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Toimitukselta

Erkki Keiskoski

Muista lehdistä

Aviopari Lotta Kuusisto 
ja Iiro Rantala:
Lotta toivoo, että elämään tulisi enemmän avoimuutta ja vil-
pittömyyttä - mutta ei suoraa puhetta, jossa sanotaan kaikki, 
mitä ajatellaan.
- Umpirehellisyys on väkivaltaista ja armotonta. Silloin ole-

tetaan aina, että ympäristö mukautuu. Tietty määrä valkoisia 
valheita tarvitaan, jotta voimme elää sivistyneesti.
Virheiden sietäminen ja se, ettei ota itseään niin vakavasti, 

ovat mahtavia taitoja. Ja se ettei hauskuutta pidettäisi pinnal-
lisena, umpivakavaa taiteellisena ja tärkeänä. Huumori hel-
pottaa häpeän tunnetta, joka on vahva suomalaisessa menta-
liteetissa.
- Jos on pienikin mahdollisuus, kallistun huumorin puolel-

le, Lotta sanoo.
- Ehdotamme huumorin lisäämistä. Se on ihmisen hyväk-

si, Iiro toteaa.
Anna-Liisa Hämäläinen/APU

Näköislehti on haluttu
Viime viikosta lähtien on Palokka-lehden 
saanut näköislehtenä halutessaan omaan 
sähköpostiin heti lehden ilmestyttyä. Myös lehden aikaisem-
min julkaistut numerot ovat verkossa luettavissa.
www.palokka-lehti.fi-sivustolta löytyy lomake, jonka täyt-

tämällä lehti ilmestyy omaan sähköpostiin heti lehden ilmes-
tyttyä.
Verkkolehden kysyntä on ollut vilkasta.

Sanomalehtien painaminen loppuu Jyväskylässä 
Keskisuomalainen konserni lopettaa sanomalehtien painami-
sen Jyväskylässä. 
Lehtien painaminen siirtyy konsernin muille rotaatioille.
Pieksämäen paino, jossa meidänkin lehtemme painettiin 

parinkymmenen vuoden ajan, lopetettiin jo aikaisemmin.
Tällä hetkellä omat lehtemme on parin vuoden ajan painet-

tu Suomalaisessa Lehtipainossa, Kajaanissa.
Tieto rataatiopainamisen loppumisesta Jyväskylässä mul-

jautti haikean syvälle muistojen maailmaan. Olin nimittäin 
parina opiskelukesänä yötöissä painamassa kohopainorotaa-
tiolla Keskisuomalaista. Muistorikkaat nuoruuden kesät. Hie-
no kesätyö. Illalla klo 22 alkoi työ ja päättyi aamuyöllä, kun 
lehdet lähtivät maailmalle. Yöt työssä, kesäpäivät vapaana. 
Mukavat muistot.

Teksti Erja Keronen. Kuvat Joonas Mäkinen

 Seppälän Vasarakadulla vie-
tettiin 30. maaliskuuta Ruthin 
uuden kahvila-myymälän ava-
jaisia. 
Toinen Ruthin kahvila-myy-

mälä sijaitsee Kuokkalassa. Se 
avattiin leipomon yhteyteen 
vuonna 2010, ja sitä on ehditty 
laajentaa jo pariinkin kertaan. 
Ruthin leipomon toimitus-

johtajan Joonas Mäkisen mu-
kaan ajatus uuden toimipis-
teen avaamisesta Seppälään sai 
alkunsa ensisijaisesti asiakkai-
den toiveista.    
– Leipomomme yhteydessä 

oleva myymälä on hyvin suo-
sittu, mutta monelle hieman 
syrjässä. Moni asiakas toivoi 
kahvila-myymäläämme Sep-
pälän suunnalle. Sopivaa liike-
tilaa etsittiin yli vuosi, ja kun 
sellainen löytyi, niin ryhdyim-
me tuumasta toimeen, Mäki-
nen kertaa. 
Päätös myymälän avaami-

sesta on osoittautunut oikeak-
si. 
– Asiakkaat ovat löytäneet 

perille yli odotusten, ja tule-
vaisuuden odotukset ovat kyl-
lä tämän alun pohjalta hyvin 
positiiviset, toimitusjohtaja 
iloitsee. 

Monipuolinen tuotevalikoima  
Ruthin leipomon verkkosivuil-
la esitellään leipomon tuotteita, 
niin suolaisia kuin makeitakin. 
Seppälän kahvila-myymäläs-
tä – kuten myös leipomon teh-
taanmyymälästä – löytyy kui-
tenkin useita tuotteita, joita ei 
saa mistään muualta. 
– Käytännössä kaikki pulla-

tuotteet, kuten pitkot, piirakat, 
pullat ja viinerit ovat saatavilla 
vain näistä paikoista, Mäkinen 
tarkentaa. 
– Lisäksi myymme ruoka-

leipää edullisesti suursäkeis-
sä. Myös erilaiset 2-luokan 
erät myydään edullisesti mei-
dän omista myymälöistämme. 
Eli voidaan sanoa, että pääosa 
tuotteista on nimenomaan sel-
laisia, joita ei muualta saa.

Perinteiset tuotteet 
suosituimpia 
Ruthin leipomon suosituim-
mat tuotteet pitävät pintansa 
niin Seppälän kuin Kuokka-
lankin kahvila-myymälöissä. 
– Ykkösinä ovat perintei-

set tuotteet eli juustosämpylät, 
Ruis 100 ja pikkupizzat. Näitä 
myydään molemmissa eniten, 
Mäkinen tietää.  
Koska Seppälän ja Kuokka-

lan myymälät sijaitsevat aika 
lähellä toisiaan, voisi kuvitel-
la, että niiden muutkin suosik-
kituotteet olisivat tismalleen 
samoja. Toimitusjohtaja kui-
tenkin tyrmää oletuksen.  Käy 
ilmi, että Seppälän myymälän 
asiakkaat suosivatkin – edellä 
mainittuja perinteisiä tuottei-
ta lukuun ottamatta - hieman 
eri herkkuja kuin Kuokkalassa 
asioivat. 
– Esimerkiksi suklaamunk-

kia myydään Seppälässä mo-
ninkertaisesti Kuokkalaan ver-
rattuna, Mäkinen paljastaa.
– Leivistä taas kauraleivät 

myyvät Seppälässä selkeästi 
Kuokkalaa paremmin. 

Hinnat pyritään pitämään 
edullisina 
Elintarvikkeiden hinnat ovat 
selvästi nousseet alkuvuoden 
aikana. Miten se näkyy Ruthin 

leipomon tuotteissa?   
– Ruuan hinta on kovassa 

paineessa, sillä raaka-aineiden 
hinnat ovat nousseet todella 
paljon, leipomon toimitusjoh-
taja myöntää. 
– Lupauksemme ja toimin-

taideamme on kuitenkin pi-
tää tuotteet niin halpoina, kuin 
vain pystymme, ja tarjota asi-
akkaille aina edullinen paikka 
käydä hakemassa pullat ja lei-
vät kotiin. Olemmehan tunnet-
tu edullisista hinnoista.
Haastattelun lopuksi tiedus-

telen Mäkiseltä, mitä Ruthin 
kahvila-myymälän tuotteita 
hän itse mieluiten nauttisi kah-
vikupposen kumppanina. Vas-
taus on selkeä: 
– Makean nälkään otan mie-

lelläni kermahöttösen tai suk-
laamunkin. Suolaisen nälkään 
sen sijaan menee ehdottomasti 
täytetty juustosämpylä.

Yritysesittely

Seppälään avattiin Ruthin leipomon kahvila-myymälä     
Asiakkailla on jo ihan 
omat suosikkiherkkunsa  

Raaka-aineiden kallistumisesta huolimatta Ruthin leipomo 
pyrkii pitämään tuotteittensa hinnat edullisina.

Ruthin leipomon uusi kahvila-myymälä avattiin Seppälään, Vasarakadulle, maaliskuun 
lopussa.  

Kahvila-myymälästä voi ostaa sellaisiakin Ruthin leipomon 
tuotteita, joita ei muualta saa.

NYT 
MYYNNISSÄ !

PALOKAN OMAT T-PAIDAT

SUUREN KYSYNNÄN VUOKSI TEIMME UUDEN ERÄN

MYYNTI JA TILAUKSET
Palokka-lehti, Saharisentie 6

050-593 7550 

RAJOITETTU ERÄ

 25€/kpl
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 Jokelan koulu on saanut vie-
raakseen opettajaryhmän ete-
läisen Karibianmeren saarelta, 
Arubalta. Ryhmään kuuluu 11 
opettajaa, kaksi rehtoria ja so-
siaalityöntekijä kolmesta aru-
balaisesta koulusta. Vieraat 
saapuivat Jyväskylään 24.4. 
sunnuntaina ja lähtevät per-
jantaina 29.4.  
Arubalaiset opettajat ja Jo-

kelan koulu löysivät toisen-
sa Erasmus+-ohjelman kaut-
ta, josta molemmat hakivat 
yhteistyökumppaneita. Koska 
Aruba kuuluu Alankomaille, se 
saa osallistua EU:n projektiin. 
Jokelan koulun kieltenopetta-
ja Tuuli Kuorikoski kertoo vie-
railua edeltäneestä prosessista 
seuraavasti:  
– Olemme jo yli vuosi sitten 

pitäneet ensimmäisen Meetin 
Aruban opettajien kanssa. Ai-
kaero Suomen ja Aruban vä-
lillä on kuusi tuntia. Sen jäl-
keen Meetejä, sähköpostin ja 
Whatsappin vaihtoa ja suun-
nittelua on ollut lähes viikoit-
tain varsinkin heidän projek-
tikoordinaattorinsa Moniquen 
kanssa. Koronan takia heidän 
vierailunsa siirtyi viime kevääl-
tä mutta saatiin onneksi nyt to-
teutumaan. He valitsivat Suo-
men Pisa-tutkimusten takia, 
mutta olivat myös lukeneet, et-
tä olemme maailman onnelli-
sin kansa. Hieno yhdistelmä, 
jota kannattaa tulla kaukaakin 
tutkimaan! 

Vieraat mukana oppitunneilla 
Ennen Jyväskylään saapumis-
taan arubalaisten ryhmä viet-
ti viikonlopun Helsingissä 
nähtävyyksiä katsellen. Joke-
lan koululla ollessaan aruba-
laiset ovat ehtineet piipahtaa 
Palokan yhtenäiskoululla ja 
yliopistolla opettajankoulutuk-
seen tutustumassa. Rehtorit ja 
osa opettajista vierailivat myös 
kaupungintalolla, jossa he sai-
vat tietoa Jyväskylästä ja ope-
tuksesta Suomessa.   
Muun ajan vieraat ovat olleet 

mukana Jokelan koulun oppi-
tunneilla. Yhteisenä kielenä on 
käytetty englantia. 
– Vierailla on ollut koulul-

lamme oma “buddy” eli suo-
malainen opettajakaveri, jonka 
tunteja he ovat enimmäkseen 
seurailleet. He ovat osallistu-
neet kaikille oppitunneille, tu-
tustuneet kouluruokailuihin ja 
osa on pitänyt eri luokille esi-
telmän Arubasta, Kuorikoski 
avaa vierailun ohjelmaa. 

