiikan suunta Suomes-
sa on muuttunut. Rinteen 
(sd.) johtamalla hallituk-
sella on kolme tavoitetta 
– työllisyyden ja osaa-
misen vahvistaminen, 
oikeudenmukaisuuden 
lisääminen ja eriarvoi-
suuden vähentäminen 
sekä ilmastonmuutoksen 
torjuminen. 

Ytimessä on talo-
udellisesti, sosiaalisesti 
ja ekologisesti kestävä 
kasvu. Koulutusleikka-
ukset, työttömien kurit-
taminen, perusturvan ja 
palvelujen heikentäminen 
ja työllisyydenhoidon 
laiminlyöminen ovat his-
toriaa. Erityisesti pienitu-
loisten lapsiperheiden ja 
eläkeläisten toimeentulo 
kasvaa aidosti. Verohel-
potukset kohdennetaan 
niitä eniten tarvitseville, 
pieni- ja keskituloisille. 

Investoinnit tulevai-
suuteen ovat välttämättö-
miä. Suomi tarvitsee ra-
kentavaa yhteistyötä eikä 
poliittiseen riitelyyn ole 
varaa. Opposition vastuu 
kokonaisuudessa on suuri, 
sillä kaikkia puolueita 
tarvitaan. 

Koulutuksen mää-
rärahat nousevat ensi 
vuonna 350 miljoonal-
la eurolla. Ammatilli-
sen koulutuksen rahoitus 
nousee 80 miljoonalla ja 
korkeakoulutuksen 60 
miljoonalla. Jyväskylässä 
Gradia, JAMK ja yli-
opisto iloitsevat osaltaan 
lisäyksistä. Vuoden 2020 
ensimmäisessä lisätalo-
usarviossa varaudutaan 

myös mahdollisiin lisä-
tarpeisiin. Päivähoidon 
ja perusopetuksen laatu 
paranevat. Yksikään lapsi 
ei jää enää ilman ruokaa 
vanhemman työttömyy-
den takia. Lasten ja nuor-
ten hyvinvointia tuetaan 
myös harrastus- ja liikun-
tatoimintaa lisäämällä. 

Liikenteen panostus-
ten osalta Keski-Suomi 
ja Jyväskylä kuuluvat 
voittajien joukkoon. Seu-
raavassa muutamia tär-
keimpiä:

Nopea raideyhteys Tam-
pere-Jyväskylä (suunnit-
telu 18 M€, kokonaisarvo 
jopa 160 M€) sekä Saari-
järvi-Haapajärvi –radan 
korjaukset.

Maantieliikenteen erita-
soliittymät Himoksella, 
Jyväskylän Kukkumäessä 
ja Kirri-Tikkakoski tien 
perusparannus erita-
soliittymineen sekä kevy-
en liikenteen väylineen.

Jyväskylä pääsee hyödyn-
tämään myös kävelyn ja 
pyöräilyn edistämiseen 
varattuja rahoja ja toi-
vottavasti myös julkisen 
liikenteen lisätukea.

Työllisyydenhoidon 
suuret panostukset nä-
kyvät myös meillä. TE-
toimistojen voimavarat 
kasvavat ja palvelujen 
laatu paranee. Jyväskylä 
lähtee mukaan kuntako-
keiluun, jolla pureudutaan 
erityisesti pitkäaikaistyöt-
tömyyteen. Palkkatuen 

käyttöä voidaan lisätä 
niin järjestökentällä kuin 
avoimilla työmarkkinoil-
la. SOTE – uudistuksen 
osalta Keski-Suomi saa 
valtakunnallisesti kol-
manneksi eniten rahoi-
tusta sosiaali- ja terveys-
keskusten kehittämiseen. 
Painopiste on hallinnon 
sijasta itse palveluissa 
– niiden toimivuudessa, 
oikea-aikaisuudessa ja 
saumattomuudessa. 

Vaikka mediamyrsky 
muuta väittää, Rinteen 
hallitus on jo alkumetreil-
lä osoittanut vahvuutensa 
yhteisten haasteiden ää-
rellä. Alkaneella hallitus-
kaudella tehtävää on vielä 
valtavasti, mutta suunta 
on oikea. 

Hallituksen päätöksillä elinvoimaa 
ja hyvinvointia

Kansanedustaja Riitta Mäkinen

Riitta Mäkinen

POHJOINEN JYVäSKYLä
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Palokka on Jyväskylän 
kaupungin nopeimmin 
kehittyviä alueita. Savu-
lahden ykkösvaiheen jäl-
keen on työn alle otettu 
vaihe 2. Tavoitteena on 

monipuolinen asuin-
alue niin asujaimiston 
kuin rakennuskannan-
kin puolesta. Alueelle on 
kaavailtu noin 700-800 
asukasta eli varsin mer-

kittävästä hankkeesta on 
kysymys.

S a v u l a h d e n  4 2 
hehtaarin alue niveltyy 
laajempaan kokonaisuu-
teeen, jossa rinnemaas-

tossa oleva alue linkittyy 
Länsi-Palokan ja  poh-
joisen Tuomiojärven 
asuinaluekokonaisuuteen. 
Maapohja on pääosin 
Jyväskylän kaupungin 
omistuksessa.

Kaavassa on melkein 
23.000 kerrosneliömetriä 
kerros- ja rivitaloasumi-
seen sekä 54 pientalo-
tonttia.

Kaavaluonnos oli 
kaupunkilaisten nähtä-
vänä ja luonnoksessa huo-
lestumista herätti kevyen 
liikenteen yhteys Elovai-
niosta muualle,  Kaavan 
laatijat ovat panosta-
neet yhteyttä Elovainion 

tien päästä ja todenneet 
samalla, että vaihtoeh-
toisesti esitetty yhteys 
Uusisillan tien kautta ei 
olisi yhtä sujuva kuin 
kaavaluonnoksessa oleva. 
Elovainiolaiset ovat olleet 
huolestuneita siitä, että 
kaavarakentaminen tulee 
varsin lähelle nykyisiä 
pientaloja. Alueelle on 
kuitenkin osoitettu 30 
metriä leveä viheralue-
vyöhyke, jolle on suun-
niteltu ulkoilureitti, kuten 
kaavarakentajan vastine 
kertoo. Asukkaat ovat 
myös kaipailleet liikun-
tapuiston rakentamista 
uuden asuinalueen tarpei-

siin. Myös liito-oravat on 
huomioitu - pientalotontti 
Virvelikadulla on pois-
tettu ja liito-oravia suo-
jaavia metsävyöhykkeitä 
on muuteltu.

Savulahti I -alueen 
asuintalot ovat nouse-
massa ja uusi päiväkoti-
koulu on aloittanut toi-
mintansa.  Alueen raken-
tuminen ja sijoittuminen 
liikenteellisesti ja palve-
luiltaan hyvin toimivaan 
ympäristöön lisää Palo-
kan ja koko Jyväskylän 
houkuttelevuutta hyvänä 
asuinpaikkana.

Paavo Luukkonen

Palokka kasvaa ja kehittyy - Savulahti II

Jyväskylän mlk:n kunta-
liitos tuli tämän vuoden 
alussa 10 vuoden ikään. 
Olisiko meidän aika ky- 
sellä kuntalaisilta, miten 
annetut lupaukset ovat 
toteutuneet ja varsinkin, 
mitä Palokassa juuri nyt 
kaivattaisiin?

Haluammeko, että 
alueemme lähipalvelut 
säilytetään hyvinä ja 
meiltä poistuneet pal-
velut: posti, R-kioski, 
pankkiautomaatti, jätteen 
kierrätyspiste, apteekki 
terveyskeskuksen läheltä 
ja polttoaineen jakelu 
(poistumassa) palautetaan 
alueellemme?

Kokonaissuunnitelma 
4-tien itäpuolisen 
keskuksen 
kehittämiseen

Ns. vanhaa Palokkaa on 
ilman mitään kokonais-
suunnitelmaa rakennettu 

pala palalta eikä palokka-
laisilla edelleenkään ole 
tietoa tulevista suunnitel-
mista ja tehdyt karsinnat 
ovat tulleet yllätyksenä 
nekin.

Suunnitelmaan tulisi 
sisällyttää myös paikal-
listien pohjoispuolella 
olevat alueet: Kiinteistö 
Oy Nisulankulma (S-mar-
ket ym.) ja terveyskeskus 
sekä lakkautettava sai-
raala.

