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omalla kynälläMollivoittoinen syksyn sävel

Huhtasuon Hyvinvointikes-
kus tunnetaan paremmin päi-
väkeskuksena. Koronavirus-
tartuntavaaran torjumiseksi 
kaupunki on sulkenut kaikki 
13 hyvinvointi- ja kuntoutus-
yksikköä vuoden loppuun. 
Hyvinvointikeskukset jär-
jestävät avointa asukasläh-
töistä toimintaa seniori-ikäi-
sille,  myös aukioloaikojen 
ulkopuolella.  Paikallinen 
hyvinvointikeskus on ollut 

aktiivisesti mukana Huhta-
suon alueen eri tapahtumissa. 
Toimintatuokiot ja ohjelma 
ovat olleet maksuttomia.  Ate-
rioista  ja kahvista on peritty 
maltillinen maksu

Jyväskylän kaupunki 
suunnittelee neljän keskuk-
sen sulkemista. Joukossa 
on myös Huhtasuon Hyvin-
vointikeskus. Perusteluna on 
ollut vähäinen kävijämäärä. 
Toisena lienee kaupungin 
taloudellinen tilanne. Paikka 
on ollut monille vanhuksille 
tärkeä ruokailun ja hyvän 
seuran vuoksi. Esitämme että 
Huhtasuon Hyvinvointikes-
kuksen toiminta jatkuu. Pide-
tään kaikista huolta. Emme 
saa unohtaa yhä lisääntyvää 
maahanmuuttajavanhusten 
joukkoa.      

Aluee l la  to imivien 
lukuisten järjestöjä ihmetyttää 
ovien sulkeutuminen myös 
muilta alueen toimijoilta. 
Tilat ovat olleet iltaisin ja 
viikonloppuisin järjestöjen 
aktiivisessa käytössä. 

Jos toiminta päätetään 
lopettaa asukkaitten vastus-
tuksesta huolimatta, on tilat 
saatava yhteiseen käyttöön. 
Kaupungin on annettava  
mahdollisuus tehdä tiloista 
asukkaitten yhteinen olo-
huone. 

Huhtasuon 
Eläkkeensaajat 

Marjatta Hynynen

Lohikosken– 
Huhtasuon 

Sosialidemokraatit 
Allan Kemiläinen

Ovet auki Huhtasuolla

MA 12.10.2020 Kello 16.30   
Kansalaistoimintakeskus Matara, Matarankaru. 6. •	

       Tourula. 
Kirjoittanut 4.polven Tourulalainen Raimo Rajanen    •	
Myynnissä kirjat ”Me Lohikoskelaiset” ja ”Aatteen •	
mies Tourulasta” 

LA 10.10.2020 Makkararalli.  
Grillimakkara tarjoilu!    •	
Palokan Torilla kello 10- 12   •	
Huhtasuolla Huhtakeskuksella 13 -15•	

Isänpäivä-miestenpäiväjuhla 

Makkararalli jatkuu LA 17.10.2020    
Huhtasuolla Huhtakeskuksella 10 -12•	
Tikkakosken torilla 13 – 15•	

Vesangassa Rientolan työväentalolla  LA 7.11.2020 klo 14.00 •	
Juhlapuhujana kaupunginjohtaja Timo Koivisto.  •	
Seitsemän hunnun tanssiesitys.   •	
Lauletaan yhdessä, musiikkia Monikko ry.  •	
Täytekakku tarjoilu. •	

Jos tarvitset kyydin, soita Aaro Lahtinen 050 523 7705  / Allan Kemiläinen 0400 542859  

Puutourula-kirjan julkistamistilaisuus 

Toimintapäivä

toimijat

toimijat

Vaikka lämpömittari on osoit-
tanut viime päivinä lähes hel-
lelukemia, syksy on itse asia 
jo pitkällä. Opiskelijat ovat 
palanneet opintojensa äärelle, 
hallituksen budjettiriihi on jo pi-
detty, hirvenmetsästys alkaa run-
saan viikon kuluttua. Kohta on 
aika vaihtaa talvirenkaat, pakata 
uikkarit ja golfvarusteet pois ja 
kaivaa sukset ja luistimet esiin. 
Näennäisesti Suomi noudattaa 
tuttua vuoden sykliä, mutta jo-
kainen meistä tiedostaa, että olot 
ovat kaukana normaalista.

Vuosi 2020 voidaan syystä 
kutsua koronavuodeksi. Pande-
mia, joka nosti päänsä Suomessa 

kevättalvella, on edelleen suurin 
uhka tavallisten kansalaisten ter-
veydelle ja lisääntyvässä määrin 
myös heidän toimeentulolleen. 
Punavihreä hallitus Sanna Mar-
nin johdolla on valtavan paineen 
alla toiminut tähän saakka mal-
likkaasti. Tuleva talvi koittelee 
kuitenkin koalition kestokykyä. 
Saapa nähdä, kuinka helposti 
ensi huhtikuun vaalit voidaan 
viedä onnistuneesti läpi, etenkin 
jos koronauhka pahenee. 

Olemme ilmeisesti nyt pan-
demian toisen vaiheen alussa 
ja se asettaa suuria haasteita 
koulunkäynnille, työnteolle ja 
tavalliselle sosiaaliselle kans-

sakäymiselle. Säynätsalosta, 
Jämsästä ja Lahdesta olemme 
kuulleet lähinnä huonoja uuti-
sia. Suomi seisoo taas kerran 
ison rakennemuutoksen edessä. 
Nyt kokeillaan uusia keinoja 
auttaa ihmisiä työllistymään 
ja satsataan runsaalla kädellä 
digitaalisuuteen ja uusiin nou-
seviin kiertotalousystävällisiin 
toimialoihin. Näistä haasteista ja 
kehityssuunnista lisää muualla 
tässä lehdessä.

Kotikaupunkimme Jyväs-
kylä on myös talousahdingossa. 
Vaikka kaupungin vetovoima 
on edelleen huippuluokkaa ja 
koronaviruksen tuomat lisäkus-

tannukset ja veronmenetykset 
katetaan valtion lompakosta, 
olemme tänä syksynä valitet-
tavasti tuntuvien sopeutumis-
toimenpiteiden edessä. Paineet 
kohdistuvat ensisijaisesti ei-la-
kisääteisiin palveluihin. Talous-
vaikeuksien ja Hippos-hankkeen 
sakkaamisen lisäksi kaupungin 
päättäjät joutuvat nyt varsin 
poikkeuksellisesti punnitsemaan 
myös tilannetta, jossa näkyvä 
kaupunginvaltuutettu ja kaupun-
ginhallituksen jäsen on vangittu 
todennäköisin syin Pekka Kata-
jan murhan yrityksestä. Elämme 
todella ihmeellisiä aikoja.

Tony Melville 
kaupunginvaltuutettu 

valtuustoryhmän 
puheenjohtaja (sd)

Kokouksessaan sunnuntaina 
20.9. Jyväskylän Sosialide-
mokraattinen valtuustoryh-
mä valitsi Tony Melvillen 
uudeksi puheenjohtajakseen 
kuluvan valtuustokauden 
loppuun. Ensimmäiseksi va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
Jasmine Repo ja toiseksi 
Jarno Kemiläinen.

Kaupunginvaltuusto 
päätti maanantaina 21.9 aset-
taa tilapäisen valiokunnan 
valmistelemaan kaupungin-
hallituksen erottamista. Tony 
Melville valittiin valiokunnan 
varapuheenjohtajaksi ja Lee-
na Yksjärvi varajäseneksi.