Oppilaat innoissaan 
vierailusta 
Arubalainen opettajaryhmä 
ei suinkaan ole Jokelan kou-
lun oppilaiden ensimmäinen 
kansainvälinen kontakti. Itse 
asiassa arubalaisten vierailua 
edeltäneellä viikolla Jokelan 
koululla kävi muutama vieras 

Espanjastakin. Yhteyttä ulko-
maalaisiin tuttavuuksiin on pi-
detty yllä myös muilla tavoilla.  
– Osalla oppilaista on ystä-

vyysluokka jossain maassa, ja 
kirjeenvaihtoa tai liveyhteyk-
siä on ollut jo korona-aikana, 
Kuorikoski tarkentaa. 
– Nyt ehkä taas uudella in-

nolla sitäkin.
Jokelan koulun oppilaat ovat 

ottaneet arubalaiset vieraat 
vastaan kerrassaan hienosti. 
– Oppilaat ovat avuliaita ja 

käyttäytyvät upeasti vieraiden 
kanssa, Kuorikoski antaa tun-
nustusta Jokelan oppilaille. 
– He ovat pitäneet kyllä huo-

len, että vieraat varmasti käyvät 
jokaisessa luokassa viikon aika-
na. Erään oppilaan autenttinen 
kommentti vieraiden esityksen 
jälkeen oli: “Ihan parasta!”
Lisää vieraita on tulossa. 
– Loppuviikosta saamme 

vielä viisi ranskalaista opetta-
jaa kylään, eli kansainväliset 
viikkomme jatkuvat, Kuori-
koski paljastaa. 

Vieraat ihastuivat Suomeen 
Koulupäivien jälkeen arubalai-
set vieraat ovat ehtineet tutus-
tua Jyväskylään ja suomalai-
seen luontoon. 
– Vieraiden kanssa on kier-

retty kaupunkia nähtävyyk-
siä ja lumenrippeitä katsoen. 
Naissaaressa on käyty kahvit-
telemassa, ja pieni porukka us-
kalsi kiivetä kanssamme Kana-
vuoren huipulle. Suomalaisia 
leivonnaisia, makeisia ja mui-
ta herkkuja maistateltiin myös. 

Ladun majalla käytiin laavulla 
makkaranpaistossa, ja hiihtoa 
halusivat lähes kaikki kokeilla, 
ainakin muutaman metrin ja 
valokuvan verran. Makkara ja 
nokipannukahvitkin maistui-
vat hyvin, Kuorikoski kuvailee. 
Kaukaa Karibianmereltä tul-

leet vierailijat ovat ihastelleet 
kaikkea näkemäänsä ja koke-
maansa. 
– Vieraat ovat olleet innostu-

neita ja haltioissaan Suomesta, 
luonnosta, koulusta ja oikeas-
taan ihan kaikesta. 
Sääolosuhteet ovat olleet ke-

väisessä Suomessa hieman eri-
laiset kuin Aruballa: 
– Päivälämpötila Arubal-

la kieppuu 25 ja 38 lämpöas-

teen kieppeillä ympäri vuoden, 
Kuorikoski havainnollistaa. 
– Moni arubalaisista on vii-

kon aikana tuntenut ensim-
mäistä kertaa elämässään oi-
keasti kylmää! 

”Takana mahtava viikko!”
Olisiko mahdollista, että jos-
sain vaiheessa myös Jokelan 
koulun opettajaryhmä pääsi-
si Aruballe tutustumaan sikä-
läiseen koulutusjärjestelmään, 
kulttuuriin ja luontoon? 
– Koulumme sai Eras-

mus+-akkreditointihakemuk-
sen hyväksyttyä viime syk-
synä, eli saamme hieman 
helpommin anottua matkara-
hoja EU:lta vuoteen 2027 asti, 

Kuorikoski kertoilee.
– Aruba on kaukana mut-

ta vain yhden, Amsterdamissa 
tehtävän lennonvaihdon pääs-
sä. Toiveissa olisi päästä vielä 
heidänkin koululaitokseensa 
ja aivan erilaiseen maahan tu-
tustumaan. Meidän tavoittee-
namme Erasmus+-projektissa 
on koko koulun hyvinvointi, 
ja tämän seuraamista ja toteu-
tumista Aruban kouluissa odo-
tamme myös.
Kansainvälisten vieraiden 

saapuminen vaatii aina paljon 
suunnittelua ja järjestelemis-
tä. Kieltenopettaja Kuorikos-
ki kuitenkin näkee, että pitkän 
koronatauon jälkeen se on kyl-
lä maksanut vaivan. 

– On ollut mahtavaa tutus-
tua uusiin opettajaystäviin ja 
huomata oppilaiden innostus 
ja kiinnostus vieraita kohtaan. 
Koko koulun henkilökuntakin 
on päässyt erittäin ansiokkaas-
ti käyttämään englantia joka 
päivä. Meillä on mahtava viik-
ko takana!

Erasmus+
Erasmus+ on Euroopan uni-
onin koulutuksen, nuoriso-
alan sekä urheilun ohjelma, 
joka tarjoaa esimerkiksi op-
pilaitoksille mahdollisuuden 
tehdä yhteistyötä kansainvälis-
ten kumppaniensa kanssa. 
Lähde: Opetushallituksen 

verkkosivut

Suksien päällä pysymistä harjoiteltiin myös urheilukentällä. 
Kuva Marcha Hoost.

Jokelan koulun arubalaiset vieraat tutustuivat suomalaiseen kouluarkeen vajaan viikon ajan.

Jokelan koulu sai vieraita kaukaa Karibianmereltä
Teksti Erja Keronen. Kuvat Tuuli Kuorikoski

Karibianmereltä tulleet vierailijat kokeilivat hiihtämistä 
ensimmäistä kertaa elämässään.
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Vappupäivänä jaettu Sohwin 
31. Kulttuuripalkinto me-
ni ensimmäistä kertaa Jyväs-
kylän ulkopuoliselle toimijal-
le. Palkinnon sai Harkovasta 
juuri sodan jaloista Jyväsky-
lään esiintymään tullut Kalam-
bur-lastenteatteri, jossa 16 12-
16 -vuotiasta lasta näyttelee.
Kunniakirjan sai tätä-

kin teatteria paljon tukenut 
Art-Master -teatteri ja sen joh-
taja Kira Mirutenko.
Sohwi julkaisi samalla Ka-

lambur-teatterille suunnatun 
keräyksen, jonka toteuttaa ke-
räyksiin erikoistunut Mese-
naatti.se. Lahjoittajat saavat 
upean stipendin, jonka suun-
nittelee kuvataiteilija Jukka 
Silokangas.Lisäksi lahjoittajat 
saavat Sohwin lahjakortin. Ke-
räys alkaa lähipäivina ja kestää 
ainakin heinäkuun loppuun.

Melodisen popin Musaklubi 
palaa jälleen popin alkuvuosil-
le. Illan solistina on Juha Ah-
tilinna joka tulkitsee 50-lu-
vun rock klassikkoja ja ja Cliff 
Richardin tunnettuja hittejä. 

Erikoisvieraana on Musaklu-
bin alkuperäisjäsen Eki Paa-
nanen jonka  punainen Strato 
luo kitaramusiikin parhaan fii-
lingin. Juha ja Eki ovat luvan-
neet kitaramiekkailua, joten 

kaksintaistelua luvassa. Pop-
paribändissä Juha Ahtilinna, 
Veksa Nyberg, Ari Oinonen, 
Eki Paananen ja Arska Vesteri-
nen. Poppari 06.05. klo 19.00-
21.00.

RAKENNUSTYÖT

ALOITETTU

Alban  
Äitienpäivän buffet

8.5. klo 11–16

Varaukset ja tiedustelut: puh. 014 636 311
Ahlmaninkatu 4, Jyväskylä • www.hotellialba.fi

Sillikaviaaria M,G
Lohi-lime-tomaattisalsaa M,G

Savumuikku-kananmunasalaattia L,G
Palvattua naudan paistia ja piparjuurimajoneesia M,G

Jukolan Aito Cheddarjuusto-melonisalaattia L,G
Marinoituja herkkusieniä M,G

Pikkelöityjä vihanneksia; parsaa, retikkaa, kukkakaalia, 
porkkanaa ja paprikaa M,G

Vihersalaattia M,G
Paahdettuja pähkinöitä ja siemeniä M,G
Talon salaattikastiketta ja yrttiöljyä M,G

Keitettyjä perunoita ja tilliä L,G
Talon leipälajitelma ja levitteet

Höyrytettyä kuhaa ja sitruunahollandaisea L,G
Vaahterasiirapilla glaseerattua kananrintaa ja  

salvia-sitruunajogurttikastiketta L,G
Luomuspelttiä L ja maa-artisokkapyrettä L,G

Vadelmabritakakkua L,G
Suklaamoussekakkua VEG

Lehtikuohulla marinoituja hedelmiä M,G
Vaahtokaramelleja

Kahvi/Tee

44,50€/hlö 

Lapset 6–14 vuotta 21€, alle 6 vuotiaat maksutta

Timo Hannula

-Teillä kuulemma kaivataan talkoo-
laisia ja uusia aktiivisia jäseniä 
toimintaan.

- Ei ole semmoisesta kyllä mitään puhet-
ta ollut.
- Olihan teillä ilmoitus ihan lehdessä ja ne-

tissäkin.
- Me ei tiedetä siitä mitään. Varmaan van-

haa infoa päässyt vahingossa jakeluun.
- Eli teillä ei ole tarvetta vapaaehtoisille.
- Me on kuule totuttu tällä omalla porukal-

la hommat aina hoitamaan. Sujuu asiat   no-

peammin eikä tartte aloittelijoita opettaa ja 
aikaa siihen turhaan hukkaamaan.
- Se ei sitten väsytä teitä tuo ainainen uh-

rautuminen.
- Tahtoo uudet ihmiset vaan sotkea nämä 

rutiinit. On ajateltu tässä meidän yhdistyk-
sessä pitää sisäpiiri mahdollisimman piene-
nä, että saadaan ihan itse päättää asioista. 
Ollaan nimittäin melko samanmielistä po-
rukkaa. Ei tule sitten joutavaa kitinää ja vali-
tusta suunnitelmista ja päätöksistä. 

Musaklubi perjantaina 6.5.