Entisen K-market-
alueen, Koivutie 2, 
kaavaluonnos

Kaavaluonnoksen mukaan 
alueelle tungetaan kaksi 
7-kerroksista asuintornia 
ja liikekeskus. Ei paljoa 
ilahduta 7-kerroksisten 
tornitalojen korkea ark-
kitehtoninen  ulkoasu ja 
pysäköintikatosten viher-
katot. Yhdelle ja samalle 
korttelin läpi kulkevalle 

n. 5 metrin väylälle ollaan 
tunkemassa koko Lii-
kekeskuksen tavara-au-
toliikenne, asukkaiden 
pihaan ajoliikenne, kevyt-
väylä pyöräilijöineen ja 
jalankulkijoineen ja siinä 
mukana koululaiset. Eikä 
kauppakeskuksen asiak-
kaille tule kuin 4 auto-
paikkaa!

Torin seudun 
iltapysäköinti 
tukkeutuu täysin

Vilkkaan kansalaisopiston 
ja järjestöjen ym. iltatoi-
minnan vuoksi Koivu- ja 
Lukutien tienoo on ollut 
vuosia aivan ylikuormi-
tettu pysäköinnin suhteen. 
Kirjastolla, koululla ym. 

tiloissa kokoontuu kui-
tenkin harrastuspiirejä, 
joihin tullaan kaukaa tai 
painavan soittimen tai 
muun harrastusvälineen 
kanssa. Jälleen on kau-
punkirakennelautakunta 
vähentämässä viimeisessä 
esityksessään pysäköin-
tipaikkoja ja tuomassa 
uusia asukkaita autoineen 

tukkoiseen keskukseen.

Jätteen kierrätyspiste 
puuttuu Palokan 
alueelta

Koivutie 1:n tulipalon 
jälkeen on jätteen vas-
taanotto lopetettu n. 4500 
asukkaan alueelta, eikä 
lautakunta ole löytänyt 
paikkaa uudelle kierrä-
tyspisteelle ko. tontin kaa-
vasuunnitelmassa, vaikka 
kahdelle tornitalolle tont-
tia on kyllä löytynyt.

Vaadimme, että alu-
eelle tehdään kokonais-
suunnitelma ja edellä mai-
nitut ongelmat ratkais-
taan. Liikekeskukseen 
ei tule tunkea asuntoja, 
vaan alue tulee käyttää 
palokkalaisten palvelujen 
parantamiseen.

Palokan 
Sosialidemokraatit ry

Mitä kasvava Palokka tarvitsee ?

Taannoin palaneen ostoskeskuksen paikalle ollaan 
rakentamassa uusia kerrostaloja. Parkkipaikat ovat hakusassa.

Savulahden päiväkoti-
koulussa on tilaa noin 
450 lapselle, mikä on 
tarpeen kasvaval la 
asuinalueella.

”On ollut hienoa 
viime valtuustokaudella 
sivistyslautakunnan 
puheenjohtajana lait-
tamassa tätäkin päivä-

kotikoulua liikkeelle ja 
tällä kaudella kaupun-
kirakennelautakunnan 
pj:nä edistämässä tur-
vallista koulupolkua 
näille lapsille!”, toteaa 
Ahti Ruoppila lokakui-
sena iltapäivänä.

 Sosialidemokraat-
tien aloitteesta subjektii-

vinen päivähoito-oikeus 
palasi Jyväskylään ja 
ensi vuonna myös koko 
Suomeen. Varhaiskas-
vatus kuuluu kaikille, se 
on lapsen perusoikeus, 
linjaa Sdp:n puolue-
hallituksen jäsen Ahti 
Ruoppila.

VISALA - HYVä PAIKKA 
JUHLIIN JA KOKOUKSIIN 

Vuokraamme lähes 100 m2 
kokous- ja juhlatilaa osoitteessa 

Visalantie 5, 40270 Palokka
Yhteydenotot:

040-034 5268 Erkki Huusko
ekihuusko@gmail.com

Päiväkotikoulu 450 lapselle

Kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila 
on tyytyväinen moderniin Savulahden päiväkotikouluun.
Kuva: Jouni Pänkäläinen.
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-  Lapsuuden ajan ystäväni 
oli polkenut pari kertaa Ryn-
kebyn tiimissä. Hakivat pyö-
räilijöitä ja sattui olemaan 
naapuri Keuruulta tiimin 
kapteenina, joka kehotti 
hakemaan mukaan. Vapaa-
ehtoistyö kiinnostanut aina 
minua. Olin pienenä parti-
ossa ja opiskeluaikana osal-

listuin seurakunnan Saapas 
ja Kaupungin Synkkis-toi-
mintaan. Jotenkin se toisten 
auttaminen on ollut pienestä 
asti verissä, pienempien 
ja heikompien tukeminen, 
Petri Palve pohtii.

Palve on polkenut ja 
polkee Pariisiin hyvän asian 
puolesta. Tulevan vuoden 

tiimi on kasattu ja valmis-
telutyöt hyväntekeväisyys-
tapahtumiin ja kesäiseen 
pyöräilyyn ovat käynnissä.  
Jokainen pyöräily Pariisiin 
on ikimuistoinen ja siinä ote-
taan ”miehistä ja naisista” 
mittaa.  

- Aikuisten tiimimme 
Jyväskylä- Kuopio -akselilta 
koostuu 31 pyöräilijästä, 
joista 2/3 tulee keskisestä 
Suomesta. Tässä vaiheessa 
on kaksi huoltoon ilmoittau-
tunutta. Tavoitteena tulevana 
vuonna on seitsemän vapaa-
ehtoista huollossa. Yleensä 
aina lääkäri on mukana ja 
muitakin terveydenhuollon 
ammattilaisia. Käytössä on 
kylmäkuljetusrekka, joka on 
puoliperävaunu. Se kulkee 
omia reittejään. Pyöräilijöi-
den tukena on johtoauto ja 
takahuollon auto, joissa on 
isot lätkät takana. Kylmä-
kuljetusrekka kulkee omia 
reittejään. Reittisuunnit-
telu erittäin tarkkaa. Huolto 
tekee täydellisen lounaan 
tien päällä. Ruokahuolto 
siis kulkee mukanamme. 
Kaikki kuljetuskalusto on 
firmojen, jotka antavat ajo-
neuvot veloituksetta käyt-
töön. Eräs merkittävä moni-
vuotinen kumppanimme on 
ollut Metsämultia, joka on 
antanut pakettiauton käyt-
töömme. Metsämultia on 
yli neljänkymmenen vuoden 
ajan toteuttanut koneellisia 
hakkuita ja metsänhoitopal-
veluja ja kuuluu alansa kär-
kikastiin Suomessa. Hienoa, 
että yritykset ovat oival-
taneet että näin voi kantaa 
yhteiskuntavastuutaan, Petri 
Palve sanoo.

Osallistuminen  
pyöräilijälle myös 
taloudellinen 
kysymys

- Jokainen pyöräilijä maksaa 
itse kaikki kulunsa ja hank-
kii pyöränsä. nsikertalaiselle 
osallistuminen pyöräilyyn 
maksaa karkeasti kolme ja 
puolituhatta euroa. Pyörä on 
ammattipyörä. Kaikki ovat 
Bianchin samanlaisia maan-
tiepyöriä Rynkeby –väri-
tyksellä ja tarroituksilla. 
Kun kaikilla on samanlaiset 
pyörät huolto on helppoa. 

Miehiä ja naisia pyri-
tään saamaan saman verran 
tiimiin. Yleiseksi käytän-
nöksi on muodostunut se, 
että, vanhasta tiimistä on 
uudessa noin puolet. Tiimiin 
osallistumiseen pitää olla 
täysi-ikäinen. Yläikärajaa ei 
ole. Nyt meillä nuorin taitaa 

olla 30-vuotias ja vanhim-
masta päästä osallistuja on 
seitsemänkympin kieppeillä. 
Selkeästi on havaittavissa 
viidenkympin piikki, eli 
tässä ikäluokassa on paljon 
osallistujia, Palve valottaa.

Erityisen iloinen Palve 
on siitä, että koululaisia ja 
koulun henkilökuntaa on 
mukana hyväntekeväisyys-
hankkeessa Rynkeby – God 
Morgonin koulujuoksun 
merkeissä kautta Suomen. 
Tikkakosken yhtenäis-
koululla on otettu aktiivi-
sesti osaa Team Rynkebyn 
haasteeseen vuodesta 2017 
alkaen.  

