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 O2-Jyväskylä kunnioitti pitkän uransa 
viime kevääseen päättäneen Tanja Mati-
laisen uraa jäädyttämällä tämän pelinume-
ron 40. Lauantaina 15.10.2022 jäädytetty 
pelipaita kruunasi Matilaisen poikkeuksel-
lisen pitkään jatkuneen uran O2-Jyväsky-
län naisten edustusjoukkueen maalinsuulla 
ja nosti hänet samalla 20-vuotiaan seuran 
legendojen joukkoon. Matilainen pela-
si uransa aikana salibandyliigaa ja uusit-
tua F-liigaa kaikkiaan 16 kautta. Urallaan 
Happeeta ja O2-Jyväskylää edustanut Ma-
tilainen ehti pelata kaikkiaan 281 liigaotte-
lua ja lisäksi hänelle kertyi otteluita myös 

naisten 1. divisioonassa. Palkintokaappiin 
hän keräsi Suomen mestaruus hopeaa kau-
della 2008–2009 ja pronssia kaudelta 2013–
2014. Lisäksi hän saavutti Suomen Cupin 
mestaruuden vuonna 2002.
-Uskomaton fiilis. En olisi aikanaan uraa 

aloittaessani osannut arvata, että oikeasti 
joskus pelinumeroni jäädytetään. Olen to-
della kiitollinen seuralle tästä kunnianosoi-
tuksesta, Matilainen kiittelee.
Seremonian jälkeisessä ottelussa O2-Jy-

väskylä kohtasi Helsingin Jokerit. Amppa-
rit johtivat ottelua neljään otteeseen ja vii-
meisteli yksi toisensa jälkeen kauniimpia 

maaleja, mutta Jokerit on-
nistui aina tulemaan rin-
nalle. Lopulta ottelu venyi 
jatkoajalle tasatilantees-
sa 4-4 ja Amppareiden oli 
tyytyminen yhteen pistee-
seen, kun reilun minuu-
tin jatkoajan pelaamisen 
jälkeen Jokerit onnistui 
viimeistelemään illan vii-
dennen maalinsa ja vei 2 
pistettä Helsinkiin. 

-Joudumme tällä hetkellä tekemään ai-
ka paljon töitä yhden maalin eteen ja pal-
kintoa ei ole ollut tullakseen. Taistelu kui-
tenkin jatkuu ja luotamme vahvasti omaan 
prosessiimme. Meillä on paljon asioita, joi-
ta voimme edelleen parantaa, kommentoi 
päävalmentaja Jaakko Saavalainen.

O2-Jyväskylä jäädytti maalivahti 
Tanja Matilaisen pelipaidan - 
Jokerit O2-Jyväskylän naisten pelin
Teksti Jesse Järvinen, kuvat Esa Jokinen

Tanja Matilainen 

Louna viimeistelee.

TAULUMÄEN KIRKKO
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ilman korttia 38€ (sis.toim.kulut)
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Erkki Keiskoski

Kaikki rakkaus
ihmiselle annettu
aivan turhaanko?
Ihmistä ohjaa viha
syntylähteenään pelko.

Inger

Levin eturinne pari viikkoa sitten.

KIIRE TALVEEN
Eri puolella Suomea on avattu jo puolenkymmentä hiihto-
latua menneen talven varastoiduista lumista työstettynä. Ly-
hyimmät vain noin puolen kilometrin mittaisia.
Laskettelurinteitä on auki ainakin Levillä ja Rukalla. Van-

han lumen kesähelteet kestävään varastointiin on kehitetty 
aikaisempia suojaavampia keinoja. 
Pari viikkoa sitten käväisin Levillä ja näin tuon eturintee-

seen rakennetun ehkä noin pari metriä paksun lumirännin, 
joka vesisateessa näytti aika lohduttomalta. Paksu lumivalli ja 
ympärillä mustaa muraa. Lakettelelijoita kuitenkin oli jo mel-
koisesti, vesisateesta huolimatta.
Omakotiasujana vieläkin muistan viime talven runsaan lu-

mentulon ja jatkuvat lumityöt.
Niinpä en lainkaan ymmärrä miksi pitää yrittää kiirehtiä 

talvea. Kyllä se sieltä tulee ja aivan tarpeeksi pitkä siitäkin tu-
lee ja luminen. Uskokaa vaan.

Muista lehdistä

Esimerkiksi 
Saksassa käteisen 
käyttö alle 50 
euron ostoksissa 
on maan tapa.

Suomi ei ole valmis luo-
pumaan käteisestä 
rahasta
Suomi on edennyt digitalisaation etu-
joukossa, ja käteisen rahan käyttö on 
vähentynyt viime vuosikymmenen ai-
kana maassamme merkittävästi. Kätei-
sellä on silti yhä tärkeä merkitys yhte-
nä maksuvälineenä muiden joukossa, 
myös Suomessa.
Noin puolelle miljoonalle suomalai-

selle käteinen on ainoa saatavilla oleva maksuväline. Esimer-
kiksi useille vanhuksille, nuorille ja luottotietonsa menet-
täneille kansalaisille käteinen on arjen sujumisen elinehto. 
Huoltovarmuuden näkökulmasta on edelleen tärkeä säilyt-
tää rinnakkain useita eri maksuvälineitä.
Myös Suomeen tulevat turistit käyttävät hyvin yleisesti esi-

merkiksi kahviloissa käteistä rahaa. Suomi-kuvan kannalta 
ei ole mairittelevaa, jos kahvilat kieltäytyvät palvelemasta kä-
teistä rahaa tarjoavia asiakkaita. 

Risto Lepo/HS

 Tikkakosken kyläyhdistys 
ry järjestää yhteistyössä MLL 
Tikkakosken, Tikkakosken 
Helluntaiseurakunnan, Suo-
men Ilmavoimamuseon sekä 
paikallisten yritysten kanssa 
valon viikonlopun 28.-30.10. 
Viikonlopun aikana Tikkakos-
kella näytetään lisäksi Jyväs-
kylän kaupungin kulttuuri- ja 
osallisuuspalveluiden ja Kes-
ki-Suomen elokuvakeskuksen 
järjestämänä tämän syksyn en-
si-iltaelokuvia.
Valon viikonlopun tarkoi-

tus on luoda syksyn pimeyteen 
tunnelmaa ja tuoda omalle ky-
lälle touhua ja tapahtumaa kai-
kenikäisille yhteistoimintana 
alueen eri toimijoiden kesken. 
Tavoitteena on saada kyläläi-
siä osallistumaan sekä tarjolla 
oleviin tapahtumiin että luo-
malla omiin koteihin ja piha-
piireihin tunnelmaa valoilla ja 
kynttilöillä. 

Valon viikonlopun aloittaa 
perjantaina 28.10. kyläyhdis-
tyksen sytyttämät ulkotulet 
Kirkkokadun vartelle klo 17. 
Ilmavoimamuseolla lamput 
sammuvat klo 17-19 väliseksi 
ajaksi ja hiukset pystyyn nos-
tattava tarina johdattaa väen 
kummituskäytävän läpi. Ta-
pahtuma sopii pienille lapsille 
ja kaikille lapsenmielisille. Ot-
takaa mukaan omat taskulam-
put! Tapahtuma on maksuton. 

Keskustan liikkeistä muka-
na ovat Kukkapalvelu Calla, 
Tikkakosken Hius-soppi ja Pu-
tiikki Fanni, Leipomo-Kahvi-
la Herkkulauantai, K-market 
Tikkari ja Ravintola Pizzeria 
Labella. Luvassa on normaalia 
pitempään aukioloa ja erilaisia 
tarjouksia. Tutustukaa liike-
kohtaisiin tarjouksiin kyseis-
ten yritysten sivustoilta ja tu-
lemalla mukaan perjantai-illan 
viettoon omalle kylälle!

