
TIKKAKOSKI  –  PALOKKA  –  HEINÄLAMPI  –  MANNILA  –  TAULUMÄKI

puh 0400 755 235
www.herrasenputki.fi

Torstai 3.9.2020 Nro 22, 17. vsk

ww
w.

k-
cit

ym
ar

ke
t.f

i

JYVÄSKYLÄ PALOKKA Saarijärventie 52, puh 01053 85700 MA-PE 8-22, LA 8-22, SU 10-22

Atria perhetilan
KANAN SISÄFILEET tai
OHUET FILEELEIKKEET
480-600 g 
8,32-10,40/kg 

ERÄ! Hätälä
Tuore, kokonainen
KIRJOLOHI 
Pohjoisen rehtiä kalaa! 
Raj. 2 kalaa/tal. 
Voimassa TO-LA 3.-5.9.

SUOMALAISET
KERMAJUUSTOT 450-
500 g 5,98-6,64/kg

Hinnat voimassa TO-SU 3.-6.9.2020 ellei toisin mainita.

Tuoreimmat tarjouksemme
K-Menu
TOMAATTI 
Puola.

 
PERUNA KELTAINEN 2 kg 
Suomi. 0,65/kg

KERÄKAALI 
Suomi.

079
KG 179

PS

Valio
NORMAALISUOLAINEN 
VOI 500 g
4,50/kg 
Raj. 1 erä/tal.

Coca-Cola tai 
Coca-Cola Zero Sugar
VIRVOITUSJUOMAT 
0,33 pl 24-pack
1,02/l, sis. pantin 2,40 
Raj. 2 erää/tal.

PARHAAT TARJOUKSET PARHAAT TARJOUKSET 
PALOKASTA!PALOKASTA!

HERKKUSIENI 200 g
Valkoinen ja ruskea.  
Suomi. 7,45/kg

LEHTIKAALI 200 g  
Vihreä ja punainen. 
Suomi. 8,95/kg

995
KG

RS RS

079
KG

999999
KGKG

PORSAAN
ULKOFILEEPIHVIT 
Suomi.

KARJALANPAISTILIHAT 
Suomi.

Palvelutiskistämme TO-SU 3.-6.9.

Tuore
AHVENFILEE 
Viro.

KCM-Kalamestarin
LOHIVARTAAT 
Suomi.

Kokonainen, grillattu
BROILERI 
Suomi.
 
 

299
-25%

Ilman Plussa-korttia
3,99/kpl (7,89- 

8,87/kg)

LÄHIKAUPPASI ISOSSA KOOSSA!

@Palokankauppakeskus

www.palokankauppakeskus.fi 

JYVÄSKYLÄ PALOKKA

ILMAINEN 
FILEOINTI

RS KPL

12129595
KGKG 559999

KGKG22229999
KGKG 19199999

KGKG

149
RS 129

PS

499
-20-31%

Ilman Plussa-korttia
6,19-7,15/rs (10,32-

14,90/kg)

450 2 
PKT

-21%

Ilman Plussa-korttia
 2,85/pkt 
(5,70/kg)

1049
24 
PACK

-15-34%

Ilman Plussa-korttia
 11,99-14,79/24-pack 

(1,21-1,56/l)
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Erkki Keiskoski
päätoimittaja
erkki.keiskoski@hetimonex.fi

p. 050 593 7554

Toimitus
pidättää oikeuden lyhentää 

ja muokata lähetettyä tekstiä tarvittaessa. 
Toimitus päättää, missä lehden numerossa tekstit julkaistaan.

Elina Sukuvaara

ulkoasu
ilmoitukset@palokka-lehti.fi

Seuraava Palokka-lehti 
ilmestyy

torstaina
17.9.2020

Santtu Keiskoski
toimitusjohtaja
ilmoitus/jakelumyynti
santtu.keiskoski@monexmedia.fi

p. 050 593 7550

www.palokka-lehti.fi

Pekka Hallmanilmoitusmyynti ja markkinointipekka.hallman@monexmedia.fi

p. 040 569 6924

Palokka-lehden
NOUTOPISTEET
K-citymarket Palokka
Prisma Palokka
S-market Palokka
Kirjasto
K-citymarket Seppälä
Palokan Kotikeskus
Tikkakosken S-market 
K-market Tikkari

www.palokka-lehti.fi

Sitoutumaton aluelehti, 17. vsk
Jakelulevikki 11.000 kpl

Toimitus
Saharisentie 6, 40270 Palokka
toimitus@palokka-lehti.fi
Kustantaja 
Monexmedia Oy
Saharisentie 6, puh. 050-593 7550
Tilattuna
69,50 €/vsk (sis. alv 10%), 
jakelu Itella
Muut lehdet:
Säynätsalon Sanomat, 
www.saynatsalonsanomat.fi
Wessmanni, www.wessmanni.fi
Paino
Lehtisepät Oy
Jakelu
Kehäjakelu, puh. 050 593 7550
ISSN1795-9136

Palokka, Heinälampi, Tikkakoski, 
Mannila, Taulumäki, Lohikoski

Vuod
en 20

11

palokk
alaine

n

torstaina
10.9.2020

To 3.9. Soile, Soili, 
 Soila
Pe 4.9. Ansa
La 5.9. Roni, Mainio
Su 6.9. Asko, Felix
Ma 7.9. Miro, Milo, 
 Arho
Ti 8.9. Taimi
Ke 9.9. Eevert, Isto, 
 Vertti

NIMIPÄIVÄT

Aurinkoista kesää!TOIMITUKSELTA

erkki.keiskoski@hetimonex.fi

Raivataan ryteikkö 
Ajelin päivittäistä reittiäni Palokanortta pitkin. Pappilan-
joen kohdalla vilkaisin joen maisemaa. Lohduton ryteik-
kö. Edelleen. Jo monesti, tälläkin palstalla on esitetty joen 
rantojen ryteikön raivaamista ja kauniin maiseman siisti-
mistä ja esiin saamista. Vielä harkitulla valaistuksella oli-
si joen maisema pimeäänkin aikaan kaunis katsella. Palo-
kan käyntikortti. 

Nyt asiaa on alettu taas pohtia. Palokka-seuran puheen-
johtaja Vesa Väliläkin on tilanteen korjaamisesta kiinnos-
tunut. Uskoisi, että melko vähäisin kustannuksin Pappilan-
joen maisema olisi siistittävissä. Nyt pitäisi raivaamiseen 
löytyä tahto.

 Covid-19 lykkäsi Palokka-Seu-
ran vuosikokouksen pitämistä 
liki puolella vuodella elokuun 
viimeiseen päivään. Vuosikoko-
us päätyi ratkaisuun, jossa istu-
va puheenjohtaja Vesa Välilä ja 
edellisen vuoden hallitus valit-
tiin nuijan kopautuksella kanta-
maan talous- ja toimintavastuun 
ja jatkamaan tehtäväänsä seu-
raavaan vuosikokoukseen asti.

Kokouksessa keskusteltiin pu-
hetta johtaneen Elli Ojaluodon 
johdolla vilkkaasti mm. marras-
kuussa järjestettävien Palokan 
20. kulttuuripäivien kohtalosta. 
Kulttuuripäivät oli suunniteltu 
edellisvuosia laajemmaksi tapah-
tumaksi, koska Palokka-Seura 
on toiminut 15-vuotta. Myös 
keskeinen yhteistyökumppa-
ni Jyväskylän Kansanmusiik-
kiyhdistys täyttää 60 vuotta ja 
juhlii toimintaansa Pelimannita-
lolla kulttuuripäivien yhteydes-

sä. Kokous päätti yksimielises-
ti, että keväällä ohjelmistoon jo 
suunniteltuja teatteriesityksiä ja 
konsertteja karsitaan terveys- 
ja talousriskin vuoksi ja siirre-
tään myöhempään ajankohtaan. 
On odotettavissa, että rajoituk-
sia on tulossa todennäköisesti 
lisää jo lähiaikoina. Jäsenmak-
sut kokous säilytti ennallaan. 

Kokouksessa esiteltiin lyhyesti 
Jyväskylän yliopiston Kylä-Osku 
hanketta, jossa Palokka-Seura 
on keskeinen toimija Sumiaisten 
kylän kanssa. Palokka-Seura tie-
dottaa hankkeesta lisää. Hanke 
on viivästynyt liki vuodella val-
litsevan tilanteen vuoksi. Hank-
keen tavoitteena on vahvistaa ky-
lähenkeä, paikallista identiteettiä 
ja vetovoimaisuutta Palokassa. 
Aktivoida ja sitouttaa asukkaita 
ja yhteisöjä innostamalla heitä 
osallistumaan Palokan seudun ja 
oman asuinympäristönsä kehit-

tämiseen sekä edistää asukkai-
den ja paikallisten yhdistysten 
ja yhteisöjen verkostoitumista 
keskenään. Yliopiston tavoit-
teena on kehittää osallistavan 
kulttuurisuunnittelun malli, jo-
ta voidaan soveltaa yhdyskunta-
suunnittelussa ja yhteisöjen ke-
hittämistyössä. 

Hankkeessa kartoitetaan kart-
tapohjaisten kyselyiden avulla 
kylähengen paikkoja, yhteisöl-
lisiä paikkoja ja toimintaa sekä 
asukkaiden toiveita. Kysely to-
teutetaan hankkeen digitaalisilla 
laitteilla, jotka ovat käytettävissä 
tapahtumissa ja sovittuna aikana 
esim. kirjastossa. Toisessa vai-
heessa järjestetään muistelu- ja 
työpajoja eri ikäryhmille. Kou-
lujen viidesluokkalaisille koti-
seutusuunnistusta ja -historial-
lista geokätkeilyä. Koululaiset 
osallistuvat myös itse materiaa-
lin tuottamiseen ja taidetyöpajoi-

hin. Hankkeen toteuttamiseen 
osallistuvat myös kulttuurit ja yh-
teisöt muuttuvassa maailmassa 
koulutusohjelman opiskelijat. 

Kokouksessa vaimoineen vie-
raana ollut Markku Paananen 
esitteli Välisen suvun Alvajär-
ven rannassa sijainneesta Ruus-
alan tilasta kirjoittamaansa "su-
kumuistelua". Omakustanteisen 
kirjan painos on pieni ja loppuun-
myyty, mutta kirja on lainatta-
vissa Palokan aluekirjastosta ja 
Palokka-Seuralta. Kirja löytyy 
kirjastosta nimellä ”Ruusala” tai 
tekijänimellä.

Kokouksen ulkopuolella kes-
kusteltiin "Kaskimaista kau-
punginosaksi" - kirjan sadan 
kappaleen lisäpainoksesta kor-
jauksineen. Lisäksi keskustel-
tiin uuden kirjan työstämises-
tä, josta Palokka-Seura tiedottaa 
Kylä-Osku hankkeeseen liitty-
en myöhemmin.

NAAMIO MUUTTAA MEIDÄT PATSAIKSI
 Mutta voisiko olla niin, että maskisuositus sattuu kollektiivi-

seen alitajuiseen kipupisteeseemme. Koettelee viimeistä rajaa. 
Maski muuttaa meidät jäyhistä jököttäjistä vieläkin totisimmik-
si, suorastaan kivipatsaiksi. 
Mikko-Pekka Heikkinen/HS

Palokka-Seuran vuosikokouksessa 
esiteltiin Kylä-OSKU:a  Vesa Välilä

Myötä-
päivään

Aikoihin emme olleet tavanneet, mutta siinä Jake nyt taas 
istui edessäni kahvilassa, kahvikuppi edessään. Mies oli 

mietteliään näköinen.
- Miten kesä mennyt, kysyin. 
Jake kilautti lusikkaa kupin reunaan ja huokaisi.
- Siinähän tuo koronaa väistellessä, vastasi. Telkkaria tullut 

paljon tuijoteltua. Illallakin urheilukilpailuja seurailin. Siitä tu-
likin mieleeni, että minkähän kumman syystä juoksut radalla 
juostaan vastapäivään? Miksi ei myötäpäivään?

Entäpä jos kierrettäisiinkin juoksut myötäpäivään. Jos niin 
tehtäisiin, auttaisiko maapallon pyörimisvauhti niin, että ennä-
tykset paranisivat?

-Siinäpä aate, sanoin ja vilkaisin Jakea, jonka naamalle ilmes-
tyi ilkikurinen virne.

 Suomessa on yli 500 000 alko-
holia sekä 31 100–44 300 (2017) 
muita päihteitä haitallisesti käyt-
täviä henkilöitä. Jos jokaiselle 
päihteitä käyttävälle henkilölle 
lasketaan 2 lähiomaista, luku 
nousee reilusti yli miljoonaan. 
Päihteidenkäyttöön liittyvä on-
gelma koskettaa välittömästi 
ja/tai välillisesti suurta jouk-
koa suomalaisia.  

Päihteitä haitallisesti käyttä-

vän aikuisen lapsen tai nuoren 
vanhemmat ovat erityisessä suh-
teessa lapsiinsa. Tämä suhde 
näyttää olevan tuen saamisen 
kannalta kaikkein unohdetuin 
läheissuhde. Aikuisen lapsen 
vanhempien huoli ja avun tar-
ve on jäänyt palveluissa vähäl-
le huomiolle. Tämä voi johtua 
siitä, ettei vanhempien huol-
ta osata tilastoida tai huolesta 
vanhemmille aiheutuvia haitto-

ja ei tunnisteta. Kuitenkin lap-
sen päihdeongelman tuottama 
huoli aiheuttaa vanhemmille 
ahdistuneisuutta, masennus-
ta, elämänhalun kadottamista 
ja elintilan kaventumista sekä 
arjen turvattomuutta. Jollakin 
tavalla vanhempi saattaa ko-
kea myös surua siitä, että on 
menettänyt lapsensa päihteil-
le tai suru liittyy siihen, että 
lapsesta ei tule veronmaksa-

jaa eikä ehkä vanhempaa, jol-
la on omia lapsia. Vanhemmat 
tarvitsevat arkielämänsä tuek-
si paitsi vertaisten myös am-
mattilaisten tukea. Tuen myö-
tä heidän turvallisuuden tunne 
saattaa lisääntyä. Vertaistuen 
ja ammatillisen tuen avulla he 
pysyvät terveempinä ja työky-
kyisempinä.

Paljon puhutaan siitä, kuin-
ka vanhempien liiallinen päih-

teidenkäyttö vaikuttaa lapsiin 
lapsisen lapsuuden tiedetään 
jättävän syviäkin haavoja ja 
peiteltyjä tai avoimia traumo-
ja kasvavan ihmisen sieluun ja 
psyykkeeseen. Miten käy vanhem-
pien, kun lapsi käyttää päihtei-
tä? (eräs vanhemmuudenkaa-
ren ryhmän vanhempi)  

Vanhemmille tarkoitettu 
Vanhemmuudenkaari-ver-
taisryhmä  starttaa Palokas-

sa 14.9.2020, ilmoittautuminen 
11.9. mennessä Päivi Itkoselle 
puh. 040 7090 142 tai e-mail; pai-
vi.itkonen@evl.fi    Ryhmä on 
tarkoitettu vanhemmille, jotka 
ovat huolissaan lapsensa päih-
teidenkäytöstä. Työskentelys-
sä keskitytään vanhemmuuden 
ajanjaksoon elämänkaariajatte-
lun mukaisesti. Ryhmään osal-
listuminen on maksuton ja edel-
lyttää sitoutumista.

