
JYVÄSKYLÄN PUOLESTA

Kuntavaalien 
ennakkoäänestys 
alkaa 26.5.

Kotina 
Korpilahti

Olli Patrikainen:
Joukkoliikennettä on 
kehitettävä

Lassi Hakonen ja Henry 
Boyd: Hippos-hanke 
nuorten urheilijoiden silmin 

s. 6s. 7

s. 3

Kansanedustaja Riitta Mäkinen:
Sosialidemokraatit ovat valmiita 
vastuullisiin tekoihin.

s. 2

s. 4-5
Ehdokasgalleria



J Y VÄS K YL Ä N  P UO L E STA2

Kesäkuun kunnallisvaalit 
ovat myös Jyväskylässä 
monella tapaa historialliset. 
Vuoden 2023 alusta pääosa 
kaupunkimme sosiaali- ja 
terveyspalveluista siirtyy 
maakunnallisesti tuotetta-
vaksi ja koronapandemian 
jälkihoito sekä kaupunkimme 

taloudellinen tilanne asettavat merkittävän haasteen tulevalle 
kaupunginvaltuustolle.
 Jyväskyläläisten koulutus-, terveys- ja sosiaalipal-
velut on turvattava myös jatkossa laadukkaina ja riittävinä. 
Tähän työhön me sosialidemokraatit tarjoudumme koko 
ehdokasjoukkomme voimin. Kunnallisvaaliohjelmassamme 
olemme selkeästi ilmaisseet tavoitteemme eri palvelukoko-
naisuuksille. SDP on luotettava voima ajamaan sinun ja koko 
Jyväskylän säilymistä vetovoimaisena, turvallisena ja viihtyi-
sänä kaupunkina elää, asua ja tehdä työtä.
 Myös kunnallispolitiikassa kaipaamme yhteistyön 
ja tekemisen meininkiä, eikä jatkuvaa kinastelua asioista ja 
henkilöön menevää loukkaavaakin julkista keskustelua. Jyväs-
kylällä on hyvä historia puolueiden välisestä tuloksellisesta 
yhteistyöstä ja siihen me sosialidemokraatit olemme valmiit 
tulevinakin vuosina.
 Tule sinäkin mukaan turvaamaan kaupunkimme ja 
kaikkien meidän kuntalaisten yhteistä menestystä ja äänestä 
SDP:n ehdokasta tulevissa kunnallisvaaleissa.

Pääministeri Sanna Marinin 
poikkeusolojen julistuksesta 
maaliskuussa 2020 on kulu-
nut melko tasan 14 kuukautta 
ja sinä aikana on tapahtunut 
paljon. Pandemian aiheut-
tama isku talouselämään ja 
erityisesti matkailu-, ravitse-
mus- ja tapahtuma-alaan on 
ollut kova. Kuitenkin halli-
tuksen valitsema linja sekä 
talous- että terveysnäkövink-
kelistä katsottuna on ollut 
erittäin järkevä – Suomi on 
itse asiassa pärjännyt talou-
dellisti oletuksia paremmin.
 Kotikaupunkimme 
Jyväskylä on jatkanut kas-
vuaan ja on nyt vilkas lähes 
144 000 asukkaan kaupunki, 
jonka vetovoima, erityisesti 
elinkeinoelä¬män edustajien 
keskuudessa on tasaisesti 
parantunut. Yritysten ja oppi-
laitosten välinen yhteistyö on 
myös kehittynyt suotuisasti. 
Kaupungin korkeakoulut 
nauttivat suuresta suosiosta 

vuodesta toiseen. Jyväskylän 
yliopisto on maan viidennek-
si suosituin, JAMK puoles-
taan ammattikorkeakoulujen 
sarjassa kolmas. Sivistys 
on edelleen kaupunkimme 
peruspilari. Uusi sairaala 
-hanke, Keski-Suomen suurin 
julkinen investointi kautta 
aikojen, on saatu maaliin. 
Voidaan myös olettaa, että 
pandemian loputtua yhteis-
kunta avautuu ja kulttuu-
rielämäkin taas kukoistaa. 
Jyväskylässä moni asia on 
siis hyvällä mallilla.
 Haasteita kuitenkin 
on. Suurimpien kaupunkien 
työttömyysastevertailussa 
Jyväskylän tilanne oli Lahden 
jälkeen toiseksi huonoin. 
Maaliskuussa työttömien 
työnhakijoiden osuus työvoi-
masta oli 15,1% ja lievässä 
kasvussa. Hallituksen myön-
tämän mittavan koronatuen 
ansiosta Jyväskylän kaupun-
gin talous on tänä vuonna 
edelleen siedettävässä 
kunnossa, mutta lähivuosina 
tilanne uhkaa huonontua. 
Ongelma ei ole varsinaisesti 