Lauantaina 29.10. Tikkakos-
ken yläkoulun kulttuurisalissa 
(Koulukatu 10) elokuvatapah-
tumassa on luvassa elokuvia ja 
ohjelmaa. Päivä alkaa klo 10-12 
ilmaisella lasten halloween-ta-
pahtumalla, jossa mukana 
mm. kasvomaalausta, onnen-
pyörä, teemapukeutumista, 
hattutyöpaja ja Mimosa-eloku-
vaesitys klo 11. Mimosa-noita 
on rakastetun kuvittaja Camil-
la Mickwitzin hahmo ja tuttu 
kuvakirjoista. Mickwitzin tuo-
tantoon pääsee syksyn aikana 
tutustumaan myös Jyväskyläs-
sä järjestettävässä näyttelyssä. 
Mimosa-animaationäytökseen 
on ilmainen sisäänpääsy, sopii 
kaiken ikäisille (kesto 27 min.)
Tapahtuma jatkuu kahdella 

uutuusleffan esityksellä. Koko 
perheen elokuva Kätyrit: Grun 
tarina (K7, 88 min) nähdään 
klo 15.30. Kätyrit-animaatio-
elokuvasarja jatkuu tällä kertaa 

tarinalla siitä, miten maailman 
mahtavin superroisto tapaa 
apulaisensa kätyrit, luo eloku-
vamaailman ilkimysmäisim-
män joukkion ja ottaa yhteen 
hurjan rikollismahdin kanssa.
Viimeisenä nähdään Mika 

Kaurismäen ohjaama Mielen-
säpahoittaja Eskorttia etsimäs-
sä (K7, 109 min). Näytös alkaa 
klo 18. Road movie -tyyppi-
sessä elokuvassa Mielensäpa-
hoittaja matkustaa Saksaan et-
simään sitä yhtä ainoaa oikeaa 
Ford Escortia. Pojista ei ole 
apua etsinnöissä, mutta Sak-
sasta löytyy velipoika Tarmo. 
Mielensäpahoittajan roolissa 
on Heikki Kinnunen ja Tarmoa 
näyttelee Kari Väänänen. Elo-
kuva perustuu Tuomas Kyrön 
samannimiseen kirjaan.
Liput ensi-iltaelokuviin 

maksavat 10 € netistä https://
ksek.fi/ tai ovelta (kortti tai 
käteismaksu). Lastentapahtu-
massa sekä elokuvanäytöksis-
sä paikalla on MLL Tikkakos-
ken kioski ja kahvio (käteinen 
ja Mobilepay). Ostamalla leffa-
herkut ja kahvittelemalla pai-
kan päällä tuette paikallisyh-
distyksen toimintaa alueen 
lapsiperheiden hyväksi. 
Elokuvatapahtuman jär-

jestävät Keski-Suomen elo-
kuvakeskus sekä Jyväskylän 
kaupungin kulttuuri- ja osal-
lisuuspalvelut. Lastentapahtu-
man järjestämisessä on muka-

na MLL Tikkakoski.

Sunnuntaina 30.10. Tikkakos-
ken Helluntaiseurakunta tar-
joaa kaksi ilmaista elokuvanäy-
töstä (Koivulammenkatu 1).
Klo 12 nähdään vuonna 

2021 julkaistu perhe-elokuva 
JP ja murtovaras (K7),jossa Ol-
li, Ruttu ja Minni perustavat sa-
lapoliisitoimiston. Sallikkalan 
kuntaa piinaa sarja murtovar-
kauksia ja lapset uskovat näh-
neensä varkaan itse teossa. He 
päättävät ratkaista jutun, kun-
han vanhemmat eivät saa tie-
tää. Näytöksen jälkeen on me-
hutarjoilu.
Klo 17 nähdään War room 

(K7), joka on huumorintäytei-
nen ja sydämellinen kertomus 
rukouksen voimasta ja siitä, 
miten se vaikuttaa ihmisen ko-
ko elämään. Näytöksen jälkeen 
on kahvitarjoilu.

Kyläyhdistys kannustaa kylä-
läisiä osallistumaan valon vii-
konloppuun sytyttämällä kau-
sivaloja, ulkotulia ja kynttilöitä 
luomaan tunnelmaa viikon-
loppuun ja valaisemaan syksyn 
iltoja. Tervetuloa mukaan va-
lon viikonlopun tapahtumiin! 
Muutokset ovat mahdolli-

sia. Seuratkaa ilmoittelua Face-
book Tikkakosken kyläyhdis-
tys ry ja www.tikkakoski.fi

Valon viikonloppu Tikka-
koskella 28.-30.10.2022

Katiska

pikkujuttu

Kun pikku mies tulee yökylään pa-
riksi yöksi, se on odotettu tapahtu-
ma. Kaikenlaista tulee ottaa huo-
mioon: lempiruokia, herkkuja, 

sopivia astioita, retkisängyn pystytys, leluva-
raston esiin kaivaminen, piirrustus- ja maa-
lausvälineet jne.

Sitten hän tuli  -ja oli paljon kerrottavaa ja 
jaettavaa. Oli hänellä myös pari repullista 
vaatteita ja leluja mukana. Oli myös amme 
ja kottikärryt varalta. Kun hän saapui, niin 
intensiivinen toiminta alkoi. Siinä mummo 
ja pappa silminnähden hetkessä nuortuivat.
Parasta papan kanssa oli kun korjattiin 

kauko-ohjattavaa autoa  -ja saatiin se toimi-

maan!
Mummon kanssa leivottiin pipareita ja 

piirrettiin ja maalattiin rosvo-poliisi -seik-
kailuja. Pipareita riitti maistiaispussilliset 
myös isille ja äidille.
Kävimme lisäksi retkellä metsässä ja vie-

lä hautausmaalla. Sinne veimme kukkia ja 
kynttilän sekä järjestelimme valkoisia kiviä.

Sitten pikku mies palautettiin lähtöpaikalle 
takaisin. Tuli kotiin niin hiljaista  - ja pappa 
meinasi kaataa kahvia juomalasiin ja mum-
mo laittaa likaisia astioita kaappiin...
Sellaisia vaikutuksia oli.
Pituinen se.

MAHDOTON MAHDOLLISEKSI

Lukijan runo

Kerro että,
ei lopullista.
Viileää tätä,
ole ainaista.
Tulet sä aikanaan,
kai vielä tavataan.

Kerro tähän,
edes vähän.
Et kokonaan,
jätä ollenkaan.
Vain kylmään kulkemaan,
kai vielä tavataan.

KAI VIELÄ TAVATAAN
Jos hetken nukut,
mutta saavut.
Ennemmin tai 
myöhemmin,
siihen takaisin.

Lupaathan tuosta,
paluusta.
Kun lämpösi,
taasen tuntisi.
Jolloin jäät olemaan,
kai vielä tavataan.

Syksyn kolean,
hyisen talven ajan.
Kun koittaen saa kevät,
luoksehan riennät.

Reijo Lahti
Palokka

Kun tiedät/hoksaat/
havaitset 

jutunarvoisen asian, 
vinkkaa meille 

toimitus@palokka-lehti.fi

Juttuvinkkejä 
otetaan

 vastaan!
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 Havainnoissa ensilumen sa-
tamisajankohta on määritelty 
siten, että maassa on aamulla 
vähintään yhden senttimetrin 
paksuinen lumipeite. Ensilu-
meksi ei ole laskettu edellisenä 
iltana tai yönä satanutta lun-
ta, joka on sitten ehtinyt sulaa 
aamun havaintoajankohtaan 
mennessä pois. Määrittely vas-
taa Ilmatieteen laitoksen mää-
ritelmää ensilumesta.

Milloin Palokkaan tulee 
ensilumi?
Havaintojakson aikana  Pa-
lokkaan  on satanut ensilumi 
keskimäärin lokakuun lop-
puun mennessä (27.10.). Var-
haisin ajankohta ko. aikana oli 
5.10.1998 ja myöhäisin 21.11. 
(2011 ja 2020). 
Jos tarkastellaan diagrammis-

ta havaintojakson ensimmäistä 
puoliskoa (1990-2005) niin en-
silumi satoi keskimäärin 23.10. 
ja jälkimmäisellä puoliskolla 
(2006-2021) 1.11.. Ensilumen 
satamisajankohdan siirtyminen 
myöhemmäksi näkyy selkeästi 
myös diagrammin trendiviivas-
sa (punainen täpläviiva). Ilmas-
to-olojen lämpeneminen on siis 
selvästi nähtävissä jo näinkin ly-
hyessä havaintosarjassa.
Ilmatieteen laitoksella vi-

ralliset vertailujaksot ovat 30 
vuoden ajalta. Jakso on riittä-
vän pitkä, jotta yksittäinen, sää-
oloiltaan poikkeava vuosi ei vai-
kuta kovin paljon keskiarvoon. 
”Uuden vertailukauden eli 

1991-2020 jakson Suomen keski-
lämpötila on noin 2,9 astetta, mi-

kä on noin 0,6 astetta edellistä eli 
1981-2010 jaksoa lämpimämpi. 
Vuosien 1961-1990 jaksoon ver-
rattaessa on keskilämpötila nous-
sut jo noin 1,3 astetta. Suurinta 
muutos on ollut joulukuussa, pie-
nintä kesä- ja lokakuussa” (Ilma-
tieteen laitos).
Ensilumi sulaa usein hy-

vin nopeasti, ja sitä voi seura-
ta useita räntä- tai lumisatei-
den jaksoja. Pysyvä lumipeite 
tulee Suomessa Ilmatieteen lai-
toksen mukaan noin 1-1,5 kuu-
kautta ensilumen satamisesta. 