-  K o u l u j u o k s u s s a 
kouluja haastetaan lähte-
mään hyväntekeväisyyteen 
mukaan. Asia muistuttaa 
monien tuntemaa Unicef-
kävelyä. Lähipiiri maksaa 
pienelle osanottajalle hyvän-
tekeväisyyskorvauksen osan- 
otosta. 8.5 2020 tikkakoske-
laiset koululaiset juoksevat 
hyväntekeväisyysjuoksun 
syöpää sairastavien lasten 
hyväksi. Tämä  on neljäs 
kerta kun Tikkakosken 
yhtenäiskoulu on mukana. 
Koululaisia on noin 900 ja 
perinteisesti koko yhtenäis-
koulu on ollut osallisena 
juoksussa. Tavoitteena on, 
että enemmän kouluja tulisi 
mukaan. Koulujuoksu on 
tärkeä varainkeräyksen kan-
nalta. Samalla lasten mieliin 
iskostuu ajatus siitä, että pitää 
tehdä konkreettisesti jotain 
heikompien auttamiseksi ja 
vahvistuu myös ajatus siitä, 
että omasta kunnosta on 
pidettävä huolta. Summat, 
joita olemme saaneet koko 
Suomen osalta kerättyä 
Team Rynkebylle ovat mer-
kittävät.  Tänä vuonna puhu-
taan miljoonasta eurosta, 
Palve kertoo..

 
Tikkakoski on Petri 
Palveelle tuttua 
seutua. 

Olen syntynyt Helsingissä ja 
asunut ikäni Jyväskylässä. 
Armeijassa olin Tikkakos-
kella, tutkapuolella. Nämä 
tienoot tulivat tutuiksi.

Ajatuksissa oli opiskelu 
liikuntatieteellisessä tiede-
kunnassa, mutta kun tuleva 
vaimo lähti opiskelemaan 
opettajankoulutuslaitok-
seen, menin sinne minäkin. 
Asumme Palokassa, per-
heessä kolme poikaa - luo-
kanopettaja, lätkän pelaaja ja 
nuorimmainen lukee kirjal-
lisuutta yliopistolla. Vaimo 
on opetusalalla. Opettajat 

tekevät arvokasta ja tärkeää 
työtä. Olen ollut 21 vuotta 
luokanopettajana ja vuosi-
kymmenen rehtorin työssä. 
Palve-sukunimi on asia, jota 
jotkut joskus kysyvät, että 
mistä se nimi oikein tulee. 
Isäni oli Markoff syntyjään, 
mutta kun maassa elettiin 
aikoinaan suomettumisen 
aikaa, monet vaihtoivat 
sukunimensä suomalaiseen 
tai suomalaiselta kalskah-
tavaan. Pappani sai jos-
tain nimilistan, josta valitsi 
nimen Palve. Eestin kielessä 
sana merkitsee pyyntöä tai 
rukousta. Huvittavaa on 
myös se, että Intiassa on 
valtava määrä Palve-nimisiä 
ihmisiä ja saan joskus sieltä 
suunnalta myös facebook-
pyyntöjä. En tiedä mitä 
Palve sitten Intiassa merkit-
see. Pitänee joskus selvittää, 
Palve naurahtaa.

Petri-Isälle oli liikunta-
harrastuksen myötä luonte-
vaa innostaa myös jälkikas-
vua tälle saralle. Pisimmälle 
harrastuksessa on pojista 
ennättänyt Oula Palve, joka 
pelaa jääkiekkoa ”rapakon 
takana”.

- Oula oli 6-vuotiaana 
oli kuullut päiväkodissa, 
että Tikkakoskella on jouk-
kue, joka harjoittelee aina 
sunnuntaiaamuisin kello 

0800 jäähallilla. Kävimme 
katsomassa harjoituksia ja 
valmentaja toivotti tervetul-
leeksi. Siitä se ura sitten lop-
pujen lopuksi urkeni vuosien 
määrätietoisen työn tulok-
sena. Oula pääsi Suomen 
maajoukkueeseen Karjala-
turnaukseen viime syksynä 
ja sieltä scoutit hänet bonga-
sivat. NHL-scoutit tarkkai-
levat pelaajia ympäri maail-
maa. Viime kaudenhan Oula 
pelasi Turussa, teki keväällä 
NHL-sopimuksen Pittsburg 
Penguinsin kanssa.  ja lähti 
nyt syyskuun alussa jenk-
keihin. Kyseessä on vuoden 
kaksisuuntainen sopimus ja 
AHL-komennus (Wilkes-
barre/ scrantoin Penguins),  
mikä on uusille pelaajille 
tapa päästä maailman huip-
pujääkiekkoon kiinni. Oula 
oli nähtävästi ensimmäinen 
Palokasta NHL-sopimuksen 
tehnyt. Maalivahti Veini 
Vehviläinen oli aikaisem-
min varattu pelaaja, mutta 
Oulan sopimus allekirjoi-
tettiin aiemmin.  Menemme 
nyt syyslomalla katsomaan 
miten luistin Oulalla kulkee 
jenkkikaukalossa, Palve 
kertoo.

teksti: 
Jouni Pänkäläinen

kuvat: 
Petri PalveTeam Rynkeby - “Tee hyviä asioita itsellesi samalla 

kun teet hyvää toisille”.

Team Rynkeby on eurooppalainen hyväntekeväisyystiimi, 
joka pyöräilyn ja liikunnan avulla kerää vakavasti sairaiden 
lasten hyväksi varoja. Tiimi on koonnut 10,6 miljoonaa 
euroa tähän tarkoitukseen tänä vuonna. Nousua edellisestä 
vuodesta oli 12,6 %. Tänä vuonna 2000 amatööripyöräilijää 
ja 500 vapaaehtoista seitsemästä maasta otti osaa haastee-
seen.  Vakavasti sairaiden lasten auttamiseen ja tukemiseen 
keskittyneet organisaatiot Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, 
Fär-saarilla, Islannissa ja Saksassa ovat saaneet lahjoituksia 
Team Rynkebylle. Firmat sponsoroivat rahalahjoituksilla 
organisaatioita ja saavat näkyvyyttä mainoksina tiimien 
ajoasuissa, huoltoautoissa ja mediassa Rynkebyn sivuistoilla. 
Kaikki kerättävä raha lahjoitetaan lyhentämättömänä (tämä 
pois, koska pieni osa lahjoitetuista rahoista syöpäsäätiöt 
joutuvat laittamaan kuluihin) hyväntekeväisyyteen.

Team Rynkeby on ollut olemassa vuodesta 2002,  jolloin 11 
amatööripyöräilijää pyöräili tanskalaisen mehuyhtiö Rynkeby 
Foodsin sponsoroimana Pariisiin katsomaan Tour de Francen 
viimeistä etappia.  Tuloksena matkasta oli, että Team Rynkeby 
sai voittoa matkasta 5.100 euroa, joka lahjoitettiin Odensen 
Yliopistollisen sairaalan lasten syöpäyksikölle. Se oli alku 
menestykselliselle kansainväliselle hyväntekeväisyystoimin-
nalle, jonka avulla on kerätty  vuosien varrella 56 miljoonaa 
euroa vakavasti sairaiden lasten auttamiseksi.

Suomessa Team Rynkeby tukee syöpälapsia 2019:

Aamusäätiö Suomi 775.129 euroa - syöpätutkimus
Sylva ry 332.198 euroa – syöpälasten perheiden apu

yhteenä 1.107.327 euroa. Vuonna 2018 koko Rynkeby-organi-
saatio keräsi varoja hyväntekeväisyyteen yli 9 miljoonaa.

Syöpätutkimukseen kohdennetaan varoista 70 %. Katsotaan, 
että parhaiten voidaan auttaa syöpää sairastavia lapsia tutki-
muksen kautta. Joskus kouluista löytyy syöpää sairastavia 
lapsia ja he saattavat antaa kasvot kampanjalle. 

Pienten puolesta Tikkakoskella
Varoja syöpää sairastaville lapsille pyöräilemällä ja juoksemalla

Petri Palve Pariisissa. Sadettakin on matkalla saatu.

Oula Palve pelaa numerolla 11.

Tikkakosken yhtenäiskoulun apulaisrehtori Petri Pal- 
ve Luonetjärven koululta on jo useamman vuoden 
ajan ollut mukana hyväntekeväisyystapahtuma Team 
Rynkebyn – God Morgonin toiminnassa, jolla kerätään 
varoja syöpää sairastavien lasten hyväksi. Palveen osalta 
toiminta alkoi vuonna 2016.
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Pohjoisen Jyväskylän toimijat 
tekivät virkistys- ja opintomat-
kan Viroon 11.08-14.08.2019. 
Matkaan lähdettiin puolenpäi-
vän aikaan Palokasta ja Silja 
Europa-laiva saapui Tallinnan 
satamaan illansuussa.

Pärnua, siideriä ja 
kylpylää

Aamulla meriaamiaisen jälkeen 
matka jatkui kohti kylpylä-

kaupunki Pärnua. Kaupungin 
kauneus jaksaa aina yllättää 
uudelleen ja uudelleen.
 Pärnusta jatkoimme oppaan 
kanssa tutustumaan Torin Sii-
deri -nimiselle tilalle. Tilan 
omistaa nuori aviopari joka 
valmistaa siidereitä omista ja 
alueella kasvaneista omenoista 
ja marjoista käsityönä samp-
panjan valmistusmenetelmällä. 
Kaiken huipuksi saimme tietää 
mitä tarkoittavat siiderin tans-
siaiset.

