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Jyväskylän sosialidemo-
kraatit palasivat kevään 
kuntavaalien jälkeen suu-
rimmaksi puolueeksi Jy-
väskylässä. Tästä iso kii-
tos kaikille meidän hyviä 
ehdokkaita äänestäneille 
jyväskyläläisille. Vaalien 
jälkeen alkoivat välittö-
mästi puolueiden väliset 
luottamustoimipaikka-
neuvottelut, mitkä saatiin 
hyvällä yhteistyöllä pää-
tökseen heinäkuun puo-
lessa välissä. Puolueel-
la aloitti elokuussa iso 
joukko uusia hienoja ih-
misiä lautakunta- ja val-
tuustotyön. Meillä on hy-
vät edellytykset tehdä ar-
vojemme mukaista rei-
lua ja oikeudenmukaista 
kuntapolitiikkaa valtuus-
tonpuheenjohtajana toi-
mivan Jukka Hämäläisen 
johdolla.

Valtuustokausi tulee 
olemaan historiallinen! 
Merkittävä osa kuntien 
järjestämistä peruspalve-

luista siirtyy hyvinvoin-
tialueille. Sote-uudistuk-
sessa sosiaali- ja terveys-
palvelut sekä pelastus-
toimi siirretään kunnilta 
hyvinvointialueiden jär-
jestettäväksi 1.1.2023 al-
kaen.  Hyvinvointialuei-
den ylimpinä päättäjinä 
toimivat aluevaltuustot, 
joiden jäsenet valitaan 
aluevaaleissa 23.1.2022. 
Jyväskylän demarit on 
aloittanut valmistautumi-
sen aluevaaleihin ja eh-
dokashankinta on kovas-
sa vauhdissa. Jyväsky-
lästä tullaan asettamaan 
46 ehdokasta ja koko 
Keski-Suomesta ehdok-
kaita asetetaan 86 kap-
paletta. Vaalien merkitys 
on meille kaikille todella 
suuri. Jos sinua kiinnos-
taa lähteä mukaan luo-
maan jotain täysin uutta, 
missä tavoitteena on ih-
misten peruspalveluiden 
parantaminen ja työnte-
kijöiden hyvinvoinnin 

turvaaminen, niin ilmoit-
taudu nyt aluevaalieh-
dokkaaksi. Ehdokkaiden 
lisäksi tarvitaan meidän 
kaikkien osallistumista 
vaalityöhön. Vaalityötä 
voi tehdä monella taval-
la. Ota yhteyttä minuun 
ja katsotaan yhdessä, mi-
ten juuri sinä voisit osal-
listua!

Ystävällisin tervei-
sin

Jarno Kemiläinen                                                                                                                                       
Sd. Valtuustoryhmän pj.                                                                                                                                
Kunnallisjärjestön sihteeri

Tätä juttua kirjoittaessa 
kesäkuun kuntavaaleista 
on kulunut alle neljä kuu-
kautta ja puolueet laativat 
jo täyttä häkää uusia eh-
dokaslistoja tammikuun 
aluevaaleihin – ennakko-
äänestyksen alkuun on ai-
noastaan vaivaiset neljä-
toista viikkoa! Lokakuus-
sa äänestetään vielä Kes-
kimaan vaaleissa ja sitten 
marraskuussa on Osuus-
pankin vuoro. Keskisuo-
malaisille tarjotaan siis 
lyhyen ajan sisällä mitä 
erilaisimpia mahdolli-
suuksia varmistaa, ketkä 
päättävät keskeisistä asi-
oista. Mutta, mutta selkeä 
vaara on myös olemassa, 
että vaaliähky iskee ja ää-
nestysprosentti varsinkin 

tammikuun tärkeissä en-
simmäisissä aluevaaleis-
sa – siis hyvinvointialue-
vaaleissa – jää ikävän al-
haiseksi.

Mistä on kyse tam-
mikuun aluevaaleissa? 
No, nyt tapahtuu se kuu-
luisa Sote-uudistus, josta 
on käyty suurta vääntöä 
monta vuotta. Suomeen 
perustetaan 21 hyvin-
vointialuetta, jotka nou-
dattavat suurin piirtein 
perinteisiä maakuntarajo-
ja. Poikkeuksia kyllä löy-
tyy: Uudellemaalle perus-
tetaan neljä hyvinvoin-
tialuetta, joiden lisäksi 
Sote-palvelujen järjestä-
jänä toimii Helsingin kau-
punki. Kun sairaanhoito-
piirit katoavat se tarkoit-

taa Keski-Suomen osalta, 
että Jämsä ”palaa kotiin” 
Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin reissulta ja näin 
ollen Keski-Suomen hy-
vinvointialue käsittää 22 
kuntaa. Kuhmoinen tie-
tenkin siirtyi Pirkanmaa-
han tämän vuoden alussa.

Jokainen hyvinvoin-
tialue saa tammikuussa 
oman aluevaltuustonsa, 
jonka koko vaihtelee asu-
kasluvun mukaan. Vain 
Helsingin kaupunki muo-
dostaa tästä poikkeuksen; 
siellä kaupunginvaltuusto 
päättää edelleen sote- ja 
pelastustoimen asioista. 

Keski-Suomen uusi 
69-jäseninen aluevaltuus-
to aloittaa toimintansa 
maaliskuussa 2022 ja va-

litsee ensitöikseen alue-
hallituksen. Julkiset so-
siaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät hyvinvointialu-
eille 1.1.2023. Siirto kos-
kee myös pelastustointa, 
jonka uudistus toteute-
taan osana sote-uudistus-
ta. Uudistuksen tavoittee-
na on luonnollisesti pal-
velujen paraneminen. Pe-
lastustoimi on kuitenkin 
perustellusti huolissaan 
siitä, että se joutuu kamp-
pailemaan sote-palvelu-
jen kanssa samasta raha-
potista.

Ja todella isoista ra-
hoista on kyse: uuden 
hyvinvointialueen vuo-
sibudjetti tulee olemaan 
miljardin euron luokkaa. 
Nämä rahat siirtyvät pois 

kunnilta; Jyväskylän kau-
pungin toimintamenoista 
vuonna 2020 koostui 51% 
sosiaali- ja terveyspalve-
luista, euroissa 449 mil-
joonaa. Kunnat pelkäävät 
luonnollisesti myös, että 
siirtymäajan jälkeen nii-
den omistamat sote-kiin-
teistöt jäävät osittain il-
man käyttäjiä ja seisovat 
tyhjinä mikäli palveluver-
kosto supistuu. Jyväsky-
län kaupunkikin katsoo, 
että nyt olisi taloudelli-
sesti otollisin hetki rea-
lisoida oman tytäryhtiön 
omistamat paloasemat.

