POHJOINEN JYVÄSKYLÄ
ALUELEHTI

HUHTASUO • PALOKKA • KUOKKALA • LUTAKKO • TIKKAKOSKI

Talven riemuja Laajavuoressa. Kuva: Tony Melville.

LOHIKOSKI • SÄYNÄTSALO

1

SUURJAKELU 25.000 KPL 1/2022

2

POHJOINEN JYVÄSKYLÄ

Korona vie vaalityön loppukirin verkkoon ja lehtimainontaan
Koronavirus on jälleen
yllättänyt. Omikron on
räjäyttänyt
tartuntaluvut pilviin, onneksi
näyttäisi siltä, että tämän variantin aikaansaama tauti on lievempi kuin deltavariantin.
Pitää kuitenkin muistaa, että rokotuksilla on
merkityksensä. Rokottamattomat ovat todellisessa vaaravyöhykkeessä saamaan vaka-

van tautimuodon. Ja
näyttäähän se omikron
tulevan useammastakin
rokotuksesta läpi jos tilanne on virukselle suotuisa ja varotoimista
tingitään.
Nyt on kuitenkin
aika käyttää maskeja,
ja mielellään niitä parempia (FFP2/FFP3).
Kannattaa välttää väenpaljouksia ja tilanteita,
joissa virus tarttuisi.

Aluehallintoviranomaisten ohjeet kokoontumisrajoituksista vaaleissa ulkotiloissa
ovat olleet ristiriitaisia.
Mikäli laajemmin
otettaisiin
käyttöön
tiukkoja kokokoontumisrajoituksia, se laittaisi monen ehdokkaan vaalikampanjoinnin tilanteeseen, jossa
äänestäjiä voi kohdata vain välillisesti ver-

kon kautta tai tavoittaa
heidät lehtimainonnalla
tai mainoksia jakamalla. Kyse on siis ”armeijan termeillä” simplexliikenteestä, jossa viesti kulkee vain yhteen
suuntaan. Vuorovaikutteisuus jää pois ja se
perinteinen vaalitelttailu makkaroineen, mehuineen ja kahveineen
puuttumaan. Ja kansalaisen mahdollisuus

kohdata nykyisiä ja tulevia päättäjiä face-toface jää myöskin pois.
Tällainen tilanne
vaalien alla on valitettava, varsinkin kun kyseessä ovat aluevaalit,
joiden merkitys on monelle äänestäjälle epäselvä.
THL:n arvion mukaan vaaleissa äänestämisessä on vain vähäinen koronariski. Ää-

nestystilanne on nopea
ja mikäli noudatetaan
turvallisuusmääräyksiä,
voi äänestäminen tapahtua kohtuullisen turvallisesti.
Ei muuta kuin
”uurnilla tavataan”.

Hyvinvointialueen on
huolehdittava henkilöstöstään
Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023,
jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.
Aluevaltuustot valitaan
jo vuoden 2022 alussa, ja
niiden toiminta käynnistyy 1.3.2022. Vuosi 2022
käytetään hyvinvointialueiden hallinnon järjestelyyn ja varsinaisen toiminnan valmisteluun.
Keskeinen valmisteltava ja toteutettava asia
on henkilöstön siirtäminen kunnan työtehtävistä
hyvinvointialueille. Keski-Suomessa siirtyy noin
10 000 henkilöä. Siirto
toteutetaan liikkeen luovutuksen periaatteiden

mukaisesti, eli henkilöstö
siirtyy uudelle työnantajalle ns. vanhoina työntekijöinä, entisin palvelussuhteen ehdoin. Näin on
säädetty kesäkuussa 2021
voimaan tulleessa sotelainsäädännössä.
Tukipalveluissa toimivista henkilöistä siirtyvät hyvinvointialueille ne, joiden työtehtävistä vähintään puolet liittyy
kunnilta pois lähteviin
palveluihin. Tukipalveluja ovat mm. ruokahuolto,
siivous, toimistopalvelut
ja ICT-palvelut.
Siirron tapahduttua
palkat harmonisoidaan,
mikä todennäköisesti hieman korottaa nykyistä
kokonaispalkkakustan-

nusta. On kuitenkin tärkeää, että samalla työnantajalla maksetaan vaativuudeltaan samasta työstä samaa palkkaa. Sitä
edellyttää lainsäädäntö,
mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki. Palkkojen
yhteensovittamisella on
lisäksi positiivinen vaikutus työhyvinvointiin ja
myös työtuloksiin.
Palkkaharmonisointia voidaan suunnitella tarkemmin sitten, kun
uudet
hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimukset saadaan sovittua Kuntatyönantaja
KT:n ja työntekijäpuolen pääsopijajärjestöjen
kanssa. Ennen vuoden
2023 alkua sopimusten

täytyy olla kunnossa.
Kaiken
kaikkiaan
työntekijöiden
hyvinvoinnista tulee muutostilanteessa huolehtia mahdollisimman hyvin. Joku
on osuvasti sanonut, että
isoissa muutostilanteissa
työntekijällä on vain yksi
kysymys: ”Miten minulle käy?” Tähän kysymykseen hyvinvointialueen
on työnantajana kyettävä
ymmärrettävästi vastaamaan.

Juha Paananen
aluevaaliehdokas (sd.)

Alina Ahtamo:

Vanhus- ja monikulttuurityö vaatii panostusta
Miksi
olet ehdokkaana?
-Haluan vaikuttaa ja olla
mukana muutosten ja
päätösten teossa. Työssäni näen jatkuvasti epäkohtia sosiaali- ja terveyspalveluissa ja siksi tilanne pitää korjata.
Olen mukana myös siksi, että vaikuttaminen on
mielenkiintoista ja haastavaa. Pidän haasteista,
ne kehittävät ja pitävät
minut vireänä. Olen ollut
mukana Jyväskylän kuntavaaleissa kolme kertaa.
Minulla on aiempaa kokemusta työskentelystä
perusturva-, rakennus- ja
ympäristölautakunnissa.

