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POHJOINEN JYVÄSKYLÄ
ALUELEHTI

JAKELU 20.000 KPL 3/2022

Huippumoderni Sairaala Nova siirtyy sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueen omistukseen 1.1.2023. Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio on julkaistu äskettäin ja sen
koko on huimat 1,1, miljardia euroa. Kuva: Tony Melville.

Tässä lehdessä:

Huhtahius
Torihius

044 099 5445

Jyväskylän perusopetus s.2

Palokan eläkkeensaajat s.8

Turvaa ja tehostamista s.3

Talkoohenkeä s.9

Läpimuuttajat s. 4-5

Palokan Riento s.10

Kivistö s.6

Valtatie 4 s.11
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POHJOINEN JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän perusopetuksen laatua parannettava
Koulutuksen rahoitus
ja resurssit ovat Jyväskylän perusopetuksessa huolestuttavan niukat. Kymmenen suurimman
kaupungin
joukossa olemme eri
mittareilla mitattuna
viimeisten joukossa.
Esimerkiksi tunnusluku oppilasmäärä/opetustunnit on Jyväskylässä Opetushallituksen uusimman raportin mukaan kaikkein
alhaisin, 62 – keskiarvo on 67 ja paras 74.
Annamme siis peruskouluissa kymmenen
suurimman kaupungin
joukossa kaikkein vähiten opetusta oppilasta kohti.
Opetuksen määrän
vähäisyys on johtanut

Jyväskylässä siihen,
että
keskimääräiset
ryhmäkoot ovat meillä kaikkein suurimmat verrattuna muihin
suuriin kaupunkeihin.
Lisäksi erityisongelmamme on aineisiin
ja tarvikkeisiin, mm.
oppi- ja työkirjoihin,
käytettävän määrärahan pienuus. Tämä aiheuttaa
esimerkiksi
sen, että työkirjoja ei
pystytä käyttämään siten, kuin niitä olisi pedagogisesti tarkoitus
käyttää.
Jyväskylä on onneksi herännyt tähän
erittäin ei-toivottuun
tilanteeseen: valtuusto on päättänyt strategisesta tavoitteesta,
jonka mukaan opetuk-

sen laatu on nostettava
kymmenen suurimman
kaupungin viiden parhaan joukkoon. Tämä
tavoite on tarkoitus saavuttaa kolmessa vuodessa, vuosina
2023-2025, ja sijoittumistamme kymmenen
suurimman kaupungin
joukossa tarkistetaan
vuosittain tuoreimpien
käytössä olevien tunnuslukujen avulla.
Tällä hetkellä valtuuston asettaman tavoitteen saavuttaminen edellyttää kolme
miljoonan euron lisäsatsausta perusopetukseen. Tähän samaan
summaan päädytään
sekä Jyväskylän itse
teettämän selvityksen
että Opetushallituksen

raporttien pohjalta.
Vuoden 2023 talousarvioon kaupungissamme
tarvitaan
siis miljoona euroa,
jonka avulla päästään
perusopetuksen resursoinnissa askel kohti suurten kaupunkien
viidettä sijaa. Tarvitsemme peruskouluihin enemmän opettajia, jotta opetusta voidaan antaa riittävästi
ja ryhmäkoot saadaan
pienemmiksi. Lisäksi
tarvikerahan alhaiseen
tasoon, joka haittaa jo
oppimista, on saatava
korjaus.
Vielä on huomattava, että vuoden 2023
talousarvioon sivistyslautakunta esittää annetun kehyksen pääl-

le edellä mainitun miljoonan lisäksi noin
neljä miljoonaa euroa
täysin välttämättömien
kulujen kattamiseen,
joita jostain syystä
ei ole sisällytetty kehykseen.
Tästä neljän
miljoonan
euron kokonaisuudesta valtio
tosin palauttaa kaupungille ukrainalaisten
lasten valmistavan opetuksen aiheuttamia
kuluja lähes kaksi miljoonaa euroa vuonna
2025.

Juha Paananen
Jyväskylän
sivistyslautakunnan
jäsen

Seurakuntavaalit 2022
VAALIPÄIVÄ 20.11.2022, ENNAKKOÄÄNESTYS 8.-12.11.2022

Katso ennakkoäänestyspaikat osoitteesta: www.jyvaskylanseurakunta.fi/vaalit/aanestypaikat

Juttutupa kutsuu !
Tule sinäkin Juttutupaan. Kokoonnutaan
kolmena keskiviikkona 9.- 16.- ja 23.
marraskuuta kello 17.00 Kolikkotuvalle
Kolikkotie 2.C Holsti.
9.11 Mitä Ukrainan sodan jälkeen?. Venäjä on edelleen naapurimme!
Miten rajanaapurin kanssa rakennetaan
uudestaan ympäristökysymyksiä, kaupankäyntiä, turismia, kulttuurivaihtoa
ym. Jutellaan siitä mikä sinua kiinnostaa.
16.11 Luonnon moninaisuus on
uhattuna. Näkyy jo lintujen vähenemisenä. Mitä me voimme tehdä. Mistä muusta haluat puhuttavan.
23.11 Hyvinvointialueelle siirtyy
monia Jyväskylän kaupungin palveluita. Liikunta jää kaupungille. Mistä rahat
rakentamiseen ja mitä liikuntapuolen rakentamiseen. Mistä muusta sinä haluat
puhuttavan. Sana on vapaa!