Vierailun jälkeen hemmot-
telimme itseämme Spa hotel 
Viikingin kylpylässä ja illalla 
pääsimme seuraamaan lau-
laja Amadeuksen esiintymistä 
hotellilla.

Seuraavana aamuna aami-
aisen ja huoneiden luovutuksen 
jälkeen matka jatkui kohti 
Taageperän kartanoa. Kartano 

on valmistunut v.1905 yksi-
tyishenkilölle ja toimi neuvos-
toaikana parempien sosialis-
tien lomakohteena.Tilalla on 
hevostallit ja siellä harrastetaan 
ratsastusta.

Kohti Tarttoa

Matka jatkui kohti Tartoa ja 
hotelli Sofiaa jossa majoi-
tuimme. Opastetun bussikier-
roksen jälkeen jatkoimme 
jalkaisin tutustumista Tarton 
historiallisiin muistomerk-
keihin ja rakennuksiin. Opas 
kertoi suomalaisista,  jotka ovat 
vaikuttaneet Tarton historiaan 
Kaupungin alkuajoista lähtien 
mm Kalevipoeg on sukua suo-
malaiselle kalevalalle. Tarton 
yliopistossa opiskelee nykyään-
kin n. 200 Suomalaista. Kier-
roksen jälkeen olikin jo nälkä 

joten matkalaiset suuntasivat 
Tarton keskustassa sijaitsevaan 
vanhaan ruutikellariin ruokai-
lemaan.

Meille tarjottiin alkuruu-
aksi vaalean leivän sisälle pii-
lotettua Seljanka keittoa ja 
pääruokana oli kanafileettä 
perunasoseessa. Ja maistui 

! Kohta olikin sitten jo ruo-
kaperäisten aika ja kylläiset 
matkalaiset pääsivät vihdoin 
lepäämään hotellille. 

Aamulla luovutimme huo-
neet ja jätimme jäähyväiset Tar-
tolle, monen matkalaisen mie-
lessä varmasti väijyi ajatus, että 
vielä me joskus kohdataan.

Kotimatka sujui matkan 
annista ja nähtävyyksistä kes-
kustellen ja olihan porukassa 
henkilö, joka lauloi ja kertoi 
juttuja matkalaisten viihdyttä-
miseksi.

Kyllä se niin on että muka-
vassa porukassa pitkä bussimat-
kakin menee kuin siivillä.

Teksti ja kuvat:
Timo Korhonen

Pohjoisen Jyväskylän toimijat 
virkistys ja opintomatkalla Virossa

Vesangan Rientolassa ideoitiin tulevaisuutta

Alkupalaksi leipä 
jonka sisään oli laitettu 
seljanka-keitto.

Taageperän kartanon 
pihamaalla.

Rientolan Työväentalo tarjosi oivalliset 
puitteet kehittämisseminaarille.

Edellisen hallituksen kau-
della Raippaluodon silta 
ajoi ohi Kirri-Tikkakoski 
moottoritiehankkeen. Nyt 
tilanne on toinen. Rinteen 
hallituksen aikana työt on 
aloitettu ja 139 miljoonan 
euron määräraha tiehank-
keeseen on olemassa.

Hanke sisältää moottori-
tien rakentamisen uuteen 
maastokäytävään Kirristä 
Matinmäentien liittymään 
sekä nykyisen nelostien 
parantamisen mootto-
ritieksi Matinmäentien 
liittymästä lentokentän 
liittymän pohjoispuo-

lelle. Kirrin nykyistä eri-
tasoliittymää parannetaan 
ja uudet eritasoliittymät 
suunnitellaan Lintukan-
kaalle, Puuppolaan, Tik-
kakoskelle sekä lento-
kentän liittymän kohdalle. 
Hankkeeseen sisältyy 
myös mm. Lintukankaan 
tunnelin, linja-autopysäk-
kijärjestelyjen, melu- ja 
pohjavesisuojausten sekä 
riista-aitojen suunnittelu.

Valtatie 4 Helsingistä 
Utsjoelle on Suomen tär-
kein etelä-pohjoissuuntai-
nen pääväylä. Se kuuluu 
osana yleiseurooppalai-
seen TEN-T liikenneverk-
koon ja on osa valtakun-
nallista erikoiskuljetusten 
verkkoa. 

Nelostien remontti Palokassa käynnissä

Nelostien parannustyöt ovat käynnissä 
Kirrin ja Tikkakosken välillä.

Vesangan Rientolaan oli 
kokoontunut  20. loka-
kuuta Palokan, Tikkakos-
ken ja Lohikosken dema-
reita hahmottelemaan 
tulevaisuutta. . Kuvassa 
SDP:n Keski-Suomen 
piirin puheenjohtaja Ville 
Rautiainen lausumassa 
alkusanat tilaisuuteen 
osallistujille.

Tikkakosken Liikekeskus 
sijaitsee Tikkakosken kes-
kustassa (entinen OP:n 
kiinteistö) Kirkkokatu 
1:ssä.  Tiira Kiinteistöt 
Oy omistaa uudemman 
vuonna 1991 valmistu-
neen rakennuksen, jossa 
toimivat T.mi Susanna 
Ollikaisen lahjatavara-
kauppa ja Katja Ilveksen 
Hius-soppi.

Entiseen ravintola 
Nero-nimiseen tilaan 
(340 m²) on aloitettu 
muutostyöt, joihin val-
mistuu täysin saneera-
tut neuvottelutilat noin 
20 henkilölle, ja lisäksi 
vuokrattavaksi tarkoitettu 

karaoke- ja tanssitila baa-
reineen, sekä peruskeittiö 
varusteineen. Tilaa ryh-
dytään siis vuokraamaan 
erilaisten tilaisuuksien 
omatoimiseen järjestä-
miseen. Hulkkonen Con-
sulting Oy isännöinti- ja 
tilitoimisto avaa myös 
toimipisteen samoihin 
tiloihin lähiaikoina Jyväs-
kylän toimiston rinnalle.

JN-Kiinteistöt Oy:n 
omistamaan entiseen 
Siwan tilaan (483 m²) 
haetaan yrittäjää/ yrittä-
jiä, jotka voivat vuok-
rata tilasta haluamansa 
pinta-alan toimintaansa 
varten. Huoneisto on mää-

ritelty myymälätilaksi, 
joten siinä voivat toimia 
lähes kaiken muotoiset 
yritykset, esim. kirppu-
tori, eläinruokakauppa, 
tai jokin muu harrastus, 
tuotekehitys tai tuotanto-
tila, huoneistossa on hyvä 
ilmastointi ja runsaasti 
vesipisteitä.

Tikkakosken Liike-
keskuksen tiloissa toimii 
pizzeria-ravintola Labella, 
joka on laajentamassa 
toimintaansa entiseen 
postin tilaan. Kukkapal-
velu Calla Oy:n  yrittäjänä 
toimii Marika Vanhala, 
joka on myös Kehittyvä 
Tikkakoski yhdistyksen 
puheenjohtaja. Lisäksi 
palveluja tuottavat pit-
käaikaiset yrittäjät Tik-
katupa (Maija Ohtonen), 
sekä Parturi-Kampaamo 
Me2 Ky.

K e h i t y s p r o j e k t i 
etenee ja liiketilan ympä-
ristöä on kohennettu, 
on saatu lisää kaivattua 
parkkitilaa. Kun tilojen 
kunnostus on saatu val-
miiksi, kesällä 2020 piha 
asfaltoidaan ja viihtyvyys, 
yleisilme sekä turvalli-
suus kohenevat.

Kari Kuusijoki
Kaupunginvaltuutettu
Tarkastuslautakunnan 

jäsen

Tikkakosken liikekeskus uudistuu

Liikekeskuksen yrittäjät  Panu 
Hulkkonen (vas.), Kirsi Ohtonen ja 
Juha Nieminen katsovat luottavaisina 
tulevaisuuteen.
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Metsänhoidon ymmärrystä 
lisättävä Suomessa

SäYNäTSALO

Kansanedustaja Piritta Rantanen: Demariedustajat ja 
pääministeri Sepässä
20.10.2019

Kuvat: 
Tony Melville

Kansanedustajan työ 
eduskunnassa painot-
tuu paljon sen mukaan 
mihin val iokunt i in 
kuuluu. Itse kuulun hal-
lintovaliokuntaan, jossa 
käsitellään mm. kuntia, 
poliisia, pelastustoimea 
ja maahanmuuttoa kos-
kevia asioita. Toinen 
valiokunta, jossa olen 
varsinaisena jäsenenä, 
on maa- ja metsäta-
lousvaliokunta. Siellä 
tietenkin käsitellään 
maa- ja metsätalouteen, 
sekä kalastukseen ja 
metsästykseen liittyviä 
asioita.