Mitä teet työksesi?
- Olen tehnyt sosiaalityötä 20 vuotta eri kehittämisprojekteissa, eri organisaatioissa, eri kulttuuriympäristöissä ja eri
ikäisten kanssa. Viimeiset
13 vuotta olen keskittynyt Monikko ry:n kehittämiseen (www.monikkoyhdistys.com), ja erityisesti keskisuomalaisille
ikääntyville vieraskielisille suunnattuun Paloma
-hankkeeseen. Toiminnan
tavoitteena on lisätä kohderyhmän hyvinvointia
ja ehkäistä syrjäytymistä.
Toiminnan alkuvaiheessa (2008) kyseinen, hyvin heterogeeninen kohderyhmä oli näkymätön

eikä heitä näkynyt palveluiden käyttäjinä, vaikka heillä oli arjen haasteita paljon. Paloma on tuonut Keski-Suomessa esiin
ryhmän ongelmat ja erityistarpeet, esim. Suomen
kielen heikko osaaminen,
epätietoisuus palvelujen
tarjonnasta ja saatavuudesta, sekä muita esteitä
yhteiskuntaan integroitumisesta ja osallisuuden
kokemuksesta. Huomioitavaa on, että kyseessä
olevan vähemmistöryhmän määrä ja ongelmat
kasvavat jatkossakin aiheuttaen paineita sosiaali- ja terveyspalveluille
”jo huomenna”. Tämän
vuoksi pitää tehdä konkreettisia muutoksia hy-

vinvointialueiden strategiassa ja sosiaali -ja terveyspalvelujärjestelmässä. Yhdenvertaisuus kuuluu kaikille ja ko. kohderyhmän on tuottava näkyväksi. Äidinkielisten sosiaali -ja terveyspalvelujen järjestäminen hyvinvointialueella on ensimmäinen askel vieraskielisten ikäihmisten hyvinvoinnille. Vanhus- ja monikulttuurityön asiantuntijana olen varma tämän
askeleen tärkeydestä.

Pietarissa, josta olen kotoisin. Työn ohella olen
ollut opiskellut Jyväskylän yliopistossa sosiaalityötä ja tehtynä on sosiaalityön-, kansalaistoiminnan-, gerontologianja kieliopintoja. Tavoitteenani on saada sosiaalityöntekijän pätevyys.
Vapaa-aika ja harrastukset

Vapaa-aikaa vietän perheen, sukulaisten ja ystävien kanssa sekä rentouKoulutus
dun opiskelun, musiikin
ja
liikuntaharrastusten
-Taustaltani olen diplomi- parissa.
insinööri elokuva- ja vaHaastattelijana
lokuva-alalta. Kyseisen
Raimo Rajanen
koulutuksen olen saanut

Toimitus
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Tony Melville

Hyvinvointialue hakee muotoaan
Miksi olet ehdolla
aluevaaleissa?
Uskon, että kokemuspohja, joka minulla
on, on äärimmäisen arvokas lähtiessämme rakentamaan Keski-Suomen hyvinvointialueen
palvelukokonaisuutta.
Jos halutaan, voidaan sote-palveluja rakentaa aivan uudelle
pohjalle. Tämä minua
kiehtoo. Haluan vaikuttaa tehtävään ratkaisuun. Olen toiminut yli
20 vuotta sosiaali- ja terveysalan kentällä luottamustehtävissä, joista
neljä vuotta Jyväskylän
sosiaali- ja terveyslautakunnassa, yli kymmenen vuotta sairaanhoitopiirin hallituksessa ja
neljä vuotta pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajana.
Mitkä ovat mielestäsi
suurimmat haasteet?
Suurin haaste lienee maaseutukuntien ja
kaupunkien intressien
yhdistämisessä toimivaksi järjestelmäksi. Jokainen kunta haluaa tietenkin oman lääkärinsä,
terveysasemansa sekä
paloasemansa.
Haaste on jakaa niukkenevat
resurssit oikein ja järkevästi. On pakko tehdä
viisaita, jopa rohkeita
valintoja.
Seiniin ei kannata
satsata enempää kuin on
järkevää. Nykyajan etäja mobiiliratkaisut täydentävinä palvelukonsepteina ovat hyviä ja
käyttökelpoisia. Ne ei-

vät kuitenkaan voi korvata kokonaan perinteisiä palveluja.
Toinen haaste, joka
nousee esille, on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen kuilun hävittäminen. Tarvitsemme joustavuutta ja avarakatseisuutta.
Kolmantena voisimme pohtia sitä, millaista porua syntyy siitä, kun kunta, joka perinteisesti on päättänyt
omista asioistaan, joutuu nyt antamaan resurssinsa kaikkien käyttöön. Vastarintaa syntyy
aivan varmasti. Maakuntalaajuisen järjestelmän synnytys ei käy kivutta.
Pieni kunta on vastannut omasta terveydenhuollon järjestämisestään niukoilla resursseillaan; yksikin syöpäsairas on saattanut heilauttaa koko kunnan
budjettia.Mielestäni
soteuudistus olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten, mutta perustuslaillisista syistä sopivaa mallia ei oikein löytynyt.
Asuin lähiössäni Lohikoskella asuu
viitisen tuhatta ihmistä. Keski-Suomessa on
useita kuntia, joiden
asukasmäärä on tätä
huomattavasti pienempi. Tasa-arvon nimissä
uudet päättäjät eivät voi
lähteä siitä, että palvelut tarjotaan vain siellä
missä on fyysisesti eniten ihmisiä. Myös syrjäseudut on turvattava. Se
vaatii päättäjiltä rohkeutta ja kokeilunhalua.