Juuri yllä mainituis-
ta syistä on huipputärke-
ää, että keskisuomalaiset 
seuraavat valmistelupro-
sessia ja käyvät ahkerasti 

vaaliuurnilla viimeistään 
sunnuntaina 23.1.2022. – 
ottakaa kantaa ja vaikut-
takaa!

Tony Melville
Kaupunginhallituksen 

jäsen

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
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Jyväskylän sivistyslau-
takunta esittää kaupun-
ginhallitukselle, että 
kasvun ja oppimisen 
palveluissa tulojen ja 
menojen erotus eli käyt-
tökate on ensi vuonna 
-235 947 400 euroa. Se 
on reilut 2 miljoonaa eu-
roa enemmän kuin lau-
takunnalle asetettu ke-
hys. Lopullisesti vuo-
den 2022 talousarviosta 
päättää kaupunginval-
tuusto marraskuun 2021 
lopussa.

Mihin lisärahaa sit-
ten tarvitaan varhais-
kasvatuksessa, perus-
opetuksessa ja nuoriso-
palveluissa? Ensinnäkin 
määrärahalisäyksellä 
pyritään varmistamaan 
kasvatuksen ja opetuk-
sen resurssit siten, että 
lasten ja nuorten terve 
kasvu ja hyvä oppimi-
nen mahdollistuvat.

Erityisen tärkeää 
on, että perusopetuksen 
ryhmäkokojen pitkään 
jatkunut kasvu pys-
tytään pysäyttämään. 
Kymmenen viime vuo-
den aikana keskimääräi-
nen ryhmäkoko on ala-
kouluissa (luokat 1-6) 
noussut 17,5 oppilaasta 

19,7 oppilaaseen eli yli 
11 %. Yläkouluissakin 
ryhmien suurenemistah-
ti on ollut lähes yhtä no-
pea. Ellei jotain tehdä, 
kasvu jatkuu edelleen. 
Ryhmäkokojen kasvun 
katkaiseminen edellyt-
tää sitä, että kouluissa 
on riittävästi opettajia ja 
muuta opetushenkilös-
töä ja että henkilökun-
nan jaksamista tuetaan.

Lisäksi määrärahoja 
on kohdennettava sekä 
varhaiskasvatuksessa 
että perusopetuksessa 
ennaltaehkäiseviin toi-
miin, joilla saadaan vä-
hennettyä kiusaamista ja 
syrjäytymistä. Tuorees-
ta koulutyytyväisyysky-
selystä ilmenee, että pe-
ruskoulun oppilaista lä-
hes kolmannes on koke-
nut kiusaamista.

Myös korona-ajan 
aiheuttama oppimisen 
vaje vaatii lisäpanostus-
ta. Pandemia-aika etä-
opetuksineen on vai-
keuttanut varsinkin nii-
den oppilaiden opin-
noissa etenemistä, jotka 
olisivat eniten tarvin-
neet opettajan kasvok-
kain antamaa opetusta, 
tukea ja ohjausta. Nyt 

tätä oppimiseen synty-
nyttä velkaa on makset-
tava takaisin, jotta on-
gelmat eivät syvene.

Jyväskylän kaupun-
kistrategiaa ollaan juu-
ri uudistamassa. Uudes-
sa strategiassa sivistys 
ja koulutus tulee nos-
taa näkyvästi esille yh-
deksi keskeiseksi strate-
giakärjeksi. Strategia ei 
saa jäädä vain paperiksi 
mappi-Ö:hön, vaan sen 
on näyttävä konkreetti-
sesti panostuksina las-
ten ja nuorten tulevai-
suuteen.

Juha Paananen
varavaltuutettu, 

sivistyslautakunnan jäsen

Eläkeläinen tule mukaan!
Lohikosken Eläkkeensaajat  ma  kello 12 Kolikkotuvalla, Kolikkotie 2. C

4.10.   Osallistutaan Vanhusten viikon avajaisiin kaupungin kirjastolla.
11.10. Kolikkotuvalla Paulan puolituntinen.
18.10. Klo 12 kahvit,lähdetään tutustumaan Mustankorkean jätekeskukseen.
1.11    Pankkipalvelut ennen ja nyt. Keski-Suomen Osuuspankin vaalit 
          4-17.11  ehdokas REIJO LAITISELLA puheenvuoro.
15.11. Aluevaalit pidetään 23.1.2022. Mistä silloin äänestetään.   
           Vieraana SAK:n Alue -ja järjestöasiantuntija AHTI RUOPPILA
22.11. Kinkkubingo
29.11. Itsenäisyyspäivän juhlakahvit. Vieraana JOUNI PÄNKÄLÄINEN
           Miten on mahdollista että Suomi säily itsenäisenä?
13.12. Pikkujoulu. Lapsuuden joulut. Paikka on sopimatta.
           Pj Seppo Luukkonen 045 78758147  siht Raimo  Rajanen 045 6798234

Tervetuloa Johtokunta!

Panostusta kasvuun 
ja oppimiseen

Lohikosken eläkkeensaajat

SDP suurin Jyväskylässä

KOHTA TAAS VAALIUURNILLA
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Hyvinvointialueet - vuosikymmenten suurin uudistus

Hoitohenkilöstöstä on merkittävä vajaus monilla alueilla Suomessa. Alan vetovoimaisuuteen ja työhyvinvointiin panostamisesta toivotaan ratkaisua riittävän hoidon tur-
vaamiseksi myös tulevaisuudessa. SOTE-uudistuksella pyritään kustannustehokkuuteen ja päällekkäisyyksien poistamiseen. Kuva: Piqsels.com

Mervi Hovikoski:

Vuoden 2023 alusta so-
siaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisestä vas-
taa hyvinvointialue, ei 
enää kunnat ja ylikun-
nalliset sairaanhoitopii-
rit. Aluevaaleissa vali-
taan aluevaltuusto eli 
hyvinvointialueen kor-
kein päättävin elin, joka 
vastaa hyvinvointialu-
een toiminnasta, hallin-
nosta ja taloudesta.