Eduskunta vas-
taanotti lokakuussa 
maa- ja metsätalous-
valiokuntaakin mer-
kittävästi koskevan 
kansalaisaloitteen, joka 
koskee avohakkuiden 
kiel tämistä val t ion 
omistamilla mailla. On 
hienoa, että meillä on 
järjestelmä, jota kautta 
ihmiset pääsevät vai-
kuttamaan maamme 
asioihin. Aina niistä 
ei kuitenkaan voi olla 

samaa mieltä. 
Itse olen asunut 

lähes koko ikäni Keski-
Suomessa, pieni hetki 
Mäntässä ei aiheuttanut 
suurta muutosta ajatus-
maailmaani. Tälläkin 
hetkelle asuinpaikkani 
on kirjaimellisesti kes-
kellä metsää. Yhtäkään 
naapurin savupiipun 
savua ei pihapiiristä 
näy. Rakastan metsää, 
sen tuomaa rauhaa ja 
tunnelmaa. Olen kui-
tenkin huolissani siitä, 
kuinka metsänhoito ja 
sen ymmärrys Suomessa 
kehittyy ja kuinka se 
tulevaisuudessa nuoria 
ihmisiä kiinnostaa. Yhä 
useampi metsän omis-
taja siirtyy asumaan 
kehien sisäpuolelle Ete-
lä-Suomeen tai ainakin 
suurempii kaupunkei-
hin. 

Toivonkin,  et tä 
tämä nimenomainen 
kansalaisaloite ei mene 
läpi ja ennen kaikkea 
toivon, että moni pereh-
tyisi ja ymmärtäisi ne 
seuraukset, joita aloit-

teen läpimeno toisi tul-
lessaan. Siitä seuraisi 
epätasa-arvoa Suomen 
alueille, eikä se paran-
taisi metsien tilannetta. 
Jonkinlaista suhteelli-
suutta tulee ehkä siitä, 
että avohakkuiden määrä 
vuosittain on alle yhden 
prosent in  maamme 
metsistä. Avohakkuu-
kielto valtion metsissä 
aiheuttaisi maassamme 
melkoisen epäsuhdan 
seudullisesti, suurin osa 
valtion metsistä kun 
sijaitsee Pohjois- ja Itä-
Suomessa. Lisäksi iso 
osa teollisuudestamme 
ja työpaikoistamme 
pohjautuu metsiin.

Jos avohakkuukiel- 
to astuisi voimaan on 
laskettu, että kasvua 
kohottava jalostushyöty, 
joka on 15-20%, jäisi 
saamatta. On myös arvi-
oitu, että ilmastonmuu-
toksen sopeutuminen 
heikkenisi, sillä hiilen 
sidonta on suorassa 
yhteydessä puuston kas-
vuun. Mitä paremmin 
metsämme kasvavat, 

sitä enemmän ne hiiltä 
sitovat. Lisäksi met-
sätaloudesta saatavat 
tulot alenisivat. Avo-
hakkuukielto heiken-
täisi myös kasvilajeja, 
jotka vaativat suuria 
yhtenäisiä elinympäris-
töjä ja paahteisia rinteitä 
kasvaakseen.

Avohakkuiden kiel-  
tämiselle ei ole perus-
teita puuntuotannon, 
hiilensidonnan tai luon-
non monimuotoisuuden 
kannalta. Hyvä met-
sänhoito on pitkäjän-
teistä, taloudellisesti ja 
ekologisesti kannatta-
vaa ja kohtelee kaikkea 
luonnossa olevaa hyvin. 
Hyvässä metsänhoi-
dossa pitää sallia sekä 
jatkuvaa kasvatusta, 
että avohakkuita, paikan 
ja tilanteen vaatimilla 
tavalla. Tutkien ja inno-
voiden, sallien ei kiel-
täen, tulevien sukupol-
vien tulevaisuus huomi-
oon ottaen!

Ihmisiä pu-
huttivat mo-
net asiat toi-
meentulosta 
aina vaalilu-
pauksiin.

Kansanedustajat 
Riitta Mäkinen (ylh.) 
ja Piritta Rantanen 
kuuntelivat tarkalla 
korvalla kansalais-
ten tuntoja.

Jyväskylä kasvaa ja kehittyy
Jyväskylän kaupunkiin 
on rakennettu ennätys-
määrä asuntoja, ja ne 
tulevat todella tarpee-
seen. Kaupungin väki-
luku kasvaa noin 1500 
henkilöllä vuodessa. On 
positiivista, että Jyväs-
kylä on vetovoimainen, 
varsinkin opiskelukau-
punkina. Kasvava kau-
punki tarvitsee myös lisää 
palveluja: päiväkoteja, 
kouluja, terveydenhoito-
palveluja sekä moninaisia 
vanhuspalveluja. Näitä 
on pystytty tarjoamaan 
kuntien talouden ollessa 
tiukka, ja pystytään jat-
kossakin.

Pääministeri Antti 
Rinteen hallitus muuttaa 
politiikan suuntaa ja lisää 
kuntien valtionosuuksia 
1,1 miljardilla eurolla, 
josta osa jo tänä vuonna. 
Kansainvälisen talouden 
suhdanteen kääntyessä 
ja kasvun hiljentyessä on 
Jyväskylän kaupungin 

talousarvion teko haasta-
vaa ja vaatii poliittisilta 
ryhmiltä neuvotteluja ja 
kompromisseja.

Sosialidemokraattien 
valtuustoryhmä pitää tär-
keänä, että peruspalvelu-
jen tasosta ja laadusta ei 
tingitä. Lapset, vanhukset 
ja muut hoivaa tarvitsevat 
on hoidettava. Laadukas 
hoiva kuuluu kaikille. 
Työttömyyden nujertami-
nen täytyy pitää edelleen 
tavoitteena, ja kaupunki-
konsernin toimenpiteitä 
edelleen tehostettava var-
sinkin pitkäaikaistyöt-
tömien työllistämiseksi. 
Hallituksen laajentavat 
kuntakokeilut antavat 
tähän uusia mahdollisuuk-
sia. Näin myös työmark-
kinatuen kuntaosuutta 
saadaan pienennettyä 
entisestään. Samalla kun 
työttömyyttä nujerretaan, 
on turvattava osaavan 
työvoiman saatavuus 
tuleville vuosille. Vain 

näin Jyväskylä on haluttu 
kasvukeskus jatkossakin 
ja yritykset voivat tuottaa 
markkinoille laadukkaita 
tuotteita ja palveluita, 
ei pelkästään kotimaa-
han vaan myös kaikkialle 
maailmaan.

Jyväskylän on oltava 
entistä vahvemmin sivis-
tyksen ja koulutuksen 
suunnannäyttäjäkau-
punki. Oppimisen ja oppi-
miseen oppimisen pohja 
luodaan varhaiskasvatuk-
sessa ja perusopetuksessa. 
Siellä myös havaitaan 
tehokkaimmin ja riittävän 
varhain mahdolliset esteet 
oppimiseen, mutta myös 
sosiaalisiin ja terveydel-
lisiin ongelmiin. Ja niihin 
on pysyttävä puuttumaan, 

ja se edellyttää sopivan 
kokoisia opetusryhmiä 
ja riittävää eriyttämistä 
ja tukitoimia. Siksi sivis-
tyslautakunnan resursseja 
on lisättävä. Myös mm. 
ennaltaehkäisevään nuo-
risotyöhön on kohdennet-
tava riittävästi resursseja, 
emme saa antaa yhden-
kään nuoren syrjäytyä.

Nämä lupaamme. Ja 
näistä pidämme kiinni. 
Yhdessä ja yhteistyöllä 
asukkaiden kanssa. Hyvää 
alkavaa talvea kaikille 
lukijoille!

 Ahti Ruoppila
Säynätsalon 

ty:n sekä Jyväskylän 
Sd-valtuustoryhmän 

puheenjohtaja

Jyväskyläläisten asioihin vaikutetaan 
myös valtakunnan tasolla. 
Puoluehallituksen kokoustauolla 
pääministeri Antti Rinne ja Ahti 
Ruoppila.

Säynätsalon työväenyhdistyksen jäseniä asuu Säynätsalon kauniiden 
saaristomaisemien lisäksi myös muualla Jyväskylässä sekä ympäri 
Suomea. Jos olet kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja haluat vaikut-
taa Jyväskylän asioihin tai laajemminkin tulevaisuuteen, ota yhteyttä!