menoissa vaan pikemminkin 
tulopuolella. Peruspalveluja 
tuotetaan Jyväskylässä edul-
lisesti ja erikoissairaanhoito 
Keski-Suomessa on maan 
halvin pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Jyväskylän 
suurin haaste on verotulojen 
pienuus; meiltä puuttuvat nou-
sevien alojen hyvin palkatut 
työpaikat, jotka sekä vahvis-
taisivat kaupungin taloutta että 
hillitsisivät hyvin koulutettu-
jen nuorten aikuisten pakoa 
etelään. Tähän kiinnitetään 
erityistä huomiota jatkossa.
 Pitkän koronakau-
den jättämät jäljet näkyvät 
vielä pitkään. Monen nuoren 

koulunkäynti on ollut 
katkonaista, sairautta tai 
henkisiä ongelmia potevien 
hoito on ollut vajavaista tai 
siirtynyt hamaan tulevai-
suuteen. Näihin haasteisiin 
vastaaminen vaatii resurs-
seja ja inhimillistä otetta. 
Sosialidemokraatit eivät 
tätä vastuuta kierrä.
 Kesäkuun kun-
tavaaleissa jyväskyläläiset, 
kuten kaikki suomalaiset, 
ovat tärkeiden valintojen 
edessä. Ei ole lainkaan 
yhdentekevää, miltä 
arvopohjalta tulevaisuuden 
rakentaminen alkaa. Käytä 
äänesi viisaasti.

Olen saanut olla pitkään mu-
kana päättämässä asioista 
monilla poliittisilla areenoil-
la. Vuosien aikana kertynyt 
kokemus on tuonut tullessaan 
ymmärrystä, kuinka valtavan 
tärkeistä asioista kunnissa pää-
tetään. Vuodet ovat opettaneet 
kykyä kantaa vastuuta ja sietää 
painetta. Yksi arvokkain oppi 
on ollut ymmärtää, kuinka 
tärkeää poliittinen yhteistyö 
ja rakentava toimintakulttuu-

tapaamaan kuntalaisia ja käy-
mään yhteistä keskustelua. 
Sosialidemokraatit haluavat 
varmistaa, että terveydenhoi-
toon pääsee viiveettä, van-
henemista ei tarvitse pelätä 
ja heikoimpia ei jätetä yksin. 
Lapsista ja nuorista tulee pitää 
huolta perheitä tukemalla ja 
varmistamalla laadukas päi-
vähoito ja opetus. Me varmis-
tamme, että ryhmäkoot pysyvät 
kohtuullisina ja erityistä tukea 

ri on järkevän ja kuntalaisten 
hyvinvointia aidosti edistävän 
päätöksenteon kannalta. 
Politiikassa on kyse arvoista, 
mutta myös tehdä yhteistyö-
tä ja etsiä kestäviä ratkaisuja 
kulloinkin työpöydällä oleviin 
asioihin. Jokaisen päättäjän on 
ajoittain tarkisteltava kriittises-
ti omia näkemyksiään. Tämä 
onnistuu vain aidosti toisia 
kuuntelemalla ja asioihin pe-
rehtymällä. 

saa tarvittaessa. Kaikki lapset 
ansaitsevat monipuoliset mah-
dollisuudet harrastaa ja liikkua 
huolimatta vanhempien varalli-
suudesta. 
Vain elinvoimainen kunta pys-
tyy investoimaan ihmisiin ja 
hyvinvointiin. Taloutta on siis 
hoidettava vastuullisesti, on 
uskallettava investoida ja pa-
nostaa työllisyydenhoitoon. 
Kaupungin on osaltaan luotava 
yrityksille edellytyksiä menes-