Lapsi käyttää päihteitä, saavatko vanhemmat tukea?  Tarja Hiltunen
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WEIKKO 
TRADING OY
Palokan Kauppakeskus 040 7733925
Punasillantie 26, Muurame 040 159 3101

SÄHKÖSKOOTEREIDEN
MYYNTIPÄIVÄ

PE 4.9. KLO 14 -19
PALOKAN KAUPPAKESKUKSESSA 
VAIHTOAUTOMAAN TILOISSA

Tule koeajamaan 
ja tekemään 
edullisia 
kauppoja suoraan 
maahantuojalta.

VIIMEISIÄ 
VIEDÄÄN!!

 Jyväskylän kaupungin liikun-
tapalveluiden NytLiikkeelle-pal-
velukokonaisuus tarjoaa mak-
suttomia luentokokonaisuuksia, 
liikunnallisia testauksia ja tempa-
uksia ympäri vuoden eri puolilla 
kaupunkia. Palvelu levittäytyy 
myös Tikkakoskelle ja Palok-
kaan. Luvassa on maksuttomia 
kehonkoostumusmittauksia ap-
teekeissa ja ryhmäliikuntatun-
teja Palokan liikuntahallilla ja 
Tikkakoskella Club Motivias-
sa. Tikkakoskella on tarjolla 
7.9. ja 14.9. tunnit kahvakuu-
laan ja kehonhuoltoon. Palo-
kassa on luvassa 9.9. miesten 
treeni, 16.9. ja 23.9. lihaskuntoa 
eri välineillä sekä 30.9. ja 7.10. 
kehonhuoltoa. Mittauksiin ja 
tunneille on ennakkotiedoista 
poiketen ennakkoilmoittautu-
minen, jotta palvelut saadaan 
järjestettyä turvallisesti. Tar-
kemmat tiedot ajankohdista ja 
ilmoittautumisesta löytyy osoit-
teesta: www.jyvaskyla.fi/liikun-
ta/liikkumaan/nytliikkeelle

 
Maksutonta liikuntaa 
lapsille, nuorille ja 
perheille
 Maksuttomat liikuntatuotteet 
LiikuntaVeturi ja LiikuntaLatu-

ri toimivat alueilla jo tuttuun ta-
paan. Liikuntaveturin maksut-
tomia perhevuoroja ovat koko 
perheen perhejumppa Puuppo-
lan koululla sunnuntaisin kel-
lo 16–17 ja perhepalloilu Kes-
ki-Palokan koululla lauantaisin 
kello 11–12. Perhepalloilu on 
6–12-vuotiaille lapsille yhdes-
sä aikuisen kanssa. Vuoroille 
ei tarvitse ilmoittautua etukä-
teen. LiikuntaVeturista lisätie-
toja osoitteessa www.jyvaskyla.
fi/liikuntaveturi

 Nuorille on tarjolla maksuton-
ta LiikuntaLaturi-toimintaa. Pa-
lokassa on luvassa sunnuntaisin 
kello 18–19 BaILO-tanssitunti ja 
klo 19–20 Voima ja huolto. Palo-
kan Ilon tunnit ovat Keski-Palo-
kan koululla ja ne on tarkoitettu 
nuorille ja aikuisille. 13–19-vuo-
tiat pääsevät mukaan maksutta. 
Puuppolan koululla on tarjolla 
torstaisin höntsäpalloilua kello 
19–20. Tikkakosken Tikan ve-
tämä vuoro on 11–16-vuotiaille. 
Tikkakoskella nuorille on puo-
lestaan tarjolla kuntosalivuoro 
Club Motiviassa tiistaisin kel-
lo 17–18. LiikuntaLaturi tarjoaa 
nuorille lähes 20 maksutonta lii-
kuntavuoroa viikossa eri lajeista 
ympäri Jyväskylää. Toimintaan 

ei tarvitse ilmoittautua. Liikun-
taLaturin verkkosivut löytyvät 
osoitteesta www.jyvaskyla.fi/lii-
kuntalaturi

 
Tikkakoskella jäähallin 
yleisövuorot käynnisty-
vät syyskuun alussa
 Kaikenikäisille kuntalaisille 
tarkoitetut maksuttomat ylei-
söluisteluvuorot ovat tarjolla Tik-
kakoskella keskiviikkoisin klo 
15–16.10 ja sunnuntaisin klo 11–
12. Tarkemmat päivämäärät ja 
mahdolliset muutokset yleisö-
luisteluvuoroista löytyy kaupun-
gin verkkosivuilta osoitteesta 
www.jyvaskyla.fi/liikunta/luis-
telu Yleisöluisteluvuorot ovat 
mailattomia. Vuoron maksimi 
osallistujamäärä on 50 henkilöä. 

 
Ohjattua kuntosali-
toimintaa henkilöille, 
joiden toimintakyky on 
alentunut 
 Tikkakoskella Club Motivian 
tiloissa on tarjolla kuntosalivuo-
roja, joissa jokainen harjoittelee 
oman toimintakykynsä mukaan. 
Ohjaajana toimii kaupungin lii-
kunnanohjaaja Reeta Jääskeläi-
nen. Vuoroja on tarjolla keski-
viikkoisin klo 10.15-11.30 ja klo 

12.30-13.45. Syyskausi starttasi 
2.9. mutta mukaan mahtuu vie-
lä. Lukukausimaku on 35 euroa. 
Paikka ryhmään varataan nu-
merosta p. 014 266 0179.

Koronavirustilanteen seurauk-
sena liikuntapalveluissa huomioi-
daan Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen antamat ohjeistukset. 
Kaikkien osallistujien turvallisuu-
desta huolehditaan panostamal-
la hygieniaan sekä väljiin liikku-
misolosuhteisiin. Liikuntapaikalle 
saa tulla ainoastaan terveenä ja 
kädet tulee pestä liikuntapaikal-
le tullessa ja sieltä lähtiessä. Ko-
ronaviruspandemia voi vaikut-
taa liikuntapalvelujen toimintaan 
kauden 2020–2021 aikana, josta 
tiedotamme näin sattuessa erik-
seen. Koronaviruksen vaikutuk-
set liikuntapalveluihin kaupun-
gin verkkosivuilla www.jyvaskyla.
fi/liikunta/korona 

 
Lisätietoja
Palokka-Puuppola alueen vas-
taava liikunnanohjaaja Tiina Päi-
värinta p. 014 266 7734, tiina.
paivarinta[a]jyvaskyla.fi
Tikkakosken alueen vastaava 
liikunnanohjaaja Reeta Jääske-
läinen  p. 014 266 7530, reeta.
jaaskelainen[a]jyvaskyla.fi

Reeta Jääskeläinen ja Tiina Päivärinta toimivat Tikkakosken ja Palok-
ka-Puuppola alueiden vastaavina liikunnanohjaajina

Tikkakoskella, Palokassa ja Puuppolassa on tarjolla 
maksuttomia liikuntapalveluja syksyn aikana

 Reeta Jääskeläinen
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Kinkomaantie 140,SÄYNÄTSALO 
P. (014) 374 1435 • Ark. 8–17

TERVETULOA EDULLISILLE VANNE- JA RENGASKAUPOILLE
RAHOITUS 

Säykki jäi nyt  
Kaipolan varjoon
UPM:n  aikomukset Kaipolan tehtaalla tekivät konsernin 
toimista täällä Säynätsalossa lähes paikallispolitiikkaa tai 
Jyväskylän kaupungin sisäisen asian. 

Kun muun työn puitteissa  metsäteollisuusaineistoa kah-
laan, olen tietenkin herkistynyt mahdollisille Säykki-viitta-
uksille. Kaipola-julkisuudessa ehdin pienen hetken ajatel-
la, että kokonaisuuteen yhdistetään nyt myös Säynätsalo. 

Nimittäin kun demariministerit kävivät Jämsässä,  minis-
teri Skinnari puhuessaan medialle  piti aavistuksenomai-
sen tauon sanottuaan ”Kaipola ja..”.  Sellaisen, että siinä 
sekunnissa toimittaja ehtii jo spekuloida montakin vaih-
toehtoa, että mitähän sanaa se nyt etsii... Sanookohan se 
nyt ”Säynätsalo” ? .Toinen sekunti ehti jo alkaa, mutta sit-
ten lause olikin: ”Kaipola ..ja ..Jämsä”.  Yrittiköhän miettiä, 
mikä oli se toinen äskettäinen UPM:n sulkeminen.  Ehkä.

Säynätsalon muisti Kaipola-viikon lopuksi  vielä Keski-
suomalaisen päätoimittaja Mervola, joka palstallaan vertasi 
UPM:n perusteluja ja totesi Säynätsalon olleen viimeisen 
kymmenen vuoden mittaan (UPM:n mukaan) kannattava 
vain yhtenä tilivuonna, kun taas Kaipolan kannattavuudes-
ta ei ole ollut siihen mennessä selkeitä tietoja saatavilla. 

Kuten aiemmin todettu, Säynätsalolla oli vuosikymme-
niä, noin 80-luvulle saakka, selkeä muistijälki maan johta-
vien poliitikkojen aivoissa. Pääministerit ainakin Sorsaan 
saakka kävivät täällä, siis teollisuusvierailuilla.  Ja Urho Kek-
konen otti Suomen Pankin kaudellaan kaiken irti hauskas-
ta vierailusta täällä johtajan Huvilalla. Hänen aiheuttami-
aa kuhmuja Brommelsien ruokapöydässä ei jostain syystä 
korjattu, vaan jäivät muistoksi. Viime vuosina Säykki pää-
si kansallisiin uutisiin  lähinnä rikosjutuissa. Kun joku te-
ki matkakulujutun ministeri Huovisesta, toistakymmentä 
vuotta sitten, jutussa kerrottiin hänen ajaneen usein tak-
silla vain Säynätsalosta Jyväskylään, mistä junaan.  

Vaan Säynätsalo oli ehtinyt häipyä nyt jo liian syvälle po-
liitikkojen, ja etenkin heille vuorosanoja syöttävien, avus-
tajien Suomen kartalla. Mutta toivottavasti syksyn mittaan 
näiden saartenkin tilanteeseen joku palaa. 

Pääluottamusmiehen mukaan UPM:n toiminnassa tääl-
lä oli ”väkivaltaisuutta”, kaikki tehtiin parissa kuukaudessa. 
Tietenkin joku voi kääntää asian ”armollisuudeksi”. Lähi-
viikkoina tullaan keskustelemaan teollisuuden ja yritys-
toiminnan arvomaailmasta. Sen keskustelun pointteihin 
Säynätsalo kuuluu.  UPM Plywood oli voitollinen, välitön-
tä tarvetta lakkauttamiselle ei olisi ollut. 

TOISAALLA LEHDESSÄ kerrotaan hautausmaakierroksesta, 
minkä olin Säykki-Seuran pyynnöstä lähtenyt suunnitte-
lemaan.  Säykin hautausmaa on ideologinen miinakent-
tä, mutta kukaan ei tainnut saada traumoja.   Sain palau-
tetta mm siitä, että urheilijoita ei otettu mukaan. Kierrok-
sen toimeksianto oli kuitenkin tehtaalaisten yhteiskunnal-
linen vaikuttavuus.  Urheilijakierrosta en olisi lähtenyt te-
kemäänkään. Saaren opettajat ovat myös sitten ihan oman 
historiansa ansainneet.

Sitten kerroksen jälkeen ihan kolahti. Nimittäin puheil-
leni tuli Anja Korpela (sittemmin Kupiainen), joka oli 
meillä, siis Erkki ja Aune Niinistöllä,  kotiapulaisena se-
kä Puustellissa että Aravalla, kun olin aivan pieni.  Olim-
me puhuneet puhelimessa toistakymmentä vuotta sitten, 
mutta emme tavanneet kuin silloin kauan sitten.  Anja oli 
meiltä lähdettyään kuidun labrassa ja sitten pitkään kont-
torilla. Toivottavasti mahdollisimman pian tarjoutuu tilai-
suus pitempään keskusteluun.  Tapasin siellä mäellä pit-
kästä aikaa muitakin, mm naapurin Sisälmyslahden rin-
teeltä, jonne jouduin aikanaan väliaikaisesti isän avioliitto-
järjestelyjen myötä. Peekorvesta katsottunahan Sisälmys-
lahti oli lähes toisella puolen maailmaa. Kiitoksia kaikille.

Juhani Niinistö on  
säynätsalotaustainen, toimittaja

JUHANI NIINISTÖInger
Kotimaan matkailu kallista?
Usein olen nyökytellyt, kun kaveri on päivitellyt kotimaan mat-
kailun kalleutta. Kaipa se kuitenkin riippuu siitä, mitä kukin ha-
luaa mihinkin vertaa. Ei ole yhtä totuutta tässäkään asiassa.

Ajelin kesäkuussa viikon autolla itärajan tuntumassa. Kävin 
myös Möhkössä, Suomen itäisimmässä kylässä. Siellä oli kau-
nis, historiallinen ruukkialue ja Savottakahvila Möhkön Man-
ta. Ja lähellä myös Petkeljärven kansallispuisto. Mukanani oli 
maastopyörä ja tutustuin kansallispuiston maisemiin pyöräil-
len. Lähistöltä harjumaisemista löysin hienon yöpymispaikan. 
Priimus-keittimellä valmistui porkkana-tonnikala-aurajuusto-
munakas, maustettuna raastetulla inkiväärillä ja valkosipulilla, 
vähän kuivattuja yrttejä sekaan. Iltauinnilla päivän hiet pois, 
villasukat jalkaan ja makuupussin lämpöön. Sitten oli hyvä 
jonkin aikaa vain pötkötellä ja ihastella kesäyön järvimaise-
maa farmariauton takaluukku avonaisena. 

Farmariauto oli minun yöpymispaikkani. Paksu retkipatja al-
la, niin mikäs oli lyhyen ihmisen yönsä siinä viettää. Heräämi-
nen aamuaurinkoon, uimaan ja aamupalan tekoon. Siinä sa-
malla saattoi miettiä, minne päin suuntaisi seuraavaksi, tark-
kaa suunnitelmaa kun ei ollut. Näin kului viikko ennen juhan-
nusta leppoisasti, monta metsäautotietä tuli ajettua yöpymis-
paikkaa etsien, monia kylän raitteja pyöräiltyä. Sääkin suosi. 
Eikä tullut kalliiksi, vaikka vanha auto jonkin verran polttoai-
netta hörppääkin.

Yksinautoilu ei ole kovin ekologinen teko. Onneksi junaliput 
ovat nykyään edullisia. Minulla oli tarjouslippuja muun muas-
sa Poriin ja Turkuun. Niinpä heinä-elokuun vaihteessa junailin 
Poriin ja siitä paikallislinkillä Yyterin hiekkarannoille. Päivä au-
rinkolomaa meren rannalla, yöksi edulliseen hostelliin ja aa-
mulla Onnibussilla Turkuun. Siellä asemalta kaupunkipyörä al-
le ja rantateille. Jos jo Yyterissä tunsin, että olen kuin etelän 
aurinkorannoilla, niin Aurajoen vierustan lukuisat laivaterassit 
ja iloinen kuhina edelleen lisäsivät tätä tunnetta. Oloni oli yh-
tä autuas kuin rantatien mainiolla veistoksella.