Toimenpide liittyy ns. 
Kataja-tapaukseen. Kaupun-

ginvaltuutettu, kaupungin-
hallituksen jäsen Teemu Tors-
sonen on vangittu epäiltynä 
Katajan murhan yrityksestä. 
Valiokunta varaa asianosai-
sille eli kaupunginhallituksen 
jäsenille ja varajäsenille, joita 
erottamisesitys koskee, tilai-
suuden tulla kuulluksi.

SDP:n valtuustoryhmä teki henkilövalintoja

Vankilaan muistolaatta
Historia tietää kertoa, että 
Tourulan kartano maini-
taan jo Jyväskylän maakir-
jassa 1560. Lohikoskelaiset 
sosialidemokraatit pitivät 
1900 luvun alussa iltamia ja 
kokouksia kartanon tuvassa 
kunnes 1909 saivat oman 

työväentalon.  Vuonna 1918 
keväällä kartanon navetan 
ottivat vankilakäyttöön val-
koiset joukot. Vankileirille 
koottiin punaisiksi epäiltyjä 
työläisiä, ammattiosastoon 
ja työväenyhdistykseen kuu-
luneita.

Lohikosken-Huhtasuon 
Sosialidemokraatit esittää 
Rikosseuraamuslaitokselle, 
että vankilan ulkoseinään lai-
tettaisiin muistolaatta näiden, 
usein mielivaltaisesti ja syyt-
tömänä vangittujen  ihmisten 
muistolle. Tony Melville Jasmine Repo Jarno Kemiläinen

Luottamusmies tuo turvaa 
ja oikeudenmukaisuutta työ-
paikoille.  Tehtävän hoitoon 
tarvitaan laajaa oman alan-
tuntemusta, lakitietoutta, 
neuvottelutaitoja, työehto-
sopimusosaamista, muu-

tosturvaosaamista, ja hyviä 
sosiaalisia taitoja.

Paikallisen sopimisen 
perusta on luottamus. Ne 
työnantajat, jotka ymmärtä-
vät luottamusmiesjärjestel-
män olevan yrityksenkin etu, 

tulevat hyötymään tilantees-
ta. Loppuvuodesta on taas 
aika valita työpaikoille uudet 
luottamusmiehet. 

Jarno Kemiläinen
pääluottamusmies

Luottamusmiestä tarvitaan

TaPaHTuMIa

Myynnissä kirjat ”Me 
Lohikoskelaiset” ja 
”Aatteen mies 
Tourulasta”

Myynnissä kirjat ”Me Lo-
hikoskelaiset” ja ”Aatteen 
mies Tourulasta”

LOHIKOSKI-HuHTaSuO
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Julkaisija ja kustantaja: 
Lohikosken-Huhtasuon Demarit
Päätoimittaja:Allan Kemiläinen
Taitto: Jouni Pänkäläinen
Paino: Suomalainen Lehtipaino 
Levikki: 20.000 kpl

ALUELEHTI

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

Millaisin eväin eteenpäin ?

Pian Säynätsalon vaneri-
tehtaan sulkemispäätök-
sen jälkeen myös Kai-
polasta kuului kauheita. 
Tehdas lopetetaan ja sano-
malehtipaperin valmistus 
päättyy. Jämsän alueen 
työpaikoista 15% häviää. 
Inhimillinen hätä on suuri. 
Isku on kova, ei aino-
astaan Jämsän seudulle 
vaan koko maakunnalle. 
Kuinka tästä selvitään? 
Millä eväin eteenpäin?

Yhteiskuntamme ta- 
louden kivijalkana tun-
nettu metsä- ja paperite-
ollisuus on uuden edessä. 
Monet globaalit uhat ja 
muutostrendit  tuovat 
haasteita puun käytölle, 
puhutaan sitten ilmas-
tomuutoksesta tai digi-
talisaatiokehityksestä, 
joka jo nyt on radikaalisti 
vähentänyt painopaperin 
kulutusta. 

Toisaalta, samat toi-
mintaympäristön muu-
tokset luovat myös mah-
dollisuuksia kyseisille 
toimialoille, vaikkapa 
hiiltä sitovan puuraken-
tamisen uudelle tulemi-
selle, innovaatioille, joilla 
puukuidulla korvataan 
uusiutumattomia materi-
aaleja sekä nettikaupan 
kasvun myötä räjähtä-
neelle pakkausmateriaali-
kysynnälle. 

Ilmastonmuutos ja 
samanaikaisesti vauhdilla 
hupenevat luonnonvarat 
haastavat koko yhteis-
kuntajärjestelmämme uu- 
distumaan ja etsimään 
ratkaisuja, joilla vauhdit-
taa siirtymää kohti vähä-
hiilistä kiertotaloutta ja 
samalla luoda kestävää 
kasvua, uutta liiketoimin-
taa ja työpaikkoja. 

Keski-Suomessa näi- 
den ratkaisujen etsiminen 
on jo alkanut. Äänekosken 
biotuotetehtaan ympärille 
on syntynyt ekosysteemi, 
jossa kiinteässä yhteis-
työssä toimivat myös 
muun muassa kartonki- ja 
vaneritehdas, biokaasulai-
tos, Pro Nemus -vierailu-
keskus sekä uusimpana 
globaalisti ainutlaatuinen 
paperisellusta tekstiilejä 
valmistava koetehdas. 
Vastikään kuulimme ilo-
uutisen myös vastuul-
lisia pakkausratkaisuja 
kehittävän osaamiskes-
kuksen perustamisesta 
samalle alueelle. Kaikki 
tämä tiiviissä yhteistyössä 
yliopistojen, VTT:n ja 
muiden huippututkimus-
laitosten kanssa.

Saarijärven seutu Jy- 
väskylän ammattikor-
keakoulun Biotalousins-

tituutteineen muodostaa 
maakuntaamme toisen 
biotalouden tutkimus- ja 
innovaatioympäristön. 
Sen uusin tulokas Bio-
Paavo, biotalouden yri-
tyskiihdyttämö, vahvistaa 
biotalouden näkyvyyttä 
ja potentiaalia kestävän 
kasvun mahdollistajana 
niin yrityksille kuin opis-
kelijoille, tulevaisuuden 
ammattilaisille.

Vähähiilisyyteen pyr- 
kiminen sekä vihreän 
kasvun, digitalisaation ja 
innovaatiotoiminnan edis-
täminen korostuvat enti-
sestään EU:n koronael-
vytyspaketissa ja uudella 
EU:n ohjelmakaudella. 
Pian siis elvytys- ja han-
kerahaa on tarjolla roppa-
kaupalla myös Suomeen. 

Korkean teknologian 
maa Suomi on jo nyt edel-
läkävijä ilmasto- ja kierto-

taloustyössään. 
Keski-Suomessakin 

on paljon ainutlaatuista 
alan osaamista, tutki-
musta ja teknologiaa sekä 
innovatiivisten yritysten 
lisäksi valtava määrä kas-
vunälkäisiä startupeja. Nyt 
on aika siirtyä sanoista 
tekoihin ja varmistaa, että 
pystymme hyödyntämään 
näiden erilaisten elvy-
tyspakettien välityksellä 
meille tarjolla olevan 
rahoituksen, erityisesti 
haasteissa painiskelevien 
teollisuudenalojen uudis-
tumiseen. Yhteisin pon-
nistuksin, aidosti yhdessä 
tekemällä pystymme luo-
maan paikallisia ratkaisuja 
globaaleihinkin haastei-
siin, tukemaan kestävää 
yrittäjyyttä, investoimaan, 
lisäämään maakuntamme 
elinvoimaisuutta ja oma-
varaisuutta sekä ennen 

kaikkea luomaan työtä 
ja toimeentuloa maakun-
tamme asukkaille – myös 
sinne kovia kokeneisiin 
Säynätsaloon ja Kaipo-
laan.