TALKOOT

SOHWIN 31. Kulttuuripalkinto

Kuvassa sohwin toimitusjohtaja Juha Oksanen (vas.), 
Art-Master -teatterin johtaja, tulkkina toiminut Kira Miruten-
ko, Kalambur-teatterin johtaja Svitlana Goncharova, ohjaaja 
Mariia Ivanova, kirjailija Risto Urrio ja hyväntekeväisyys-
diplomin suunnittelija, kuvataitelija Jukka Silokunnas. Kuva 
Mikko Niskanen.

Maapallon pienuus
avaruudesta käsin
yksi pikseli
Ihminen ei sitäkään
silti luulee suuria.

Inger

Juokse, minkä juokset,
nuoruuttasi et saa kiinni..
silti kannattaa yrittää!

ekko

Lukijan mietelmä Seuraava 
Palokka-lehti

 ilmestyy 
torstaina 12.5.
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WWW.MATTOKYMPPI.FI 
mattokymppi

JYVÄSKYLÄ I Palokan Kotikeskus
WWW.MATTOKYMPPI.FI 

tarjoukset voimassa
28.4.-7.5.

  

puuvil lamatot -20%  

silkkimatot
 -50 %  

Erä sisustustyynyjä
12,90 €

Yli 29 € ostoksiin sisustustyyny*
kaupan päälle

*rajoitettu valikoima

Kevätmarkkinat!

p. 029 170 8750 p. 020 743 6740autohuolto@kumiseta.fi
Nuutinkatu 21, 40270 Palokka

rengasliike@kumiseta.fi
Saarijärventie 81, 40270 Palokka

HUOLLATA AUTOSI
KUMISEDÄLLÄ!

RENGASLIIKE
KUMISETÄ

SAARIJÄRVENTIELLÄ

• Renkaat
• Vanteet

• Asennukset

www.kumiseta.fi www.kumiseta.fi

MEILTÄ MM:
 öljynvaihdot
 määräaikaishuollot
 4-pyöräsuuntaus
 jarruremontit
 vianmääritykset
 tuulilasien vaihdot
 webastojen korjaukset 

 ja asennukset
 lisävalojen myynti ja asennukset
 jakohihnojen ja jakoketjujen vaihdot

HUOM! 
Meiltä nyt 

myös 
raskaan
kaluston 
renkaat!

Kysy lisää!
Huollon 
ajaksi 

saatavilla 
sijaisauto 
edullisesti!

MA-PE 7.30-17.00 MA-PE 8-17, LA 9-15

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

Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry

Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna 
23.-24.4. kilpailtiin jälleen useam-
man voimistelulajin kilpailuissa Jy-

väskylässä.
 Lauantaina 23.4. järjestettiin Tanssillisen 

voimistelun mestaruuskilpailut Jyväskylän 
Monitoimitalolla. Mestaruuskilpailut järjes-
tettiin lajin historiassa ensimmäistä kertaa. 
8-11-vuotiaiden sarjassa Palokan ilon Team 
Fenella joukkue sijoittui jae-
tulle ensimmäiselle sijalle, 
tuoden sarjan mestaruuden 
Palokkaan. Koskettavalla Kas-
vun kynnyksellä -ohjelmallaan 
joukkue sijoittui kategoriaan 
kaksi. ”Aivan mahtava fiilis, 
tytöt ovat tehneet monen vuo-
den ajan töitä kohti ikäluok-
kansa kärkeä lajissa. Tänään 
ahkera harjoittelu palkittiin 
mestaruusmitalein, tästä on 
hyvä jatkaa kohti ensi kau-
den sarjanousua”, kommen-
toi joukkueen päävalmentaja 
Marika Virtanen mestaruus-
joukkueen tulosta.
Samassa sarjassa kilpai-

lu-uransa avasivat Team Fan-
niet sijoittuen kategoriaan 
neljä. 12-15-vuotiaiden ko-
va tasoiseen sarjaan osallistui 
Felicia-joukkue sijoittuen 8./13.
Samaan aikaan Jyväskylässä kilpailtiin 

myös rytmisen voimistelun välinekilpailuissa 
Vaajakosken liikuntahalilla. Mukana kilpai-
luissa oli kuusi yksilövoimistelijaa Palokan 

ilosta. 12-13-vuotiaiden sarjassa 1-ottelus-
sa Aronia Tellikka sijoittui hopealle pistein 
9.400. Saman ikäisten 2-ottelussa hopeaa nap-
pasi Amilia Salokangas yhteispistein 22.650.
 Sunnuntaina Monitoimitalolla järjestettiin 

vielä joukkuevoimistelun JNV Cup kilpailut, 
josta hopeaa 10-12-vuotiaiden sarjassa puo-
lestaan nappasi Celeste. Samassa sarjassa Ce-
lina paransi parin viikon takaisista kilpailuista 

tulostaan sijoittuen kategoriaan 
5. Kovatasoisessa 16-20-vuotiai-
den harrastesarjassa Celia sijoit-
tui tällä kertaa sijalle 5./9

Kuvassa Team Fenella heti 
mestaruuden selvittyä. 

Kirjoittanut Marika Virtanen, kuva Nea Kemppainen.

ILO: 
Innostu, 

Liiku, Onnistu!

Tanssillisen voimistelun mestaruus Palokan iloon
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Vajaassa tunnissa Kirrin rannalta kertyi 
näin paljon roskia.

  Tiistaina 3.5. Kirrin uima-
rannan aluetta siivottiin tal-
koilla. Talkoomiehinä ja -nai-
sina huhkivat Palokka-Seuran 
jäsenet. Rannan siistiminen oli 
osa perinteistä Jyväskylän asui-
nalueiden siivoustempausta.  
Siivousurakka aloitettiin vii-

den maissa iltapäivällä. Asei-
na roskien metsästyksessä oli-
vat suojakäsineet, lehtiharavat ja 
piikkikärkiset kepit. Lämmintä 
vaatetta tarvittiin myös, sillä sää 

oli vuodenaikaan nähden kylmä. 

Roskia ja tupakantumppeja 
kaikkialla
Kirrin uimarannan ja erityises-
ti parkkipaikan alue olivat täyn-
nä ihmisten jätöksiä. Maasta 
löytyi muun muassa tyhjiä tu-
pakka-askeja, kertakäyttömu-
keja, pikaruokaketjujen an-
nospakkauksia, kaljatölkkejä, 
makeisten käärepapereita ja 
muovipusseja. Lisäksi kaikkial-

la lojui maahan surutta viskat-
tuja tupakantumppeja. 
Vaikka siivousporukka oli 

pienehkö, ranta saatiin siistittyä 
vajaassa tunnissa. Roskia kertyi 
muutaman jätesäkillisen ver-
ran. Metalliesineitä ei laitettu 
säkkeihin, sillä ne on tarkoitus 
viedä suoraan kierrätykseen. 
Nyt Kirrin uimaranta on 

siisti, mutta kuinka kauan? Lu-
men alta paljastuneiden ros-
kien määrä osoittaa kiistatta, 

että monille rannalla oleskele-
ville omien jätösten roskikseen 
kiikuttaminen on ihan liian 
vaivalloinen urakka.   
  

Siivoustalkoilla halutaan 
lisätä ympäristön 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta
Asuinalueiden siivoustalkoot 
on jokakeväinen tapahtuma, 
jota organisoivat Jyväskylän 
kaupunki ja Jyväskylän kestävä 
kehitys JAPA ry. Siivoustempa-

uksen tavoitteena on kerätä tal-
koovoimin lumen alta paljas-
tuneet roskat julkisilta alueilta, 
kuten esimerkiksi puistoista, 
rannoilta ja lähimetsistä. 
Palokka-Seura on osallistu-

nut siivoustalkoisiin jo usea-
na keväänä. Seuran hallituk-
sen puheenjohtaja Vesa Välilä 
ei pysty ihan suoralta kädel-
tä sanomaan, kuinka monena 
vuonna mukana on oltu.
– Yleensä on aina joku alue 

putsattu. Korona-aikaan sii-
voustalkootkin olivat tauolla. 
Ennen sitä Palokka-Seura ja-
koi Palokan alueella siivousvä-
lineitä, käsineitä ja jätesäkkejä 
molemmin puolin järveä, Väli-
lä kertoo.  
Asuinalueiden siivoustem-

pauksen taustalla on ajatus, et-
tä puhtaassa ja siistissä ympä-
ristössä on viihtyisämpää ja 
turvallisempaa liikkua kuin 
epäsiistissä.  

Siivoustalkoot Kirrin rannassa 
Vajaassa tunnissa roskia kertyi useampi jätesäkillinen
Erja Keronen

Mikä on JAPA ry?
JAPA ry on jyväskyläläinen 
kestävää kehitystä edistävä 
yhdistys, jonka tavoitteena 
on saada kestävä elämänta-
pa osaksi asukkaiden arki-
päivää. JAPA ry on perustettu 
2001, ja se on poliittisesti 
sitoutumaton.
Lähde: JAPA ry:n verkkosivu

Näitäkään jätöksiä ei ollut vaivauduttu 
viemään roskikseen.

Palokka-Seuran jäseniä siivoustyön touhussa.

– jakelulevikki 11.000 kpl – lukijoita noin 30.000 –

Parasta Palokkaa Luonto

Kuva: Erja Keronen. Pappilanjoki
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PALOKAN KAUPPAKESKUKSEN

SYNTTÄRIT
11v.

TO-LA5.-7.5.22

Markkinointimateriaalien käyttö:  
 

Tilaajalla on oikeus käyttää tapahtuman markkinoinnissa lisenssinomistajan hyväksymiä 
Muumitapahtumien valokuvia. Valokuvien yhteyteen tulee aina liittää Moomin Charactersin copyright-
merkintä.  

©Moomin Characters™ 

Kuvaa ei saa retusoida, muokata eikä hahmoja irrottaa kuvasta. Muumeja ei myöskään saa rinnastaa 
muihin hahmoihin. Kuvan tulee olla kehystettynä ja erillään muista ilmoituksen tapahtumista.  

Materiaaleja on oikeus käyttää vain ja ainoastaan tässä sovittavan tapahtuman viestinnässä ja 
myynninedistämistoimenpiteissä. Kaikki materiaalit ja lay-outit tulee hyväksyttää Muumitapahtumat Oy:llä 
ennen julkaisua. Sopimuksessa ei anneta mitään muuta omistus- tai käyttöoikeutta kuin sopimuksessa on 
nimenomaisesti sovittu. Tunnusten käytöstä ei peritä tässä sopimuksessa sovittujen korvausten ohella 
muita maksuja.  
 
Tällä sopimuksella ei siirretä immateriaalioikeuksien omistusoikeutta. 

MUUMIT
ESIINTYY

LA 7.5. KLO 11, 13 JA 15

Palokankauppakeskuswww.palokankauppakeskus.fi

MAHTAVIA
SYNTTÄRITARJOUKSIA! 