Kotimaan plussaksi voi lukea monta asiaa: ilma, meri ja rannat 
ovat puhtaita verrattuna moniin etelän maihin, ei tarvitse stres-
sata lentoja ja turvatarkastuksia eikä ole kieliongelmaa. Omaa 
rauhaa halutessaan voi suunnata vaikka Itä-Suomeen. Kaunista 
luontoa pullollaan vain sinulle, joka uskallat etsiä omat reittisi. 
Nähtävää riittää muuallakin kuin kansallispuistoissa. 

Ei tullut mieleenikään, että olisin hennonut Suomen kesäs-
tä ulkomaille lähteä. En ainakaan kotimaan matkailun kalleu-
den vuoksi.

OlenNainen Ajattelija
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Onko rakkaus Säykissä  
kestävämpää kuin 
muualla?
Jyväskylässä on 14 suuraluetta. Keräsin 
niistä uusimpia tilastotietoja. Säynätsalo 
on kaupungin toiseksi pienin suuralue 3 
296 asukkaalla. Väestöennusteen mukaan 
asukasluku vähenee 3 200 asukkaaseen v. 
2030 mennessä – miinus 10 asukasta vuo-
dessa. Eniten kasvavat Kantakaupunki, 
Palokka-Puuppola, Keljo, Vaajakoski-Jys-
kä, Huhtasuo ja Kuokkala, joihin kaupun-
ki panostaa. 

Säynätsalossa on suuralueista neljän-
neksi vähiten 0–6-vuotiaita eli 6 % asuk-
kaista. Perusopetusikäisiä 7–15-vuotiaita 
on lähes kaksinkertainen määrä alle kou-
luikäisiin verrattuna eli 11 % väestöstä. 
Heistä 11–15-vuotiaat 5.–9.-luokkalaiset 
siirretään Keljonkankaan mammuttikou-
luun. Lehtisaaren koulukeskus loppuu. 
Suljetaanko koulukeskuksen loppuessa 
yläasteen ja ala-asteen liikuntasalien li-
säksi Kuntotalokin, kun sen päiväkäyttä-
jät vierestä kuljetetaan Keljonkankaalle? 
Sulkeeko liikuntapääkaupunki kaksi vai 
kaikki kolme liikuntasalia Lehtisaaressa? 
Säilytettävissä Muuratsalon ja Säynät-
salon päiväkoti-kouluissa on omat salit. 
Kaupungin katastrofitaloutta varten ase-
tettu taloustoimikunta linjaa tätä lähi-
kuukausina. 

Lasten kuljetus linja-autoilla Keljon-
kankaalle lopettaa joka toiselta lapselta 
heidän ainoan päivittäin säännöllisen lii-
kunta-annoksen eli koulumatkat pyöräil-
len ja kävellen. Toinen puoli liikkuu mm. 
urheiluseuroissa. Liikkumattomuus lisää 
lasten ylipaino- ja lihavuusongelmia. Me-
netetty liikunta tulisi korvata esim. kou-
lujen liikuntakerhoilla ja korona-aikaan 
opituilla liikuntaläksyillä.   

Työikäisen väestön määrä on tääl-
lä 59 % kaupunkikeskiarvon ollessa 65 
%. Säynätsalolaisista kaksi viidestä (2/5) 
on eläkeikäisiä ja lapsia. Kun Säykissä on 

kaupungin toiseksi eniten eläkeikäisiä eli 
25 % väestöstä, tarvittaisiin lisää vanhus-
palveluita eikä niiden siirtämistä Korpi-
lahdelle. Säynätsalossa on korkeasti kou-
lutettuja keskimääräistä enemmän. Sik-
si vuosiansio on täällä kaupungin toiseksi 
korkein 32 000 € asukasta kohden vuodes-
sa. Kaupunkikeskiarvo on 27 200 €. Kau-
pungin toiseksi eniten tienaava koulutet-
tu väestö ei täällä kauaa katsele, jos vero-
rahoille ei saa Säynätsalossa vastinetta. 
Muuttotappio voi olla paljon suurempaa 
kuin miinus 10 henkeä vuodessa.

Saarilla asuu ydinperheuskollisia, kun 
yksinhuoltajaperheiden osuus perheellis-
ten määrästä on kaupungin toiseksi pie-
nin. Onko rakkaus täällä kestävämpää 
kuin muualla kaupungissa? Lapsettomien 
kotitalouksien osuus talouksista on 56 %  
– se on toiseksi eniten Jyväskylässä. Yhden 
hengen talouksia on lähes 40 % kaikista 
talouksista. Yksinäisyys ja yksinäisten ar-
jesta selviytyminen ovat isoja pulmia.

Maan hallituksen työllisyystavoittee-
seen 75 % ei yllä mikään alue Jyväskyläs-
sä – ei ennen koronaakaan. Säynätsalon 
työllisyysaste on 67 % – kaupungin keski-
työllisyysaste 63 %. Nykyisten hyvinvoin-
tipalvelujen säilyttäminen v. 2030 edellyt-
tää tutkimusten mukaan 80 % työllisyys-
astetta. Hyvinvoinnin turvaamiseksi kaa-
vaillaan rakenne”uudistuksia” – mm. pal-
velujen keskittämistä. Kaupungin toiseksi 
pienimmällä suuralueellamme mm. ter-
veysasema on vaarassa, kun kaupungin 
perusterveydenhuoltoa keskitetään uu-
teen keskussairaalaan. 

Säynätsalon sisällä on poikkeukselli-
sen suuret erot hyvin toimeentulevien 
ja heikosti pärjäävien välillä. Aktiivisel-
la kansalaiskeskustelulla voidaan torjua 
Säynätsalon alasajoa. Vaikeneminen on 
alistumista. Palaan tähän kolumneissani 
lähempänä kunnallisvaaleja. Rakkaus ja 
kaunis luonto eivät riitä – tarvitaan pal-
veluitakin.

Kimmo Suomi, Professori emeritus

KIMMO SUOMI

Tero Honkanen, LKV, LVV
p. 044 976 6719
tero.honkanen@kotijakontu.fi

Koti ja Kontu LKV
Vapaudenkatu 20 A 11
40100 Jyväskylä
www.kotijakontu.fi

ja Kontu LKV

Meillä kauppa käy. 

Pyydä Sinulle 
henkilökohtaisesti 
räätälöity ja 
taatusti edullinen 
välitystarjouksemme.
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VALON SEIKKAILU

koe Seikkailupuiston
taianomainen tunnelma

—
syyskuussa 2020
perjantai-iltaisin

www.laajis.fi/valonseikkailu

seikkailukausi jatkuu
syyskuussa

Riitta Mäkinen Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kan-
sanedustaja riitta.makinen@jkl.fi

Kolumni

Kulunut kesä oli kevään tavoin poikkeuk-
sellinen. Yleisötapahtumat peruuntuivat ja 

useat joutuivat yhä pitämään etäisyyttä, vaikka 
tautitilanne jo hieman helpottikin. Moni meis-
tä sai kuitenkin paljon iloa Suomen kauniis-
ta luonnosta ja sen tuomasta rauhasta. Met-
sät ovat olleet pullollaan herkkuja. Marjoja 
ei ole tarvinnut hakemalla hakea ja sienisato 
oli runsas. Saimme myös nauttia aurinkoisis-
ta päivistä ja lämmöstä. Lukuisat suomalaiset 
ovat löytäneet uudelleen ihmiselle luontaisen 
yhteyden ympäröivään luontoon. 

Kansanedustajalle maakunnan kiertäminen 
on tuttua ja mukavaa puuhaa, mutta nyt saim-
me enemmän aikaa perheen yhteisille hetkil-
le. Olen tuntenut siitä paljon kiitollisuutta ja 
saanut energiaa syksyn tuleviin koitoksiin. 

Kesän aikana kovia rajoituksia lievennettiin. 
Kevään aikana valtaosa suomalaisista osoitti, 
että vastuuta on tahtoa ja kykyä kantaa. Ihmis-
ten ajattelu alkoi kuitenkin muuttua. Tämän 

saattoi huomata pelkästään 
kaupassa käydessä, kun 
turvavälit lyhenivät ja kä-
sidesiä kului vähemmän. 
On ymmärrettävää, että 
henkisesti raskaan kevään 
jälkeen kaipuu palata enti-
seen normaaliin elämään 

oli valtava. Taudin edessä huomio ei kuiten-
kaan saa herpaantua. 

Tällä hetkellä tilannetta seurataan tarkasti 
ja on mahdollista, että rajoituksia on palautet-
tava. Voimme jokainen osaltamme nyt vaikut-
taa siihen, kuinka laajasti ja millä tavoin niin 
tehdään. Onneksi kesän aikana on valmisteltu 
lukuisia muutoksia tartuntatautilakiin, joten 
poikkeusoloihin ei toivottavasti enää jouduta. 
Nyt voimme tarvittaessa tehdä enemmän ra-
jattuja ja kohdennettuja päätöksiä, kuin val-
miuslain puitteissa oli mahdollista. 

Jyväskylässä voimme edelleen hyvin, mut-
ta testauksen kanssa on ongelmia. Sen piiriin 
tulvi päivittäin jopa satoja ihmisiä. Mikä aivan 
oikein onkin. Purimme syntyneet jonot yhdes-
sä keskussairaalan ja yksityisten toimijoiden 
kanssa. Tuloksia joudumme kuitenkin odot-
tamaan aivan liian kauan. Suomessa on vain 
kaksi laboratoriota, jossa vaativaa analysoin-
tia tehdään käsityönä. Asia on saatava ehdot-
tomasti kuntoon, sillä tilanne on kestämätön. 
Tämän haasteen edessä myös Jyväskylä te-
kee kaikkensa. 

Selvisimme keväästä yhdessä ja luotan sii-
hen, että syksystä samalla tavalla. Korona kos-
kettaa jokaista, pidetään toisemme turvassa. 
Toivotan kaikille palokkalaisille turvallista ja 
lempeää syksyä!

Yhdessä kohti syksyä

Titta Penttinen
Koulutettu hieroja

Palokan Fysioterapia

Fasciarauta on ruostumattomasta teräkses-
tä valmistettu instrumentti. Niitä löytyy 

kooltaan ja muodoltaan erilaisia; ne sisältävät 
suoria, kuperia tai koveria osia ja ovat hoitopin-
noiltaan pyöristettyjä tai terävämpireunaisia. 

Fasciarautaa käytetään lihaskalvojen käsit-
telyssä. Sen avulla kohdistetaan painetta ja 
venytystä lihaskalvoihin. Lihaskalvo eli fas-
cia on sidekudosta, joka ympäröi lihaksia ja 
muita pehmytkudoksia kahdessa kerrokses-
sa muodostaen kolmiuloitteisen verkon läpi 
kehon. Lihaskalvot mahdollistavat kudosten 
liikkumisen toisiinsa nähden liikkeen aikana. 
Lihaskalvot tukevat yksittäisten lihasten toi-
mintaa sekä jakavat kuormaa ja ohjaavat voi-
mia ja jännityksiä tasaisesti koko kehoon. Li-
haskalvo antaa keholle sen muodon ja ryhdin.  
Kalvojen välisen liikkeen vähentyessä ja kal-
von kiristyessä lihasten toiminta heikkenee, 
lihas voi kipeytyä ja nivelen toiminta voi rajoit-
tua. Käsittelyn paineen ja venytyksen aiheut-
tama kudosstimulaatio rikkoo kiinnikkeitä ja 

edistää kudoksen paranemista ja muuttumis-
ta elastisemmaksi.

Lihaskalvohierontaa raudalla käytetään lihas-
ten kiputiloihin, nivelside- ja jänneongelmiin, 
rasituskipuihin ja leposärkyihin. Fasciaraudal-
la voidaan käsitellä hyvin myös arpikudosta. 
Se rikkoo arpeen muodostuneita ylimääräi-
siä kiinnikkeitä tehden arvesta joustavam-
man. Fasciaraudalla tehdyssä hieronnassa 
vaikutus tulee eri tavalla kuin käsillä tehty-
nä. Siinä pinta-ala, johon hieronta kohdistuu 
on pienempi, kapeampi ja terävämpi, jolloin 
hieronnan vaikutus on hyvinkin paikallinen 
ja tarkka.  Hierontaa voidaan tehdä passiivi-
sesti lihaksen ollessa levossa sekä aktiivises-
ti venytyksessä tai kuormituksessa. Yhden li-
haksen käsittelyaika on puolesta minuutista 
kolmeen. Hierontaa voidaan antaa kertahoi-
tona tai hoitosarjana, riippuen vaivan kestos-
ta ja vaikeusasteesta. 

Mikä ihmeen fasciarauta 
hieronta?

LUKIJAN KUVA

Kuka tunnistaa mikä vesilintu? Kuva: Soili Valkeinen.

 

TÄTÄ ONTÄTÄ ON
ODOTETTU!ODOTETTU!

Lataa Kotipizzan alennuskupongit

vaikka puhelimeesi osoitteesta

kampanjat.kotipizza.fi/ale tai nappaa

ne taskuun Postisen takakannesta!

Kotipizza Prisma Palokka
Palokanorsi 1, 40270 JYVÄSKYLÄ
Puh. 050 329 6725
Avoinna: ma-su 10.30-21.00
Verkkokauppamme löydät osoitteesta kotipizza.fi
Kotiinkuljetus tilaukset klo 20.30 mennessä.
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Usein olen nyökytellyt, kun kaveri on päivi-
tellyt kotimaan matkailun kalleutta. Kaipa 

se kuitenkin riippuu siitä, mitä kukin haluaa 
mihinkin vertaa. Ei ole yhtä totuutta tässä-
kään asiassa.

Ajelin kesäkuussa viikon autolla itärajan 
tuntumassa. Kävin myös Möhkössä, Suo-
men itäisimmässä kylässä. Siellä oli kaunis, 
historiallinen ruukkialue ja Savottakahvila 
Möhkön Manta. Ja lähellä myös Petkeljär-
ven kansallispuisto. Mukanani oli maasto-
pyörä ja tutustuin kansallispuiston maise-
miin pyöräillen. Lähistöltä harjumaisemista 
löysin hienon yöpymispaikan. Priimus-keit-
timellä valmistui porkkana-tonnikala-aura-
juustomunakas, maustettuna raastetulla in-
kiväärillä ja valkosipulilla, vähän kuivattuja 
yrttejä sekaan. Iltauinnilla päivän hiet pois, 
villasukat jalkaan ja makuupussin lämpöön. 
Sitten oli hyvä jonkin aikaa vain pötkötellä 
ja ihastella kesäyön järvimaisemaa farma-
riauton takaluukku avonaisena. 

Farmariauto oli minun yöpymispaikkani. 
Paksu retkipatja alla, niin mikäs oli lyhyen 
ihmisen yönsä siinä viettää. Herääminen aa-
muaurinkoon, uimaan ja aamupalan tekoon. 
Siinä samalla saattoi miettiä, minne päin suun-
taisi seuraavaksi, tarkkaa suunnitelmaa kun 
ei ollut. Näin kului viikko ennen juhannusta 
leppoisasti, monta metsäautotietä tuli ajettua 

yöpymispaikkaa etsien, monia kylän raitteja 
pyöräiltyä. Sääkin suosi. Eikä tullut kalliiksi, 
vaikka vanha auto jonkin verran polttoainet-
ta hörppääkin.