Julkisessa keskustelussa ja 
eduskuntatyössä on kuluneen 
kauden aikana sorruttu kärjis-
tämiseen ja vastakkainasette-
lun lietsomiseen. Näin luodaan 
hämmennystä ja epätietoisuutta 
kansalaisten keskuuteen. Sa-
malla sosiaalisessa mediassa 
leviää mitä eriskummallisem-
pia väitteitä ja ajoittain voi 
olla vaikea enää erottaa faktoja 
fiktiosta. Odotankin jo kovas-
ti, että pääsemme vaalikentille 

tyä ja työllistää. 
Politiikka ansaitsee ja tarvit-
see kunnianpalautuksen. So-
sialidemokraatit ovat valmii-
ta vastuullisiin tekoihin. Kun 
pidämme huolen Jyväkyläs-
tä, se pitää huolen meistä! 

Riitta Mäkinen, 

kansanedustaja

Vastuuta huomisesta - SDP 
Jyväskylässä

Käytä äänesi viisaasti

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä, ei riitelemällä!

Kesäkuun kolmantenatoista valitaan 67 uutta edustajaa Jyväskylän kaupunginvaltuustoon. 
Peruspalvelujen turvaaminen, vastuullinen taloudenhoito ja kuntalaisten kuuleminen - siksi 
Sosialidemokraatit. 

Pääkirjoitus

Veijo Koskinen 
SDP:n Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tony Melville

SD-valtuustoryhmän 
puheenjohtaja

Kansanedustaja Riitta Mäkinen peräänkuuluttaa vastuullisia tekoja ja yhteistyötä.

Arkistokuva
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Opiskelijoissa on valoisa tulevaisuus

Hippos-hanke pohdituttaa nuoria urheilijoita

Yliopisto, ammattikorkeakoulua sekä toinen aste vetävät 
väkeä, mutta miten saada opiskelijat jäämään?

Lassi Hakonen ja Henry Boyd tuntevat Hippoksen 
nykytilanteen erittäin hyvin.

Nykyinen Hippos on rakennettu pääosin viime vuosituhannella

• Monitoimitalo 1979
• Hippos-halli 1991, laajennus 2011–12
• Jäähallit 1982, laajennus ja peruskorjaus 2008

Jyväskylä nauttii erittäin 

ansaittua mainetta opiske-

lijakaupunkina. Kaupungin 

asukkaista noin kolmasosa 

on opiskelijoita, kun laske-

taan yhteen korkeakoulu- ja 

toisen asteen opiskelijat. 

 K o r o n a - a i k a n a 

vastuullisuus on saanut myös 

opiskelijat pois katukuvasta, 

mutta heidän määränsä ei ole 

vähentynyt - ja syksyn tullen 

saamme kaupunkiimme jälleen 

lisää väkeä. Lopulliset valin-

tamäärät eivät ole tietenkään 

vielä selvillä, mutta pelkästään 

Jyväskylän yliopisto on tänän 

keväänä saanut yli 19 000 haki-

jaa, ja Jyväskylän ammattikor-

keakoulu yli 12 000.

 Valtava määrä ihmi-

siä siis haluaisi muuttaa Jyväs-

kylään nimenomaan opintojen 

takia. Valtava määrä muuttaa 

myös pois opintojen päätyttyä.  

Jyväskylän täytyy pyrkiä enti-

sestään luomaan opiskelijoille 

ja vastavalmistuneille edelly-

tysiä kaupunkiin jäämiselle.

 Tärkeitä tekijöitä 

tälle ovat tietenkin työpaikat, 

asuminen ja palvelut. Erityi-

sesti opiskelijoiden ja vastaval-

mistuneiden  yritystoiminnan 

tukeminen voisi olla uusi keino 

lisätä kiinnostusta jäädä Jyväs-

kylään opintojen jälkeen.

 Eräs tärkeä tekijä on 

myös osallisuus - kaupungin 

päätöksenteko, mutta myös 

kaupunkilaisille suunnatut pal-

velut jäävät monilta opiskeli-

joilta hämärän peittoon. Vaikka 

esimerkiksi Jyväskylän yliopis-

ton ylioppilaskunta JYY ja Jy-

väskylän ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta JAMKO teke-

vät arvokasta työtä opiskelijoi-

den kiinnostuksen lisäämiseksi 

kaupungin päätöksentekoa ja 

palveluita kohtaan, pitää myös 

kaupungin koittaa puhutella 

suoraan opiskelijoita.