Valmistelu kesti pit-
kään ja asiakkaat sekä 
henkilöstö ovat odotta-
neet, että epätietoisuu-
den aika loppuu. Tär-
kein päämäärä on var-
mistaa kaikille suoma-
laisille laadukkaat ja 
kattavat palvelut. Tämä 
uudistus on viime vuo-
sikymmenien suurimpia 
muutoksia. Se vaikut-
taa kansalaisten sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden 
saatavuuteen ja kunti-
en hallintoon. Rajapin-
ta perusterveydenhuol-
lon, erikoissairaanhoi-
don ja sosiaalipalvelui-
den välillä poistuu. Kus-
tannustehokkuus saman 
hallinnon alla kasvaa 

palveluiden sujuvuu-
den ja päällekkäisyyk-
sien poistumisen myötä. 
Näin saamme sosiaali-
turvan kestävyydelle va-
kautta ja resurssit riittä-
vät itse hoiva- ja hoito-
työhön.

Soteuudistus on sa-
malla historian suurin 
liikkeenluovutus. Hy-
vinvointialueille siirtyy 
laaja-alaisesti sote-alan 
henkilöstöä: lääkäreitä, 
laitoshuoltajia, toimis-
tohenkilöitä, sairaanhoi-
tajia, koulupsykologeja 
ja kuraattoreja. Lisäksi 
siirtyvää henkilöstöä on 
erilaisissa tukipalveluis-
sa ja hyvinvointialueen 
hallinnossa, tekniikan 
tehtävissä sekä pelastus-
toimessa. Meillä Keski-
Suomessakin noin 9500 
henkilöä vaihtaa työn-
antajaa. Muutos on teh-
tävä yhdessä henkilös-
tön kanssa. Tällä het-
kellä on suuri vaje hoi-
tohenkilöstöstä. Alan 
vetovoimaisuutta on li-
sättävä nuorten keskuu-
dessa, jotta riittävä hoi-
to saadaan tulevinakin 

vuosikymmeninä. Työs-
säjaksamiseen ja työhy-
vinvointiin sekä johta-
miseen on panostettava 
nykyistä enemmän.

Nyt tehdään uu-
distus, jonka tavoittee-
na on, ettei hoitovelkaa 
jää tulevaisuuden suku-
polvien maksettavak-
si. Tammikuussa olevil-
la aluevaaleilla on suu-
ri merkitys uudistuksen 
käynnistymiseen ja siten 
meidän jokaisen arjen 
sujuvuuteen.

Mervi Hovikoski
sairaanhoitaja, 

terveydenhoitaja AMK
kaupunginhallituksen ja 

-valtuuston jäsen

SDP:n toimintapäivä kokosi väkeä

Kansandustajat Riitta Mäkinen ja Niina Malm teltalla.

Raimo Rajanen ja kaupungin-
valtuutettu Tuulikki Väliniemi 

Kunnallisjärjestön sihteeri Jarno Kemiläinen JTY:stä 
lahjoittaa Joonalle työvälineen.

SDP vietti valtakun-
nallista toimintapäivää 
lauantaina 2.10. useil-
la paikkakunnilla Suo-
messa. Jyväskylässä ta-
pahtuma oli Oikokadul-
la Mäki-Matin perhe-
puiston kulmalla. Tilai-
suudessa olivat paikal-
la mm. SDP:n varapu-
heenjohtaja Niina Malm 
ja kansanedustaja Riitta 
Mäkinen. Sää suosi ta-
pahtumaa ja makkara ja 
mehu maistuivat ohikul-
kijoille.

Kuvat: Jouni Pänkäläinen
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BirdLife on valinnut tämän vuo-
den 2021 linnuksi pikkutikan. Se on 
nimensä mukaisesti pieni tikka, noin 
peipon kokoinen. Väritykseltään pik-
kutikka on muuten mustavalkoinen, 
mutta koiraalla on punainen päälaki. 
Kuvioinniltaan se muistuttaa valko-
selkätikkaa; alaperässä ei kuitenkaan 
ole punaista, kuten valkoselkätikalla. 
Lisäksi valkoselkä on huomattavas-
ti suurempi, käpytikkaakin hieman 
kookkaampi.

Pikkutikkoja pesii 
harvalukuisena koko 
Suomessa, sitä har-
vinaisempana, mitä 
p o h j o i s e m m a k s i 
mennään. Se suosii 
lehtipuuvaltaisia elin-
ympäristöjä. Talviruo-
kintapaikoillakin pikku-
tikkaa voi joskus nähdä, ei 
tosin yhtä usein kuin muita 
tikkoja.

Lajin kannaksi arvioidaan 
meillä muutama tuhat paria. Kan-
ta taantui erityisesti 1960-1980-lu-
vuilla tehometsätalouden takia. Tuol-
loin lahopuut, joita pikkutikka tarvit-
see pesimiseen, vähenivät merkittä-
västi. 2000-luvun alusta lähtien pik-
kutikat ovat Suomessa ainakin tilapäi-
sesti hieman yleistyneet. Toivottavasti 
trendi jatkuu.

Jyväskylän seudulla pikkutikko-
ja voi nähdä varsinkin pesimäaikaan 
monin paikoin. Silloin pikkutikka il-
maisee itsensä usein kiihkeällä ja voi-
makkaalla varoitusäänellä kik-kik-
kik-kik… Omilla linturetkilläni olen 
viimeksi kuluneen vuoden aikana ha-
vainnut lajia Lohikoskella, Tourujoel-
la, Jyväsjärven rannassa Pitkäruohos-
sa ja Hämeenlahdella. Myös Muura-
menjoella oli viime keväänä pesivä 
pari.

Juha Paananen
lintuharrastaja Lohikoskelta

Pikkutikka on 
vuoden lintu

Pikkutikkanaaras Tourujoella 
toukokuussa 2021. 
(Kuva: Juha Paananen)

Pikkutikkakoiras Muuramenjoella maaliskuussa 
2021. Koiraaksi sen tunnistaa punaisesta pää-
laesta. (Kuva: Juha Paananen)
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Tourujoen alueen kunnostettavan osan virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat 
muun muassa uusien rantareittien ja puistoalueiden myötä. Töitä ei tehdä luonnon-
suojelualueella ja se säilyy sellaisenaan. Kuva Ramboll Finland Oy.