KAHVITUS (CITTARILLA)PE KLO 11-17 

TORSTAINA: 
- Leikkipaikka & pomppulinna 

klo 15-18
PERJANTAINA:

- Leikkipaikka & pomppulinna 
klo 15-18 

- Kahvitus (CM) klo 11-17
- Hätälän kalamestarin 

fileointi show (CM) klo 10-18
- Atria Mestari (CM) klo 10-17

LAUANTAINA: 
- Leikkipaikka & pomppulinna klo 10-16

- Ilmapalloja klo 10-16
- Numerolotto klo 12 ja 14     
- Muumit klo 11, 13 ja 15
- Kasvomaalausta (CM) 

klo 10-14
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Tuomo Vartiainen

Raija Sipinen, kirkkovaltuutettu sekä neuvoston jäsen

Ja luntakin on vielä monissa paikoissa, 
mutta pikkuhiljaa se sulaa ja saamme 
nähdä paljaan maan alkavan vihertää.
Valkovuokot kukkivat tuolla eteläm-

mässä, meidän pihassa ei ainakaan vielä, 
mutta toivottavasti ensimmäiset yksilöt näki-
sin jälleen äitienpäivänä!
Oli kerrassaan pitkästä aikaa mahtavaa 

nähdä, että ihmiset saivat kokoontua yhteen, 
suuret joukot nuoria iloitsivat valkolakkei-
neen ja erivärisine haalareineen. Nämä asiat 
luonnollisesti kuuluvat vappuun.
Jyväskylässäkin oli monia kulkueita, nekin 

eri ’’haarakkeita’’.
Tällä kertaa vapunpäivä osui sunnuntai-

hin. Yleisesti saamme puhua, että vapun-
päivä on vuodessa lähes ainoa ei-kirkollinen 
juhlapyhä. Näin ollen papit ym. ovat saaneet 
juhlia vapaasti haluamallaan tavalla.
Nyt oli Jumalanpalvelukset, ja yllättävän 

paljon oli myös ihmisiä kirkoissa, jonka jäl-
keen he saivat nauttia simaa ja munkkia. Eri 
paikoissa vappulounaille ynnä muihin tilai-
suuksiin kerääntyi runsaasti ihmisiä.
Itsekin sain viettää avajaisia yhdessä mui-

den kanssa tuolla ’’ikiomassa’’ Marttalassa, 
josta olemme vuokranneet juhlatilat, Sipisen 
Salongit.
Tarjolla meillä oli rosetteja kotitekoisen 

marja- tai lakkatäytteen ja kermavaahdon 
kera, sekä totta kai simaa! Rosetit keräsivät 
ihmettelyä, monet eivät olleet koskaan niitä 
nähneet saati maistaneet. Suosio oli kuiten-
kin suuri, kun ihmiset söivät noita perinteik-
käitä herkkuja!
Joskus noin 40-vuotta sitten yhdessä rak-

kaan edesmenneen ystäväni Minkkisen Lii-

san kanssa niitä 
valmistimme, ja menimme myymään niitä 
tienvarteen lähetystyön hyväksi.
 

Seuraavaksi odotamme äitienpäivää, jolloin 
myös meidän Salongeillamme on äitienpäi-
välounas. Kuitenkin ennen sitä vietämme 
näissä tiloissa asiakkaiden ilon tai surun juh-
lia, ja näin ollen tilat pääsevät heti käyttöön.
Muistetaanhan juhlia kaikkia äitejä ja iso-

äitejä,
Siunausta ja Enkeleitä kaikille
 
 

Runo äidille
 
Kuka lasna laulatteli
minut uneen tuutuhun
Käsin armain hoivaili
pyyhki kyyneleeni mun
Antoi mulle hellyytensä
hyvyytensä, sydämensä
Sinä Oma Äitikulta,
ota nöyrä kiitos multa!
 
 
Runo isoäidille

Kuinka voisin palkita, 
mummoani herttaista?
Pienet ovat antini, heikot vielä voimani
Kunpa kaltaisesi oisin, 
neuvois mukaan elää voisin
Kun ma vartun aikuiseksi
Kiitos oma mummo-kulta,
kaiken sain ma sulta

Näin on vauhdikas vappu vietetty!

  Palokan Lions Klubi on 
hoitanut vuosikaudet Ollilan 
leikkipuistoa sen jälkeen kun 
kaupunki oli lakkauttamassa 
leikkipuistoa.

Palokan perinteisen siivous-
kampanjan yhteydessä tarkas-
tettiin leikkikentän kaluston 
kunto ja siistittiin ympäristöä. 
Lisäksi kauppakeskuksen ym-

päristöstä kerättiin säkkikau-
palla luontoon heitettyjä kää-
reitä, kasvomaskeja ja muuta 
jätettä.

LC Palokka palvelee

JAKELU-
HUOMAUTUKSET

050-5937550

Seuraava 
Palokka-lehti

 ilmestyy 
torstaina 12.5.

VUOKRATTAVANA 
 KIRRISSÄ 

PALOKASSA

Hyvä sijainti, helppo tulla !

Myymälä- / liiketila, 103,5 m2

◆ Vision Center kiinteistössä,  Kirrintie 11
◆ Keittiö ja 2 wc
◆ Oma terassi
◆ Hyvät kulkuyhteydet
◆ Tilat remontoitu
◆ Reilusti parkkitilaa

Tiedustelut: 
050-593 7554

Talkookuvassa vasemmalta Jouko Polvinen, Väinö Tamminen, Juhani Ahonen, Olavi Salmi-
nen ja Pekka Syrjä.

.. .. .. Jaahas!
SE ON PALOKKA-LEHTI TAAS ILMESTYNYT!

UUSIN PALOKKA-LEHTI
NAPPARASTI VERKOSTA
WWW.PALOKKA-LEHTI.FI

LUE

OSALLISTU ARVONTAAN
OSOITEESSA:

WWW.MONEXMEDIA.FI/ARVONTA

:
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LAAJIS.FI/TEHDAANTALVI
LAAJIS.FI/TARJOUKSETLAAJIS.FI/TARJOUKSET

KESÄTEKEMISTÄ KOKO PERHEELLE!KESÄTEKEMISTÄ KOKO PERHEELLE!

Lue lisää:Lue lisää:

Valmistujais-Valmistujais-
lahjakortti:lahjakortti:

2 hengen2 hengen
seikkailuliputseikkailuliput

    50€50€  (norm. 54€)(norm. 54€)
saatavilla vain verkkokaupastasaatavilla vain verkkokaupasta

Voit lukea tuoreimman lehtesi
 mobiililaitteelta ja tietokoneelta

 postilaatikolla kaymatta
. . . .

Palokka-lehti napparasti myos verkossa
. . . . . . . .

:

www.palokka-lehti.fi

LIITY JA OSALLISTU
ARVONTAAN!

:

. .
. . . .Lisatietoa arvonnasta ja

 osallistumaan paaset
 QR-koodin kautta tai

osoitteessa:
www.monexmedia.fi/arvonta

Liittymalla Palokka-lehden
postituslistalle, saat tiedon
sahkopostiisi, kun uusi Palokka-lehti
on luettavissa verkossa.
Samalla osallistut arvontaan,
jossa liittyneiden kesken arvotaan
Suomen Tivolin huvipuistoon kaksi
laiteranneketta.

. . . .

. . . .

LUE

.. ..
Arvonta suoritetaan 09.05.2022

TAYTA LOMAKE VERKOSSA!

Uusi leipomo avattu Palokassa!
Kotikulma Herkut
• Juhliin
• Iltaherkut
• Kaverikahvit
• Aamiaiselle
• Käsityö
• Suolaiset ja makeat leivonnaiset
• Paikallinen yritys

Saharisentie 6 Palokka
(Palokka-lehden rappu)

Ma-Pe 7.00-14.00
Puh. 0449879500
Soita tai laita viestiä

Äitienpäivä-
herkut!

PAIKALLINEN JA 
TURVALLINEN 

TAKSI.
Tilaa numerosta 

0100 6900 
tai ilmaisella 

JYTAKSI APPilla!

Puhelun hinta 1,92 €/vastattu puhelu+0,25 €/10s+pvm/mpm 

Tilavaraukset ja tiedustelut Pitopalvelu Raija Sipinen ky
p. 0400647437, pitopalvelu.sipinen@kolumbus.fi

Vesilinnan äitienpäivälounas loppuunmyyty
Teillä on kuitenkin mahdollisuus tulla 

nauttimaan koko perheen voimin 
maistuvasta lounaasta myös kauniiseen 

uuteen paikkaamme,

Sipisen Salonkeihin
jonne katamme juhlavan 
tarjoilun klo 12-alkaen.

Varaathan pöytäsi heti
p.0400647437

Sitä taattua Sipisen laatua ja 
palvelua!
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Ihmisyydestä
Paljon puhutaan ihmisen 
kanssakäymisen ja läheisyy-
den tarpeesta. Läheisyyden 
tarve vaihtelee paljonkin jo ih-
misen ja synnyin seudun poh-
jalta. Lisäksi läheisyyden tar-
peeseen vaikuttaa lapsuudessa 
koettu turvallisuus tai turvatto-
muus sekä tietysti tukiverkon 
olemassaolo tai olemattomuus. 
Ihmistä muovaa eletty elä-

mä ja sen mukana tulleet ylä- ja 
alamäet. Toiset oppivat kerras-
ta ja toiset taas toistavat asioita 
oppimatta mitään. Elämä tar-
joilee meille hyviä hetkiä, mut-
ta myöskin ikäviä kokemuksia. 
Nämä molemmat kokemukset 
ovat sellaisia, jotka haluamme 
jakaa läheistemme kanssa. Tai 
ainakin nuo hyvän hetket.

Koirasta turvaa ja tukea
Omakohtaisesti pystyn tote-
amaan, että monet hetket oli-
sivat jääneet jakamatta ilman 
karvaista ystävää. Lapsena 
opin kertomaan koiralle sa-
laisuuksia ja vaikka mitä olin 
kertonut, se oli aina iloinen ja 
onnellinen kanssani. Kasvoin 
suuren perheen iltatähtenä 
paljolti aikuisten kanssa ja kun 
aloitin koulutaipaleeni, lähti äi-
tinikin työhön kodin ulkopuo-
lelle. Koulusta tultuani vastassa 
oli vain meidän viisas suomen-
pystykorvamme. Kerroin päi-
västäni ja kokemuksistani sille 
ja se vastasi uristen ja vaihdel-
len ääntään ja äännähdyksiään 
hyvin värikkäästi. Ne keskuste-
lut olivat meidän omiamme ja 
tuo pystykorva oli minun rak-
kain ystäväni aina viimeiseen 
päiväänsä asti. 
 

Lyhyt yhteinen matka                        
Seuraava koira perheeseemme 
tuli kaksi vuotta vanhan Pörrin 
jälkeen. Pikku Pörri oli ollut 
meillä noin kaksi viikkoa, kun 
rakas isoäitini nukkui pois. Tuo 
pieni nappisilmä lohdutti par-
haan taitonsa mukaan surun 
keskellä. Siitä kasvoi minulle 
uusi ystävä, joka oli aina läsnä. 
Tosin pikku Pörristä jouduim-

me luopumaan jo 3- vuotiaa-
na, koska sillä oli liian vahva 
metsästysvietti seurakoiraksi. 
Se pääsi onneksi maalaistalon 
isännälle metsästyskaveriksi.