Lintuja muuttamassa ja 
vaeltelemassa
Lämmin eteläinen ilmavirtaus 
on hillinnyt pohjoisessa pesi-
vien lintulajien muuttoa. Syys-
kuun lopulla oli valtava kur-
kien muuttoinvaasio. Tuolloin 
Uudenmaan yli lensi yhden 
vuorokauden (20.9.) aikana n. 
50 000 kurkea (BirdLife).
Sen sijaan hanhien ja mui-

denkin arktisten lajien muutto 
on ollut hidasta. Tätä kirjoitet-
taessa on ilmavirtausten suun-
ta vielä etelästä, mutta viilene-
vää on hetkeksi luvassa aivan 
lähiaikoina. Pohjoiseen kään-
tyvät virtaukset edesauttavat 
arktisten lajien syysmuuttoa. 
Vuosi sitten syksyllä oli ai-

van mahtava pihlajan- ja met-
sämarjojen sato. Tilhiä, rastai-
ta, taviokuurnia ja muitakin 
marjoja ravinnokseen käyt-
täviä lintuja oli paljon. Nyt 
on tilanne aivan toisenlainen. 
Pihlajalla oli erittäin huono 
marjavuosi, joka näkyi myös 

huonolaatuisena omenasatona 
pihlajanmarjakoin takia.
Ensimmäisiä pieniä, ruokaa 

hakevia tilhiparvia on näkynyt 
jo Palokankin seudulla, mutta 
ei viime vuotisen invaasion kal-
taisia. Kun pihlajissa ei ole mar-
joja, niin jopa omenat ovat kel-
vanneet niille naposteltaviksi. 
Myös metsissä on nähty til-

hiä hakemassa mm. variksen-
marjoja ravinnokseen. Kotipi-
hamme orapihlajien marjatkin 
hävisivät yhdessä vuorokau-
dessa rastaiden ja tilhien pa-
rempiin nokkiin.

Retkikohteena Hyyppäänvuori
Jos kauniin kuulaana syysaa-
muna tuumailet, mihin voisit 

tänään suunnata retkesi, niin 
yhtenä vaihtoehtona voisi olla 
Lievestuoreenjärven rannalla 
sijaitseva Hyyppäänvuori, jo-
ta myös Keski-Suomen Kolik-
si tituleerataan.  Sinne on Palo-
kasta matkaa n. 40 kilometriä; 
ensin Saviolle ja siitä Puttolan-
tietä n. 9 kilometriä partiolais-
ten laittamia opasteita seura-
ten.
Hyyppäänvuori kohoaa n. 

80 metriä läheisen Lievestuo-
reen järven pinnasta. Vuoren 
laelle johtaa P-paikalta merkit-
ty polku eteläpuolen loivempaa 
rinnettä pitkin. Matkalla voit 
nähdä harvinaisia lehmuk-
sia, komeita siirtolohkareita ja 
valtavan aihkin, vanhan kilpi-

kaarnaisen männyn.
Vuoren laelle päästyä-

si avautuu sieltä aivan huikea 
maisema koilliseen Lieves-
tuoreenjärvelle. Niemen ran-
tametsässä voit nähdä suuren 
männyn latvassa kalasääsken 
valtaisan risupesän. Suoraan 
jyrkänteen alapuolella kimal-
telee pieni Karhulampi, jonka 
rannalla on Lievestuoreen par-
tiolaisten komea kelokämppä. 
Jos uskallusta riittää, voit 

ryömiä vuoren rinteen puoli-
välistä alkavaan luolaan, joka 
johtaa ylös vuoren päälle. Luo-
la on pituudeltaan noin kym-
menen metriä.  Luolassa on pi-
meää ja kalliohalkeamia, joten 
taskulamppu on hyvä lisäva-

ruste. Ison retkirepun voit suo-
siolla jättää pois, sillä paikoin 
luola on niin ahdas että reppu 
selässäsi et luolaa läpäise. 
Mistä nimi Hyyppäänvuo-

ri voisi olla peräisin?  Suomen 
kielen professori Kaisa Häk-
kisen kirja ”Linnun nimi” (Ka-
risto 2004) voisi antaa siihen 
vastauksen. Vanha kansa on 
käyttänyt huuhkajasta nimeä 
hyyppiä tai hyypiä. Ja kun sei-
sot Hyyppäänvuoren alarin-
teellä ja katsot ylös kalliopah-
dalle, niin voit sielusi silmin 
nähdä tulisilmäisen huuhka-
jaemon istuvan pahdan reu-
nalla poikasiaan suojellen. 
Siispä retkelle hyyppiän koti-
konnuille!
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ENSILUMI PALOKASSA (Terttumäki)VUOSINA 1990-2021 

Ensilumia odotellessa
Markku Tossavainen

Hyyppäänvuoren eteläsivulla, vuoren laelle johtavan polun 
varrella kasvaa valtava aihki eli kilpikaarnainen mänty, jolla 
olisi varmasti paljon kerrottavaa meille ihmisille elämänsä 
vuosisadoilta!

Pian on lähellä se ajankohta, jolloin maahan sataa ensilumi 
ja se pääsee ”yllättämään jälleen” renkaiden vaihtoa pohti-
van autoilijan. Oheiseen diagrammiin on koottu ensilumen 
satamisen ajankohta Palokan Terttumäessä vuosina 1990-
2021. Tiedot perustuvat omiin merkintöihin kotipihamme 
”epäviralliselta sääasemalta”.

Diagrammissa on kuvattu ensilumen tulo Palokkaan (Terttumäki) vuosina 1990-2021. Diagrammiin laitettu punainen tren-
diviiva kuvaa ilmaston lämpenemisen myöhäistävää vaikutusta ensilumen satamisajankohtaan.

Laukaan Hyyppäänvuoren laelta avautuva maisema koilliseen Lievestuoreenjärven selälle. Vuori kohoaa noin 80 metriä 
järven pinnasta. Pohjoisen sivu on jyrkkää kalliorinnettä ja etelän ”suojasivu” loivempaa, paikoin kallioiden ja moreenin 
kuvioimaa rinnemaastoa, jonka suojassa kasvaa mm. villilehmusta.
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a matkapojat.fi • p. 010 2323 200 •  Hintoihin lisätään polttoainemaksu • Tilausajokuljetus lisämaksusta

Palvelumaksu 0€/netistä, muutoin 12€/varaus. 
Paikkoja rajoitetusti.  Artistit sitoumuksetta.

TILAUSAJOLLA SUORAAN SATAMAAN ! 

HotellimatkalleRisteilylle

REITTIÄ: Vaajakoski-Jyväskylä-
Keljonkangas-Muurame-
Korpilahti-Jämsänkoski-Jämsä

PÄIVÄ TUKHOLMASSA-RISTEILY
2 yötä laivalla, päivä Tukholmassa

ke 8.11., ke 16.11., to 8.12.
Viking Gabriella
 alk./Inside4-hytti  66€
ke 8.11., ke 16.11., to 8.12. 
Silja Symphony
 alk./B4-hytti  70€
Bussi on mukana Tukholmassa ja 
tilausajokuljetuksen ostaneille 
hintaan sisältyy kuljetus Tukholman 
keskustaan ja Djurgårdenille!