 Uudelle paikka-

kunnalle muuttaminen opin-
tojen perässä on yleensä 

suunniteltu niin, että opin-

tojen valmistuttua on aika 

palata kotiseudulle tai muut-

ta toisaalle töiden perässä. 

Näyttämällä, miten Jyväs-

kylässä voi elää ja menestyä, 

yhä useampi opiskelija voisi 

jäädä kaupunkiin.

JKU:n riveissä yleisurheilu-
lajeissa kilpaileva Lassi Ha-
konen (18) ja JBA:ssa kori-
palloa pelaava Henry Boyd 
(19) treenaavat tosissaan ja 
tuntevat Liikuntapääkaupun-
kina mainetta tavoittelevan 
Jyväskylän harjoitteluolo-
suhteet hyvine ja huonoine 
puolineen. Molemmat ovat 
nyt päättäneet tavoitella 
paikkaa Jyväskylän kaupun-
ginvaltuustossa tulevissa 
kuntavaaleissa SDP:n eh-
dokkaina.
- Jyväskylään on myös tuo-
tu lisää ulkoliikuntalaitteita, 
mikä on hyvä koska se voi 

auttaa uusia liikuntaharrasta-
jia aloittamaan treenaamisen, 
Boyd huomauttaa.
Jyväskylässä on puhuttu pal-
jon Hippos 2020-hankkeesta, 
sen mielekkyydestä ja mitä 
sillä pitäisi tavoitella. Hakonen 
ja Boyd molemmat käyttävät 
Hippoksen nykyisiä tiloja päi-
vittäin ja tuntevat ne hyvin. 
- Hippoksen alueen rakennus-
kanta alkaa olemaan tiensä 
päässä, Hakonen vahvistaa 
hankesuunnitelmassakin esite-
tyt asiat.
Molemmat korostavat näke-
myksissään arkiliikkujien tar-
peita, vaikka ovatkin itse urhei-
lijoita.
- Nykyaikaiset puitteet ja ti-

lat niin huippu-urheiluun kuin 
harrastajille, summaa Hakonen 
oman näkemyksensä.
- Pitäisi ottaa huomioon myös 
pienempiä harrastuksia, esi-
merkiksi taistelulajit ja tanssit 
tarvitsevat tiloja, Boyd huo-
mauttaa väliin.
- Skeittipuisto Hippokselle, tai 
jopa sisäskeittipaikka jota voisi 
käyttää talvellakin olisi huikea, 
koska niin suuri osa nuorista 
skeittaa vapaa-ajallaan, hän in-
nostuu.
- Mahdollisimman monelle pi-
täisi saada puitteet mieluisaan 
liikuntaan lähellä. Se maksaisi 
itsensä varmasti takaisin, Ha-
konen vahvistaa.

Eetu Kinnunen

Aleksi Murtojärvi

Lassi Hakonen (vasemmalla) ja Henry Boyd korostavat myös arkiliikkujien tarpeita.

Aleksi Murtojärvi

Aleksi Murtojärvi
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Kotina Korpilahti

Tikkakoskelta, rakkaudella

SDP:n korpilahtelaiset kuntavaaliehdokkaat 
haastattelussa.

Oma kaupunginosa on tärkeä paikka.

SDP:n ehdokashankinta on-

nistui tällä kertaa Jyväsky-

lään 2009 liittyneellä Korpi-

lahdella hyvin. 

 Ehdokkaita on 

neljä, joista ainoa aiemmin 

ehdolla ollut Petteri Kau-
ra-aho on myös ainoa syn-

typeräinen korpilahtelainen, 

joka on myös asunut kylällä 

lähes koko ikänsä. Emma 

Eetu Kinnunen

Emma Pesonen (vasemmalla), Petri Jalonen ja Rita Hakulinen haluavat edistää Jyväskylän reuna-alueiden elinvoimaisuutta.

Tony Melville

Jyrki Tapper on pitkän linjan 

tikkakoskelainen. Jos häneltä 

kysyy, mikä omassa kotikau-

punginosassa on parasta, hän 

ei löydä yksittäistä asiaa, mut-

ta alkaa kuvata laajasti kiiree-

töntä ja lämmintä ilmapiiriä, 

jossa ihmiset tekevät yhdes-

taan vaikuttaa näkökulmaan.