Jyväskylän kaupungin vihreä asumisvisio 2025 

Jyväskylän kaupunki on 
toteuttanut jo pitkään 
vuonna 2012 tehtyä 
suunitelmaa, joka kan-
taa nimeä Asumisvisio 
2025. Visiossa on luotu 
suuntaviivat asumiselle 
kaupungissa, jonka tär-
keä vetovoimaisuusteki-
jä on monipuolinen asu-
minen ja alueellinen ta-
sapaino. Vision myötä 
rakentamisen paikkoja 
on syntynyt keskustaan, 
aluekeskuksiin ja maa-
seudulle. Kankaan aluee 
on kehittymässä uuden 
asumisen, työpaikkojen 
ja palveluiden keskitty-

mäksi. Rakentamisessa 
resurssiviisaus ja hallit-
tu täydennysrakentami-
nen hyvien liikenneyh-
teyksien varrella on ol-
lut keskiössä. Asumi-
nen on pyritty saamaan 
joustavaksi sekä suvait-
sevaksi tarjoten erilaisia 
vaihtoehtoja erilaisiin 
elämäntilanteisiin.

Ihmisten asumis-
mieltymykset ja perus-
tarpeet muuttuvat hi-
taasti, ja asumisvision 
linjaukset vaikuttavat 
tarkastelujaksoa pitem-
män ajan kaupunkisuun-
nitteluun, arkkitehtuu-

riin ja sitä kautta ihmis-
ten elämään. Nyt tuo 
vuosi 2025 on kohta kä-
sillä ja tuloksia on näh-
tävillä. Ehkä luonnon ja 
kaupunkiasumisen yh-
teensovittaminen on vi-
sion kiehtovimpia ulot-
tuvuuksia. Siitä konk-
reettisinmpia esimerk-
kejä on ”Kehä Vihreä”, 
Jyväskylän keskustaa 
kehystävä vihreä vyöhy-
ke, joka tuo virkistys- ja 
liikuntamahdollisuudet 
välittömästi noin 40.000 
kaupunkilaisen ulottu-
ville.

Asuminen on muutakin kuin asunto 

Kehä Vihreä on Jyväskylän keskustaa kehystävien viher- ja virkistysalueiden koko-
naisuus. Kehä Vihreä on uudenlainen keskuspuisto, jossa kehämäinen muoto tuo 
viheralueiden virkistys- ja liikkumismahdollisuudet lähelle kaikkia kaupunkilaisia. 
Monimuotoinen Kehä Vihreä on tarkoitettu niin ulkoiluun, luontoretkiin, tekemiseen, 
oleskeluun ja vaikkapa leikkimiseen.

Jyväsjärvi

Tuomiojärvi

Taulumäen kirkko

Kangas

Kirkkopuisto

Tourujoen
luonnon-
puisto

Lutakko

Harju

Viitaniemi

Tourujoen koski Kankaan alueella. Kuva: Tony Melville.
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Jyväskylässä on suun-
nitteilla jalkapallohalli, 
joka on hyvä asia. Kyl-
lä liikuntapääkaupunki 
jalkapallohallinsa tarvit-
see. Paikkavaihtoehto-
ja on kaksi Länsi-Palok-
ka ja Huhtasuon liikun-
tapuisto. Varmasti mo-
lemmat ovat hyviä paik-
koja. Huhtasuon valin-
ta olisi keskeisemmällä 
paikalla. Aina on ajatel-
tava liikennettä, jonka 
jalkapallohalli tuo tules-
saan ja samalla liiken-
teen päästöjä. Toinen 
asia joka puoltaa Huhta-
suota on väestörakenne, 
joka on monikulttuuri-

nen. Halli auttaisi nuoria 
maahanmuuttajia kotou-
tumisessa.  Kolmas asia 
koskee nykyisiä huoltoti-
loja Huhtasuolla. Ne ovat 
melkoinen sekamelska 
monine rakennuksineen.  
Tilat voitaisiin sijoittaa 
rakennettavan  uuden 
hallin yhteyteen. Uudet 
huoltotilat on joka ta-
pauksessa rakennetta-
va Huhtasuolle. Nykyi-
nen nurmikenttä on säi-
lytettävä. Tulisi säästöä 
ja liikenteen ilmasto-
kuorma olisi esitetyistä 
kahdesta vaihtoehdosta 
Huhtasuolla pienempi.

Veronmaksajat 
Mika ja Raimo Rajanen  

Reijo Laitinen:
Osuuspankin vaaleissa
valta on jäsenillä
Ex-kansanedustaja Rei-
jo Laitinen on pitkän 
linjan toimija, joka oli 
mm. pankkikriisin ai-
kana Osuuspankin va-
kuusrahaston hallin-
toneuvoston jäsenenä 
edustaen Keski-Suomen 
Osuuspankkia. 

- Pankki sai valtion 
tukea, mutta maksoi kai-
ken takaisin, eli selvit-
ti asiat itse. Osuuspank-
ki oli ainut pankki, joka 
hoiti velvoitteensa niin, 
että pankki ei ajautunut 
valtion syliin, Reijo Lai-
tinen kertoo.

Laitisen mukaan 
Osuuspankin keskeise-
nä vahvuutena on demo-
kraattinen hallintomalli. 

- Jäsenet omistavat 
osuuskuntamuotoisen 
pankin ja päätöksente-
ossa vaalien kautta va-
litut jäsenet valitsevat 
edustajisto, joka taas va-
litsee hallintoneuvoston. 
Hallintoneuvosto valit-

see hallituksen pankille. 
Osuuspankilla on 

johtava asema keskisuo-
malaisessa pankkimark-
kinassa. Pankin asia-
kunta heijastaa maakun-
nan todellista luonnet-
ta. Palkansaajat, pien- ja 
maatalousyrittäjät muo-
dostavat leijonanosan 
asiakaskunnasta.

- Toimiessani kan-
sanedustajana ja ajaes-
sani niin keskisuoma-
laisten kuin koko kan-
san asiaa, pienten yrittä-
jien ja ihmisten arkipäi-
väiset teemat olivat kes-
kiössä, Reijo Laitinen 
pohtii jatkaa:

- Asettuminen eh-
dolle Osuuspankin vaa-
leissa oli luonteva rat-
kaisu kun pitkän edus-
tajauran jälkeen tuntee, 
että on vielä annettavaa 
yhteisen hyvän eteen.

JP

Reijo Laitinen on ollut pää-
luottamusmiehenä Touru-
lan tehtaalla 1980-1991, 
kansanedustajana 1991-
2011 ja uralle mahtuu myös 
jäsenyys keskusosuuspan-
kin hallintoneuvostossa ja 
Keski-Suomen Osuuspan-
kin hallintoneuvostossa.

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaalit 4.-17.10.2021
Keski-Suomen Osuuspankin edustajiston vaalit 4.-17.11.2021

Aluevaalit 23.1.2022

Minne uusi jalkapallohalli ?