TALLINNAAN
sis. laivamatkat ja hotellimajoitus 
2hh aamiaisin.
Viking XPRS
2 yötä pe-su  -bussi mukana!
pe 4.11, 25.11, 9.12.
  alk./hlö 2hh 114€
Tallink Shuttle
2 yötä  -bussi mukana!
ti 29.11., pe 2.12.
-Jämsän kautta ti 8.11, pe 11.11. 

 alk./hlö 2hh 119€

REITTIÄ: Jyväskylä-Vaajakoski-
Toivakka-Leivonmäki-Joutsa-
Hartola-Heinola-Vierumäki8.11. Marion Rung

 – Uudistuksen kokeneen 
Scandic Hotelli Laajavuo-
ren keilaradan käyttäjät ovat 
tyytyväisinä ottaneet radoil-
le tehdyt uudistukset vastaan, 
kertoo Spa Manager Marjut 
Valkonen.
Ratojen tekniikkaa ja huol-

tovarmuutta on parannettu. 
Samoin valaistus on uusittu 
tosi näyttäväksi.
Tyytyväisiä keilaajia oli pai-

kalla juuri oli mm. tamperelai-
set Viktor ja Marina Salmela, 
jotka olivat syyslomalla palok-
kalaisen isoäitinsä Anna-Liisa 
Huttusen luona.

Marjut Valkonen kertoi 
myös, että Suomen keilaajien 
maajoukkue on tulossa muu-

tamaksi päiväksi harjoittele-
maan Laajavuoreen.

Uudistunut 
Laajavuoren keilarata 
kasvattaa suosiotaan

Keilaradat on upeasti valaistu.

Myynti- ja palvelupisteessä palvelevat Inka Pusa (vas.) ja Iiris Päivinen.

Marina ja Viktor Salmela.

2022
2022

Liput ennakkoon Tiketistä ja 
tuntia ennen ovelta. 

ÄÄNEKOSKEN KULTTUURITOIMEN

SYKSY
To 3.11. klo 19: 
Kissa  

Suolahtisali 
Liput 18/20 € 

To 24.11. klo 19:  
Johanna & Mikko  
Iivanainen:   
Talven tulilla  
Suolahtisali  
Liput 22,50/25 €  

To 1.12. klo 19 
Ahaa-teatteri:  
Amiraali 
Painotalo  
Liput 18/20 € 
 

Järjestää:

Amiraali

Nina Tapio

Johanna & Mikko 
Iivanainen

Kissa
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LUE LISÄÄ:  jy va skyl anseur akunta .f i / va a l i t

 

LÖYDÄ OMA EHDOKKAASI!
Tutustu ehdokkaisiin nettisivujemme vaalikoneessa  

tai tapahtumissamme & äänestä sellaisena kuin olet!

SEURAKUNTAVAALIT 2022 

KOHTAAMISIA VAALITELTAN LIEPEILLÄ 
LA 29.10. KLO 10–16  

Tule Jyväskylän keskustan kävelykadun vaaliteltalle juttelemaan ja kyselemään.  
Tavattavissa on jyväskyläläisiä seurakuntavaaliehdokkaita eri valitsijayhdistyksistä. 

 

VAALITENTTI RUUSUPUISTOSSA
MA 7.11. KLO 18–20  

TIMO LIEVEMAAN JUONTAMA  
SUURI SEURAKUNTAVAALITENTTI

Tiukkaan ja yllätykselliseen vaalitenttiin osallistuu  
seitsemän jyväskyläläistä seurakuntavaaliehdokasta 

kukin oman valitsijayhdistyksensä edustajana.  
Tilaisuutta on mahdollista seurata  

Ruusupuiston nousevassa katsomossa  
tai vaikka kotisohvalla Henki & elämän YouTube-kanavalla:  

youtube.com/henkielama 
 

ENNAKKOÄÄNESTYS 8.–12.11. 
ÄÄNESTYSPAIKAT- JA AJAT NETTISIVUILLAMME JA KOTEIHIN POSTITETUSSA VAALIKIRJEESSÄ 

 

VAALIPÄIVÄNÄ 20.11.  
JUODAAN VAALIKAHVIT! 

VAALIPÄIVÄNÄ VOIT ÄÄNESTÄÄ  
POSTITSE LÄHETETYSSÄ VAALIKIRJEESSÄ 

ILMOITETUSSA OMAN ALUEESI  
ÄÄNESTYSPAIKASSA



Torstai 27.10.20226

LAUANTAINA OHJELMAA 
KLO 10-16 

 - Numerolotto klo 11 ja 15
- Aarrejahti lapsille, vetäjänä  
   Kapteenikoukku
- Glittertatuointeja lapsille, 
   tekijänä Taikahile
- Askartelupiste 
- Pomppulinna ja leikkipaikka
- Ilmapallojen jakoa
- 200€ Ostosraha-arvonta

   Kapteenikoukku
- Glittertatuointeja lapsille, 
   tekijänä Taikahile
- Askartelupiste 
- Pomppulinna ja leikkipaikka
- Ilmapallojen jakoa
- 200€ Ostosraha-arvonta

- Aarrejahti lapsille, vetäjänä  

KAIKKI 
COLLEGET 
Hupparit, collegepaidat & 

collegehousut 

-30%
Voimassa 30.10. asti

PALOKKA (Citymarket) p. 014 449 7400 ark 9–20, la 8–17
KELJO (Citymarket) p. 014 244 500 ark. 9–20 la 8–17 

sh. 16,10/kpl (79,20/l)
Ei koske uudistunutta sarjaa. 
Yks. 6,90/kpl sh. 16,90-19,90/kpl (33,33-100,00/l)

990
kpl

ERÄ 
Soft Color 
vaahto-
sävytteet 
125 ml

ERÄ Ainoa 
shampoot 300 ml
hoidot 50-200 ml

SÄÄSTÄ 

38%

 2 KPL 

SÄÄSTÄ
JOPA

75%

10,-

KAIKKI HALLOWEEN

TUOTTEET

-50 %
27.-30.10. 
Tyynyn- 
päälliset 
-20%

Tarjous koskee normaalihintaisia tuotteita  
ja on voimassa vain PALOKKA Outletissa: 

Saarijärventie 52, ma-pe 10-19, la 10-17, su 12-16

149€ 

PRX-T33 + Radiofrekvenssi
Kiinteyttää tehokkaasti

Tasoittaa ihonväriä
Madaltaa ryppyjä ja juonteita

Sarjana tai yksittäisenä tuhkimohoitona juhlaan!

norm.210€

Vaikuttava yhdistelmähoito!

Tarjous on voimassa, kun varaat hoitosi 27.-30.10 välisenä aikana

Vuoden Joululahja!
Settihinta
valkokulta
1490,-

Settihinta
keltakulta
1290,-

Settinä säästät
enemmän
157,-1490,-

Timanttikaulakoru 0,13ct
449,- - 499,-
(599,- - 649,-)

Timanttikorvakorut 0,24ct
499,- - 549,-

(649,- - 699,-)Timanttisormus 0,21ct
499,- - 599,-

(699,- - 799,-)

Timanttikorvakorut 0,24ct
499,- - 549,-

(649,- - 699,-)

PALOKAN

TARJOUS-

PARTYT!
TO-SU 27.-30.10.2022

 KAUPPAKESKUKSEN

Aina niin paljon niin vähällä.

11,65–15,33/kg, 
(14,67-19,69 kg)

(4,49/pkt)
699

Fazer 
SuklaarasiaFazer 
2 pkt

228–300 g

400 pkt ERÄ
Lambi kuvioitu
WC-PAPERI 8 rll
(5,19€/pkt)

3€/pkt
0,38€/rll

Caffi tellan perinteinen 
PORKKANAPIIRAKKA
n. 6 hengelle (norm. 11,90€)

9,90€

JYVÄSKYLÄ PALOKKA

ERÄ MUOTIA
JOPA 

-50%

YLI 100€ OSTOKSIIN 
LOGOKASSI KAUPAN PÄÄLLE

JA SISUSTUS-
TUOTTEITA

-30%

✁

KASTEHELMI 
PURKKI
116x114 mm, tumman-
harmaa ja merensininen.
(norm. 39,90€)

19,95€
Functional Form 

VEITSITELINE
+ KOLME VEISTÄ
(norm. 69,90€)

34,95€

116x114 mm, tumman-
harmaa ja merensininen.

Kaikki normaalihintaiset 
tuotteet -30%

Tarjous normaalihintaisista tuotteista. 
Ei voi yhdistää muihin etuihin.