Sielunkumppani
Sitten lukion ensimmäisen 
luokan joululomalla näin il-
moituksen shetlanninlam-
maskoiran pennusta paikallis-
lehtemme myydään osiossa. 
Sanoin äidilleni, että ostetaan 
se puoliksi. Olin opiskelija ja 
rahat olivat vähissä, mutta olin 
juuri ollut joulutöissä paikalli-
sessa tavaratalossa. Äitini suos-
tui ja niin perheeseemme tuli 
jälleen koira. Jasi tai oikeam-
min Jasmina oli minun sielun-
kumppanini. Se odotti minua 
koulusta kotiin ja kesäisin har-
rastimme yö kävelyjä Kemijoen 
rannalla. Jasista olisi varmaan 
satoja tarinoita, mutta ker-
ron teille nyt yhden erikoisim-
mista. Shetlannin lammaskoi-
rahan on ollut alkuperältään 
lammaspaimen Shetlannin 
saarilta. Lukion vastapainok-
si harrastin kansalaisopiston 
käsityöpiireissä monenlaista 
ja kerran sitten ilmoittauduin 
huovutuskurssille. Kyseessä oli 
viikonlopun mittainen inten-
siivikurssi 6 tunnin päivineen. 
Ensimmäisen päivän päätteek-
si, kun tulin kotiin, Jasi nuus-
ki minut tosi tarkkaan. Joka 
kerta, kun liikuin kotonamme 
toiseen huoneeseen, Jasi seu-
rasi askeleen päässä ja asettui 
viereeni hyvin varuillaan ol-
len maahan makaamaan. Ih-
mettelin äidille asiaa ääneen ja 
kun seurasimme koiran liikkei-
tä, oli pakko todeta, että se vah-
ti lammasta.
Elämä vei eteenpäin ja muu-

tin Keski-Suomeen. Silloinen 
mieheni oli astmaatikko, jo-
ten koira jäi äidin ja isän mar-
jastuskaveriksi pohjoiseen. Voi 
sitä riemua, kun menin käy-
mään kotona. Silloin aina kul-
jimme pitkiä lenkkejä ja nau-
timme menetetynkin ajan 
edestä. Elämän polut olivat ar-
vaamattomia ja mies vaihtui ja 

ensimmäinen lapsi syntyi. Täs-
sä välissä oli hyvä hetki Jasin-
kin kotiutua minun luokse-
ni. Jasista tuli paras lastenvahti 
ikinä. Päivisin, kun olin pojan 
kanssa kotona seuranamme 
vain tuo ihana viisas koira, se 
vahti lapsen vaunuissa nukku-
misenkin niin, että pystyin te-
kemään sisällä kotitöitä ja Jasi 
nukkui vaunujen vierellä vah-
tien samalla. Kun vauva herä-
si, Jasi tuli kirputtamaan poh-
keitani käskien ” alahan tulla”.
Poikani ollessa viiden kuu-

kauden vanha, tämä ihana 8 
vuotias koirakaverimme lähti 
elämänsä ensimmäiselle kar-
kureissulle. Lähdön syy on mi-
nulle vieläkin kolmen vuosi-
kymmenen jälkeen epäselvä, 
mutta lopputulema oli, että Ja-
sin päivät loppuivat auton töy-
täisyyn. Siis auto ajoi maan-
tienopeutta ja koirani juoksi 
eteen. Liekö tuo vauva-ajan 
koirakaveri vaikutti siihen, että 
poikani tänäkin päivänä nauttii 
koirien seurasta. Tosin hänen 
vuorotyönsä ja yksinasumi-
nen eivät anna mahdollisuut-
ta oman koiran hankkimiseen.

Uusi elämä uuden koiran 
kanssa 
Lasten isästä erottuani ja muu-
tettuamme Jyväskylään, olim-
me kolme vuotta ilman koiraa. 
Kolmen vuoden jälkeen lääkä-
ri totesi minulle, että ota koi-
ra, jos se vie sinut lenkille. Tein 
työtä käskettyä ja meille tuli 
ruskea mittelspitz-narttu, Ta-
zza. Tälle koiralle molemmat 
lapset kertoivat salaisuuksiaan 
ja saivat läheisyyden ja hellitte-
lyn tarpeitaan purkaa, kun oli-
vat jo niin isoja, ettei äitin sy-
liin enää kehdannut mennä. 
Kaksi vuotta myöhemmin Taz-
zalla teetettiin pentue, 5 pientä 
suloista karvakerää. Neljä niis-
tä lähti uusiin koteihin ja yk-
si jäi emänsä kaveriksi. Lapset 
oppivat kantamaan vastuu-
ta elävistä eläimistä ja saivat 
vastavuoroisesti ”tassuterapi-
aa”. Tyttäremme omi tämän 
nuoremman koiran ja koiraa 

saamme kiittää, että tyttärem-
me vielä on elossa. Tytär jou-
tui koulukiusauksen uhriksi, 
mutta pysyi pinnalla tuon pie-
nen karvakerän ansiosta. Tyt-
tären murrosikä oli todella 
vaikea, mutta tuo pieni karvai-
nen koirakaveri auttoi pahim-
pien hetkien yli pohjattomal-
la rakkaudellaan nuorempaan 
emäntäänsä. Murrosiässä 
nuorten on vaikea kertoa asioi-
ta vanhemmilleen, mutta koi-
ran korvaan ne on helppo kuis-
kata. Bonuksena koira ei kerro 
kenellekään kuulemaansa.
Nämä ihanat karvakuonot 

olivat niin meidän aikuisten 
kuin lastenkin tukena ja tur-
vana yli puolitoista vuosikym-
mentä. Tazza eli 15-vuotiaaksi 
ja Tiffany 14-vuotiaaksi.

Viimeisin, mutta ei vähäisin
Kun molemmat koirat oli jou-
duttu sairauksien takia lopet-
tamaan, poikamme oli todella 
vaikeaa tunteidensa takia tul-
la käymään kotona. Ja minä, 
emäntä, olin aivan hukassa. 
Puolitoista viikkoa istuin mö-
kissä käymättä muualla kuin 
pakolliset kauppareissut, kun-
nes tyttäremme houkutteli kat-
somaan keeshondin pentujen 
kuvia netistä.
Senhän tietää kuinka siinä kä-
vi. Perheemme sai jälleen uu-
den karvaisen jäsenen, 8 viik-
koisen ”kessun” pennun. Enää 
ei muori istu sisällä mökissä il-
taisin, eikä viikonloppuisin. 
Tutkimme uutta maailmaa re-
viiriä laajentaen nyt jo 2,5-vuo-
tiaan koirapojan kanssa.

Tutkimuksellista
Nykyään on tutkittuakin tie-
toa asiasta, että koira paran-
taa ihmisen hyvinvointia. Koi-
rakouluttaja Teija Viljanmaa 
ja psykoterapeutti, toiminta-
terapeutti Kati Väisänen ker-
toivat koiran terveysvaikutuk-
sista YLEn uutisissa 17.7.2017. 
Koira lievittää stressiä, hank-
kii juttukavereita, vie ajatukset 
tähän hetkeen, pysyy uskolli-
sena ystävänä, tuo katseellaan 

hyvän olon ja lisää liikunnalli-
suutta. Ja mielestäni varsinkin 
nyt, kun elämme tällaisen pan-
demian keskellä, koira on ih-
miselle läsnä tuomassa seuraa 
ja lohtua uuden keskellä. Koko 
ajan lisääntyy erilaiset toimin-
nat, missä koirat ovat auttajan 
roolissa. Kirjastoilla järjeste-
tään lukukoira tuokioita, jolloin 
ujompikin lapsi uskaltaa koiral-
le lukea tekstiä ääneen. Palvelu-
taloihin ja asuntolatoimintaan 
ovat tulleet kaverikoira vierai-
lut ja uusimpana on koira tul-
lut hammashuoltoon ehkäise-
mään hammaslääkäripelkoa.
Oulun Dentopoliksessa tut-

kitaan koira-avusteisen ham-

mashoidon vaikutusta pelon 
lievitykseen. Kyseessä on Ou-
lun yliopiston ja Oulun kau-
pungin yhteishanke pilottitut-
kimuksena. Koirat on testattu 
etukäteen, hauvat ovat joko 
niin sanottuja kaverikoiria tai 
Kasvatus- ja kuntoutus ry:n so-
veltuvuuskokeen suorittaneita 
koiria. (yle.fi 2017.)
Lopuksi voisin kertoa mot-

toni koira-asiassa. Se kuuluu 
näin: Koti ilman koiraa on vain 
asunto!

Lähteinä on käytetty kahta YLE 
uutiset sivua
https://yle.fi/uutiset/3-9706250
https://yle.fi/uutiset/3-9705129

Blogikirjoitus opiskelun keskeltä matkalla toivottavasti 
yhteisöpedagogiksi vuonna 2022

Helena ja vanha Pörri vuonna 1971.

 Jasi eli Jasmina 1984.

Tazza ja Tiffany kotoilee 2007. Nemo mökkeilee 2020. Nemo ulkoilee keväällä 2022.

Helena Markkanen
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Aso vai vuokra? Molemmat löydät TA:lta
Tutustu asuntoihin ja jätä hakemus osoitteessa ta.fi

TA.FI/ASOHAKEMUS TA.fi ta_kodissa TA-YhtiötTA-YHTIÖT Asiakaspalvelukeskus 045 7734 3777 | info@ta.fi

Esittely ti 10.5. kello 16.00–17.00 
ASO-asunnot Norolanraitti A-talo

Viimeiset vapaat 
kaksiot

Tervetuloa asuntoesittelyyn 10.5.2022 kello 16.00-17.00 
A-taloon. Saavuttehan paikalle vain terveenä. 
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

Norolanraitin A-talon vapaaseen asumattomaan asuntoon 
toukokuun loppuun 2022 mennessä uuteen asumisoi-
keussopimuksen johtaneen varauksen tehneille vakuus-
maksu 1kk käyttövastikkeen suuruinen. Koskee vain uusia 
sopimuksia.

Uusia asumisoikeusasuntoja Palokan palveluiden lähei-
syydessä, mm. terveysasema ja lähin kauppa sijaitsevat 
alle kilometrin etäisyydellä. Asunnoissa on laminaattilattiat 
ja laatoitetut kylpyhuoneet. Parvekkeet ovat lasitettuja. 
Talo A valmistui 31.3.2022 ja talo B valmistuu arviolta 
30.6.2022. 

Kohteessa on jatkuva haku, ilmoittaudu uutiskirjeen 
tilaajaksi ja saa tietoa tulevista näytöistä. Katso lisätietoja 
nettisivuiltamme!