Huhtasuon liikuntapuistossa on nykyisin peräti kahdeksan väliaikaista huoltora-
kennusta. Liikuntahallin yhteyteen saataisiin sovitettua kaikki nämä tilat.

Nyt 4-17.10 valitaan 
Osuuskauppa Keski-
maan edustajisto suo-
ralla henkilövaalilla en-
simmäistäkertaa. Aikai-
semmin oli ehdokaslis-
toja, joissa saman kaup-
papoliittisen näkemyk-
sen omaavatmuodosti-
vat oman listan. Tämä 

suora henkilövaali tu-
lee suosimaan niitä tun-
nettuja ihmisiä joilla on 
jo ennestään monta vir-
kaa.  Olen tehnyt pitkän 
päivätyön kaupan pal-
veluksessa ja ammat-
tiyhdistys toiminnas-
sa PAMIN osaston pu-
heenjohtajana. Tunnen 
kaupanalan asiakkaan 
ja työntekijän näkökul-
masta. Olen huolissani 
lähimyymälöitten säi-
lymisestä. Näitä myy-
mälöitä käyttävät autot-
tomat asiakkaat ja van-
hempi väestö ja he mak-
savat ruuasta ym. kal-
liimman hinnan kuin ne 
joilla on mahdollisuus 
käydä automarketissa. 
Tässä voisi hinnoittelua 
tarkistaa lähemmäs au-
tomarkettien hintatasoa, 
se olisi reilua palvelua. 

Itsepalvelu, esimerkiksi 
itsepalvelu kassat miel-
letään palveluksi ja osa 
asiakkaista kokee sen 
hyvänä, mutta onko se 
aitoa palvelua?  Asiak-
kaanpitäisi hyötyä siitä 
että tekee osan kaupan 
työstä, esim. vaikka pie-
nenä hyvityksenä las-
kunloppusummasta. Ja 
lisääkö tämä lisääntyvä 
itsepalvelu osa-aikaisten 
työntekijöitten määrää 
taionko sillä vaikutus-
ta hintatasoon. Ja vielä, 
näin Keskimaan jäsene-
nä ehdottaisin pysyvää 
jäsenetuaosuuskaupan 
jäsenille kaikissa Keski-
maan ravintoloissa.Olen 
kiinnostunut jatkamaan 
Keskimaan edustajiston 
jäsenenä

Irmeli Huuskonen

Asiakkaan asialle

62

Pupumuorin alueelle 
kodikasta

Pupumuori-veistos (Helmer Selin)
säilytetään. Kuva: Jouni Pänkäläinen

Pupuhuhdan entisen koulun ja päi-
väkodin alueen rakentaminen on al-
kamassa.  2,3 hehtaarin suuruisen 
alueen kaavamuutoksen tavoitteena 
on ollut monipuolistaa kerrostalo-
valtaisen Pupuhuhdan rakennuskan-
taa pienimittakaavaisemmalla asuin-
rakentamisella. Kesän 2020 aikana 
asukkailta kerättiin ideoita ja ajatuk-
sia suunnittelun tueksi.

Matalilla rakennuksilla  ja  yh-
tenäisellä  rakentamistavalla (vaale-
at  julkisivut,  lukuisat tehostevärit  
ja tummat harjakatot) halutaan luo-
da kodikas ja esteettisesti korkeata-
soinen asuinalue, jossa on väljyyttä 
ja vihreyttä.

Rakennusoikeutta on osoitet-
tu yhteensä 2500k-m2. Alueelle 
suunnitellaan vaihtelevantyyppis-
tä rakennuskantaa: pienkerrostalo-
ja, rivitaloja ja omakotitaloja. Uusia 
asukkaita tulee alle sata.

asumista

HUHTASUO
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Norolan alueen rakenta-
minen on edistymässä. 
Useamman vuoden odo-
tuksen jälkeen kerrosta-
lo Norolanneito on ko-
hoamassa näillä näkymin 
noin vuoden päässä ai-
van Palokan palveluiden 

viereen uudelle asuinalu-
eelle. Alueella asutaan lä-
hellä luontoa, mutta kui-
tenkin tarpeeksi kaukana 
liikenteen melusta ja päi-
vittäisestä kiireestä. Osa 
alueen metsästä suojel-
laan ja sama koskee myös 

1900-luvun alkupuolella 
rakennettua kivinavettaa. 
Jälkimmäinen jää talojen 
lomaan muistomerkkinä 
alueen historiasta. Muu-
toinkin Norolan perintei-
nen kylämäinen ilmapii-
ri tulee leimaamaan uutta 

asuinaluetta. 
Kerrostalo Noro-

lanneidon ulkonäkö tu-
lee olemaan erilainen 
kuin Palokan alueen ta-
sakattoisten kerrostalo-
jen. Harjakatto ja luon-
nonmukaiset värivalinnat 

sekä viheralueet leimaa-
vat suunniteltua asuinalu-
etta. Rakennuttaja Lakea 
tuottaa tontille Norolan-
raitti 13  kaksi kerrosta-
loa. Norolanneidon kuu-
sikerroksiseen rakennuk-
seen mahtuu 35 omistus-

asuntoa 32 m2 yksiöistä 
64,5 m2 kaksioihin. No-
rolanneidon kaksioissa 
keittiö on omana huonee-
naan makuuhuoneen ja 
olohuoneen lisäksi. Ra-
kennusliike kykenee to-
teuttamaan myös 104 m2 
saunallisen neljän huo-
neen asunnon yhdistä-
mällä kaksi kaksiota.

Kaikissa huoneis-
toissa pienintä yksiötä 
lukuun ottamatta on la-
sitettu parveke liukula-
siovineen. Etätyötilatar-
peet ja varastotilatarpeet 
on erityisesti huomioitu 
asuntojen suunnittelussa. 
Kaikissa asunnoissa on 
valmiina keittiöihin lai-
tettu kiinteä usb-pistora-
sia ja uudenaikaista asu-
misen sujuvuutta taloon 
tuo osaltaan älylukitus.  
Autopaikoitukset tulevat 
sijaitsemaan erillisillä 
pysäköintitonteilla kort-
teleiden ympärillä, joten 
piha-alueet ovat rauhal-
lisen autottomia. Lisä-
tietoa Norolanneidosta ja 
asuntovarauksita löytyy 
Lakean sivuilta www.la-
kea.fi

PALOKKA

• 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, 

Timo Korhonen

Yleistiedot

Ehdokasnumero
76

Jäsenalue
JYVÄSKYLÄN JÄSENALUE

Ammatti
Opettaja, eläkeläinen

Ikäryhmä
yli 60

Kotikunta
Jyväskylä

Kylä tai asuinpaikka
Puuppola

76

Olen ehdolla Keski-
maan edustajiston vaa-
leissa, ja Keskimaan jä-
sen 1970-luvulta alkaen. 