Saarijärventie 52, 40270 Palokka
www.palokankauppakeskus.fi 

Kauppakeskus 
avoinna 

MA-LA 8-22
SU 10-22

Tarkista myymälöiden 
aukioloajat netistä

Tarjoukset 
voimassa  
27.-30.10. 
ellei toisin 

mainita

Happy 
Halloween!
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Raija Sipinen, kirkkovaltuuston- ja neuvoston jäsen

On tämä ihmeellistä aikaa, tämä 
syksy! Kirkkaus, upeus ja mo-
nivärisyys on loistanut silmien 
edessä, aurinkokin kimallellut, 

mutta pikkuhiljaa huomaa että lehti puusta 
variseepi.
Niin tuntuu kuin sydänkin jotenkin ’’vari-

sisi’’. On pyydettävä uutta voimaa itselle, sekä 
kaikille läheisillekin, että pääsisimme tämän 
synkeän ajan ohitse, ja voisimme nauttia elä-
män pienistä hetkistä.
Jokainen meistä varmaan ajattelee, miten 

vaikeasti asiat on Ukrainassa, eikä ne ole niin 
häävisti Venäjälläkään. Siellä tavallisilla ihmi-
sillä on tosi paha olla. On vain odotettava ja 
odotettava, että asiat menisivät parempaan 
päin.
Ja ne syvät haavat, joita sota ihmisille luo, 

niin henkiset kuin fyysiset, voisivat pikkuhil-
jaa parantua.
Tuo rakkauden kaksoiskäsky, tuntuu jos-

kus melkein voittamattomalta ajatella, mutta 
kyllähän rakastaa Jumalaa, jota ei tietenkään 
kukaan ole vielä nähnyt, on helppo rakastaa, 
jos vain uskoo Häneen. Mutta rakastaa lähim-
mäistä niin kuin itseään, se vasta hankalaa voi 
joskus olla. Onneksi olen itse kokenut sen 
asian, että rakastaa myös niin sanottuja ’’vi-
hollisia’’, ja olen huomannut, että asia on toi-
minut, kun on jaksanut vain rukoilla.
Mutta joskus asiat pitää vain jättää Jumalan 

huomaan. Itse en halua olla kenenkään kans-
sa pitkävihainen, vaan toivon että kaikki asiat 
voidaan sopia ja antaa anteeksi.
 

Uskokaa tai ei! Suurin tehtävä ja ilo mikä mi-
nulla kaikkien omien töiden lisäksi on ollut, 

kun sain olla ter-
vehtimässä oman 
seurakuntamme 
jäsentä, 104-vuoti-
asta veteraania Martti Mäkistä.
Olimme hänen kodissaan kuuden hengen 

voimin, ja tietenkin pirteä ja miellyttävä päi-
vänsankari seitsemäntenä! Saimme tarjota 
täytekakkua , 104-vuotispikkuleivät ja lohilei-
piä. Paalinmäet ja Kratzit toivat kahvit ja omat 
muistamisensa, ja näin yhteistyöllä saimme 
hienon juhlahetken.
Ei muuta kuin toivokaamme, että saamme 

elää vielä ja saamme ensi vuonna viettää isoja 
105-vuotispäiviä!
Palokan kirkossakin tapahtuu jälleen eri-

laisia asioita tulevina viikkoina. Leipomom-
me uutisleipä on tuottanut iloa jo monessa 
paikassa eri muodoissaan ja näin toivon että 
se tuo iloa jatkossakin.
Tulevana sunnuntainahan tietysti kokoon-

numme suurin joukoin Palokan kirkkoon, 
jossa näette meitä ehdokkaita livenä, sekä Ju-
malanpalveluksessa, kirkkokahveilla ja vielä 
toivottavasti hyvin moni meistä jäisi tuohon 
paneelikeskustelutilaisuuteen, jossa on edus-
tajat jokaisesta ehdokasryhmästä, ja heille voi 
esittää myöskin kysymyksiä.
Näin onkin jälleen yksi viikko takana päin, 

haluaisin tähän lopuksi liittää rukouksen, 
meille kaikille ’’Herra Siunatkoon meitä ja 
varjelkoon meitä, Herra kirkastakoon kas-
vonsa meille ja olkoon meille armollinen..’’ ja 
niin edelleen.
 

Siis Enkeleiden siivet olkoon meidän kaik-
kien yllä!

Tarjous voimassa 24.10.-6.11.
Ei koske aiemmin tilattuja mattoja.  

v a l i k o i m a - 1 5 %

WWW.MATTOKYMPPI.FI 
mattokymppi

JYVÄSKYLÄ I Palokan Kotikeskus
WWW.MATTOKYMPPI.FI 

Ulla Palola, seurakuntapastori

Kuljin kohmeisella suolla, syysau-
rinko kultasi maisemaa. Kun kat-
seen tarkensi mättäisiin, löytyi 
sieltä suon punaisia helmiä, karpa-

loita. Ihmettelin niiden kauneutta ja poimin 
astiaani, vaikka sormet olivatkin jäätyä kuu-
raisia marjoja noukkiessa. Olimme perheen 
kanssa ajaneet syyslomalle Pohjois-Suo-
meen, ja perillä heti ensimmäisenä aamuna 
vedin kumpparit jalkaan ja lähdin lempiym-
päristööni suon tuoksua hengittämään. Het-
ki karpalosuolla sai elämän tuntumaan täy-
delliseltä ja huolista kuormittunut mieleni 
lepäsi.

Tänä syksynä eri-
tyisesti ympäristöön 
ja ilmastonmuutok-
seen liittyvät huolet 
ovat eri kanavia hiipineet elämääni. Syys-
kuussa olin Kirkon ympäristöpäivillä Turus-
sa, jossa hätähuuto luomakuntamme puoles-
ta kuului hyvin vahvana. Olen ymmärtänyt, 
että jokainen on yksilönä vastuussa omista 
valinnoistaan, mutta samalla yhden ihmisen 
vaikuttamismahdollisuudet kokonaisuu-
teen ovat hyvin pienet. Moni nuori näkee tu-
levaisuuden pelottavana ilmastokriisin tun-
keutuessa tietoisuuteen. Hätähuudon pitäisi 

kaikua päättäjien korviin ja saa-
da aikaan isoja ympäristöteko-
ja kaikkialla maailmassa, jotta 
mahdollisimman iso osa luontoa 
ja elinympäristöämme säilyisi. 
Ympäristöpäivillä ja muissa kir-
kon kokoontumisissa on haluttu 
pitää esillä toivoa. Toivo saa ai-
kaan tekoja, jokaisella mahdol-
lisuuksiensa mukaan. Yksilön 
elämässä pienilläkin asioilla on 
merkitystä, sillä on oikein ja ih-
misyyteen kuuluva velvollisuus 
tehdä osuutensa yhteiseksi hy-
väksi, vaikka se osuus olisi kuin-
ka pieni. 
Karpalosuolla tunsin syvää kii-

tollisuutta siitä, että meille on an-
nettu näin kaunis maailma. Vielä 
on puhdasta ilmaa, raikasta vettä 
ja pakkasenpuremia kirpeitä kar-
paloita. Lujasti tartun siihen toi-
voon, että näin on myös tulevai-
suudessa. 

VUOKRAPYÖRIEN VUOKRAPYÖRIEN 
POISTOMYYNTI!POISTOMYYNTI!

Lue lisää:Lue lisää:
laajis.fi/bikeshoplaajis.fi/bikeshop

189€
22-23

KAUSIKORTTI
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Kari-Pekka Sirkka, Fysioterapeutti, Palokan Fysioterapia

Sirkku Ingervo (os. Vuoristo), kaupunginvaltuutettu (Vas.)
KM, erityisopettaja, opo, sosiaalityöntekijä, sirkku.i.ingervo@jyvaskyla.fi

Mistä kirjoittaisin? Kysyin ystä-
vältäni ja hän vastasi: ”Kirjo-
ta yksinäisyydestä. Se koskettaa 
kaikkia.” Totta. Vauvasta vaa-

riin yhteinen kipeä ongelma tässä ajassa on 
yksinäisyys. Voi olla, että ulospäin yksinäi-
syyttä ei havaita, jos ympärillä on jatkuvas-
ti ihmisiä, mutta tunnetasolla emotionaali-
nen yksinäisyys kolkuttelee.Yksinäisyydellä 
oi monet kasvot elämän eri vaiheissa. Yksin 
oleminen ei ole aina yksinäisyyttä. Joskus taas 
yhdessä oleminen tai asuminen voi lisätä yk-
sinäisyyden ja erillisyyden tunnetta kipuun 
saakka. Yksinäisyys on kohtaamattomuutta. 
Yksinäisyys on sitä, ettei asioita enää edes ote-
ta puheeksi tai ettei ole ihmistä kenen kans-
sa puhuisi. Toisen ihmisen ikävästä on paljon 
lauluja. Niissä on kiteytettynä suomalaisuu-
den syvyyttä ja tuntoja. ”Kunpa sinut tuntisin 
paremmin. Silloin ehkä oppisin itsenikin..”