- Pienen kylän tuntu luo ja 

rauhallisuus tuo tietynlaisen 

turvallisuuden, joka on todella 

tärkeää, etenkin kuin oma lapsi 

on vielä pieni, Rita Hakulinen 

kuvailee.

 Korpilahden tulevai-

suus pohdituttaa kaikkia eh-

dokkaita.

- Haluaisin Korpilahdelle pi-

demmälle ulottuvaa tulevaisuu-

dennäkymää, Emma Pesonen 

sanoo, - Tällä hetkellä Kor-

Pesonen ja Rita Hakulinen 

ovat ehtineet pitää Korpilah-

tea kotinaan runsaat puoli 

vuosikymmentä ja yrittäjä-

taustainen, nykyään taksin-

kuljettajana työskentelevä 

Petri Jalonen on porukan 

tuorein muuttaja Korpilahdel-

la kolme vuotta asuneena. Jos 

tästä jotain voi päätellä, niin 

ainakin huhut siitä, että liito-

salueilta vain paettaisiin kes-

kuskaupunkiin ovat suuresti 

liioiteltuja.

sä ja rinnakkain kevättöitä. 

Luonnonrakkaus kuuluu hänen 

kuvatessaan, kuinka pysähtyi 

kuntolenkillään kuuntelemaan 

kevään ensimmäistä käkeä. Yh-

teys luontoon ja vuoden luon-

taiseen kiertoon kuuluu selvänä 

sähköasentajana työuransa teh-

pilahden potentiaali kaupun-

ginosana on liian vähän hyö-

dynnetty.- Toistaiseksi kaikki 

tarvittava löytyy läheltä, mutta 

Korpilahdelta on suljettu kolme 

koulua ja yhteispalvelupiste. 

Terveyskeskus ja nuorisovers-

tas ovat olleet vaakalaudalla, 

Petteri Kaura-aho huomauttaa, 

- Säästöt olisivat kuitenkin pie-

niä, vaikka reuna-alueet voisi-

vat olla myös vetovoimatekijä 

uusille asukkaille.

- Kunta voi hyvin vain jos 

mahdollisimman moni sen 

asukas voi hyvin, meillä ei 
ole yksinkertaisesti varaa 

olla hoitamatta asukkaiden 

asioita, Petri Jalonen muis-

tuttaa, - Haluaisin kaikenlai-

sille uusille yrittäjille parem-

min tukea ja mahdollisuuksia 

toteuttaa järkeviä ideoita, 

enemmän kannustimia, ei 

hidasteita. Tarvitsemme lisää 

positiivista pöhinää ja veto-

voimaa myös tänne omalle 

kylälle.

 Kaikki haastateltavat 

myös kertovat, että merkit-

tävä syy ehdolle lähtemiseen 

oli halu edistää oman kylän 

ja muiden Jyväskylän reu-

na-alueiden elinvoimaisuutta 

ja turvata asukkaiden palvelut 

myös siellä. 

 Kaunis luonto ja mu-

kavat ihmiset toistuvat ehdok-

kaiden vastauksissa, kun heiltä 

kysyy, mikä Korpilahdessa on 

parasta. Kaikki ehdokkaat ovat 

myös perheellisiä, mikä osal-

neen paikallisaktiivin ja kunta-

vaaliehdokkaan äänessä.

- Tämä kevät on täynnä asioita 

jotka perinteisesti yhdistyvät 

naisiin: on kukkasia, puutarhan 

laittoa. Keveyttä, uutta elämää. 

Äitienpäiväkin on näin kevääl-

lä, Tapper maalailee.

Perinteisen työmiehen näköi-

nen Tapper ei kuitenkaan mene 

lainkaan hämilleen heittäytyes-

sään näin tunteelliseksi ja iloi-

tessaan luonnon kauneudesta.

- Yhdessä meidän pitää raken-

taa ja tukea kasvua. Meillä on 

täällä kaikki kuten pitääkin: 

aikaa olla, aikaa elää ja ra-

kastaa. Tämä kaikki yhdessä 

tekeminen on juuri sitä, mikä 

täällä on ihaninta.



J Y VÄS K YL Ä N  P UO L E STA 7

Joukkoliikenne murroksessa

Keidas on Keltinmäen sydän

Kysymyksiä vaaleista

Joukkoliikenteen kehittämisessä on edessä suuria ratkaisuja.