Jos äänestää Tony Melvilleä, mitä äänestäjä
saa sotealan osaamisen
lisäksi?
Pelkkä sotealan kokemus ei tulisi olla ainoa peruste ehdokasvalinnalle. Päätöksentekijältä vaaditaan laajaa yhteiskunnallista näkemystä, kokemusta erilaisista
luottamustehtävistä sekä
mielellään myös elinkeinoelämän ja taloushallinnon tuntemusta.
Kansainvälinen kokemuskaan ei liene pahitteeksi. Se antaa palvelujärjestelmän kehittämiselle hyvää vertailupohjaa. Esimerkiksi Britanniassa terveydenhuoltojärjestelmä on hieno:
terveyskeskusmaksuja ei ole ja lääkkeillä on
kohtuullinen vakiohinta. Voisiko tähän päästä
myös Keski-Suomessa?
Mitkä ovat ilon aiheita
omalla uralla?
Kuntapolitiikassa
olen ollut pitkään. Kuntapolitiikka on joukkuepeliä, yksin ei saavuteta
suuria asioita. Erityinen
ilon aihe on luonnollisesti Sairaala Novan aikaansaaminen ja sairaalan oman ruokahuollon 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 Melvillen työhuone kotona toimii studiona, josta voi striimata lähetyksiä
vaikkapa tulevista vaaleista. Kuva: Pirkko Melville.

sekä valo- ja videokuvaus. Ja tietenkin jälkimmäiseen liittyen sosiaalinen media, sen hallinta
ja käyttö. Luonnossa on
myös mukava liikkua.
Viime aikoina vapaa-aika on ollut vähissä: kesäkotimme on rakenteilla Jyväskylän lähellä. Perinteisen brittijätkän vahvuuksiin ei juuri kuulu rakentaminen,
mutta senkin opettelu on
mukavaa.
Miten tulit mukaan
rallikuvioihin?
Ralliradiota kehitettiin alun perin Radio
Jyväskylässä.
Tarvittiin myös englanninkielistä ohjelmaa ulkomaisia rallivieraita varten.
Radio Keski-Suomessa
YLE:lla oli myös ralliradionsa, mutta ei englanninkielistä ääntä. Kun
olin itse freelancerina
aluejohtaja Ilkka Pekkala ehdotti, että aloittaisin englanninkielisenä
toimittajana YLE:n ralliradiossa. Siitä se lähti
ja sitä onkin riittänyt yli
kaksi vuosikymmentä.

Sinulla on YouTubekanava viinistä. Eikö
Britannia ole perinteisesti olutmaa?
Britannia on olutmaa. Monet eivät tiedä,
että britit ovat pyörittäneet vuosisatoja viinikauppaa Ranskassa ja
Portugalissa. Itse opiskelin aikoinaan Saksassa
ja Ranskassa, jotka molemmat ovat viinimaita.
Viini ei ole minulle mitenkään elitistinen asia.
Haluan kanavani myötä saattaa hyvät viinit ja
viinitietoisuuden kaikkien ulottuville. Hyvän
ruuan kanssa hyvä viini
on ruokakulttuuria parhaimmillaan.
Millainen perhe ja koti
sinulla on?
VaimoniPirkko
toimii johtajana ELYkeskuksessa.MinuOOD
la on täysi-ikäinen poika ja vaimoni nuorin tytär asuu meillä, paritalossamme Lohikoskella. Viime aikoina olemme koronan takia olleet
enimmäkseen etätöissä.

Mikä asia kaipaisi
pikaista korjausta
Suomessa?
Somen perussävel
on kääntynyt kovin mollivoittoiseksi ja usein
inhottavaksikin.MoQLVsa maissa toimittajat
ovat ahtaalla ja tekevät
työtään henkensä uhalla. Vihapuheen yleistyminen Suomessakin on
huolestuttavaa – siitä pitäisi päästä eroon. Sananvapaus ja vapaa tiedonvälitys pitää ehdottomasti turvata. Se on
demokratian perusedellytys.
Mitä haluaisit vielä
sanoa?
Uskon että KeskiSuomella on erittäin hyvät mahdollisuudet rakentaa kestävää hyvinvointia; onhan meillä
valtavasti ICT-osaamista, hyvinvointitutkimusta ja -teknologiaa. Upeana esimerkkinä mainittakoon vaikkapa globaalisti tunnettu hyvinvointiteknologiayrityksemme Firstbeat.

Haastattelu ja kuva:
Jouni Pänkäläinen
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Linnut vaeltavat
Suomen linnuista osa
on muuttolintuja, jotka joka vuosi säännöllisesti
saapuvat
meille keväisin, pesivät ja lähtevät syksyllä takaisin talvehtimisalueille etelään.
Osa on paikkalintuja,
jotka viihtyvät meillä läpi vuoden. Mutta
on myös jotakin näiden väliltä eli vaelluslinnut.
Vaelluslinnut ovat
normaalisti paikkalintuja, mutta aika ajoin
ruoka niiden normaaleilla esiintymisalueilla käy vähiin, jolloin ne lähtevät etsimään syömistä muualle. Vaelluksen voi
käynnistää myös se,
että pesintä onnistuu
hyvin. Tällöin nuorten
lintujen syntymäalueen reviirit täyttyvät ja
osan on lähdettävä etsimään uusia alueita.
Vaellukset tapahtuvatkin yleensä pesimisajan jälkeen, syksyn ja
talven aikana.
Vaelluslintuja ovat
mm. tilhi, taviokuurna,
pähkinänakkeli, hippiäinen, urpiainen ja
pähkinähakki. Myös
tikat, käpylinnut (pikku-, iso- ja kirjosiipikäpylintu), pöllöt sekä
jotkin tiaiset (erityisesti kuusitiainen) vaeltavat. Pyrstötiainenkin
kuuluu vaeltaviin lintulajeihin. Nimestään
huolimatta se ei kuulu
tiaisten heimoon, vaan
on Suomessa ainoa
oman heimonsa (Aegithalidae) edustaja.
Pihlajanmarjoja on

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)

Huonoina myyrävuosina hiiripöllöt vaeltavat PohjoisSuomesta kohti etelää, ja silloin niitä näkee KeskiSuomessakin. Tämä yksilö on kuvattu Jyväskylässä
lokakuun lopussa 2021. (Kuva: Juha Paananen)

tänä talvena eteläisessä ja keskisessä Suomessa runsaasti, talvella 2020-21 taas marjoja oli niukasti. Tästä
syystä vaikkapa taviokuurnia on tänä talvena nähty Keski-Suomessakin paljon, mutta viime talvena ei juuri ollenkaan. Pöllöjen
vaelluksiin vaikuttavat suuresti myyrien ja
muiden piennisäkkäiden kantojen vaihtelut
eri alueilla.
VaelluksilleonRPL
naista epäsäännölOLQHQ
syklisyys. PuKXWDDQ
tiettyjen lajienYDHO
lusvuosista”. EsiPHU
kiksi Siperiassa pesivän
pähkinänakkelin yksi
kuuluisa vaellusvuosi
(syksy-talvi) oli 19951996, jolloin niitä
tavattiin laajasti ympäri Suomea. Edelleen ne
ovat meillä vuosittaisia
vierailijoita.
Lintuharrastajalle vaelluslinnut tuovat
syksyisiin ja talvisiin
luontoretkiin uutta piristystä ja mielenkiintoa. Ehkäpä seuraavalla retkellä törmään lapinpöllöön.

