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Positiivisella asenteella vaaleihin

puhalletaan
yhteen hiileen
kaupunkilaisten
parhaaksi

panokset
uusiin työpaikkoihin ja peruspalveluihin!

ei kerrostaloja
pappilanjoen
varteen

risukot
pois ja
paikat
kuntoon!

Kuvassa vasemmalta Lohikoski-Huhtasuon Sosialidemokraateista Jarno Kemiläinen (SDP Jyväskylän kunnallisjärjestön sihteeri), Tony Melville, (SDP Jyväskylän
valtuustoryhmän puheenjohtaja). Palokan Sosialidemokraateista kunnallisneuvos Paavo Luukkonen ja puheenjohtaja Aarno Lahtinen.

Lohikoski-Huhtasuo ja Palokka tiivistävät yhteistyötään
Jyväskylä kaipaa tekijöitä, asiansa osaavia, kokeneita ja sitoutuneita toimijoita.
Kesäkuussa valitaan uusi kaupungin
valtuusto. Lohikosken-Huhtasuon ja Palokan Sosialidemokraatit ry ovat tiivistäneet yhteistoimintaansa kunnallisvaalien
alla.Eräänä konkreettisena yhteistyömuotona on Pohjoinen-Jyväskylä-lehden julkaiseminen niin painettuna kuin
sähköisessäkin muodossa. Myös yhteiset
tapahtumien järjestämiset ovat olleet
arkipäivää jo vuosien ajan. Tapasin neljä
näiden yhdistysten päättäjää Jyväskylän
satamassa ”viimeisillä keväthangilla”.
Pieni leikkimielinen ”totuus tai tehtävä”
-osio on aina paikallaan lehdessä.

Tässä kysymykset;

JARNO

PAAVO

TONY

AARNO

1)Kotikulmat

KORTEPOHJA

LOHIKOSKI

TERTTUMÄKI,
PALOKKA

PALOKAN-PUUPPOLAN
RAJAMAAT

2)Tähtimerkki

JOUSIMIES

HÄRKÄ

JOUSIMIES

VAAKA

3)Rakas harrastus

LENKKEILY &
ULKOILU

RUUANLAITTO
& GOLF

JÄÄLIIKUNTA
& GOLF

SAUNAN
LÄMMITYS

4)Mieliruoka

HIRVIKÄRISTYS

KASVISRUOKA
intialaisittain

KAURAPUURO

JUST PAISTETUT
SAVUMUIKUT

ALUELEHTI verkkojulkaisu
Päätoimittaja:Allan Kemiläinen
Julkaisija ja kustantaja:
Lohikosken-Huhtasuon Demarit

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

www.pohjoinen-jyvaskyla.fi
toimitus@ pohjoinen-jyvaskyla.fi
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Vaaliviestinnän uusi suunta

Työhuoneesta on kehittynyt kotistudio. Kuva: Pirkko Melville.

Vuosikymmenten ajan
vaalikampanjointi noudatti tuttua kuviota –
katutapahtumia,kokouksia
kirjastoissa, kahviloissa
ja työväentaloilla, lehtiilmoituksia ja lentolehtisten jakelua. Vasta 1990luvun loppupuolella alkoi
muutoksen tuuli puhaltaa,
kun ensin sähköpostin
ja sen jälkeen internetin
käyttö yleistyi. Viimeisten kahdenkymmenen
vuoden aikana kehityksen
vauhti on vain kasvanut.
Koronapandemian myötä ollaan ääritilanteessa, jossa kommunikointi
kasvokkain äänestäjien
kanssa on miltei mahdotonta ja puolueet pitkälti
sähköisten ratkaisujen
varassa.
Miten ehdokas pystyy kustannustehokkaasti
rakentamaan näkyvyyttä
ja saada vaaliviestinsä
perille? Sosiaalinen media
eri muodoissaan tarjoaa tietysti monenlaisia
mahdollisuuksia. Valtaosa
meistä käyttää sähköpostia
päivittäin. Sellaiset alustat

kuten Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ja
LinkedIn nauttivat suuresta suosiosta ja saavuttavat
yhdessä ja erikseen – ainakin teoriassa – suuren
joukon ihmisiä. Aivan
toinen kysymys kuitenkin
on, kuinka hyvin ehdokas
pystyy erottumaan massasta ja keräämään huomiota. Vuosien mittaan
menestymisen vaatimukset ovat nousseet: nykyään
perinteisen tekstipostauksen kaveriksi on yleensä
pakko lisätä näyttävä kuva
tai videopätkä. Vaikka on
helppoa tykätä ja kirjoittaa
kommentteja, yksi viestinnän tärkeä ulottuvuus
edelleen puuttuu, aito välitön interaktiivisuus. Juuri
tästä syystä maailman
suurimmat some-alustat
– Facebook ja YouTube –
halusivat kehittää ja nykyään suosivat livestriimejä.
Livestriimaus sinänsä ei
ole kovin uusi juttu; ilmiönä se on melkein 30 vuotta
vanha. Kamerapuhelinten
kehittyminen ja somealustojen helppo livestriimi-

integrointi ovat nostaneet
livestriimauksen suosiota
räjähdysmäisesti. Toiminta, joka aikaisemmin on
vaatinut kalliiden laitteiden hankintaa ja vahvaa
teknistä osaamista on nyt
lastenleikkiä – tai ainakin
melkein.
Koronapandemian
seurauksena etätyöstä on
tullut uusi normaali. Tämän johdosta web-kameroiden ja videoneuvottelusovellusten kysyntä on
välillä ylittänyt tarjonnan.
Myös laadukkaimpia ratkaisuja etsitään jatkuvasti.
Some-livestriimaus omalla puhelimella on helppoa,
mutta osaamattoman käsissä ei välttämättä kovin
laadukasta.
Läppärillä livestriimi
onnistuu kohtuullisesti,
mutta monesti vanhasta koneesta loppuu puhti. Tästä syystä vuonna
2020 tuotiin markkinoille
erilaisia selainpohjaisia
ratkaisuja, jotka sallivat
sekä videoneuvotteluja
että livestriimausta eri
alustoihin.