Puheenjohtaja Ahti Ruoppila, ahti.ruoppila@sak.fi tai
p. 0407478231.
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Keski-Suomen alueen 
pääluottamusmies Pos-
tilta Harri Manninen pitää 
postilaisiin kohdistuneita 
palkkaukseen ja työehtoi-
hin liittyviä heikennyksiä 
mahdottomina hyväksyä.

- On käsittämätöntä, 
että valtion omistama 
yritys voi toimia niin, että 
melkein kaikki vuosien 
varrella yhteisesti sovittu 
poljetaan työnantajan toi-
mesta suohon. Me pos-
tilaiset emme ole olleet 
koskaan palkkauksen ja 
työehtojen osalta erityi-
sen hyvässä asemassa, 
kuten eivät monet muut-
kaan matalapalkka-alan 
työntekijät.  Työntekijälle 
kuuluu työstä palkka, jolla 
tulee toimeen.  Postilla me 
työntekijät olemme aina 
tehneet parhaamme pal-
vellaksemme asiakkaita ja 
toteuttaaksemme työnan-
tajan antaman tehtävän.

Ha r r i  Mann inen 
katsoo, että yltiölibera-
listinen talouspolitiikka 

ja sen ulottaminen postin 
kaltaiseen toimintaan 
johtaa mahdottomiin 
tilanteisiin.

- Alkujanhaan posti 
oli  yhteiskunnan tuot-
tama palvelu , joka toimi 
valtion osoittaman budjet-
tiraamin puitteissa. Kun 
toiminta yhtiöitettiin ja 
posti joutui mukaan lii-
kelaitoksena kilpailemaan 
markkinoista muiden toi-
mijoiden kanssa, Posti 
menetti tuottavimmat alu-
eensa jakelussaan kilpaili-
joille. Parempien alueiden 
tuottamalla hyödyllä oli 
voitu kompensoida haja-
asutusalueiden jakelua. 
Miettikääpä kukin tykö-
nänne tällaista yhtälöä 
- meillä on pariskuntia 
töissä jakelussa ja käsit-
telyssä ja kun molem-
milta pariskunnan jäse-
niltä niistetään palkasta 
30-40 %  pois, se on niin 
suuri summa, että perheen 
talous romahtaa.

Mikä on sitten rat-
kaisu Postin ongelmiin. 
Harri Manninen on luotta-
vainen siihen, että mikäli 
löytyy molempia osa-
puolia, työntekijöitä ja 
työnantajaa tyydyttävä 
ratkaisu, voidaan mennä 
eteenpäin ja kehittää 
yhdessä toimintaa.

- Olin Niinisalossa 
armeijassa ja siellä tutus-
tuin nk. simplex-liiken-
teeseen, jossa käskyt ja 
komennot kulkevat vain 
yhteen suuntaan ilman 
palautetta.  Valitettavaa 
on, että Postilla tämän-
kaltainen toimintakult-
tuuri on muodostunut 
vallitsevaksi. Me Postin 
työntekijät tiedämme ja 
tunnemme työmme ja 
pyrimme tekemään sen 
mahdollisimman hyvin. 
Siksi on tärkeää, että kes-
kustelu ja vuorovaikutus 
työnantajan kanssa olisi 
toimivaa ja rakentavaa. 

Kärjistynyt työmark-
kinatilanne postilaisten 
osalta ja työnantajan jat-
kama työehtoshoppailu 
uhkaa viedä postilaiset 
lakkoon.

- Me emme ole tätä 
halunneet, emme aloitta-
neet, emmekä ymmärrä 
miksi sopimuksia ja työ-
ehtoja poljetaan. Olemme 
valmiit riittäviin työtaiste-
lutoimiin turvataksemme 
työntekijöiden oikeudet 
ja toimeentulon. Olemme 
erittäin pahoillamme 
Postin asiakkaiden puo-
lesta mikäli työnantajan 
valitseman tien päässä on 
työtaistelu.

Jo riittää !
Kirjoittelen teille täältä 
Arkadianmäeltä, edus-
kunnasta, jossa työsken-
telen kansanedustajana. 
Vakituinen työpaikkani-
han sijaitsee Kukkumäen 
laella, Jyväskylän kes-
kussairaalalla. Olen siellä 
sairaanhoitajana kirurgi-
silla osastoilla. Sain tilai-
suuden vierailla sairaalan 
mäellä pari viikkoa sitten, 
kuulemassa uuden sairaa-
lan valmistumistilannetta 
ja muuttoaikatauluja. 
Olipa mukava hetkeksi 
palata niin tuttuun ympä-
ristöön, mutta kuitenkin 
niin täysin myllättyyn ja 
uudistettuun paikkaan. 
Sain nähdä kuvia uuden 
sairaalan eri osastoilta, 
ne olivat vaikuttavia. Sai-
raala vaikuttaa hienolta ja 
uudella tavalla ajatellulta. 
Toivottavasti potilaat 
saavat siellä hyvää hoitoa 
ja työntekijät viihtyvät.

Totuuden nimissä on 
kuitenkin kerrottava, että 
olin ennen eduskuntaan 
pääsyä kolme vuotta hoi-
tovapaalla hoitamassa 
pientä kuopustani kotona. 
Sairaalan rakentamista 
aloiteltiin juuri silloin kun 
minä jäin äitiyslomalle. 
Mielessäni siinsi välillä 
ajatus siitä, että palaan 
sairaanhoitajan työhöni 
juuri pahimpaan muutto-
rumbaan ja uuden oppi-
miseen. Pitihän uuden 
potilastietojärjestelmän-
kin tulla käyttöön juuri 
muuttovaiheessa. Se ei 
aina tuntunut kovinkaan 
houkuttelevalta vaihto-
ehdolta, vaikka työstäni 
pidinkin.

En enää mieti sitä, 
että päädyn jonkinlaisen 
kulttuurisokin pyörteisiin 

uudessa sairaalassa, sillä 
se sokki tuli keväällä ihan 
muulla tavalla. Hyvin 
iloisella tavalla. Työni 
kansanedustajan täällä 
Helsingin päässä on tie-
tysti vaatinut monenlai-
sia muutoksia perheen 
arkeen, mutta onneksi 
kaikki palikat on saatu 
hienosti paikoilleen. 

A s u m m e  v i i k o t 
tämän pienimmän prin-
sessan kanssa 80-vuo-
tiaan mummoni luona 
Keravalla. Ette voi uskoa 
kuinka hyvää palvelua me 
siellä saamme! Aamuisin 
mummu keittää teet ja 
kaurapuurot valmiiksi ja 
hakee iltapäivällä Prin-
sessan päiväkodista, ett-
eivät hänen päivät veny 
liian pitkiksi. Joka viikko 
olemme saaneet nauttia 
tiikerikakun (jota Prin-
sessa aluksi kutsui norsu-
kakuksi), omenapiirakan 
tai tuoreen pullan tuok-
suista ja mausta. Emme 
pärjäisi mitenkään ilman 
mummun suurta apua. 

Osa työkavereista-
kin ovat olleet kateelli-
sia kuunnellessaan tätä 
hienoa, toimivaa järjeste-
lyämme. Ja voin kertoa, 
että olen erittäin iloi-
nen siitä, että saan vielä 
jakaa arkeani mummun 
kanssa. Kuinka paljon 
olemmekaan keskustel-
leet vanhoista ajoista Kos-
kenpäällä ja Kaipolassa. 
Katselleet vanhoja valo-
kuvia ja miettineet niitä 
eroja, miten asiat olivat 
ennen ja nyt. Onnellisena 
lähden nytkin suuntaa-
maan junalla kohti Kera-
vaa ja tiikerikakun tuok-
sua. Sukupolvien välinen 
yhdessä tekeminen on 
suuri rikkaus. Pidetään 
huolta mummuista ja 
papoista!

Piritta Rantanen
kansanedustaja

Kukkumäeltä mummolaan

Postilakko häämöttää
Postin tulehtunut työ-
markkinatilanne ei näytä 
ratkeavan  helposti. Työn-
antajapuolen ei aio tinkiä 
kannastaan vaan aikoo 
siirtää työntekijöitä hal-
vemman työehtosopi-
muksen piiriin. Ammat-
tiyhdistysliikkeessä on 
olemassa valmiutta hyvin 
pitkälle meneviin tukitoi-
miin postilakon mahdol-
lisesti alkaessa. Posti on 
Suomessa perinteisesti 

ollut hyvin arvostettu ja 
korkeatasoinen palvelu, 
jota on tuotettu erilaisissa 
muodoissaan jo vuodesta 
1649 alkaen.

Perusongelma Postin 
toiminnassa on se, että 
kun liikelaitos Posti on 
menettänyt parhaiten 
tuottavia toimintojaan 
kilpailijoille, kannatto-
mattomat toiminnat kuten 
haja-asutusalueen jakelut 
rasittavat yhtiön taloutta. 