Suomen ensimmäi-
nen Prismakin tuli noi-
hin aikoihin Seppälään. 
Sen jälkeenhän niitä on 
tullut kotikaupunkii-
ni ja ympäri maata kuin 
sieniä sateella. Ihmisen 
ottivat uuden kaupan 
omakseen vaikka jotkut  
epäilivät ja ihmetteli-
vät entisille pelloille ko-
hoavaa kauppakeskusta. 
Nythän voisi sanoa, että 
Jyväskylänkin kaupalli-
nen keskus on juuri tuon 
ensimmäisen Prisman 
paikoilla.

Minua alusta alkaen 
viehätti ajatus siitä, että 

kaupan palveluja käyttä-
vät voivat olla ”omista-
jina” kaupassa. Bonus-
palautukset ovat  kor-
keammat kuin kilpaili-
joilla ja kannattaa huo-
mata, että tämä vielä kil-
pailukykyisin hinnoin. 
Minusta Keskimaan 
markkinoinnissa käytet-
ty mainoslause siitä, että 
ollaan yhtä halpoja kuin 
kilpailija, jos ei halvem-
pi, pitää paikkansa. Kun 
puhutaan esimerkiksi 
vaikkapa ruokakoriver-
tailuista, on huomatta-
va, että tuotteiden laatu 
ja niiden kotimaisuusas-

te on Keskimaalla kor-
kea. Viime vuosina Kes-
kimaa on panostanut 
myös pankkipalveluihin 
ja tämä nähdään asiak-
kaiden piirissä hyvänä. 
Suomessa varsinaisten 
pankkipalveluja tarjoa-
vien pankkikonsernien 
konttoriverkosto kun su-
pistuu koko ajan.

Tavoitteeni on olla 
kehittämässä edelleen 
Keskimaan hyviä palve-
luja.

Timo Korhonen

Osuuskaupan väkeä jo kuudella 
vuosikymmenellä

Ehdokasnumero
76
Jäsenalue
Jyväskylän jäsenalue
Ammatti
Opettaja, eläkeläinen
Ikäryhmä
yli 60
Kotikunta
Jyväskylä
Kylä tai asuinpaikka
Puuppola

Osuuskauppa Keskimaan 
edustajiston vaalit
4.10.−17.10.2021

Aluevaalit pidetään 23.1.2022 . Vaalit ovat tärkeät kos-
ka kaikki Jyväskylän  hoitamat sosiaali - ja terveyspal-
velut siirtyvät  Keski- Suomen aluevaltuuston hoidet-
tavaksi. Tervetuloa  Palokkaan Visalaan Visalantie 5, 
sunnuntaina 10.10 kello 13.00 Jari Blom on luvannut 
kertoa mistä on kysymys. Kahvitarjoilu!

Lohikosken-Huhtasuon & Palokan Sosialidemokraatit

Tule kuuntelemaan mistä 
aluevaaleissa on kysymys

palokka.elakkeensaajat.fi

Tervetuloa niin vanhat kuin 
uudet jäsenet ! 

Liity mukaan toimintaan !

?

Norolanneito kohoaa Palokan palveluiden viereen

 Jari Blom 

Norolanneito on havainnekuvassa vaaleanruskea rakennus. Asunnon tarpeeksi ajoissa varanneet voivat vaikuttaa uuden kotinsa sävyihin ja 
materiaaleihin. Rakennuksen on kaavailtu valmistuvan syksyllä 2022. Havainnekuva: Rakennuttaja Lakea.
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Ville Haapasalon hatsapurit ilahduttivat tikkakoskelaisia K-Marketin edustalla 
syyskuun puolivälissä useampana päivänä. Kuvassa Leipuri itse myyntipisteellä . 
Kuva: Jouni Pänkäläinen

Kansainvälisiä makuja Tikkakoskella
Sulguni-juustolla ja voil-
la höystetty leipä on Kau-
kasuksen herkku, oikeas-
taan voitaisiin puhua piz-
zan paikallisesta versios-
ta. Näyttelijä Ville Haa-
pasalon matkaan tarttui 
reissuilta tämän maistu-
van ruuan resepti. Siitä 
on tullutkin varsinainen 
korona-ajan ruokailmiö 
Suomessa.  

Haapasalolla lienee 
maailman mitassa suu-
rin hatsapurileipomo ny-
kyisin Puumalassa. Siel-
tä käsin Haapsalo kiertää 
myynninedistämiskampa-
jassa maakunnissa. Haa- 
pasalon hatsapureja saa 
myös K-Markettien pa-
kastealtaasta kotona pais-
tettavaksi.

Olin ehdolla kuntavaa-
leissa kesäkuussa sosi-
alidemokraattien listal-
la. Kokemus oli antoi-
sa, tapasin kuntalaisia, 
kuuntelin heidän toivei-
taan ja tarpeitaan. Vaali-
työ oli mukavaa ja usei-
den äänestäjien kanssa 
nautimme tarjoamaani 
pakuriteetä valiteltalla. 
Yhteinen päämäärä yh-
distää ihmisiä. Monien 
kanssa keskustellessa 
tuli selväksi, että olim-
me samoilla linjoilla, 
mutta monelta puuttui 
se oma ehdokas. Tunte-
mattomia on vaikeam-
pi äänestää. Pitää tietää 
ehdokkaasta muutakin 
kuin nimi, naama ja nu-
mero. Tapaaminen no-
kakkain on aina paras 
tapa saada ”tuoteselos-
te” ehdokkaasta. Karri-
koiden voisi todeta, että 
kuluttajansuoja toteutuu 
sitten seuraavissa vaa-
leissa. Niinhän se demo-
kratiassa menee.

Ensimmäinen ker-
ta ehdokkaana vaaleissa 
on aina mieleenpainuva. 
Hieno kokemus. Tun-
sin, että vihdoinkin olin 
vaikuttamassa yhtei-
siin asioihin muutoinkin 
kuin vain äänestämäl-
lä. Usein tuli jo mieleen, 
että olisipa tullut läh-
dettyä mukaan jo paljon 
aikaisemmin. Olin nyt 
löytänyt osallistuvan it-
seni. Olin mukana yhtei-
sössä, joka tekee asioita 
ja ponnistelee yhteisien 
päämäärien eteen.