Melon-sovelluksella kuntavaaliehdokkaiden keskustelua voi seurata
reaaliajassa ja esittää kysymyksiä esiintyjille. Kuva: Tony Melville.
Amerikkalaisen Streamlabsin Melon-app on ollut
Jyväskylän demareitten
kokeilukäytössä tammikuusta lähtien. Kokemukset ovat olleet positiivisia
ja ViVa! (virtuaalinen vaalikahvila) -livestriimejä
lähetetään jälleen tauon
jälkeen Facebookiin huhtikuusta lähtien yleensä
tiistaisin ja perjantaisin

kello 18. Kahvilan isäntinä
toimivat Tony Melville ja
Emma Pesonen. Ruudussa
voi olla yhtaikaa kuusi
henkilöä. Kysymyksiä ja
kommentteja voi lähettää
välittömästi keskustelukentän kautta. Kannattaa
seurata, tämä on kampanjoinnin uusi suunta!

Tony Melville
Valtuustoryhmän
puheenjohtaja,
sd
Livestriimit verkossa
livenä ja tallenteina:
https://www.facebook.com/
JyvaskylanSosialidemokraatit
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Panoksia lähiliikuntapaikkoihin
Lähiöiden liikuntapalveluiden kehittäminen ei saa
jäädä Hippoksen rakentamisen jalkoihin.
Lähiöissä tarvitaan tekojäitä ja sen lisäksi olisi
hyvä olla tekonurmi, jossa
voisi pelata pallopelejä
kesäisin.
Ilmastonmuutos tuo
haasteita talviliikunnalle.
On ollut talvia, jolloin ei
ole päästy jäälle. Luistelun suosio on kasvamassa
lasten keskuudessa. Kun
urheiluharrastus alkaa lapsesta, sieltä niitä mestareita tulee myös hiihtoon
Asuinalueellani Lohi-

koskella toimivia nuoriso- ja pukutiloja on
kaivattu jo vuosien ajan.
Lohikosken Sosialidemokraattien johdolla on
tehty lukuisia aloitteita
nuoriso- ja asukastilojen saamisesta liikuntapuistoon. Tilapalvelu on
tehnyt tilasuunnitelman ja
kustannusarvion. Kaupungin virkamiehet ja poliitikot ovat olleet vieraana
Lohikoskella. Huolensa
päättäjille ovat kertoneet
myös koulun oppilaat.
Mitään ei ole kuulunut
eikä kuokkaa ole laitettu
maahan. Nyt liikunta-

puistossa on kaksi konttia, toinen huoltohenkilökunnan käytössä, toinen
pukusuojana. Lapset ovat
kertoneet, että aina eivät
kaikki edes sovi vaihtamaan luistimia jalkaansa
samanaikaisesti. Eri puolilla kaupunkia on erilaisia tarpeita. Palokkaan
tarvittaisiin uimahalli.
Tikkakosken uimahalli
suljettiin, joten pohjoinen
Jyväskylä ansaitsisi oman
uimahallinsa.
Arveluttava uutinen on
se, että Lohikosken liikuntapuisto ollaan vuokraamassa yksityiselle toimi-

jalle. Lohikosken Huhtasuon Sosialidemokraatit
vastustavat suunnitelmaa,
joka toisi maksut liikuntapuistoon ja veisi koululta
ulkoliikuntatilat.
Kaikilla pitää olla
yhdenvertainen mahdollisuus liikunnan harrastamiseen eikä se saa käydä
liikaa kukkarolle.
Urheilukenttien, lenkkipolkujen, hiihtolatujen,
leikkipaikkojen, kuntoilupaikkojen, on oltava hyvin
hoidettuja ja valaistuja.
Kohtuuhintaisten maksullisten paikkojen lisäksi
on oltava mahdollisuus
harrastaa liikuntaa ilmaiseksi.

Postimies, Mika Rajanen harmittelee jään sulamista
luottamusmies kaukalon laidalla. Kuva: Raimo Rajanen.
Mika Rajanen
Motto: ”Liikuntapaikat kuntoon lähiöissä.
Ympäristö huomioitava rakentamisessa.
Nuoria on tuettava elämän alkutaipaleella. ”

Lohikosken liikuntapuisto. Valaistun kentän tulevaisuus on kysymysmerkki. Kuvat: Tony Melville.
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Ajan hermolla l Jyväskylä l Tulevaisuus

Mistä uutta virtaa Jyväskylälle?
Koronavirus on koetellut Jyväskylää kuluneen
vuoden aikana. Yritykset
ovat joutuneet ahdinkoon,
toiset ovat saaneet tukea,
toiset eivät, jotkin yrityksistä ovat hyötyneet
koronasta, jotkin ovat
lyöneet lapun luukulle.
Opiskelijoiden etäopetus
on vaikuttanut siihen, että
tyhjiä vuokra-asuntoja on
tarjolla ennätyksellinen
määrä. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että uutta
vuokra-asuntokantaa on
rakennettu voimallisesti
viime aikoina. Palvelusektorilla ravintola- ja
majoitusliiketoiminta on
kärsinyt erityisen paljon
koronarajoituksista.
Huolimatta edellämainituista mollisävytteisistä asioista kaupungin

talous on hyvässä kunnossa juuri nyt valtiovallan osoittaman koronatuen
vuoksi. Tulevaisuus onkin
jo sitten aivan eri asia.
Koronapandemia todennäköisesti talttuu rokotus- ja lääkeprojektien
myötä. Onkin aika katsoa
tulevaisuuteen.
Tehtaan piiput
jäävät historiaan
Jyväskylälle suuri isku
oli viime vuonnatapahtunut UPM:n Säynätsalon
vaneritehtaan sulkeminen.
Tehtaan pääluottamusmiehenä olin täysipäiväisesti
mukana prosessissa, jossa
pyrittiin löytämään irtisanotulle työväelle uutta
ura- ja koulutuspolkua.
Omatkin työt päättyivät

