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Kotimaa
Kysely: Ketä kannatat Laukaan kunnanjohtajaksi?
Teksti: Anna Kivinen
Kuvat: Marko Kauko
Laukaan kunnanjohtajan valinnasta päätetään todennäköisesti kunnanvaltuuston kokouksessa tänään. Keskisuomalainen
kysyi isänpäivänä laukaalaisilta,
onko suosikki kunnan johtoon
Hankasalmen kunnanjohtaja
Matti Mäkinen vai Laukaan hallintojohtaja Jaakko Kiiskilä.

Kannatan Kiiskilän valintaa
kunnanjohtajaksi.
Hän vaikuttaa pätevältä. Valittavalta
kunnanjohtajalta
toivoisin, että Laukaan roskaisuuteen ja epäsiisteyteen kiinnitettäisiin huomiota ja paikat
pidettäisiin jatkossa paremmin puhtaana.
Marja-Liisa Jokinen

#

Minulle ei ole
väliä, kumpi valitaan. En ole
tutustunut kumpaankaan. Kunnanjohtajalta toivon, että työllisyystilannetta
Laukaassa saataisiin parannettua.
Satu Haukka

#

Mieluummin
olisin Kiiskilän
kannalla, hän vaikuttaa yleisesti paremmalta. Toivoisin, että uusi kunnanjohtaja voisi olla ihmisläheinen, että voisi edes moikata työntekijöitä ja vähempiosaisia, jos tulee vastaan. Politiikassa tuntuu olevan sellaista, että kiistoja välillä tulee.
Raili Valkama

#

En ole perehtynyt asiaan,
ja sillä ei ole itselleni hirveästi merkitystä. Valitaan
kumpi tahansa, en
usko, että se vaikuttaa mitenkään omaan elämääni.
Jarkko Toivonen

#

En tiedä, kumpi olisi parempi, mutta Kiiskilä
olisi ainakin oman
kunnan ihminen.
Hänen kanssaan
olen myös jutellut, ja vaikutelma oli ihan hyvä. Uusi kunnanjohtaja voisi yrittää vaikuttaa siihen, että ihmiset pääsisivät helpommin terveydenhuollon palveluiden piiriin.
Mervi Kuorelahti

#

Olisin toivonut, että kunnanjohtajaksi olisi valittu nainen.
Näistä ehdokkaista olen enemmän
Mäkisen kannalla, hän on sopivan oloinen. Lasten palveluita Laukaassa pitäisi parantaa.
Eeva Markkanen

#

Airi Sorsamäki
Vuoden Kivekäs
Kivijärvi
Jaana Räihälä
Kivijärven Kotiseutuyhdistys
luovutti Vuoden Kivekkään
puunuijan ja tuohihatun sunnuntaina Airi Sorsamäelle, 70.
Valinnan perusteena on Sorsamäen monipuolinen aktiivisuus: hän on ollut kunnanvaltuutettu vuodesta 1985 lähtien,
toiminut kirkkovaltuutettuna,
järjestänyt puutarhapäiviä ja
käsityökerhoa Wingerborgissa.
– En ole vielä antanut kaikkeani Kivijärvelle. Olen ollut
pitkään vapaaehtoistyössä ja
luottamustehtävissä, mutta
olen diakoniavastuuryhmän
puheenjohtajana vielä ensi vuoden loppuun. Nyt alkaa vielä
nelivuotiskausi kunnallispolitiikassa.
Kivekkääksi valitun odotetaan toimivan kivijärveläisyyden puolesta vastaisuudessakin.
Sorsamäki luottaa kivijärveläisiin, joiden tulevaisuudenusko
on säilynyt vaikeinakin aikoina.
– Mahdollisuuksia on edelleen. Metsätalous monesti unoh-

Työnantaja- ja työntekijäkeskusjärjestöjen kiistan sovittelu
työeläkemaksuosuudesta jatkuu
Eläkeneuvotteluryhmässä tällä
viikolla. Näkemyserot ovat niin
kaukana toisistaan, että edellistä
takarajaa jouduttiin siirtämään.
Työnantajat vaativat, että liikaa perityt työeläkemaksun työkyvyttömyysosan noin 380 miljoonan euron maksut palautettaisiin asiakasyrityksille maksun alennuksina ja hyvityksinä.
Työntekijäjärjestöt vastustavat
palautusta, koska Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan
työeläkemenoissa on 3–5 prosentin vajaus. Vajaus jäisi järjestöjen mukaan nuorempien sukupolvien harteille.