Isänpäiväjuhla
Palokan Visalassa
Visalantie 5

la 12.11.2022 klo 15
Puhujana Riitta Mäkinen
kakkukahvit
Tervetuloa !

20.000
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Hyvinvointialueen johtaja Jan Tollet lupaa

Turvaa ja tehostamista
Keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut
sekä pelastustoimen palvelut ovat 1.1.2023 lähtien uuden hyvinvointialueen käsissä. Uuden
organisaation luominen
on ilmiselvästi osoittautunut erittäin haastavaksi tehtäväksi, koska
Keski-Suomessa ollaan
joiltakin osin selkeästi
muita hyvinvointialueita jäljessä.
Kokousähkyä?

Toimielinrakenne
on
vasta nyt päätöksentekovaiheessa ja palvelustrategian laatiminen
on siirretty ensi kevääseen. Varsin tahmea alku
johtuu lähinnä valmisteluresurssin ohuudesta,
mutta myös keskeisten
luottamushenkilöiden
toimintatavoista. Näin
ollen asioiden käsittely
on hidastunut ja hallituksen jäsenet ovat toistuvasti valittaneet kokousähkystä. Roimaa parannusta siis odotetaan
jatkossa.
Vastuu ja raha

Ennen kesätaukoa huomio kiinnittyi hallintosäännön työstämiseen ja
hyvinvointialueen johtajan rekrytointiprosessin
läpiviemiseen. Prosessi
kärsi ehkä hieman siitä,
että valtaosa hyvinvointialueista oli jo valinnut

den budjetista. Tarkoitus
on varmistaa turvallinen
siirtymä hyvinvointialueelle. Jatkossa kuitenkin
talousarviossa pysyminen vaatii ilman muuta
tehostamista eli tuottavuuden parantamista.
Keväällä 2023 ilmestyvä palvelustrategia antaa vasta osviittaa siitä, miten vaadittu
tuottavuuden parannus
saavutetaan. Erikoissairaanhoidossa sekä suoritteiden että potilaiden
määrä on noussut merkittävästi vuonna 2022.
Varsinkin nuorisopsykiSairaala Nova on tulevan hyvinvointialueen terveyspalveluiden keskittymä.
atriaan kohdistuu suuret
Kuva: Tony Melville.
paineet. Jo nyt epäillään
vahvasti, että toiminAlijäämäinen
budjetti
den
toimialajohtaja
Laskolmen ison toimielijohtajansa. Tämä näkyi
tamenoihin budjetoitu
ennen kaikkea varteen- se Leppä kuittaavat vaa- men kokonaisuus, joka
otettavien
hakijoiden timatonta 13 000 euron koostuu lasten, nuorten Hyvinvointialuejohta- summa - 350 miljoonaa
ja perheiden lautakun- jan talousarvioesitys jul- euroa – ei tule millään
määrässä. Lopputulos kuukausipalkkaa.
nasta, aikuisten ja ikäih- kaistiin 26.10. Se sai riittämään.
oli kuitenkin positiivimisten
lautakunnasta varovaisen positiivisen
nen: Jan Tolletista Kes- Toimielinrakenne
ja kolmantena turvalli- vastaanoton. Talousarki-Suomen hyvinvoin- jakaa mielipiteitä
suus lautakunnasta. So- vioesitys on 4 prosenttialue sai rutinoituneen
muutosjohtajan, jolla on Katseet kohdistuvat nyt sialidemokraatit toisaal- tia eli 44 miljoonaa eulaajaa kokemusta isojen kahteen keskeiseen asi- ta katsovat, että toimi- roa alijäämäinen. Alijääkokonaisuuksien hal- aan, toimielinrakenteen elinrakenne, joka joh- mä on kuitenkin suunnipeilaa teltu katettavan talouden
linnasta sekä julkisella hyväksymiseen ja ta- donmukaisesti
että yksityisellä sekto- lousarvioesityksen kä- keväällä sovittua strate- suunnittelukaudella. Tarilla. Palkkaa jättimäi- sittelyyn. Ainakin toimi- giaa olisi parempi vaih- lousarvioesitys perussen 1,1 miljardin euron elinrakenteesta poliittis- toehto. Sd-ryhmä onkin tuu kuntien ilmoittamiin
organisaation vetämi- ten ryhmien mielipiteet päättänyt oman esityk- sosiaali-, terveys- ja peni- lastustoimen TA-2022
sestä Tollet saa 15 000 ovat selkeästi jakautu- sensälautakuntien
euroa kuussa. Avokä- neet. Keskusta-oikeisto mistä: Palveluiden lau- -menoihin. Kun kuntien
Tony Melville
tinen palkkapolitiikka on sitkeästi ajanut niin takunta, Tiedolla joh- tilinpäätökset valmistuAluevaltuuston
näyttää olevan muuten- sanottua elämänkaari- tamisen lautakunta ja vat keväällä 2023 valtio
sd- ryhmänjohtaja
kin hyvinvointialueen mallia, jossa keskisuo- Kokonaisturvallisuu- maksaa erotuksen kerominaispiirre: sekä so- malaisten sosiaali- ja den lautakunta. Lähes- takorvauksena ja sen on
siaali- ja terveyspalve- terveysasiat käsitellään tulkoon vastaava malli arvioitu olevan 4 proluiden toimialajohtaja kahdessa lautakunnas- on käytössä Itä-Uuden- sentin luokkaa. Tollet
Kati Kallimo että vasta sa asiakkaiden iän pe- maan hyvinvointialueel- korostaa, että nyt on pitkälti kyse siirtymäkauvalittu konsernipalvelui- rusteella. Tarjolla on la.