Pirkko Melville 
Johtaja, Keski-Suomen 

ELY-keskus

Säynätsalon vaneritehdas Satasarviselta. Kuva: Antti Leppänen / Wikimedia Commons  (CC BY-SA 3.0)

Lue aiemmin ilmestyneitä Pohjoinen Jyväskylä-lehden 
numeroita verkossa:  www.pohjoinen-jyvaskyla.fi

Puutourula-kirjan julkistamistilaisuus 
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YT-neuvotteluissa tavoi-
teltiin työntekijäpuolella 
mahdollisimman kattavaa 
muutosturvapakettia ja 
siinä myös onnistuttiin.

Työntekijöillä ei ole 
ollut lomien jälkeen työ-
velvoitetta irtisanomis-
ajaltaan eikä palkanmaksu 
katkea, vaikka saisi töitä 
tai lähtisi opiskelemaan. 
Tutkintoa opiskelevalle 
UPM korvaa tietokone-
kuluja, kirjoja ja kurssi-

maksuja ja maksaa myös 
maksullisia koulutuksia. 
Vaneritehtaalla saatiin 
muutosturva kattamaan 
kaikki vakinaiset työnte-
kijät, ei vain viisi vuotta 
talossa olleet kuten laki 
määrittelee.

Henkilökohtaista 
valmennusta

Jokaiselle työttömäksi 
jäävälle on annettu mah-

dollisuus henkilökoh-
taiseen konsultointiin 
ja muutosvalmentajaan. 
Jokaisen kanssa katsotaan, 
mitä koulutusta tarvitaan. 
Jotkut saattavat valita 
yrittäjyyden ja siihenkin 
tarjotaan apua.

Löytyykö työpolkua 
muilta aloilta?

Monilla aloilla, kuten esi-
merkiksi hoiva-alalla, on 
huutava pula käsistä. Työt-
tömiksi jäävien uudelleen-
koulutus on varteenotet-
tava vaihtoehto. Siihen 
työllisyyden kuntakokeilu 
tarjoaa raamit. 

Joitakin työntekijöitä 
on siirtynyt UPM:n palve-

lukseen muille paikkakun-
nille. Työnantaja avustaa 
muuttokuluissa, samoin 
lokakuuhun asti vuokrassa 
ja työmatkakuluissa, jos 
asunto jää vielä Jyväs-
kylän seudulle. Mutta on 
aivan luonnollista, että 
kaikki eivät voi lähteä kau-
aksi Jyväskylästä, perhe- 
tai muista syistä.

Tehtaalta vapautuu 
nyt prosessiteollisuuden 
ammattilaisia, jotka ovat 
sitoutuneita ja myös tot-
tuneita vuorotyöhön. Pie-
nellä muuntokoulutuksella 
yritykset saisivat itsel-
leen hyviä työntekijöitä, 
olipa materiaalina puun 
sijasta muovi tai metalli, 
kun prosessiteollisuus on 

tuttua. Positiivista on ollut 
huomata seutukuntamme 
prosessiteollisuuden aito 
kiinnostus kokeneita osaa-
jia kohtaan.

Globaali yritys - kova 
toimija

Hyväksi hiottu muutospa-
ketti ei poista vaneriteh-
taalaisten tavatonta petty-
mystä tilanteeseen. Työn-
tekijäpuolen oli vaikea 
sulattaa kuuden päivän 
työsulkua viime vuoden 
TES-neuvottelujen aikaan. 
Työnantajapuoli puhui 
julkisuudessa paljon ”työ-
markkinahäiriöistä.”

Itse olen työskennel-
lyt tehtaalla 20 vuotta. 

Olen nähnyt miten kovaa 
linjaa UPM on ryhtynyt 
vetämään neuvotteluissa. 
On ollut vaikeaa löytää 
yhteistä säveltä työnanta-
jan kanssa.

 

Jarno Kemiläinen
Säynätsalon 

vaneritehtaan viimeinen 
pääluottamusmies

 ”Ketään ei jätetä yksin”

UPM sulki vaneritehtaansa Jyväskylässä heinä-
kuun lopussa ja jättää 147 ihmistä työttömäksi, 
vaikka  UPM Plywood tahkosi viime vuonna kovaa 
tulosta ja koko konsernilla oli ennätysvoitot.  UPM 
on perustellut tehtaan sulkemista useilla tekijöillä 
sijainnista aina markkinatilanteeseen asti.

Säynätsalon vaneritehtaalla on pitkä historia, joka ulottuu vuodesta 1914 kuluvan vuoden heinäkuun loppuun. 
Kuva: Jarno Kemiläinen.

Mistä Jyväskylän vaneritehtaan työntekijöille töitä 

Korona-virus levisi pande-
miaksi keväällä 2020. Jyväs-
kylässäkään ei vältytty tältä 
maailmanlaajuiselta iskulta. 
Virus vaikutti voimakkaasti 
kaikilla elämänaloilla, ei 
vähiten koulutuksessa.

Jyväskylän, kuten koko 
Suomen peruskouluissa siir-
ryttiin yhtäkkisesti etäope-
tukseen maaliskuun puolivä-
lissä ja etäopiskelua jatkettiin 
aina toukokuun puoliväliin 
saakka. Perusopetuslakikaan 
ei tuossa vaiheessa tuntenut 
etäopetusmahdollisuutta, 
mutta muuta vaihtoehtoa ei 
ollut.

Opetustavan nopea 
ja radikaali muuttaminen 
vaati opettajilta ja oppilailta 
paljon. Vanhemmillekin tuli 
selvästi normaalia enemmän 
vastuuta opiskelun käytän-

nön toteutuksesta. Opettajilta 
opetustyylin vaihtaminen 
etänä tapahtuvaksi sujui 
Jyväskylässä todella hie-
nosti. Paljon lisätyötä ja 
suunnittelua se tosin vaati. 
Wilma, Pedanet, Teams ja 
muut tietoverkkopohjaiset 
yhteystavat otettiin sujuvasti 
käyttöön. Tästä kaikesta 
kiitos opettajille.

Itse seurasin kahta ala-
koululaista tyttöä (kakkos- ja 
nelosluokkalaiset) parin kuu-
kauden ajan olohuoneemme 
etäoppimistilassa ja ihmet-
telin, miten ennakkoluulot-
tomasti hekin ottivat kaikki 
tarvittavat välineet haltuun. 
Tai ehkä siinä ei ollut mitään 
ihmettelemistä: lapset ovat 
ennakkoluulottomia. Ainoa 
asia, mikä tuntui vaivaa-
van tyttöjä varsinkin toisen 

etäkuukauden aikana, oli 
se, että ei nähnyt kavereita 
livenä. Opettajaakin tuntui 
kummallakin olevan aika 
usein ikävä.

Onneksi etäkoulu päät-
tyi toukokuussa ja päästiin 
vielä ennen kesää oman 
opettajan lähiopetukseen ja 
kavereiden kanssa olemaan, 
turvavälit tietysti muistaen. 
Syksyllä koulu aloitettiin 
normaalisti, korona-rajoituk-
set huomioon ottaen. Jyväs-
kylällä on kuitenkin valmius 
siirtyä uudelleen etäopis-
keluun 4-9-luokkalaisten 
osalta, jos virustilanne niin 
vaatii. Toivotaan, että ei 
vaadi.