ja niinhän se menee, että
viimeinen sammuttaa tehtaalta valot. Nyt on viimeinenkin mekaanisen
puunjalostuksen yksikkö
suljettu Jyväskylästä. Kaupungin luonne perinteisenä teollisuuskaupunkina
piippuineen ja piipun juuressa asuvine työväkineen
on lopullisesti siirtymässä
historian lehdille. Onneksi
vielä Valmet porskuttaa
Rautpohjassa ja teollisuustuotteita viedään sieltä
maailman markkinoille.
Koulutettua työvoimaa
ja teollisuusinvestointeja
Kaupungillamme on kuitenkin monenlaisia ylivoimatekijöitä. Meillä on
voimallista ja korkeatasoista koulutusta kaupun-

gissamme. Opiskelijoissa
on yritystoiminnalle suuri
potentiaalinen työvoimareservi, josta erilaisten koulutus- ja työelämäinstrumenttien kautta
on saatavissa osaavaa työvoimaa.
Erittäin positiivinen
uutinen oli että David
Brown Santasalo käynnistää investoinnin uuteen
tehtaaseen Jyväskylässä.
22 miljoonan euron ja
10.000 neliömetrin tehtaasta tulee konsernin
teollisuusvaihteiden päätehdas. Se palvelee asiakkaita maailmanlaajuisesti konsernin kaikkien
yksiköiden kautta. Tällä
hetkellä se on todennäköisesti alansa suurin
investointi maailmassa.
Hankkeen ensimmäinen

Ympäristöalan
opinnot integroituvat
kaikille aloille
Koulutus on hyvinvointi
yhteiskunnan peruspilareita. Ammatillinen koulutus on taattava kaikille;
elinikäinen oppiminen
ja kestävä kehitys on
kirjoitettu opetussuunnitelmiin. Yhteiskunta
asettaa suuria tavoitteita ja
velvoitteita, yksilöllä pitää
olla mahdollisuus vastata haasteisiin. Työtön ei
kuitenkaan aina saa lupaa
uudelleen kouluttautua.
Onko yhteiskunnan kannalta parempi, että ihminen
on kotona odottamassa
mahdollista työllistymistä,
sen sijaa, että kehittäisi
itseään opiskelun kautta?
TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoa ja mahdollisuuksia
työmarkkinoilla. Useat
ympäristöalasta kiinnostuneet henkilöt ovat
saaneet harkinnanvaraisen
päätöksen, että ala ei työllistä, joten opintoja ei voi
aloittaa. Tilastot eivät kerro
kuitenkaan koko totuutta.
Välillisesti työllistyviä on
paljon; eri alat tarvitsevat
ympäristöalan osaajia.

osa valmistuu lokakuussa
2021, jolloin komponettivalmistus alkaa uusissa
tiloissa.
Tällaisia uutisia ja
toimia me tarvitsemme
Jyväskylässä. Mutta on
myös tuettava voimallisesti pk-sektorin toimijoita, sillä pienet yritykset
ovat juuri niitä, joihin
työpaikkoja on mahdollista saada syntymään.
On tehostettava yrittäjäpolun houkuttelevuutta
nuorille ja helpotettava
aloittavan yrityksen toimintaa. Emme saa myöskään unohtaa työttömiä.
Työllisyyden kuntakokeilu alkoi nyt keväällä
ja tuloksia odotellaan.
Mielestäni myös asenteisiin olisi syytä vaikuttaa.
Työttömistä on pidettävä

parempaa huolta ja on
tuettava ihmisiä yksilöl-

listen tarpeiden mukaan.
Näin teemme Jyväskylästä
meille kaikille paremman
paikan asua ja elää.

Jarno Kemiläinen
kaupunginvaltuutettu
sd.

Tule mukaan edistämään
alueesi asioita!
Yhteinen ääni kantaa pidemmälle!
Asuinympäristösi ja maailma kaipaa
Sinua!
Me Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit rakennamme parempaa
Jyväskylää ja oikeudenmukaisempaa
maailmaa.
Liity mukaan
JYVÄSKYLÄ

Ota yhteyttä:
Allan Kemiläinen puheenjohtaja
allan1.kemilainen@gmail.com
0400 542 859

Raimo Rajanen varapuheenjohtaja
raimo.t.rajanen@gmail.com
045 6798 234
Tarja Hyötyläinen haluaa lisää kestävän kehityksen osaajia
yrityksiin. Kuva: Tony Melville
Mediassa puhutaan päivittäin hiilineutraalisuudesta, ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta
ja yritysten kestävästä
liiketoiminnasta. Kuinka
siis kestävän kehityksen
osaajia saadaan yrityksiin
ja organisaatioihin, jos
ei kouluttauduta alalle?
Opinnoista innostunut
ihminen on voimavara
yhteiskunnalle, jota pitää

tukea eikä ”torpata”.
Pykälien ja määräysten
taakse voi piiloutua ja
unohtaa kokonaisuus.
Yhteiskunnan toimijoiden ja hallinnon
olisi ennakoitava myös
tulevaisuuden työtehtäviä.
Harva haluaa olla työtön,
joten sanomattakin selvää,
että mielekäs tekeminen,
opiskelu ja yhteisöllisyys
on jo mielenterveydenkin

kannalta tärkeää. Pykälät
ja lait ovat ihmisten laatimia, niitä tulee muuttaa,
jos ne eivät palvele yksilön
hyvinvointia yhteiskunnassa.