SDP:n varapuheenjohtaja Nina Malm Palokassa
Lauantaipäivä
Palokan torilla 15.10. oli
vilskeinen, väkeä riitti ja paikalla oli myös
SDP:n varapuheenjohtaja Nina Malm, joka
tapasi kansalaisia Palokan
Sosialidemokraattien pystyttämällä
teltalla. Makkara teki
kauppansa ja juttua riitti. Myös keskisuomalaisia kansanedustajia
ja kansanedustajaehdokkaita oli saapunut
paikalle. Eduskunta-

vaalit pidetään ensi keväänä huhtikuussa.
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Läpimuuttajat
Suomen linnustoon kuuluu sellaisia lajeja, joita voidaan nähdä käytännössä
vain muuttoaikoina, keväisin ja syksyisin. Nämä linnut eivät pesi meillä ollenkaan tai vain muutaman parin voimin.
Tällaisia lintuja kutsutaan läpimuuttajiksi, ja niihin kuuluu mm. hanhia, kahlaajia ja vesilintuja.
Läpimuuttajien pesimäalueet sijaitsevat
arktisella alueella: Siperiassa, Jäämeren rannoilla, Islannissa ja jopa
Huippuvuorilla. Arktisten lajien muuttotapahtumasta keväisin ja syksyisin käytetään lintuharrastajien keskuudessa nimitystä ”arktika”.
Suomen alueella levähtävistä läpimuuttajista runsaslukuisin on
tundrahanhi. Suomessa
havaittavien tundrahanhien määrät vaihtelevat
vuosittain, mutta viime
vuosien keskiarvo on lähellä 400 000 yksilöä.

Muidenkin läpimuuttajien määrissä on vaihtelua eri vuosina, vaikka niiden yksilömäärät
ovat selvästi pienempiä
kuin tundrahanhella.
Tundrahanhea näkee yleensä muuttoaikoina hyvin Keski-Suomessakin. Muut läpimuuttajahanhet – sepelhanhi, lyhytnokkahanhi,
kiljuhanhi ja punakaulahanhi - ovat keskisessä
Suomessa harvinaisia.
Kiljuhanhi ja punakaulahanhi ovat harvinaisuuksia koko Suomessakin; niiden vuosittainen
yksilömäärä meillä on
noin 50-100.
Tundrakurmitsa Jyväskylä, Jyväsjärvi-Keskisenranta. Kuva: Juha Paananen.

Sepelhanhi Toivakka. Kuva: Juha Paananen.

POHJOINEN JYVÄSKYLÄ

Kahlaajista
läpimuuttajia ovat tundrakurmitsa sekä iso-, pikku-, kuovi- ja pulmussirri. Näitä näkee varmimmin kevät- ja syysmuutolla
Pohjanlahden rannikolla, jota pitkin niiden päämuuttoreitit kulkevat. KeskiSuomessakin mainittuja kahlaajia voi hyvällä
onnella nähdä esimerkiksi Laukaan Vuonteella tai Hankasalmen
Tervasuolla. Keski-Suomen varsinaisilla muutontarkkailupaikoilla,
mm. Kuhmoisten Tehillä, näitä lajeja havaitaan
muuttavina säännöllisesti vuosittain.
Läpimuuttajana
voidaan nykyään pitää myös tunturikiurua,
joita pesii maassamme
enää pari kolme paria
pohjoisimmassa Suomessa. Vielä 1950-lu-

vulla se oli tunturien
yleisimpiä lintuja: pesivien parien määrä oli
tuolloin arviolta noin
10 000.
Muita Suomessa läpimuuttajiksi laskettavia lajeja ovat allihaahka ja kyhmyhaahka, jääkuikka, leveäpyrstökihu, pikkujoutsen ja pikkukajava.
Juha Paananen
lintuharrastaja
Lohikoskelta

Tundrahanhi Laukaa. Kuva: Juha Paananen.

Pikkusirri Hankasalmi, Tervasuo. Kuva: Juha
Paananen.

Kuovisirri Hankasalmi. Kuva: Juha Paananen.

Seurakunta tärkeä osa yhteiskuntaa

Taulunmäen kirkko.
Kuva: Erkki Hämäläinen,
wikipedia.org, GNU Free
Documentation License

Olen huhtasuolainen ja
toiminut seurakunnan
luottamustoimissa yli
kaksikymmentä vuotta.
Olen edelleen ehdolla
koska seurakunta on tärkeä osa yhteiskuntaamme.
Jos jäsenenä haluat
sen toteuttavan tasa-arvoista ja heikompia tukevaa ihmisläheistä toimintaa, niin jäsenenä
haluat myös vaikuttaa
sen toteutumiseen käyttämällä
äänioikeuttasi. Valinnallasi on kauaskantoiset vaikutukset
koko kirkkomme tulevaisuuteen.
Seurakuntaamme
valitut uudet luottamushenkilöt tulevat työs-

kentelemään uudistuneessa
seurakunnassa. Nykyisen yhdeksän
alueseurakunnan tilalle
jää vain neljä alueseurakuntaa.