”Kun joku läheinen kuolee, niin kaikki se 
rakkaus, mitä on ollut, tulee osaksi sinua.”
Pyhäinpäivän lähestyessä muistellaan edes-
menneitä rakkaita. Isäni kuoli jo vuonna 
2004. Menetin läheisen isän ja äitini menet-
ti lähes elinikäisen puolisonsa, jokapäiväisen 
ihmisensä. Äitini kuoli vuosi sitten ja sisarus-
teni kanssa vanhenimme sukupolvella. En tie-
dä tekeekö kuolema vahvemmaksi, mutta ai-
nakin se vie lähemmäksi elämän ydintä. Olen 
säästänyt ystävältäni saamani tekstiviestin: 
”Kun joku läheinen kuolee, niin kaikki se rakkaus, 
mitä on ollut, tulee osaksi sinua.”  
Lokakuu on minulle jo nuoruudesta sy-

vien muistojen kuukausi. Nuorena erosin lo-
kakuussa Lyseon lukion toiselta luokalta hai-
keissa tunnelmissa. Vuosi sen jälkeen menin 
iltalukioon oltuani ensin työttömänä ja sit-
ten harjoittelijana Pernasaaren koulukodissa, 
Tikkakosken lastenkodissa sekä Haukkalan 
lastenpsykiatrisessa. Opin paljon elämästä. 
Kaksi vuotta päivälukiosta eroamisen jälkeen 
sain koottua voimani ja tehtyä lukion lop-
puun iltalukiossa ylioppilaskirjoituksiineen. 

Olen siitä edelleen 
ylpeä.   
Elämä ei aina mene suunnitelmien mu-

kaan, silti voi vastaan tulla hyviä asioita, jot-
ka vaikuttavat olennaisesti elämän suuntaan. 
Onko niin, että merkityksellisimmät asiat tu-
levat elämään ikään kuin sattumalta? Jälki-
käteen voisi usein puhua myös kohtalosta tai 
johdatuksesta.
Omat kasvukivut nuorena eivät suoraan 

siirry opiksi omille lapsille –eivät edes kanta-
pään kautta opitut totuudet. Se on ehkä äitien 
vaikein oppimisen paikka. Lapsensa puolesta 
ei voi elää edes yhtä päivää. Hyvää tarkoitta-
vatkaan neuvot eivät auta, jos ne tulevat vää-
rään aikaan tai väärällä tavalla. Joku sanoi, 
että hyvä neuvonantaja sanoo neuvon vain 
kerran, korkeintaan kaksi - ja silloinkin vain 
pyydettäessä. Vaikea läksy. Kuulluksi tulemi-
sen tunteen kanssa on hyvä kasvaa ja elää. 
Elämässä olennainen opitaan vuorovaikutuk-
sessa toisten ihmisten kanssa. Aikuisen tehtä-
vä on sanoa nuorelle: Olen tässä auttaakse-
ni sinua. Ei ole sinänsä merkitystä harjoitella 
tiettyä testiä  tai ylioppilaskirjoituksia varten, 
vaan elämää, joka on tänään huomenna ja 10 
vuoden päästä. Ja kuitenkin – vain päivä ker-
rallaan.
Kokemus siitä, että voi vaikuttaa omaan 

elämänsä, on merkityksellinen osallisuuden 
kokemus kaiken ikäisenä. Heikossakin kun-
nossa olevalle oman arjen hallinnan tuntees-
ta syntyy ihmisarvoinen elämä. Varmaa on, 
että jokainen tarvitsee ainakin yhden hyvän 
ihmissuhteen kokeakseen elämänsä mielek-
kääksi. -Mitä haluat, että sinusta muistetaan? 
Pohdin ystäväni kanssa. ”Että voin antaa koh-
taamisen hetkiä toiselle ilman, että uskon me-
nettäväni jotain itsestäni”. Hyvä ihmissuhde 
on lääke moneen vaivaan. Tunne on lähem-
pänä elämän ydintä kuin järki ja äly. Kuulluk-
si tuleminen voi parantaa haavat paremmin 
kuin aika. Aika on välittämisen tärkein mitta-
ri. ” Niin kuin käytät aikasi, niin jaat sydäme-
si.” Jokainen uusi päivä on uusi mahdollisuus.

IHMISEN IKÄVÄSTÄ

Fibromyalgia on sairaus, joka aiheut-
taa kipua lihaksiin ja sidekudoksiin. 
Muita oireita ovat esimerkiksi uu-
pumus sekä erilaiset neurologiset ja 

psyykkiset oireet. Taudinkuva vaihtelee yksi-
löllisesti eri ihmisten välillä.
Tarkkaa syytä fibromyalgian puhkeamisel-

le ei tiedetä. Arvellaan, että se johtuu keskus-
hermostoperäisestä kivun säätelyhäiriöstä 
ja autonomisen hermoston epätasapainosta. 
Yleensä fibromyalgiaan sairastuneilla ihmi-
sillä on voinut olla pitkäaikaista stressiä se-
kä muita pitkään jatkuneita kuormitusteki-
jöitä elämässään. 
Tyypillisin oire fibromyalgiassa on eri puo-

lilla kehoa tuntuva, lähes jatkuva kipu. Kivun 
paikka ja voimakkuus vaihtelevat. Lihakset, 
erityisesti niiden jännealueet, ovat paineluar-
koja. Fibromyalgia ei kuitenkaan aiheuta ke-
hossa tulehdusta tai kudosvaurioita.
Fibromyalgiaa ei voi parantaa, mutta oirei-

ta pystytään vähentämään. Tärkeimpiä itse-
hoitokeinoja ovat liikunta, unen laadun ko-

hentaminen, stressitekijöiden hallinta sekä 
mahdollisen ylipainon laihduttaminen. Se-
kä aerobisen liikunnan, kuin myös lihasvoi-
maa kehittävän liikunnan, on tutkimuksissa 
todettu vähentävän fibromyalgiaan liittyviä 
oireita. Liikunta kannattaa aloittaa varovas-
ti, kehon reaktioita kuunnellen.
Oireisiin saa helpotusta myös fysioterapi-

asta ja hieronnasta. Hoidon suunnittelu ete-
nee yksilöllisesti eri hoitomuotoja kokeillen, 
sillä fibromyalgiaa sairastavat ihmiset reagoi-
vat eri tavoin eri hoitomuotoihin. Erityisesti 
fasciakäsittely on käytännön kokemuksem-
me mukaan tehokas hoitomuoto fibromyal-
gikoille.  Akupunktio on myös tehokas kivun 
lievittäjä, ja monet fibromyalgikot käyvätkin 
säännöllisesti akupunktiossa. Hengityshar-
joitteet ovat hyvä lisä fibromyalgian hoidos-
sa, sillä niiden avulla on mahdollista rauhoit-
taa ylivirittynyttä autonomista hermostoa. 
Parhaat tulokset fibromyalgian hoidossa saa 
yleensä liikunnan ja passiivisten hoitojen 
(fasciakäsittely, akupunktio) yhdistelmällä.

FIBROMYALGIA JA FYSIOTERAPIA

Lue lisää ja tilaa:

LOUNEA.FI/
JYVASKYLA

(norm. 1 715 €)

*Kampanja on voimassa Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Tikkakosken valituilla alueilla 
31.12.2022 asti. Tarjous ei koske alueita, joilla kaivut päättyneet. Tarjous edellyttää 
laajakaistapalvelun käyttöönottoa vähintään 24 kuukaudeksi. Toteutuvat alueet päätetään 
asiakkaiden kiinnostuksen mukaan. Kampanja on myös hyödynnettävissä myös pienyrityksille, 
jotka sijaitsevat asuinkiinteistöissä.