Yksinautoilu ei ole kovin ekologinen teko. 
Onneksi junaliput ovat nykyään edullisia. Mi-
nulla oli tarjouslippuja muun muassa Poriin 
ja Turkuun. Niinpä heinä-elokuun vaihteessa 
junailin Poriin ja siitä paikallislinkillä Yyterin 
hiekkarannoille. Päivä aurinkolomaa meren 
rannalla, yöksi edulliseen hostelliin ja aamul-
la Onnibussilla Turkuun. Siellä asemalta kau-
punkipyörä alle ja rantateille. Jos jo Yyterissä 
tunsin, että olen kuin etelän aurinkorannoil-
la, niin Aurajoen vierustan lukuisat laivate-
rassit ja iloinen kuhina edelleen lisäsivät tätä 
tunnetta. Oloni oli yhtä autuas kuin rantatien 
mainiolla veistoksella.

Kotimaan plussaksi voi lukea monta asiaa: 
ilma, meri ja rannat ovat puhtaita verrattuna 
moniin etelän maihin, ei tarvitse stressata 
lentoja ja turvatarkastuksia eikä ole kielion-
gelmaa. Omaa rauhaa halutessaan voi suun-
nata vaikka Itä-Suomeen. Kaunista luontoa 
pullollaan vain sinulle, joka uskallat etsiä omat 
reittisi. Nähtävää riittää muuallakin kuin kan-
sallispuistoissa. 

Ei tullut mieleenikään, että olisin hennonut 
Suomen kesästä ulkomaille lähteä. En aina-
kaan kotimaan matkailun kalleuden vuoksi. 

PARTURI-KAMPAAMO

OUTLET
FIKSAAMO

Valikoima saattaa vaihdella liikkeittäin.  Tuotteita rajoitetusti.

-20%
20v. JUHLAVUODEN  

KUNNIAKSI
netistä varatusta palvelusta

Hiustalo.fi

Kun syötät varauksen teon yhteydessä koodin 
”synttärit20” lisätietoa kohtaan. 

Etu voimassa 30.9.2020 asti

VARAA 
AIKA 

NETISTÄ!
 

TALO TÄYNNÄ 20-VUOTIS TUOTETARJOUKSIA

HIUSTALO

  J U
H L A V U O

S I

20v.

Huippulaadukas Redken

20,-kpl

Shampoot, hoidot  ja 
muotoilutuotteet
CARE - hiusten pesuun ja hoitoon
STYLING - hiusten muotoiluun ja 
viimeistelyyn
BREWS - miehille

Ei koske erikoiskokoja, sh. 24,00-33,00/kpl 

Miehille

SÄÄSTÄ 
JOPA 

38%

Jättilakat

20,-

Chooz Hairspray Max Control 
Super Strong 750 ml 
Silhouette Hairspray  Super Hold ja 
Color Brilliance 750 ml
Salon Only Hair Lacquer Mega Hold 600 ml
Vieno Sensitive Hairspray Strong 450 ml  

yks. 14,90/kpl sh. 29,90/kpl (13,33-22,22/l)

SÄÄSTÄ 

65%

2 KPL

20,-Shampoot, hoidot ja muotoilutuotteet 
BIO+ hiuspohjan hoitamiseen MUOTO hiusten muotoiluun 
ja viimeistelyyn AINOA hiusten pesuun ja hoitamiseen
VIENO hajusteeton AURORA värin ylläpitoon 
Ei koske erikoiskokoja, sh. 14,90-19,90/kpl

2 KPL

Pohjoisen hennoille hiuksille ja herkälle hiuspohjalle

20,-
Shampoot, hoidot ja muotoilutuotteet  
DUALSENSES pesuun ja hoitoon DUALSENSES COLOR 
REVIVE värin ylläpitoon, sävytykseen, tyven ja harmaiden 
nopeaan peittoon STYLESIGN muotoiluun ja viimeistelyyn  
Ei koske erikoiskokoja, sh. 14,90-22,90/kpl

2 KPL

Täydellisiin ja upeisiin tyyleihin

SÄÄSTÄ 
JOPA 

50%

SÄÄSTÄ 
JOPA 

56%

JÄMSÄ (Citymarket ) 
p. 014  541 400 ark 9-20, la 8-16

PALOKKA (Citymarket)  
p. 014 449 7400 ark 9-20, la  8-17

KELJO (Citymarket) 
p. 014 244 500 ark. 9-20, la 8-17 

Kotimaan matkailu kallista?

Veistos Aurajoen rantatiellä.Yyterin hiekkarannan valoilmiö.in
ge

rts
a@

gm
ail

.co
m

Myymälä-/ toimistotila

◆ Vision Center kiinteistössä, Kirrintie 11
◆ 103,5 m2 ◆ Katutasossa

◆ Toimistotila varastolla, nosto-ovi.
◆ Hyvät parkkipaikat 

Tiedustelut: 
050-593 7550

VUOKRATTAVANA LIIKETILAA 
KIRRISSÄ 

PALOKASSA

Hyvä sijainti, helppo tulla !

mattokymppi

JYVÄSKYLÄ I  Palokan Kot ikeskus
WWW.MATTOKYMPPI .FI  

KÄYTÄVÄMATOT 
KOTISI  MUKAAN

mattokymppi

JYVÄSKYLÄ I Palokan Kotikeskus
WWW.MATTOKYMPPI.FI 

KÄYTÄVÄMATOT 
KOTISI  MUKAAN

mattokymppi

JYVÄSKYLÄ I Palokan Kotikeskus
WWW.MATTOKYMPPI.FI 

KÄYTÄVÄMATOT 
KOTISI  MUKAAN

mattokymppi

JYVÄSKYLÄ I Palokan Kotikeskus
WWW.MATTOKYMPPI.FI 

KÄYTÄVÄMATOT 
KOTISI  MUKAAN

mattokymppi

JYVÄSKYLÄ I Palokan Kotikeskus
WWW.MATTOKYMPPI.FI 

KÄYTÄVÄMATOT 
KOTISI  MUKAAN

mattokymppi

JYVÄSKYLÄ I Palokan Kotikeskus
WWW.MATTOKYMPPI.FI 

KÄYTÄVÄMATOT 
KOTISI  MUKAAN

TULE JAKAMAAN PALOKKA-LEHTEÄ.
Jakopiirejä vapaana Nuutin ja Korppumäen alueella.

Tiedustelut 050-593 7550/Santtu

Myymälä-/ toimistotila

◆ Vision Center kiinteistössä, Kirrintie 11
◆ 103,5 m2 ◆ Katutasossa

◆ Toimistotila varastolla, nosto-ovi.
◆ Hyvät parkkipaikat 

Tiedustelut: 
050-593 7550

VUOKRATTAVANA LIIKETILAA 
KIRRISSÄ 

PALOKASSA

Hyvä sijainti, helppo tulla !

Tiedustelut:
050 593 7550

MYYMÄLÄ-/TOIMISTOTILA

VUOKRATTAVANA LIIKETILAA
KIRRISSÄ PALOKASSA
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Aalto
– Miksi tehdä tavallista, 
kun voi luoda paratiisin

 Ennakkonäytös pidettiin Aal-
to-salissa, Työväen talolla, joka 
on Aallon ensimmäisiä julki-
sia rakennuksia vuodelta 1925. 
Saliin saapui innokkaita Aalto-
elokuvan odottajia, jotka palkit-
tiin myös ohjaaja Virpi Suuta-
rin ja aviomiehensä, elokuvan 
vastaavan tuottajan sekä eloku-
van Alvar Aallon äänen, Martti 
Suosalon läsnäololla.

Pariskunta jaksoi rankas-
ta elokuvan promootiokiertu-
eesta huolimatta säteillä hyvää 
oloa ja hymyä. Suutari kertoi 
elokuvan olevan hänelle pitkä-
aikainen haave – jo kouluajoil-
ta, jolloin hän ”rakastui” Aallon 
suunnittelemaan Rovaniemen 
kirjastoon. Kun sopiva työryh-
mä ja hetki sitten tuli, Suutari 
koki olevansa ”tarpeeksi van-
ha” ottamaan haasteen vastaan.

– 1970-luvulla taivalsin usein 
koulupäivän jälkeen kirjastoon lä-
pi lumisateen ja pakkasen. Sinne 
vetivät minua kirjat mutta myös 
ympäristö, joka tuntui jännittä-
vältä. Pystyn vieläkin tavoitta-
maan tunteen, kun tartuin ulko-
oven messinkiseen kaarevaan 
ovenkahvaan ja siirryin kohti 
lämmintä ja kutsuvaa tilaa. Muis-
tan, miten hauskaa oli kuljettaa 
sormia posliinimassasta puris-
tettua kourutiili-seinää vasten. 
Myös Aallon nahkatuolit ja mes-
sinkiset lamput tuntuivat ylel-
lisiltä. Tunsin itseni rikkaaksi, 
vaikka kotona oli vaatimatonta. 

Kirjasto kuului kaikille, myös 
minulle.

Säynätsalon Kunnantalon ja 
Muuratsalon Koetalon kuvausten 
aikaan kaksi vuota sitten osa fil-
miryhmästä majoittui kunnanta-
lolla ja osa Isolla Saunalla. Säynät-
salo mainittiin useaan otteeseen 
myös Suutarin esittelypuhees-
sa ja kiitoksissa. Elokuvaan Jy-
väskylän ja Säynätsalon kohteita 
on mahtunut useita.  Aallon elä-
män käännekohta, Ainon kuole-
ma vuonna 1949, ja työntäyteistä 
jakso mm. Kunnantalon ja Muu-
ratsalon kesäasuntoprojektin – 
sekä uuden Elissa-vaimon  löy-
tyminen – kuvataan elokuvassa 
laajasti. Elissa ja Alvar tutustuivat 
Kunnantalon työmaalla ja näin  
Elissa astui  Aallon elämään ra-
kastettuna vaimona ja tasaver-
taisena kollegana.

Elokuvasta välittyy Aaltojen 
edelläkävijyys paitsi arkkiteh-
tuurissa myös henkilökohtaisis-
sa suhteissaan: tasa-arvoinen ja 
kunnioittavaa kollegiaalinen suh-
de ja vapaa seksuaalisuus avau-
tuvat kirjeiden kautta. 

Elokuvassa ei ole puhuvia päi-
tä, vaan Martti Suosalo ja Pirkko 
Hämäläinen sekä monet asian-
tuntijat puhuvat taustalla samal-
la kun elokuva pitää katsojan tiu-
kassa visuaalisessa otteessa. 

Elokuva perustuu laajaan taus-
tatyöhön ja ja nykypäivässä ku-
vattuun materiaaliin. Elokuvaa 
varten on haastateltu Aaltojen 

läheisiä ja kansainvälisiä huip-
pututkijoita eri puolilla maail-
maa. Aaltojen Verkostoitumista 
kansainvälisten huipputaiteili-
joiden kanssa kuvataan eloku-
vassa seitsemällä eri kielellä. 

– Elokuvassa on lukuisia ker-
tojaääniä, sillä Alvar Aallon elä-
mäntyö on niin rikas ja monipol-
vinen, että eri elämänalueisiin oli 
etsittävä omat asiantuntijansa ja 
sitä tukeva tutkimustieto. Elo-
kuvassa yhden ihmisen suulla 
esitettävät tulkinnat ja väitteet 
ovat todennettavissa useista eri 
lähteistä, kirjoittaa Suutari elo-
kuvan mediamateriaalissa.

Dokumenttielokuva AALTO on 
hengästyttävä paketti tietoa ja 
yksityiskohtia, mutta juoni jak-
saa kantaa loppuun saakka, vaik-
ka mitään yllättävää lopussa ei 
paljastukaan. Toki se, että juo-
ni on monelle katsojalle tuttu, 
antaa mahdollisuuden ainakin 
mielessään tunnistaa tapahtu-
mia, aikakauden rakennuksia 
ja juonenkäänteitä.

Katsoja tunnistaa rakennuk-
sia ja kohteita, mutta opastetun 
kohdekierroksen tavoin eloku-
va avaa uusia näkökulmia. 

Viimeistään tämän elokuvan 
kautta kirkastuu Aaltojen kan-

sainvälinen suosio. Alvar ja Aino 
olivat suosittuja eläessään – ra-
kastettu pariskunta, joka hurmasi 
luonnollisuudellaan ja sharmil-
laan. Elissa jatkoi Alvarin rinnalla 
Ainon kuoltua. Vaikka elokuva 
rakentuukin pitkälle henkilökoh-
taisiin kirjeisiin ja tunnelmiin, 
se esittelee myös muotoilua ja 
arkkitehtuuria kronologisesti.

Ennakkonäytöksen alkua odo-
tellessamme Suutari sanoo ole-
vansa tyytyväinen elokuvan saa-
maan vastaanottoon.

– Erityisesti olen iloinen sii-
tä, että elokuva tulee Japanis-
sa teatterilevitykseen. Eloku-
valle tuntusi olevan valtavasti 
kiinnostusta ympäri maailmaa. 
Lyhyempi televisioversio on jo 
myyty moneen maahan.

Suomessa teatterilevitykseen 
elokuva tulee 4.9. jolloin myös 
Jyväskylän Finnkinossa on ensi-
iltaesitys. Suutari pohtii, että ko-
ronasta huolimatta ihmiset kyl-
lä löytävät elokuvateattereihin.

– Turha elokuvan julkaisua 
olisi ollut lykätä, koska maail-
malta ja Suomesta on tulossa 
niin paljon uusia elokuvia he-
ti kun poikkeus olot hellittävät, 
sanoo Suutari.

Harvardin opiskelijat Benjamin 
Hayes ja Florence Lam esiintyvät 
elokuvassa kunnantalon tunnel-
maa esiteltäessä. Kuvausryhmä 
viileassä aamussa auringonnou-
sun ensisäteitä nappaamassa.

Elissa ja Alvar Muuratsalon laiturilla. Koetalo oli Alvar ja Elissa Aallon 
”leikkikenttä”, johon he palasivat kesä kesän jälkeen. Elokuvassa näh-
dään useita kohtauksia myös Nemo-veneellä ajelusta. Elokuvaan on 
saatu myös paljon ennenjulkaisematonta materiaalia. Aallon perhe 
mm. luovutti kirjeiden lisäksi käyttöön harvinaisia perhealbumikuvia.

Virpi Suutarin elokuva AALTO esitettiin 26.8. ennakkonäytöksenä Aalto-
salissa. Ensi-iltansa elokuva saa 4.9. myös Jyväskylän Finnkinossa. AALTO on 
dokumenttielokuva modernismin mestareista arkkitehti Alvar ja Aino Aallosta sekä 
heidän teoksistaan ympäri maailmaa. Elokuva kuljettaa katsojan kiehtovalle matkalle 
Aaltojen rakkaustarinaan ja heidän ajatteluunsa ikonisten teosten taustalla. Aaltojen 
henkilökohtainen elämä kietoutuu orgaanisesti arkkitehtuuriin ja työhön, ja Aino 
Aallon merkitys Alvarin tasa-arvoisena kollegana nousee ansaitusti esiin.
AALTO kertoo inhimillisen puolen aikaansa edellä olleista luovista
taiteilijoista ja yrittäjistä, Alvarista, Ainosta ja Elissasta, jonka kanssa Aalto meni 
naimisiin 1952 Ainon kuoleman jälkeen.