Ei ensimmäistä ker-
taa ilman toista. Niin 
sitten työväenyhdistyk-

sen kokouksessa mi-
nulle heitettiin kysy-
mys, ”lähdetkö ehdolle 
Osuuspankin vai Keski-
maan vaaleihin?” Vas-
tauksen miettimiseen 
meni peräti kolme se-
kuntia. Korhosen Timp-
pa ehti ilmaisemaan ha-
lunsa vaikuttaa Keski-
maan vaaleissa ja minä 
heti perään tarjouduin 
Osuuspankin vaalei-
hin tähtäimessä paikka 
OP:n edustajistossa.

Edessä on nyt koh-
daltani jo toiset vaalit. 
En pyri sinänsä valtaan, 
se ei ole minun persoo-
nani perimmäinen ole-
mus, en viihdy muuten-
kaan tikkaiden ylimmäl-
lä askelmalla.  Ennen-
kaikkea haluan  osallis-
tua, haluan olla muka-
na päättämässä yhtei-
sistä asioista. Tuoreena 
eläkeläisenä minulla on 
aikaa kuunnella, aikaa 
miettiä ja aikaa kaiken 
toteuttamiseen, yhtei-
sen hyvän saavuttami-
seksi. Siinä kaikessa ha-
luan olla mukana, sekä 
yhteishengen luojana, 
vain siten meillä kaikil-
la on mukava olla, eikä 
”kengät” hankaa heti al-
kumetreillä.

Jos tunnistat itse-
si kertomuksesta, olet 
kanssani samalla linjalla, 
harkitse hetki ja äänestä. 
Osuuspankin vaalit ovat 
4.11-7 .11.2021. 

Jyrki Tapper 
Tikkakoski

Osallistumisesta 
yhteistyöksi

145

Osuuspankin edustajiston 
vaalit 4.11-17.11.2021

Jyrki 
Tapper

Tarkkaa taloudenpitoa ja 
maalaisjärkeä 

Täyttä varmuutta Hatša- 
purin alkuperästä ei 
ole. Erään teorian mu-
kaan Hatšapuri olisi 
saanut alkunsa rooma-
laisten sotilaiden mu-
kanaan tuomasta pizzan 
edeltäjästä. Tomaatti ei 
kuulunut tuohon aikaan 
Eurooppalaiseen keitti-
öön ja pizzan alkumuo-
to olisikin voinut koos-
tua leivästä ja juustosta 
hatšapurin tapaan.Ky-
selyiden mukaan lähes 
90 % georgilaisista pi-
tää hatšapuria pizzaa pa-
rempana.

Georgiassa eri alu-
eilla valmistetaan eri 

tyylisiä hatšapureja ja 
niillä on omat nimensä-
kin. Lisäksi valmistuk-
sessa käytettävät raa-
ka-aineetkin vaihtelevat 
hieman tyylistä riippu-
en. Hatšapurin pääraa-
ka-aineisiin kuuluvat 
jauhot, juusto, voi, ka-
nanmuna, maito ja hii-
va. Itse taikina on jo-
gurtti- tai hapankerma-
pohjainen. Täytteeseen 
laitetaan suolajuusto-
ja, kananmunia ja voita. 
Oikeaoppinen hatšapuri 
on perinteisesti paistettu 
valurautaisella paistin-
pannulla.

Hatsapurit ovat suosittuja entisen Neuvostoliiton al-
ueella ja niitä myydään muuallakin. Kuvassa toronta-
lainen Hatsapuri Kanadasta. Kuva: Adjaruli Khachapu-
ri, Restaurant Aragvi,  Sandra C, commons.wikimedia.
org, CC BY-SA 2.0

Hatšapurin historiasta

https://tikkakoski.elakkeensaajat.fi

LIITY JÄSENEKSEMME  
-   MEILLÄ ON KÄYNNISSÄ 
ELÄKKEENSAAJIEN VALTA-
KUNNALLINEN JÄSENHAN-
KINTAVUOSI 2021

Jäseneksi liittymislahjana 
saat risteilykortin ja kortti-
pakan !

Täyttä elämää hyvässä seurassa
LOKAKUU
04.10           Laulupäivä, musiikki Jouko ja Pekka, 
                     arpajaiset.
11.10           Voimistelu/liikuntapäivä
18.10           Ohjelma/vierailupäivä
25.10           Yhdistyksen SYYSKOKOUS. 
31.10           Pärnun matka 31.10-06.11 2021. 

MARRASKUU
01.11            Laulupäivä, musiikki Jouko ja Pekka, 
                     arpajaiset
08.11            Voimistelu/liikuntapäivä
15.11            Ohjelma/vierailupäivä
22.11            Pelipäivä
29.11            Syyskauden päättäjäiset , pikkujoulu 
                     veteraanitalolla?

JOULUKUU
15.12            Jouluinen retki Kuopioon. 
                      Hinta 95.00 euroa/30 henkeä.
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Edelleen on vaarassa tu-
houtua osa Tourujoki-
laakson luonnonsuoje-

lualueen ainutlaatuisesta 
lehdosta, sekä lehtokor-
ven kasvillisuudesta että 

linnustosta. Luontoaar-
retta keskellä Jyväsky-
lää ei saa tuhota pyörä-
baanan sillalla. Vaikka 
silta olisi kuinka näyttä-
vä arkkitehdin luomus, 
niin se ei korvaa luon-
non kauneutta. Silta tuli-
si maksamaan yli 3 mil-
joonaa euroa. Pyöräi-
ly on hyvä asia ja rahan 
voisi käyttää jo olevien 
huonokuntoisten kevy-
enliikenteen teiden kor-
jaamiseen ja uuden ra-
kentamiseen. Kinakujan 
silta on lähellä, pyörällä 
1-2 minuutin ajomatka.  
Lohikosken- Huhtasuon 
Sosialidemokraatit ovat 
tehneet kuntalaisaloit-
teen, jossa vastustetaan 
edellä mainituilla asi-
oilla sillan rakentamista 
luonnonsuojelualueelle.

Johtokunta
Lohikosken-Huhtasuon 

Sosialidemokraatit ry

Osallistumisesta 
yhteistyöksi

Jyrki 
Tapper

SDP Lohikoski-Huhtasuo on tehnyt kuntalaisaloitteen, jolla vastuste-
taan  uuden sillan rakentamista Tourujoen luonnonsuojelualueelle.

