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Pääministeri Sanna Ma-
rinin poikkeusolojen ju-
listuksesta maaliskuus-
sa 2020 on kulunut mel-
ko tasan 14 kuukautta ja 
sinä aikana on tapahtu-
nut paljon. Pandemian 
aiheuttama isku talous-
elämään ja erityisesti ho-
telli- ja ravintola-alaan 
on ollut kova. Kuiten-
kin hallituksen valitsema 
linja sekä talous- että ter-
veysnäkövinkkelistä kat-
sottuna on ollut erittäin 
järkevä – Suomi on itse 
asiassa pärjännyt talou-
dellisti oletuksia parem-
min. Bruttokansantuot-
teen kasvu vuonna 2020 
oli vain lievästi negatii-
vinen (-2,8%) ja kuol-
leisuus koronavirukseen 

kansainvälisissä vertai-
luissa erittäin alhainen 
– vanhassa kotimaassani 
Britanniassa esimerkiksi 
uhrien suhteellinen mää-
rä on ollut kymmenker-
tainen.

Anna äänesi

Pandemian jättämät jäl-
jet tulevat kuitenkin nä-
kymään vielä pitkään, 
eikä ole lainkaan yhden-
tekevää, miten niitä kor-
jataan. Jyväskyläläisillä, 
kuten kaikilla suomalai-
silla, on oivallinen tilai-
suus päättää kesäkuun 
kuntavaaleissa, miltä ar-
vopohjalta jälleenraken-
taminen alkaa. En voisi 

kuvitella parempaa het-
keä käyttää äänioikeutta 
ja vaikuttaa siihen, millä 
tavalla veroeurojamme 
käytetään. 

Annan heti kolme 
esimerkkiä ryhmistä, jot-
ka ansaitsevat erityistä 
huolenpitoa koronan va-
navedessä. Ensinnäkin 
nuoret, joiden koulun-
käynti on ollut katkon-
naista. 

Toiseksi sairautta tai 
henkisiä ongelmia pote-
vat, joiden hoito on ollut 
vajavaista tai siirtynyt 
hamaan tulevaisuuteen. 

Ja kolmanneksi ne, 
joiden toimeentulo on 
kärsinyt pahasti syystä 
tai toisesta pandemian 
aikana.

Mistä rahat?

Näihin haasteisiin vas-
taaminen vaatii resursse-

ja. Veroprosentin nosta-
minen voi olla joidenkin 
vasemman laidan polii-
tikkojen mielestä perus-
teltua, mutta minusta se 
on liian helppo ratkaisu. 
Veronkorotus syö osto-
voimaa ja taloustietei-
lijät ovat vankasti sitä 
mieltä, että orastava kas-
vu on paljolti yksityisen 
kulutuksen varassa. En-
nusteissa oletetaan, että 
kun rokotuskattavuus on 
saavuttanut toivotun ta-
son – noin 70% väes-
töstä – yhteiskuntaa voi-
daan avata ja talouskas-
vu pääsee vauhtiin. Tuo-
reimman arvion mukaan 
bruttokansantuotteen kas- 
vu voi olla 2,7-2,8 pro-
sentin luokkaa vuosina 
2021-2022. EU:ssa kas-
vuvauhti voi olla vie-
lä kovempaa, noin 4,2-
4,4 prosenttia. Tämä lu-
paa hyvää myös Suomen 

vientiponnistuksille.
Ydinkysymys on, 

kuinka nopeasti vihreää 
siirtymää voidaan Suo-
messa toteuttaa. Rahaa 
siihen ja koronasta elpy-
miseen on EU:lta nyt tar-
jolla enemmän kuin kos-
kaan.

Mallikaupungiksi

 Jyväskylällä on tutki-
mus- ja koulutuskaupun-
kina oivalliset mahdolli-
suudet kehittyä vihreän 
teknologian ja digitali-
saation mallikaupungik-
si, joka luo niitä kauan 
kaivattuja hyvin palkat-
tuja työpaikkoja ja hou-
kuttelee nuoria korkea-
koulutettuja huippuosaa-
jia jäämään jyväskyläläi-
siksi veronmaksajiksi.

Kiinnitetään siis 
päähuomio kaupungin 
talouden tulopuoleen ja 

edellytysten luomiseen 
uusien yritysten synty-
miselle. Hyvällä yhteis-
työllä saamme tuloksia 
aikaan.

Tony Melville
sd-valtuustoryhmän 

puheenjohtaja
kuntavaaliehdokas

Painopisteinä työllisyys ja talous

Jyväskylän lukiot siirret-
tiin vuonna 2010 Jyväs-
kylän koulutuskuntayhty-
mään (nykyisin Gradia). 
Pian siirron jälkeen ilme-
ni, että lukioiden toimin-
ta kuntayhtymässä ei ole 
mahdollista ilman lisära-

hoitusta. Siksi Jyväsky-
län kaupunki on tukenut 
Gradiassa toimivia luki-
oita vuodesta 2017 lähti-
en, nykyisin 1,7 miljoo-
nalla eurolla vuodessa. 
Tämä kohtalaisen merkit-
tävä tukisumma on bud-

jetoitu Jyväskylässä si-
vistyksen toimialalle.

Kuntayhtymä lukio-
koulutuksen järjestäjänä 
on Suomessa erittäin har-
vinainen ratkaisu. Vastaa-
vanlainen toimintamalli 
on käytössä muualla vain 
Hämeenlinnassa, jossa 
koulutuskuntayhtymä Ta-
vastia ylläpitää lukiokou-
lutusta.

Jyväskylässä kun-
tayhtymämalli on merkin-
nyt lukioille merkittävää 
keskittämistä. Vielä rei-
lu kymmenen vuotta sit-
ten Jyväskylässä toimi yh-
teensä kahdeksan lukio-
yksikköä, mm. Palokas-
sa, Tikkakoskella, Vaaja-
koskella ja Korpilahdella 
omansa. Nyt lukiolaiset 
opiskelevat kahdessa yli 
tuhannen opiskelijan luki-
ossa Viitaniemessä ja Har-
jun kupeessa.

Millainen on Jyväs-
kylän lukioiden tulevai-
suus? Yksi tähän asiaan 
vaikuttava tekijä on tule-
va sote-ratkaisu. Jos tai 
kun sosiaali- ja terveys-
palvelut siirtyvät pois 
kunnilta hyvinvointialu-
eille (”maakuntiin”), niin 
miten käy nykyisten kun-
tayhtymätyyppisten hal-
lintorakennelmien? To-
dennäköistä on, että niitä 
ei enää uudessa tilantees-
sa tarvita.

Jos Gradia jossakin 
vaiheessa puretaan, niin 
mihin silloin menevät nyt 
siellä järjestettävät kou-
lutukset, lukiokoulutus 
ja ammatillinen koulu-
tus? Yksi vaihtoehto oli-
si tietysti sekin, että Gra-
dia jatkaisi. Mutta pur-
kutilanteessa olisi kak-
si vaihtoehtoa: kaupun-
ki tai ”maakunta”. Am-

matillisella koulutuksella 
on valtakunnallisesti pit-
kä perinne kuntayksikköä 
suuremmista järjestäjis-
tä, joten luonteva suunta 
saattaisi olla ”maakunta”.

Lukioita järjestävät 
edelleen Suomessa lähes 
yksinomaan kunnat. Jos 
koulutuskuntayhtymää 
ei olisi, siirtyisikö lukio-
koulutus valtakunnallisen 
linjan mukaisesti takaisin 
Jyväskylän kaupungille? 
Tällä ratkaisulla päättyi-
si ainakin se erikoinen 
tilanne, että Jyväskylä 
maksaa joka vuosi mer-
kittävän summan rahaa 
toisen koulutuksenjär-
jestäjän vastuulla olevan 
koulutuksen järjestämi-
sestä.

Käypä hallintomal-
leille tulevaisuudessa niin 
tai näin, olennaista on, 
että jyväskyläläiset nuo-

ret saavat omassa kau-
pungissaan riittävän laa-
dukasta eli riittävästi re-
sursoitua lukiokoulutus-
ta. Sama vaatimus koskee 
myös ammatillista toisen 
asteen koulutusta.

Juha Paananen
kuntavaaliehdokas (sd.)

Jyväskylän Lyseon lukio ja Jyväskylän aikuislukio 
toimivat entisen keskusammattikoulun rakennuksessa 
uudistetuissa tiloissa. Kuva: Juha Paananen

Jyväskylän lukiokoulutuksen tulevaisuus

Satama on keidas keskellä kaupunkia. 
Kuva: Tony Melville.