 Harri Taskinen

Virpi Suutari
Ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Suutari on kansainvälisesti palkittu dokumen-
taristi. Suomessa hänet on palkittu mm. parhaan dokumentin Jussilla eloku-
vista Yrittäjä, Eedenistä pohjoiseen ja Joutilaat. Suutari oli taiteilijaprofessorina 
viisivuotiskauden 2012–2016. Hänellä on yhdessä puolisonsa näyttelijä Mart-
ti Suosalon kanssa Euphoria Film Oy -niminen elokuvia ja teatteriesityksiä tuot-
tava yhtiö.
Valikoitu filmografia Joutilaat (2001), 
Pitkin tietä pieni lapsi (2005), Auf Wiedersehen Finnland (2010), Hilton! (2013), 
Eedenistä pohjoiseen (2014), Eleganssi (2016), Yrittäjä (2018), Aalto (2020)
Jussi Rautaniemi
Elokuvaleikkaaja Jussi Rautaniemi on leikannut Suutarin viisi viimeisintä elo-
kuvaa. Rautaniemen leikkaamia elokuvia on palkittu mm. Cannesissa ja hän on 
saanut Jussi-palkinnon Hymyilevä mies -elokuvasta.
Tautaniemi kertoo Aalto-elokuvan olleen poikkeuksellinen työ runsaudessaan. 
Oli tuhansia valokuvia, piirustuksia, arkistofilmejä, radio-ohjelmia, haastattelu-
ja ja nykypäivänä kuvattua materiaalia. Haasteena oli pitää elokuvan kerronta 
tiukasti Aaltojen visuaalisessa maailmassa. Näin ollen elokuvassa ei nähdä lain-
kaan ”puhuvia päitä” joka erottaa sen valtaosasta dokumenttielokuvia. 

Ohjaus Virpi Suutari
Käsikirjoitus Virpi Suutari ja  
Jussi Rautaniemi
Kuvaus: Heikki Färm, Jani 
Kumpulainen ja Tuomo Hutri
Leikkaus Jussi Rautaniemi
Äänisuunnittelu Olli Huhtanen
Musiikki Sanna Salmenkallio
Tuottaja Timo Vierimaa
Vastaavat tuottajat: 
Virpi Suutari ja Martti Suosalo
Levitys Storyhill Oy
Ikäraja K7
Kesto 103 min

Puheluhinnat 010 –yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %) 

Laakkonen JYVÄSKYLÄ
Palokankaantie 20
40320 Jyväskylä

Ma-pe 9-17, la 10-15, 
su 6.9. 11-15
Vaihde 010 214 8400

Laakkonen

SYKSY 2020
EXPO

EXPO
pe 4.9. – su 6.9. 

Suuri viikonloppunäyttely

EXPO
Suuri viikonloppunäyttely

Laakkonen

Poikkea 
EXPOssa tai 

asioi verkossa
laakkonen.fi 

Myy 
autosi meille, 
uusia autoja

HETI 
AJOON

Luotettavat
VAIHTO-
AUTOT

HUIPPU-
MERKKIEN 
uutuudet ja 
kampanjat

Liike avoinna
pe 9-17, la 10-15 ja su 11-15

Automyynnin CHAT 
pe-su 9-21 laakkonen.fi 
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AALTO -runkopatjapaketti
Sis. sijauspatjan + jalat.
Koko 120 x 200 cm.

499,-

Meiltä myös

kuljetus- ja kasaus-

palvelut!

AALTO
-jenkkisänky
Sis. sijauspatjan + jalat
Koko 160 x 200 cm.
Pussijousitus

Koko: 80 x 200 cm

179,-

AALTO -jenkkisänky
Sis. sijauspatjan + jalat.
Koko 120 x 200 cm.
Pussijousitus

www.stemma.fi

Kirrintie 5, Palokka. Ma–pe 9–18, la 9–15. Puh. 044 709 0600.

Varasto-

tuote

Varasto-

tuote

  YKNÄSIROTTOOM
-paketti

  aj talaj ,najtapsuajis .siS
langattoman kaukosäätimen.

 Pussijousitus

MYYMÄLÄSTÄ AINA EDULLISEMMIN!

Pääty ja tyynyt myydään erikseen.

2017

ssijousitus

Koko: 140 x 200 cm

120 x 200 cm120 x 200 cm

Pussijousitus

Varasto-

tuote

239,-239,-

n.

Kuvan kokonaisuus  
2190,-

AALTO -runkopatjapaketti
Sis. sijauspatjan + jalat.
Koko 120 x 200 cm.

499,-

Meiltä myös

kuljetus- ja kasaus-

palvelut!

AALTO
-jenkkisänky
Sis. sijauspatjan + jalat
Koko 160 x 200 cm.
Pussijousitus

Koko: 80 x 200 cm

179,-

AALTO -jenkkisänky
Sis. sijauspatjan + jalat.
Koko 120 x 200 cm.
Pussijousitus

www.stemma.fi

Kirrintie 5, Palokka. Ma–pe 9–18, la 9–15. Puh. 044 709 0600.

Varasto-

tuote

Varasto-

tuote

  YKNÄSIROTTOOM
-paketti

  aj talaj ,najtapsuajis .siS
langattoman kaukosäätimen.

 Pussijousitus

MYYMÄLÄSTÄ AINA EDULLISEMMIN!

Pääty ja tyynyt myydään erikseen.

2017

ssijousitus

Koko: 140 x 200 cm

120 x 200 cm120 x 200 cm

Pussijousitus

Varasto-

tuote

239,-239,-

n.

Kuvan kokonaisuus  
2190,-

MERI RUNKOPATJAPAKETTI
Sis. Sijauspatjan + jalat
Koko 140 x 200 cm
Pussijousitus

AALTO
-moottorisänkypaketti
Sis. Sijauspatjan, jalat
Koko 80 x 200 cm

MAARIT
-seniorituoli 
nostoavustimella
Värit harmaa kangas 
tai musta nahka

Koko: 90 x 200 cm  649,-

HUIPPUSÄNKYJÄ HUIPPUSÄNKYJÄ 
PAIKALLISELTA YRITTÄJÄLTÄ!PAIKALLISELTA YRITTÄJÄLTÄ!

HUIPPUSÄNKYJÄ 
PAIKALLISELTA YRITTÄJÄLTÄ!

160 tai 180 x 200 cm 

80 tai 90 x 200 cm.

140 x 200 cm

VERKKOKAUPPA PALVELEE 24/7
Meillä voit maksaa myös käteisellä tai korteilla.

Meiltä myös 

kuljetus ja kasaus-

palvelut
Kirrintie 5, Palokka. Ma-pe 9-18, la 9-15. Puh. 044 709 0600.

www.stemma.fi

120 x 200 cm

479,-
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 Vaarallisten jätteiden kiertävä 
keräys lähtee liikkeelle 1.9.2020 
Laukaan Äijälästä. Yhteensä py-
sähdyspaikkoja on Laukaan, Jy-
väskylän, Muuramen ja Toiva-
kan alueilla kuukauden aikana 
yli kolmekymmentä. Koko ai-
kataulu liitteenä sekä Mustan-
korkean verkkosivuilla.

Vaarallisten jätteiden keräyk-

seen saa tuoda jäteöljyjä (enin-
tään 50 l/asiakas), öljyisiä jätteitä, 
ajoneuvojen akkuja (enintään 5 
kpl/asiakas), moottoriajoneuvo-
jen nesteitä, sekä maaleja, liuot-
timia, happoja ja emäksiä yms. 
kemikaaleja.

Keräyksessä ei oteta vastaan 
sähkö- ja elektroniikkaromuja, 
paristoja tai lääkejätteitä.

”Keräyskierroksella liikkuva 
kontti tuodaan entistä lähem-
mäksi kuntalaisia, jolloin vaaral-
liset jätteet saadaan autotallien 
ja varastojen nurkista varmasti 
ja helposti asianmukaiseen jat-
kokäsittelyyn. Kiertävä keräys 
on yksi perusmaksulla kustan-
nettavista palveluista”, kertoo 
Mustankorkean ympäristö- ja 
laatuasiantuntija Iina Könönen.

Mustankorkea pakkaa jätela-
jit erilleen kuljettamista varten 
ja toimittaa ne valtakunnalliselle 
vaarallisten jätteiden käsittely-
yhtiö Fortum Waste Solutions 
Oy:lle. Siellä jäte käsitellään 
vaarattomaksi ja hyödynne-
tään energiana tai loppusijoi-
tetaan vaarallisille jätteille tar-

koitetulle alueelle.
Mustankorkealla seurataan 

edelleen jatkuvasti koronavirus-
tilanteen kehittymistä ja valta-
kunnallisia ohjeistuksia. Keräys-
paikalla on mahdollista asioida 
turvaetäisyydet huomioiden ja 
ilman lähikontakteja muihin ih-
misiin. Jätteitä on vastaanotta-
massa yksi tai kaksi Mustan-
korkean työntekijää.

”Emme kuitenkaan voi taata, 
etteikö jollain keräyspisteellä 
muodostuisi jonoa tai ruuhkaa 
ainakin hetkellisesti. Pyydäm-
me siispä jokaista asiakastakin 
huomioimaan itse oma ja mui-
den terveys – sairaana ei pidä 
tulla lainkaan, ja riskiryhmiin 
kuuluvien kannattaa itse har-
kita, voisiko esimerkiksi joku 
muu hoitaa asioinnin”, Könö-
nen muistuttaa. 

Ympäri vuoden vaarallisia jät-
teitä voi tuoda maksutta Mus-
tankorkean ylläpitämiin pysy-
viin keräyskontteihin, joita on 
neljässä kunnassa yhteensä 
kaksitoista.

Tuo vaaralliset jätteet kodin 
nurkista keräykseen 
Mustankorkea järjestää jälleen vaarallisten 
jätteiden kiertävän keräyksen neljässä 
kunnassa. Perinteisesti toukokuussa 
järjestetty kiertue jouduttiin tänä vuonna 
siirtämään myöhemmäksi kevään 
koronavirustilanteen vuoksi. Poikkeusolot 
huomioidaan edelleen myös syksyn 
kierroksella.

Vaarallisten jätteiden kiertävä keräys 2020 -  aikataulu ja pysähdyspaikat 
Palokka-lehden levikkialueella
ke 2.9. 18.30-20.00 Tikkakoski, S-Market Tervaruukinkatu 1, Tikkakoski
to 3.9. 16.30-18.00 Pohjanlammen koulu Pohjanlahdentie 7, Jyväskylä
ma 14.9. 17.00-18.00 Puuppolan koulu Puuppolankoskentie 93, Puuppola
ke 16.9. 16.30-18.00 Palokan tori Olavintie 2, Palokka
 18.30-20.00 Lahjaharjun päiväkoti, P-alue Tyyppäläntie 20, Jyväskylä
 18.30-19.30 Saarenmaan koulu Kokkomäentie 2, Saarenmaa

 Vaajakoskella toimii kirpputo-
ri, joka tarjoaa jopa Keski-Suo-
men alueella varsin harvinaisen 
palvelun. Vaajapörssistä voi os-
taa ilotulitteita ympäri vuoden.

– Nyt venetsialaisten aikana 
raketteja meni yllättävän paljon. 
Yksityiseen ilotulitukseen muina 
aikoina kuin vuodenvaihteessa 
pitää tietenkin olla lupa, jonka 
kyllä yleensä saa helposti pe-
lastuslaitokselta, sanoo yrittä-
jä Hellevi Alho.

Alhon yritys, Vaajapörssi, on 
toiminut vuodesta 2003 Vaaja-
koskella. Yrityksen toiminta-aja-
tus on tarjota itsemyyntipöytiä 
yksityishenkilöille ja hankkia 
myyntiin tavaraa mm. muutto-
irtaimistoista ja kuolinpesistä. 
Yritys myös tuo maahan tava-
raa ja vuokraa myyntipaikkoja 
yrityksille.

– Vanhan tavaran myynnissä 
profiloidumme hyviin tyylihuo-
nekaluihin ja vanhaan taidelasiin. 
Lastulevyhuonekaluja emme ota 
ollenkaan myyntiin. Vaatetava-
raa on myynnissä vuokrapaikoil-
la, joita on vähän yli puolet hal-
lin pinta-alasta, selvittää Alho.

Myös Vaajapörssin nettimyyn-
ti lisääntyi korona-aikana. To-

ri.fi-palvelun kautta tapahtuu jo 
20–30 % vanhan tavaran myyn-
nistä. Vanhan tavaran myynti 
on noin puolet kaikesta yrityk-
sen liikevaihdosta.

Yksityishenkilöiden myynti-
paikkojen jaksot ovat tyypillises-
ti pari viikkoa, joillakin vuosia, 
onpa yksi myyjä, jolla on edel-
leen pöytä kirpputorin avauk-
sesta alkaen. 

Myyntipöydän voi kuka ta-

hansa vuokrata kiinteällä viik-
komaksulla tai antaa tavarat ko-
missiomyyntiin.

Kirpputori on avoinna jo-
ka päivä ja tarjoaa turvallisen 
myyntipaikan tavaroille. Hal-
lissa on kameravalvonta ja hä-
lyttimet kuuluvat vuokrapaikan 
hintaan. Vaikkapa kahvikupin 
korvaan voi asettaa hälyttimen 
tai arvolautasen pohjaan tarra-
hälyttimen.

Omassa tai perheen käytös-
sä olleen tavanomaisen koti-ir-
taimiston myyntiä ei veroteta, 
kun tällaisen omaisuuden luo-
vutuksista verovuonna saadut 
luovutusvoitot ovat yhteensä 
enintään 5 000 €/myyjä.

Jos toiminta on ammatti-
maista käytettyjen tavaroiden 
ostoa ja myyntiä, ovat tulot 
kokonaisuudessaan veron-
alaista tuloa. 

 Harri Taskinen

Hellevi Alho toimii yhteistyössä Vesa Laukkarisen kanssa, jonka yritys ostaa muuttoirtaimistoja ja kuolin-
pesiä. Alho huolehtii tavaroiden hinnoittelusta ja myynnistä.

Ei vain kirpputori

HS
Professori Jari Kellokoski

Suu- ja leukakirurgian  
erikoishammaslääkäri

HS
Ajanvaraus 014 211 665 | hammassirkku.fi 

Jyväskylä | Saarijärvi | Äänekoski | Jämsä | Jämsänkoski | Laukaa

Tervetuloa 
maksuttomaan 
implanttiarvioon 
Hammassirkkuun
Pe 2.10. ja pe 9.10.
Väinönkatu 40, Jyväskylä

Puuttuuko hammas?

Varaa aika  
014 211 665

Hammasimplantilla voidaan 
korvata yksittäinen puuttuva 
hammas tai jopa rakentaa 
kokonaan uusi hampaisto.  
Tämä on lohdullista, eikö 
totta!

Tule keskustelemaan 
juuri sinun suuhusi 
sopivasta ratkaisusta 
hammaslääkäreidemme ja 
suukirurgiemme kanssa.