Ei uutta siltaa Tourujoen 
suojelualueelle

Kannabista ei pidä vapauttaa
Työväenyhdistyksellä on 
huonoja kokemuksia kan-
nabiksen käyttäjistä. Työ-
väenyhdistyksen omista-
massa vuokra-asunnossa 
tehtiin taannoin melkois-
ta jälkeä. Huoneen lattial-
le oli tuotu turvetta noin 
20 cm verran, laudoista 
ja lankuista oli rakennet-
tu kasvihuonetta, mikro-
aaltouuni möllötti kes-
kellä rakennelmaa. Seko-
päisiä kirjoituksia ja piir-

roksia  oli seinät täynnä. 
WC- pönttö oli laitojaan 
myöten täynnä ulostei-
ta ja paperia. Eteisaulas-
sa oli kaikenlaista tava-
raa liki metrin paksuudel-
la. Kun tuli ovesta sisäl-
le piti kiivetä kasan pääl-
le. Onneksi kannabiksen 
kasvatus ei ollut ehtinyt 
käyntiin ja parkettilattia 
ei kastunut. Toinen asu-
kas ei tehnyt samanlaista 
tuhoa. Oli tehnyt reikiä ja 

valaistuksen komeroon, 
jossa oli ilmeisesti ollut 
kasvihuone. Molempien 
rahat menivät huumeisiin 
ja vuokrat jäivät maksa-
matta useilta kuukausil-
ta. Tätä menoa on odotet-
tavissa enemmänkin kun 
vihreitten esitys kanna-
biksen vapauttamiseksi 
toteutuu.

Raimo Rajanen

6.10. klo 14 Suomen 
kirjallisuus Euroopassa
Tiia Strandén, Yannick Lah-
ti ja Elias Krohn
Mikä Suomen kirjallisuu-
dessa kiinnostaa muualla, ja 
miten sitä tunnetaan maail-
malla? Kirjallisuuden vien-
tikeskuksen johtaja Tiia 
Strandén ja väitöskirjatutki-
ja Yannick Lahti Bolognan 
yliopistosta keskustelevat. 
Puhetta johtaa päätoimittaja 
Elias Krohn.       

11.10. klo 14 Erätauko ja 
Jatunin Tarha
Severi Hämäri, Lea Liha-
vainen, Sven Pahajoki ja 
Elias Krohn 

Tohtorikoulutettava ja Kriit-
tisen korkeakoulun Puhu-
jakoulun vastaava opettaja 
Severi Hämäri kertoo Erä-
tauko-keskusteluista, Sivik-
sessä asiantuntijana toimiva 
Lea Lihavainen dialogisuu-
den tarpeesta ja kohteista 
kansalaistoiminnassa ja toi-
mittaja, kirjailija Sven Pa-

hajoki perustamastaan Jatu-
nin Tarhasta ja sen periaat-
teista. Puhetta johtaa päätoi-
mittaja Elias Krohn.     

12.10. klo 14 
Dialogisuus oppimisessa
Juha Suoranta, Lena Segler-
Heikkilä ja Elias Krohn 

Tampereen yliopiston pro-
fessori Juha Suoranta valot-
taa dialogiaperiaatetta Pa-
olo Freiren pedagogiikas-
sa ja Humanistisen ammat-
tikorkeakoulun yliopettaja 

Lena Segler-Heikkilä vuo-
rovaikutusta ja myötätuntoa 
oppimistilanteissa. Puhet-
ta johtaa päätoimittaja Eli-
as Krohn.

21.10. klo 18 Hyvyys
Tarmo Kunnas, Kari Heino, 
Sari Riepponen, Ilkka Hirvi 
ja Elias Krohn 

Tilaisuudessa puhutaan 
kahdesta syksyn kirjasta ja 
niiden aiheista. Toisen niistä 
on kirjoittanut Tarmo Kun-
nas, toinen on Lassi Num-

men nimikkoseurassa koot-
tu esseekokoelma Hyvyys. 
Professori Tarmo Kunnas, 
valtiotieteiden tohtori Kari 
Heino, psykologian maiste-
ri ja ylemmän erityistason 
psykoterapeutti Sari Riep-
ponen ja kirjastonhoitaja, fi-
losofian maisteri Ilkka Hir-
vi keskustelevat. Puhetta 
johtaa päätoimittaja Elias 
Krohn.     

25.10. klo 14 Dialogisuus ja 
kommunikatiivisuus runou-
dessa
Daniil Kozlov ja Elias 
Krohn 

Vuorovaikutus toteutuu uu-
sin tavoin kirjoittamisessa, 
runoudessa, kustantamises-
sa ja vastaanotossa. Aihees-
ta keskustelevat kirjoittami-
sen opettaja Daniil Kozlov 
eli kirjailija Susinukke Ko-
sola ja päätoimittaja Elias 
Krohn.   

Jyväskylän 
Syksy 2021 
– teemana 

dialogi
Kaikille avoin webinaarisarja jatkuu 
lokakuussa 2021 ja on samalla Katrii-
na Kajannes 70 -juhlasyksy. Tapahtu-
man suojelija on pianisti, pedagogi, fi-
losofian maisteri Eila Tarasti. Keskus-
telujen puheenjohtajana toimii pää-
toimittaja, valtiotieteiden maisteri Eli-
as Krohn. Tapahtuma on hyväksytty 
osaksi Tutkitun tiedon teemavuotta. 
Järjestäjä on Lassi Nummen seura ry 
yhteistyössä Kulttuurivihkojen kanssa. 

Omalla kynällä

Huhtasuolla uusitaan kevyen liikenteen väylien 
asfalttia. Kuva: Raimo Rajanen.

Reijo Laitinen 
lahjoitti Lohikosken-
Huhtasuon Sosial-
idemokraateille 
taitelija Alpo Lahti-
sen taulun vanhasta 
Lohikosken työväen-
talosta. Talo oli 
käytössä 1909-1966. 
Rakennus sijaitsi 
nykyisien Atten-
don palvelutalon 
takana olevalla  
mäellä ja paikalla on 
nykyisin muistokivi. 
Lahjoituksen otti 
vastaan yhdistyksen 
puheenjohtaja Allan 
Kemiläinen. Kuva: 
Raimo Rajanen.

Palokkajärvi pukeutuu syksyn väreihin. Kuva: Tony Melville.
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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”

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!

HYVÄKUNTOINEN YKSIÖ LOHIKOSKELLA
Mukava, valoisa, viihtyisä 1H+kk, 

vuokra 410 eur/kk + vesi 
+ sähkö (oma sopimus) 

Allan Kemiläinen 0400 542 859