Säästöjä Posti on hakenut 
lähinnä työvoimakuluista 
ja siihen liittyy myöskin 
nyt kiistanalainen ”työ-
ehtoshoppailu”. 

Postitoimintaa on 
muissa pohjoismaissa 
katsottu enemmän yhteis-
kunnan tarvitsemana ja 
tuottamana peruspalve-
luna kuin pelkästään puh-
taana liiketoimintana.

Posti otti takaisin perinteisen nimensä vuonna 2014. 
Kuva: Tony Melville
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KIINNOSTAAKO
yhteisöllinen

senioriasuminen?

Jasolla on kohteita
eri puolilla 

JYVÄSKYLÄÄ 
ja LAUKAASSA. 

OTA YHTEYTTÄ

Sinikka Tyynelä 
asiakaspalvelupäällikkö

sinikka.tyynela@jasoasunnot.com

050 439 5122 

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso
Sepänkatu 4 A, 1.krs, 40100 Jyväskylä

www.jasoasunnot.com

Me suomalaiset kansakun-
tana ikäännymme kovaa 
vauhtia! Tarvitaan uusia 
hyviä ratkaisuja asumi-
seen kun vanhuus meille 
kaikille tulee. Yksi hyvä 
ratkaisu on Varttuneiden 
Asumisoikeusyhdistyksen 
JASO:n rakennuttamat ta-
lot. Taloja on Kuokkalassa, 
Huhtasuolla, Palokassa, 
Laukaassa ja rakenteilla 
kohteita on  Kankaan alu-
eella. Olen asunut Palokan 
Ilonassa jo toista vuotta, 
kokemus on myönteinen.  
Saa olla omissa oloissaan 
aivan kuin muissakin ker-
rostaloissa, jos niin halu-
aa.  Toimintaa on talossa 
monenlaista. Kuntosali on 
kaikkien asukkaitten käy-
tössä, olohuoneessa toi-
minnanohjaaja vetää kerran 
viikkoon jumpan ja käym-
me yhteisillä kävelylenkeil-

lä, näin pidämme huolta 
kunnostamme. Kerhoja on 
monia: käsityö, lukupiiri, 
visailu, näytelmä, kortinpe-
laajat ja bingon pelaaminen 
ja yhteislaulu yms. Yhteiset 
juhlat ja kahvihetket päivit-
täin kello 14 ovat suosit-
tuja. Luennot eri aiheista 
ja muusikkojen vierailut 
vetävät ravintolasalin täy-
teen. Ravintola Ruusussa 
tarjotaan hyvää ruokaa 
edullisesti. Kirjasto on ka-
dun toisella puolella, mutta 
Ilonassa on hyvä kirjasto 
myös itsellään. Terveys-
keskus, kauppa ja kirkko 
ovat lähellä. Tätä luetteloa 
voisi jatkaa pidempääkin.                                                                                                                               
Ilonan asukkaita kuul-
laan ”puheenjohtajan po-
rinoissa” kerran kuussa. 
Toiminnanohjaaja pitää 
kolmen talon asukkaille 
yhteisiä tuumaustuokioita.                                                                                                                                

Haasteenahan talossamme 
on ikääntyminen, nuorim-
mat ovat 55 v. vanhimmat 
yli 90-vuotiaita. Hoivan 
tarve kasvaa kun asuk-
kaat ikääntyvät ja toimin-
takyky heikkenee. Miten 
Ilonan organisaatio vastaa 
haasteeseen?  Toiminnan-
ohjaajat tukevat monin 
tavoin asukkaita. Onko 
jatkossa palkattava  Ilona 
talojen yhteinen tervey-
denhoitaja/ kuntohoitaja. 
Vai voisivatko kaupungin 
työntekijät käydä palvele-
massa Ilonan asukkaita?                                                                                                           
On tärkeää, että pidämme 
toisistamme huolta, ketään 
ei saa jättää yksin.                                                                                                                                          

Olen ollut mukana 
asukastoimikunnassa joka 
vastaa talon taloudesta ja 
toiminnasta, yhdessä toi-
minnanohjaajan kanssa. 
Haasteena on yhteistyö 

Yhteisöllistä asumista Palokan Ilonassa

Pulla + kahvi 1,5 eur marraskuun loppuun saakka

kolmen talon kesken, Pa-
lokan Ilonan asumisoi-
keusasunnot, Oloneuvos 
osakeasunnot ja Luku-
piha kaupunginvuokra-
talo. Kaikilla taloilla on 
oma hallinto. Yhteistyö on 
alkuhaparoinnin jälkeen 
sujunut hyvin. Talossa on 
paljon yhteisiä tiloja, ja 
harrastusryhmiin kaikkien 
talojen asukkaat ovat ter-
vetulleita tasa-arvoisina 
asukkaina.  

 
Raimo Rajanen 
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Seurakunnalla on 
tärkeä kasvatuk-
sellinen tehtävä il-
mastonmuutoksesta 
puhumisessa ja luo-
makunnan suojele-
misessa. Siksi on 
hienoa, että kirkolla 
on kunnianhimoisia 
tavoitteita hiilija-
lanjälkensä pienen-
tämisessä.

Kirkolla oli käytös-
sä ilmastolaskuri, 
mikä tarkkaili kir-
kon hiilijalanjälkeä, 
mutta se on otettu 
pois käytöstä vuon-
na 2014. Tuolloin 
seurakunta pystyi 

hakemaan kirkon ilmasto-
diplomia ainoastaan, jos se 
käytti tätä laskuria ja siten sai 
tarpeeksi alhaisen hiilijalan-
jäljen. Nykyään seurakuntia ei 
velvoiteta laskurin käyttöön, 
koska laskuri todettiin vaikea-
käyttöiseksi ja epätarkaksi. 
Tällaista laskuria pitäisi mie-
lestäni kehittää uudelleen. 

Seurakunnat pystyisivät pa-
rempaan.  Esimerkiksi Jyväs-
kylän alueella eri toimijat ovat 
asentaneet omistamiensa kiin-
teistöjen katoille aurinkopa-
neeleita, jotta kiinteistöt voi-
sivat itse tuottaa uusiutuvaa 
energiaa omaan tarpeeseensa 
ja myydä ylijäämän ulos. Mi-
nusta myös seurakunnan olisi 
helppo asentaa aurinkopanee-
leja kiinteistöjensä katoille 
ja nostaa edelleen profiiliaan 
maapallon suojelijana. Tämä 
investointi on kerralla kallis, 

mutta se maksaa itsensä sääs-
tyneillä energia kustannuksil-
la takaisin.  

Lisäksi Jyväskylän seura-
kunta voisi järjestää vihreitä 
rippikouluja. Näillä leireil-
lä keskityttäisiin kestävän 
kehityksen arvoihin kuten 
ympäristön suojelemiseen, 
luonnonmukaiseen ravitse-
mukseen ja ekologiseen asu-
miseen sielunhoidon yhtey-
dessä. Jyväskylän seurakun-
nalla ei ole mahdollista valita 
tälläista vihreää rippikoulua, 
mitä kirkon työntekijöiden 
Sakasti-nettisivulla kerrottiin 
esimerkkinä kirkon ekote-
kona. Miksi Jyväskylään ei 
voitaisi kehittää sellaista?

Siiri Muhonen,
opiskelija 

seurakuntavaaliehdokas 

#sunpuolella 
Tänään tehtävillä pää-
töksillä ja valinnoilla on 
pitkät jäljet. Suomi tarvit-
see nyt yhteiskunnallista 
luottamusta, yhteistä tah-
toa, kykyä rakentaa siltoja 
ja ylittää niitä. Suomi tar-
vitsee tulevaisuusvision 
ja tiekartan inhimillisem-
män, tasa-arvoisemman ja 
oikeudenmukaisemman 
Suomen rakentamiseen. 
Näillä sanoilla alkaa 
SDP2030 -tulevaisuustyö 
ohjelma.

Kuluvan hallituskauden 
aikana Suomea on pyritty 
johtamaan yritysmaail-
man opeilla ja jälki on 
ollut sen mukaista. Talo-
utta on pyritty saamaan 
kuntoon kohdistamalla 
leikkauksia, niille joil-
la jo ennestään vähän. 
Leikkauksilla on ollut 
huomattava vaikutus lap-
siperheisiin, eläkeläisiin, 
opiskelijoihin, työttömiin 
ja palkansaajiin. Leik-
kaukset ovat lisänneet 

tuloerojen kasvua ja syr-
jäytymistä.
Luottamuksen ja tulevai-
suuden uskon palautta-
minen vaatii politiikkaa, 
jossa inhimillisyys on 
keskiössä. Tarvitsemme 
turvallisuutta ja vakautta 
meillä kaikille riippu-
matta ikävuosista, yhteis-
kunnallisesta asemasta tai 
varallisuudesta.