Kesän tulo, onnistunut rokotuskampanja ja huo-
mattavasti pienentyneet tartuntaluvut antavat 
toiveikkuutta siitä, että pandemia on kohta voitet-
tu ja jyväskyläläiset voivat syksyyn mennessä pa-
lata normaaliin elämänrytmiin.
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Pandemiavuosi on ol-
lut meille kaikille ras-
kas. Korona pääsi yllättä-
mään, vaikka monet tut-
kijat ja tiedemiehet oli-
vat jo vuosikymmeniä 
varoitelleet kasvaneesta 
pandemiariskistä. Koro-
na iski meidät kanveesiin 
1-0. Onneksi peli ei kui-
tenkaan ole vielä ensim-
mäisen erän jälkeen me-
netetty: on aika nousta ja 
suunnata katse tulevaan.

Paluu uuteen 
normaaliin

Rokotteet luovat positii-
vista uskoa tulevaisuu-
teen. Tautitapaukset vä-
henevät ja rajoituksia pu-
retaan, elämä alkaa nor-
malisoitua. Ottelun toi-
nen erä näyttää käänty-
vän voitoksemme. Koro-
nan yhteiskunnallisten ja 
taloudellisten vaikutus-
ten korjaaminen ei kui-
tenkaan käy käden kään-

teessä. Ja onhan vielä se 
ilmastonmuutoskin…

Millä taktiikalla 
kestävään kasvuun?

Millaisella taktiikalla 
olemme lähdössä ottelun 
ratkaisevaan kolmanteen 
erään? Kuinka osaamme 
elvyttää kestävästi? Pitää 
lyödä kaksi, jopa kolme 
kärpästä yhdellä iskulla. 
Elvytystoimillamme on 
tehtävä hyppy, joka sa-
manaikaisesti digitalisaa-
tiota ja tekoälyäkin hyö-
dyntäen luo uutta ja aut-
taa irrottamaan toisistaan 
vuosikymmeniä jatku-
neet luonnonvarojen käy-
tön lisääntyminen ja ta-
louskasvu. Ratkaisuja et-
siessämme meidän täytyy 
ajaa pitkillä valoilla, pit-
käjänteinen ja kokonais-
valtainen kestävä vaikut-
tavuus navigaattorinam-
me. Meidän täytyy pääs-
tää irti osaoptimoinnista 

ja sen sijaan tarkastella 
asioiden syy- ja seuraus-
suhteita laaja-alaisem-
min.

Skenaariot 
tienviittoina

Pelin ratkaisuun tarvit-
semme kipeästi enna-
kointiosaamista, niitä pit-
kiä valoja ja navigaatto-
reita. Ennakointi on ky-
kyä ymmärtää monimut-
kaisen maailman pienistä 
vihjeistä uusien ilmiöiden 
syntyä. Kyse on monen-
laisesta tietoon ja dataan 
pohjautuvasta skenaarioi-
den luomisesta, skenaari-
oiden, joiden perusteella 
varautua todennäköisiin 
uhkiin - ja toisaalta myös 
tarttua horisontissa siin-
täviin mahdollisuuksiin.

Maakunnallinen tu-
levaisuusryhmä on jo 
vuosia kerännyt syste-
maattisesti, erilaisin en-
nakoinnin menetelmin 

havaintoja niin läheltä 
kuin kaukaa.  Se työsken-
telee innolla mm. tiedon 
tuottajana, analysoijana, 
heikkojen signaalien met-
sästäjänä, herättelijänä ja 
Pelle Pelottomanakin. On 
sitten kyse jatkuvasta op-
pimisesta, koulutuksen ja 
työelämän tarpeiden koh-
taannosta, bio- ja kierto-
taloudesta, hyvinvoinnin 
edistämisestä tai mistä 
tahansa maakunnan tule-
vaisuuden kannalta mer-
kittävästä asiasta.

Yhteinen pelistrategia 
valmisteilla

Miten tätä kaikkea tule-
vaisuuteen kurkottele-
vaa tietoa voisi hyödyn-
tää? Kestävästi elvyttä-
en, ihmisten hyvinvoin-
tia lisäten, yritysten kas-
vua, kansainvälistymistä 
ja vientiä edistäen, mutta 
samalla luonnonvarojen 
kulutusta hilliten ja luon-

non monimuotoisuutta 
suojellen? Miten raken-
namme vielä seuraavil-
lekin sukupolville kes-
tävän maakunnan? Nyt 
käynnissä olevassa uu-
den maakuntastrategian 
ja -ohjelman asukkaita-
kin osallistavassa valmis-
teluprosessissa etsitään 
yhteisvoimin vastauksia 
yllä oleviin kysymyksiin.

Nähtäväksi jää, mil-
lä taktiikalla suuntaam-
me kolmanteen erään. 

Siinäpä pulma, jossa riit-
tää meille kaikille kiviä 
käännettäviksi, kantoja 
kaskettaviksi ja jopa vuo-
ria siirreltäviksi. Miten 
sinä osallistut, mikä on 
sinun taktiikkasi?

Pirkko Melville
johtaja

Keski-Suomen 
ELY-keskus

Koronapandemian ote kaupun-
gistamme hellittää. Tartunta-
määrät ovat pitkään olleet vä-
häisiä ja samalla rokotukset ete-
nevät hyvin. Nyt näyttää siltä, 
että jo kesäkuun aikana reilut 
70 prosenttia yli 16-vuotiais-
ta jyväskyläläisistä olisi roko-
tettu. Tämä tarkoittaa, että ku-
takuinkin juhannuksesta eteen-
päin voisimme elää jo melko 
normaalia, rajoituksista vapaa-
ta elämää.

Kun koronasta päästään 
eroon, on Jyväskylän seudul-
la kaikki edellytykset vahvaan 
talouden ja työllisyyden kas-
vuun. Kovaa kasvua ennuste-
taan koko maahan, mutta myös 
monet paikalliset signaalit tu-
kevat arviota. Alkuvuonna Jy-
väskylässä on myönnetty jo yli 
700 rakennuslupaa asunnoille, 
uusia yrityksiä on kaupunkiin 
sijoittunut normaalia enemmän 
ja täällä jo toimivilta yrityksil-
tä tulee paljon yhteydenottoja 
mahdollisuuksista laajentaa toi-
mintojaan.

Koronan selättäminen ja 
talouden kasvu antavat hyvän 
alun myös uudelle valtuusto-
kaudelle, josta ei isoja päätök-
siä puutu. Kaupungin strategia 
pitää päivittää, organisaatio uu-
distaa hyvinvointialueuudistuk-

sen jälkeiseen aikaan, keskus-
tan elinvoimaa pitäisi vahvistaa 
ja paljon muuta. Ja kaikki tämä 
pitäisi tehdä talouden vakaus 
säilyttäen.

Alkavan valtuustokauden 
tärkein strateginen tavoite on 
kuitenkin varmistaa Jyväskylän 
asema yhtenä maan kasvukes-
kuksista. Tähänastisesta hyväs-
tä kehityksestä huolimatta tämä 
ei ole itsestäänselvyys. Väes-
tön ikääntyessä maan sisäinen 
muuttoliike hidastuu. Samalla 
kaupunkiseutujen välinen kil-
pailu kiristyy. Siinä meidän on 
kuitenkin menestyttävä, sillä 
kasvu on perusta kaikelle talou-
den toimeliaisuudelle. Se takaa, 
että palveluilla on kysyntää ja 
yrityksillä osaavaa työvoimaa. 
Kasvavassa kaupungissa raken-
netaan ja rakennetut kiinteistöt 
pitävät arvonsa. Kasvavan alu-
een painoarvo vaikkapa liiken-
neinvestoinneista päätettäessä 
on myös suurempi.

Meillä on kaikki edellytyk-
set tässä kilpailussa menestyä. 
Perustan luovat erinomaiset op-
pilaitoksemme. Niiden ansios-
ta vetovoimamme on kunnossa. 
Tärkeintä onkin saada lisättyä 
pitovoimaa, jolla saisimme en-
tistä suuremman osan valmis-
tuvista opiskelijoista jäämään 

kaupunkiin. Parasta pitovoimaa 
on työ. Jos valmistunut ei löy-
dä työpaikkaa, ei niin sanotuil-
la pehmeillä pitovoimatekijöil-
lä ole merkitystä. Maan sisäi-
sen muuttovoiton lisäksi tarvit-
semme myös maahanmuuttajia. 
Heidän kotouttamisessaan on-
nistuminen on yksi avainteki-
jöistä. 