HYÖDYNNÄ
OMAKOTILIITTYJÄN

HUIPPUHINTA!
Valokuituliittymä nyt

0€*
(sis. tonttikaivun, asennuksen, kuitupäätteen ja 1 kpl

Deco M4 -reitittimen tai vastaavan). Liittymän
käyttöönotto 150 €. Lisäksi tarvitset
laajakaistapalvelun esim. 250M netti

29,90 €/kk!

TILAA TÄYSIN KOTIMAINEN LOUNEAN

SUPERVAKAA
VALOKUITU
Olemme tehneet useita rakennuspäätöksiä 
Jyväskylän alueella! Tilaa ennen kuin kaivin-
koneet poistuvat, sillä kampanja ei koske jo 
rakennettuja alueita.

Muiden alueiden saatavuus: 
kuitusaatavuus.lounea.fi

Katso oman 
osoitteesi tilanne: 
kuitusaatavuus.lounea.fi
Jos et ole myyntialueella, 
ilmoita silti kiinnostuksesi,
laajennamme alueita 
kysynnän mukaan!

Asutko taloyhtiössä?
Ota yhteyttä tai pyydä tarjous:
lounea.fi/jyvaskylan-taloyhtiot
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Kirkolliset

Seurakuntavaalit 
ovat pian ovella,

valmistaudu äänestämään!
Aitojen kristillisten 
arvojen puolesta 

paras mahdollinen 
vaihtoehto

seurakuntaväki

Raija Sipinen

Menin kauaksi
erämaahan
tulin lähemmäksi
itseäni

ekko

KASTETUT:
Nella Aini Auroora Aspholm
Eeli Vilho Oskari Erkkilä
Leevi Matias Heinonen
Anri Kerttu Karoliina Kiviniemi
Amelia Aurora Kuitunen 
Olivia Eva Lyydia Martikainen
Eevi Alissa Pylvänäinen
Iiris Leona Sääkslahti
Leonel Robert Taylor
Elsi Lyydia Vakkanen
Viena Helmi Maaria Varakas
Stella Aurelia Vuorio

KUOLLEET:
Solja Lauha Tuulikki Ojala 100 v
Heikki Juhani Harrivaara 92 v
Raija Maria Göös 90 v
Pirkko Marja Parviainen 89 v

Taimi Ilona Eklund 88 v
Elna Annikki Karjalainen 87 v
Mirja Orvokki Linna 86 v
Jorma Juhani Ijäs 85 v
Pentti Juhani Kauppinen 84 v
Eero Olavi Matikainen 83 v
Raija Marjatta Nylund 83 v
Raimo Ensio Nieminen 80 v
Raija Aino Tuulikki Lassi 79 v
Seppo Ensio Purhonen 79 v
Seppo Kalevi Mikkola 78 v
Kari Tapio Tirkkonen 76 v
Pirjo Helena Kosonen 69 v
Veli-Matti Kauro 66 v
Tuija Hillevi Holm 63 v
Timo Tapani Haaranen 62 v

 Suomen teiden korjausvel-
ka on vuosikausia kasvanut, 
eikä tämän osalta näkymät ole 
ruusuiset. Perusväylänpidon 
määrärahoja on korotettu vuo-
sitasolla 300:lla miljoonalla eu-
rolla kuluvalla vaalikaudella. 
Tiestön talvikunnossapitoon 
on saatu lisärahaa, kun talvi-
kunnossapidon hoitoluokkia 
on nostettu useilla teillä. Vuon-
na 2020 asfaltointi tuplaantui 
edellisvuoteen verrattuna. 
Teiden korjaushankkeita on 

ollut ympäri Suomea ja se nä-

kyy maakunnissa, myös Kes-
ki-Suomessa. 26:n miljoonan 
euron rakennushanke Jout-
sa-Hartola -osuudella aloitet-
tiin kesällä 2021. Tämä hanke 
parantaa tieosuuden turvalli-
suutta ja sujuvoittaa liikennettä.
Vuonna 2022 teiden pääl-

lystykset romahtivat johtu-
en kustannusten noususta 
esimerkiksi bitumin osalta. Ki-
lometreissä tämä on tarkoitta-
nut laskua 4000 kilometristä 
vähän reiluun 2000 kilomet-
riin. Syynä on Venäjän Ukrai-

naan kohdistama hyökkäys, 
sillä bitumi on tullut aiemmin 
Venäjältä.
Yksityisteiden avustus on tu-

levana vuonna 23 miljoonaa 
euroa. Tässäkin on ollut suuria 
eroja, sillä on ollut myös vaali-
kausia, jolloin yksityistierahat 
ovat olleet lähes nollassa. On-
neksi näin ei ole ollut nyt kulu-
neella kaudella.
Yksityisteitä koskevaa ase-

tusta on tarkoitus muuttaa, 
jotta myönnetyt rahat myös 
käytettäisiin. Nykyisin omara-

hoitusosuudet ovat liian kor-
keat monelle tiekunnalle. Lau-
suntokierroksella on esitys, 
jossa tavanomaisten teiden pa-
rantamiskohteiden tuki nousi-
si nykyisestä 50%:sta 70%:iin, 
siltakokohteet että luonnon-
olosuhteiden aiheuttamat kor-
jauskohteet 75%:sta 85%:iin ja 
talvitiet 65%:sta 70:iin. Tämä 
olisi merkittävä parannus ja kä-
denojennus tiekunnille.

Joonas Könttä
Kansanedustaja (kesk.)