Marjatta Hynynen

Pohjoinen Jyväskylä-lehti
toivottaa lukijoilleen hyvää
Joulua ja onnelista uutta vuotta !

JOULUMYYJÄISET
Tervetuloa Palokan Ilonakorttelin joulumyyjäisiin
LA 26.11. klo 10–14!
Kortteliravintola Oivan tila,
Lukutie 1, 40270 Palokka (Kirjastoa vastapäätä). Myynnissä
mm. käsitöitä, joulukortteja ja
leivonnaisia!
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Kivistö
Uusi ja vanha kohtaavat Kivistöllä.

Pulmusentien idyllistä raittia tänään.

Kivistö muotoutui kasarmeista, vanhasta Kivistöstä eli Wahlgrenin
entisistä taloista sekä
1920-luvulla rakennetusta puutaloalueesta.
Kun Schauman osti Kivistön alueen, paikalla
oli Aittorannan torpan
ympärille rakentunut talorykelmä. 1920-luvulla
se laajeni huomattavasti .Alueelle tuli asumaan
kivenlouhijoita, jotka
työskentelevät lähiseudun louhoksilla,
Ihmisten mielissä

Kivistöön kuului koko
Vaajakosken maantien
ja Jyväsjärven väliin
jäänyt alue, joka alkoi
kasarmien länsipäästä
ja päättyi Pulmusen- tai
Majavantielle. Virallista
määritelmää Kivistölle
ei ollut. Tiestöstä kehittyikin paikoitellen alueelle melko sokkeloinen
kokonaisuus. Puutaloalue rakentui maantieltä Järven suuntaan kulkeneiden pikemminkin
kujien kuin katujen (Itäsauma, Telkäntie, Pal-

musentie, Majavantie)
varsille.
Kulkuväylät
olivat siis enemmän polkuja ja kujia kuin teitä
tai katuja. Nykypäivän
katulinjat eivät vastaa
entisaikojen esikuviaan.
Uudet asukkaat hankkivat maapalasia rakentamista varten parhaaksi
katsomiltaan paikoilta ja
koska alue kuului Aholaidan tilaan, oli maanhankinnasta neuvoteltava Aholaidan isännän
kanssa. Rakentaminen
ei ollut systemaattista

Kivistön työväentalolla on tanssittu vuodesta 1946 lähtien. Tältä erää tanssit ovat
loppu, koska järjestäjäyhdistys meni konkurssiin syyskuussa 2021. 1946 rakentunut ja 1980 -luvulla laajennettu Kivistön työväentalo pihapiireineen saa väistyä
uuden päiväkodin tieltä, jonka arvioidaan valmistuvan 2026.

Pulmusientien rakennuksia.

Majavanpolun rakennuksia.

ja talot vaihtoivat usein si, jossa kymmenet taomistajaa.
lot olivat ahtautuneet
yhteen kapeiden kujien
Uutta rakennuskantaa varsille. Lehden toimit1950-luvulla
tajaan ei vedonnut alueen idyllisyys, kuten
Kivistölle ja Halssilaan tekstistä käy ilmi; ”kerakennettiin uusia yk- vätkuraisia teitä, vuosittäisiä omakotitaloja denaikojen
vaihtelui1950-luvulla, mutta alu- den koettelemia seiniä,
een yleisilme ei muuttu- pienasumuksia.” Vaiknut. Uusissa omakotita- ka alue olikin rakas koloissa kahden huoneen tiseutu ja täynnä nostalja keittiön alakerta tar- giaa ja muistoja asukjosi hieman enemmän kailleen, ulkopuoliset
asuinpinta-alaa kuin pe- saattoivat katsoa alueen
rinteisissä hellahuoneen edustavan vuosisadan
ja keittiön asunnoissa, alkupuolen huonoa rajoka oli tyypillistä van- kentamista. Vajavaisen
hoille pienille rakennuk- katuvalaistuksen lisäksi
sille. Kasvimaita ja mar- vesijohtoverkostoa haijapensaita tehtiin uusien kailtiin, aivan kuten Totalojen pihapiiriin kuten urulassakin. Ensimmäiaina ennenkin. Vuokra- set aloitteet tehtiin jo
laisia asui myös yläker- 1940-luvun alussa, mutrassa kuten oli ollut ta- ta asia eteni toteutukpana suuremmissa ra- seen vasta parin vuosikennuksissa aikaisem- kymmenen kuluttua.
milla vuosikymmenillä.
Jyväsjärvi oli tärkeässä asemassa aluIdylliä ja
een asukkaiden elämäsluonnonläheisyyttä
sä. Monet alueen asukkaista rakensivat itselAluetta voitaisiin luon- leen moottoriveneen ja
nehtia
1950-luvulla veneilivät Päijänteellä.
idylliseksi ja luonnon- Kivistön venelaituri uiläheiseksi asuinalueek- marantoineen sijaitsi Jysi kuitenkin varsin lä- väsjärven rannassa kahellä kaupunkia. Talot sarmien kohdalla. Linolivat asujiensa näköi- ja-autot ajoivat kaupunsiä aitoineen ja porttei- gista Vaajakoskelle tunneen, ihmisläheisyys oli nin välein heti sodan jälajalle ominainen piirre. keen, mutta rengaspulan
Keskisuomalaisen toi- ja säännöstelyn helpotmittaja luonnehti aluet- tuessa vuorot tihenivät
ta 1950-luvulla lohdut- muutaman vuoden kutomaksi esikaupungik- luessa. Motti liikennöi

