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Koronavirus on jälleen 
yllättänyt. Omikron on 
räjäyttänyt tartunta-
luvut pilviin, onneksi 
näyttäisi siltä, että tä-
män variantin aikaan-
saama tauti on lievem-
pi kuin deltavariantin. 
Pitää kuitenkin muis-
taa, että rokotuksilla on 
merkityksensä. Rokot-
tamattomat ovat todel-
lisessa vaaravyöhyk-
keessä saamaan vaka-

van tautimuodon. Ja 
näyttäähän se omikron 
tulevan useammastakin 
rokotuksesta läpi jos ti-
lanne on virukselle suo-
tuisa ja varotoimista 
tingitään.

Nyt on kuitenkin 
aika käyttää maskeja, 
ja mielellään niitä pa-
rempia (FFP2/FFP3). 
Kannattaa välttää väen-
paljouksia ja tilanteita, 
joissa virus tarttuisi.

Aluehallintoviran-
omaisten ohjeet ko-
koontumisrajoituksis-
ta vaaleissa ulkotiloissa 
ovat olleet ristiriitaisia.  

Mikäli laajemmin 
otettaisiin käyttöön 
tiukkoja kokokoontu-
misrajoituksia, se lait-
taisi monen ehdok-
kaan vaalikampanjoin-
nin tilanteeseen, jossa 
äänestäjiä voi kohda-
ta vain välillisesti ver-

kon kautta tai tavoittaa 
heidät lehtimainonnalla 
tai mainoksia jakamal-
la. Kyse on siis ”armei-
jan termeillä” simplex-
liikenteestä, jossa vies-
ti kulkee vain yhteen 
suuntaan. Vuorovaikut-
teisuus jää pois ja se 
perinteinen vaalitelttai-
lu makkaroineen, me-
huineen ja kahveineen 
puuttumaan. Ja kan-
salaisen mahdollisuus 

kohdata nykyisiä ja tu-
levia päättäjiä face-to-
face jää myöskin pois.

Tällainen tilanne 
vaalien alla on valitet-
tava, varsinkin kun ky-
seessä ovat aluevaalit, 
joiden merkitys on mo-
nelle äänestäjälle epä-
selvä.

THL:n arvion mu-
kaan vaaleissa äänestä-
misessä on vain vähäi-
nen koronariski. Ää-

nestystilanne on nopea 
ja mikäli noudatetaan 
turvallisuusmääräyksiä, 
voi äänestäminen ta-
pahtua kohtuullisen tur-
vallisesti.

Ei muuta kuin 
”uurnilla tavataan”.

Toimitus

Korona vie vaalityön loppukirin verkkoon ja lehtimainontaan

Hyvinvointialueet aloitta-
vat toimintansa 1.1.2023, 
jolloin sosiaali- ja ter-
veyspalvelut sekä pelas-
tustoimi siirtyvät kun-
nilta hyvinvointialueille. 
Aluevaltuustot valitaan 
jo vuoden 2022 alussa, ja 
niiden toiminta käynnis-
tyy 1.3.2022. Vuosi 2022 
käytetään hyvinvointialu-
eiden hallinnon järjeste-
lyyn ja varsinaisen toi-
minnan valmisteluun.

Keskeinen valmis-
teltava ja toteutettava asia 
on henkilöstön siirtämi-
nen kunnan työtehtävistä 
hyvinvointialueille. Kes-
ki-Suomessa siirtyy noin 
10 000 henkilöä. Siirto 
toteutetaan liikkeen luo-
vutuksen periaatteiden 

mukaisesti, eli henkilöstö 
siirtyy uudelle työnanta-
jalle ns. vanhoina työnte-
kijöinä, entisin palvelus-
suhteen ehdoin. Näin on 
säädetty kesäkuussa 2021 
voimaan tulleessa sote-
lainsäädännössä.

Tukipalveluissa toi-
mivista henkilöistä siir-
tyvät hyvinvointialueil-
le ne, joiden työtehtävis-
tä vähintään puolet liittyy 
kunnilta pois lähteviin 
palveluihin. Tukipalvelu-
ja ovat mm. ruokahuolto, 
siivous, toimistopalvelut 
ja ICT-palvelut.

Siirron tapahduttua 
palkat harmonisoidaan, 
mikä todennäköisesti hie-
man korottaa nykyistä 
kokonaispalkkakustan-

nusta. On kuitenkin tär-
keää, että samalla työnan-
tajalla maksetaan vaati-
vuudeltaan samasta työs-
tä samaa palkkaa. Sitä 
edellyttää lainsäädäntö, 
mm. tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuuslaki. Palkkojen 
yhteensovittamisella on 
lisäksi positiivinen vai-
kutus työhyvinvointiin ja 
myös työtuloksiin.

Palkkaharmonisoin-
tia voidaan suunnitel-
la tarkemmin sitten, kun 
uudet hyvinvointialu-
eiden virka- ja työehto-
sopimukset saadaan so-
vittua Kuntatyönantaja 
KT:n ja työntekijäpuo-
len pääsopijajärjestöjen 
kanssa. Ennen vuoden 
2023 alkua sopimusten 

täytyy olla kunnossa.
Kaiken kaikkiaan 

työntekijöiden hyvin-
voinnista tulee muutosti-
lanteessa huolehtia mah-
dollisimman hyvin. Joku 
on osuvasti sanonut, että 
isoissa muutostilanteissa 
työntekijällä on vain yksi 
kysymys: ”Miten minul-
le käy?” Tähän kysymyk-
seen hyvinvointialueen 
on työnantajana kyettävä 
ymmärrettävästi vastaa-
maan.

Juha Paananen
aluevaaliehdokas (sd.)

Hyvinvointialueen on 
huolehdittava henkilöstöstään

Miksi 
olet ehdokkaana?
  
-Haluan vaikuttaa ja olla 
mukana muutosten ja 
päätösten teossa. Työs-
säni näen jatkuvasti epä-
kohtia sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa ja sik-
si tilanne pitää korjata. 
Olen mukana myös sik-
si, että vaikuttaminen on 
mielenkiintoista ja haas-
tavaa. Pidän haasteista, 
ne kehittävät ja pitävät 
minut vireänä. Olen ollut 
mukana Jyväskylän kun-
tavaaleissa kolme kertaa. 
Minulla on aiempaa ko-
kemusta työskentelystä 
perusturva-, rakennus- ja 
ympäristölautakunnissa.

Mitä teet työksesi?