Tarja Hyötyläinen,
ympäristöalan lehtori,
FT

LÄHDE EHDOKKAAKSI
KUNNALLISVAALEIHIN
Maailmaa voidaan muuttaa,
tarvitaan vain rohkeita ihmisiä
Jarno Kemiläinen, vaalityöntekijä
jarnokemilainen@gmail.com
040 536 8009
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Tourujoki
kuntoon!
To u r u j o k i y h d i s t ä ä
Palokka- ja Jyväsjärven. Joen vedet laskevat
pohjoisesta etelään eli
Jyväsjärven ja Päijänteen
suuntaan. Keskivaiheilla
jokea on 1980-luvulla
perustettu luonnonsuojelualue, jossa kulkee nykyään
noin 700 metrin pituinen
luontopolku.
Tourujoella on teolliseen toimintaan liittyvä

pitkä historia. Kankaan
alueen pohjoispuolella
sijaitsevan Tourukosken
vesivoimaa käytettiin
paperitehtaan turbiinien
pyörittämiseen 1800-luvun lopulta aina 1960luvulle saakka. Osa vanhoista voimalarakenteista
ja betoniuoma ovat vieläkin jäljellä koskessa ja
sen ympäristössä.

Aikoinaan Tourujoki
on ollut lohijoki: lohikalat
ovat nousseet sitä pitkin
kohti pohjoista kutemaan.
Tästä kertoo esimerkiksi
joen pohjoispäähän
rajoittuvan asuinalueen, Lohikosken, nimi.
Voimalatoiminnan ja sen
jälkeensä jättämien rakenteiden takia kalojen
nousu ei ole ollut pitkään
aikaan mahdollista.

Hyvällä onnella Tourujoella voi törmätä saukkoon.
Kuva: Juha Paananen.

Tourujoen alajuoksu luontopolulta kuvattuna. Kuva: Juha Paananen.
Jyväskylän kaupunki
onkin päättänyt palauttaa
Tourujoen sellaiseen
tilaan, että vaelluskalojen
nousu ja lisääntyminen
mahdollistuisivat. Kalojen
liikkumisen kannalta joen
Tourukosken osuus on
kriittinen kohta. Lisäksi
on tarkoitus laajemminkin
kunnostaa jokea ja kehittää sen virkistyskäyttömahdollisuuksia kulttuuriympäristö ja luonnonsuojelualue huomioiden.
Kunnostukselle on
laadittu vuonna 2018
yleissuunnitelma, jossa
kunnostettava alue yltää
Kankaan asuinalueelta
Palokkajärvelle. Luonnosuojelualue säilyy luonnontilaisena. Siihen ei
kohdistu mitään rakennustoimenpiteitä, lukuun

ottamatta luontopolun
rakenteiden tarvittavia
korjauksia.
Tourujoen kunnostushankkeessa päästään
rakentamisvaiheeseen
aikaisintaan tänä vuonna,
mikäli hanke etenee
kaupungin päätöksenteossa suotuisasti. Hankkeen
rakennussuunnitelmasta,
joka on ollut nähtävillä
viime vuoden joulukuussa, on jätetty kahdeksan
muistutusta. Niissä esitettyjä muutosesityksiä on
kaupungin puolella jo
arvioitu.
Ehkäpä lähivuosina
voidaan Tourukoskessa
taas nähdä vastavirtaan
uivien lohikalojen hyppyjä.

Juha Paananen
luontoharrastaja
Lohikoskelta

Sopimisesta saneluun?
Työehdoista sopimisella
on pitkät perinteet Suomessa. Tammikuussa 1940
työnantajat tunnustivat
SAK:n tasa-arvoiseksi
neuvottelukuppaniksi
viikon neuvottelujen jälkeen. Sopimus nimettiin ”Tammikuun kihlaukseksi”. Neuvotteluja
johti sosiaaliministeri K.A
Fagerholm (SDP).
Laajamittainen sopiminen työmarkkinoilla oli
nostamassa Suomea hyvinvointivaltioksi. Menettely
toimi vuosikymmeniä.
Nyt kuuluu kummia.
Metsäteollisuus ry irtisanoutui 2.10.2020 TEStoiminnasta ja haluaa
neuvotella ilman työeh-

tosopimuksen sitovuutta
suoraan työpaikoilla. Palkankorotukset tai palkan
alennukset ja muut työehdot sovittaneen jatkossa
työpaikalla.
Sopimista vai sanelua?
Sopimisella ja sanelulla
on vissi ero. Jo nyt Suomessa on paljon paikallista sopimista ja yleiset
työehtosopimukset toivat
perälautana. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja
Mikael Pentikäinen näkee
kuitenkin kaikkiin työpaikan ongelmiin ratkaisuksi
paikallisen sopimisen ja
työehtosopimusten yleissitovuuden poistamisen.

Pentikäinen haluaa
luottamusmiehen tilalle
luottamusvaltuutetun.
Kukahan sen valitsee?
Valtiovarainministeri Vanhanen yhtyi samaan kuoroon jolla työttömyys,
kassavaje ja yhteiskunnan
asema korjaantui uusilla
taikasanoilla,
Työpaikoilla, joilla on
paikallista sopimista 53
% haastatteluista kertoi
työnantajan vaikeuttaneen
neuvotteluja. Paikallinen
sopiminen perustuu edelleen vahvasti työnantajan saneluun,vaikkakin
hyvääkin sopimista esiintyy.
Akava Worksin ajatuspajan 23.2.2021 julkai-

semasta selvityksestä käy
ilmi, että tavoite työnantajalla on palkkojen ja työehtojen heikentäminen,
jopa neuvotellen yksittäisen työntekijän kanssa.
TES-järjestelmä
kriisissä
Juttua kirjoittaessani tuli
uusi pommi. Teknologiateollisuus lopettaa neuvottelut valtakunnallisista
työehto sopimuksista ja
luo uuden toimijan ”Teknologiateollisuuden työnantajat”, jolle työehtosopimus neuvottelut siirretään.
Jatkossa yritykset saavat
valita ovatko he mukana
valtakunnallisessa sopi-

muksessa vai tekevätkö
oman talokohtaisen työehtosopimuksen. Teknologiateollisuuden jäseninä
on 1600 yritystä jotka ovat
erikokoisia ja eri aloilla.
Olen huolissani työntekijöiden valmiudesta sopia
kaikesta työelämää koskevista asioista.
Pelkään että tämä ei
jää tähän. Leviääkö sama
meno myös palvelualoille?
On paljon pieniä yrityksiä,
jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. Pahoin pelkään,
että työntekijälle on tässä
jäämässä luu käteen.