VIIMEINEN HELLEPÄIVÄ

Meteorologi sanoi jotenkin siihen tapaan, 
että huomenna olisi kesän viimeinen 

hellepäivä. Siispä tarvikkeet pikaisesti autoon -ja me-
noksi mökille.
Perillä piti viedä tarjottimella ruoka rantaan herkutteluhet-

keä varten. Hetken aterioituamme lennähti 2cm:n ötökkä lau-
tasen reunalle kuin kaivaten osaansa jaettavana olevista her-
kuista. Kohta liihotteli paikalle nokkosperhosen kaltainen, 
vaan sitä isompi perhonen. Se kaarteli ympärillämme istah-
taen välillä puolison olkapäälle, päälaelle, jalalle jne. Oli kau-

nis. Sitä videoimme ja kuvasimme.
Aterian jälkeen oli hiljainen hetki rannan kauneuden ää-

rellä. Silloin pujahti vikkelä sisilisko jalan yli pation rakoseen 
kuin huikaten: "Näin nopea on Suomen kesän kulku!" Nyök-
käsimme ja olimme samaa mieltä.

Toisaalta "vielä on kesää jäljellä"... Ja sille, joka näkee, voi 
kesä kestää pidempään syksyn hiipiessä paikalle.

Kesäistä voi olla syksylläkin, kuten nuorekasta voi olla ikään-
tyessäkin.

Katiska

Näin ne viikot vierähtää nopeasti. Tuntuu kuin olisin äskettäin 
kirjoittanut tähän meille monille niin rakkaaseen Palokka-

lehteen, mutta siitä taitaa olla useampi viikko…
Tänään on jälleen kaunista ja aurinkoista, kuten viime viikon-

loppuna kun sain olla useamman päivän mökillämme Sepon ja 
hänen ihanan siskonsa Ritvan kanssa Keiteleen rannalla, istahdin 
pöydän ääreen, katselin ikkunoiden läpi kuinka kaunista ja rau-
hallista voikaan olla! Järven pinta oli täysin peilityyni, ei haavan-
kaan lehti värähtänyt. Ajatuksissani alkoi nopeasti kiertämään 
ne ajat, joita vietin nuorempana samoissa maisemissa. Jokainen 
päivä tuntui ja näytti ihan erilaiselta silloin, mutta järven kaune-
us, lintujen lennähtelyt sekä pienten kalojen järvenpintaan tuo-
mat värähtelyt; ne ovat kuitenkin pysyneet samanlaisena.  Siinä 
ajatuksissani istuin ja mietin tätä päivää monelta taholta, ja myös-
kin sunnuntaipäiviä, joihin normaalisti on aina kuulunut kirkkoon 
meno. Nyt kun kirkoissa etukäteen ilmoitetaan maksimiosallis-
tujamäärä, on tullut tunne, että minun ja meidän perheen paikat 
voisivat olla sellaisille käytössä, jotka kovasti haluavat ja harvem-
min ovat kirkossa käyneet. Tämä on minulle kuin lapsuuteni ai-
kaa, kun kirkkokomennot kuunneltiin radiosta. Pikkuhiljaa pelko 
on kuitenkin hiipinyt sydämeeni siitä, että moni ihminen tämän 
koronan vuoksi ei lähdekään kirkkoon, ja voi jäädä pitkäksi ai-
kaa, että kirkkoon ei tule lähdettyäkään ja näin ollen kirkkopolut 
ruohottuvat kuten edesmennyt kirkkoherra Raimo Pihkala aina 
varoitteli meitä kaikkia ihmisiä. Myös Youtuben kautta tulevat Ju-
malanpalvelukset ovat nousseet tärkeäksi meille monille, mutta 
useille internetin käyttö on hankalaa eikä ketään ole neuvomassa 
kuinka sieltä löytää kyseisiä videoita. Toivon seurakunnalta suur-
ta panostusta, ja vaikka se maksaakin, niin joka sunnuntaiset Ju-
malanpalvelukset tulisi lähettää edelleen netin välityksellä, meille 
se on ollut iso asia. Meidän perhe on saanut tuottaa iloa muille ja 
itsellemme, kun Floridan st. Lutheran Church on pyytänyt meitä 
joka toinen maanantai klo 19 tekemään maailmanlaajuisen har-
taushetken Facebookin välityksellä, jossa puhutaan suomea tai 
englantia. Tämänkin viikon maanantaina teimme yhdessä Sepon 
ja Mariannen kanssa lähetyksen yhdessä laulaen sekä ’’saarna-
ten’’. Omaksi puheenaiheekseni otin tällä kertaa Isä meidän-ru-
kouksen. Jaoin sen kuuteen osaan ja kerroin mitä tämä rukous 
on elämässäni merkinnyt. Kun tilaisuus oli päättynyt, tuntui niin 
hyvältä kun ympäri maailmaa tuli erilaisia kommentteja, myös-
kin täältä suomesta. Kiitos niistä jokaisesta. Tuo Isä meidän- on 
aarre ja tunnettu rukous kaikille meille kristityille ympäri maa-
ilman. Ja varmasti myös erilaisissa tilaisuuksissa ja henkilökoh-
taisesti luetuin rukous.

 Syksy on kovasti tulollaan, mutta kukkaset kotipihassamme 
kukoistavat erityisen paljon tänä syksynä. Siellä on muun muassa 
lapsuuteni kodista tärkeät asterit, samettiruusut, mutta leijonanki-
dat eivät siellä loista, ruusuja kylläkin on! Mutta jospa ensi vuonna 
olisi tätä haaveilemaani kukkaakin, jos Luoja suo meille elonpäi-
viä…Nautitaanhan kaikki vielä näistä valoisista ja hyvinkin läm-
pimistä päivistä, joita tuo Taivaallinen Isä meille antaa. Rukoillaan 
yhdessä, että tämä koronatilanne saataisiin maailmasta kitkettyä 
pois, että pääsisimme palaamaan normaaliin elämään. ’’Anna meil-
le tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille 
meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme 
niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet äläkä 
saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät 
pahasta, sillä sinun on valtakunta, ja voima, ja 
kunnia, Ian kaikkisesti, Aamen’’.

 Toivotan teille kaikille siunausta ja Enke-
leitä sekä hyvää alkusyksyä

Raija Sipinen, Seurakunnan valtuutettu
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*Energia luokka - Lattialämmitys tai patterit, Ohjauksen kanssa.

www.ctclampo.fi

MADE IN SWEDEN

CTC lämpöpumppujen aatelia!
CTC lämpöpumppu,
ympäristöystävällinen
vaihtoehto öljylämmitykselle.
Paikallinen asennus ja
korkea laatu takaavat
huolettoman käytön.

Pohjolan oloihin suunniteltu
laatutuote, invertteriohjaus ja
korkein energialuokka tekevät
CTC lämpöpumpusta yhden
markkinoiden parhaista.
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KIRKOLLISET

KASTETUT:
Aava Malviina Hiljanen
Edith Vilhelmiina Ikonen
Leila Lempi Marjaana Immonen
Kauko Otso Olavi Kiili
Eemil Matti Mikael Kukkonen
Eedit Matleena Linnanmäki
Eelon Matheo Malmberg
Iiris Aurora Maria Martikainen
Rasmus Oiva Elmeri Niemistö
Luna Iiris Fiona Närhi
Jami Eelia Ronnie Purola
Veini Arvi Eemeli Rauhala
Medea Sofiel Tuuttila
Stella Ingrid Natalie Westerback
Eeva Maria Virtanen
Vella Aino Maria Vänttinen

KUULUTETUT:
Jaakko Tuomas Hirvonen ja 
Iida Alina Puupponen
Tuisku Santeri Lehtola ja 
Hanna Elina Laaksonen
Sami Juha Petteri Okkonen ja 
Anni Matleena Haavisto
Vinski Ola Aleks Veijola ja 
Riikka Elina Suopellonmäki

KUOLLEET:
Mirja Riitta Lahtinen 86 v
Yrjö Johannes Leikola 86 v
Esko Aulis Oikari 81 v
Aimo Ruokangas 75 v
Pirjo Birgit Anneli Meijanen 67 v
Risto Antero Pitkänen 65 v
Matti Juhani Harvia 26 v

Yrjö Teeriaho yrjo.teeriaho@karttoja.fi

Yrjö Teeriaho
Palokka, Jyväskylä

Palokka ei mielestäni ollut ennen sotia kii-
vaimpia poliittisia puoluepesiä. Käsitykseni 

perustuu lähinnä Palokan itäosiin, Palokka- ja 
Alvajärvien tuntumaan.  Sosialidemokraatti-
en osuus pysytteli runsaassa 70 %:ssa, kuten 
muuallakin Jyväskylän maalaiskunnassa, Ny-
rölää lukuun ottamatta, joka oli selkeästi oi-
kealle suuntautunut.. Tieto on poimittu Jussi 
Lappalaisen toimittaman Jyväskylän Maa-
laiskunnan kirjasta..  Suojeluskunta toimintaa 
jossain määrin oli sodan kynnyksellä - ainakin 
Ritopohjassa, luen sen Palokkaan, vaikka se 
ei virallisesti meihin kuulukaan. Pääasiallinen 
edunvalvonta oli pienviljelijöillä ja siellä jou-
kossa joitakin enemmän vasemmalle katso-
via – liikkuvaa porukkaa. Sisällissota jossain 
määrin vielä hiersi. Vakaita maanviljelystiloja 
oli joitakin:  Isolahti, Syvälahti, Lehtoniemi ja 
Sivula, joitakin noukkien.

 Varsinaisia patruunoita ei ollut, mitä nyt va-
rakkaampina Pappilan, Mannilan, Mikkolan, 
Rutalan, Ollilan väki ja Kirri. Ilmeisesti torp-
pariaika heijastui vielä ihmisten ajatteluun, 
samoin kirkko  ohjasi herran nuhteeseen. 

Sitten syttyi talvisota, joka kesti 105 päivää. 
Palokan miehet joutuivat pääasiassa Taipaleen-
joelle. Sota jotenkin hyväksyttiin, koska työ-
väenmies Väinö Tanner ulkoministerinä oli 
ollut sodan hyväksymässä. ”Ei tuumaakaan 
– ei kiveäkään”, kerrotaan hänen sanoneen. 
Neuvostoliiton aluevaatimuksille. Hänestä tu-
li itänaapurimme vihatuin mies ja sotasyylli-
nen. Siitä hän maksoi raskaat lunnaat, mutta 
palasi vankilasta eduskuntaan, osin omiensa 
keskuudessakin malka silmissä. Hän säilyy 
yhtenä kovimpana jätkänä Suomen politiikas-
sa, siviilissäkin, Elannon perustajana.

Syttyi jatkosota – miehet jälleen pääosin Taipa-
leenjoelle - Rajajoelle ja aika pitkälle siitä itään. 

Olen käynyt kurkistamassa heidän jälkiään 
Aunuksessa. Oliko se erillissota vai asevelje-
nä Saksan rinnalla. Ei siitä mihinkään pääse 
– kyllä me Saksan rinnalla sodittiin, on se por-
varinkin myönnettävä.Jatkosotakaan tuskin ai-
heutti Palokkaan, kovin suuria muutoksia elä-
mänkulkuun. Lehmät lypsivät edelleen ja voita 
kirnuttiin, perunat nostettiin vaosta. Tosin sa-
nottiin aatteen miesten syöneen vain punaisia 
peruja. Mustanpörssin tarvetta ei pystytty tyy-
dyttämään. Muistan pyöräilleeni Toivakkaan 
Heikki enoni kanssa voita ostamaan.  Kolun 
talosta sitä saatiin 1000 mk kilo. Väitän muis-
tavani hinnan oikein,käsittämättömän koval-
ta se tuntuu. Toisaalta maan ”omavaraisuus” 
osoittautui tärkeäksi, jota ei pitäisi unohtaa vie-
läkään. Vastakohta Palokkaan ja kokemaani 
Helsinkiin noilta vuosilta korttiannoksineen 
oli suuri. Kiersimme Sörkän ja Kallion ravin-
toloita.– löysimme pahimmillaan paleltunut-
ta lanttua. Sota loppui.

Mauno Koivisto nousi poterostaan, tode-
ten että pitää löytää joku muu ratkaisu kuin 

tällainen ihmisten teurastaminen.
Palokka heräsi, kuten koko muukin Suo-

mi. Missä syylliset? – Ristiinnaulitkaa! Niin-
hän sitten naulittiin, sijaiskärsijät – ei liene ol-
lut muuta mahdollisuutta.

Palokkaan syntyi vasemmalle ohjaava kes-
kittymä, ”Hämäläisten pelto”. Television kor-
vasi Lötjösen kioski ja siellä vierailevat ”merk-
kihenkilöt”.

Olisiko pitänyt menetellä toisin – samoin 
kuin Viro? Viisikymmentä vuotta Neuvosto-
liittoon alistettuna – omaa kieltä unohtamas-
sa. Onneksi ei.

Palokassa, muun Suomen mukana, luisut-
tiin syyttelyyn, poikkipuolista sanaa äänek-
käintä mielipidettä vastaan, tuskin uskallettiin 
sanoa. SKDL- yleisesti kommunistiseksi pei-
tejärjestökseksi mielletty, saneli linjan. Valta-
kunnallisesti sitä pyrki ohjaamaan Palokassa 
käynyt Hertta Kuusinen, laukaalaisen  Ot-
to Ville Kuusisen tytär. Hän kävi palokka-
laisille kertomassa: Suomen tie on sama kuin 
Tšekkoslovakian tie. Palokkalaiset, kuten Suo-
men kansa ajattelivat omilla aivoillaan. Hillun-
ta hiipui. Me muistamme kaatuneitten päivää 
– heitä kunnioittaen.

Nykyisin ei ole muotia olla kommunisti, en 
ollut kommunisti, sanoo moni kaverini, joka 
oli tosi kommunisti – eikä siinä sen kummem-
paa hävettävää enää ole, siinä oli ajan hen-
keä, johon moni oli ajautunut, useimmiten 
kotikasvatuksensa kautta. Sittemmin valin-
nut uudelleen kantansa oman kokemuksen-
sa ja harkintansa mukaan. Oliko tiukka ero 
kommunisteilla ja vain SKDL:n piiriin kulu-
vien välillä? Ainakin siinä että kommunistit 
olivat hyväksymässä väkivaltaisen vallanku-
mouksen -  muut vasemmistolaiset neuvotte-
levan rauhanomaisen ratkaisun. Muistuu vie-
lä mieleen – iänikuinen liturgia ystävyydestä 
ja avunannosta. Työläisten loisto-oloista naa-
purissa,, huippuosaavista lääkäreistä ja mus-
tan mullan maasta. Virallisia kommunistiseen 
puolueeseen liittyneitä palokkalaisia oli vain 
kymmenkunta – äänestyskäyttäytyminen var-
maan runsaampaa. Nyrölän kummallisuus ih-
metyttää. Siellä 2/3 väestöstä äänesti porva-
reita, kun koko muu maalaiskunta äänesti yli 
70 %:sti vasemmistoa. En ole löytänyt tälle se-
litystä. Nyrölässä toimii vireä kyläyhdistys.

Palokka toipui, töitä riitti, vaikka maanvil-
jelys alkoi hiipua. Karjalaistytöistä tuli mor-
siamia ja talon emäntiä.