- Olen tehnyt sosiaalityö-
tä 20 vuotta eri kehittä-
misprojekteissa, eri or-
ganisaatioissa, eri kult-
tuuriympäristöissä ja eri 
ikäisten kanssa. Viimeiset 
13 vuotta olen keskitty-
nyt Monikko ry:n kehittä-
miseen (www.monikko-
yhdistys.com), ja erityi-
sesti keskisuomalaisille 
ikääntyville vieraskieli-
sille suunnattuun Paloma 
-hankkeeseen. Toiminnan 
tavoitteena on lisätä koh-
deryhmän hyvinvointia 
ja ehkäistä syrjäytymistä. 
Toiminnan alkuvaihees-
sa (2008) kyseinen, hy-
vin heterogeeninen koh-
deryhmä oli näkymätön 

eikä heitä näkynyt pal-
veluiden käyttäjinä, vaik-
ka heillä oli arjen haastei-
ta paljon. Paloma on tuo-
nut Keski-Suomessa esiin 
ryhmän ongelmat ja eri-
tyistarpeet, esim. Suomen 
kielen heikko osaaminen, 
epätietoisuus palvelujen 
tarjonnasta ja saatavuu-
desta, sekä muita esteitä 
yhteiskuntaan integroi-
tumisesta ja osallisuuden 
kokemuksesta. Huomi-
oitavaa on, että kyseessä 
olevan vähemmistöryh-
män määrä ja ongelmat 
kasvavat jatkossakin ai-
heuttaen paineita sosiaa-
li- ja terveyspalveluille 
”jo huomenna”. Tämän 
vuoksi pitää tehdä konk-
reettisia muutoksia hy-

vinvointialueiden strate-
giassa ja sosiaali -ja ter-
veyspalvelujärjestelmäs-
sä. Yhdenvertaisuus kuu-
luu kaikille ja ko. kohde-
ryhmän on tuottava näky-
väksi. Äidinkielisten so-
siaali -ja terveyspalvelu-
jen järjestäminen hyvin-
vointialueella on ensim-
mäinen askel vieraskie-
listen ikäihmisten hyvin-
voinnille. Vanhus- ja mo-
nikulttuurityön asiantun-
tijana olen varma tämän 
askeleen tärkeydestä.

Koulutus

-Taustaltani olen diplomi-
insinööri elokuva- ja va-
lokuva-alalta. Kyseisen 
koulutuksen olen saanut 

Pietarissa, josta olen ko-
toisin. Työn ohella olen 
ollut opiskellut Jyväsky-
län yliopistossa sosiaa-
lityötä ja tehtynä on so-
siaalityön-, kansalaistoi-
minnan-, gerontologian- 
ja kieliopintoja. Tavoit-
teenani on saada sosiaali-
työntekijän pätevyys.

Vapaa-aika ja harras-
tukset

Vapaa-aikaa vietän per-
heen, sukulaisten ja ystä-
vien kanssa sekä rentou-
dun opiskelun, musiikin 
ja liikuntaharrastusten 
parissa.

Haastattelijana
Raimo Rajanen

Vanhus- ja monikulttuurityö vaatii panostusta
Alina Ahtamo:
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Miksi olet ehdolla 
aluevaaleissa?

Uskon, että koke-
muspohja, joka minulla 
on, on äärimmäisen ar-
vokas lähtiessämme ra-
kentamaan Keski-Suo-
men hyvinvointialueen 
palvelukokonaisuutta.

Jos halutaan, voi-
daan sote-palveluja ra-
kentaa aivan uudelle 
pohjalle. Tämä minua 
kiehtoo. Haluan vai-
kuttaa tehtävään ratkai-
suun. Olen toiminut yli 
20 vuotta sosiaali- ja ter-
veysalan kentällä luot-
tamustehtävissä, joista 
neljä vuotta Jyväskylän 
sosiaali- ja terveyslau-
takunnassa, yli kymme-
nen vuotta sairaanhoi-
topiirin hallituksessa ja 
neljä vuotta pelastuslai-
toksen johtokunnan pu-
heenjohtajana.

Mitkä ovat mielestäsi 
suurimmat haasteet?

Suurin haaste lie-
nee maaseutukuntien ja 
kaupunkien intressien 
yhdistämisessä toimi-
vaksi järjestelmäksi. Jo-
kainen kunta haluaa tie-
tenkin oman lääkärinsä, 
terveysasemansa sekä 
paloasemansa. Haas-
te on jakaa niukkenevat 
resurssit oikein ja järke-
västi. On pakko tehdä 
viisaita, jopa rohkeita 
valintoja.

Seiniin ei kannata 
satsata enempää kuin on 
järkevää. Nykyajan etä- 
ja mobiiliratkaisut täy-
dentävinä palvelukon-
septeina ovat hyviä ja 
käyttökelpoisia. Ne ei-

vät kuitenkaan voi kor-
vata kokonaan perintei-
siä palveluja.

Toinen haaste, joka 
nousee esille, on perus-
terveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon vä-
lisen kuilun hävittämi-
nen. Tarvitsemme jous-
tavuutta ja avarakatsei-
suutta.

Kolmantena voi-
simme pohtia sitä, mil-
laista porua syntyy sii-
tä, kun kunta, joka pe-
rinteisesti on päättänyt 
omista asioistaan, jou-
tuu nyt antamaan re-
surssinsa kaikkien käyt-
töön. Vastarintaa syntyy 
aivan varmasti. Maa-
kuntalaajuisen järjestel-
män synnytys ei käy ki-
vutta.

Pieni kunta on vas-
tannut omasta tervey-
denhuollon järjestämi-
sestään niukoilla resurs-
seillaan; yksikin syöpä-
sairas on saattanut hei-
lauttaa koko kunnan 
budjettia.   Mielestäni 
soteuudistus olisi pitä-
nyt tehdä jo vuosia sit-
ten, mutta perustuslailli-
sista syistä sopivaa mal-
lia ei oikein löytynyt.

  Asuin lähiössä-
ni Lohikoskella asuu 
viitisen tuhatta ihmis-
tä. Keski-Suomessa on 
useita kuntia, joiden 
asukasmäärä on tätä 
huomattavasti pienem-
pi. Tasa-arvon nimissä 
uudet päättäjät eivät voi 
lähteä siitä, että palve-
lut tarjotaan vain siellä 
missä on fyysisesti eni-
ten ihmisiä. Myös syrjä-
seudut on turvattava. Se 
vaatii päättäjiltä rohke-
utta ja kokeilunhalua.

Jos äänestää Tony Mel-
villeä, mitä äänestäjä 
saa sotealan osaamisen 
lisäksi?

Pelkkä sotealan ko-
kemus ei tulisi olla ai-
noa peruste ehdokasva-
linnalle. Päätöksenteki-
jältä vaaditaan laajaa yh-
teiskunnallista näkemys-
tä, kokemusta erilaisista 
luottamustehtävistä sekä 
mielellään myös elin-
keinoelämän ja talous-
hallinnon tuntemusta. 
Kansainvälinen koke-
muskaan ei liene pahit-
teeksi. Se antaa palvelu-
järjestelmän kehittämi-
selle hyvää vertailupoh-
jaa. Esimerkiksi Britan-
niassa terveydenhuol-
tojärjestelmä on hieno: 
terveyskeskusmaksu-
ja ei ole ja lääkkeillä on 
kohtuullinen vakiohin-
ta. Voisiko tähän päästä 
myös Keski-Suomessa?

Mitkä ovat ilon aiheita 
omalla uralla?

Kuntapolitiikassa 
olen ollut pitkään. Kun-
tapolitiikka on joukkue-
peliä, yksin ei saavuteta 
suuria asioita. Erityinen 
ilon aihe on luonnolli-
sesti Sairaala Novan ai-
kaansaaminen ja sairaa-
lan oman ruokahuol-
lon turvaaminen. Asiaan 
kykenin vaikuttamaan 
paljon - alkuperäisessä 
suunnitelmassa keittiötä 
ei sairaalassa ollut.