Irmeli Huuskonen
ammattiyhdistysaktiivi,
PAM
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Palokkajärvi on osa kauneinta Jyväskylää. Kuva: Tiia Monto, wikipedia / CC BY-SA 3.0

Miten Palokkaa pitäisi kehittää?
Olen paljasjalkainen palokkalainen. Olen nähnyt
vuosikymmenten varrella
maalaisidyllin muuttuvan
vireäksi ja vetovoimaiseksi
kaupunginosaksi kasvavan Jyväskylän kupeessa.
Tämä muutos on tuonut
mukanaan koko joukon
haasteita, joita ratkotaan
edelleenkin.
Mielestäni Palokan
kehittämisessä olisi huomioitava ainakin seuraavat pääkohdat:
- Palokassa on paljon
upeaa luontoa, jota
alueen vetovoimaisuuden säilyttämiseksi ja
kasvattamiseksi olisi
suojeltava järkevässä
mitassa.
Lyhytnäköistä kaavoittamista pelkästään tiheämmän asuinrakentamisen
muodossa olisi syytä
välttää. Jyväskylässä
Viitaniemi on mielestäni
asuinalue, jossa luonnon,
viihtyisän asumisen ja
rakentamisen yhteensovittaminen on onnistunut
erinomaisesti. Vehreä ja
tunnettu alue on veden
äärellä hienon Tuomiojärven rannalla. 50-luvun
lopulla ja 60-luvun alussa
rakennettu 35:n hehtaarin
alue koostuu kerros- ja
rivitaloista sekä upeista
puistoalueista. Säilyttävän
suojelukaavan omaava
alue on rakennushistoriallisesti merkittävä,

aikakautensa suosittua
puutarhakaupunginosaideologiaa edustava alue.
Samanlaista ajattelua kaipaamme Palokankin kohdalla.
- Palokka on pienen
kaupungin kokoinen.
Palokan kehittämisen
tulisi tapahtua huomioiden alueen oma sisäinen
dynamiikkansa ja tarpeensa.
Vetovoima syntyy toimivista ja kattavista palveluista, luonnon ja viihtyisän kaupunkirakenteen
harmoniasta sekä selkeästä
visiosta tulevaisuuteen.
Palokan kehittämisen ei
pidä tapahtua pelkästään
Suur-Jyväskylän tarpeet
huomioivan suunnittelun muodossa. PalokkaPuuppola-suuralueineen
on koti noin 14 500:lle
asukkaalle, mikä tarkoittaa yli 10 prosenttia koko
Jyväskylän asujaimistosta.
Palokassa oli vuoden 2020
lopun tietojen mukaan:
39% kerrostaloasuntoja
61% pientaloasuntoja
Yleisin asumistyyppi on
pientalo ja asuntojen keskikoko 84m² eli kohtuukokoinen. Alueella on:
66% omistusasujia
34% vuokra-asujia
Asuntojen neliöhinta on
yli 2800€/m² mikä kertoo

alueen vetovoimasta. Tätä vetovoimaa ei pidä
hukata.
- Palokan kohdalla eräs
tärkeimmistä ratkaistavista asioista on liikenneyhteyksien parantaminen erityisesti huomioiden ruuhkahuiput sekä
toimivat liittymäratkaisut moottoritiehen.
Palokan Orsi on pahasti
ruuhkautunut Kirrissä tiettyinä aikoina vuorokaudesta. Palokan Orsi liittyy
myös oleellisesti Ruokkeen tien toimivuuteen
osana Jyväskylän kaupungin kehäliikennettä. Myös
alemman asteinen tieverkko Palokassa kaipaa
monissa paikoissa parantavia toimia.

Monipuolinen Kirrin kauppakeskittymä kerää laajalti asiakkaita myös
Jyväskylän ulkopuolelta.
Kuva: Tiia Monto, wikipedia CC BY-SA 3.0

- Lähiliikuntapalveluihin on panostettava.
Vapaa-aikaan Palokka
on ideaali. On puhdasta luontoa, on kolme
n järven rannat hienoine
ympäristöineen. Touruvuoren ulkoilualue sekä
Palokan liikuntapuisto tarjoavat erittäin monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. On syytä
pitää huolta latuverkosta,
luontopoluista, laavuista,
nuotiopaikoista. Tarvitaan opasteita ja tuotteistamista, jotta asukkaat
löytävät lähellä olevan
luonnon kaikkine mah-

Maisema muuttuu peruuttamattomasti Savulahden kohdalla keväällä
2021. Metsä antaa tilaa rakennuksille. Kuva: Jouni Pänkäläinen
dollisuuksineen. Koronapandemian helpottaessa
erilaisia pienimuotoisiakin yhteisöllisiä tapahtumia tarvitaan tuomaan
ihmiset lähelle luontoa
ja nauttimaan liikkumisesta. Kaikki tämä saadaan aikaan varsin pienin
rahallisin panostuksin,
jotka tulevat maksamaan
itsensä moninkertaisesti
takaisin kun terveydenhuollon kulut pienenevät ihmisten terveyden ja
mielenterveyden kohentuessa.
- Palokan keskus tarvitsee lisää houkuttelevuutta ja palveluja.

Pappilanjoki Palokassa yhdistää Jyväskylän kuusi sisäjärveä ja
tarjoaa melontareitit ja soutelunupeisiin maisemiin aina Puuppolan
Lehes- ja Vähäjärveen saakka.
Kuva: Tiia Monto, wikipedia CC BY-SA 3.0

Kirri erikoisliikkeineen
pärjää erinomaisesti jo
pelkästään sijaintinsa

vuoksi – moottoritie tuo
asiakkaita myös ohikulkuliikenteen muodossa
kauppakeskittymään. Palokan keskuksen luonne
on erilainen kuin Kirrin.
Ei niin hektinen, enemmän
sitä kaupunkitilaa, josta
niin paljon nykyisin puhutaan kaupunkisuunnittelun
yhteydessä. Parhaassa
tapauksessa todellinen
olohuone palokkalaisille
kirjaston, liikuntapaikkojen ja terveyspalvelujen
keskellä. Tähän ympäristöön tarvittaisiin mielestäni enemmän viihtyisyyttä ja palveluja asukkaille.
Jyväskylän kaupungin
sivustolta löytyy meneillään oleva Palokan keskuksen kehittämissuunnitelma (www.jyvaskyla.fi/

kaavoitus)
Sivustolla vieraileva
voi pohtia miten esittämäni ajatukset suhteutuvat meneillään oleviin
hankkeisiin.