Digistailattu asunto 71,5 m2

NOROLANRAITTI 7A, PALOKKA (Valmistunut 31.3.2022)
Huoneisto m2 Vastike alk. Asomaksu alk.
1h+kt 30,0 414 €/kk 17 211 €
2h+kt/k 49,5–50,5 586 €/kk 24 383 €
3h+k+s 64,0 –71,5 729 €/kk 30 297 €

NOROLANRAITTI 7B, PALOKKA (Arvioitu valm. 30.6.2022)
Huoneisto m2 Vastike alk. Asomaksu alk.
2h+kt 46,5–49,5 562 €/kk 23 365 €
2h+kt+s 59,5 663 €/kk 27 583 €
3h+kt 63,5 730 €/kk 30 346 €
3h+kt+s 66,5 –71,5 767 €/kk 31 800 €

HETI V
APAA

Yhteydenotot: maiju.kokkonen@ta.fi, puh. 045 7734 3805 Yhteydenotot: maiju.kokkonen@ta.fi, puh. 045 7734 3805

HETI V
APAA

PELLONREUNA 7, KUOKKALA (Valmistunut 2/2021)
Huoneisto m2 Vastike alk. Asomaksu alk. 
2h+kt 44,0 – 44,5 521 €/kk 21 085 € 

Yhteydenotot: jaana.koivisto@ta.fi, puh. 045 7734 3804

Alueella on hyvät palvelut ja harraste mahdollisuudet. 
Verkkosivuiltamme löydät 360-kuvat ja kohde-esittelyn 
Youtubesta.

Vapaisiin kaksioihin toukokuun loppuun 2022 mennessä 
uuteen asumisoikeussopimuksen johtaneen varauksen 
tehneille vakuusmaksu 1kk käyttövastikkeen suuruinen. 
Koskee vain uusia sopimuksia.

Autopaikkaa varauduttava jonottamaan.
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 Näyttelyssä 23.-24.4.2022 
oli Tikkakosken kudonta-
piirin kutojilta, joita oli 11 
henkilöä, yli 50 erilaista kä-
sityöt seinävaatteista pel-
lavaverhoihin, upeita roh-

dinpellava apilapyyhkeitä, 
tyylikkäitä poppanaliinoja, 
villahuiveja, shaaleja, joista 
yksi on alusta asti itse suun-
niteltu. Upean taidokkaan 
vällyn ohuesta villalangasta 

kutoi Anita Lehmonen, pa-
risängynpeiton kutoi Vuok-
ko Vilpunaho. Mattoja 80 
cm – 140cm  on ruusukas-
ta, vinotoimikasta, perin-
teistä räsymattoa, mahtavaa 

väri-iloittelua. Kutojat kiit-
tävät runsaasta yleisömää-
rästä, joka kävi katsomassa 
töitämme. Onnellinen arpa-
jaispalkinto  on luovutettu 
onnelliselle voittajalle.

Kansalaisopiston kevätnäyttelyn satoa Tikkakoskella
Leila Saikkonen
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Uutislyhyet UutislyhyetUutislyhyet

 Työttömyys maaliskuussa 11,7 prosenttia
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomessa oli maaliskuun lopussa yhteensä 14 498 työtön-
tä työnhakijaa. Se on 3 283 (-18,5 %) vähemmän kuin vuotta ai-
kaisemmin ja 822 henkilöä vähemmän kuin kuukausi aiemmin.

Maaliskuun nostoja:
Työttömien ja lomautettujen määrä laski vuoden takaiseen ver-
rattuna.
Vuoden työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä las-

ki, mutta kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä nousi.
Uusia avoimia työpaikkoja oli huomattavasti enemmän kuin 

vuosi sitten.
Yhdeksän kuntaa saavutti maaliskuussa alle 10 % työttömyy-

den.
Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisen vuoden vas-

taavasta ajankohdasta kaikissa kunnissa. Suhteellisesti eniten las-
kua tapahtui Kinnulassa (-34,8 %). Suhteellisesti eniten työttömiä 
työnhakijoita oli Kannonkoskella (15,0 %) ja vähiten Kyyjärvel-
lä (7,7 %).
Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömien määrä laski vuo-

den takaiseen kaikilla asteilla. Työttömyys laski eniten tutkija-
koulutusasteella (-32,0 %). Toisen asteen koulutusasteella, jossa 
työttömiä on lukumääräisesti eniten, työttömyys laski -20,4 %.
Maaliskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä ol-

leita pitkäaikaistyöttömiä oli 5 801, mikä on 276 vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä yli kaksi vuotta yh-
täjaksoisesti työttömänä olleita oli 3 088, mikä on 784 enemmän 
kuin vuosi sitten.
Keski-Suomessa oli uusia avoimia paikkoja maaliskuun aikana 

3 800, mikä on 1 219 enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan maa-
liskuussa oli avoinna 8 367 työpaikkaa, mikä on 2 412 enemmän 
kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin maaliskuun aikana 462, 
joista 55 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.

 Puutarhajätteet vastaanotetaan Mus-
tankorkealla maksutta toukokuussa
Mustankorkea vastaanottaa toukokuussa maksutta asukkaiden 

puutarhajätettä Jyväskylässä, Laukaassa ja Toivakassa. Laukaassa 
puutarhajäte vastaanotetaan ensimmäistä kertaa Laukaan pienjä-
teasemalla.
Jyväskylässä puutarhajäte vastaanotetaan jätekeskuksen risu-

pihalla, jonne on oma opastein merkitty ajoreittinsä. Sen ansiosta 
puutarhajätettä tuovan asukkaan ei tarvitse jonottaa jätekeskuk-
selle menevien asiakkaiden kanssa.
– Laukaalaisten taas kannattaa huomata, että puutarhajäte vas-

taanotetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa Laukaan pienjäte-
asemalla. Siellä risukenttä on heti ensimmäisenä vastassa sisään-
käynnin vieressä, neuvoo viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Piia 
Aho Mustankorkealta.
Toivakassa vastaanottopaikka on edellisiltä vuosilta tuttu Aja-

kantie, jolla ei ole aukiolorajoituksia. Mustankorkean jätekes-
kus ja Laukaan pienjäteasema palvelet asiakkaita touko-elokuus-
sa myös kesälauantaisin, joten puutarhajätettä pääsee tuomaan 
myös arkipäivien ulkopuolella.
Puutarhajäte kannattaa lajitella jo kotona valmiiksi peräkär-

ryyn, niin käynti sujuu vikkelästi. Haravointijäte vastaanotetaan 
omaan kasaansa ja alle ranteen paksuiset risut omaan kasaan. Li-
säksi orapihlaja-aidat lajitellaan kolmanteen kasaan.
– Keräykseen tuodut risut haketetaan ja käytetään kompos-

toinnin tukiaineena. Haravointijäte taas aumakompostoidaan ja 
hyödynnetään suljetuilla loppusijoitusalueilla pajuistutusten kas-
vukerroksessa, Aho kertoo puutarhajätteen matkasta.
Maksuttomaan keräykseen eivät kuulu vieraslajit eli haittakas-

vit ja -eläimet. Näitä ovat esimerkiksi jättiputki, jättipalsami, ja-
panintatar, kurtturuusu ja espanjansiruetana. Vieraslajit voi tuo-
da Mustankorkealle maksullisena ja pussitettuna sekajätteenä, 
jolloin niistä peritään lajittelupihalle vietäessä pienkuormamak-
su.
Jos puutarhatyöt ovat kotipihoilla kovassa vauhdissa, voi risu-

jen ja haravointijätteen tuontiin yhdistää myös käynnin Omapi-
halla. Sieltä kotipuutarhuri voi ostaa peräkärrykuormia multaa, 
männynkuorikatetta, kiviä, kivituhkaa sekä hiekkaa.
– Tänä vuonna myöhäisen kevään vuoksi Omapiha avautuu 

vasta äitienpäivän kynnyksellä lauantaina 7. toukokuuta. Näil-
lä bensan hinnoilla on myös ympäristön kannalta järkevää yh-
distää risujen tuontireissuun vaikkapa multakärryn hakeminen 
kukkaistutuksiin, Aho vinkkaa.

 Kaupunginkirkon ovet auki hääpareille 
Yläkaupungin Yön vihkilauantaissa 21.5. 
Jyväskylän seurakunta tarjoaa tänä vuonna viidelle pariskunnalle 
yksinkertaisen ja rennon mahdollisuuden mennä naimisiin Ylä-
kaupungin Yössä lauantaina 21.5.2022. Seurakunnan papit Ville 
Tikkanen ja Annemari Siistonen vihkivät hääpareja Kaupungin-
kirkossa kello 12–18, keskellä 30 vuotta täyttävää keväistä kau-
punkifestivaalia. 
Vihkiaikojen varauslomake aukeaa seurakunnan nettisivuilla 

osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi perjantaina 1.4. ja sulkeutuu 
perjantaina 13.5. tai heti kun kaikki ajat on varattu.  
Nettisivuilta löytyvät myös tarkemmat tiedot kirkollisen avio-

liittoon vihkimisen edellytyksistä. Kaupunginkirkkoon vihittä-
väksi saapuvat tarvitsevat mukaansa vain sormukset, henkilöl-
lisyystodistukset sekä todistukset avioliiton esteiden tutkinnasta. 
Mikäli uusia koronapandemiaan liittyviä rajoituksia ei ilmoiteta, 
kirkon voi myös halutessaan kutsua täyteen vieraita.

Lukijan runoYlitarjonta
kiirettä ja viihdettä
tyhmentää meidät
Kadotamme herkkyyden
elämämme ihmeelle. 

Inger

LÄMPÖSI
Sua vain,
yli kaiken.
Niin odotin.
Kuin nousevaa kuuta,
lämpöäsi tuota.
Paljon se antaa,
kun sitä tuntea saa.

Tuot mukana välillä ilon,
kun lämpösi läsnä on.
Elo se pienistä asioista,
niinhän koostuu noista.

Annat edes jotakin,
mistä nauttia voin.
Kuin onnikin on muruina,
tämän maailman luona.

Reijo Lahti
Palokka

Kun tiedät/hoksaat/havaitset 
jutunarvoisen asian, 
vinkkaa meille 

toimitus@palokka-lehti.fi

Juttuvinkkejä
otetaan 
vastaan!

A L O I T A M M E  

E N S I

V I I K O L L A !

L A A D U K A S  
P I K K U P E L A A J A N  V A R U S T E P A K E T T I  

T U R V A L L I S E N  H A R R A S T A M I S E N  T U E K S I

KATSO VAPAAT  PA IKAT

JA  I LMOITTAUDU

MUKAAN

WWW.PAR I .ORG

5 - 9  - V U O T I A I L L E  T Y T Ö I L L E  J A  P O J I L L E

VALIOLIIGA

14 harjoitusta
4 pelitapahtumaa

HUIKEA varustepaketti!
Tapaturmavakuutus

Pelipassi
Joukkuekuva (digimuoto)

Mitali ja diplomi

I L O I S E N  K E S Ä I N E N  F U T I S K E R H O  P A L O K A N ,  S A V U L A H D E N  J A
M A N K O L A N  K E N T I L L Ä !