Golfmailalla
murjonut
sai sakkoja
Miehen auton tämän kotipihassa golfmailalla murjonut ja myös miestä itseään väkivallalla uhannut
muuramelainen on tuomittu sakkoihin. 26-vuotias mies sai Keski-Suomen
käräjäoikeudesta 30 päiväsakon, 1 170 euron, tuomion laittomasta uhkauksesta, kotirauhan rikkomisesta ja vahingonteosta.
Rikokset tapahtuivat viime vuoden tammikuussa Jyväskylässä. Tuomittu
oli uhannut pistää uhrinsa polvet rikki, hakata ja
tappaa sekä rusikoida tämän auton golfmailalla.
Viimeksi mainitun uhkauksen hän toteutti. Osumia
sai myös miehen postilaatikko. Tuomittu myönsi teot, mutta kiisti uhanneensa
tappaa. Hänen mukaansa
kiivastumisen taustalla olivat naiseen liittyvät erimielisyydet.

Kivijärven Kotiseutuyhdistys
valitsi vuoden 2012 Kivekkääksi
Airi Sorsamäen, joka muutti
Kivijärvelle perheensä kanssa
1960-luvulla Kyyjärveltä.
detaan, vaikka se vaikuttaa tulojen ja hyvinvoinnin tuojana.
Pankissa työskennellessä näin,
että meijerirahat ja karjatilit menivät kulutukseen, metsärahat
säästettiin ja niillä investoitiin.
Kivekäs on valittu vuodesta
1993 lähtien.

Vuonna 2010 voimaan tulleessa sosiaalitupossa sovittiin, että työeläkemaksuja korotetaan
vuosittain 0,4 prosenttiyksikköä vuosina 2011–16. Puolet siitä
kuittaisivat työnantajat ja puolet
työntekijät. Työnantajien vaatimus on, että eläkemaksua nostetaan sovitulla määrällä, mutta
samanaikaisesti sitä lasketaan
0,8 prosenttiyksikköä. Tänä
vuonna työeläkemaksu on 22,8
prosenttia palkkasummasta.
Työnantajat pyrkivät myös
siihen, että ratkaisut siirretään
keskusjärjestöiltä eläkeyhtiöille.
Se ei palkansaajille sovi, koska
työnantajilla on työeläkeyhtiöissä palkansaajia huomattavasti
suurempi edustus.
Työntekijäkeskusjärjestöjen
mukaan kyse ei ole enää neuvotteluista, vaan kiristyksestä.

TERVETULOA KOKEMUKSIA
KANSAINVÄLISTYMISESTÄ SEMINAARIIN
Hotelli Keurusselkään
(Keurusseläntie 134, Keuruu)
torstaina 22.11.2012, kello 9-16

Seminaari tarjoaa yrityksellesi
mahdollisuuden verkostoitua ja kuulla
kokemuksia kansainvälistymisestä.
Seminaarissa pääosassa ovat alueen yritykset ja heidän
omat kokemuksensa. Lisäksi saat asiantuntijatietoa
kansainvälistymishankkeiden rahoitusmahdollisuuksista
ja ajankohtaisista asioista.
Lisätietoa ja seminaarin monipuolisen ohjelman löydät:
www.ylapirkanmaa.fi sekä www.keulink.fi
Ilmoittautuminen 19.11.2012 mennessä:
senni.jalonen@ylapirkanmaa.fi
Lisätietoja:
Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishanke
jonna.haapamaki@ylapirkanmaa.fi
& Jämsä-Keuruu kehittämisverkosto
juha.kauppila@keulink.fi

Lyhyesti
Jyväskylä

Ilari Kotilainen

Työeläkekiistan
sovittelu jatkuu taas
Helsinki
Vesa Somppi

Marko kauko

En tunne
kumpaakaan,
joten minulle ei
ole väliä, kumpi
valitaan. Minusta tuntuu vähän
oudolta, että kunnanjohtajan
valinnasta pitää riidellä, niin
kuin näyttäisi käyneen. Ei sillä ole merkitystä kumpi valitaan, kunhan vaan hoitaa
hommansa.
Sirpa Rautiainen

#

Jyväskylä
Lokakuun lopulla Eila Elijärvi kävi Keski-Suomen keskussairaalan reumapoliklinikalla, jossa hänellä oli muun muassa fysioterapeutin, toimintaterapeutin, omahoitajan ja reumatologin vastaanotot. Elijärvi teki myös oman toimintakykynsä itsearvioinnin tietokoneella.