Mitä teet, kun sinulla 
on omaa aikaa? 

Minulla on kaksi 
vahvaa harrastusta, golf 

Tony Melville

sekä valo- ja videokuva-
us. Ja tietenkin jälkim-
mäiseen liittyen sosiaa-
linen media, sen hallinta 
ja käyttö. Luonnossa on 
myös mukava liikkua. 
Viime aikoina vapaa-ai-
ka on ollut vähissä: ke-
säkotimme on raken-
teilla Jyväskylän lähel-
lä. Perinteisen brittijät-
kän vahvuuksiin ei juu-
ri kuulu rakentaminen, 
mutta senkin opettelu on 
mukavaa.

Miten tulit mukaan 
rallikuvioihin?

Ralliradiota kehi-
tettiin alun perin Radio 
Jyväskylässä. Tarvit-
tiin myös englanninkie-
listä ohjelmaa ulkomai-
sia rallivieraita varten. 
Radio Keski-Suomessa 
YLE:lla oli myös rallira-
dionsa, mutta ei englan-
ninkielistä ääntä. Kun 
olin itse freelancerina 
aluejohtaja Ilkka Pekka-
la ehdotti, että aloittai-
sin englanninkielisenä 
toimittajana YLE:n ral-
liradiossa. Siitä se lähti 
ja sitä onkin riittänyt yli 
kaksi vuosikymmentä.

Sinulla on YouTube-
kanava viinistä. Eikö 
Britannia ole perintei-
sesti olutmaa?

Britannia on olut-
maa. Monet eivät tiedä, 
että britit ovat pyörittä-
neet vuosisatoja viini-
kauppaa Ranskassa ja 
Portugalissa. Itse opis-
kelin aikoinaan Saksassa 
ja Ranskassa, jotka mo-
lemmat ovat viinimaita. 
Viini ei ole minulle mi-
tenkään elitistinen asia. 
Haluan kanavani myö-
tä saattaa hyvät viinit ja 
viinitietoisuuden kaik-
kien ulottuville. Hyvän 
ruuan kanssa hyvä viini 
on ruokakulttuuria par-
haimmillaan. 

Millainen perhe ja koti
sinulla on?

   Vaimoni  Pirkko 
toimii johtajana ELY-
keskuksessa.   Minulla
la on täysi-ikäinen poi-
ka ja vaimoni nuorin ty-
tär asuu meillä, parita-
lossamme Lohikoskel-
la. Viime aikoina olem-
me koronan takia olleet 
enimmäkseen etätöissä.

Mikä asia kaipaisi 
pikaista korjausta 
Suomessa?

Somen perussävel 
on kääntynyt kovin mol-
livoittoiseksi ja usein 
inhottavaksikin. Monis-
sa maissa toimittajat 
ovat ahtaalla ja tekevät 
työtään henkensä uhal-
la. Vihapuheen yleisty-
minen Suomessakin on 
huolestuttavaa – siitä pi-
täisi päästä eroon. Sa-
nanvapaus ja vapaa tie-
donvälitys pitää ehdot-
tomasti turvata. Se on 
demokratian perusedel-
lytys. 

Mitä haluaisit vielä 
sanoa?

Uskon että Keski-
Suomella on erittäin hy-
vät mahdollisuudet ra-
kentaa kestävää hyvin-
vointia; onhan meillä 
valtavasti ICT-osaamis-
ta, hyvinvointitutkimus-
ta ja -teknologiaa. Upea-
na esimerkkinä mainit-
takoon vaikkapa globaa-
listi tunnettu hyvinvoin-
titeknologiayrityksem-
me Firstbeat.

Hyvinvointialue hakee muotoaan

Tony Melvillen työhuone kotona toimii studiona, josta voi striimata lähetyksiä 
vaikkapa tulevista vaaleista. Kuva: Pirkko Melville.

Haastattelu ja kuva:
Jouni Pänkäläinen
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Suomen linnuista osa 
on muuttolintuja, jot-
ka joka vuosi sään-
nöllisesti saapuvat 
meille keväisin, pe-
sivät ja lähtevät syk-
syllä takaisin talveh-
timisalueille etelään. 
Osa on paikkalintuja, 
jotka viihtyvät meil-
lä läpi vuoden. Mutta 
on myös jotakin näi-
den väliltä eli vaellus-
linnut.

Vaelluslinnut ovat 
normaalisti paikkalin-
tuja, mutta aika ajoin 
ruoka niiden normaa-
leilla esiintymisalu-
eilla käy vähiin, jol-
loin ne lähtevät etsi-
mään syömistä muu-
alle. Vaelluksen voi 
käynnistää myös se, 
että pesintä onnistuu 
hyvin. Tällöin nuorten 
lintujen syntymäalu-
een reviirit täyttyvät ja 
osan on lähdettävä et-
simään uusia alueita. 
Vaellukset tapahtuvat-
kin yleensä pesimis-
ajan jälkeen, syksyn ja 
talven aikana.

Vaelluslintuja ovat 
mm. tilhi, taviokuurna, 
pähkinänakkeli, hip-
piäinen, urpiainen ja 
pähkinähakki. Myös 
tikat, käpylinnut (pik-
ku-, iso- ja kirjosiipi-
käpylintu), pöllöt sekä 
jotkin tiaiset (erityises-
ti kuusitiainen) vaelta-
vat. Pyrstötiainenkin 
kuuluu vaeltaviin lin-
tulajeihin. Nimestään 
huolimatta se ei kuulu 
tiaisten heimoon, vaan 
on Suomessa ainoa 
oman heimonsa (Aegi-
thalidae) edustaja.

Pihlajanmarjoja on 

tänä talvena eteläises-
sä ja keskisessä Suo-
messa runsaasti, talvel-
la 2020-21 taas marjo-
ja oli niukasti. Tästä 
syystä vaikkapa tavio-
kuurnia on tänä talve-
na nähty Keski-Suo-
messakin paljon, mut-
ta viime talvena ei juu-
ri ollenkaan. Pöllöjen 
vaelluksiin vaikutta-
vat suuresti myyrien ja 
muiden piennisäkkäi-
den kantojen vaihtelut 
eri alueilla.

Vaelluksille on omi- 
naista epäsäännöllinen
syklisyys. Puhutaan
tiettyjen lajien  "vael- 
lusvuosista”. Esimer-
kiksi Siperiassa pesivän
pähkinänakkelin yksi
kuuluisa vaellusvuosi
(syksy-talvi) oli 1995-
1996,  jolloin niitä 
tavattiin laajasti ympä-
ri Suomea. Edelleen ne 
ovat meillä vuosittaisia 
vierailijoita.

Lintuharrastajal-
le vaelluslinnut tuovat 
syksyisiin ja talvisiin 
luontoretkiin uutta pi-
ristystä ja mielenkiin-
toa. Ehkäpä seuraaval-
la retkellä törmään la-
pinpöllöön.