Juha Paananen
lintuharrastaja
Lohikoskelta

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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Kuntaministeri Sirpa Paatero:

Sotevaalit ovat täällä
Sote-uudistusta on valmisteltu huolella. Kuntien eriytymisen sekä
väestön vanhenemisen
ja
kaupungistumisen
myötä monien kuntien
hartiat kävivät liian kapeiksi sotepalveluiden
tuottamiseen ja rahoittamiseen. Samalla terveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa on ollut
monta loikkaa otettavana; mm perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalitoimen palveluiden integraatio tai digitalisaatio. Kaikki nämä
tuovat sekä tehokkuutta
että sujuvuutta niin asiakkaan kuin palveluiden
järjestäjän näkökulmasta. Usean hallituskauden
ja hallituspohjan sorvaamisen tulos on vihdoin
VALMIS; aluevaalit järjestetään 23.1. ja sotesekä pelastuspalveluiden järjestämisvastuu
siirtyy alkaville hyvinvointialueille 1.1.2023.
Sotevaalit ovat vihdoin
täällä.
Tutkimusten mukaan julkisista palveluista
suomalaisille
sote-palvelut ovat kaikkein tärkeimpiä. Kuntien budjeteista ja henkilöstöstä nämä palvelut ovat merkinneet noin
puolikasta. Toki jo pitkään suuri osa kunnista
on järjestänyt palvelut
yhteistyössä mm. sairaanhoitopiirien pohjalle rakennetuissa kuntayhtymissä. Nyt ensim-

mäistä kertaa suomalaiset pääsevät äänestämään päättäjät näille
palveluille suorilla vaaleilla. Tämä vahvistaa
demokratiaa sekä avoimuutta.
Tulossa on jo toiset
suomalaiset vaalit, joita koronapandemia varjostaa. Kunnat vastaavat
vaalien
järjestelyistä.
Vaalien terveysturvallisuutta on suunniteltu
yhteistyössä oikeusministeriön kanssa ja vilpitön toiveeni on, että ihmiset tulevat vaaliuurnille haastavasta ajasta huolimatta. Kyse on
kansalaisten tasa-arvoisista palveluista ja ammattitaitoisen henkilöstön jaksamisesta.
Meitä suomalaisia
kiinnostaa kuinka sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut järjestetään.
Missä
tulevaisuudessa löytyvät lähipalvelut ja kuinka kauas on
matkustettava erikoissairaanhoitoon? Miten
hyvinvointia alueellani edistetään, miten esimerkiksi perheet saavat
kriisitilanteissa
apua,
millaisia mielenterveyspalveluita on saatavilla,
kuinka paljon koulujen
oppilashuollolla on resursseja? Näistä kaikista
asioista pääsemme päättämään tammikuussa.
Muista käyttää ääntäsi.
Sirpa Paatero
Kuntaministeri

Vanha työväentalo herää henkiin
Jouko Räsäsen työt ovat
paitsi taidetta, myös varsinaista ”ympäristötaidetta”.
Kierrättäminen
on
tänä päivänä usein esillä
ihmisten puheissa. Ihmiskunta elää yli maapallon
kantokyvyn. Elämme joka
vuosi neljä kuukautta velaksi luonnolle.
Huhtasuon Ilonassa eläkepäiviä viettävä
entinen kone- ja sähkötekniikka-alan töitä kotimaassa ja ulkomailla
tehnyt Jouko Räsänen on
hyvä esimerkki siitä miten voi kierrättää. Hän

aloitti miniatyyri- ja pienoismalliharrastuksen aivan sattumalta yli kolme
vuotta sitten.
Taidokkaat, sorminäppäryyttä, hahmotuskykyä ja pitkää pinnaa vaativat työt syntyvät aina yöllä. Jouko kertoo työskentelevänsä yöllä miniatyyriä rakennellen noin 1-1,5
tuntia kerrallaan. Aamulla
tulee sitten nukuttua vähän pitempään.
- Kierrättäminen tulee siitä että käyttämäni
materiaali on melkein aina
kerran jossakin käytettyä.
Paperia, pahvia, muovia,

rautalankaa, narua, rullia, nappeja, lasia, purkkeja, kiviä ja muita luonnon materiaaleja. Maalia,
vesiväriä, akryylivärejä,
liiman, valaisimia ja paristoja joutuu ostamaan.
En tee piirustuksia etukäteen. Työ hahmottuu kuvaksi ja elää mielessä sitä
tehdessä. Purjelaiva on
ainoa, johon olen tehnyt
piirustukset ennen rakentamista. Yhden työn tekemiseen menee keskimäärin kolme viikkoa. Niitä
on kertynyt useita kymmeniä. Viimeksi rakensin
tämän Lohikosken työvä-

entalon, joka rakennettiin
Kolikkotielle 1909 ja purettiin 1966. Siinä työssä
oli työlästä lukuisten ikkunoitten tekeminen, Jouko Räsänen kertoo.
Ja talo on taidokkaasti tehty pienimpiä yksityiskohtia myöten. Ovenkahva on tulitikun rikkipää.
Joukon työt ovat uskomattoman taidokkaita, on
vaikea uskoa että esimerkiksi joku puunoksa ei ole
puuta vaan paperia.
Teksti ja kuva Raimo
Rajanen