Itse koulunpito on siis 
Jyväskylässä sujunut korona-
aikana hyvin, mutta kasvun 
ja oppimisen palvelujen 

rahoitus huolettaa. Koronan 
takia, ja hieman muistakin 
syistä, kaupungin talous 
uhkaa jäädä ensi vuonna (ja 
sitä seuraavinakin vuosina) 
rankasti alijäämäiseksi. Kou-
lujen ja päiväkotien rahoi-
tukseenkin on esitetty usean 
miljoonan euron supistusta.

Koulutus on sijoitus 
lapsiin ja nuoriin, tule-
vaisuuteen. Laadukkaasta 
koulutuksesta meidän tulisi 
pitää kiinni taloudellisesti 
vaikeinakin aikoina. Kun 
menokohtia asetetaan tärke-
ysjärjestykseen koulutuksen 
on oltava kärjessä.

Juha Paananen
varavaltuutettu, 

sivistyslautakunnan 
jäsen (sd.)

Koulutus koronan kourissa Palvelukassa tärkeä 
monestakin syystä
Tietokone on pistänyt ihmisiä 
kilometritehtaalle viimeisten 
vuosikymmenien aikana 
monella alalla. Kehitystä on 
mahdotonta pysäyttää.

Kuitenkin jokainen voi 
pohtia kohdallaan, miten 
asioi palvelupisteissä. Jos 
käyttää tavallista kassaa, 
mielestäni asiakas on tehnyt 
kannanoton kassavirkailijan 
tarpeeellisuudesta. 

Päivittäistavarakaup-
pojen itsepalvelukassat ovat 
käteviä ja tätä päivää, mut-
ta monelle ikääntyvällekin 
kansalaiselle kassaneidin 
tai -pojan kanssa muutama 
ystävällinen sana saattaa olla 
niitä ainoita sosiaalisen kon-
taktin muotoja elämässä. 

Näitä olen pohtinut vii-

me aikoina 34 vuoden koke-
muksella kaupan alalta.

Irmeli Huuskonen

terveydenhuollon 
jaoston jäsen

perusturvalautakunnan
varajäsen (sd)
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Tourujoen luonnonsuoje-
lualue sijaitsee Kankaan 
alueen ja vanhan hautaus-
maan välissä, vain muuta-
man sadan metrin päässä 
Jyväskylän keskustasta. 
Alueen läpi kulkee 700 
metrin pituinen luonto-
polku.

Suojelualue on alku-
aan perustettu kahdessa 
vaiheessa, vuosina 1981 
ja 1991. Luontopolku on 
rakennettu vuonna 1995, ja 
nimetty toiselta nimeltään 
Heikin poluksi vuonna 
2016 (eläkkeelle tuol-
loin jääneen kaupungin 

ympäristönsuojelusuun-
nittelijan Heikki Sihvosen 
mukaan).

Joen rantatörmät ovat 
jyrkkiä ja alttiita eroosi-
olle. Märän ja osin epä-
vakaan maaperän vuoksi 
polulle on pitänyt rakentaa 
melkoisia silta- ja por-
rasrakennelmia. Muuten 
koko jokilaakso suojelu-
alueella on täysin luon-
nontilassa.

Tourujoki  ja  sen 
laakso ovat kasvillisuu-
deltaan poikkeukselli-
nen koko Keski-Suomen 
oloissa. Polun varrella 

kasvaa mm. lehtopalsami, 
lehtokuusama ja näsiä.

Myös linnusto on 
runsas. Keväällä ja alku-
kesästä voi kuulla esi-
merkiksi satakielen, vii-
takerttusen ja mustapää-
kertun laulua. Jokilaakson 
asukkaita ovat myös mm. 
valkoselkä- ja pikkutikka, 
ja jo joitakin vuosia joki-
laaksossa on pesinyt har-
vinainen virtavästäräkki. 
Talvisin ja joskus kesäi-
sinkin Tourujoen koskessa 
voi nähdä koskikaran.

Toivottavasti Touru-
joen laakso säilyy tule-

vaisuudessakin luonnon-
tilaisena. Se antaa meille 
hieman näkymää siitä, 
millainen jokirantamien 
lehtoluonto on koskemat-
tomana, ilman ihmisen 
vaikutusta.

Juha Paananen
luontoharrastaja 

Lohikoskelta

Koskematon luonto keskellä JyväskylääKoskematon luonto keskellä Jyväskylää

Luontopolulle pääsee Kankaankadulta, 
josta laskeudutaan jyrkkää törmää alas 
jokilaaksoon. Polku on miltei kokonaan 
katettu porrasrakenteilla ja pitkospuilla. 

Luontopolku seurailee Tourujoen länsirantaa. Joen itäpuolelle on noussut uusi Kankaan kaupunginosa. 

Lohikoskelaisen Verhoomo 
Autotikin ovesta astues-
sa ompelukone surraa, ja 
valmiiksi leikatut nahan-
palat muovautuvat auton 

tai veneen penkeiksi yksi 
kerrallaan. Verhoilijayrittäjä 
Jorma Salmi työskentelee 
kolmikerroksisen rivitalo-
asunnon alakerrassa.  Myös 

harrasteautojen sisäverhoilu-
ja sekä traktorien ja mootto-
ripyörien satuloita on tullut 
tehtyä.  - Työ hyvin on hyvin 
monipuolista.  Asiakkaan 
toiveet täytetään, Salmi ker-
too. Nykyään materiaalina 
käytetään myös uusionahkaa 
enenevissä määrin. Verhoi-
lutöiden lisäksi Salmelta 
onnistuvat pienet maalaus- ja 
tapetointityöt asuntoihin.

Noustessa rappuset ylös 
avautuu eteen valoisa huo-
neisto täynnä toinen toistaan 
hienompia tauluja. Yläkerran 
työhuoneella työskentelevä 
vaimo maalaa pitkin pens-
selin vedoin. Ateljè Päivi 
Soikkeli tekee taidetta kier-
rätysmateriaalista, ripustaa 

taulunsa vanhoihin kehyksiin 
ja luo teoksia harmaantunei-
siin lautoihin. Hän maalaa 
myös tilaustöitä. 

Tarvittaessa pariskunta 
tekee yhteistyötä, ja alaker-
rasta löytyy apua kehysten 
entisöintiin tai yläkerrasta 
lisäkäsiä liimaushommiin. 

Verhoilijan työhön ja 
taidenäyttelyyn voi tutus-
tua avoimien ovien päivänä 
24.10. klo 12-16 Paloniemen 
tiellä Lohikoskella. Terve-
tuloa!

Teksti ja kuvat: 
Tarja Perkiö

 

 

Ajoneuvoverhoilua ja taidetta syntyy samassa osoitteessa

Koskikara viihtyy 
Tourujoen padon 
alapuolisessa koskessa. 

Lehtomaisessa 
jokilaaksossa kasvaa 
lehtokuusama, jonka 
marjat ovat myrkyllisiä. 

Lohikoskelainen pariskunta Jorma 
Salmi ja Päivi Soikkeli saavat töistään 
palautetta ja muutosehdotuksia myös 
toinen toisiltaan.

Taiteilija Päivi Soikkeli on maalannut aina 
1990-luvun alusta asti ja edelleen syntyy 
uusia ideoita.