1. Kauanko olet asunut Jyväskylässä?
2. Aiotko äänestää kuntavaaleissa?
3. Mitkä teemat ovat tärkeitä äänestyspäätöksesi kannalta?

Niina Humalajärvi Sebastian Hammar Oskari Friman Aino Sedergren
1. 1. 1. 1. 

2. 2. 

2. 
2. 3.

3. 3. 3.

Arkistokuva

Arkistokuva

Jyväskylän joukkoliikennettä 

on kehitettävä palvelemaan pa-

remmin työmatka-, asiointi- ja 

opiskeluliikennettä alentamalla 

lippujen hintoja ja uusimalla 

linjastoja. Vuorotarjontaa on 

lisättävä ja vyöhykejako supis-

tettava neljästä kahteen. 

 Tavoitteena on mat-

kamäärän kaksinkertaistaminen 

vuoteen 2030 mennessä. Jouk-

koliikenteessä on vaiheittain 

siirryttävä ympäristöystävälli-

siin käyttövoimiin 2020-luvun 

aikana. Kokonaan päästötön 

Linkin tulisi olla vuoteen 2030 

mennessä. Vaihtoehtoja käyttö-

voimiksi ovat biokaasu ja säh-

kö.

 Kuluvan vuoden 

merkittäviin päätöksiin kuu-

luu linjastosuunnitelman uusi-

minen. Uudistukset on määrä 

toteuttaa vuosina 2023-2024 

hankintasopimusten vaihtues-

sa. Tavoitteena on neljän lin-

jan runkolinjasto tärkeimmillä 

liikennereiteillä. Näiden pal-

velutaso paranee merkittävästi 

vuorovälien tihentyessä ja pal-

veluaikojen laajentuessa. Run-

kolinjoja täydentää osin uusittu 

reitistö, jonka vuorotiheys on 

sekin hyvä.

 Linjastosuunnitelma 

hyväksytään lopullisesti kulu-

van vuoden aikana Jyväskylän 

seudun kuntien ja kuntalaisten 

sanottua siihen kantansa.

Tuulikki Väliniemi ja Juk-
ka Parkkinen edustavat 
kahta hyvin eri sukupolvea 
kaupunginosan asukkaina. 
Tuulikki on asunut Kel-
tinmäessä jo yli 40 vuotta, 
Jukka taas on 2017 muutta-
nut uudisasukas. Molempia 
kuitenkin yhdistää rakkaus 
kylätalo Keitaaseen, jossa he 
toimivat aktiiveina.
 Väliniemi on teh-
nyt pitkään töitä Keitaan 
kehittämiseksi ja esittää lu-

kuisia ideoita, joilla toimintaa 
voisi parantaa entisestään. Hän 
on myös kuntapolitiikassa teh-
nyt hartiavoimin töitä, että Jy-
väskylässä saataisiin kylätaloja 
kaikille asuinalueille, niin voi-
makkaan vaikutuksen kyläta-
lon tuottama hyvinvointi ja yh-
teisöllisyys on häneen tehnyt.
 - On iso ilo saada 
asukkaat liikkeelle kylätalon 
avulla. Vielä vain pitäisi saada 
palkattua pysyvä työntekijä, 
Väliniemi summaa.
 Parkkinen on myös 
kylätaloaktiivina tuoreempi te-

kijä ja toivoo voivansa jatkossa 
aktivoitua nykyistä enemmän 
käytännön tekijänä.
 - Aloittaisin mielel-
läni pienoismallikerhon ve-
tämisen, kunhan oma ajankäyt-
tö antaa myöten, hän kertoo.
 Mikä sitten sai Tuu-
likin ja Jukan asettumaan juuri 
Keltinmäkeen?
 - Mukavat ihmiset, 
kaunis luonto, kotalampi, alp-
piruusupuisto, koirapuisto sekä 
tietysti tämä meidän asukas-
yhdistyksemme Keltinmäen ja 
Myllyjärven asukkaat ry, joka 

Keidastakin pyörittää, Välinie-
mi luettelee epäröimättä.
 - Hyvät liikenneyhte-
ydet julkisilla ja omallakin au-
tolla helppo lähteä eri suuntiin, 
ajoneuvoyhdistelmänkuljetta-
jana työskentelevä Parkkinen 
mainitsee asuinalueen vah-
vuuksia.
 Keidas on auki arki-
sin kahdeksasta aamulla puoli 
kolmeen iltapäivällä, ja siellä 
tarjoillaan muun muassa aa-
miaista ja lounasta.