Hinta 
139€

Joka luukkuun Palokka-Tikkakoski- Heinälampi-Mannila -alueilla, 
mikäli postiluukussa ilmaisjakeluita ei ole erikseen kielletty.

– jakelulevikki 11.000 kpl – 
– lukijoita noin 30.000 –

Ole Palokan kasvussa mukana!
Palokka-lehtikin on.

Palokan asukkaiden määrä jatkaa kasvuaan. Suunnitteilla ja 
jo osin rakenteillakin on kuusi uutta  asuinkerrostaloa Palokan 
keskustaan ja Norolaan. Ja kun Palokan keskustan esitelty uusi 

kaava alkaa toteutua, on tulossa lukuisia uusia asuinkerrostaloja.  
Myös rakentaminen Mannisenmäellä jatkuu.

PALOKKA KASVAA JA PALOKKA LEHTI ON KASVUSSA MUKANA
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Ristikon ratkaisu

Paavo, Pate Pollari, Tyyppälän koulun 
opettaja ja rehtori 1953–1991

Lumihiutale kevyt ja pieni oli. Pakkanen sitä lem-
peästi hyväili. Tunturin tuuli sitä hellästi lennätteli. 
Yli pitkän aapasuon se lensi ja jyrkän vaaran rinnet-
tä ylös leijaili. Kaamoksen sininen hämäryys hii-

pi vaaran laelle ja sulki sen sinertävän hämärän syliin. Pieni 
tuuli hitaasti vaaran ylitti ja jyrkkää vastarinnettä alas laskeu-
tui kohti hurjaa koskea. Vaaran notkossa oli iso kalliorotko, 
missä isot vesimäärät kurjana koskena raivoisina ryntäsivät 
mahtavin kuohuin. 
Pystyt kallioseinät pitivät kosken kapeana ja vesi kuohui 

hurjana uomassa. Kosken toiselle rannalle oli kalliolle raken-
nettu tanssilava. Se oli aivan jyrkänteen reunalla. Poroaidan 
tapainen puuaita oli ihan kallion reunalla suoja-aitana, mut-
ta turhan matala se oli. Siinä olisi pitänyt olla korkea aitasei-
nä, sillä koski raivosi hurjana kymmenkunta metriä alempa-
na ja putoamisvaara oli ilmeinen.
Tanssipaikka oli erikoisuus. Kesälauantaina valssit ja tan-

got runsasta tanssikansaa lavalle houkuttelivat ja sointuvia 
kaikuja kairalle suuntasivat. Paikka oli turisteille tuttu. Sin-
ne tultiin kaukaakin. Polkuakin vaaran yli raivattiin. Portti-
kosken jymy soi taustamusiikkina ja poski oli tiukasti pos-
kea vasten.
Tuuli kantoi hiutaleen kosken kalliolle ja kätki sen vä-

häisen lumen joukkoon. Se näki kalliolla nuotion ääressä 
miehen, joka juuri lisäsi puita tuleen. Hän oli yksin. Endu-
ro-pyörä oli puuta vasten ja iso reppu sen vieressä. Miehellä 
oli makuupussi havujen päällä ja laavukangas leveänä tuulen 
suojana. Siinä oli yöpymiskohta. Makuupaikka oli turhan lä-
hellä reuna-aitaa, joka päättyi juuri nuotion kohdalla.
Miksi hän oli täällä ja näin myöhään syksyllä ja yksin ? 

Hän oli muistoretkellä. Kaksi syksyä sitten kaksoisveli oli 
kavereittensa kanssa tullut moottoripyörillä Porttipahdalle 
ja yöpynyt siellä. Iltaa istuttiin ja matkaa juhlittiin. Jossain 
vaiheessa kaksoisveli meni aidalta koskea kurkkimaan. Hän 
horjahti sen yli. Hätääntynyt huuto hukkui kosken kuohui-
hin. Syksyn mustuus koki joukon hädän ja tuskan, mutta tie-
si myös, että mitään ei ollut tehtävissä. Vasta kahden vuoro-
kauden jälkeen hukkunut löytyi alasuvannosta. Koski lisäsi 
taas uhriensa määrää, joka oli melkoinen lähinnä itsemur-
hista johtuen.
Tuli valaisi kallioita ja laavukangasta ja lämmitti istuvaa. 

Tuuli lennätti kipinöitä ja savua kosken päälle. Pieni hiuta-
le nukkui lumeen ja kaamoksen sini jäi kosken ylle kuohuja 
kuuntelemaan. Ilta vanheni, yö läheni ja moottorimies Kitti-
lään suuntasi. Porttikosken kumea kohina pimeyteen eteni ja 
metsän hiljaisuuteen kosken jylyn piilotti.

Porttipahta

  Kuokkalan Pelimannien ro-
manttinen äitienpäiväkonsert-
ti Palokan Pelimannitalolla 
sunnuntaina 8.5.klo 18.00.
Kuokkalan Pelimannien pe-

rinteinen äitienpäiväkonsertti 
tarjoaa joukon viihdemusiikin 
romanttisia helmiä mm. Os-
kar Merikannon Anninasta – 
Anssi Tikanmäen Balladiin, tai 
Veikko Samulin säveltämään 
Mun sydämeni tänne jää. Näitä 
ja muita kauniita lauluja laulaa 
Kari Hiekkavirta yhtyeemme 
säestämänä.
Isille pieneksi vinkiksi: oli-

si varsin huomaavaista, jos va-
raisitte muutaman nenäliinan 
mukaan.
Lipun hintaan kuuluu väli-

ajalla äitienpäivän kunniaksi 
kakkukahvit.

Varaukset numerosta
044 270 4250 tai 
jkl.kamu@gmail.com.

Mun sydämeni 
tänne jää  Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 

nostaa esiin ajankohtaisia tieasioita
 Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2022 on jul-
kaistu. Suunnitelmassa kerrotaan maantieverkolla tämän vuo-
den aikana tehtävistä toimenpiteistä sekä ELY-keskuksen tien-
pidon suunnittelun ja joukkoliikenteen järjestämisen taustoista 
sekä keskeisistä linjauksista.
Valtatiellä 4 investointihankkeessa Kirri-Tikkakoski rakennus-

työt jatkuvat Kirrissä sekä Kirrin ja Puuppolan välisellä rinnaik-
kaistiellä. Muutakin tehdään.
– Kuluvana vuonna teiden ja siltojen korjaushankkeiden li-

säksi Keski-Suomessa toteutetaan joukko pienempiä rakenta-
mishankkeita. Kestävän ja turvallisen liikkumisen edellytyksiä 
parannetaan mm. Äänekoskella, Muuramessa ja Jyväskylässä ke-
vyen liikenteen väyliä rakentamalla. Valtatiellä 9 rakenteilla oleva 
eritasoliittymä Himoksen kohdalla valmistuu syksyllä, ylijohtaja 
Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Päällystystyöt ja siltojen peruskorjaukset
Päällysteitä korjataan noin sadalla kilometrillä. Korjauksista yli 
puolet kohdistuu vilkkaasti liikennöidyille teille. Korjauksia teh-
dään myös jalankulku- ja pyöräilyväylillä. Sillan peruskorjauksia 
tehdään suunnitelman mukaan kymmenellä sillalla ja lisäksi pie-
nempiä korjauksia tehdään tarpeen mukaisesti.  Merkittävimmät 
käynnissä olevat siltakohteet ovat Tourulan ylikulkusillan korja-
us Jyväskylässä ja Masonjoen sillan korjaus nelostiellä Äänekos-
kella.
Kesän tietyöt käynnistyvät tänä vuonna nopeasti muuttuvassa 

markkinatilanteessa. Raaka- ja polttoaineiden hinnat ovat nous-
seet merkittävästi ja kustannustason kehittymistä edelleen on vai-
kea ennustaa. Kustannusten nousuun vaikuttavat muun muassa 
keskeisten raaka-aineiden, esimerkiksi bitumin, teräksen, kaasun 
sekä betonin saatavuus. Polttoaineen hinnannousu näkyy tienpi-

don ohella joukkoliikenteen palveluissa kustannusten nousuna.  
– Kaikesta huolimatta töitä tehdään tänäkin vuonna tieverkon 

hyväksi niin että liikenteen sujuvuus ja palvelujen saatavuus eivät 
kohtuuttomasti kärsi, toiminnanohjauspäällikkö Tiina Lammin-
mäki Keski-Suomen ELY-keskuksesta vakuuttaa.

Ohjelma tarkentuu kustannustason pohjalta
Vuonna 2022 tienpitoon ja joukkoliikennepalvelujen ostoon on 
ELY-keskuksella käytössä 52 miljoonaa euroa, josta 45 miljoo-
naa euroa käytetään maanteiden hoitoon, korjauksiin ja pieniin 
parantamishankkeisiin. Kustannustason nousun johdosta pääl-
lysteitä ja siltoja pystytään korjaamaan vähemmän kuin vuonna 
2021, ja maanteiden korjausvelan määrä kasvaa. Korjausohjel-
mia tarkennetaan kesän alussa talven jälkeen havaittujen korja-
ustarpeiden, kuntomittauksien ja tarkentuvan kustannustason 
pohjalta.

 Jyväskylän seurakunta juhlistaa touko-
kuussa kummiutta 
Vuosittain juhlittava valtakunnallinen kummipäivä muistuttaa 
kummisuhteen tärkeydestä. Kummi on turvallinen aikuinen lap-
sen elämässä, ja parhaimmillaan kummin ja kummilapsen välille 
syntyy elinikäinen ystävyyssuhde. Kummin tärkeää tehtävää voi 
toteuttaa monella tavalla. 
– Lapsen ja kummin suhde on parhaimmillaan yksi elämän 

tärkeimmistä ihmissuhteista, jolle kannattaa antaa aikaa. Kan-
nustamme kaikkia kummeja viettämään Kummipäivää kummi-
lastensa kanssa, sanoo nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntija 
Janne KippolaJyväskylän seurakunnasta. 
Jyväskylän seurakunta juhlistaa kummiutta ja kutsuu kummin 

ja kummilapsen viettämään yhteistä aikaa jalkapallon Kummiot-
telun tai Kummipiknikin parissa. Tapahtumat järjestetään yhteis-
työssä muiden kaupungin toimijoiden kanssa.  
Lauantaina 7.5. klo 17 kummi ja kummilapsi pääsevät seuraa-

maan jalkapallon Kummiottelua JJK vs. RoPS Harjun Stadionilla 
kymmenen euron yhteishintaan. Stadionilta löytyy myös seura-
kunnan toimintapiste kello 16 alkaen. 
Kummipiknik kutsuu aikavälillä 16–21.5.retkelle keväiseen 

luontoon. Valmiin eväskassin voi ostaa Teeleidistä tai Wilhelmii-
nan konditoriasta 20 euron hintaan. Lisäksi Yläkaupungin Yössä 
lauantaina 21.5. klo 10–17 voi lainata vilttejä ja pelivälineitä seu-
rakunnan Silmu-tilasta osoitteesta Kilpisenkatu 8.