Uusien työpaikkojen luo-
misessa kaupungin tehtävä on 
ennen kaikkea rakentaa edelly-
tyksiä. Kaupunkiin pitää pääs-
tä kaikilla liikennevälineillä. 
Tontteja on oltava saatavilla ja 
lupamenettelyiden on sujutta-
va. Kaupungin on tuettava kas-
vua myös omilla investoinneil-
laan. Hyvinvointipalveluiden 
on oltava kunnossa mutta lisäk-
si kaupungin oltava kiinnosta-
va ja hauska. Siihen tarvitaan 
muun muassa monimuotoiset 
mahdollisuudet harrastaa kult-
tuuria ja liikuntaa. 

Aloittavalla valtuustolla on 
siis paljon isoja linjoja vedettä-
vänään. Kannattaa siis äänes-
tää.       

Timo Koivisto
kaupunginjohtaja

Jyväskylällä edellytykset vahvaan kasvuun

Kaupunginjohtaja Timo Koiviston mielestä Jyväskylällä on 
hyvät edellytykset  pärjätä tulevaisuudessa. Kuva: Petteri 
Kivimäki

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto:

Millä taktiikalla voittajiksi?
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Osallistaminen on kun-
tapolitiikkaa parhaim-
millaan. Hyvinvointia ja 
elinvoimaa Huhtasuol-
le -hankkeessa annetaan 
alueen asukkaille mah-
dollisuus vaikuttaa oman 
arkipäivän asumismiljöö-
seen - vauvasta vaariin!

Jyväskylä on valit-
tu mukaan ympäristömi-
nisteriön Lähiöohjelmaan 
vuosiksi 2020 - 2021. 
Ohjelman tavoitteena on 

asunalueiden pitkän ai-
kavälin kehitys, jolla tuo-
tetaan hyvinvointia ja 
alueelle elinvoimaisuut-
ta. Jyväskylässä Lähiö-
ohjelmaan on valikoitu-
nut Huhtasuo. Jyväsky-
län kaupunki on haasta-
nut alueen lapset ja nuo-
ret visioimaan modernia 
Huhtasuota. Toivonkin 
pian kuulevani minkälai-
sia ajatuksia heiltä tämän 
asian tiimoilta syntyy.

Hankkeen aikana 
käynnistetään mm. Huh-
takeskuksen ja Pupu-
huhdan kaavoitus. Kaa-
voituksella halutaan mo-
nipuolistaa Huhtasuon 
asuntokantaa ja luoda 
alueelle uusia asumisen 
mahdollisuuksia. Kau-
pungin nettisivujen mu-
kaan kaavamuutoksella 
on keskeinen rooli hank-
keessa ja alueen rakenne-
tun ympäristön kehittä-

misessä. Kaupunki onkin 
järjestänyt asukkailleen 
asukasiltoja, joissa heille 
on annettu mahdollisuus 
vaikuttaa tulevaan kaa-
vaan.

Asukkaiden toivee-
na on ollut mm. ulko-
valaistuksen parantami-
nen. Toiveita on kuul-
tu ja turvallisuutta lisää-
mään on asennettu ener-
giaa säästävä ulkovalais-
tus. Yöaikaan valaistusta 

ei enää sammuteta vaan 
himmennetään. Energiaa 
säästyy 35 - 40 % vanhaa 
tekniikkaa enemmän.

Marja-Liisa Tuikkanen
Huhtasuo 

kuntavaaliehdokas (sd.)

Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle

Ensimmäisen kerran 
asuin Kangaslammella jo 
1970-luvun alussa. Alue 
on osa Huhtasuota.  Mo-
nien vuosikymmenten jäl-
keen asun taas täällä Huh-
tasuolla. Asuinalue on ai-
van erilainen kuin silloin 
seitsemänkymmenluvulla. 
On rakennettu lisää kerros-
taloja ja on tullut aivan uu-
sia asuinalueita, joissa on 
myös omakotitaloja. Kan-
sainvälistyminen näkyy 
katukuvassa. Se pitää ottaa 
vastaan rikkautena. Iloi-
nen pitää olla, että täällä 
on paljon hyviä palveluja. 
Tärkeänä pidän sitä, että 
on terveyskeskus, apteekki 
ja kauppa.  Kouluja on uu-
distettu ja lähellä Kangas-
vuoressa on uusi päiväko-
tikoulu. Huhtakeskuksesta 
löytyy Kylätoimisto, joka 
toimii asukkaitten yhtei-
senä olohuoneena.  Uute-

na on Yhteistoimintapiste 
joka on Huhtasuolla toimi-
vien järjestöjen käytössä. 
Tällaiset  palvelut pitäisi 
olla kaikissa lähiöissä, ei 
vaan ole!

Hoivaa Huhtasuolla 
ja Jyväskylässä                                                                                                                                       
                             
Aivan Huhtasuon kes-
kustassa on iso uudehko 
kaupungin ympärivuoro-
kautiseen asumiseen tar-
koitettu palvelutalo. Ta-
loon on  55+ -ikäisille on 
rakennettu JASO:n toi-
mesta osaomistusasun-
toja. Talojen keskeisenä 
toimintaperiaatteena on 
yhteisöllisyys.  On mo-
nenlaista yhteistä toimin-
taa, mutta saa olla omissa 
oloissaan jos haluaa. Ta-
lot eivät ole palvelutalo-
ja. 

Kaupungilta odote-
taan yhä enemmän hoi-
vapalveluita  kun suuret 
ikäluokat eivät enää pär-
jää kotona, vaikka sinne 
apua saisivat. Onneksi on 
saatu hoitajamitoituslaki 
ympärivuorokautista hoi-
toa tarvitseville. Kovan 
väännön jälkeen on saa-
tu myös vanhuspalvelu-
laki sosialidemokraattien 
ajamana. Lain toteutta-
minen tuntuu olevan vai-
keaa. Yksityisellä puolel-
la yrittäjien keskuudessa 
lain vaatima mitoitus ja 
yritysten voitontavoitte-
lu törmäävät vastakkain. 
Näkyy pyrkimystä kier-
tää lain määräyksiä eri 
tavoin. Hoitajapula vai-
vaa koko hoitoalaa. On 
paljon koulutettuja hoita-
jia, mutta he ovat muissa 
töissä. Sanotaan, että työ 
on raskasta ja huonosti 

palkattua. Puhutaan, että 
vanhukset haluavat asua 
kotona. En sitä kiistä sitä 
ettei näin olisi. Suuri on-
gelma tulee silloin, kun 
tarvitaan hoivaa kotiin.  
Kotikäyntiin vanhusasi-
akkaan luona on varat-
tu aivan liian vähän ai-
kaa. Moni haluaisi hoiva-
paikkaan, mutta paikkaa 
ei saa, vaikka tarve olisi-
kin kiireellinen. Mones-
ti kuulee, että hyvinkin 
huonokuntoiset laitetaan 
sairaalasta kotiin. Eikä 
mene montakaan päivää, 
joskus samana päivä-
nä, taas ollaan sairaalas-
sa. Kyllä sellainen kierre 
pitäisi katkaista ja pitäisi 
löytyä hoivapaikka. Pal-
jon uutisoidaan että van-
huksia ei ehditä ulkoi-
luttaa, vaippoja ei vaih-
deta ja ruokailuapua ei 
saa. Tähän on olemassa 

mielestäni lääke! Jyväs-
kylä kilpailuttaa hoivan 
hinnan yksityisillä toimi-
joilla. Valinnan ensisijai-
sena kriteerinä tulee olla 
vanhusten hyvä ja laadu-
kas hoito ei hinta. Hoita-
jat kärsivät liiasta kiirees-
tä työssään joka vaikut-
taa työssä jaksamiseen ja 
viihtymiseen.

Usein sanotaan ettei 
saa asettaa kulttuuria, ur-
heilua ja sosiaali- ja ter-
veydenhoitoa vastakkain. 
Kuitenkin nykytilantees-
sa  Hippoksen ja konsert-
tisalin rakentamisessa ei 
tulisi kiirehtiä, sillä ra-
kentamiset maksavat mil-
joonia, samoin ylläpito ja 
mitä olisivatkaan kustan-
nukset käyttäjille.  Lähi-
vuosina hoivapaikkoja ja 
hoitajia tarvitaan paljon 
lisää väestön ikääntyessä 
ja tästä työstä pitää mak-

saa sen vaativuutta vas-
taavaa palkkaa. Samojen 
kaupungin verotulojen 
käytöstä on kysymys.   

Irmeli Huuskonen 
kuntavaaliehdokas (sd.)