rautatiellä 1950-luvun
puoliväliin saakka kunnes lättähattu korvasi
sen.
Kivistön alueella
osoitteiden perusteena
oli numero eli jokaisella talolla oli "oma postinumeronsa". Kirjeeseen
laitettiin osoitteeseen
talon numero ja alueen
nimi (Kivistö).
Kivistö ympäristöineen esittäytyy sotien jälkeisessä muodossaan varsin idyllisenä
alueena. Analogia PuuTourulaan on ilmeinen.
Kasvava
Jyväskylän
kaupunki tarvitsi maata ja Tourulan rakennuskielto ja alueen totaalinen hävittäminen sotien
jälkeisinä vuosikymmeninä ja muuttaminen betoni-asfaltti alueeksi oli
tyypillinen kehityskulku
Suomessa. Samaa nähtiin monessa muussakin
kaupungissa. Vanhasta
Kivistöstä on tänään jäljellä vain rippeet.
Lähde: Haikari, Janne,
Nakertaen XVI kaupunginosa. TuohimutkanKivistön-Halssilan paikallishistoria(2001)
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Sosialidemokraatteina toimimme sen kirkon puolesta, jossa
ketään ei jätetä yksin
kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
kirkko on kaikille turvallinen yhteisö
tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana

Kannetaan vastuuta ilmastonmuutoksesta ja haetaan aktiivisesti tapoja käyttää
uusiutuvaa energiaa sekä vähentää järkevästi turhaa energian kulutusta.
VAALIPÄIVÄ 20.11.2022 ÄÄNESTYSPAIKAT:
Huhtakoti, Säynätsalon seurakuntakoti, Palokan kirkko, Tikkakosken kirkko, Korpilahden kirkko, Kuokkalan kirkko, Kaupunginkirkko, Kortepohjan seurakuntakeskus, Vaajakosken alueseurakunnan toimitila Wessi

ENNAKKOÄÄNESTYS 8.-12.11.2022
Katso ennakkoäänestyspaikat osoitteesta:
www.jyvaskylanseurakunta.fi/vaalit/aanestypaikat
Jyväskylän sosialidemokraattien ja sitoutumattomien seurakuntavaalikiertue
Tiistai 8.11.2022 klo 10–12 Palokan tori
Keskiviikko 9.11.2022 klo 14.30–16.00 Säynätsalon Sale
Torstai 10.11.2022 klo 15–17 Kuokkalan tori
Perjantai 11.11.2022 klo 11.30–13.00 Huhtakeskus

Tarjolla grillimakkaraa ja mehua!
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PALOKKA

Palokan eläkkeensaajilla vilkasta toimintaa

Heikki Tolvanen keskittyy lyöntiin.

Liikunta- ja jumppatuokiot kuuluvat Palokan Eläkkeensaajien kokoontumisohjelmaan.

Veikko Päivinen ja Raija Tolvanen vaihtavat ajatuksia.

Palokan Eläkkeensaajat
on vireä noin 130 hengen yhdistys, joka kokoontuu Palokan nuorisotilassa. Monipuo-

liseen toimintaan kuuluvat Jumppa, porina,
muisti kerhot ja boccia,
bingo, kahvi. Kello 1012. Yhdistys järjestää

myös matkoja jäsenistölleen ja matkavastaavana toimii Raija Tolvanen. Syksyn 2022 matka tehtiin Länsi-Uudellemaalle. Kohteina olivat Hanko, Tammisaari
ja Muistion linna-. Pikkujoulut tullaan viettämään Tampereen työväenteatterilla ja katsottavana on Ilmari Saarelaisen monologi. Pikkujouluillallinen nautitaan
teatterilla joulukuun 3.
päivänä. ”Reissu-Raija”
on järjestänyt matkoja
jo kuutisen vuotta.
Kokoontumisissa on väkeä tavallisesti
30-50 henkeä. Kokoontumistilat ovat muutoin

hyvät, mutta toinen kerros ja portaat aiheuttavat monille seniori-ikäisille ongelmia. Henkilöhissiä tiloihin ei ole.
Eläkkeensajien vieraana käy väkeä pankista,
apteekista, on myös ehdokkaita. Näin kuukauden ensimmäisenä ja
toisena tiistaina.
Yhteisöllisyys ja
lähimmäisestä välittäminen ovat toiminnan
keskiössä.
Maailmaa
parannetaan kahvikupin
ääressä ja mielekästä tekemistä riittää.
Jouni Pänkäläinen

Tyyterin kaivoksella syksyllä 2022.

TOIMINTAKALENTERI:

- KERHOT KOKOONTUVAT MAANANTAISIN KLO 10.00 - 12.00
KERHOTILOISSA RAIVAAJANTIE 1.
(VOIMISTELU, MUISTI, PORINA, KUORO, BILJARDI, POKERI JA
BOCCIA)
- KAIKISTA TAPAHTUMISTA SAA TIETOA KERHOHUONEEN SEINÄLLÄ OLEVASTA ILMOITUSTAULUSTA TAI PUHEENJOHTAJALTA p.
050 5237705

Linja-automatkoja tehdään eri puolille Suomea ja joskus ulkomaillekin asti.
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TIKKAKOSKI
POHJOINEN
JYVÄSKYLÄ

Vielä voimissaan, onneksi on

Mottitalkoot Korsossa. Pietinen, Viljo, kuvaaja 15.10.1942 Museovirasto CC BY 4.0.. .