Kuvat: Juha Paananen

Mistä Jyväskylän vaneritehtaan työntekijöille töitä 

LOHIKOSKI-HUHTASUO
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Palokassa rakennetaan ja panostetaan 
liikenneyhteyksiin

Savulahti 2 
markkinoinnissa

Pyöräbaana rakenteilla

Osana Jyväskylän kaupun-
gin strategiaa kestävästä 
kehityksestä ja ilmaston-
muutoksen torjunnasta 
kaupunki pyrki edistä-
mään polkupyöräilyä. 
Leveämpää pyöräbaanaa 
ja jalkakäytävää rakenne-
taan tänä vuonna välille 
Heinäojantie - Koivutie 

yhteensä noin 1,7 kilo-
metriä. Pohjoisbaanaksi 
kutsuttu väylä paran-
taa sekä jalankulun että 
pyöräilyn turvallisuutta. 
Turvallisuutta parantavia 
muutoksia tehdään myös 
suojateiden ja linja-auto-
pysäkkien kohdalle. Osa 
linja-autopysäkeistä saa 

polkupyöräliityntäpysäkit, 
jolloin pyöräilijä voi jättää 
pyöränsä parkkiin ja jatkaa 
matkaa linja-autolla. 

Liikennehankkeet 
ovat vahvasti tapetilla 
Palokassa. Pyöräbaanan 
lisäksi Kirri-Vehniä moot-
toritietä rakennetaan kii-
vaasti.

Polkupyöräilyn edistämiseen panostetaan Jyväskylässä 
voimallisesti. Pyöräbaana rakenteilla Palokassa. Kuva: Raimo 
Rajanen.

Jyväskylän kaupunki voisi 
mielestäni paremmin hyö-
dyntää kaunista ja puhdasta 
järviluontoaan  matkailussa.

Melonta ja Suomen pit-
kät valoisa kesäillat varmaan 
houkuttelisivat turisteja py-
sähtymään paikkakunnalla. 
Kolme sopivankokoista jär-
veä jokineen ovat ainutlaa-
tuinen luontoympäristö aivan 

kaupunkilaisten välittömässä 
läheisyydessä.

Rannat ja risukot voisi 
kyllä siivota. Sillä olisi mie-
lestäni tärkeä merkitys.

Järvien rannoilla on 
vuokrattavia saunoja ja ke-
säasumuksia joita turistit 
voisivat sopivin järjestelyin 
vuokrata. 

Mikä ihanuus onkaan 
hyvä melontaretki ja päälle 
sauna uinteineen ja kotimais-
ta makkaraa tulille

Aarno Lahtinen

Puheenjohtaja
Palokan 

Sosialidemokraatit ry

Miksi Jyväskylä ei hyödynnä täysimittaisesti 
upeaa järviluontoaan matkailussa ?

Savulahdessa Ruokkeentien pohjois-
puolella alkusyksyn lauantaiaamuinen 
sumuinen maisema on kuin Tuntematto-
man sotilaan filmatisoinnista. Näkymä 
pettää. Pian huomaa ympärillään merk-
kejä, jotka kertovat arkisin tapahtuvasta 
kiivaasta  aktiviteetista, on johtokeloja, 
putkia, kiviröykkiöitä  ja korkeita ener-
giapuukasoja.

Savulahti II:n uudelle alueelle Palo-
kassa on tulossa noin 800 asukkaan 
asuinalue. Alueen raivaus- ja kunnos-
tus- ja tie- sekä kunnallistekniikkatyöt 
ovat meneillään ja tonttimyynti on 
käynnistynyt. Tavoitteena Jyväskylän 
kaupungilla on saada aikaan asunto- ja 
rakennustyypeiltään monipuolinen 
asuinalue. Kerros- ja pientaloasumisen 
lisäksi aluelle on kaavoitettu runsaasti 
rivitaloasumista. Alueen useampivuo-
tisessa kehittämisessä on huomioitu 
ulkoliikunta- ja ympäristötekijät, joilla on 
suuri merkitys asukkaiden viihtyvyydelle 
ja alueen houkuttelevuudelle.

Katukyltit ovat vielä 
”mallia Cajander”.

Aamu-usvaa Savulahdessa. Kuva: Jouni Pänkäläinen

PALOKKA
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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

Arvotaulu lahjoitettiin
Palokan Visalaan

Kalle Palanderin perikunta lahjoitti 
muotokuvamaalauksen Palokan 
Sosialidemokraateille. Kalle Palander 
oli  kaupungin betonivalimon 
hoitaja ja toistakymmentä vuotta 
kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Palokan Riennon, PaRin, mieleen-
painuva jalkapallokesä on tulossa 
vähitellen päätökseensä. Pienimpi-
en seuran harrastajien kesän kerhot 
on pidetty, ja vähitellen myös ikä-
kausijoukkueet pelaavat sarjoissa ja 
turnauksissa viimeisiä pelejään. 

Kulunut vuosi on ollut aika-
moinen. Alkuvuodesta PaRissa 
oli vauhti päällä, kun pienimmät 
PaRin pörriäiset osallistuivat talven 
kerhoihin, alakouluissa ohjattiin 
palloilukerhoja ja nuorimpien 
ikäkausijoukkueiden toimintaa star-
tattiin suurin sydämin. Kokeneem-
mat juniorijoukkueet harjoittelivat 
säännöllisesti, ja tähtäimet oli jo 
tarkennettu uuteen kauteen. Myös 
aikuisten joukkueet harjoittelivat 
aktiivisesti, ja viime kaudella Pa-
Rista puuttunut Miesten Edustus-
joukkuekin puhallettiin hienosti ja 
vahvasti henkiin.

Sitten tuli korona.

Koko Suomen mennessä kiinni 
maaliskuun puolivälissä, myös Pa-
Rin harjoitus-, peli-, kerho- ja ilta-
päiväkerhotoiminnot keskeytettiin. 
Kun kaikki kasvokkain tapahtuva 
yhdessä harrastaminen oli lope-
tettava ja työntekijätkin siirtyivät 
etätöihin, piti keksiä vaihtoehtoisia 
tapoja harrastuksen jatkumiselle ja 
seuratyön tekemiselle. 

Pelaajia ja valmentajia neljän 
seinän sisällä oleminen koetteli to-
den teolla - olihan odotettu kauden 
alku tulossa. Joukkueille laadittiin 
erilaisia omatoimiharjoituksia ja 
kotiläksyjä. Vaikka vaihtoehtoista 
toimintaa järjestettiin parhaan 
osaamisen mukaan, olivat kaikki 
kuitenkin enemmän ja vähemmän 
hämmennyksissä uuden, epävarman 

tilanteen edessä. Korona toki vai-
kutti harrastamiseen, mutta monella 
perheellä mietteet pyörivät jalkapal-
loa enemmän töiden jatkumisen ja 
terveyden säilyttämisen ympärillä.

Hieman pakotetun digiloi-
kan avulla seuran työntekijöiden, 
johtokunnan ja eri sidosryhmien 
kokoukset ja koulutukset alettiin 
toteuttamaan erilaisten sähköisten 
viestimien kautta. Nopeasti opit-
tiin ja totuttiin kokoustamaan ja 
kouluttautumaan etänä, kuulokkeet 
päässä, omista kodeista käsin. Jos 
korona-ajasta yrittää jotakin positii-
vista hakea, on digiloikka selkeästi 
sellainen. Etäkokoukset ja -kou-
lutukset eivät korvaa kasvokkain 
tapaamista, mutta hektisessä arjessa 
ne ovat tervetulleita vaihtoehtoja. 

Talous tiukalla

Koronakeväästä sai osansa myös 
seuran talous. Epävarmuus tilanteen 
pitkittymisestä mietitytti, ja seuran 
elinvoimaisuuden varmistamiseksi 
piti tehdä radikaalejakin päätöksiä. 
Työntekijät lomautettiin osittain 
kahdeksi kuukaudeksi, ja lomau-
tusten aikana tehtiin vain täysin 
pakolliset, seuran päätä pinnalla 
pitävät työt. 