Ikääntyvät jyväskyläläiset ja Huhtasuon-Kangaslammen asuinalue

HUHTASUO

Sunnuntaiaamuna Huhtakeskuksessa “turvavälit” ovat kunnossa. Kuva: Tony Melville.
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Lähiöiden liikuntapal-
veluiden kehittäminen 
ja kunnossapito eivät 
saa jäädä Hippoksen ra-
kentamisen ”jalkoihin”. 
Lähiliikuntapaikat tar-
joavat kaupunkilaisille 
helposti tavoitettavan ja 
motivoivan tavan ylläpi-
tää kuntoa ja mielenter-
veyttä. Otentaanpa en-
siksi tapetille vaikkapa 
kysymys uimarannoista. 
Kesä tulee mutta Jyväs-
kylän asukkaita ei koh-
della tasapuolisesti ui-
marantojen suhteen. Jy-
väskylässä on noin 34 
yleistä uimarantaa. Niis-
tä on vain 10 EU:n aset-
taman laatuvaatimuk-
sen täyttäviä. Näillä ran-
noilla on WC, pukukop-
pi, roska-pönttö, koiran-
tuontikielto, opastaulu 
ja pelastusrengas.  Loput 
24 ovat tavallisen palve-
lun vaatimattomampia 
uimarantoja. Muutama 
vuosi sitten useita uima-
rantoja poistettiin koko-
naan kaupungin liikun-
tapalveluitten hoidon 
piiristä. Yksi niistä oli 

Heinälammen uimaran-
ta, jossa käy päivittäin 
kymmeniä uimareita. Ih-
metyttää miksi näin teh-
tiin sillä uiminen on tosi 
hyvää liikuntaa. Kau-
pungin liikuntapalve-
luitten tulee tarkastella 
uudestaan uimarantojen 
lukumäärää. Eihän se 
voi olla rahasta kiinni. 
Omankin asuinalueeni 
uimaranta Lohikoskella 
kaipaa kunnostamista.                                                                                                                                   
   Kesän jälkeen tulee 
taas talvi! Talviliikunta 
on tärkeää kaupunkilai-
sille. Lähiöissä oleviin 
kaikkiin jääkiekkokau-
kaloihin tulee asentaa 
tekojää. Kaukaloissa on 
mahdollistettava luis-
telu myös ilman mailo-
ja.  Kesäisin kaukaloissa 
voisi tekonurmella pela-
ta pallopelejä.  Lähiöi-
hin, joissa ei kaukaloa 
vielä ole, tulee sellaiset 
rakentaa. Ilmastonmuu-
tos on tuonut leudot tal-
vet, tekojäätä tarvitaan.  
Luistelu on lasten kes-
kuudessa suositumpaa 
kuin hiihto. Yhtenä syy-

nä on varmaan kansalli-
nen menestyminen jää-
kiekossa. Toinen var-
maankin se, että jouk-
kueurheilulajit yhteisöl-
lisyydessään puhuttele-
vat aivan eri tavalla nuo-
ria harrastajia kuin yksi-
lölajit. Hiihtoa ei kuiten-
kaan ole syytä unohtaa. 
Aivan pienemmillekin 
lapsille on tehtävä pe-
rinteisen hiihtotavan la-
tuja lähiöihin. Sieltä nii-
tä mestareita tulee.

Lohikoskelle tarvitaan 
nuorisotilat

Lohikoskella nuori-
sotilat ja pukutilat ovat 
sulkeneet ovensa jo 
useita vuosia sitten. Lo-
hikosken Sosialidemo-
kraatit ovat tehneet lu-
kuisia alotteita nuoriso 
- ja asukastilan saami-
sesta liikuntapuistoon.  
Alueella toimivat järjes-
töt ja koulut ovat myös 
nähneet asian tärkeäksi 
ja ovat olleet aktiivisia 
asian tiimoilta.

Jyväskylän Tilapal-
velu on tehnyt tilasuun-
nitelman ja kustannus-
arvion. Kaupungin vir-
kamiehet ja poliitikot 
vierailivat Lohikoskel-
la. Tärkeimmäksi asi-
aksi nousi tilojen puu-
te.  Asiasta olivat paikal-
la päättäjille kertomas-
sa koulun oppilaat.  Sen 
jälkeen ei ole kuulunut 
mitään, kuokkaa ei ole 
laitettu maahan. Nyt lii-
kuntapuistossa on kaksi 
konttia, toinen huolto-
henkilökunnan käytös-
sä, toinen pukusuojana. 
Lapset ovat kertoneet 
että aina ei kaikki sovi 
laittamaan edes luisti-
mia jalkaan. Eri puolilla 
kaupunkia on omia tar-
peita, eräs näistä suunni-
telma Palokan uimahal-
lista. Tikkakosken ui-
mahallihan suljettiin, jo-
ten pohjoinen Jyväskylä 
uimahallinsa tarvitsee. 
Suunnitelma  jalkapallo-
hallin rakentamisesta on 
hyvä asia.  Harrastajia 
lajille on kaikista eniten.  

Hallille oivallinen paik-
ka olisi mielestäni Huh-
tasuon Liikuntapuistos-
sa.

Joka puolella kau-
punkia tulee olla moni-
puolisia liikuntamahdol-
lisuuksia kaupunkilaisil-
le ja paikkojen tulee olla 
hyvin hoidettuja!  Koh-
tuhintaisten palveluiden 
lisäksi, tulee olla mah-
dollisuus harrastaa lii-

kuntaa ilmaiseksi.
Olen huolissani uu-

tisista jossa kerrotaan 
lasten ja nuorten liikku-
van aivan liian vähän. 
Nyt nuoret, ylös, ulos ja 
liikkumaan!

Mika Rajanen
luottamusmies
postityöntekijä

kuntavaaliehdokas (sd.)      

Lähiöiden liikuntapaikat kuntoon!

Kevään kehysriihestä 
tuli hyviä uutisia osa-
työkykyisille ja pitkäai-
kaistyöttömille. Hallitus 
on päättänyt puoliväli-
riihessä perustaa erityis-
tehtäväyhtiön Välittäjä 
oy:n. Osatyökykyisten 
heikko asema on tunnis-
tettu pitkään, mutta por-
varihallitusten aikaan ei 
haluttu ongelmaan oi-
keasti puuttua, tarjottiin 
vain taloudellista ah-
dinkoa, jos et itse saa-
nut itseäsi työllistettyä. 
Nyt viimein SDP:n joh-
dolla saadaan tehtyä to-
della isoja konkreettisia 

asioita, mikä helpottaa 
osatyökykyisten ja pit-
käaikaistyöttömien työl-
listymistä ja pääsemistä 
oikeaan palkkatyöhön.

Välittäjä oy:n toi-
minnan tarkoitus on tu-
kea osatyökykyisiä toi-
milla, jotka kompen-
soivat sitä haittaa, jon-
ka osittainen työkyvyn 
puute aiheuttaa. Näin he 
pääsevät lähelle tilan-
netta, jossa muut ihmi-
set ovat pyrkiessään työ-
markkinoille. Yhtiö val-
mentaa ja kouluttaa osa-
työkykyisiä avoimille 
työmarkkinoille, teettää 

näillä työtä perustetavan 
yhtiön palveluksessa ja 
vuokraa näiden työvoi-
maa avoimille markki-
noille toimiville yrityk-
sille. Yhtiö saa omaa tu-
loa vuokraamalla työn-
tekijöitä ulkopuolelle, 
mutta valtio tukee myös 
merkittävästi perustet-
tavaa yhtiötä. Valtion 
tuki käytetään osatyö-
kykyisille annettavien 
palveluiden rahoittami-
seen, yhtiön yksityisille 
myymän vuokratyövoi-
man hinnan subventoi-
miseen. Nyt ollaan vih-
doin oikeiden asioiden 

äärellä, näillä toimilla 
oikeasti poistetaan eriar-
voisuutta ja palautetaan 
tuhansien ihmisten usko 
tulevaisuuteen. 

Kehysriihestä tuli 
muitakin merkittä-
viä toimia. Palkkatuen 
enimmäismäärä noste-
taan 70% tukee osaltaan 
oastyökykyisten työllis-
tymistä, lisäksi kuntia 
asettamaan ostopalve-
luihinsa sosiaalisia kri-
teerejä pitkään työttö-
mänä ja osatyökykyis-
ten työllistämiseksi. Tä-
män lisäksi pitkin halli-
tuskautta on tehty mer-
kittäviä uudistuksia. Op-
pivelvollisuus laajenee 
18-ikävuoteen ja toisen 
asteen koulutus muuttuu 
aidosti maksuttomaksi. 
Oppivelvollisuuden laa-
jentaminen 18 vuoteen 
on historiallinen uudis-
tus, minkä vaikutukset 
tulevat olemaan todella 
positiiviset työllisyyteen 
ja eriarvoisuuden poista-
miseen. 