Olemme  sodista toipuneet. Jos menneitä 
kurjuuksia ja ääriaatteita pitää vielä vaalia – 
jätettäköön se  Lahden Hennalaan. 

 Olen hakenut tietoja kirjoitukseeni kirjas-
ta: Aatetta ja arkielämää, toimittaja Lea Jos-
kitt ja kirjasta Ruusala, Markku Paananen.  
Pääosin teksti liittyy omiin päätelmiini ja ha-
janaisiin muistoihini. 
Yrjö yki Teeriaho

Aate paloi ja hiipui Valtatien 4 liikenne siirrettiin 13.8.2020 rinnak-
kaistielle moottoritien rakennustöiden takia. Rin-
nakkaistiellä kulkee arviolta noin 15 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Matinmäen ja Puuppolan kohdalla 
liikkuu paljon koululaisia ja joukkoliikenteen käyt-
täjiä, joiden on syytä huomioida turvalliset kävelyn 
ja pyöräilyn reitit.

Rinnakkaistien joukkoliikenteen pysäkit on sijoitet-
tu niin, että ne mukailevat aiempia valtatiellä 4 olleita 
pysäkkejä. Rinnakkaistien eteläpäässä on pysäkkipari 
Matinmäentien risteyksessä. Etelän suunnan pysäkil-
le pääsee rinnakkaistien alikulkua pitkin. Puuppolan 
pysäkit sijaitsevat Puuppolankoskentien pohjoispuo-
lella, Puuppolaan vievän yhteyden läheisyydessä rin-
nakkaistiellä. Etelän suunnasta tultaessa seuraava 
pysäkkipari on myöhemmin valmistuvan Uuraisten 
suuntaan lähtevän Kuikantien (uusi tien nimi) ris-
teyksessä. Etelän suunnan pysäkille pääsee Pelto-
lan alikulkukäytävää pitkin. Pysäkkejä käyttävät se-
kä joukkoliikenne että koulukuljetukset.

Kävely- ja pyöräilyreitit rinnakkaistien 
varressa
Matinmäen kohdalla kävelijät ja pyöräilijät alittavat 
sekä rinnakkaistien että valtatien 4 Puuppolan ali-
kulkujen kautta. Turvallisin jalankulun ja pyöräilyn 
reitti Salmelantieltä Puuppolan koululle ja päiväko-
dille on kulkea etelän suuntaan kävely- ja pyöräily-
väylää Matinmäentien risteykseen saakka ja alittaa 
rinnakkaistie ja uusi moottoritie Puuppolan vanhan 
ja uuden alikulkukäytävän kautta. Puuppolan mäel-
lä oleva valtatien 4 alittava Mäkisen alikulkukäytä-
vä on poistettu käytöstä, eikä siitä voi enää kulkea.

Matinmäentien viereinen sekä Puuppolan joukko-
liikennepysäkeistä pohjoisen suuntaan kulkevat kä-
velyn ja pyöräilyn väylät ovat vielä päällystämättömiä. 
Matinmäentien ja Salmelantien välillä rinnakkaistien 
vieressä kulkeva reitti jalankulkijoille ja pyöräilijöil-
le on päällystetty. Puuppolankoskentien pyöräilyn ja 
kävelyn väylä rinnakkaistieltä koululle päällystetään 
säävarauksella 1. tai 2. syyskuuta.

Vt 4 Kirri-Tikkakoski

Matinmäen ja Puuppolan 
rinnakkaistien järjestelyt

Ilon
palsta

Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry

vo i m i s t e l u  j a  l i i k u n t a  r y.

Toimiston kuulumiset ja kootut kysymykset 

Palokan Ilon toimistolla arki on lähtenyt 
vauhdilla pyörimään poikkeuksellisen 

kevään ja kesän jälkeen. Toimiston väellä 
onkin riittänyt hommaa, kun syys-
kausi on jo startattu käyntiin 
ryhmäliikunnan sekä kilpai-
levien joukkueiden osalta.  

Miten uuden kauden 
aloitus on näkynyt 
toimistolla? 
Toimiston väki on ollut järjes-
tämässä SyysStarttia ja mukana 
tapahtumassa. Toimistolla on hoidet-
tu tapahtumajärjestelyitä, talousasioita ja pi-
detty palavereita syyskautta varten. Toimis-
to on ollut kesälomien jälkeen säännöllisesti 
auki ja asiakasvirta on kasvanut, kun kort-
teja ja tarroja syksyn tunneille on haettu.  

Mitä asioita toimistolla voi hoitaa? 
Toimistolla hoituu laskutusasiat, ilmoittautu-
miset, ryhmäliikunnan kortit ja tarrat sekä 
maksukortilla, liikuntaseteleillä ja käteisel-
lä maksut. Ilon seuratuotevalikoima löytyy 
myös toimistolta ja paikan päälle saa tulla 
ostamaan ja sovittelemaan tuotteita. Myös 
johtokunnan ja yhdistyksen sääntömääräiset 
kokoukset järjestetään yleensä toimistolla. 
Toimistolta saat palvelua kaikkiin Palokan 
Ilon asioihin. Muistathan että toimistolle saa 
tulla vain terveenä. 

Mistä toimisto löytyy ja 
milloin se on avoinna? 

Toimisto sijaitsee Keski-Palokan kou-
lun pihapiirissä vanhassa puukou-

lussa osoitteessa Saarijärventie 
58. Toimistolla ollaan paikalla 
viikoittain ja aukioloajat päi-
vitetään nettisivuille kalente-
riin. Aukioloaikoja päivittävät 

seuratyöntekijät Aurelia, Ma-
rika ja Mirva. Välillä asiakkaita 

viihdyttämässä on myös toimisto-
koira Mei-Mei.

 Aurelia Leppänen

ILO: 
Innostu, 

Liiku, Onnistu!

Vt 4 Kirri-Tikkakoski. Matinmäen ja Puuppo-
lan alueen linja-autopysäkit ja kävelyn ja pyö-
räilyn järjestelyt.

Rinnakkaistien yhteyteen rakennetaan 
yhteensä yli 25 kilometriä kävelyn ja pyö-
räilyn yhteyksiä.

Vuokrattavana
nosto-ovellinen

lämmin 
varastotila

Palokan Kirrissä.
• 50 m²

• wc
• keittiö

• nosto-ovi
Tiedustelut 

050-593 7550
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••

3.-9.9.2020

TAPAHTUMA-
KALENTERI
ILMAVOIMAMUSEO
• Avoinna joka päivä klo 10-20. Tikkakoskentie 125, Tikkakoski
PALOKAN ALUEKIRJASTO
Pyydämme tapahtumiin osallistuvia huolehtimaan hyvästä hygieniasta 
sekä turvaväleistä ja välttämään kirjaston tapahtumiin saapumista sai-
raana tai hengitystieoireisena. Tapahtumien osallistujamääriä rajoite-
taan tarvittaessa.
• Datataiturit auttaa keskiviikkoisin klo 16-18, Rento-tila
Pattitilanne mobiililaitteen kanssa? Ota oma puhelin, tabletti tai vaik-
kapa kannettava tietokone mukaan ja tule kirjastoon. Sinua opastavat 
datataiturit, jotka ovat Gradian datanomiopiskelijoita. Ei ajanvaraus-
ta. Opastus on maksutonta.  Ruuhkatilanteissa varaudu odottamaan. 
Opastusta on tarjolla 9.12. asti (huom. ei syyslomalla 14.10.).
• Kirjasto Keikaus: Rytmejä ja tarinoita Afrikasta ti 15.9. klo 9.30
Pape Cissen lapsia osallistavassa kirjastoesityksessä on mukana sene-
galilainen tarina apinasta ja krokotiilistä, runsaasti rummutusta, laulu-
ja ja huumoria. Esitys on maksuton. Varaa paikkasi noutamalla ennak-
kolippu kirjastosta.
PALOKAN TEATTERI
• Palokärjet-ilmaisutaitoryhmä toteuttaa tänä syksynä ulkoharjoittelua 
joka toinen viikko torstaisin. Ryhmä on tarkoitettu aikuisille ja siellä 
harjoitellaan ilmaisun eri osa-alueita. Ryhmäkoko on rajoitettu 10 hen-
kilöön. Ilmaisutaitoryhmä alkaa TO 17.9. klo 17.00-19.30. Ilmoittautu-
miset ja lisätietoa: palokanteatteri@gmail.com
SPR PALOKAN OSASTO
• SPR Palokan osasto aloittaa kuukausittaiset tapaamiset. Syksyn en-
simmäinen ystävien kuukausitapaaminen on torstaina 10.9. klo 13-15 
Palokan ABC-aseman kokoustiloissa. 
Mukaan ovat tervetulleita niin aiemmin mukana olleet kuin uudetkin 
ystävät. Toivoisin ilmoittautumiset Pirjo Häkkiselle  tiistaihin 8.9. men-
nessä joko sähköpostilla tai puhelimella (pirjohakkinen@msn.com tai 
040 7329784). Kahvituksesta sen verran, että jokainen ottaa kahvin-
sa/teensä ja syötävänsä itse linjastoilta ja ilmoittaa kassalle kuuluvansa 
SPR Palokan osastoon.
Nähdään torstaina 10.9. klo 13.
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Hammaslääkäri 
Anna Salmela

Perushoidot, paikkaukset, poistot, 
 sekä kiinteä- ja irtoprotetiikka

Erikoishammasteknikko
Kalevi Epäilys

Uudet proteesit, proteesien 
pohjaukset, proteesien puhdistukset

Tervetuloa uudet ja 
nykyiset asiakkaat!

Ajanvaraus
puh. 040-487 1008

 Palokan Hammas Oy
Olavintie 1 B 14, 40270 Palokka

Tikkakosken  Eläkkeensaajat Ry. 

JÄRJESTÖPALSTA

www.virpinkulta.fi
Virpin Kulta

PRISMA KELJO, KYLMÄLAHDENTIE 8, 40500 JYVÄSKYLÄ
PRISMA PALOKKA, PALOKANORSI 1, 40270 PALOKKA

OSTAMME JA VAIHDAMME

KULTAAKULTAA
Ota uusi koru, kello, lahjatuote, lahjakortti tai rahaa.

Syyskausi 2020
Jyväskylän kaupungin ja Veteraanien Asuntosäätiön välinen vuokrasopi-
mus päättyi 30.07-2020.Kun muualta ei löytynyt meille koontumispaik-
kaa, jouduimme vuokraamaan itse asuntosäätiöltä alakerran tilat.
Etsimme tiloihin yhteistyökumppaneita jakamaan kuluja. Talossa hy-
vät tilat pitää erilaisia juhlia, kokouksia syntymäpäiviä, häitä, kursseja 
ym. Lisäksi vuokrattavana iso erillinen huone jossa oma WC, pesuallas ja 
suihku. Yhteishenkilö Martti Palonen puh. 0400-643325 tai sähköposti: 
martti.palonen@kotiportti.fi

SYKSYN OHJELMA: Koonnumme entisessä paikassa Tikkakosken 
Veteraanitalossa osoite Myllylammenkatu 6  41160 Tikkakoski
Kahvitus alkaa klo 12.30 ja ohjelma klo 13.00.
07.09  Laulupäivä, musiikki Entiseen tapaan Matti Pasanen/kuppanit
14.09  Liikunta/voimistelupäivä
21.09  Vierailupäivä, Vierailija Tikkakosken Terveyskeskuksesta?
28.09  Pelipäivä. Koska emme pääse tämän vuoden puolella pelaa-
maan boccieta Liinalammen koululle koronan vuoksi, pelaamme pelit 
Veteraanitalolla.
Noudatamme kokoontumisissa varovaisuutta, jos on nuha tai kurkku ki-
peä ethän tule. Käsidesiä on paikalla.                                        TERVETULOA!

Laajin valikoima 
tanssikenkiä, 

strasseja, kankaita, 
voimistelutossuja.
Tule tutustumaan.
Tutustu: www.alemana.fi
Harkkotie 5, Palokka, Jyväskylä

p. 040 647 1916
ma-pe klo 12-18 ja la klo 10-14

Tällä kupongilla -10% alennus kaikista tuotteista. 
Voimassa 30.9.2020 saakka.

Palokan kirkko Rovastintie 8
Jumalanpalvelukset
Jumalanpalveluksissa maksimihenkilömäärä 35. Hartauksia ja jumalanpalve-
luksia katsottavissa Palokan alueseurakunnan YouTube-kanavalla.
Messu su 6.9. klo 10 Pelimannitalo, Palola, Hautalahti, Ruhanen. Live-lähetys 
Youtube-kanavalla!
Messu su 13.9. klo 10 Pelimannitalo, Kokkonen, Hautalahti, Partanen.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatyöntekijän tavoittaminen: Palokan diakoniatyön toimitilat 
sijaitsevat toistaiseksi osoitteessa Kirrintie 11. Tapaamiset diakoniatyöntekijän 
kanssa ainoastaan erikseen sovittuna ajankohtana. Yhteydenotot puh./txt/
sähköposti. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi Elina Romar p. 040 
560 9910, Päivi Itkonen p. 040 709 0142.
Vanhemmuudenkaari-ryhmä alkaa Palokassa 14.9.2020. Vanhemmuu-
denkaari on vertaistukiryhmä vanhemmille, joiden murrosikäiset tai aikuiset 
lapset käyttävät päihteitä huolestuttavasti. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa ja 
siihen mahtuu 8 osallistujaa. Ryhmä alkaa Palokan diakoniatyön toimitiloissa 
Kirrintie 11 ma 14.9.2020. Ryhmää vetävät diakoniatyöntekijät Päivi Itkonen ja 
Elina Romar. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 11.9.2020 mennessä Päiville puh. 
040 7090 142.
KokoNaiset -ryhmä alkaa 22.10.2020. KokoNaiset on ryhmä päihteitä käyt-
täville tai päihteiden käytöstä toipumassa oleville naisille. KokoNaiset-ryhmä 
tarjoaa tukea ja apua arjen hallintaan sekä paikan ja hetken pysähtyä naisen 
elämän tärkeiden teemojen äärelle. Ryhmän vetäjinä toimivat diakonissa 
Päivi Itkonen Jyväskylän seurakunnasta ja diakoni hanketyöntekijä Laura 
Pöyhönen Kirkkopalveluista. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa torstaisin 22.10.alk. 
klo 17-19 Sepänkeskuksessa Kyllikinkatu 1. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
ryhmään 2.10.2020 mennessä Lauralle puh. 040 643 4291.

Lähetys- ja avustustyö
Lyydiat ma 7.9. klo 11.00-12.00 Roihu - Kauppakeskus Palokka, Elina Romar. 
Lyydiat kudontapiiri kokoontuu Roihussa Palokan kirkon remontin ajan 
kerran kuukaudessa.

Aikuisille
Rukouspiiri to 3.9. & 17.9. klo 13 Roihu - Kauppakeskus Palokka. Palokan 
aleseurakunnan tiloissa, Citymarketin rakennuksessa.
Olotupa ti 8.9. klo 12-15 Kirrintie 11, Päivi Itkonen, Elina Romar. Keskustelua, 
tuttujen ja uusien ihmisten tapaamista, kahvittelua ja klo 14.00-15.00 ohjel-
mahetki. Tule tutustumaan Olotuvan toimintaan ja uusiin tiloihimme.
Miestenpiiri ti 15.9. klo 18 Roihu - Kauppakeskus Palokka, Seppo Hautalahti. 
Luetaan Paavalin kirjettä Roomalaisille.