Linnut vaeltavat

Huonoina myyrävuosina hiiripöllöt vaeltavat Pohjois-
Suomesta kohti etelää, ja silloin niitä näkee Keski-
Suomessakin. Tämä yksilö on kuvattu Jyväskylässä 
lokakuun lopussa 2021. (Kuva: Juha Paananen)

Juha Paananen
lintuharrastaja 
Lohikoskelta

Pohjoisessa pesivä taviokuurna kuuluu varpuslintui

-

hin, vaikka se joskus sekoitetaan käpylintuihin. Se 
on värikäs lintu. Kuvassa on naaras, joka on pääosin 
kellanoranssi; koiras on vadelmanpunainen. (Kuva: 
Juha Paananen)

KUNTAMINISTERI 
SIRPA PAATERO

PALOKAN TORILLA 
TI 11.1. KLO 10

www.demaritjkl.fi

koronatilanteesta johtuen: tarkista mahd. muutokset verkosta demaritjkl.fi
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Jouko Räsäsen työt ovat 
paitsi taidetta, myös var-
sinaista ”ympäristötaidet-
ta”.

Kierrättäminen on 
tänä päivänä usein esillä 
ihmisten puheissa. Ihmis-
kunta elää yli maapallon 
kantokyvyn. Elämme joka 
vuosi neljä kuukautta ve-
laksi luonnolle.                                                

Huhtasuon Ilonas-
sa eläkepäiviä viettävä 
entinen kone- ja sähkö-
tekniikka-alan töitä ko-
timaassa ja ulkomailla 
tehnyt Jouko Räsänen on 
hyvä esimerkki siitä mi-
ten voi kierrättää. Hän 

aloitti miniatyyri- ja pie-
noismalliharrastuksen ai-
van sattumalta yli kolme 
vuotta sitten. 

Taidokkaat, sormi-
näppäryyttä, hahmotusky-
kyä ja pitkää pinnaa vaati-
vat työt syntyvät aina yöl-
lä. Jouko kertoo työsken-
televänsä yöllä miniatyy-
riä rakennellen noin 1-1,5 
tuntia kerrallaan. Aamulla 
tulee sitten nukuttua vä-
hän pitempään. 

- Kierrättäminen tu-
lee siitä että käyttämäni 
materiaali on melkein aina 
kerran jossakin käytettyä. 
Paperia, pahvia, muovia, 

rautalankaa, narua, rul-
lia, nappeja, lasia, purk-
keja, kiviä ja muita luon-
non materiaaleja. Maalia, 
vesiväriä, akryylivärejä, 
liiman, valaisimia ja pa-
ristoja joutuu ostamaan. 
En tee piirustuksia etukä-
teen. Työ hahmottuu ku-
vaksi ja elää mielessä sitä 
tehdessä. Purjelaiva on 
ainoa, johon olen tehnyt 
piirustukset ennen raken-
tamista. Yhden työn teke-
miseen menee keskimää-
rin kolme viikkoa. Niitä 
on kertynyt useita kym-
meniä. Viimeksi rakensin 
tämän Lohikosken työvä-

entalon, joka rakennettiin 
Kolikkotielle 1909 ja pu-
rettiin 1966. Siinä työssä 
oli työlästä lukuisten ik-
kunoitten tekeminen, Jou-
ko Räsänen kertoo.

Ja talo on taidokkaas-
ti tehty pienimpiä yksityis-
kohtia myöten. Ovenkah-
va on tulitikun rikkipää.                                                                                                                             
Joukon työt ovat usko-
mattoman taidokkaita, on 
vaikea uskoa että esimer-
kiksi joku puunoksa ei ole 
puuta vaan paperia.

Teksti ja kuva  Raimo 
Rajanen   

Sote-uudistusta on val-
misteltu huolella. Kun-
tien eriytymisen sekä 
väestön vanhenemisen 
ja kaupungistumisen 
myötä monien kuntien 
hartiat kävivät liian ka-
peiksi sotepalveluiden 
tuottamiseen ja rahoit-
tamiseen. Samalla ter-
veyden- ja sosiaalihuol-
lon palveluissa on ollut 
monta loikkaa otetta-
vana; mm perustervey-
denhoidon ja erikois-
sairaanhoidon sekä so-
siaalitoimen palvelui-
den integraatio tai digi-
talisaatio. Kaikki nämä 
tuovat sekä tehokkuutta 
että sujuvuutta niin asi-
akkaan kuin palveluiden 
järjestäjän näkökulmas-
ta. Usean hallituskauden 
ja hallituspohjan sorvaa-
misen tulos on vihdoin 
VALMIS; aluevaalit jär-
jestetään 23.1. ja sote- 
sekä pelastuspalvelui-
den järjestämisvastuu 
siirtyy alkaville hyvin-
vointialueille 1.1.2023. 
Sotevaalit ovat vihdoin 
täällä.

Tutkimusten mu-
kaan julkisista palve-
luista suomalaisille 
sote-palvelut ovat kaik-
kein tärkeimpiä. Kun-
tien budjeteista ja hen-
kilöstöstä nämä palve-
lut ovat merkinneet noin 
puolikasta. Toki jo pit-
kään suuri osa kunnista 
on järjestänyt palvelut 
yhteistyössä mm. sai-
raanhoitopiirien pohjal-
le rakennetuissa kun-
tayhtymissä. Nyt ensim-

mäistä kertaa suoma-
laiset pääsevät äänes-
tämään päättäjät näille 
palveluille suorilla vaa-
leilla. Tämä vahvistaa 
demokratiaa sekä avoi-
muutta.

Tulossa on jo toiset 
suomalaiset vaalit, joi-
ta koronapandemia var-
jostaa. Kunnat vastaavat 
vaalien järjestelyistä. 
Vaalien terveysturval-
lisuutta on suunniteltu 
yhteistyössä oikeusmi-
nisteriön kanssa ja vilpi-
tön toiveeni on, että ih-
miset tulevat vaaliuur-
nille haastavasta ajas-
ta huolimatta. Kyse on 
kansalaisten tasa-arvoi-
sista palveluista ja am-
mattitaitoisen henkilös-
tön jaksamisesta.

Meitä suomalaisia 
kiinnostaa kuinka sosi-
aali-, terveys- ja pelas-
tuspalvelut järjestetään. 
Missä tulevaisuudes-
sa löytyvät lähipalve-
lut ja kuinka kauas on 
matkustettava erikois-
sairaanhoitoon? Miten 
hyvinvointia alueella-
ni edistetään, miten esi-
merkiksi perheet saavat 
kriisitilanteissa apua, 
millaisia mielenterveys-
palveluita on saatavilla, 
kuinka paljon koulujen 
oppilashuollolla on re-
sursseja? Näistä kaikista 
asioista pääsemme päät-
tämään tammikuussa. 
Muista käyttää ääntäsi.