5

6

POHJOINEN JYVÄSKYLÄ

218
Aleksi Murtojärvi
Jyväskylä
opiskelija, yrittäjä

219
Tanja Mäntynen
Jyväskylä
sairaanhoitaja, opiskelija

Jyväskylä
lehtori, eläkeläinen

Kari Parkkonen
Pihtipudas
eläkeläinen

Äänekoski
kunnallisneuvos
lausuntataitelija

Jorma Poti

Jämsä
kiinteistönhoitaja, yrittäjä

239
Jari Ritsilä

Jyväskylä
alue- ja järjestöasiantuntija

246
Jyrki Tapper

253
Kinnula
insinööri

Toivakka
eläkeläinen

Markku Puro
Keuruu
lääkäri

Jarkko Veijanen
Jyväskylä
projektipäällikkö

Laukaa
koneasentajamestari

Sanna Rajala
Jämsä
sairaanhoitaja

Jämsä
sairaanhoitaja

Carita Tuominen
Saarijärvi
yhtk. aineiden opettaja

Tuula Peltonen

Jämsä
erityisluokanopettaja, KM

Äänekoski
lähihoitaja
pääluottamusmies

Kimmo Ojala

Riikka Rantanen
Jyväskylä
lehtori, YTM

Jyväskylä
eläkeläinen

Emma Pesonen
Jyväskylä
yhteisöpedagogi

Saarijärvi
hitsaaja, pääluottamusmies

Marko Rautiainen
Uurainen
Kengitysseppä

Konnevesi
lähihoitaja

Tanja Pihlaja

Jyväskylä
perhe- ja paripsykoterapeutti
yrittäjä

238
Ville Rautiainen

Saarijärvi
FM

244
Jenni Sorsa

245
Liisa Särkijärvi

Jyväskylä
kokki, myyjä

Jyväskylä
eläkeläinen, luonto- ja eräopas

252

251
Mika Tupala

Leo Turunen

Joutsa
prosessinhoitaja

257
Esa Vihtonen

231

237

250
Sami Tuominen

Äänekoski
digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntija

230

243
Yrjö Saikkonen

224
Pekka Ouli

Jyväskylä
toimitusjohtaja

236

256
Johanna Vertainen

223

229

249

255
Viitasaari
sairaanhoitaja AMK,
lähihoitaja

Jyväskylä
opiskelija

242

248

Hilma Vepsäläinen

Sinna Norola

235

Seppo Ruotsalainen Heidi Saarinen

Jyväskylä
artesaani

254

Tarmo Pekonen

241
Äänekoski
s/a käynninvarmistaja

222

228

234

Eija Tuohimaa

Keuruu
sähköasentaja

Juha Urpilainen

Kari Parviainen

247
Henry Träff

Jyväskylä
eläkeläinen

Joutsa
koulutuspäällikkö, eläkeläinen

227

240
Ahti Ruoppila

Jyväskylä
KTT, dosentti

221
Leo Niinikoski

Keuruu
merkonomi

233

232
Maija Piitulainen

Jan NIemi

226

225
Juha Paananen

220

Jyväskylä
sosiaalityöntekijä

258
Vexi Virtanen
Hankasalmi
YTM

259
Kirsi Vuorenmaa
Jyväskylä
yrittäjä, eläkeläinen

SDP - PIDETÄÄN HUOLTA TOISISTAMME.
ALUEVAALIT 2022 Löydä oma ehdokkaasi: sdp.fi/aluevaalit
Ennakkoäänestys 12.-18.1. Vaalipäivä 23.1.
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POHJOINEN
JYVÄSKYLÄ
PALOKKA

Palokan liikenneongelmiin ratkaisuja
Palokan Orren liikenneongelmat ovat laajalti tiedossa. Huolta herättää nyt se, että mikäli liikenneongelmia ei ratkaistaisi ennen Pappilanjoen asuntoalueen rakentamista, liikenneongelmat entisestään pahenisivat. Onneksi nyt on
”valoa tunnelin päässä” uusien suunnitelmien
muodossa.

Palokanorren ja siihen
liittyvien väylien lähelle
on viime vuosina rakennettu runsaasti asuintaloja, mutta myös kaupallisia palveluja. Alueelle on avattu mm.

kartta: Väylävirasto

Lidl, Palokan kauppakeskus, K-rauta, ABCliikenneasema ja Kodin
Terra rautakauppa.
Liikennemäärät Palokanorrella ovat kasvaneet voimakkaasti. Valtatien 4 ja Palokanorren ramppien liikenne
ruuhkautuu ajoittain pahasti alueella ja autojonot ulottuvat hetkittäin
moottoritielle saakka ja
aiheuttavat vaaratilanteita.
Palokanorrelle on
laadittu uusi tiesuunnitelmaluonnos. Siinä Palokanorrella on idästä
länteen Ruokkeen suuntaan kaksi ajokaistaa Jokelantien ja Saarijärventien liittymien välille ja
lännestä itään yksi ajokaista.
Moottoritien erkanemisrampeille rakennetaan kaksi saapuvaa
kaistaa ja kiertoliitty-

mät parannetaan osittain
kaksikaistaisiksi turbokiertoliittymiksi.
Yhdistetty
jalkakäytävä-pyörätie muutetaan ajokaistaksi Palokan risteyssillalla. Uusi
kevyen liikenteen silta
tulee sijaitsemaan nykyisen risteyssillan eteläpuolella.
Suunnitelman yhteydessä myös nykyisiä kevyen liikenteen
alikulkukäytäviä uusitaan. Ritopohjantien Palokanorren liittymään
suunnitellaan uusi kiertoliittymä.
Palokanorren ja siihen liittyvien ramppien
sekä katu- ja tonttiliittymien toimivuuden parantamista esitetään vaiheittain.Nyt tiesuunnitelmassa esitettävät ratkaisut ovat ns. ensimmäisen vaiheen ratkaisuja. Lopullisessa vai-

heessa maantie 16685
(Palokanorsi) tulee olemaan kaksikaistainen.
Tämän ratkaisun pitäisi
hoitaa ennustettu liikennemäärä alueella vuoteen 2040 asti.
Toivottavasti suunnitelmat toteutuvat nopeasti. Karrikoiden voisi
sanoa, että meillähän on
Palokassa pikkukaupungin kokoinen taajama,
jossa on suurkaupungin
liikenneongelmat.