Joskus tulee eteen kova
paikka, kova otatus,
että et selviä siitä yksin.
Suuri työmäärä… valtavasti hommaa… työn,
joka piti tehdä yhden
syyspäivän valoisan
ajan kestäessä. Valu
saaressa, seitsemäntu-

hatta kiloa kuivabetonia, yhden syksyisen
päivän aikana aggregaatin ja kolmen sekoitusvispilän avulla.
Kautta aikain, iät ja
ajat on järjestetty kimppakivaa, jossa teemme
jonkun asian yhdessä

Jaana
Luukkonen-Kytömäki (sd)
Toimintaterapeutti, kriisityöntekijä

Seurakuntavaalit 2022

tuumin. Kokoonnumme talkoisiin ja teemme
urakan yhdessä alusta loppuun, niin juuri,
kerralla ja saamme ilon
tehdystä työstä.
Oli järjestettävä talkoot. Ensin on työmäärä mietittävä monelta
suunnalta, onnistuuko,
ehtiikö itse, pääseekö
porukat… ostin kolmekymmentäkaksi
sankoa, siksi, että liikenne
ja jauho rannan ja saaren välillä kulkisi viivytyksettä. Monta yötä
tai iltaa pähkäilin, mitä
vielä?
Valuformut eivät olleet silmillä mitaten
suurensuuret, eivät laisinkaan, mutta kun sekoitat betonin ämpärissä ja kippaat sen laatikkoon… sanko on ääriään myöten täynnä ja
juuri ja juuri jaksat sen
nostaa… niin raskas,
että ähinä pääsee väistämättä… molemmin

käsin raksista nostaen
kaadat tuotoksen formuun… on pettymys
nähtävillä ilmeestäsi.
Näinkö vähän on kaksikymmentä litraa betonia.
Koko tuo laatikko pitää saada täyteen, ja aikaa on tuo syksyn valoisa hetki… lyhyt hetki…
on syksyinen päivä.
Talkoilla tekee urheiluväki lehden jakoa,
työhön osallistuu perhekunta, koko urakassa on
monta perhettä ja työtä jokaiselle kotoväelle
yhden pitkän illan edestä. Kaikki siksi, että lapsi pystyy harkoissa ja
peleissä lätkää, futista,
ringetteä. Samoin menee kaupan inventaariot
ja muu työ, jossa väen
määrästä on apuja.
1950-60 luvuilla heinänteot aloitettiin Hermannin päivästä, muistan osallistuneeni sellaiseen heinän polkija-

na ladossa. Tuo työ oli
kivaa pomppimista ja
ne suolarakeet on myös
jääneet kielen päällä
mieleen. Maaseudulla talkoina tehtiin myös
perunan nosto. Naapurin isäntä oli traktorin
kanssa tullut apuun ja
ajoi perunapenkkejä levälleen etukäteen. Hän
odotti aina saran päässä, odotti, että kaikki
potut saatiin laareihin ja
ajoi uuden erän pellolle
valkoista mukulaa. Sattui kerran sitten niin että
pappa Vihtorilta hukkui
vitjakello… olin pahassa iässä, ja minua epäiltiin kovasti. ”laitoin
sen tuonne… piilotin
sen tänne…” Kun taas
oli perunan nosto seuraavana syksynä, löytyi kello mullan seasta, pyyhittiin, vedettiin
veto ja aika alkoi pitämään ääntä tik tak tik
tak tik tak.
Tulevaisuudessakin

teemme talkoita, saamme nauttia yhteisistä
urakoista. Saamme kokea hienoja hetkiä työn
touhussa. Yhdessä tehty
rutistus yhdistää, kokoaa meidät yhdeksi porukaksi, perheeksi, joukkueeksi,
urheiluseuraksi, jolla on yhteinen
päämäärä. Kimppakiva
talkoot yhdistää, sillä
siinä on roimaa… silkkaa apuvoimaa.

Jyrki Tapper,
Puheenjohtaja.
Palokan
Sosialidemokraatit
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Palokan Riento vahvassa kasvussa

Palokan Riennon toimisto Palokan liikekeskuksessa on seuran hermokeskus.
Vasemmalta Heikki Tolvanen, Timo Laulainen ja Minna Järvinen perehtymässä
Riennon julkaisutoimintaan. Kuva: Jouni Pänkäläinen.

Keltaiset peliasut ja pörriäislogo ovat erottamaton osa Palokan kaupunginosaa. Palokan Riento
tuo suurelle määrälle palokkalaisille liikunnan
riemua ja terveyttä. Seurassa on innostava ilmapiiri. Toiminnanjohtaja
Minna Järvinen luotsaa
PaRia yhdessä seura-assistentti Timo Laulaisen
ja lukuisan valmentaja- ja vapaaehtoisjoukon
kanssa.
- Olemme ParRissa jo
muutaman vuoden ajan
terävöittäneet toimintaamme, jotta voimme
tarjota seuran junioreille
ehjän pelaajapolun. Millä sarjatasolla pelataan,
ei ole tärkein mittari.
Tärkeää on kehittää toimintaa pelaajien kautta pitäen samalla huolta siitä, että toimintamme kokonaisuudessaan
vastaa nykyhetken haasteisiin, Minna Järvinen
pohtii.