Toukokuun puolessa välissä 
seura pääsi vihdoin takaisin ken-
tälle, aluksi vahvasti rajoittavien 
koronasäännösten saattelemina. 
Turvallisen harrastamisen tueksi 
laadittiin kirjallinen turvaohjeis-
tus. Lajinomainen, täysipainoinen 
joukkueharjoittelu mahdollistui 
kesäkuun alussa koronarajoitusten 
lievennysten myötä. Pelikausi alkoi, 
ja myös paljon odotettu kesän ker-
hotoiminta pienimmille harrastajille 
päästiin aloittamaan. Tuntui, että 

kesä oli vihdoin tullut Palokkaan. 
Futisleiri ja poikien Palokka-lehti 
turnaus saatiin myös loppukesällä 
toteutettua hienosti.

Jalkapallokoulu

Vaikka PaRi onkin saanut omat 
iskunsa koronasta, kehitettiin seu-
rassa silti päättäväisesti uutta: Suo-
men Palloliiton tukema, PaRin ihka 
ensimmäinen aikuisten jalkapallo-
koulu näki päivänvalon syyskuun 
alussa, ja lisää aikuistoimintaa on 
suunnitteilla! Seuran tavoitteena 
onkin tarjota kaikenikäisille Pa-
lokan ja lähiympäristön ihmisille 
mahdollisuuksia tulla mukaan 
liikkumaan.

Kausi meni käynnistyttyään 
mallikkaasti, ”uuden normaalin” 
ohjaamana. Korona se siis yhä vain 
on ja pysyy sitkeästi keskuudessam-
me. Jyväskylän tilanne on lähiviik-
koina ollut valitettavan haastava. 
Ensimmäinen koronatartuntakin 
löysi tiensä PaRiin. Sairastuneesta 
ja altistuneista huolehdittiin tehok-
kaasti kaupungin terveyspalve-
luiden toimesta, ja muille seuran 
jäsenille ei aiheutunut tilanteesta 
toimenpiteitä. 

Toivotaan, että tautiryppäät 
saadaan aisoihin ja että loppuvuosi 
toisi tullessaan jo toivoa taudin 
selättämisestä. Jaksetaan pitää lippu 
korkealla, huolehditaan sillä aikaa 
kaikki itsestämme ja läheisistämme, 
ja vaalitaan terveitä päiviä. 

Lämmintä syksyn aikaa!

Minna Järvinen
Nuorisopäällikkö

Palokan Riento ry.

Palokan Riennon ihmetyksen vuosi

Puoluekokouksessa poikkeusjärjestelyjä

Paavo Luukkonen, Jarno Kemiläinen, 
Mervi Hovikoski ja Ahti Ruoppila SDP:n 
puoluekokouksessa Tampereella.

SDP:n  puoluekokous 
pidettiin Tampereella  22.-
24.8.2020. Kokouksessa 
käsiteltiin SDP:n poliit-
tinen ohjelma, periaate-
julistus, säännöt ja aloit-
teet sekä tehtiin henkilö-
valinnat. Korona-aikana 
tehtiin suuria muutoksia 
kokouksen järjestelyihin, 
jotta voitiin taata kaikille 
osallistujille turvallinen 
kokousympäristö. Koko-
usedustajat (500 henkilöä) 
jaettiin työskentelemään 
kahteen eri ryhmään, jotka 
eivät fyysisesti kohdanneet 
toisiaan. Riskien mini-

moimiseksi Tampere-ta-
lossa saattoivat olla läsnä 
ainoastaan puoluekokous-
edustajat, sääntömääräiset 
osallistujat sekä median 
edustajat ja kokouksen 
järjestämisen kannalta vält-
tämätön henkilökunta. Seu-
raajat ja kutsuvieraat eivät 
voineet osallistua paikan 
päällä kokoukseen. Palo-
kan Sosialidemokraateista 
paikalla oli Paavo Luuk-
konen. Keskisuomalaista 
panosta tilaisuuteen toivat 
Luukkosen lisäksi Jarno 
Kemiläinen, Mervi Hovi-
koski ja Ahti Ruoppila. 

PALOKKA
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Maailma toi tullessaan yllä-
tyksiä, koronapandemia 
iski Suomeenkin. Turvat-
tomuuden tunne lisääntyi 
rajoituksien ja tiukkojen 
ohjeiden myötä. Taloudel-
liset vaikutukset näkyivät 
etenkin palvelualoilla kuten 
ravintolat, lomanviettopaikat 
sekä kulttuuri että viihde, 
joihin rajoitukset kohdistui-
vat kutakuinkin välittömästi. 
Kunnallistalous oli haastava 
jo ennen koronaa, koska 
tulopohja on ollut laskeva. 
Jyväskylän talous on kärsi-
nyt tulopohjan menetyksiä n. 
40 – 50 milj. €, valtion apua 
on saatu n. 23 milj. €. Mar-
raskuun valtuusto päättää 
talousarviosta ja kunta suun-
nitelmasta haasteellisessa 
taloudellisessa tilanteessa. 
Jyväskylä on palkannut kon-
sultin laatimaan toiminta- ja 
taloussuunnitelman seu-
raavalle valtuustokaudelle, 
myös Taloustoimikunta on 
valittu.

Etätöihin jouduttiin sekä 
kouluissa että toimistoissa. 
Valtuusto ja lautakunnat ovat 
myös pitäneet kokouksensa 
etänä netin välityksellä. 

Lapsuuden 
kokemuksiani 
Tikkakoskella

Ensimmäinen muistikuva 
Nelostien rakentamisen 
aloittamisesta 1950-luvulta, 
kävimme Kaasumäessä kat-
somassa katepillareita. Isäni 
osti 1961 Austin A30 pikku 
auton, jolla ajettiin uudella 
tiellä. Autokanta ja liikenne 
olivat vähäistä siihen aikaan. 

Nykyään Austin on tallissa 
odottamassa tulevaa. Vuo-
sien kuluessa elintaso ja 
autokanta lisääntyivät nope-
asti vuosi vuodelta. Vuosien-
saatossa yleinen mielipide ja 
liikenteen voimakas lisään-
tyminen asettivat paineita 
moottoritien rakentamiseksi 
Kirri – Äänekoski välille. 
Kunnat, Keski-Suomen kan-
sanedustajat ja elinkeinoelä-
män järjestöt olivat ajamassa 
tie asiaa eteenpäin. Olin 
ammattimainen taksinkuljet-
taja 1990-luvun alkupuolelta 
yli 20 vuoden ajan, siinä 
näki miten liikenne kasvoi 
vilkkaaksi Lentoasema - 
Jyväskylä välillä varsinkin 
raskas liikenne. Koulukyydit 
olivat haasteellisia esim. 
Tikkakosken ja Puuppolan 
Jylhänperän risteyksessä 
liikenteen vilkkauden takia, 
ei meinannut päästä risteyk-
sestä yli.