Toistakymmentä vuotta. Viitisen vuotta. Kolmisen vuotta oon asunut. 
Muutin Jyväskylään opiskele-
maan.

Kolme ja puoli vuotta suunnil-

leen.Joo, ehdottomasti. Ihan hirveän varma en ole siitä, 
käynkö äänestämässä. Ehkä 
silleen 50-50. Pitäisi vielä sel-
vittää enemmän puolueista, 
että voisi tehdä päätöksen!

Aion äänestää. Olen äänestänyt 
kaikissa vaaleissa ja uskon ääne-
ni merkitykseen.

En pidä kovin todennäköisenä, 

kun en ole oikein tutustunut näi-

hin Jyväskylän ehdokkaisiin.

Niitä on niin monta! Perhettä ja 

ihmisten hyvinvointia koskevat 

asiat ovat minulle tärkeitä.

Kyllä ne on ympäristöön ja 
luontoon liittyvät teemat. Jy-
väskylässä tämä luonnonlähei-
syys on kyllä parasta kaupun-
gissa!

Opiskelijasidosteisuus, se pu-
huttaa itseä paljon. Jyväsky-
lässä on paljon muuttoliikettä 
poispäin täältä. Toivoisin, että 
Jyväskylään voitaisiin perustaa 
lisää yrityksiä ja luoda lisää työ-
paikkoja.

Olen itse hoitoalalla, niin yrittäi-

sin ajaa hoitajien asemaa ja las-

ten ja lapsiperheiden etuja.

Eetu Kinnunen

Olli Patrikainen
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Mistä kuntavaaleissa on kyse?

Sittenkin vaalikiertueelle!

Kampanjatapahtumia

Vaalit numeroina

Ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.-8.6.

Ennakkoäänestys ulkomailla: 2.-5.6.

Vaalipäivä: 13.6.

Valtuutettuja valitaan Jyväskylässä: 67

Seuraavat vaalit: 2025

Äänestysprosentti 2017: 55,9%

Yhteystiedot
Julkaisija: Jyväskylän Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry Jyväskylän sosialidemokraatit

Päätoimittaja Toimitussihteeri Taitto Vaalityöntekijä Jarno Kemiläinen, puh. 0406604443

demaritjkl.fi Facebook: facebook.com/JyvaskylanSosialidemokraatit Instagram: sdp_jklVeijo Koskinen Eetu Kinnunen Aleksi Murtojärvi / Shard Visuals

Suomi on jaettu kuntiin joiden hallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon. 
Kuntalaki määrittää kuntien tehtävät ja toteaa, että kunnalle määrätyistä 
tehtävistä on säädettävä lailla. Kuntavaaleissa suomalaiset toteuttavat 
osaltaan tätä asukkaiden itsehallintoa valitsemalla itselleen edustajat 
kotikuntansa kunnanvaltuustoon.
 Kunnanvaltuusto valitsee ja nimeää kaupunginhallituksen sekä 
erityistehtävistä vastaavia lautakuntia. Jyväskylässä on lakisääteisten 
keskusvaali- ja tarkastuslautakuntien lisäksi sosiaali- ja terveyslauta-
kunta, sivistyslautakunta, kaupunkirakennelautakunta sekä kulttuuri- ja 
liikuntalautakunta.
 Kaupunki siis vastaa jyväskyläläisten perusterveydenhoidosta 
ja sosiaalipalveluista (vuoteen 2023 saakka), perusopetuksesta ja var-
haiskasvatuksesta, katujen, viemäreiden ja viheralueiden ylläpidosta ja 
kulttuuri- ja liikuntarakennuksista, kuten jäähalleista, kirjastoista ja teat-
terista.