- Oma vastuualueeni kattaa muun muassa seurakehitysprojektit, hallinnolliset tehtävät, seurojen välisen yhteistyö ja sisäisen ja ulkoisen seuraviestinnän,
sponsoroinnin. On siinä
kakkua yhdelle hallittavaksi, mutta meillä on
hyvä tiimi tekemään asioita ja itselläni on pitkää
taustaa
liike-elämästä, joka auttaa asioiden
hahmottamisessa ja toimeenopanossa. Seuramme tavoitteellisen joukkuetoiminnan kärjessä
ovat naisten valtakunnallisessa Kakkosessa
pelaava edustusjoukkue
sekä pääosin vuosina
2005-2006 syntyneiden
B-tyttöjen
ykkösessä
pelaava joukkue, Minna
Järvinen jatkaa.
Seura-assistentti Timo
Laulainen huolehtii Palloliiton Pelipaikka- ja
Taso-järjestelmistä, pelipasseista, vakuutuksista ja seurasiirroista. Hä-

nen tontilleen kuuluvat
myös seuran taloushallinto, jäsenasiat ja varusteasiat. PaRin toimisto
sijaitsee Palokan liikekeskuksessa, missä parivaljakko Minna ja Timo
pitävät huolta siitä, että
toiselle tuhannelle kohoava harrastajajoukko
valmentajineen kykenee
tekemään pitkäjänteistä
ja palkitsevaa työtä liikunnan parissa. Palokan
Riento on tällä hetkellä Keski-Suomen suurin
jalkapalloseura. PaRissa
oli elokuussa noin 1100
jäsentä joten seurassa
on menty jäsenmäärässä
ensimmäistä kertaa uudelle tuhatluvulle. Palokan Riento palkittiinkin
vuonna 2021 Suomen
Palloliiton puolesta itäisen Suomen vuoden seurana. Nuorimmat harrastajat ovat päiväkoti-ikäisiä, ja hyvin suosituiksi
tulleissa höntsäjoukkueissa myös varttuneempi-ikäiset voivat pilke
silmäkulmassa harrastaa
jalkapalloa ilman turhia
paineita.

Aikuisten jalkapallokoulun tämän syksyn innokkaat osallistujat. Kuva: PaRi

T0910-joukkue Masto Cupin pelissä Tampereen Ilvestä vastaan. Kuva: PaRi

Värivarjoleikkiä perhefutiksessa. Kuva: PaRi

Seuran piirissä pelaajilla
on mahdollisuus myös
kehittää itseään valmennuksellisissa tehtävissä. PaRin visio vuodelle 2025 on olla kannustava, ammattimainen ja
tunnettu, Keski-Suomen
suurin jalkapalloyhteisö.
Jouni Pänkäläinen

400 PaRilaista seuran perinteisissä päättäjäisissä. Kuva: PaRi
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VT4 Kirri - Tikkakoski valmis
Uusi vt 4 Kirristä Vehniälle otettiin liikenteelle joulukuussa 2021. Rinnakkaistie jää asutuksen liityntäväyläksi ja
moottoritiellä kiellettyjen hitaiden ajoneuvojen reitiksi.
Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon. Liikennemäärä valtatiellä 4 Kirrin kohdalla on
noin 20 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 10 %. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä.
Kapeaa ja mutkaista tieosuutta uuden moottorietien ja Hirvaskankaan
eteläpuolelta alkavan leveämmän tieosuuden välille jää n. 6-7 km. Muutoin
yhteys Jyväskylästä Äänekoskelle on
sujuva ja nopea.
Nelostien korjaus on tuonut Tikkakosken taajaman nopeasti saavutettavaksi ja voidaan olettaa alueen kiinnostavuuden kasvavan uuden tien myötä niin liike- kuin asuinrakentamisessa.
Kirrinmäkeen kaavailtiin alustavasti tunneliratkaisua, mutta lopulta kallioleikkaus vei voiton. Kuva: Jouni Pänkäläinen.

Kaaviokuvan lähde:
Väylävirasto

Tikkakosken liittymän kohdalla uusi tie on hyvin leveä ja rampit toimivat hyvin.
Kuva: Jouni Pänkäläinen.

Elorieha Kangaslammella
Perinteinen Elorieha järjestettiin Kangaslammen toimintapuistossa 28. elokuuta loistavassa säässä. Väkeä oli paikalla
satamäärin ja makkara ja mehu
teki kauppansa. Hevosajelu perheen pienimmille oli suuressa
suosiossa.