Riittävä perusturva vaa-
tii rahaa ja tahtoa. Sama 
koskee kasvatustyötä ja 
varhaiskasvatusta. Las-
temme kasvunpolku  on 
turvattava. Vanhusten hoi-
vapalvelut on saatava in-
himilliselle tasolle. Hen-
kilökunnasta ja erilaisista 
palveluasumisenmuo-
doista on huutava pula. 
Tarvitaan riittäviä resurs-
seja.  Verotus  on työkalu 
hyvinvointiyhteiskunnan 
kehittämisessä.

Omistamisen verotus 
pitää nostaa samalle ta-

solle muiden EU-maiden 
kanssa. Veronkierto on 
saatava kuriin. 

Poliittinen päätöksen-
teko on vietävä  inhi-
millisempään suuntaan. 
Äänestämällä 2019 edus-
kuntavaaleissa teet tärke-
än arvovalinnan.  

Olen ehdolla 2019 edus-
kuntavaaleissa palkan-
saajan äänenä (tulevien, 
nykyisten ja entisten). En-
si keväänä käydään Suo-
messa maan suurimmat 
työehtosopimusneuvot-
telut, hallitusneuvottelut. 
Palkansaajan äänen pitää 
kuulua ja se kuuluu par-
haiten, kun päättämässä 
on työelämästä ja tämän 
päivän arjesta perillä ole-
via edustajia. Suomella 
ole enää varaa uuteen 
porvarihallitukseen. 

Työ on avain tulevaisuu-
teen. Olen omakohtaisesti 
saanut kokea, miten tär-

keää on nuorena saada 
työtä ja tuntea kuuluvansa 
johonkin. Työ ja erityises-
ti vakituinen palkkatyö 
sitoo ihmiset yhteiskun-
taan ja luo pohjan per-
heiden perustamiselle 
ja hyvinvointivaltiolle. 
Suomalainen työelämä 
tarvitsee riittävästi puo-
lustajia eduskuntaan.

Olen 43-vuotias per-
heenisä.  Meillä on vai-
moni kanssa kaksi lasta. 
UPM Jyväskylän vaneri-
tehdas on antanut minulle 
töitä jo 18 vuotta. Olen 
ollut 10 vuotta luotta-
musmiehenä ja 4 vuotta 
pääluottamusmiehenä. 
Palkansaajan ääni ei ole 
pelkkä vaali-slogan. Saan 
palkkani työstä palkan-
saajien eteen.

Tarvitsemme tekoja, 
emme sanoja. Jokaisella 
palkansaajalla on mah-
dollisuus vaikuttaa omiin 

työoloihinsa tulevissa 
vaaleissa. Äänestä palkan-
saajaa, kehota työkaveri-
asikin äänestämään pal-
kansaajaa ja olet mukana 
suomalaisen työelämän 
oikeudenmukaisuuden ja 
yhdessä sopimisen ajan 
palauttamisessa.

Haen äänestäjiltä valta-
kirjaa koko Keski-Suo-
men luottamusmieheksi 
eduskuntaan. Lähde mu-
kaan vaalikampanjaani ja 

olet mukana kansanliik-
keessä, joka vie poliittis-
ta päätöksentekoa inhi-
millisempään suuntaan. 
Löydät minut helpoiten 
facebookista  #sunpuo-
lella tai verkosta jarno.
kemiläinen.fi  

Tapaamisiin myös erilaisissa 
tilaisuuksissa !

Jarno Kemiläinen
Jyväskylän 

Kaupunginvaltuutettu,
pääluottamusmies

15

Toimintaa ikäihmisille 
Huhtasuolla! Monikko ry 
järjestää jumppa- ja peli-
tuokioita Harjun Woiman 
salissa tiistaina 6.11., 13.11. 
ja 20.11. klo 15–16. Paikal-
la pääsee pelaamaan pe-
tankin kaltaista bocciaa tai 
parantamaan lihaskuntoaan 
ikäihmisille sopivassa oh-
jauksessa. Osallistuminen 
ilmaista. Älylaitteiden 

käyttöä pääsee opettele-
maan Huhtasuon päivä-
keskuksessa torstaina 8.11. 
ja 22.11. klo 15–16:30. 
Monikon ohjaajat opasta-
vat kannettavien tietoko-
neiden tai älypuhelinten 
käyttöön liittyvissä asiois-
sa. Maanantaisin (mar-
raskuun ajan) Monikko 
järjestää päiväkeskuksessa 
klo 15–16:30 ikääntyville 

maahanmuuttajille suo-
men kielen kerhoja, joihin 
kantasuomalaisetkin ovat 
tervetulleita vaihtamaan 
kuulumisia tai toimimaan 
vapaaehtoisina apuohjaa-
jina. Monikko ry tukee 
ikäihmisten hyvinvointia 
järjestäen heille tarkoitet-
tua toimintaa Jyväskylän 
asuinalueilla. Yhdistys ajaa 
ikäihmisten asiaa myös 

7.11. kaupungintalolla 
klo 13–16 järjestettävässä 
"Vanhenemisen monet 
kasvot" -keskustelutilai-
suudessa. Tapahtumassa 
pääsee esittämään näke-
myksiä vaikkapa ikäih-
misten palveluihin liittyen 
tai kuuntelemaan aiheesta 
käytävää keskustelua. 

 Tervetuloa!

Kirkko pystyy ilmastotekoihin

Siiri Muhonen. kuva: Anu Rossi

Monikon toimintaa

Eduskuntavaaliehdokas Jarno Kemiläinen 

Jarno Kemiläinen

IPCC-ilmastoraportin julkaisun jälkeen ilmastonmuutos nousi 
monen huoleksi. Kaikkien on pistettävä kortensa kekoon ilmas-
ton hyväksi. Se on meidän kaikkien velvollisuus. 

Seuraa meitä Facebookissa  Jyväs Pakari
ja nettisivuiltamme  www.jyvaspakari.fi

Tilauksia otamme vastaan 
myymälän numerosta:
Jyväskylä: 010 327 0650
Lievestuore: 010 327 0654

LAUKAA JYVÄSKYLÄ

JYVÄSKYLÄ KUOPIO

Palokankaantie 23
40320 Jyväskylä

ma-pe   7-17
la           9-14

ma-pe   8-17
la           9-15

Veljekset
Laakkonen Oy

arkisin 10.30-14
alk. 7,50 €

LI
EV

ES
TU

OR
E

Laukaantie

Palokankaantie

Kuorm
aajantie

Lievestuoreen Liisantie 15
41400 Lievestuore

H
ohontie

Kuopiontie

Lievestuoreen Liisantie

POHJOINEN JYVäSKYLä
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Käytä kotikaupunkisi ja -alueesi 
tuotteita ja palveluja !

Terve elämä 
ja ruokavalio

Ilmoituksen tarjoukset voimassa keskiviikosta sunnuntaihin 30.10.–3.11.2019

SNELLMAN
MAATIAISPOSSUN UUNIFILEE
• maustettu
• n. 1,4 kg

6,99 KG5,99PKT

1€ PRK

ATRIA PERHETILAN
KANAN GOURMET FILEELEIKE
• 450 g (13,31 kg)

MEIRA
KULTA KATRIINA KAHVI
• 3 x 500 g (6,67 kg)
• ei: erikoissekoitukset

10€kpl

3
UNILEVER
INGMAN VANILJA�
KERMAJÄÄTELÖ
• ei laktoositon
• 1 L

UNILEVER
INGMAN VANILJA�
KERMAJÄÄTELÖ
• laktoositon
• 1 L

1,49PKT

2,49PKT

VALIO
HERKKURAHKA 
TAI MOUSSE
• 100-130 g (10,00-7,69 kg)

M 100% Y 100%
PMS 185

K 100%

Avoinna: Ma–Pe 7–22 • La–Su 10–22
Taulumäentie 15 M 1, 40200 Jyväskylä

OCS FINLAND
TAFFEL 
SIPSIT TAI SNACKSIT 
MEGAPUSSEISSA
• 160-325 g (18,69-9,20)

2,99PSS

Viiden tähden tietokonehuolto

uudet ja käytetyt tietokoneet

asiantuntevaa tietokonehuoltoa
nopeasti ja edullisesti

ESITTÄMÄLLÄ TÄMÄN ILMOITUKSEN
TIETOKONEEN VUOSIHUOLTO 50 €

NYT MYÖS 

PUHELINHUOLTO

Yhteystiedot:
Akiri
Huhtasuonkatu 2-4
40320 Jyväskylä

Puh (014) 283 909
info@akiri.net
www.akiri.net

norm. 70 €, voimassa 30.4.2020 asti