Sirpa Paatero
Kuntaministeri

Sotevaalit ovat täällä
Kuntaministeri Sirpa Paatero:

Vanha työväentalo herää henkiin
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lEo niinikoski
Joutsa
koulutuspäällikkö, eläkeläinen

sinna norola
Jyväskylä
opiskelija

kimmo oJala
Jyväskylä
toimitusjohtaja

pEkka ouli
Äänekoski
digitaalisten oppimis-
ympäristöjen asiantuntija

Jan niEmi
Keuruu
merkonomi

JuHa paananEn
Jyväskylä
lehtori, eläkeläinen

kari parviainEn
Toivakka
eläkeläinen

tarmo pEkonEn
Laukaa
koneasentajamestari

tuula pEltonEn
Jämsä
erityisluokanopettaja, KM

Jorma poti
Jämsä
kiinteistönhoitaja, yrittäjä

sanna raJala
Jämsä
sairaanhoitaja

riikka rantanEn
Jyväskylä
lehtori, YTM

marko rautiainEn
Uurainen
Kengitysseppä

aHti ruoppila
Jyväskylä
alue- ja järjestöasiantuntija

HEiDi saarinEn
Jämsä
sairaanhoitaja

yrJö saikkonEn
Jyväskylä
eläkeläinen

JEnni sorsa
Jyväskylä
kokki, myyjä

HEnry träff
Keuruu
sähköasentaja

carita tuominEn
Saarijärvi
yhtk. aineiden opettaja

sami tuominEn
Saarijärvi
hitsaaja, pääluottamusmies

mika tupala
Joutsa
prosessinhoitaja

JarKKo Veijanen
Jyväskylä
projektipäällikkö

JoHanna vErtainEn
Äänekoski
lähihoitaja
pääluottamusmies

Esa viHtonEn
Konnevesi
lähihoitaja

vExi virtanEn
Hankasalmi
YTM

kirsi vuorEnmaa
Jyväskylä
yrittäjä, eläkeläinen

kari parkkonEn
Pihtipudas
eläkeläinen

markku puro
Keuruu
lääkäri

sEppo ruotsalainEn
Äänekoski
s/a käynninvarmistaja

eija Tuohimaa
Jyväskylä
artesaani

Hilma vEpsäläinEn
Viitasaari
sairaanhoitaja AMK, 
lähihoitaja

Emma pEsonEn
Jyväskylä
yhteisöpedagogi

tanJa piHlaJa
Jyväskylä
perhe- ja paripsykoterapeutti
yrittäjä

maija PiiTulainen
Äänekoski
kunnallisneuvos
lausuntataitelija

villE rautiainEn
Saarijärvi
FM

Jari ritsilä
Jyväskylä
KTT, dosentti

liisa särKijärVi
Jyväskylä
eläkeläinen, luonto- ja eräopas

Jyrki tappEr
Jyväskylä
eläkeläinen

lEo turunEn
Jyväskylä
sosiaalityöntekijä

JuHa urpilainEn
Kinnula
insinööri

sDp - piDEtään Huolta toisistammE.

228 229 230 231227226225

242 243 244 245241240239

235 236 237 238234233232

256 257 258 259255254253

249 250 251 252248247246

220 221 222 223 224
alEksi murtoJärvi
Jyväskylä
opiskelija, yrittäjä

tanJa mäntynEn
Jyväskylä
sairaanhoitaja, opiskelija

218 219

aluEvaalit 2022      löydä oma ehdokkaasi:  sdp.fi/aluevaalit   
Ennakkoäänestys 12.-18.1.  vaalipäivä 23.1.
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tavan erityisesti se, että 
alueen luontoarvot jäävät 
rahan ja rakentamisen jal-
koihin.

Palokanorren ja siihen 
liittyvien väylien lähelle 
on viime vuosina raken-
nettu runsaasti asuinta-
loja, mutta myös  kau-
pallisia palveluja. Alu-
eelle on avattu mm. 

Lidl, Palokan kauppa-
keskus, K-rauta, ABC- 
liikenneasema ja Kodin 
Terra rautakauppa. 

Liikennemäärät Pa-
lokanorrella ovat kasva-
neet voimakkaasti. Val-
tatien 4 ja Palokanor-
ren ramppien liikenne 
ruuhkautuu ajoittain pa-
hasti alueella ja autojo-
not ulottuvat hetkittäin 
moottoritielle saakka ja 
aiheuttavat vaaratilan-
teita. 

Palokanorrelle on  
laadittu uusi tiesuunni-
telmaluonnos. Siinä Pa-
lokanorrella on  idästä 
länteen Ruokkeen suun-
taan kaksi ajokaistaa Jo-
kelantien ja Saarijärven-
tien liittymien välille ja 
lännestä itään yksi ajo-
kaista. 

Moottoritien erka-
nemisrampeille raken-
netaan kaksi saapuvaa 
kaistaa ja kiertoliitty-

mät parannetaan osittain 
kaksikaistaisiksi turbo-
kiertoliittymiksi. 

Yhdistetty jalka-
käytävä-pyörätie muu-
tetaan ajokaistaksi Palo-
kan risteyssillalla. Uusi 
kevyen liikenteen silta 
tulee sijaitsemaan ny-
kyisen risteyssillan ete-
läpuolella.

Suunnitelman yh-
teydessä myös nykyi-
siä kevyen liikenteen 
alikulkukäytäviä uusi-
taan. Ritopohjantien - 
Palokanorren liittymään 
suunnitellaan uusi kier-
toliittymä.

Palokanorren ja sii-
hen liittyvien ramppien 
sekä katu- ja tonttiliit-
tymien toimivuuden pa-
rantamista esitetään vai-
heittain.Nyt tiesuunni-
telmassa esitettävät rat-
kaisut ovat ns. ensim-
mäisen vaiheen ratkai-
suja. Lopullisessa vai-

heessa maantie 16685 
(Palokanorsi) tulee ole-
maan kaksikaistainen. 
Tämän ratkaisun pitäisi 
hoitaa ennustettu liiken-
nemäärä alueella vuo-
teen 2040 asti.

Toivottavasti suun-
nitelmat toteutuvat no-
peasti. Karrikoiden voisi 
sanoa, että meillähän on 
Palokassa pikkukaupun-
gin kokoinen taajama, 
jossa on suurkaupungin 
liikenneongelmat.

Paavo Luukkonen 
kunnallisneuvos

PALOKKA

Pappilanjoen kerrostalokaava puhuttaa

Viralliselta nimeltään 
Jokelantien alueen kaava 
tuli vireille 9.11.2021. Ase-
makaavan muutos koskee 
42. kaupunginosan kortte-
lia 11sekä virkistysaluetta.

Suunnittelu-alue si- 
jaitsee Jokelan alueella 
Palokassa, noin 5 kilo-
metrin päässä Jyväskylän 

keskustasta. Alue rajautuu 
Palokanorteen, Jokelan-
tiehen ja -kujaan ja idässä 
virtaa Pappilanjoki.

Kaavamuutosta on 
hakenut maanomistaja, 
Jyväskylän seurakunta. 
Perusteluiksi asemakaavan 
muuttamiselle on esitetty, 
että tontin omistajuus on 

vaihtumassa ja nykyinen 
ajantasakaavan asemakaa-
vamääräys halutaan muut-
taa asuntorakentamisen 
sallivaksi.