Reumapotilaat mukana
kännykkäseurannassa
Terveys: Keuruulaisen Eila Elijärven mukaan reumapolilta saatavat
tekstiviestit lisäävät turvallisuuden tunnetta. Kivutkin ovat kadonneet.
Keuruu, Jyväskylä
Anna Kivinen
Suomessa on ensimmäisenä
maailmassa kokeiltu reumapotilaiden kännykkäseurantaa. Kokeilu on vuoden ajan ollut
meneillään myös Keski-Suomen
keskussairaalassa, jossa on dosentti, osastonylilääkäri Tuulikki Sokka-Islerin mukaan ollut
seurannassa tähän mennessä
yli 30 potilasta. Koko Suomessa kännykkäseurannassa on ollut tähän mennessä muutamia
satoja potilaita.
Käytännössä kännykkäseuranta toimii niin, että potilaan
matkapuhelimeen lähetetään
joka toinen viikko tekstiviesti. Viikon kuluttua reumapoliklinikalla käynnistä lähetetään
ensimmäinen tekstiviesti, jossa
kysytään, onko potilas käyttänyt
hänelle suositeltuja lääkkeitä.
Kahden viikon päästä tulee
toinen viesti, jossa kysytään uuden lääkityksen mahdollisista
haittavaikutuksista. Myöhemmin tiedustellaan vielä nivelreumaoireiden vaikeutta. Potilas
vastaa kysymyksiin kyllä tai ei.

Viestien
saamisen myötä
tuntui siltä, että
apua saa, jos sitä
tarvitsee.

”

Eila Elijärvi

Tuulikki Sokka-Isler on tänään Washingtonissa esittelemässä reumapotilaiden kännykkäseurantaa kansainväliselle yleisölle.
Keuruulainen Eila Elijärvi on
yksi tyytyväinen kännykkäseurannassa mukana ollut potilas.
Elijärvellä oli outoja kipuja alkukesästä 2011. Hänellä todettiin
nivelreuma joulukuussa 2011.
Diagnoosi oli lopulta helpotus
pitkään jatkuneiden epämääräisten nivelkipujen jälkeen.
Elijärvi pääsi alusta alkaen
mukaan myös kännykkäseurantaan, josta hänelle kerrottiin

reumapoliklinikalla etukäteen.
– Tekstiviestien saaminen sairaalasta tuntui hyvältä ja lisäsi
turvallisuuden tunnetta. Niihin
vastaaminen oli helppoa ja onnistui alle viidessä minuutissa.
Viestien saamisen myötä tuntui
siltä, että apua saa, jos sitä tarvitsee, Elijärvi kertoo.
Kännykkäseurantaa toteutetaan ensimmäisen puolen vuoden ajan siitä, kun potilaalla on

todettu nivelreuma. Tavoitteena
on huomata mahdollisimman
nopeasti, jos vaikka potilaan
lääkitystä on tarpeen muuttaa.
– Jos vastauksissa on jotain sellaista huolestuttavaa, jonka takia
potilaan vointi pitäisi tarkistaa,
saamme sähköpostiin hälytysviestin. Tämän jälkeen potilaaseen otetaan yhteyttä kahden työpäivän sisällä, Sokka-Isler kertoo.
Jos kaikki on hyvin, potilaan
vastaukset tekstiviesteihin kirjautuvat automaattisesti tiedostoon, josta potilaan reumahoitaja ja lääkäri voivat niitä seurata.
Eila Elijärven mukaan oikeanlaisella lääkityksellä reuman oireet helpottivat nopeasti ja myös
mieliala parani.
– Useimmiten pystyin kuittaa-