Uutislyhyet Uutislyhyet

Seuraava Palokka-lehti
 ilmestyy torstaina 12.5.
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Tapahtumakalenteri

Kirkolliset

ILMASTOINTI- JA SISÄILMAHUOLTOA
Ilmanvaihtokanavien säätöä
Rakennusten energiatalous kohdalleen ja 
sisäilman laatu paremmaksi. Tarkastuksilla 
asumismukavuutta ja parannettua kiinteistön 
rakenteiden kestävyyttä.

Ilmanvaihtokanavien puhdistusta
Puhdasta hengitysilmaa. Suodattimien vaihtoa 
ja lämmöntalteenottokoneen puhdistuksia. 
Tarvittaessa myös desinfiointia.

MUISTA VUOSI-
NUOHOUKSET!

NUOHOUS- JA ILMASTOINTIPALVELU RÄTYNUOHOUS- JA ILMASTOINTIPALVELU RÄTY

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
 0500 548 882  www.nuohousjailmastointipalveluraty.fi

Reima Rasinaho
Kiinteistönvälittäjä LKV
Kaupanvahvistaja
puh 041 458 9205
reima.rasinaho@habita.comHS

Suuhygienisti
Tarja Kuula

HS HS
Ajanvaraus 014 211 665 | hammassirkku.fi

Tiesitkö, että saat 
Hammassirkusta 
hammashoidon myös 
nukutuksessa?

Nukutuksessa suusi 
voidaan hoitaa kerralla 
kuntoon hammaskiven 
poistoa myöten - ilman 
stressiä. 

Lue lisää 
hammassirkku.fi tai 
soita 014 211 665.

Pelottaako 
hammaslääkäri  
tai odottaako 
suussa isompi 
remontti?

Hammaslääkäri 
Miki Hyvärinen

RAHOITUS
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TERVETULOA EDULLISILLE  
VANNE- JA RENGASKAUPOILLE

RENGASLIIKE
Härkökuja 7, 40530 JYVÄSKYLÄ 
P. (014) 374 1435 • Ark. 8–17

Osta nyt, saat laskun 
vasta elokuussa 2022! 
Kampanja aika 1.3-15.5.2022

TIKKAKOSKEN KIRJASTO
• Viikolla 20 (16.-22.5) järjestetään Tikkakos-
ken kirjastossa Tietovisa kirjoista lapsille 
ja nuorille. Tule testaamaan kuinka hyvin 
löydät vastaukset kirjoihin liittyviin kysy-
myksiin. Visaan pystyy osallistumaan joka 
päivä myös omatoimiajalla eli klo 8-21. Osallistujien kesken arvotaan 
viikon päätteeksi leffalippuja.
• Ma 23.5 klo 17.00 Tikkakosken kirjaston lukupiiri. Kirjana Dion Leonard: 
Gobi – Tositarina pienen koiran uskomattomasta matkasta. Lukupiiri 
pidetään Tikkakosken nuorisotila Nuotikassa, Kirkkokatu 3, 41160 Tikka-
koski. Kulku nuorisotilaan alapihan kautta. Tervetuloa mukaan!

Vuosihuollot ja 
rännien tyhjennykset 

alueellasi

Onko huolesi jo katossa?
- Ei huolta huollamme kattosi!

TEE TILAUS
SIVUILTAMME
huoltonen.fi
TAI SOITA
p. 050 31 21 800

Toimintaa lapsille, 
nuorille ja aikuisille

Kaikki Kunnossa!  –  JKU.fi

SUOMEN SUURIN 
YLEISURHEILU-

KOULU

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu 15.5. 
mennessä osoitteessa 

www.jku.fi

KASTETUT:
Aatu Matias Arola
Leevi Niilo Akseli Erola
Noel Onni Elmeri Hagman
Milja Sofia Marjatta Halinoja
Seela Sofia Alexandra Heikkinen
Hilma Helmiira Hirvonen
Kreeta Iida Hanna-Liisa Järvenpää
Anni Leila Maria Jääskeläinen
Aake Pekka Topias Kaunismaa
Vikke Juhani Kolhonen
Viljami Helmer Kolhonen
Taneli Eino Johannes Kurkela
Emil Kalervo Laukkala
Iisak Lennart Lohi
Sohvi Elisa Anneli Lätti
Aada Anna Amanda Löfgren
Kaisa Amanda Ester Partio
Meeri Matilda Puranen
Alexa Elisabet Raudsepp

Eino Sakari Riihinen
Roope Anton Ruohonen
Aada Aino Emilia Sipilä

KUOLLEET:
Marjatta Heimovala 94 v
Liisi Mirjam Reiman 94 v
Heikki Edvard Reiman 89 v
Ulla Maria Hannonen 89 v
Ismo Jere Lintunen 82 v
Sirkka Liisa Kontro 82 v
Raija Irmeli Lehtonen 82 v
Laila Kaarina Nieminen 81 v
Kauko Olavi Kuusjärvi 81 v
Jorma Kalevi Tourunen 79 v
Risto Matias Junnila 74 v
Jari Ensio Huttunen 42 v

” On alettava läheltä,
jotta päästäisiin kauas.”

(Jiddu Krishnamurti 1895- 1986, 
intialainen filosofi ja elämäntaidon opettaja)

Ilmoittaja, aloita läheltä, 
aloita lähilehdistä.

Hyvää äitienpäivää!
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SÄÄSTÄT RAHAA JA SAMALLA AUTAT

EDULLISESTI JA EKOLOGISESTI
Palokka, Kirri, Kirrinpolku 5 • 040 146 0641

Palvelemme ma - pe 10-18, la 10-15

Keskussairaalantie 20.
Avoinna ma-pe 8-19, la 10-16

puh. 010 271 6890
kyllonapteekki@apteekit.net www.kyllonapteekki.fi

AUTOTALLINOVI-
REMONTTI
Vaivattomasti Turnerilta!

• Nosto-ovet • Kippiovet • Pariovet

Turner-edustajasi
JOEL KINNUNEN

044 5639 890
joel.kinnunen@turner.fi 

Kysy kampanjaedusta!

UUSI  MYYMÄLÄ 
on AUKI!

TAMPERE
Kuokkamaantie 4

www.tamrex.fi TAMREX OY
TAMPERE
Turvesuonkatu 7 
p. 03 3142 1522

JYVÄSKYLÄ
Alasinkatu 5
p. 03 3142 1565

LAHTI
Ansiokatu 2
p. 03 3142 1545

TURKU
Leipäläntie 71
p. 03 3142 1555

PORI
Satakunnankatu 38
p. 03 3142 1530

HÄMEENLINNA
Parolantie 10 
p. 03 3142 1560

VANTAA
Tikkurilantie 68
p. 03 3142 1505

ESPOO
Koskelontie 15
p. 03 3142 1507

UUSI  3.0 6972
SNICKERS WORKWEAR 
FlexiWork 3.0 -työhousut
NYT IRROTETTAVILLA RIIPPUTASKUILLA
Enemmän joustavaa ja kestävää kangasta. Irrotettavat 
riipputaskut ja uusi takataskujen sijoitus. Edistykselliset 
vetoketjulliset tuuletusaukot reisien sisäpuolella. 
Enemmän mukavuutta, toimivuutta ja liikkumisvapautta.

Lisäksi kaikki tutut toiminnalliset ratkaisut: vartalon liikkeitä 
seuraava 3D-muotoilu, esitaivutetut lahkeet, KneeGuard®-
polvisuojajärjestelmä, 
toiminnalliset taskut, 
laaja kokovalikoima.

194 €

/5804
/0404

art 2818/0400 
arvo 55 €

SNICKERS Workwear 
collegepaita puolivetoketjulla
Kestävä paita on valmistettu pehmeästä 

ja mukavasta puuvilla-polyesterikankaasta. 
2x2 resorireunus kauluksessa, hihansuissa 

ja helmassa. Materiaali: 80 % puuvillaa, 
20 % polyesteriä, 300 g/m².

Kun ostat mitkä tahansa 
normaalihintaiset 

Snickers Workwear 
FlexiWork -työhousut, 

saat tämän PAIDAN

IL
M
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EK
SI

Kun tyydyt 
vain 

parhaaseen!
Parhaat housumme 

ovat nyt vielä paremmat!
UUSI 
SNICKERS WORKWEAR 
FlexiWork 3.0 -työhousut
NYT IRROTETTAVILLA RIIPPUTASKUILLA
Enemmän joustavaa ja kestävää kangasta. Irrotettavat 
riipputaskut ja uusi takataskujen sijoitus. Edistykselliset 
vetoketjulliset tuuletusaukot reisien sisäpuolella. 
Enemmän mukavuutta, toimivuutta ja liikkumisvapautta.

Lisäksi kaikki tutut toiminnalliset ratkaisut: vartalon liikkeitä 
seuraava 3D-muotoilu, esitaivutetut lahkeet, KneeGuard®-
polvisuojajärjestelmä, 
toiminnalliset taskut, 
laaja kokovalikoima.laaja kokovalikoima.

Kun ostat mitkä tahansa 

Snickers Workwear 
FlexiWork -työhousut

saat tämän 

Kun tyydyt 

parhaaseen!
Parhaat housumme 

ovat nyt vielä paremmat!

Pääkangas: 100 % Ripstop-polyesteriä, 
josta 36 % Sorona® -kuitua 
(uusiutuvasta kasvimateriaalista 
valmistettu polymeeri), 225, g/m².

Joustokangas: 88 % polyamidia, 12 % 
elastaania, 275, g/m².

Vahvike 1: 100 % CORDURA® 205 g/m².
Vahvike 2: 100 % CORDURA®, 320 g/m².

Neljään suuntaan 
joustavat paneelit 

haaroissa ja takaosassa

Vetoketjulliset 
tuuletusaukot 

verkkomateriaalista

Kestävä ja joustava 
Ripstop-kangas

KneeGuard Pro 
-polvisuojajärjestelmä

Stretch Cordura 
-vahvikkeet polvissa

Irrotettavat riipputaskut 
Cordura-materiaalista

Vahvistettu 
lahkeen alaosa

Heijastinnauhat 
lahkeiden takaosassa

Työkalulenkit oikeassa 
riipputaskussa

Mittatasku,
puukkopidikkeen kiinnitysnappi,
tasku pitkälle ja lyhyelle kynälle
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176 €
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Full-Stretch- 
työhousut 
irrotettavilla 
riipputaskuilla
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Hinnat sisältävät alv:n 24 % ja ovat voimassa toistaiseksi.