Virallisissa kaava-
asiakirjoissa todetaan seu-
raavaa:

 ...kaavamuutoksen 
tavoitteena on täydentää 
Jokelan aluetta arkkiteh-
tuuriltaan korkeatasoi-
sella asuinrakentamisella. 
Rakentaminen tulee olla 
kerrostalovaltaista, johon 
sekoitetaan myös pienem-
pää mittakaavaa, kuten 

kytkettyjä pientaloja tai 
rivitalorakentamista. Kaa-
vamuutoksen tueksi laadi-
taan asumisohjelma, jonka 
tavoitteena on varmistaa 
laadukkaan ja yhtenäisen 
rakentamisen toteutumi-
nen pitkälläkin aikajän-
teellä....

Tonttijako hyväksy-
tään asemakaavan yhte-
ydessä ja maankäyttöso-
pimus laaditaan kaavan 
laadinnan yhteydessä

Paikalle kerääntynyttä 
väkeä tuntui huolestut-

Asemakaavamuutoksesta järjestettiin tapaaminen suunnittelualueella Jokelantiellä ke 24.11.2021 klo 17:00. Pikkupakkasesta huolimatta paikalle oli kerääntynyt melkoi-
nen määrä väkeä. Asiasta käytiin välillä kiivastakin keskustelua. Lämmikettä päättäjät jakoivat glögin muodossa auton takakontista. Kuvat: Jouni Pänkäläinen

Jyväskylän kaupunkiseurakunnan omistama Pap-
pilanjoen ranta on ollut alueen asukkaille kappale 
kaunista luontoa keskellä kaupunkimaista asuin-
aluetta. Nyt alueelle kaavaillaan alustavasti peräti 
l8 kerrostaloa. 

Myös maskeja näkyi 
paikalla olleilla.

Arkkitehtipalvelun 
edustajaa Jan Niukkasta 
tentattiin hankkeesta.

Huuskot olivat saapuneet  
tilaisuuteen.

Palokan liikenneongelmiin ratkaisuja
Palokan Orren liikenneongelmat ovat laajal-
ti tiedossa. Huolta herättää nyt se, että mikä-
li liikenneongelmia ei ratkaistaisi ennen Pappi-
lanjoen asuntoalueen rakentamista, liikenneon-
gelmat entisestään pahenisivat. Onneksi nyt on 
”valoa tunnelin päässä” uusien suunnitelmien 
muodossa.

kartta: Väylävirasto
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Hyvän elämän perus-
edellytys on turvalli-
suus. Se on myös on ih-
misen perustarve sekä 
perustuslaissa määritet-
ty oikeus. Turvallisuus 
koostuu toimivista ter-
veyspalveluista, luotet-
tavasta ja tehokkaasta 

palo- ja pelastustoimes-
ta sekä ensihoidosta. 
Myös poliisi on huoleh-
timassa kansalaisten tur-
vallisuudesta. Mukaan 
pitää liittää turvallinen 
ja toimiva  potilastieto-
järjestelmä, joka kattaa 
kaikki terveyspalveluja 

käyttävät tahot. Kaikki-
en näiden asioiden pitää 
toimia hyvin, jotta luot-
tamus yhteiskuntaan on 
olemassa. Ja tästä me 
äänestämme aluevaa-
leissa.

Sote-uudistuksen 
myötä kunnilta siirtyy 

merkittäviä lakisääteisiä 
tehtäviä uusille hyvin-
vointialueille, sosiaali- 
ja terveyspalveluiden li-
säksi myös pelastustoi-
mi ja ensihoito. Nämä 
asiat eivät ole enää siis 
kunnallisen päätöksen-
teon piirissä, ei myös-
kään niiden rahoitus.

Yksi tärkeimmis-
tä kysymyksistä uudes-
sa järjestelmässä on se, 
millä tavoin sote- ja pe-
lastuspalveluiden yh-
teistyö toimii jatkossa. 
Miten varmistamme pe-
lastuspalveluiden rahoi-
tuksen ja sopimuspalo-
kuntien toiminnan tule-
vaisuudessa?

Omasta kokemuk-
sesta tiedän, että pe-
lastustoimen työnteki-
jöitä huolettaa jo ny-
kyisinkin pelastuspal-
velujen kattavuuteen, 
työvoimapulaan sekä 
rahoitukseen liitty-
vät kysymykset. Lisäk-
si perustyötä,ihmisten 
pelastamista, hoitamis-
ta ja auttamista, pitäisi 
pystyä tekemään tehok-
kaasti. Tämä vaatii osaa-

vaa tarkastelua, kun toi-
minnat menevät saman 
katon alle.

Oma lukunsa ovat 
myös kriittiset tietojär-
jestelmät, joita tullaan 
uudistamaan miljardeil-
la euroilla tulevaisuu-
dessa. Aikataulu on kii-
reinen ja kysymys poti-
lasturvallisuudesta he-
rättää huolta.

Sote-uudistukses-
sa on pidettävä mieles-
sä ensihoito- ja pelastus-
palvelut sekä turvalliset 

tietojärjestelmät. Alue-
valtuustoissa tarvitaan 
monien eri alojen osaa-
mista ja aluevaltuus-
tot päättävät kokoluo-
kaltaan ja merkityksel-
tään valtavista asioista. 
Tavallisen ihmisen elä-
mään ja arkeen vaiku-
tukset näkyvät vasta vii-
veellä.

Markku Kytömäki
Palomies

Aluevaaliehdokas sd.
Palokka

Aluevaaleissa äänestetään arjen turvallisuudesta

TIKKAKOSKI

Nopeisiin ja tehokkaisiin terveyspalveluihin kuuluu ensihoito. Kuva: Pexzels.com

Jopa seitsemän kym-
menestä kansalaisesta 
on huolissaan hoitajien 
jaksamisesta hoitotyös-
sä. Eniten huolta aiheut-
taa hoitoon pääsy ja hoi-
don aloituksen viivästy-
minen. Ja aivan aiheelli-
sesti. Aluesuunnitelmis-
sa hoitoon pitää päästä 
viikossa hoidon tarpeen 
toteamisesta. Tavoitteen 
ja todellisuuden välil-
lä tuppaa olemaan mel-
koinen ”käppi” eikä tu-
levaisuuskaan lupaa mi-
tään hyvää.

Hoitajien määrä vä-
henee koko ajan kun 
suuri joukko, jopa kym-
menniä tuhansia,  jää 
eläkkeelle lähivuosien 
aikana. 

Alan osaajien kou-
luttamisessa vajeen kat-
tamiseksi on valtaisa 
haaste. Yksistään kou-
lutuspaikkojen lisäämi-
nen ei riitä, sillä koulu-
tukseen ei ole riittävästi 
tulokkaita, syynä hoito-
työn huono maine. 

 Pahin on tilanne 
kotipalvelussa, hoita-

jalle on annettu jopa 12 
asiakasta päivää kohti. 
Yksi hoitaja ei miten-
kään voi normipäivän 
aikana kiertää jokaisen 
luona siten, että tehdys-
tä työstä jäisi hyvä maku 
työn tekijälle ja palvelun 
saajalle. 