Paavo Luukkonen
kunnallisneuvos

POHJOINEN
JYVÄSKYLÄ
VESANKA

8

Rientola

- vuosisata työväentaloperinnettä Vesangassa

Rientolassa on:120 m2 juhla- ja kokoussali sekä upotettu näyttämö, pöytäpaikkoja noin 70:lle (pöydät ja tuolit pitää laittaa itse), hyvin varusteltu keittiö, kanttiini jossa kiinteitä pöytäpaikkoja 20:lle. Vesivessa, Esteetön inva-wc ja luiska sivuovesta. Kuva: Kospo75,
wikipedia CC BY-SA 3.0
Vesangan työväenyhdistys
perustettiin vuonna 1906
suurlakon mainingeissa.
Perustava kokous pidettiin
4.11.1906 Vesangan koululla. Kokous alkoi jämäkästi virrellä ja opettajan
pitämällä rukouksella.
Sosiaalidemokraattisen
piiritoimikunnan sihteeri
Kaarle Mänty piti pari
tuntia kestävän puheen
sosialidemokraattisen
työväenliikkeen merkityksestä. Jos ei väki vielä
ollut toennut näistä, niin
kunnallistoimikunnan
puheenjohtaja Anselm
Kuokkanen valotti maa-

seututyöväen järjestäytymisen merkitystä puheessaan. Kuuntelemassa oli
peräti 60 kyläläistä, mikä
kertoi vesankalaisten innostuksesta työväenyhdistyksen toimintaa kohtaan.
Työväenyhdistys toimi
vilkkaasti ja järjesti mm.
tansseja kylän suurimmissa taloissa.
Yhdistys merkittiin
yhdistysrekisteriin kuitenkin vasta kansalaissodan jälkeen vuonna 1920.
Yhdistyksen virallistaminen pani vauhtia omalle
talohankkeelle. Jo vuonna
1919 johtokunta käynnisti

oman työväentalon rakennushankkeen Jyväskylän
kunnalta vuokratulle tontille. Talon rakentamista
edesauttoivat voimallinen
talkootyö, iltamatulot,
jäsenlainat ja keräykset
sekä Amerikan suomalaisilta saadut lahjoitukset.
Talo valmistui vuosina
1920-1922, ulkorakennukset vuosina 1923-24 ja
1928 saatiin sähkövalaistus. Vuonna 1933 tontti
saatiin hankittua omaksi.
1920-luku oli vilkasta
iltama-aikaa, sillä vuosittain järjestettiin peräti 30
iltamat.

Sotavuosina 19391944 toiminta oli pysähdyksissä, mutta sotien jälkeen pantiin jalalla koreasti. Tansseja järjestettiin
lähes viikottain. Vuonna
1945 myös nuorisoseuratoiminta virisi Vesangan
työläitsnuoriso-osastossa,
urheiluseura Vesassa ja
varhaisnuorison osalta
Nuorissa Kotkissa. Neljän
yhdistyksen toiminta oli
voimakasta aina 1950luvun puoliväliin asti.
Tanssi-innostus laantui,
remonttilainat painoivat
ja lopulta myös Sosialidemokraattisen puolueen

Kuva Kääriäisenharjulle rakennetun työväentalon katontekotalkoista. Leila Leskisen kokoelmat.

hajaannuksessa Vesangan
työväenyhdistys repesi.
Osa aktiiveista liittyi
TPSL:ään vuonna 1959.
Vesankalaiset Sosialidemokraattisen puolueen
jäsenet perustivat Vesangan Sosialidemokraatit
-nimisen puolueosaston,
joka oli olemassa vuoteen
1974 saakka. Tuolloin
puoluehajaannus päättyi,
Vesangan Sosialidemokraatit lakkautettiin ja
väki liittyi takaisin työväenyhdistykseen.
Toiminnan hiljentyminen 1950-luvulla johti
siihen, että työväentalo
Rientola vuokrattiin puusepänverstaaksi ja rakennus toimi osan aikaa myös
kauppaliikkeen varastona.
Työväentalo kunnostettiin
1970-luvun lopulla talkootyöllä, lahjoituksin ja
yhteiskunnalta saadulla
tuella eli järjestötalorahalla. Kolmivuotisen
urakan jälkeen tupaantuliaisia päästiin viettämään
vuonna 1982. Tämän
jälkeen Rientolassa oli
vilkasta toimintaa työväenyhdistyksen puitteissa
aina seuraavalle vuosituhannelle asti. Vesangan työväenyhdistyksen
fuusioituessa Palokan
Työväenyhdistykseen
2010-luvulla, Rientola

siirtyi Palokan Työväenyhdistyksen omistukseen. Vuokralaisena on
viimeisinä vuosina ollut
Vesangan kyläyhdistys.
Tämän vuoden alusta
Palokan Työväenyhdistys
on ottanut vetovastuun ja
huolehtii Rientolan vuokraamisesta juhla- ja kokoustilana.