Taulumäki  -  Ki r r i 
moottoritie vuoden 2000 
alkupuolella oli hyvä asia, 
lentoasema toimi vilkkaasti 
siihen aikaan. Valtiovalta teki 
lopulta investointipäätöksen 
Kirri – Vehniä moottoritien 
rakentamisesta. Väylävirasto 
on hoitanut hyvin neuvotte-
lut ja informaatiotilaisuudet 
kaikille osapuolille. Medialle 
on ollut tarjolla ajantasaista 
informaatiota, Googlesta 
löytyy tarkat suunnitelmat 
ja aikataulut. Rakentaminen 
on suunniteltua ja järkevää, 
liikenne sujuu mutkatto-
masti koko rakentamisen 
ajan uutta rinnakkaistietä 
myöten koko rakentamisen 
ajan. Uutta kevyen liiken-
teen väylää on valmiina 

Vehniältä Puuppolaan asti 
ja näyttää olevan jo kansa-
laisten käytössä. Varsinainen 
moottoritie rakennetaan val-
miiksi vuosien 2022 - 2023 
alkupuolen aikana. Kirri 
– Vehniä välille tulee 6 eri-
tasoliittymää, 29 siltaa ja 25 
km kevyenliikenteen väylää. 
Työn alla on myös Kuikan 
tieltä Paussun kumikorjaa-
mon risteyksestä Autiokan-
kaantien yli poikittaistie 
kevyenliikenteen väylineen 
nelostielle. Oikotie ohjaa 
liikenteen suoraan Uuraisilta 
päin nelostielle, jolloin se 
rauhoittaa Puuppolan asu-
tuskeskuksen vilkkaalta lii-
kenteeltä. Lahdenpohjantien 
ylikulkusillalla nelostielle 
paikalliset ovat havainneet 
turvallisuus ongelman, jota 
selvitellään parhaillaan Väy-
läviraston ja Lahdenpoh-
jan yksityistien tiekunnan 
kanssa. Ratkaisuun päästään 
piakkoin, kertoo Väyläviras-
ton projektipäällikkö Jarmo 
Niskanen.

Valmistuessaan tie var-
maan lisää kaavoitusta ja 
rakentamista Kirri – Tikka-
koski välille. Lentoasema 
tuo samoin elinkeinoraken-
tamista jatkuen tulevaisuu-
dessa, Hirvaskangas – Ääne-
koski elinkeinoinvestoinnit 
ovat suuria ja kehittyviä ja 
hyötyvät hyvistä liikenne 
olosuhteista. Tikkakosken 
lentoasema pitäisi saada 
tulevaisuudessakin toimi-
maan aktiivisesti, valtion 
tukemana koronakauden yli. 
Maakunta tarvitsee nopeita 
yhteyksiä maailmalle vienti-
teollisuuden ja talouselämän 
eri sektoreiden takia.

Tuntui hienolta ajaa 
ensimmäistä kertaa Veh-
niältä Tikkakoskelle uutta 
rinnakkaistietä myöten, Tik-
kakosken risteys (Kaasu-
mäki) tuntui turvalliselta. 
Odottelen uutta 4 – tietä mie-
lenkiinnolla, tiesuunnitelma 

on hieno ja toimiva. Toivon, 
että lentoasema saadaan toi-
mimaan entiseen loistoonsa. 
Tärkeintä on saada korona 
virus kuriin noudattamalla 
turvallisuusohjeita, varo-
vaisuutta ja toivottavasti 
saadaan toimiva rokote tule-

vaisuudessa.

Kari Kuusijoki
Kaupunginvaltuutettu
Tarkastuslautakunnan jäsen

ps. tavataan Tikkakosken 
torilla la 17.20. klo 13-15

Tie tulee tarpeeseen 

Kari Kuusijoki on tyytyväinen Tikkakoski-Kirri-moottoritiestä, 
joka ulottuu Vehniälle asti. Ammattikuljettana toiminut 
Kuusijoki tietää kasvavat liikennemäärät ja niihin liittyvät riskit.  

Moottoritie muuttaa maisemaa.  Kuva: Kari Kuusijoki

Karttakuva: Väylävirasto  

TIKKAKOSKI
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Yhteinen maapallomme

Minulta kysyttiin menneellä viikolla mitkä 
kolme asiaa huolestuttavat eniten!

Pienen pohtimisen jälkeen ilmaston 
muutos voisi olla yksi. Jäätiköt sulavat ja 

Hippos-suunnitelma uusiksi

vedenpinta nousee. Pelätään, että 
tulevaisuudessa tietyt saarivaltiot ja 
suuret kaupungit miljoonine asuk-
kaineen joutuvat veden valtaan. 
Suomen ilmasto muuttuu satei-
seksi, ei ole kunnollisia vuodenajan 
vaihteluja.                                                                                                                                     

Toisena asiana voisi olla väes-
tönkasvu.  Elämme yli pallon sie-
tokyvyn. Afrikan ja Latinalaisen 
Amerikan väestö on hyvin nuorta, 
siellä kytee väestöräjähdys. Pel-
kona on yhä kasvava pakolaisten 
määrä. 

Kolmas on maailman rauha. 
Sotia käydään nytkin monessa 
paikassa. Sodissa kuolee ja vam-
mautuu enemmän lapsia ja naisia 
kuin sotilaita. Sotien syihin pitäisi 
pystyä vaikuttamaan. YK:n roolia 
olisi vahvistettava. Maailmanlaa-
juiset ongelmat heijastuvat meille 
Suomeenkin, kuten nyt riehuva 
koronapandemia.  

Vaikka minulla ei ole ratkaisua 
näihin globaaleihin ongelmiin, 
niin jokaisen yksilön on omalta 
kohdaltaan tiedostettava tilanne. 
Tietoisuudesta kasvaa toiminta. Ja 
se on meidän mahdollisuutemme 
ja ratkaisumme. Siinä on tulevai-
suus,.

Postimies, 
luottamusmies 
Mika Rajanen

Mika Rajanen on huolissaan 
maailman ympäristön tilasta.
Kuva: Raimo Rajanen

Pitkään vastatuulessa ollut 
Hippos-suurhanke näyt-
tää ainakin nykyisessä 
mittakaavassaan kariutu-
van. Kauan etsittyä uutta 
pääsijoittajaa ei ole tois-
taiseksi löytynyt, ja siksi 
suunnitelmat menevät 
mitä suuremmalla toden-
näköisyydellä uusiksi. 
Lähiaikoina Jyväskylän 
päättäjille esitettäneen 
uusi supistettu vaihto-
ehto, joka täyttää kuiten-
kin kaupungin olennaiset 
tavoitteet.

Vielä vuoden 2018 
lopussa kaikki näytti hy- 
vältä; sekä päärahoittaja 
Fennia Varainhoito että 
rakentaja Lehto Group 
hyväksyivät lisärahoituk-
sen uuden liikuntakes-
kittymän suunnittelulle. 

Keväällä 2019 tapahtui 
negatiivinen käänne, kun 
Fennia ilmoitti vetäyty-
vänsä hankkeesta liike-
taloudelliseen epävar-
muuteen vedoten. Lehto 
Groupin omat toistuvat 
tulosvaroitukset olivat 
myös omiaan vähentä-
mään hankkeen houkut-
televuutta potentiaalisten 
sijoittajien silmissä. Huo-
nonevat talousnäkymät 
ovat tehneet sijoittajista 
entistä varovaisempia ja 
koronavirus on luonnolli-
sesti heikentänyt monien 
urheiluseurojen toiminta-
edellytyksiä.

Lähtökohdat supiste-
tulle mallille ovat selvät: 
nykyisessä erittäin tiukassa 
taloudellisessa tilanteessa 
kaupungin investointi- ja 

vuosikustannukset eivät 
voi paljoakaan poiketa 
jo sovituista lukemista. 
Alkuperäisessä ehdotuk-
sessa uusi liikuntakes-
kittymä olisi maksanut 
noin 250 miljoonaa euroa, 
josta Jyväskylän kaupun-
gin osuus 34 miljoonaa 
euroa. Urheiluseurojen 
heikentynyt kyky maksaa 
tilojen käytöstä on pakko 
huomioida. Hippos-alu-
een rakennusten osittain 
huono kunto aiheuttaa 
luonnollisesti myös aika-
taulupaineen.