maan tekstiviesteihin, että kaikki ok. Kerran oli omaa hölmöyttäni lääkkeet loppu, jolloin sain
puhelimitse uuden reseptin, Elijärvi sanoo.
Arkielämässä kerrostalokodissa Keuruulla nivelreuman
sairastaminen näkyy muun muassa siinä, että Elijärven on otettava päivittäin viittä eri lääkettä.
Lisäksi hän antaa omatoimisesti
itselleen reuman hoitoon liittyvän pistoksen kerran viikossa.
Lääkkeisiin liittyviä pahoja sivuvaikutuksia hänellä ei ole ollut. Kivutkin ovat hävinneet, ja
Elijärvi pystyy kävelemään useita kilometrejä päivässä. Miehensä Pekka Matilaisen kanssa Elijärvi voikin kävellä kylille asioille ja takaisin. Elijärven mukaan
eläkeläisellä ei ole kiirettä minnekään, joten asioita tehdään
silloin, jos siltä tuntuu.
– Tiedän, että karkuun tätä ei
pääse, vaan täytyy elää sairauden mukaan. Iän tuomia oivalluksia on se, että silloin tehdään,
kun pystytään, ennen vain tehtiin eikä meinattu.
Eila Elijärvi aikoo liittyä myös
paikalliseen reumayhdistykseen.

Läpimurtoa esitellään tänään maailmalla
Jyväskylä
Anna Kivinen
Suomalaiset reuma-asiantuntijat, mukana myös Keski-Suomen keskussairaalan dosentti, osastonylilääkäri Tuulikki
Sokka-Isler, esittelevät reu-

mapotilaiden kännykkäseurantaa tänään 12. marraskuuta Washingtonissa Yhdysvaltojen reumatologikokouksessa.
Samalla kännykkäseurantaa
esitellään myös kansainväliselle lehdistölle.
Keski-Suomen keskussairaa-

laan tulee vuodessa sata uutta
nivelreumapotilasta. Tuulikki
Sokka-Islerin mukaan nivelreuman toteamisen jälkeen tavoitteena on, että potilaan sairaus
saadaan oireettomaksi kolmen
kuukauden sisällä.
Vastasairastuneet reumapoti-

laat käyvät keskussairaalan reumayksikössä tutkimuksissa ja
seurannassa kolmen kuukauden, puolen vuoden, vuoden ja
kahden vuoden päästä sairauden toteamisesta. Kännykkäseuranta on uusi tukimuoto juuri
vastasairastuneille, joiden täy-

tyy arjessaan pärjätä nivelreuman kanssa.
– Kännykkäseuranta on potilaan tukena ensimmäisen puolen vuoden ajan nivelreuman toteamisesta, jolloin epätietoisuus
on yleensä suurinta, Sokka-Isler kertoo.

Miettinen
jatkaa Jytyn
johdossa
Jytyn eli Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton
liittokokouksessa Helsingissä valittiin liittohallituksen jäseneksi vuosille
2013–16 jyväskyläläinen
pääluottamusmies Raija Miettinen. Miettinen
valittiin nyt kolmannelle
kaudelleen Keski-Suomen
edustajana.
Liittovaltuustoon vuosille 2013–16 valittiin Keski-Suomen edustajina lähihoitaja Ulla Mäkiaho
Jämsästä sekä arkistonhoitaja Seija-Liisa Suomi
Äänekoskelta. Mäkiaholle alkava kausi on kolmas,
kun taas Suomi aloittaa
uutena liittovaltuutettuna.
Liittokokouksessa pihtiputaalainen pääluottamusmies, liikuntasihteeri Alpo-Petteri Kokkonen
vastaanotti Jyty ry:n korkeimman huomionosoituksen, Suuransiomerkin.

Petäjävesi

Auto pyörähti
katolleen
Petäjävedellä
Ulosajo, jossa auto pyörähti katolleen, ei vaatinut
henkilövahinkoja Petäjävedellä sunnuntaina.
Onnettomuus sattui Kuivasmäentiellä puoli viiden
jälkeen iltapäivällä. Kuljettaja oli yksin autossaan ja
pääsi katollaan olevasta
autosta omin voimin ulos.

Halonhakkuu

Muuramelainen
Satu Koskela
paras naisista
Fiskarsin halonhakkuun
SM-kilpailut kisattiin
viikonloppuna. Naisten
sarjan voittajaksi selviytyi muuramelainen Satu
Koskela ja miesten sarjan
finaalin voitti jo kolmannen kerran peräkkäin ylämyllyläinen Antti Ticklen.
Naisten finaalissa oli mukana seitsemän kisaajaa ja
miesten finaalissa kuusi.