Paavo Luukkonen
kunnallisneuvos

Pappilanjoen kerrostalokaava puhuttaa

Asemakaavamuutoksesta järjestettiin tapaaminen suunnittelualueella Jokelantiellä ke 24.11.2021 klo 17:00. Pikkupakkasesta huolimatta paikalle oli kerääntynyt melkoinen määrä väkeä. Asiasta käytiin välillä kiivastakin keskustelua. Lämmikettä päättäjät jakoivat glögin muodossa auton takakontista. Kuvat: Jouni Pänkäläinen
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan omistama Pappilanjoen ranta on ollut alueen asukkaille kappale
kaunista luontoa keskellä kaupunkimaista asuinaluetta. Nyt alueelle kaavaillaan alustavasti peräti
l8 kerrostaloa.
Huuskot olivat saapuneet
tilaisuuteen.

Arkkitehtipalvelun
edustajaa Jan Niukkasta
tentattiin hankkeesta.

Viralliselta nimeltään
Jokelantien alueen kaava
tuli vireille 9.11.2021. Asemakaavan muutos koskee
42. kaupunginosan korttelia 11sekä virkistysaluetta.
Suunnittelu-alue sijaitsee Jokelan alueella
Palokassa, noin 5 kilometrin päässä Jyväskylän

keskustasta. Alue rajautuu
Palokanorteen, Jokelantiehen 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 asemakaavamääräys halutaan muuttaa asuntorakentamisen
sallivaksi.
Virallisissa kaavaasiakirjoissa todetaan seuraavaa:
...kaavamuutoksen
tavoitteena on täydentää
Jokelan aluetta arkkitehtuuriltaan korkeatasoisella asuinrakentamisella.
Rakentaminen tulee olla
kerrostalovaltaista, johon
sekoitetaan myös pienempää mittakaavaa, kuten

kytkettyjä pientaloja tai
rivitalorakentamista. Kaavamuutoksen tueksi laaditaan asumisohjelma, jonka
tavoitteena on varmistaa
laadukkaan ja yhtenäisen
rakentamisen toteutuminen pitkälläkin aikajänteellä....
Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä ja maankäyttösopimus laaditaan kaavan
laadinnan yhteydessä
Paikalle kerääntynyttä
väkeä tuntui huolestut-

tavan erityisesti se, että
alueen luontoarvot jäävät
rahan ja rakentamisen jalkoihin.

Myös maskeja näkyi
paikalla olleilla.
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Murheet hoitotyössä huolen aiheena

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

Jopa seitsemän kymmenestä kansalaisesta
on huolissaan hoitajien
jaksamisesta hoitotyössä. Eniten huolta aiheuttaa hoitoon pääsy ja hoidon aloituksen viivästyminen. Ja aivan aiheellisesti. Aluesuunnitelmissa hoitoon pitää päästä
viikossa hoidon tarpeen
toteamisesta. Tavoitteen
ja todellisuuden välillä tuppaa olemaan melkoinen ”käppi” eikä tulevaisuuskaan lupaa mitään hyvää.
Hoitajien määrä vähenee koko ajan kun
suuri joukko, jopa kymmenniä tuhansia, jää
eläkkeelle lähivuosien
aikana.
Alan osaajien kouluttamisessa vajeen kattamiseksi on valtaisa
haaste. Yksistään koulutuspaikkojen lisääminen ei riitä, sillä koulutukseen ei ole riittävästi
tulokkaita, syynä hoitotyön huono maine.
Pahin on tilanne
kotipalvelussa, hoita-

jalle on annettu jopa 12
asiakasta päivää kohti.
Yksi hoitaja ei mitenkään voi normipäivän
aikana kiertää jokaisen
luona siten, että tehdystä työstä jäisi hyvä maku
työn tekijälle ja palvelun
saajalle.
Tieto
hoiva-alan
ongelmista leviää. Loppuunpalaneet
hoivatyön tekijät joko hoipertelevat paikasta toiseen uupuneina, pyrkivät vaihtamaan alaa tai
ovat ”saikulla.” Jos hoitaja ei työstään saa tyydytystä, vaikka kaikkensa yrittää, on paha olo
tästä seurauksena aivan
varmasti.
Hoitotyön maine on
rappiolla, ja vaatii suuria muutoksia, ennenkuin alan houkuttelevuus kasvaa ja maine
korjaantuu.
Mitä asialle voisi
tehdä? Apu pahaan ongelmaan olisi mielestäni reilu palkan korotus.
En puhuisi kympeistä
vaan satasista. Summan

pitäisi olla sellainen,
että se laittaa jo miettimään alalle pyrkimistä. Kallista sanoo joku,
mutta moninkertaisesti kalliimpaa on huonoksi jäävä hoito vain
sen takia, ettei raaskita
työstä maksaa riittävästi. Ja onhan muissa pohjoismaissa varaa maksaa hoitajille reilummin,
miksi siis ei meillä?
Meillä ei kohta ole
hoitajia kuin nimeksi, ja
hoidon järjestäminen ei
onnistu mitenkään. Palkankorotuksen vaikutus
on merkittävä, mutta ei
vielä piisaa, sillä työhön
on vielä tehtävä muutoksia. Nämä muutokset
ovatkin jo sitten TESpöydän asiaa, työntekijän ja työnantajan välistä sopimista.
Tähän asiaan on
puututtava oikeasti ja
täydellä
sydämellä.
Muuten sanonta ”Suomi
on hyvä maa” on menneen talven lumia. Pitäisikö perustaa ”tehonyrkki”, jolla on valta ja voi-

ma hoitaa asia kuntoon?
En tiedä, mutta tehokkaita ja ennakkoluulottomia toimenpiteitä tarvitaan ja kiireesti.

Jyrki Tapper
aluevaaliehdokas
Tikkakoski
Palokan sd.