Tieto hoiva-alan 
ongelmista leviää. Lop-
puunpalaneet  hoiva-
työn tekijät joko hoi-
pertelevat paikasta toi-
seen uupuneina, pyrki-
vät vaihtamaan alaa tai 
ovat ”saikulla.” Jos hoi-
taja ei työstään saa tyy-
dytystä, vaikka kaikken-
sa yrittää, on paha olo 
tästä seurauksena aivan 
varmasti.

Hoitotyön maine on 
rappiolla, ja vaatii suu-
ria muutoksia, ennen-
kuin alan houkuttele-
vuus kasvaa ja maine 
korjaantuu. 

Mitä asialle voisi 
tehdä? Apu pahaan on-
gelmaan olisi mielestä-
ni reilu palkan korotus. 
En puhuisi kympeistä 
vaan satasista. Summan 

pitäisi olla sellainen, 
että se laittaa jo mietti-
mään alalle pyrkimis-
tä. Kallista sanoo joku, 
mutta moninkertaises-
ti kalliimpaa on huo-
noksi jäävä hoito vain 
sen takia, ettei raaskita 
työstä maksaa riittäväs-
ti. Ja onhan muissa poh-
joismaissa varaa mak-
saa hoitajille reilummin, 
miksi siis ei meillä?

Meillä ei kohta ole 
hoitajia kuin nimeksi, ja  
hoidon järjestäminen ei 
onnistu mitenkään. Pal-
kankorotuksen vaikutus 
on merkittävä, mutta ei 
vielä piisaa, sillä työhön 
on vielä tehtävä muu-
toksia. Nämä muutokset 
ovatkin jo sitten TES-
pöydän asiaa, työnteki-
jän ja työnantajan välis-
tä sopimista.

Tähän asiaan on 
puututtava oikeasti ja 
täydellä sydämellä. 
Muuten sanonta ”Suomi 
on hyvä maa” on men-
neen talven lumia. Pitäi-
sikö perustaa ”tehonyrk-
ki”, jolla on valta ja voi-

ma hoitaa asia kuntoon? 
En tiedä, mutta tehok-
kaita ja ennakkoluulot-
tomia toimenpiteitä tar-
vitaan ja kiireesti.

 
   

Jyrki Tapper 
aluevaaliehdokas 

Tikkakoski 
Palokan sd. 

Murheet hoitotyössä huolen aiheena

Hoitajista on pula, työn kuormittavuus on suuri ja 
valtaosa hoitajista haluaisi vaihtaa alaa. 
Kuva: Pexels.com

Markku Kytömäelle arjen turvallisuuteen liittyvät 
asiat ovat tärkeitä. Hänelle voi lähettää sähköpostia 
osoitteella: panostapelastukseen@gmail.com
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PaRin huikea jalkapal-
lovuosi 2021 alkaa on 
lähellä päätöstä: joukku-
eiden toiminta on kehit-
tynyt ja kasvanut, Sta-
dium Perhefutiksessa 
ja Valioliigassa oli en-
nätysvilkas kerhovuo-
si, seurakehityksessä on 
otettu uusia askelia, ja 
seuran jäsenmäärä hi-
poo tuhatta henkilöä. 
Tuhatta! Töitä tehdään 
joka päivä motivoitunei-
na ja suurella sydämellä, 
ja tuon työn tulokset al-
kavat näkyä.

Joukkueiden 
laadukas arki

Joukkueiden arki on 
ottanut tänäkin vuon-
na suuria harppauksia 
eteenpäin. Seurassa on 
otettu pitkän tähtäimen 
tavoitteeksi yhtenäistää 
hallinnollisia ja kenttä-
toiminnan käytäntöjä, 
jotta toiminta olisi ko-
konaisuudessaan koor-
dinoitua, läpinäkyvää ja 
tasavertaista. Joukkueet 
ovat muutoksen polul-

la avoimen innokkaina 
mukana, vaikka kehitys 
välillä vaatiikin sopeu-
tumista ja uusien asi-
oiden opettelua. PaRil-
la on ollut onni saada 
mukaansa huikea mää-
rä timanttisia toimijoita, 
jotka haluavat kehittyä 
rooleissaan ja mahdol-
listaa omalla panoksel-
laan eri-ikäisten PaRi-
laisten harrastamisen. 

Mennyt kausi toi 
mukanaan paljon onnis-
tumisia. Joukkueet ovat 
tahkonneet kauden ai-
kana lukuisia harjoituk-
sia, pelejä ja turnauksia. 
Näissä tapahtumissa on 
koettu yhdessä riemua 
ja välillä pettymyk-
siäkin – tunteita, jotka 
kuuluvat olennaisena 
osana niin jalkapalloon 
kuin muuhunkin elä-
mään. Syksyllä PaRiin 
perustettiin uudet pien-
ten pelaajien joukku-
eet Pojat 2016 ja Tytöt 
2015–2016, ja kahdesta 
aikuisille pidetystä jal-
kapallokoulusta valmis-
tuneet koululaiset ha-

lusivat jatkaa harrasta-
mista uudessa aikuisten 
höntsäjoukkueessa. 

Virallisesta me-
nestyksestäkin pääs-
tiin nauttimaan: Tytöt 
2006 saavutti ikäluok-
kansa SM-lopputurna-
uksessa 5. sijan, B-tytöt 
taas pääsivät karsimaan 
paikasta SM-karsintoi-
hin. Kaksi PaRilaista 
valittiin kauden aikana 
U16-maajoukkuetapah-
tumiin, ja Palloliiton 
Helmari- ja aluejouk-
kueturnauskutsuja sate-
li yhteensä 15:lle pelaa-
jalle. 

Vahvan tulevaisuuden 
suunnittelua 

Nopea kasvu tuo muka-
naan kaiken ilon lisäksi 
myös haasteita: kuinka 
vastata niihin laadulli-
siin vaatimuksiin, mitä 
kasvanut harrastaja-
määrä tuo mukanaan? 
Nyt seurassa sekä iloi-
taan yhdessä onnistu-
misista että suunnitel-
laan pidemmällä täh-

täimellä, kuinka onnis-
tua luomaan nykyti-
lasta ”uusi normaali”. 
Seuran strategiaprojek-
tin tuotoksena luotiin 
seurastrategia vuosil-
le 2021–2025. Strate-
giassa suunnataan kat-
se kohti kasvavaa ja 
vankistuvaa harrastaja-
määrää, seurakulttuu-
rin vahvistamista, osaa-
misen tukemista ja ke-
hittämistä sekä talou-
den tasapainoa. 

Projektin aikana 
päivitettiin myös seuran 
arvot, toiminta-ajatus ja 
visio. Kaikkea PaRilais-
ten toimintaa ohjaavissa 
arvoissa painotetaan po-
sitiivisuutta, yhteisölli-
syyttä, laatua ja kasva-
tusvastuuta, ja toimin-
ta-ajatuksena on olla ta-
voitteellinen, ketteräs-
ti kehittyvä, eri-ikäisille 
ja -tasoisille harrastajille 
toimintaa tarjoava jalka-
palloseura. Visiona, tu-
levaisuuden haaveena, 
on tulla kannustavaksi, 
ammattimaiseksi ja tun-
netuksi, Keski-Suomen 

suurimmaksi jalkapal-
loyhteisöksi. Tervetu-
loa seuraamaan, kuinka 
matkamme edistyy!