Nuorille
Nuortenilta ke klo 18 Roihu - Kauppakeskus Palokka.
Lisätietoja nuorten toiminnasta. jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/nuoret tai 
markku.haikara@evl.fi, 040 560 9909 ja ilkka.goos@evl.fi p. 040 527 5382.

Lapsille ja lapsiperheille
Tietoja kouluikäisten toiminnasta. www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/
kouluikaiset tai toni.launonen@evl.fi, 040 773 9851; mira.maasola@evl.fi, 050 
408 8813
Kouluikäisten kerhot. kerhoihin ilmoittautuminen alkaa 31.8. klo 8 osoit-
teessa: www.jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret/kouluikaiset
Perhesähly la klo 17 Jokelan koulun liikuntasali. Perhesählyyn ei tarvitse 
ilmoittautua erikseen. Lapsen mukana tulee myös huoltajan osallistua.
Perhepysäkki ma klo 9 Jokelan pappila. Perhepysäkki on paikka, jonne voi 
tulla vaikka koko perhe.
Kaakaoklubi ma klo 12 Jokelan pappila. Kaakaoklubi on kerho, jonne eka -ja 
tokaluokkalaiset voivat tulla viettämään aikaa.
Vauvapysäkki ti klo 13 Roihu, Palokan kauppakeskus. Vauvapysäkki on 
vauvaperheiden oma paikka, jossa voit tavata muita vauvaelämää viettäviä 
perheitä.
Perhekahvila ke klo 9 Roihu - Kauppakeskus Palokka. Perhekahvila, rennolla 
otteella.

Palokan kirkko on suljettu peruskorjauksen ajaksi  
Kirkon väistötilana toimii toimitila Roihu Palokan kauppakeskuksessa, 
Saarijärventie 52. Diakoniatoimisto siirtyy osoitteeseen Kirrintie 11 C.  Kirkon 
välittömässä läheisyydessä oleva Jokelan pappila on varhaiskasvatuksen 
toimintojen käytössä. Jumalanpalveluksia toimitetaan Pelimannitalolla, Saa-
rijärventie 71. Seuraa myös Facebook-sivuja @palokankirkko sekä nettisivuja 
jyvaskylanseurakunta.fi/palokan-alueseurakunta.

Tapahtumia 
ajalla 3.-9.9.
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Säykki jäi nyt Kaipolan varjoon
UPM:n  aikomukset Kaipolan tehtaalla tekivät konsernin 
toimista täällä Säynätsalossa lähes paikallispolitiikkaa tai 
Jyväskylän kaupungin sisäisen asian. 

Kun muun työn puitteissa  metsäteollisuusaineistoa kah-
laan, olen tietenkin herkistynyt mahdollisille Säykki-viitta-
uksille. Kaipola-julkisuudessa ehdin pienen hetken ajatel-
la, että kokonaisuuteen yhdistetään nyt myös Säynätsalo. 

Nimittäin kun demariministerit kävivät Jämsässä,  minis-
teri Skinnari puhuessaan medialle  piti aavistuksenomai-
sen tauon sanottuaan ”Kaipola ja..”.  Sellaisen, että siinä 
sekunnissa toimittaja ehtii jo spekuloida montakin vaih-
toehtoa, että mitähän sanaa se nyt etsii... Sanookohan se 
nyt ”Säynätsalo” ? .Toinen sekunti ehti jo alkaa, mutta sit-
ten lause olikin: ”Kaipola ..ja ..Jämsä”.  Yrittiköhän miettiä, 
mikä oli se toinen äskettäinen UPM:n sulkeminen.  Ehkä.

Säynätsalon muisti Kaipola-viikon lopuksi  vielä Keski-
suomalaisen päätoimittaja Mervola, joka palstallaan vertasi 
UPM:n perusteluja ja totesi Säynätsalon olleen viimeisen 
kymmenen vuoden mittaan (UPM:n mukaan) kannattava 
vain yhtenä tilivuonna, kun taas Kaipolan kannattavuudes-
ta ei ole ollut siihen mennessä selkeitä tietoja saatavilla. 

Kuten aiemmin todettu, Säynätsalolla oli vuosikymme-
niä, noin 80-luvulle saakka, selkeä muistijälki maan johta-
vien poliitikkojen aivoissa. Pääministerit ainakin Sorsaan 
saakka kävivät täällä, siis teollisuusvierailuilla.  Ja Urho Kek-
konen otti Suomen Pankin kaudellaan kaiken irti hauskas-
ta vierailusta täällä johtajan Huvilalla. Hänen aiheuttami-
aa kuhmuja Brommelsien ruokapöydässä ei jostain syystä 
korjattu, vaan jäivät muistoksi. Viime vuosina Säykki pää-
si kansallisiin uutisiin  lähinnä rikosjutuissa. Kun joku te-
ki matkakulujutun ministeri Huovisesta, toistakymmentä 
vuotta sitten, jutussa kerrottiin hänen ajaneen usein tak-
silla vain Säynätsalosta Jyväskylään, mistä junaan.  

Vaan Säynätsalo oli ehtinyt häipyä nyt jo liian syväl-
le poliitikkojen, ja etenkin heille vuorosanoja syöttävien, 

avustajien Suomen kartalla. Mutta toivottavasti syksyn mit-
taan näiden saartenkin tilanteeseen joku palaa. 

Pääluottamusmiehen mukaan UPM:n toiminnassa tääl-
lä oli ”väkivaltaisuutta”, kaikki tehtiin parissa kuukaudessa. 
Tietenkin joku voi kääntää asian ”armollisuudeksi”. Lähi-
viikkoina tullaan keskustelemaan teollisuuden ja yritys-
toiminnan arvomaailmasta. Sen keskustelun pointteihin 
Säynätsalo kuuluu.  UPM Plywood oli voitollinen, välitön-
tä tarvetta lakkauttamiselle ei olisi ollut. 

TOISAALLA LEHDESSÄ kerrotaan hautausmaakierroksesta, 
minkä olin Säykki-Seuran pyynnöstä lähtenyt suunnitte-
lemaan.  Säykin hautausmaa on ideologinen miinakent-
tä, mutta kukaan ei tainnut saada traumoja.   Sain palau-
tetta mm siitä, että urheilijoita ei otettu mukaan. Kierrok-
sen toimeksianto oli kuitenkin tehtaalaisten yhteiskunnal-
linen vaikuttavuus.  Urheilijakierrosta en olisi lähtenyt te-
kemäänkään. Saaren opettajat ovat myös sitten ihan oman 
historiansa ansainneet.

Sitten kerroksen jälkeen ihan kolahti. Nimittäin puheil-
leni tuli Anja Korpela (sittemmin Kupiainen), joka oli 
meillä, siis Erkki ja Aune Niinistöllä,  kotiapulaisena se-
kä Puustellissa että Aravalla, kun olin aivan pieni.  Olim-
me puhuneet puhelimessa toistakymmentä vuotta sitten, 
mutta emme tavanneet kuin silloin kauan sitten.  Anja oli 
meiltä lähdettyään kuidun labrassa ja sitten pitkään kont-
torilla. Toivottavasti mahdollisimman pian tarjoutuu tilai-
suus pitempään keskusteluun.  Tapasin siellä mäellä pit-
kästä aikaa muitakin, mm naapurin Sisälmyslahden rin-
teeltä, jonne jouduin aikanaan väliaikaisesti isän avioliitto-
järjestelyjen myötä. Peekorvesta katsottunahan Sisälmys-
lahti oli lähes toisella puolen maailmaa. Kiitoksia kaikille.

Juhani Niinistö on  
säynätsalotaustainen, toimittaja

VAAJAPÖRSSI

Pöytävuokrat
27 €/vko (rekillinen, ei muita kuluja)
22 €/ vko (rekitön, ei muita kuluja)

Provisiomyynti 10 €/vko  
+ 20 % provisio myynnistä
Ostamme muuttojäämistöt,  
irtaimistot, kuolinpesät

puh. 014 666 095, 040 772 9855
Huoltopolku 4, 40800 VAAJAKOSKI

vaajaporssi@elisanet.fi
MA–PE 10–18, LA 10–15, SU 12–16

wwww.itsepalvelu tori.com

SYYSTARJOUS

Kun vuokraat syyskuu
n 

aikana pöydän, saat to
isen 

viikon puoleen hintaa
n.

JUHANI NIINISTÖ

HS
Pidetään yhdessä  
huolta toisistamme

HS
Ajanvaraus 014 211 665 | hammassirkku.fi 

Jyväskylä | Saarijärvi | Äänekoski | Jämsä | Jämsänkoski | Laukaa

Koronavirus on tuonut isoja muutoksia meidän kaikkien elä-
mään. Suunterveys ei kuitenkaan aina voi odottaa parempia 
aikoja.

Katso kotisivuiltamme hammassirkku.fi/turvallisuus ajantasai-
nen ohjeistus hoitoon hakeutumisesta tai kysy lisää ajanvarauk-
sestamme puh. 014 211 665.

 Talviaikataulut Linkki-
paikallisliikenteessä voimaan 31.8.2020
Kristiina Pentikäinen
Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen paikallisliikenteen talvikau-
den 2020–21 aikataulut ja reitit tulevat voimaan maanantaina 
31.8. Kesäliikenteestä talviliikenteeseen siirtyminen tarkoittaa 
liikennemäärien lisääntymistä ja kattavampaa vuorotarjontaa. 

 Uudet aikataulut on julkaistu Linkin nettisivullahttps://link-
ki.jyvaskyla.fi/aikataulut-ja-reitit/aikatauluvihko. Talven 2020–
21 aikataulut ja reitit löytyvät myös sähköiseltä aikataulu- ja reit-
tioppaalta https://reittiopas.jyvaskyla.fi. 

 Voimaan tuleva talviaikataulu 2020–21 on poikkeuksellisesti 
voimassa vain 6.1.2021saakka. Syynä on uuden keskussairaa-
lan ensi talvena tapahtuva käyttöönotto, joka aiheuttaa muu-
toksia useiden linjojen aikatauluihin ja reitteihin. Muutokset 
otetaan huomioon kevätkauden 2021 aikataulussa, joka on voi-
massa 7.1.–6.6.2021.  Linkki siirtyy normaalisti talviajokauteen 
elokuussa, koululaisten syyslukukauden käynnistyessä. Koro-
nan aiheuttaman poikkeustilanteen takia talvikauden käynnis-
tymistä lykättiin tänä vuonna myöhemmäksi.

Linkin painettua aikatauluvihkoa saa maksutta jakelupisteistä 
28.9. alkaen. Aikatauluvihkoa ei edellisvuosista poiketen jaeta 
enää koteihin. Jakelupisteitä ovat Linkki-palvelupiste (Asemaka-
tu 7) sekä R-kioskit Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. Ai-
katauluvihkoa on jaossa myös useimmissa Linkki-linja-autoissa.

 Painetun aikatauluvihkon myöhäisemmän ilmestymisen taus-
talla on se, että uusiin aikatauluihin joudutaan vielä aikataulu-
kauden alussa tekemään säätöjä ja korjauksia. Jos aikataulu on 
ehditty painaa, sitä ei jälkikäteen ole mahdollista korjata. Sähköi-
siin aikataulupalveluihin korjaukset saadaan heti, kun muutos 
on tehty. Siksi suosittelemme ensisijaisesti sähköisen aikatau-
lu- ja reittioppaan käyttöä aina, kun se on mahdollista.

Tulevan talviliikenteen keskeisiä muutoksia
Uusi linja 12T aloittaa liikennöinnin 31.8. alkaen. Linja kulkee 
Kangaslammen ja Jyväskylän keskustan väliä linjan 12 tapaan, 
mutta liikennöi Vasarakatua ja Merasinta pitkin Kankaalle ja 
Tourulan kautta keskustaan. 

 Kuokkalan suunnalla liikennöi jatkossa lauantaisin uusi linja 
19L. Uusi linja noudattelee linjan 19 reittiä, mutta siitä poiketen 
19L liikennöi Ainolanrannan ja Kekkolan kautta keskustassa si-
jaitsevalle päätepysäkilleen. Uuden linjan myötä joukkoliiken-
nepalveluja saadaan alueille, joilta ne ovat toistaiseksi viikon-
loppuna puuttuneet.

 Palokkaan liikennöivä linja 27 ei jatkossa aja arkipäivien (ma-
pe) ruuhka-aikoina Heikkilään saakka, vaan vuorot päättyvät 
Palokan terveysasemalle.

 Tarkemmat tiedot linjojen reiteistä ja lähtöajoista löytyvät 
talvikauden 2020–21 aikatauluista osoitteessa https://linkki.
jyvaskyla.fi/aikataulut-ja-reitit/aikatauluvihko ja https://reit-
tiopas.jyvaskyla.fi.



Torstai 3.9.2020  Palokka-lehti12 Palokka-lehti Facebookissa ja Instagramissa!

LUONTAISTUOTEOSASTOLLA 3.9.

Ami Jatilan immuniteettia 
vahvistavien ravintolisien 

neuvontapäivä

pe klo 11.00 - 17.00

Lasten pomppulinna 
(säävaraus)

PARKKIPAIKALLA 3.-6.9.
to - la klo 10.00 - 18.00

su klo 10.00 - 16.00

Onnenpyörä 
– kaikki voittaa

MYYMÄLÄSSÄ 4.9.
pe klo 17.00 - 18.00

Ponitalutus
ULKONA 5.9.

la klo 11.00 - 18.00

Alutroll veneitä esittelyssä
 ja edustaja paikalla

PARKKIPAIKALLA 5.9.
la klo 11.00 - 18.00

Eräoppaiden kodalla 
nokipannukahvia ja muuta 

maukasta tarjoilua
PARKKIPAIKALLA 3.-6.9.

to-la klo 10.00 - 18.00
su klo 10.00 - 16.00

Pelle muotoilee 
ilmapalloja, tekee hattaraa 

ja hauskuuttaa
MYYMÄLÄSSÄ 3.9. ja 5.9.

to klo 17.00 - 19.00
la klo 11.00 - 16.00

20,-20,-
VAIN

/HYPPY

PARKKIPAIKALLA 5.9. 

la klo 11.00 - 18.00

Hyppylippujen myynti infopisteestämme alkaa 5.9. klo 10:00, 

lippuja rajoitettu määrä, noin 90 kpl. Säävaraus. Alaikäraja 15 vuotta.

Ohi on -kampanja-alennus koskee myös jo alennettuja tuotteita. Ei jälleenmyyjille. Ei koske pukeutumisosaston 
Puolet pois -kampanjan tuotteita, lahjakortteja, tupakka- ja veikkaustuotteita. Kampanja voimassa to-su 3.–6.9.2020

Valtaisa kiitos tuestanne! 
kaikki tuotteet NYT

10 vuoden saneerausohjelma on nyt menneisyyttä

Kärkkäisen

VARRASPOSSUA
tarjolla 1000:lle ensimmäiselle asiakkaallemme

lauantaina 5.9. klo 12 alkaen

SIKABAARIN
Jyväskylän Kärkkäisellä tapahtumia to-su 3.-6.9.2020

voimassa to-su 3.–6.9.2020