Aluevaaleissa äänestetään arjen turvallisuudesta

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

Hyvän elämän perusedellytys on turvallisuus. Se on myös on ihmisen perustarve sekä
perustuslaissa määritetty oikeus. Turvallisuus
koostuu toimivista terveyspalveluista, luotettavasta ja tehokkaasta

palo- ja pelastustoimesta sekä ensihoidosta.
Myös poliisi on huolehtimassa kansalaisten turvallisuudesta. Mukaan
pitää liittää turvallinen
ja toimiva potilastietojärjestelmä, joka kattaa
kaikki terveyspalveluja

käyttävät tahot. Kaikkien näiden asioiden pitää
toimia hyvin, jotta luottamus yhteiskuntaan on
olemassa. Ja tästä me
äänestämme aluevaaleissa.
Sote-uudistuksen
myötä kunnilta siirtyy

merkittäviä lakisääteisiä
tehtäviä uusille hyvinvointialueille, sosiaalija terveyspalveluiden lisäksi myös pelastustoimi ja ensihoito. Nämä
asiat eivät ole enää siis
kunnallisen päätöksenteon piirissä, ei myöskään niiden rahoitus.
Yksi tärkeimmistä kysymyksistä uudessa järjestelmässä on se,
millä tavoin sote- ja pelastuspalveluiden
yhteistyö toimii jatkossa.
Miten varmistamme pelastuspalveluiden rahoituksen ja sopimuspalokuntien toiminnan tulevaisuudessa?
Omasta kokemuksesta tiedän, että pelastustoimen työntekijöitä huolettaa jo nykyisinkin pelastuspalvelujen kattavuuteen,
työvoimapulaan
sekä
rahoitukseen
liittyvät kysymykset. Lisäksi perustyötä,ihmisten
pelastamista, hoitamista ja auttamista, pitäisi
pystyä tekemään tehokkaasti. Tämä vaatii osaa-

vaa tarkastelua, kun toiminnat menevät saman
katon alle.
Oma lukunsa ovat
myös kriittiset tietojärjestelmät, joita tullaan
uudistamaan miljardeilla euroilla tulevaisuudessa. Aikataulu on kiireinen ja kysymys potilasturvallisuudesta herättää huolta.
Sote-uudistuksessa on pidettävä mielessä ensihoito- ja pelastuspalvelut sekä turvalliset

tietojärjestelmät. Aluevaltuustoissa tarvitaan
monien eri alojen osaamista ja aluevaltuustot päättävät kokoluokaltaan ja merkitykseltään valtavista asioista.
Tavallisen ihmisen elämään ja arkeen vaikutukset näkyvät vasta viiveellä.
Markku Kytömäki
Palomies
Aluevaaliehdokas sd.
Palokka

Markku Kytömäelle arjen turvallisuuteen liittyvät
asiat ovat tärkeitä. Hänelle voi lähettää sähköpostia
osoitteella: panostapelastukseen@gmail.com
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Vauhdikas kasvun vuosi

Koko seuran väki PaRin päättäjäisissä. Kuva: Palokan Riento.

PaRin huikea jalkapallovuosi 2021 alkaa on
lähellä päätöstä: joukkueiden toiminta on kehittynyt ja kasvanut, Stadium
Perhefutiksessa
ja Valioliigassa oli ennätysvilkas kerhovuosi, seurakehityksessä on
otettu uusia askelia, ja
seuran jäsenmäärä hipoo tuhatta henkilöä.
Tuhatta! Töitä tehdään
joka päivä motivoituneina ja suurella sydämellä,
ja tuon työn tulokset alkavat näkyä.
Joukkueiden
laadukas arki
Joukkueiden arki on
ottanut tänäkin vuonna suuria harppauksia
eteenpäin. Seurassa on
otettu pitkän tähtäimen
tavoitteeksi yhtenäistää
hallinnollisia ja kenttätoiminnan käytäntöjä,
jotta toiminta olisi kokonaisuudessaan koordinoitua, läpinäkyvää ja
tasavertaista. Joukkueet
ovat muutoksen polul-

la avoimen innokkaina
mukana, vaikka kehitys
välillä vaatiikin sopeutumista ja uusien asioiden opettelua. PaRilla on ollut onni saada
mukaansa huikea määrä timanttisia toimijoita,
jotka haluavat kehittyä
rooleissaan ja mahdollistaa omalla panoksellaan eri-ikäisten PaRilaisten harrastamisen.
Mennyt kausi toi
mukanaan paljon onnistumisia. Joukkueet ovat
tahkonneet kauden aikana lukuisia harjoituksia, pelejä ja turnauksia.
Näissä tapahtumissa on
koettu yhdessä riemua
ja välillä pettymyksiäkin – tunteita, jotka
kuuluvat olennaisena
osana niin jalkapalloon
kuin muuhunkin elämään. Syksyllä PaRiin
perustettiin uudet pienten pelaajien joukkueet Pojat 2016 ja Tytöt
2015–2016, ja kahdesta
aikuisille pidetystä jalkapallokoulusta valmistuneet koululaiset ha-

lusivat jatkaa harrastamista uudessa aikuisten
höntsäjoukkueessa.
Virallisesta
menestyksestäkin
päästiin nauttimaan: Tytöt
2006 saavutti ikäluokkansa SM-lopputurnauksessa 5. sijan, B-tytöt
taas pääsivät karsimaan
paikasta SM-karsintoihin. Kaksi PaRilaista
valittiin kauden aikana
U16-maajoukkuetapahtumiin, ja Palloliiton
Helmari- ja aluejoukkueturnauskutsuja sateli yhteensä 15:lle pelaajalle.
Vahvan tulevaisuuden
suunnittelua
Nopea kasvu tuo mukanaan kaiken ilon lisäksi
myös haasteita: kuinka
vastata niihin laadullisiin vaatimuksiin, mitä
kasvanut
harrastajamäärä tuo mukanaan?
Nyt seurassa sekä iloitaan yhdessä onnistumisista että suunnitellaan pidemmällä täh-

täimellä, kuinka onnistua luomaan nykytilasta ”uusi normaali”.
Seuran strategiaprojektin tuotoksena luotiin
seurastrategia vuosille 2021–2025. Strategiassa suunnataan katse kohti kasvavaa ja
vankistuvaa harrastajamäärää, seurakulttuurin vahvistamista, osaamisen tukemista ja kehittämistä sekä talouden tasapainoa.
Projektin
aikana
päivitettiin myös seuran
arvot, toiminta-ajatus ja
visio. Kaikkea PaRilaisten toimintaa ohjaavissa
arvoissa painotetaan positiivisuutta, yhteisöllisyyttä, laatua ja kasvatusvastuuta, ja toiminta-ajatuksena on olla tavoitteellinen, ketterästi kehittyvä, eri-ikäisille
ja -tasoisille harrastajille
toimintaa tarjoava jalkapalloseura. Visiona, tulevaisuuden haaveena,
on tulla kannustavaksi,
ammattimaiseksi ja tunnetuksi, Keski-Suomen