Aarno Lahtinen
Puheenjohtaja,
Palokan
Sosialidemokraatit ry
Kirjoitukseni tiedot ja
rakentamiskuva
Vuokko Lintusen
toimittamasta ”Wesanka
- Kylä Sydän-Suomessa”
Vesangan kyläkirjasta
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TIKKAKOSKI
POHJOINEN
JYVÄSKYLÄ

Jyrki Tapper:

”Tikkakoskelta kupataan kaikki”
Olen keskustellut Tikkakoskelaisten kanssa historiasta ja tulevaisuudesta.
Mitä enemmän ihmisten
kanssa keskustelee, sitä
enemmän käy selville
miten paljon epäkohtia
alueella on. Epäilys herää
sahataanko meitä silmään.
Petri Piik kirjoitti sanomalehti Keskisuomalaisessa
(25.2.2021) Tikkakosken
terveysaseman puolesta.
Havahduin siihen, joko
sekin ollaan meiltä viemässä?
Tähän sopisi muutama voimasana, että
tulisi tietoon sekin, miten
tuo kuppaaminen ottaa
päähän. Eikö todellakaan
ole muuta keinoa kuin se,
että kaikki, viedään mukamas halvemman mallin
perusteella. Nyt herätys,

hei todellakin, nyt on
ruvettava sotajalalle asioiden puolustamiseksi. On
otettava härkää sarvista,
että riisto loppuu. Täältä
ei viedä enää mitään!
Uusi moottoritie aiheuttaa sen, että tänne
vilisee tulevaisuudessa
uutta väkeä, joka etsii
asuinpaikkaa, kotia itselleen. Tikkakosken arvo
nousee. Tarvitsemme tonttimaata omakotitaloille ja
rivitaloille ja keskusta on
rakennettava uudelleen.
Kivitaloja uuteen keskustaan ja liiketilat katutasoon, myös K-Market
uusittava.
Meillä täällä on montakin asiaa, joita me itse
arvostamme. On terveyskeskus, on koulut,
päiväkodit, nuorisotilat,

apteekki, meillä on kaikki
ne mitä kunnon kylä tarvitsee.
Rahan puutteeseen
vedoten on meiltä viety
monenlaista. Mitään ei
pidetä niin pyhänä, etteikö
sitäkin voisi viedä meiltä
pois. Mitä ihmettä pitäisi
tehdä että tämä kehitys
muuttaisi suuntaansa.
Armeija rakentaa ja
investoi Tikkakoskelle,
uusii varuskuntaa, tämä
on hyvä. Varuskunnan
investoinnit luovat uutta
tulevaisuutta ja on meille
kylän asukkaille mukava
asia, mutta se ei riitä
pelastamaan Tikkakoskea. Kaupunki elää yli
varojensa, velkaantuu ja
imee meiltä asioita, jotka
ovat meille tärkeitä.

Kun lähdin kuntavaaleihin ehdolle oli alusta
asti selvää, että pidän
kylän puolia. Työ tulee
olemaan iso ja raskas, sillä
kaikkea mitä meillä vielä
on, on vaalittava viimeiseen asti!
Kunnan asukkaista
tulee huolehtia tasapuolisesti ja tarvitaan lähidemokratiaa.

Jyrki Tapper (sd)
Tikkakoski

Kari Joronen on poissa

Toveri Kari Joronen
kuoli 31.3.2021 Kyllössä
monien sairauksien murtamana 77 vuoden iässä.
Tutustuin Kariin 1974
Pohjolaopiston kolmen
kuukauden kurssilla.
Olimme kämppäkavereita. Kari toimi työosastonsa luottamusmiehenä
Valmetin Tourulan tehtaalla ja Tourulan tehtaan Sos.dem. kerhon
johtokunnassa. Valmetin Metallityöntekijäin
ammattiosaton sihteerinä
hän toimi useita vuosia.
Luottamusta Karille tuli
myös Suolahdessa, johon
hänet siirrettiin traktoreita

tekemään. Siellä hän oli
päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna ja ammattiosaston toimikunnassa.
Valmetin Suolahden tehtaan hallituksessa Kari
toimi henkilöstön edustajana. Luottamustehtävät
veivät hänet tutustumaan
mm. Brasilian Valmetin
traktoritehtaaseen.
Kari oli poliittisesti
aktiivinen. Tikkakosken
Sosialidemokraattien
johtokunnassa ja kunnallistoimikunnassa hän
toimi vielä vuonna 2020.
Muistamme Karin varsin
tiukista mielipiteistä, joita
hän säesti vielä useilla

voimasanoilla. Hänestä
sai lujan toverin kuvan,
mutta taustalla oli kuitenkin hyvin herkkä ihminen,
joka kätki paljon kovan
kuorensa alle.
Matkustaminen oli
vuosikymmeniä Karin
mieleinen harrastus. Töissäkin hän oli nuorukaisena
Ruotsissa. Järjestysmiehenä Ainolan tanssilavalla
vierähti toistakymmentä
kesää.
Kiinnostus hevosiin
näkyi ravien seuraamisena ja totopelaamisena.
Kari oli evakossa kotoaan,
koska hänen asuntonsa
tuhoutui tulipalossa Palokan Lukupihassa viime
kesänä.
Muutama päivä ennen
kuolemaansa Kari sai
iloisen uutisen, jota hän
oli hartaasti odottanut.
”Pääsette muuttamaan
kotiin 26.4.2021 jälkeen
Palokkaan.” Toisin kävi,
Karille on varattu hautapaikka Tikkakosken hautuumaalle isän ja äidin
viereen.
Suuri toverijoukko muistaa Karin tiukana Tikkakoskelaisten puolesta puhujana.
Kiitos Kari 47 vuoden
toveruudesta!

Raimo
Rajanen

Vuokraa perinteinen
Työväentalo juhliin &
kokouksiin Vesangassa

•
•
•
•

120 m2 juhla- ja kokoussali
upotettu näyttämö
pöytäpaikkoja noin 70:lle
hyvin varusteltu keittiö,

•
•
•
•

kanttiini (kiinteitä
pöytäpaikkoja 20:lle)
Vesivessa,
Esteetön inva-wc
luiska sivuovesta.