Tulevaa vuotta kohti 
iloisesti ja täysillä 

Joukkueet ovat loka-
kuussa aloittaneet har-
joittelun ensi kauden 
koitoksia varten. Pa-
Rissa on positiivinen ja 
eteenpäin kantava vire, 
ja pienten ja isojen har-

rastajien vuoksi tehdään 
hartiavoimin töitä kelta-
mustalla sydämellä. Val-
tavan suuri kiitos teille 
kaikille, jotka olette mu-
kana, ja lämpimästi ter-
vetuloa te, jotka ette vie-
lä ole. Iloista ja vauhdi-
kasta jalkapallovuotta 
2022!

Minna Järvinen
Toiminnanjohtaja

Palokan Riento ry.

Vauhdikas kasvun vuosi
PALOKKA

Koko    seuran väki PaRin päättäjäisissä. Kuva: Palokan Riento.

Vuokraa perinteinen Työväentalo Rientola juhliin & 
kokouksiin Vesangassa

Aarno Lahtinen 050 523 7705

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

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

Aarno Lahtinen 050 523 7705

VISALA - HYVÄ PAIKKA
KOKOUKSIIN JA JUHLIIN

Vuokraamme lähes 100 m2
kokous- ja juhlatilaa osoitteessa

Visalantie 5, 40270 Palokka
Yhteydenotot:
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Vain yhteistyöllä uudistus onnistuu

Tulevat aluevaalit ovat 
erittäin tärkeä vaikuttami-
sen paikka meille kaikil-
le. Uudistuksessa tapahtuu 
historian suurin liikkeen-
luovutus, kun Keski-Suo-
messakin yli 9500 työnte-
kijän työnantaja vaihtuu. 
Tämä uudistus vaikuttaa 
niin kuntiin kuin kansa-
laisten sosiaali- ja terveys-
palveluiden saatavuuteen. 
Rajapinta perusterveyden-
huollon ja erikoissairaan-
hoidon välillä poistuu. Sai-
raanhoitopiirit poistuvat, 
mikä on uudistuksen par-

haita puolia. Uudistuksen 
alussa kaikki palvelupis-
teet säilyvät ja näitä hallin-
noi jatkossa aluehallinto, 
eivät kunnat ja ylikunnalli-
set sairaanhoitopiirit. Hal-
lintomalli siis yksinkertais-
tuu ja kevenee huomatta-
vasti. Myös tiedonsiirto ja 
tietoturva paranee.

Soteuudistus merkit-
see paljon niin palkansaa-
jille kuin eläkeläisillekin. 
Se mahdollistaa laadukkaat 
palvelut sekä yhdenvertais-
taa palveluja. Kustannuste-
hokkuus saman hallinnon 

alla myös kasvaa palvelui-
den sujuvuuden ja päällek-
käisyyksien poistumisen 
myötä. Näin myös saamme 
sosiaaliturvan kestävyydel-
le vakautta ja resursseja en-
naltaehkäisevään työhön.

Kustannusten kasvun 
hillitseminen on yksi uu-
distuksen tarkoitus. Se EI 
tarkoita sitä, että palvelut 
heikkenisivät, päinvastoin. 
Byrokratian väheneminen, 
päällekkäisyyksien poista-
minen ja tiedon siirtymi-
nen mahdollistavat laaduk-
kaat palvelut. Hyvinvointi 

on arvokkainta mitä meillä 
on.  Nyt ei velkaannuta li-
sää, vaan tehdään uudistus-
ta, jottei jäisi hoitovelkaa 
tulevaisuuden sukupolvien 
maksettavaksi.

Suomen väestö ikään-
tyy vauhdilla. Vanhusten 
inhimillinen kohtelu on hy-
vinvointivaltion tärkeä mit-
tari. meillä on huutava pula 
sosiaali- ja terveydenhuol-
toalan henkilöstöstä. Yli 
70  000 näille aloille kou-
lutettua tekee jotain muu-
ta työtä. Heitä on saatava 
palaamaan alalle, ja lisäk-
si tarvitsemme lisää sote-
alan koulutusta. Vain näin 
voimme vastata kasvavaan 
palvelujen kysyntään. 

Omaishoitajien ase-
maa on vahvistettava ja 
heille tarjottava parempi 
toimeentulo ja enemmän 
vapaapäiviä. Kotona asu-
misen on oltava mahdollis-
ta asiakkaan niin halutes-
sa, nyt kotihoitomme taso 
ei ole riittävä. Itseohjautu-
va tiimimalli, jota meillä 
Jyväskylän Hoivapalvelu-
yhdistyksessä kokeillaan, 
voi parantaa työntekijöi-
den jaksamista palvelujen 
laatua ja lisätä aikaa varsi-
naiseen hoivaan. Otamme 
mallia Hollannista, jossa 
järjestöpartnerimme Buurt-
zorg on valittu alan par-

haaksi työnantajaksi useita 
kertoja. 

Laadukkaiden sosi-
aali- ja terveyspalvelu-
jen sekä pelastuspalvelu-
jen ehdoton edellytys ovat 
hyvinvoivat ja motivoitu-
neet työntekijät.  Jousta-
vat työajat elämäntilanteen 
mukaan, asiallinen johto, 
mahdollisuudet edetä ural-
la ja saada työtovereilta 
tukea sekä riittävä palkka 
ovat niitä edellytyksiä, jot-
ka vaaditaan. On siis tär-
keää, että näissä vaaleissa 

äänestetään yhteistyöky-
kyisiä ja kokeneita päättä-
jiä, jotka osaavat pitää niin 
asiakkaiden kuin työnteki-
jöiden puolta. Katteetto-
mia lupauksia ei pidä an-
taa, mutta ihmisten elämän 
tärkeimmistä asioista ei voi 
tinkiä. Käytä ääntäsi – jär-
jellä ja sydämellä. 

Ahti Ruoppila
SAK:n alue- ja järjestö-

asiantuntija
Jyväskylän Hoivapalvelut 

ry. puheenjohtaja

STY valitsi syyskoko-
uksessaan yksimielisesti 
SAK:n alue- ja järjestö-
asiantuntija Ahti Ruoppi-
lan uudeksi puheenjohta-
jaksi tehtävää erinomai-
sesti hoitaneen Simo Halt-
tusen tilalle. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Kalevi 

Venäläinen, ja hallituksen 
jäseniksi Reijo Salonen ja 
Arttu Viinikainen.

Yhteystiedot: 
Ahti Ruoppila 
p. 040  747 8231, 
ahti.ruoppila@sak.fi

Ruoppila Säynätsalon ty:n puheenjohtajaksi

Eduskunnan varapuhemies Antti Rinne ja SAK:n Ahti Ruoppila tutustuivat Säynät-
salon Saurus Oy:n toimintaan. Isäntänä oli tj. Juhani Härkönen.Saurus Oy on 
Pohjoismaiden johtava pelastusajoneuvojen valmistaja. Kuva: STY
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