Jyväskylä 
kuntakokeilussa

Maaliskuussa Jyväsky-
lässä alkanut työllisyy-

den kuntakokeilu siirsi 
merkittävän osan Te pal-
veluista kunnan hoidet-
tavaksi. Sen myötä pal-
veluiden yhteensovitta-
minen ja oikea aikainen 
saatavuus varmasti para-
nee työttömän näkökul-
masta ajatellen. Tämän 
kokeilun myötä työvoi-
mapalvelut siirtyvät ko-
konaan kuntien vastuul-
le tulevaisuudessa. Tä-
män uudistuksen myötä 
kuntapäättäjät pystyvät 
määrittelemään, miten 
työvoimapalvelut kun-
nissa hoidetaan. Äänes-
tämällä tulevissa vaa-
leissa SDP:n kuntavaa-
liehdokkaita varmistat 
työllisyyden hoidon py-
syvän inhimillisenä.

Jyväskylässä oli vii-
meisen työllisyyskat-
sauksen mukaan 10480 
työtöntä. Näistä 4523 on 
sellaisia työttömiä, joi-
den työllistyminen tu-
levaisuudessa helpottuu 
huomattavasti kehysrii-
hen päätöksillä. Isossa 
kuvassa kuitenkin pitää 
muistaa huolehtia Jy-
väskylän veto -ja pito-
voimasta. Uutta työtä 
ei synny itsestään. Jy-
väskylässä oli avoimia 

työpaikkoja 1600 ja siis 
10480 työtöntä. Meil-
lä hyvät mahdollisuudet 
pienentää edellä mai-
nittua suhdetta. Meille 
muuttaa joka syksy tu-
hansia uusia opiskeli-
joita, se miten saadaan 
tämä joukko jäämään 
Jyväskylään ja perus-
tamaan yrityksiä, työl-
listymään jo olemassa 
oleviin yrityksiin on tu-
levaisuudessa yksi Jy-
väskylän elinehto. Työ-
paikat luovat toimeentu-
loa ja hyvinvointia kau-
punkilaisille ja niiden 
tuottamilla verotuloil-
la, myös kaupunki voi 
vahvistaa omia palvelui-
taan. 

Jarno Kemiläinen
kuntavaaliehdokas (sd.)

Työtä pakon sijaan palveluilla

Perinteisiä ammattilaisia tarvitaan edelleenkin useilla aloilla. 
Kuva:  Anamul Rezwan/pexels.com

Mika Rajanen mukaan Lohikosken uimaranta kaipaa 
kunnostusta. Kuva:  Raimo Rajanen
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Hakonen, Lassi
opiskelija, 
urheilija

Hakulinen, Rita
ilmastointiasentaja

Hassinen, Markku
kehittämispäällikkö,
eläkeläinen

Hedman, Aimo
muusikko

Hellman, Janne
järjestyksenvalvoja

Hirvensalo, Mirja
professori emerita

Hjelt, Juha
paloesimies,
eläkeläinen

Hovikoski, Mervi
sairaanhoitaja,
terveydenhoitaja

Hydén, Timo
autonkuljettaja

Hyötyläinen, Tarja
lehtori, FT

Hämeenkorpi, Anne
pääluottamusmies

Hämäläinen, Jukka
pääluottamusmies,
linja-autonkuljettaja

Huuskonen, Irmeli
eläkeläinen

Huuskonen, Pekka
eläkeläinen

Iivanainen, Pasi
JOPO-opettaja,
erityisopettaja

Ikonen, Eeva
sairaanhoitaja

Jalonen, Petri
taksinkuljettaja

Järvenpää, Elisa
toiminnanjohtaja,
terveydenhoitaja

Kalho-Naukkarinen, 
Marika 
myyjä, luottamusmies

Kallio, Jorma
tapahtumatuottaja YAMK

Jalkanen-Hintikka,
Mervi
insinööri

Kangas, Tuija
perushoitaja

Karjalainen, Pasi
projektipäällikkö

Kauppi, Teemu
insinööri, elokuvatyöntekijä

Kemiläinen, Jarno
järjestötyöntekijä

Kinnunen, Eetu
YTM, järjestösihteeri

Knuuttila, Pertti
työvoimapoliittinen 
asiantuntija

Kaura-aho, Petteri
asiakasneuvoja

Kokko, Heidi
myyjä

Koskinen, Veijo
työturvallisuuspäällikkö, 
eläkeläinen

Kytölehto, Topi
opiskelija

Lahti, Yannick
FM, tohtorikoulutettava

Lahtinen, Aarno
eläkeläinen

Kuha, Mikko
väitöskirjatutkija

Laine, Jani
merkonomi

Asp-Dalfidan, Katri
pääluottamusmies
terveydenhuollon osastosihteeri

Aspholm, Toni
varastotyöntekijä,
luottamusmies

Boyd, Henry
opiskelija

Hakanen, Jaana
lähi- ja perhehoitaja,
yrittäjä

Lamminpää, Mika
varastotyöntekijä, opiskelija

Lampinen, Tapio
professori, pastori

Leppänen, Joni
pääluottamusmies

Leppänen, Lea
sairaanhoitaja, eläkeläinen

Lehtonen, Ari
opettaja, kylmämestari

Luukkonen, Paavo
kunnallisneuvos

Maasola, Jussi
erityisnuorisotyöntekijä
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Hämäläinen, Jukka
pääluottamusmies,
linja-autonkuljettaja

Knuuttila, Pertti
työvoimapoliittinen 
asiantuntija

Hakanen, Jaana
lähi- ja perhehoitaja,
yrittäjä

Melville, Tony
lehtori, toimittaja

Muhonen, Siiri
opiskelija, 
varhaiskasvatustiede

Murtojärvi, Aleksi
opiskelija

Mäkinen, Pentti
pääluottamusmies,
eläkeläinen

Mantan, Tracy
opiskelija

Mäkinen, Riitta
YTM, kansanedustaja, 

Ojala, Kimmo
toimitusjohtaja

Otollinen, Kari
eläkeläinen

Paananen, Juha
lehtori, eläkeläinen

Patrikainen, Olli
kehittämisjohtaja eläk., YTM

Pesonen, Emma
yhteisöpedagogi AMK

Pihlaja, Tanja
yrittäjä, perhepsykoterapeutti

Piirainen, Lauri
opiskelija

Ranua, Jouni
palvelujohtaja, lääkäri

Roikola, Ari
opiskelija

Saikkonen, Yrjö
sähköasentaja, eläkeläinen

Sumelles, Kalle
linja-autonkuljettaja

Tapper, Jyrki
sähköasentaja

Tuikkanen, 
Marja-Liisa
tradenomi YAMK

Tuohimaa, Eija
artesaani

Vehmas, Päivi
pääluottamusmies, tarjoilija

Viitanen, Eija
maksuliikennesihteeri

Vuorenmaa, Kirsi
taksiyrittäjä,
eläkeläinen

Väliniemi, Tuulikki
kßylätalon vapaaehtoinen,
eläkeläinen

Vänni, Hilkka
yrittäjä,
isännöitsijä

Väätäinen, Markku
YTM, eläkeläinen

Nieminen, Harri O.
toiminnanjohtaja, eläkeläinen

Pehkonen, Salla
myyntipäällikkö

Repo, Jasmine
eläkeläinen, paraurheilija

Tarukannel, Veijo
dosentti

Virolainen, Kalle
kaukolämpöasentaja

Palmros, Christian
turvallisuusvalvoja

Parkkinen, Jukka
ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja

Partanen, Reijo
FM , mielenterveyshoitaja 

Rajanen, Mika
postityöntekijä, 
luottamusmies

Rantanen, Riikka
lehtori, YTM, 
sosiaalityöntekijä

Suomi, Kimmo
professori emeritus

Särkijärvi, Liisa
eläkeläinen

Veijanen, Jarkko
projektipäällikkö

Viinikainen, Ari
palomies

demaritjkl.fi
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Sanotaan, että historia 
toistaa itseään. Hyvän 
matkaa toistasataa vuot-
ta sitten palokkalaiset 
havahtuivat siihen, että 
alueelle tarvittiin kou-
lu. Olihan Jyväskylä si-
vistysrientojen eturinta-
massa kun kaupunkiin 
oli perustettu maan en-
simmäinen opettajaval-
mistusseminaari. Ja kan-
sakoulu oli nuoren syn-
tymässä olevan  kansa-
kunnan kärkihankkeita.  
Tuolloin vuosisata sit-
ten  18.1.1901 kokoon-
tui Jokelan pappilaan 
Palokan kylän väkeä ro-
vasti Heikelin johdol-
la keskustelemaan kou-
lun perustamisesta myös 
Palokkaan. Ongelma-
na oli lähinnä se, mi-
hin paikkaan koulu voi-
taisiin rakentaa. Ja eikä 
vähimpänä ollut kysy-
mys laidunmaan saan-
nista opettajan lehmää 
varten. Asioillahan on 
tapana järjestyä, laidun 
tuli lehmälle, piirrustuk-
set ja tarpeet sekä varat 
rakentamiseen, koulu-
rakennus saatiin, myö-
hemmin kivikoulukin ja 
lopulta nykyinen komea 
koulukeskus. 