Kuntavaalikampanjaan eh-
dittiin jo virittäytyä sillä 
ajatuksella, että vaalityötä 
tehtäisiin vain sosiaalisessa 
mediassa, lehdissä ja puhelu-
rinkiä pitämällä. Keski-Suo-
messa kokoontumisrajoitus-
ten nostaminen 50 henkilöön 
mahdollistaa kuitenkin terve-
ysturvallisen vaalikiertueen 
järjestämisen ympäri Jyväs-
kylää. Myös intoa ja tarmoa 
lähteä vaalityöhön on ehdok-
kaille patoutunut: toukokuun 

puolivälistä lähtien Jyväskylän 
sosialidemokraatit ovat joka 
päivä jollain asuinalueella telt-
toineen ja grilleineen.
- Hyvin on kyllä ehdokkaat 
lähteneet vaalitöihin, vaalikier-
tuetta koordinoiva Jyväskylän 
SDP:n vaalityöntekijä Jarno 
Kemiläinen kommentoi.
- Kyllä tämä kenttätyö ja ihmis-
ten oikea kohtaaminen kasvok-
kain on vaalityössä kaikkein 
parasta ja siellä saa myös sen 
aidon palautteen, toisin kuin 
pelkkää näyttöä tuijottelemalla.
Vaalikiertue on ennättänyt jo 

käymään niin Säynätsalossa, 
Keltinmäessä, Kuokkalassa 
kuin Huhtasuollakin. Aikoja 
pyritään valitsemaan niin, että 
kaikilla alueilla tavoitettaisiin 
niin aamu- kuin iltapäivisin 
liikkuvat. Lisäksi Väinön-
kadulla pidetään telttaa joka 
perjantai- ja lauantai-iltaisin 
kahdeksasta puolilleöin ravin-
tolakansan tavoittamiseksi. 
Kävelykadulla ollaan myös 
lauantaipäivisin 11-14 ja muul-
loinkin tarpeen vaatiessa.

Eetu Kinnunen

Maanantai 31.5.

Lauantai 29.5.

Perjantai 28.5.

Torstai 27.5.

Torstai 3.6.

Perjantai 4.6.

Vaaliviikko 5.-13.6. 
joka päivä

Tiistai 1.6.

Keskiviikko 2.6.

Aamukahvit,
Väinönkatu

Demarirokki,
A-sali & livestream

Kulttuuria ja 
politiikkaa -paneeli,
Bar Hemingway’s
(Kauppakatu 32)

Kulttuurialan ammattilaiset haastavat kun-
tavaaliehdokkaat, SDP:n panelistina Eetu 
Kinnunen. Kysymässä mm. teatterinjohtaja 
Marietta Kunnas. 
Tapahtuma myös livestreamattuna!

Luvassa livemusiikkia ja politiikkaa, 
nopeimmat 50 mahtuvat paikan päälle!

Virtuaalinen vaalikahvila tiistaisin ja 
perjantaisin!

Virtuaalinen vaalikahvila tiistaisin ja 
perjantaisin!

Virtuaalinen vaalikahvila tiistaisin ja 
perjantaisin!

Vieraana kaupunginhal l i tuksen jäsen 
Jukka Hämäläinen,  aiheena Jyväskylän 
tulevaisuudennäkymät.

Aamukahvit,
Väinönkatu

Aamukahvit,
Väinönkatu

Vaalikatu,
Keskusta

Aamukahvit,
Väinönkatu

Aamukahvit,
Väinönkatu

Palokka,
Palokan tori

Tikkakoski,
S-Market

Keltinmäki,
Salen edusta

Vaajakoski,
Vaajakosken tori

Säynätsalo,
Säynätsalon tori

Kuokkala,
Kuokkalan tori

Kortepohja,
Ostoskeskus

Vaajakoski,
Vaajakosken tori

Huhtasuo,
Huhtakeskus

ViVa! -virtuaalinen 
vaalikahvila

ViVa! -virtuaalinen 
vaalikahvila

ViVa! -virtuaalinen 
vaalikahvila

Oikokatu, Mäki-Matin 
perhepuiston vieressä

JKLpolitiikka,
verkossa

klo 7.00-8.30

klo 7.00-8.30

klo 17.00-19.00

klo 7.00-8.30

klo 7.00-8.30

klo 11.00-

klo 7.00-8.30

klo 7.00-8.30

klo 11.00-14.00

klo 10.00-14.00

klo 9.00-14.00

klo 10.00-13.00

klo 10.00-13.00

klo 16.00-19.00

klo 16.00-19.00

klo 16.00-19.00

klo 15.00-19.00

klo 18.00

klo 18.00

klo 18.00

klo 15.00-19.00

klo 14.00