Lähiviikot näyttävät, 
herättääkö uusi hahmo-
telma kiinnostusta sijoit-
tajien keskuudessa. Jos 
vastakaikua löytyy, päät-
täjiltä kysytään lopullinen 
siunaus ennen vuoden-
vaihdetta. Mikäli hanke 
ei edellytä kaavamuutosta, 
kuokka voisi iskeä maahan 
jo 2021 aikana.

Tony Melville 
kaupunginvaltuutettu 

valtuustoryhmän 
puheenjohtaja (sd) 

Hippos on kaupunkilaisille tärkeä ulko- ja sisäliikuntapaikka. Kuva: Tony Melville 

Vaivaako vetoketju, laahaako lahje?
Farkkusaumasta korjausompelua kaikkiin vaatteisiin!
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Kivistön torpparit alkoivat 
saada naapureikseen uusia 
asukkaita 1800-luvun lo- 
pulla, mäkitupalaisia ja por-
varistoa, joka viihtyi huviloil-
laan. Jyväskylän kaupungin 
ulkopuolelta sai helpom-
min ja huokeammalla maata 
ja asunnon kuin tiukasti 
säännelystä asemakaavalla 
tahditetusta kaupungin ruu-

tukaavasta. 
Schauman perusti huip-

pumodernin vaneritehtaansa 
Jyväskylään vuonna 1911. 
Tehdas kasvoi ja kehittyi 
ja työllisti jo 1920-luvun 
lopulla peräti yli 800 henkeä. 
Kankaan paperitehdas ja 
kivääritehdas Tourulassa 
tarvitsivat niinikään työ-
väkeä. Kivistön asutus oli 

teollisuuden synnyttämää 
asutusta.

Schaumanin tehtaan 
"työläissiirtokunta" -hanke 
käynnistyi vuoden 1919 
lopussa, mutta sitä ei toteu-
tettu aiotussa laajuudessa. 

Vaajakosken maantien 
varteen rakennettiin suun-
nitelmien mukaisesti viiden 
talon kokonaisuus. Taloista 
kaksi oli puisia paritaloja, 
joissa kussakin kaksi asun-
toa, joissakin taloissa asui 
kolmekin perhettä. Loput 
kolme taloa olivat pitkiä kak-
sikerroksisia tiilitaloja. 

Vaajakoskentien var-
ressa ja sen suuntaisesti 
sijainneet 12 asunnon raken-

nukset nimettiin "Kivistön 
kasarmeiksi". Lisää kasar-
meja ei rakennettu varmaan-
kin siksi, että työväestö oli 
innostunut itse rakentamaan 
itselleen pieniä taloja kun 
maata oli saatavilla.

Kivistön kasarmit olivat 
harjakattoisia tiilitaloja, joita 
pidettiin aikoinaan Jyväs-
kylän parhaimpina taloina. 
Ne olivat nykytermein joko 
rivi- tai pienkerrostaloja. 
Jokaisessa talossa oli use-
ampia rappuja. Tupakeittiön 
ja huoneen käsittänyt asunto 
oli tavallisesti 40 neliömetrin 
kokoinen, keittiössä oli hella. 
Huussit olivat ulkoraken-
nuksessa ja asiointi tapahtui 

1920-luvun lopulta jo säh-
kövalossa. 

Rakennuskokonaisuu-
teen kuului pesula leivintu-
pineen erillisessä rakennuk-
sessa. Sauna rakennettiin 
myöhemmin. 

Työväestön itsensä ra- 
kentamat talot syntyivät 
vaihtelevalla menestyksellä. 
Usein suunnitelmat tehtiin 
tupakka-askin kanteen. Teh-
taalta ”sosialisoitiin” eri-
laisia rakennustarpeita ajan 
hengessä ja moni mökki olisi 
ilman sitä jäänyt rakenta-
matta. Tehtaan johto ummisti 
silmänsä asialta kunhan meno 
ei yltynyt aivan hulvatto-
maksi. Rakentajien taidotkin 

olivat vaihtelevaiset. Aluetta 
leimasi vapaan rakentamisen 
kakofonia, joka näin jälkeen-
päin ajatellen on tuottanut 
Jyväskylän "oman Pispa-
lan", jota on vielä nähtävillä 
tietyillä alueilla Kivistön-
Halssilan suunnalla.

Jouni Pänkäläinen

Lähde: Haikari, 
Janne, Nakertaen 

XVI kaupunginosa. 
Tuohimutkan-

Kivistön-Halssilan 
paikallishistoria

(2001)

10

Kankaan saunalla lyödään löylyä ja herkutellaan
Entisen Kankaan paperiteh-
taan yli 100-vuotias raken-
nus avasi ovensa yleisölle 
heinäkuussa 2020.

– Tämä on nyt aidos-
ti yleinen sauna, jonne 
kaikki ovat tervetulleita, 
kertoo yrityksen toinen 
omistaja Petri Pietikäinen. 
Alkuaan tehtaan hevos-
talliksi jo vuonna 1916 
valmistunut rakennus on 
toiminut historian saatossa 
myös paloasemana ja teh-
taan porttirakennuksena.

Nyt kahdesta saunasta 
toinen on hirsinen vas-
tasauna ja oman vastan 
saa ottaa mukaan tai ostaa 
paikan päältä. Löylyjen 
välissä pääse ulos terassille 
vilvoittelemaan. Saunan 
erikoisuus on -4-asteinen 
kotimainen Avant*Pool-
kylmäallas, joka toimii 
sisäavantona.

Löylyjen jälkeen nauti-
taan saunan kahvilassa oman 
kylän makeista ja suolaisis-
ta herkuista, laadukkaasta 
kahvista tai vaikka kyl-
mästä pienpanimo-oluesta.  
Tilaa vuokrataan myös 

juhliin ja kokouksiin. Tar-
joilut hoituvat toiveiden 
mukaan.

Pietikäisen mukaan 
suunnitelmissa on ensi 
vuonna avata rakennuksen 
seinustalle iso kesäterassi. 

Kuvat ja teksti:
Tarja Perkiö 

Kehittyvän Kankaan alueen vanha rakennus 
sai jatkoa hienolle historialleen. Nyt siinä toimii 
yleinen sauna ja viihtyisä kahvila.

Kankaansaunalla on maanantaina ja 
keskiviikkona naisten vuorot. Tiistaina ja 
torstaina saunovat miehet. Viikonloppuisin 
uikkarisaunat sekavuorolla.

Saunan kahviossa 
tarjoillaan lähituotteita, 
kuten jyväskyläläisen 
Papu Paahtimon 
kahvia.

Schaumanin tehtaan johto antoi helsinkiläiselle ark-
kitehdille Harald Andersinille tehtäväksi suunnitella 
"työläissiirtokunta" 125 perhekunnalle Kivistön 
alueelle heti kansalaissodan jälkeen.  Alue oli ollut 
pitkään harvaanasuttu, syrjäinen ja kivinen maa-
laiskylän syrjäkolkka ennenkuin liikenneyhteydet 
alkoivat kehittyä ja Jyväskylän kaupunki kasvaa 
1800-luvun lopulta alkaen.

Kivistö - ”työläissiirtokunta”

Kivistön kasarmit sijaitsivat Vaajakoskentien varressa 
Kivistön työväentalolta Tourulaan päin kadun toisella puolella. 
Talorivistö purettiin 1970-luvun alkupuolella. Kuva kirjasta: 
Nakertaen XVI kaupunginosa.

Kivistön alueen idyllisiä näkymiä vuonna 2020. Kuva: Tony Melville.

KIVISTÖ
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Käytä kotikaupunkisi ja -alueesi 
tuotteita ja palveluja !
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esim. 
sukukirjat, 
perhekirjat, 
kuvakirjat yms. 