”Palokan Orrella 
tavataan”

Nyt Palokka painii sa-
mantyyppisten ongel-
mien kanssa kuin aikoi-
naan, mittakaava ja asi-
oiden luonne vaan on jo 
jalostunut aivan uusiin 
mittapuihin. Idyllinen 
maalaispitäjä on muut-
tunut dynaamiseksi ja 
kasvavaksi kaupungino-
saksi. Olen usein ottanut 
kantaa Palokan liiken-
nekysymyksiin. Meil-
lä on pikkukaupungin 
kokoinen taajama Palo-
kassa, jossa tiettyinä ai-
koina on ”suurkaupun-
gin liikenneongelmat”. 
Enemmän autoja ahtail-
la väylillä kuin mahtuu. 
Korjaus- ja kehittämis-
toimia tarvitaan. 

Omaleimaista 
viihtyisää rakentamista

Palokan vetovoima on 
suuri. Esimerkkinä vaik-
kapa se, että Savulah-
teen oli myynnissä 23 
omakotitonttia, haluk-
kaita ostajia oli melkein 
kymmenkertainen mää-
rä (212 ). Palokan alu-
eelle rakennetaan voi-
mallisesti.  Olen pohti-

nut usein aluerakenta-
missa sitä, että monet 
pien-, rivitalo- ja ker-
rostaloalueet muistutta-
vat toisiaan. Usein aivan 
liiaksikin. Olisiko suun-
nittelussa mahdotonta 
hakea selkeästi toisis-
taan poikkeavia aluei-
dentiteettejä? Tuskinpa. 
Mielestäni ajatusta kan-
nattaisi mutustella päät-
täjien palavereissa. Alu-
eidentiteettien vahvista-
minen monin erin kaa-
voitukseen ja yleiseen 
rakentamiseen liittyvine 
ohjaustoimineen voisi 
tuoda viihtyisyyttä toi-
siaan toistaviin nukku-
malähiöihin, joita rak-
kaan kotikaupunkimme 
eri kulmilla tuntuu riit-
tävän. 

Eräs tällainen  uu-
denlaisen asuntoraken-
tamisen ”pilotti” voisi 
olla Pappilanjoen varsi, 
jonne ollaan kaavoitta-
massa asuinrakentamis-
ta. Mielestäni alue kau-
paa hyviä omakotitont-
teja ja/tai rivitaloja, ei 
kerrostaloja. Ja tieten-
kin sitä omaleimaisuut-
ta. Luonnonkin puolesta 
siihen on jo omat edelly-
tyksensä. Mitkä olisivat 
ne toimet, joilla aluees-

ta saataisiin kaikille pa-
lokkalaisille viehättävä 
ja mukava kokonaisuus? 
Ei siis pelkästään siellä 
asuville ja sinne raken-
taville. 

Palveluista pidettävä 
huolta

Palokkaan on rakennet-
tu hyvät koulu-päivä-
hoitopalvelut, alueella 
on monipuoliset kaup-
papalvelut erityisesti 
Kirrissä ja ulkoilumaas-
tot löytyvät lähes poik-
keuksetta pihapiirin tii-
moilta. Kehittämistoi-
mia tarvitaan Palokan 
keskuksessa, joka täl-
lä hetkellä on hieman 
aneeminen palveluiltaan 
ja ulkoasultaan. Hyvän 
moniulotteisen projek-
tin paikka, jossa syntyy 
viehättävä kaupunkiti-
la, oikea ”olohuone” pa-
lokkalaisille. Palikathan 
ovat olemassa, keskus 
rakennuksineen ja park-
kitiloineen, läheinen ter-
veyskeskus, kirjasto jne.

Taitavaa ja tarkkaa 
taloudenpitoa

Palokan kehittämises-
sä on ajateltava ennen-

kaikkea palokkalaisia, 
alueella asuvia ihmisiä. 
On toteutettava asioita 
terveyspalvelut edellä ja 
pitäen kaupungin talout-
ta tasapainossa. Työllä, 
palkalla tai eläkkeellä 
on tultava toimeen. Pel-
kät taloudelliset arvot 
eivät saa ohjata kaupun-
kirakentamista. Muu-
toin luomme kaupun-
kiympäristöä, joka on 
myynyt sielunsa rahalle. 
Ja kaikki me tiedämme, 
että rahan maksimaali-
nen tuotto ei luo hyvää 
elämää kaikille. Kysy-
mys kuuluukin, mitä 
me haluamme ja mihin 
meillä on varaa?

Kulttuuria, liikuntaa 
ja luontoarvoja

Keski-palokan koulu on 
kunnostautunut panosta-
malla voimallisesti ku-
vataiteen, arkkitehtuu-
rin, kirjallisuuden, tans-
sin ja elokuvan opetta-
miseen. Näin on kasva-
tettu uusien sukupolvi-
en kulttuurin tuottajia 
ja käyttäjiä. Samanlais-
ta ajattelua tarvitaan laa-
jemminkin kaupungis-
samme. Jyväskylä on 
profiloitumassa liikun-

tapääkaupungiksi, sii-
tä kertovat voimalliset 
hankkeet, joita ollaan 
viemässä eteenpäin. 
Hengen ja ruumiin ra-
vinto kulkevat käsi kä-
dessä. Molempia tarvi-
taan. Lähiliikunta Palo-
kan viehättävissä luon-
tomaisemissa latuineen, 
luontopolkuineen ja 
nuotiopaikkoineen on 
rikkautta, josta monis-
sa kaupunkiympäristöis-
sä voidaan vain haaveil-
la. Kannattaa pitää huol-
ta ja suojella järkevässä 
mitassa tätä rikkautta, 
joka meillä on.

Paavo Luukkonen 
kunnallisneuvos

kuntavaaliehdokas (sd.)

Palokka kasvaa - miten ja kenen ehdoilla?

Palokassa on huomattavia luontoarvoja. Palokan järven kauneutta. Kuva: Tony Melville.

PALOKKA
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Moottoritien parannus 
Kirri - Tikkakoski- Veh-
niä -välillä nopeuttaa lii-
kennettä Jyväskylästä 
pohjoiseen. Liikennettä 
onkin ollut jo usein ihan 
ruuhkaksi asti, ja hyvä 
on että tieremontti on 
käynnistetty. Tikkakos-
kelle ja tikkakoskelai-
sille tiehanke on merkit-
tävä. On odotettavissa 
monenlaisia positiivis-
luonteisia vaikutuksia 
aluetalouteen. 

Maan hinta nou-
see, sillä tarvitsemme 
tonttimaata rakentami-
seen kylällä. Liinalam-
men rantaan on kaavoi-
tettu omakotitontteja, 
mutta se satsaus ei rii-
tä. Sillä tien valmistut-
tua parin vuoden pääs-
tä, muuttohalukkaita on 
riittämiin. Tikkakoski 

nukkuu ruususen unta, 
ennen suudelmaa, jonka 
tieinsinööri painaa paik-
kakunnan poveen. Kylä 
on vielä unessa, mutta 
herännee suudelman jäl-
keen, kohoten Jyväsky-
län kehdoksi, jossa on 
asioita mitkä siellä pi-
tää ollakin. Kaikenlais-
ta on pois viety mm. ui-
mahalli, joka ei kylällä 
unohdu. Poliisin toimi-
piste, yhteispalvelupis-
te, pankin konttori, on-
han näitä, tikkakoskelai-
silta on otettu kuin tik-
karit lapsen kädestä. En 
hyväksy tällaista, sillä 
tämä riisto on ehtymä-
töntä ja sillä osoitetaan, 
ettei kylän toiminnasta 
välitetä, eikä siitä piitata 
minkään vertaa. On tu-
leva aika, jolloin tämä-
kin kunnan reuna-alue 

saavuttaa uuden tason, 
ja saa takaisin ne mitkä 
siltä on riistäen pois vie-
ty. Tikkakoski ei unoh-
da, sillä on pitkä muisti, 
ja osaa tosipaikan tullen 
käydä tosissaan sotaisil-
le riistäjäsakkia vastaan. 
Kyllä ne ovat tiedos-
sa ja hyvässä muistissa, 
jotka ovat pahaa kylälle 
tehneet. On myös jouk-
ko ihmisiä, jotka pitä-
vät kylän asioita arvos-
sa ja heille ne ovat tär-
keitä. Luotan Tikkakos-
ken muistiin ja tahtoon 
toimia oikein, sillä heis-
sä on kylän tulevaisuus. 
Heissä on kylän uusi tu-
leminen, he päättävät 
minkälainen kylästä ke-
hitetään, ajatellen aika-
janaa tästä eteenpäin.