Allan Kemiläinen tarjoilee makkaraa.
Kuva: Tony Melville

Istuva kansanedustaja Riitta Mäkinen ja
pitkäaikainen entinen kansanedustaja
Reijo Laitinen vaihtavat kuulumisia.
Kuva: Tony Melville

Yrittäjyys elää ja voi hyvin.
Kuva: Tony Melville

Hevonen jaksoi vetää väkeä. Kuva: Tony Melville
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Taidetta Kolikkotuvalla
Taidetta, Kolikkotuvalla.Maanantaina 7.11.2022 kello 13.00 - 17.00
avajaiset. Avoinna 8.11 kello 13.00
- 17.00. Kolikkotupa Kolikkotie
2.C Holsti
Esillä Jouko Räsäsen kierrätys materiaalista tekemää miniatyre taidetta. Artesaani Akseli Saarenkedon
kokeellista uutta tapaa tehdä taidet-

ta.Raimo Rajanen on kirjoittanut,
koonnut kirjat jotka myynnissä: Atteen mies Tourulasta,Me Lohikoskelaiset, Elämää Puu- Tourula ja Punainen Kukko Palokasaa. Myynnissä myös kirjaa Työväentalolta Kolikkotuvalle. kirjoittanut Jukka Keronen. Taitelijat paikalla maanantaina 7.11.2022 kello 13 -15 Tervetuloa.

Vuokrattavana 2h+sauna+oma piha
Kakkospesänkatu Kuokkala, sis. autopaikan.
Heti vapaa ! Allan Kemiläinen 0400-542859

Yhdessä on hauskempaa,
tuetaan toisiamme!

Eläkeläinen tule mukaan !

Kalina soitto - ja tanssiryhmä tulee
esiintymään ikäihmisille tarkoitettuihin taloihin. Varaa esiintymisaika puh. Moniko 045 185 7899
Monikko ry yhdistyksen tavoitteena on saada eri kutritaustoiltaan
tulevia kansalaisia ymmärtämään
toistensa ajatusmaailmaa ja saattaa
heidät yhteen, kulttuurien eroavaisuuksista huolimatta. Tavoitteena
on luoda positiivista vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kontakteja eri kulttuurialueilta tulleinten ja suomalaisen kulttuurin välille. Tavoitteena on
tukea jyväskylässä asuvien eri kulttuureista tulleitten maahanmuuttajien sosiaalista asemaa ja hyvinvointia. Huolta kannetaan erityisesti ikääntyvistä maahan muuttajista.
Vuorovaikutuksen parantamiseksi
myös kantasuomalaiset ikäihmiset
ovat tervetulleita mukaan. Syrjäytymisen estäminen on meille tärkeätä.
Näiden tavoitteiden saavuttamisek-

si järjestetään tutustumisvierailuja,
kulttuurimatkoja, koulutusta, kerhotoimintaa. Suomen kielen opettaminen on tärkeätä, liikunta unohtamatta. Jäseneksi voi liittyä sähköisesti Monikon sivulla. Tai tulemalla
rohkeasti mukaan Monikon järjestämiin tilaisuuksiin . Erikoisen tärkeäksi toiminnan on tehnyt Ukrainassa käytävä sota.
Tervetuloa Huhtasuon päiväkeskuksen Nevakatu 2 kerhoon:
Maanantaina:
11-13 älylaitekerho/info.
11–12.30 suomenkieli
12.30 - 13.30 muistikerho.
15 -16.30 kokkikerho/ terveys.
Perjantaina:
11-14.00 käsityökerho.
13-14.30 musiikkikerho
14.30 – 16.00 muistikerho.
Lauantaina:
11 -13.00 liikuntaa ja pelejä
Huhtasuon liikuntapuistossa.

Lohikosken Eläkkeensaajat on toiminut jo yli neljäkymmentä vuotta.
Kokoonnumme joka maanantai kello 12.00 Kolikkotuvalle Kolikkotie
2.C. Holsti. Poikkeuksen tekee kokoontumiselle Kolikkotuvalle retket luontoon, museoihin ja joskus
kauemmaksikin. Tuetulla lomalla olimme Huhmarissa Joensuussa.
Pitkään mukana olleet muistaa vierailun Brysseliin.
Innokas peliporukka kokoontui koko kesän joka maanantai pelaaman erilaisia ulkopelejä. Talvella pelaaminen on vaikeampaa. Tärkeää ovat joka maanantaiset kahvi
hetket ja nyt on saanut myös teetä.
Kyllä ne ajankohtaiset asiat mitkä
on lehdissä ja TV ovat esillä, puhuttavat myös kerholaisia. Helpottaa myös jos rohkenee kerto miten
on oman terveyden laita. Kyllä kokoontumisella on sellainen hoitava terapeuttinen vaikutus. Maanantaina 7.11 kello 12 on Kolikkotuvalla mielenkiintoinen Jouko
Räsäsen Miniatyre näyttely kierrätysmateriaalista tehtyä taidetta. Artesaani Akseli Saarenketo on kokeillut uutta taiteen tekemisessä.
Myynnissä Raimo Rajasen kirjoittamat ja kokoamat kirjat Me Lohikoskelaiset, Elämää Puu-Tourulassa ja Punainen kukko Palokassa.
14.11.2022 kello 12 vieraana Jari

Blom asiana Keski-Suomen hyvinvointi alue ja tulevat eduskuntavaalit.
21.11 Menemme tutustumaan Luonto museoon Vesilinnaan. Lähdetään
Kolikkotuvalta kello 11.35 28.11
kello 12 Pelataan suosittua Bingoa.
Ennen joulua vielä keritään viettämään pikkujoulua ja pitämään
muutama
kerhopäivä.
Äänestetään
kirkollisvaalissa, sillä eihän ole yhden tekevää miten meidän kirkollisveroilla tehdään. Tervetuloa mukaan Lohikosken Eläkkeensaajat!
Puheenjohtaja Seppo Luukkonen
04578758147 seppo.luukkonen@
hotmail.com