Aarno Lahtinen 050 523 7705

POHJOINEN JYVÄSKYLÄ
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Terveys- ja hoitopalvelut
tarvitsevat päivitystä
Suurten ikäluokkien tulo
terveys- ja hoivapalvelujen käyttäjiksi 2030luvulla merkitsee sitä, että
Suomessa tarvitaan seuraavan kymmenen vuoden
aikana 30 000 uutta hoitajaa. Näin arvioitiin viime
vuonna hoitajamitoituslakia tehtäessä.
Vuonna 2018 iäkkäiden ympärivuorokautisissa
yksiköissä, kotihoidossa
ja tavallisessa palveluasumisessa oli yhteensä noin
50 000 hoitajaa. Väestön
ikääntyminen ja henkilöstömitoituksen nosto
lisäävät tarvittavan henkilöstön määrää. Ennakoitu
henkilöstötarve vuonna
2030 on 80 000 hoitajaa.
Samanaikaisesti kun
suuret ikäluokat tulevat
hoivapalvelujen käyttäjiksi, hoitohenkilöstöä,
joka kuuluu suuriin ikäluokkiin, poistuu terveydenhuollon vahvuudesta
ja eläköityy. Uusia lähi- ja
sairaanhoitajia koulutetaan, mutta ei riittävästi.
Edellisten hallitusten
aikana, ammatti- ja ammattikorkeakoulutuksesta
on koulutusmäärärahoja
vähennetty huomattavasti
ja kapasiteettia ammatilliseen koulutukseen ei ole.
Ala ei ole nuorten keskuudessa arvostettu, koska
työ on käsialavaltaista
ja kovaa työntekijälle.
Tarvittaisiin ”face lift’iä”
terveydenhuoltoon.
Sairaanhoitaja- ja
lähihoitajapula on yhteinen kaikille kunnille. Jo
kolmasosa kunnista on
ilmoittanut pysyvistä rek-

rytointiongelmista. Tuttua
huttua myös Jyväskylässä.
Pihtiputaalla terveyspalveluyhtiö kertoi sulkevansa hoivakodin, koska
pätevää hoitohenkilöstöä
ei ollut tarjolla. Sulkemispäätös tuli yritysjohdolta,
ei viranomaisten vaatimuksesta. Hoivakotia ei
voi pyörittää loputtomiin
vaihtuvan vuokratyövoiman turvin. Työnantajan
etu on vakituinen henkilöstö, jonka kanssa voidaan pitkäjänteisesti tehdä
kehitystyötä yrityksen
hyväksi.
Hoitajapulaa yritetään ratkaista mm. ulkomaisilla rekrytoinneilla.
Monet Euroopan valtiot
tuovat kausiluonteista halpatyövoimaa Kaukoidästä.
Suomessakin yksityiset
palveluntuottajat ovat kertoneet tuovansa työvoimaa
mm. Filippiineiltä. Länsimaisen hoitajatarpeen
kattamiseksi Filippiinien
valtiontaloudesta osa kohdistetaan hoitajien kouluttamiseen. Ulkomailta
tuotu halpatyövoima ei
kuitenkaan ole kestävä
ratkaisu hoitajapulaan.
Ulkomaisen rekrytoinnin
vaikutus on vain hetkellinen. Määräaikaisen
työsuhteen jälkeen työntekijä usein jää työttömäksi ja saattaa pudota
köyhyysloukkuun.
Mittava osa hoitohenkilökunnasta Suomessa on
kertonut halustaan vaihtaa
alaa. Työ koetaan kuormittavana, vaarallisena sekä
huonosti palkattuna. Varsinaisen hoitotyön lisäksi

KIRJA ON HYVÄ LAHJA!

hoitohenkilökunnan tehtäviin kuuluu välillistä
työtehtäviä kuten siivoamista, ruuanvalmistusta
ja pyykinpesua. THL:n
tekemän kyselyn mukaan
tätä välillistä työtä on
keskimäärin 3 prosenttia
työtehtävistä. Lakia hoitajamitoitusta laadittaessa
välillistä työtä ei valitettavasti huomioitu ja jäi siten
vähän vajaaksi.
Kuinka saamme ”face
lift’in” aikaiseksi? Nostetaan hoito- ja hoivatyö
keskiöön kuntapalveluja
kehittäessä. Toivotaan,
että tuleva SOTE-maakuntapalveluiden uudistus tuo selkeyttä rahoitusvirtoihin ja saamme
enemmän rahoitusta terveyspalveluihin. Suunnataan enemmän rahoitusta
ammattikoulutukseen.
Pidetään huolta, että oikea
osaaminen ja oikea henkilömitoitus kohtaavat
terveyspalveluita tuotettaessa. Huolehditaan, että
hoivaa on jonottamatta
tarjolla.

ELÄMÄÄ
PUUTOURULASSA
(toim. Raimo Rajanen)
Myynnissä:
Jyskän varastomyymälä
Vaajapörssi, Vaajakoski

ME
LOHIKOSKELAISET
(toim. Raimo Rajanen)
Myynnissä:
K-Market Lohikoski

Oman kirjan teko on helppoa OK-palvelulla!

www.kirjaksi.net
Marja-Liisa Tuikkanen
Huhtasuo

Digipaino Kirjaksi.Net Isännäntie 1, Jyväskylä
Kortepohjan Ostoskeskus 040-145 1496

PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA. KUNTA PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ.

JYVÄSKYLÄ

www.demaritjkl.fi

OTA YHTEYTTÄ:
Jarno Kemiläinen 040-536 8009
jarno.kemilainen@demaritjkl.fi

Seuraava
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Puh. 014-676 203
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

;4$.620866$@
.8*86668@"$2.&@@ 2"$*8"$2.&@
 @620866$@
7!@7''++@

"&.(68@ @;4($,@&º+ALUSTETUKUNº9>*$44>

Kun apteekkia tarvitset

AUTOLLA APTEEKIN ETEEN

   

Puh. 014-272 027
Lohikoskentie 14, 40320 Jyväskylä

Hyväkuntoinen yksiö Lohikoskella
Mukava, valoisa, viihtyisä 1H+kk, vuokra 410 €/kk
+ vesi + sähkö (oma sopimus). 1.5.2021 alkaen.
Allan Kemiläinen 0400 542 859

LOHIKOSKEN

APTEEKKI
ma - pe 9.30 - 17

Perinteistä palvelua Lohikoskentie 14

010 501 2007

demokraatti.fi