Äänestä siten kuin-
ka sinun sydämesi sa-

noo, äänestä niitä ihmi-
siä, jotka ovat huolis-
saan kylän tulevaisuu-
desta. Kesäkuussa on 
aika vaikuttaa kylän ar-
vojen takaisin saamisel-
le, annetaan ääni yhtei-
sön uudelle tulemiselle, 
annetaan ääni uudelle 
Tikkakoskelle.

 
Jyrki Tapper
kuntavaaliehdokas (sd.)

Tikkakoski ja sen tulevaisuus

Lueskelin taannoin mie-
lenkiinnolla maakunta-
lehteä, jossa kerrottiin 
liikuntapaikkahankkeis-
ta Jyväskylässä.  Jutus-
sa oli esillä myös katet-
tu luistelurata, jollaista 
ei vielä Suomessa vie-
lä missään. Jyväskylä 
liikuntapääkaupunkina 
Suomessa olisi oivalli-
nen sijoituspaikka juu-
ri tuollaiselle hankkeel-
le. Noin viidensadan ih-
misen katsomoineen ja 
kioskipalvelupisteineen 
katettu luistelurata olisi 
vain murto-osa hinnal-
taan niistä suurista visi-

oista, joita Jyväskylässä 
on esitetty liikuntapaik-
kainvestointien suunni-
telmissa. Ja palvelisihan 
katettu luistelurata mo-
nikäyttöisenä niin kilpa- 
kuin kuntoliikkujia aina 
nuorisoa ja lapsia myö-
ten. Urheiluseurojen toi-
mintaa katetut luiste-
luradat rikastuttaisivat 
varmasti. Yleisöluiste-
lu yleistyisi varmaankin 
entisestään.

Jyväskylässä on 
kaksi kattamatonta te-
kojäätä yksi Palokassa 
ja toinen Vaajakoskella. 
Näiden kattaminen jat-

kaisi niiden käyttöaikaa 
niin syksyllä kuin ke-
väällä. Ilmastonmuutok-
sen myötä kaukaloiden 
reunat sulavat auringon-
paisteessa ja käyttökiel-
toa joudutaan antamaan 
varsin varhain aikaisem-
piin vuosiin verrattuna.

Palokka, Puuppo-
la tai Tikkakoski olisi-
vat erinomaisia sijoitus-
paikkoja katetulle luis-
teluradalle. Palokassa 
tietenkin hotelli Laaja-
vuoren majoituskapasi-
teetti olisi varsin lähellä 
liikuntapaikkaa. Ehkä-
pä Laajavuoren lähiym-

päristö muutenkin olisi 
harkinnanarvoinen paik-
ka kun pohditaan kan-
sainvälistä kilpailutoi-
mintaa.

Toivottavasti hanke 
etenisi visioista suunnit-
teluun ja lopulta raken-
tamiseen.

Yhteisten asioiden 
hoitaminen kunnallis-
politiikassa on vaati-
vaa työtä. Voisi oikeas-
taan ehkä käyttää termiä 
”kutsumustyö”. Ja asi-
oillahan on aina mon-
ta ulottuvuutta. Asioi-
den eteenpäin viemises-
sä olen havainnut he-

delmälliseksi pitää mie-
lessä vanhan viisauden, 
joka kiteytyy  nk.  Tyy-
neysrukouksessa.

 ”Jumala suo-
koon minulle tyyneyt-
tä hyväksyä asiat, joi-
ta en voi muuttaa, roh-
keutta muuttaa, mitkä 
voin, ja viisautta erot-
taa nämä toisistaan” 
 

 

Aarno Lahtinen 
Palokan 

Sosialidemokraatit ry 
puheenjohtaja

kuntavaaliehdokas

Katettu luistelurata liikuntapääkaupunkiin

TIKKAKOSKI

Tervetuloa makkaralle 

Palokan tori
ti  25.5 klo 9-12

ja mehulle!

Makkaran ja mehun tarjoaa Palokan demarit
ja Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit

S-Market Tikkakoski
pe  28.5 klo 13-17

Uusi moottoritie tulee lyhentämään matka-aikaa Jyväskylästä Tikkakoskelle huomattavasti. Nelostien 
140 miljoonan euron hankkeella saadaan uutta väylää 17 kilometriä. Kuva: Tony Melville.

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

Vuokraa perinteinen
Työväentalo juhliin &

kokouksiin Vesangassa

Aarno Lahtinen 050 523 7705

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

Huhtakeskus 
la 29.5. klo 12-14

Kangaslammen
 K-market

 la 29.5. klo 12-14
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Palokan Riennossa ele-
tään näin keväisin vuo-
den kiireisintä aikaa. 
Seuran toimistolla val-
mistellaan jalkapallo-
kesän toteuttamista kun 
pelisarjat ja kesän ker-
hotoiminta alkavat, ja 
joukkueissa pelien alka-
mista odotetaan innok-
kaasti. 

Kuluvan vuoden 
alku on mennyt seurassa 
viime vuotta sujuvam-
min. Koronasta huoli-
matta PaRin toiminta 
on saatu toteutettua suh-
teellisen normaalisti, ja 
suuria keskeytyksiä ei 
alle 18-vuotiaiden har-
rastamiseen ole tullut. 
Seuran aikuisharrastajat 
ovat kuitenkin harmilli-

sesti joutuneet olemaan 
koronatauolla koko al-
kuvuoden. Terveys edel-
lä on menty, ja lopulta 
toukokuun alussa saatiin 
kaupungilta myös aikui-
sille lupa harrastami-
seen. Pienryhmissä har-
joittelu aloitettiin touko-
kuun alusta alkaen, ja ai-
kuisten sarjatoiminta al-
kaa kesäkuussa.

Kauteen valmistau-
tuminen sai seuran van-
hemmilla ikäluokilla 
hieman mutkia matkaan, 
kun talven henki taikoi 
PaRinkin ahkerasti har-
joitteluun käyttämän 
Vehkahallin katolle lii-
kaa lunta. Hallin raken-
teet eivät kestäneet, ja 
lumen paino romautti 

kuplahallin maan tasal-
le. Korjaustoimenpiteitä 
tehdään yhä. Tästä kui-
tenkin selvittiin lyhyel-
lä harjoittelutauolla, kun 
seuran junioripäällikkö 
ja seura-assistentti met-
sästivät ahkerasti jouk-
kueille korvaavia, har-
joitteluun sopivia sisä- 
ja ulkotiloja. 

Seuran useimpien 
ikäkausijoukkueiden pe-
lit alkoivat toukokuun 
ensimmäisellä viikolla. 
PaRin pienimmät har-
rastajat, P14-15-jouk-
kue, aloitti peli-iltatai-
paleensa äitienpäivänä 
heti huikealla voittoput-
kella: kaksi peliä, kak-
si voittoa! Tosin voitot 
taisivat olla vain mu-

kava lisä, sillä paras-
ta oli päästä pelaamaan 
oikeassa pelissä kivo-
jen joukkuekavereiden 
kanssa.

PaRissa odotetaan 
tulevalta kesältä paljon. 
Viime vuoden "korona-
kesä" oli monelle jouk-
kueelle pettymys, kun 
pelisarjoja yhdisteltiin, 
typistettiin ja yksinker-
taistettiin vallitsevien 
olosuhteiden pakosta. 
T06-joukkueen hieno 
taival tyttöjen T14 Liiga 
Pohjoisen voittajina ei 
saanut lopullista sinetti-
ään, kun Suomen Pallo-
liiton 1-tason lopputur-
naus peruttiin koronan 
vuoksi. Turnauksessa 
olisi mitelty 2006-syn-
tyneiden tyttöjen Suo-
men parhaan joukkueen 
tittelistä. Tänä vuonna 
metsästys jatkuu, kun 
tytöt pelaavat viimeistä 
kauttaan nykyisellä ko-
koonpanolla. Töitä on 
tehty hartiavoimin, ja 
sparrausapuna arjessa 
on ollut PaRin B-tyttö-
jen joukkue. 