Vuokraa perinteinen Työväentalo Rientola juhliin &
kokouksiin Vesangassa
•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

Aarno Lahtinen 050 523 7705

rastajien vuoksi tehdään
hartiavoimin töitä keltamustalla sydämellä. Valtavan suuri kiitos teille
kaikille, jotka olette mukana, ja lämpimästi terTulevaa vuotta kohti
vetuloa te, jotka ette vieiloisesti ja täysillä
lä ole. Iloista ja vauhdiJoukkueet ovat loka- kasta jalkapallovuotta
kuussa aloittaneet har- 2022!
joittelun ensi kauden
Minna Järvinen
koitoksia varten. PaToiminnanjohtaja
Rissa on positiivinen ja
Palokan Riento ry.
eteenpäin kantava vire,
ja pienten ja isojen harsuurimmaksi jalkapalloyhteisöksi. Tervetuloa seuraamaan, kuinka
matkamme edistyy!

VISALA - HYVÄ PAIKKA
KOKOUKSIIN JA JUHLIIN
Vuokraamme lähes 100 m2
kokous- ja juhlatilaa osoitteessa
Visalantie 5, 40270 Palokka
Yhteydenotot:
Aarno Lahtinen 050 523 7705
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Vain yhteistyöllä uudistus onnistuu

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

Tulevat aluevaalit ovat
erittäin tärkeä vaikuttamisen paikka meille kaikille. Uudistuksessa tapahtuu
historian suurin liikkeenluovutus, kun Keski-Suomessakin yli 9500 työntekijän työnantaja vaihtuu.
Tämä uudistus vaikuttaa
niin kuntiin kuin kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen.
Rajapinta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä poistuu. Sairaanhoitopiirit poistuvat,
mikä on uudistuksen par-

haita puolia. Uudistuksen
alussa kaikki palvelupisteet säilyvät ja näitä hallinnoi jatkossa aluehallinto,
eivät kunnat ja ylikunnalliset sairaanhoitopiirit. Hallintomalli siis yksinkertaistuu ja kevenee huomattavasti. Myös tiedonsiirto ja
tietoturva paranee.
Soteuudistus merkitsee paljon niin palkansaajille kuin eläkeläisillekin.
Se mahdollistaa laadukkaat
palvelut sekä yhdenvertaistaa palveluja. Kustannustehokkuus saman hallinnon

alla myös kasvaa palveluiden sujuvuuden ja päällekkäisyyksien poistumisen
myötä. Näin myös saamme
sosiaaliturvan kestävyydelle vakautta ja resursseja ennaltaehkäisevään työhön.
Kustannusten kasvun
hillitseminen on yksi uudistuksen tarkoitus. Se EI
tarkoita sitä, että palvelut
heikkenisivät, päinvastoin.
Byrokratian väheneminen,
päällekkäisyyksien poistaminen ja tiedon siirtyminen mahdollistavat laadukkaat palvelut. Hyvinvointi

on arvokkainta mitä meillä
on. Nyt ei velkaannuta lisää, vaan tehdään uudistusta, jottei jäisi hoitovelkaa
tulevaisuuden sukupolvien
maksettavaksi.
Suomen väestö ikääntyy vauhdilla. Vanhusten
inhimillinen kohtelu on hyvinvointivaltion tärkeä mittari. meillä on huutava pula
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöstä. Yli
70 000 näille aloille koulutettua tekee jotain muuta työtä. Heitä on saatava
palaamaan alalle, ja lisäksi tarvitsemme lisää sotealan koulutusta. Vain näin
voimme vastata kasvavaan
palvelujen kysyntään.
Omaishoitajien asemaa on vahvistettava ja
heille tarjottava parempi
toimeentulo ja enemmän
vapaapäiviä. Kotona asumisen on oltava mahdollista asiakkaan niin halutessa, nyt kotihoitomme taso
ei ole riittävä. Itseohjautuva tiimimalli, jota meillä
Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksessä kokeillaan,
voi parantaa työntekijöiden jaksamista palvelujen
laatua ja lisätä aikaa varsinaiseen hoivaan. Otamme
mallia Hollannista, jossa
järjestöpartnerimme Buurtzorg on valittu alan par-

haaksi työnantajaksi useita
kertoja.
Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen ehdoton edellytys ovat
hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät. Joustavat työajat elämäntilanteen
mukaan, asiallinen johto,
mahdollisuudet edetä uralla ja saada työtovereilta
tukea sekä riittävä palkka
ovat niitä edellytyksiä, jotka vaaditaan. On siis tärkeää, että näissä vaaleissa

äänestetään yhteistyökykyisiä ja kokeneita päättäjiä, jotka osaavat pitää niin
asiakkaiden kuin työntekijöiden puolta. Katteettomia lupauksia ei pidä antaa, mutta ihmisten elämän
tärkeimmistä asioista ei voi
tinkiä. Käytä ääntäsi – järjellä ja sydämellä.
Ahti Ruoppila
SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija
Jyväskylän Hoivapalvelut
ry. puheenjohtaja

Ruoppila Säynätsalon ty:n puheenjohtajaksi
STY valitsi syyskokouksessaan yksimielisesti
SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija Ahti Ruoppilan uudeksi puheenjohtajaksi tehtävää erinomaisesti hoitaneen Simo Halttusen tilalle. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kalevi

Venäläinen, ja hallituksen
jäseniksi Reijo Salonen ja
Arttu Viinikainen.

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