Seuran harrastaja-
määrän kehitys on ollut 
nousujohteinen. Ikäkau-
sijoukkueisiin on löytä-
nyt tiensä huikean moni 
uusi pelaaja, ja hieman 
ennen toukokuun puo-
liväliä alkavaan seuran 
pienimpien jalkapallo-
kerhoharrastajien toi-
mintaan on tälle kesälle 
ilmoittautunut ennätys-
määrä Stadium Valiolii-
galaisia ja PerheFutislai-
sia! PaRi järjestää mata-
lan kynnyksen kerhotoi-
mintaa tänä kesänä use-

alla lähikentällä: tutuilla 
Palokan tekonurmella ja 
nurmella, Mankolan te-
konurmella, sekä uutena 
kohteena myös Savulah-
den päiväkotikoulun te-
konurmella. Aktiivisen 
kerhotoiminnan kaut-
ta seura pystyy tänä-
kin kesänä tarjoamaan 
kesätyöpaikan usealle 
työelämää opettelevalle 
nuorelle.

PaRi on aktiivi-
sesti mukana erilaisis-
sa paikallisissa ja valta-
kunnallisissa jalkapal-
lon kehityshankkeissa, 
ja seuran uusi strategia 
vuosille 2021–2025 nä-
kee myös päivänvalon 
lähiaikoina. Pitkäjän-
teinen kehitystyö jalka-
pallotoiminnan eri osa-
alueilla tuo jatkuvuutta, 
nykyaikaisuutta ja py-
syvyyttä seuran toimin-
taan, ja seuralla on vah-
va halu jatkaa yhtenä 
Keski-Suomen alueen 
laadukkaista jalkapallo-
toimijoista.

Tervetuloa mukaan 
toimintaamme ja seu-
raamaan keltamustien 
pelejä heti kun koronan 
selkä saadaan katsojien 
osallistumisenkin osal-
ta taitettua. Aurinkoista 
jalkapallokesää kaikille!

Minna Järvinen
Toiminnanjohtaja

Palokan Riento ry.

Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen riemua riittää Riennon pikkuväellä. Kuva: Palokan Riento.

Näiltä kentiltä kasvaa tulevaisuuden tähtipelaajia. Kuva: Palokan Riento.

Palokan Riennossa innokkaina kohti vauhdikasta 
jalkapallokesää 

PALOKKA
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Ompelimo-myymälä Farkkusauma    Ahjok. 12,  JKL

Ma-pe 10-17, la 10-13Ma-pe 10-17, la 10-13

www.farkkusauma.fiwww.farkkusauma.fi

Korjausompelua ja kierrätysfarkkutuotteita!

Siistit 
helmat 

ja 
lahkeet!

Siistit 
helmat 

ja 
lahkeet!

Kauniit
mekot

kaikille 
sopivat!

Kauniit
mekot

kaikille 
sopivat! SDP Lohikoski-Huhtasuo on 11.5.2021 lähettänyt Jyväskylän kulttuu-

ri- ja liikuntalautakunnalle seuraavanlaisen kirjelmän, jonka toivo-
taan johtavan konkreettisiin toimenpiteisiin:

Lohikosken liikuntapuistoa 
kehitettävä asukkaat osallistaen

Lohikosken iikuntapuisto kaipaa kehittämistä. Kuva: Juha Paananen.

Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit:

”Lohikosken liikuntapuiston kehit-
täminen ja kunnostaminen on jäänyt 
erittäin vähäiseksi jo vuosikymme-
nien ajan. Lohikosken liikuntapuis-
ton ja uimarannan kehittämiseksi on 
laadittava kokonaissuunnitelma, jota 
lähdetään toteuttamaan alueen asuk-
kaat ja toimijat, erityisesti Lohikos-
ken koulu ja Lahjaharjun päiväkoti, 
osallistaen.

Seuraavassa joitakin esityksiä ja 
ideoita Lohikosken liikuntapuiston ja 
uimarannan kehittämiseksi. Lisää ide-
oita kokonaissuunnitelman rakentami-
seksi voidaan kerätä Lohikosken asuk-
kailta ja toimijoilta.

Lohikosken alueen toimijat ovat 
tehneet lukuisia aloitteita nuoriso- ja 
asukastilan saamisesta Lohikosken 
liikuntapuiston. Tilapalvelu on teh-
nyt siitä alustavia suunnitelmia ja kus-
tannuslaskelmia. Rakentamisen voi-
si aloittaa kiireellisellä pukeutumis- ja 
huoltotiloilla. Nämä tilat pitäisi raken-
taa siten, että myöhemmin on mahdol-
lista toteuttaa myös asukas- ja nuori-
sotilat, joita Lohikoskella on kaivattu 
pitkään.

Liikuntapuistoon sopisi myös ka-
tettu esiintymislava, jossa voisivat 
esiintyä taiteilijat ja puhujat. Näin laa-
jennettaisiin puiston käyttöä kulttuurin 

puolelle.
Talvet ovat nykyään hyvin oikuk-

kaita, ja luisteluaika jää monesti hyvin 
lyhyeksi. Lohikosken liikuntapuiston 
jääkaukaloon tulisi asentaa tekojään 
mahdollistama laitteisto. Kaukaloon 
voitaisiin määritellä erikseen ajat mai-
lapeleille ja mailattomalle luistelulle.

Liikuntapuiston ja hiihtoladun 
valaistus kaipaa kunnostamista. Lii-
kuntapuiston hiihtolatua tulisi leven-
tää niin, että lenkkeilijöille tulisi oma 
tila. Reitin käyttöurat hiihtoa ja lenk-
keilyä varten olisi ohjeistettava selke-
ästi. Reitin varteen pitäisi sijoittaa sää-
tä kestävät liikuntatelineet (sellaiset 
aikanaan oli, mutta ne on lahonneina 
poistettu).

Lohikosken uimaranta kaipaa 
yleistä kunnostusta mm. WC:n, puku-
suojan ja laiturin osalta. Uutena voisi 
rannalle tuoda tulentekopaikaksi be-
tonirenkaan, jossa olisi mahdollisuus 
omatoimiseen makkaranpaistoon.

Hippoksen rakentaminen ei saa 
olla esteenä lähiöitten liikuntapaikko-
jen kehittämiselle.”

Johtokunta
Lohikosken-Huhtasuon 

Sosialidemokraatit ry

HYVÄKUNTOINEN YKSIÖ LOHIKOSKELLA

tarjolla pientä purtavaa
pelataan
pidetään kokous

Nykyiset ja uudet jäsenet tervetuloa!kuva: wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI KUNTAVAALEISSA 
www.demaritjkl.fi

Lohikosken-Huhtasuon Demarit
Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C
40320 Jyväskylä

Kustantajan virhevastuu ilmoituksesta 
on korkeintaan ilmoituksen hinta.

Julkaisija ja kustantaja:
Lohikosken-Huhtasuon Demarit
Päätoimittaja: Allan Kemiläinen
Taitto: Jouni Pänkäläinen
Paino: Suomalainen Lehtipaino
Levikki:30.000 kpl

www.pohjoinen-jyvaskyla.fi
toimitus@	pohjoinen-jyvaskyla.fi

ALUELEHTI 

Lähtö Kolikkotuvalta klo 11

Mukava, valoisa, viihtyisä 1H+kk, vuokra 410 eur/kk + vesi + sähkö (oma sopimus) 
1.5.2021 alkaen. Allan Kemiläinen 0400 542 859
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K-Market Kangas
Paperitehtaankatu 9, 40100 Jyväskylä |  020 700 5002
kangas@k-market.com

kmarketkangas

PALVELU PELAA

7–22
9–22

10–22

ark.

la

su
KANGAS

TARJOUKSET VOIMASSA TO–SU 20.–23.5.2021 ELLEI TOISIN MAINITA.

VIENNETTA
Jäätelökakku
650 ml 

100
KPL

PEPSI MAX
Virvoitusjuoma
0,33l tlk 6-pack
 sis.pantin 0,90

299

AURINKOINEN TERVEHDYS
KANK� N K-MARKETISTA!

6
-PACK

kmarketkangas

LOHIKOSKEN

APTEEKKI

AUTOLLA  APTEEKIN ETEEN

ma - pe 9.30 - 17
Perinteistä palvelua Lohikoskentie 14

010 501 2007

Kun apteekkia tarvitset

Nettiajanvaraus 24h/torihius.fi

”Meillä voit myös maskin laittaa, 
työntekoa ei se haittaa”