Jyväskylä

Mielipide

Tienpidosta huolehdittava kaikkina aikoina

Palokan kirkko Rovastintie 8
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 30.10. klo 10–12 kirkko, Palola, Parkkonen, Asikainen.
Elämän puolella ilta ke 2.11. klo 18.00 Palokan kirkko. Opetuspuhe Mauri 
Tervonen, mukana myös aluekappalainen Teija Laine. Musiikki: Sauli Puukari 
ja Matti Mertanen. Tarjoilu alkaen klo 18. Lopussa mahdollisuus henkilökoh-
taiseen esirukoukseen. Järj. Suomen Raamattuopisto, Jyväskylän seurakunta 
ja Step-opintokeskus.
Messu la 5.11. klo 10 kirkko, Laine, Palola, Partanen, Ruhanen. Menneen 
vuoden aikana kuolleiden muistaminen.
Tilkkutäkkimessu su 6.11. klo 10 kirkko, Parkkonen, Laine, Ruhanen.
KohtaamisPaikan iltakirkko su 6.11. klo 17 kirkko, Laine. Mika Kilkki
Messu su 13.11. klo 10–12 kirkko, Hautalahti, Parkkonen, Asikainen. Kan-
sanlaulukirkko. Mukana Kyrie eleison -kansanmusiikkiryhmä Keski-Suomen 
pelimanneista.
Rukousmessu su 13.11. klo 17 kirkko. Musiikki: Hanna Penttinen Puhuja: 
Karjalainen Tapio ja Kaija Pappi: Seppo Hautalahti Juontajana: Heikki Ilola
Hiljaisuuden jooga ke 16.11. klo 18–19.30 kirkko. Hiljaisuuden jooga. Pyhän 
äärellä kehollista rukousta ja meditaatiota. Käännymme pois ulkoisesta 
hälystä kohti Jumalan, sydämen ääntä. Ota mukaan itsesi mittainen alusta ja 
rennot, lämpimät vaatteet, villasukat. Loppurentoutukseen voit ottaa halutes-
sasi oman viltin ja tyynyn. Lämpimästi tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus su 20.11. klo 10–11 kirkko, Laine, Hautalahti, Ruhanen. 
Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntavaalien äänestys. Kirkkokahvit tarjolla 
äänestyspaikalla.
Ehtoollishartaus & omaishoidon joulujuhla to 24.11. klo 10 kirkko. Hartau-
den jälkeen joululounas (10 euroa) sekä omaishoidon yhteinen joulujuhla 
klo 12.30 alkaen. Ennakkoilmoittautuminen 9.11. mennessä Jyväskylän 
kaupungin omaishoidon palveluohjaajalle Miia Tuominiemi p. 050 356 9264 
tai miia.tuominiemi@jyvaskyla.fi. Paikkoja on rajallinen määrä ja ne voivat 
täyttyä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniatyöntekijän tavattavissa: Diakoniapäivystys kirkon alakerrassa 
keskiviikkoisin klo 9–11. Viimeinen päivystys ennen joulutaukoa 21.12.22. 
Tapaamiset muuna aikana etukäteen sopien. Teemme tarvittaessa myös 
kotikäyntejä. Yhteydenotot puh./txt/sähköposti. Sähköpostiosoitteet: etunimi.
sukunimi@evl.fi Elina Romar p. 040 560 9910, Päivi Itkonen p. 040 709 0142
Lähetys- ja avustustyö
Olotupa tiistaisin klo 12–15 kirkon alakerta, Olotupa. Yhdessäolon ja kohtaa-
misen paikka, mahdollisuus tehdä käsitöitä. Kahvitarjoilu 12–14, ohjelmahetki 
klo 14: kuulumisia Senegalista, Teija Laine. Mukana Päivi Itkonen. Kysyttävää: 
p.0407090142.
Aikuisille
Seurakuntavaalien vaalipaneeli su 30.10. klo 12 kirkko. Uskottu, toivottu, 
rakastettu. Tule keskustelemaan marraskuun seurakuntavaalien teemoista. 
Paikalla on eri valitsijayhdistysten edustajia. Juontamassa papit Teija Laine ja 
Seppo Hautalahti
Aamupalapysäkki ke klo 9–11 Palokan kirkon alakerta. Aamupala kaiken 
ikäisille. Vapaaehtoinen maksu 1 euro/henkilö. Lisätiedot: Elina Romar puh. 
040 560 9910
Raamattupiiri ti 8.11. klo 18–19.30 kirkko. Luemme edellisen sunnuntain 
Raamatun tekstejä ja keskustelemme niistä. Kahvi/tee tarjoilu ja hartaus.
Raamattupiiri ti 22.11. klo 18–19.30 kirkko. Luemme edellisen sunnuntain 
Raamatun tekstejä ja keskustelemme niistä. Kahvi/tee tarjoilu ja hartaus.
Nuorille
Pelikahvila pe 11.11. klo 16 harrastetila. avoimet ovet 5–6 luokkalaisille.
pelikahvila (avoin ilta 5–6-luokkalaisille) pe 11.11. klo 16 kirkko. Pelikahvilassa 
syvennytään karaoken ihmeelliseen maailmaan. Tule rohkeasti laulamaan!
Iltakahvila pe 11.11. klo 18–22. Karaokeilta! Tarjolla iltapalaa ja hengailua 
Palokan kirkon alakerrassa.
Lapsille ja lapsiperheille
Pikkuhelppi Palokassa. Lapsiperheen arjessa tulee tilanteita, joissa pieni apu 
on tarpeen. Maksuton Pikkuhelppi tarjoaa lastenhoitoapua, juttuseuraa, omaa 
aikaa, tukea vanhemmuuteen tai muuta apua perheen arjessa. Pikkuhelppiä 
järjestetään ulkona, kirkon tiloissa tai voimme tulla myös kotiin. Perhe voi 
käyttää Pikkuhelppiä enintään 3 kertaa puolen vuoden aikana noin 2 tuntia 
kerrallaan. Ilmoita tarpeestanne www.jyvaskylanseurakunta/tapahtumat. 
Pyhäkoulu su 30.10., 6.11. ja 20.11. klo 10 kirkko. Turvallinen hetki Taivaan 
Isän lähellä. Lauluja, leikkejä, Raamatun kertomuksia. Käynti kirkon pääovista. 
Eteisestä pyhäkoulunohjaaja ohjaa lapset alakertaan.
Taaperopysäkki ma klo 9 Palokan kirkon alakerta. Ryhmä n. alle 2-vuotiaille 
lapsille omien aikuisten kanssa. Voit jakaa lapsiperheen arjen iloja ja suruja 
toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ei ennakkoilmoittautu-
mista.
Kaakaoklubi ma klo 12–15 Palokan kirkon alakerta. 1–2-luokkalaisten oma 
paikka koulupäivän jälkeen. Ilmoittautuminen Sarille puh. 040 5007820. 
Oleilua, pelailua, läksyjen tekoa, välipalaa, hiljentymistä ja pieni hartaus - 
leppoisaa yhdessäoloa.
Vauvapysäkki ti klo 13 Palokan kirkon alakerta. Vauvaperheiden oma paikka, 
jossa voit tavata muita vauvaelämää viettäviä perheitä. Ei ennakkoilmoittautu-
mista. Tervetuloa!
Perhepysäkki ke klo 9–11.30 Palokan kirkon alakerta. Lasten ja aikuisten 
yhteinen kerho. Iloista yhdessäoloa: lauluja, leikkejä, lyhyt hartaus. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Mahdollisuus osallistua Aamupalapysäkille, jossa 
vapaaehtoinen maksu 1e/henkilö.
LASTEN VAALIT - Tule äänestämään Palokan Prismaan la 12.11. klo 10–13. 
Kenelle talvipesä Palokan kirkolle? Ehdokkaina Neiti Dino, Vanha Herra 
Karhu sekä Luikuri Lisko. Voit tutustua ehdokkaisiin facebook.com/Palokan 
alueseurakunnan varhaiskasvatus sekä Instagramissa palokan_kirkon_var-
haiskasvatus
Jeesuksen matkassa -draamaseikkailu perheille ti 15.11. klo 17.30 Palokan 
kirkko. Tutkitaan yhdessä draamaleikkien ja liikeilmaisun kautta Jeesuksen 
elämää.
Musiikkitilaisuudet
Toivon ja lohdutuksen sanoja -konsertti, Timo Kuutti ja Hannu Ala to 17.11. 
klo 18 kirkko, Tuovi Ruhanen. Kulttuuriviikon konsertti Toivon ja lohdutuksen 
sanoja, Timo Kuutti, laulu, Hannu Ala, piano
Seuraa meitä myös netissä!
Muun ilmoittelumme lisäksi voit seurata ajankohtaisia tapahtumia Facebook-
sivuiltamme @palokankirkko sekä nettisivuiltamme jyvaskylanseurakunta.
fi/palokan-alueseurakunta.

Palokan alueseurakunnan toimintaa
Ajantasaiset tiedot tapahtumista: 
www.jyvaskylanseurakunta.fi

KENSUN luistelukoulut
Viitaniemen tekojäällä
alkavat to 10.11. ja la 12.11.2022
Opetusta on yhteensä 5 kertaa torstaisin klo 16.30-17.30 tai 
lauantaisin klo 9-10. Syyskausi vko 46-50 ja kevätkausi vko 2-6. 
Tarjolla on lapsille perusluisteluryhmiä sekä pikaluistelun opetusta:

• Luistelun alkeet 3-5 v.
• Jatkoalkeet 4-8 v.
• Perusluisteluryhmä ”isot” 5-10 v.
• Pikaluistelun alkeet ja nuorten valmennusryhmä.

Hinta 50 €, pikaluistelukoulu 75 € 
(sis. opetusta 5 kertaa ja luistelupassin) 
Ilmoittautumiset 8.11. mennessä: luistelukoulut@gmail.com
Retkiluistelijat ovat myös tervetulleita KENSUn vuorolle Viitanie-
meen! Koko kauden jäämaksu aikuisille 100 € (sis. jäsenmaksun).

Lisätietoja www.kensu.fi

Olen Helmi Konto-
niemi 13-vuotias 
voimistelija Palo-
kan Ilolla. Palokan 

Ilolla olen voimistellut kak-
si vuotta Celestessä. Harjoitte-
lemme tällä kaudella viisi ker-
taa viikossa 3–3,5 kerrallaan, 
yhteensä 15,5 tuntia lajia viikos-
sa. Lajiharjoittelun lisäksi meil-
lä on tukena balettiharjoittelu 1,5h vii-
kossa.
Ennen Celesteä Voimistelin Tikka-

kosken voimistelijoissa Tivolilla. Tivo-
lilla aloitin päiväkoti-ikäisenä jumpan. 
Pienenä harrastin myös voimistelun 
ohella ringettekoulua.
Joukkuevoimistelussa parasta on 

mielestäni uuden oppiminen, onnistu-
miset, leirit, kilpailut sekä joukkuekave-
rit. Joukkuevoimistelussa pääsee haas-
tamaan itseään monella eri osa-alueella 
kuten kestävyysharjoittelussa ja lajiliik-
keissä kuten tasapainoissa. Harrastan 
joukkuevoimistelua, sillä pidän siitä, et-
tä joka päivä voi oppia uutta ja kehittyä 
lisää.

Joukkuevoimis-
telussa tavoitteeni 
on päästä korkeal-
le tasolle, sekä hy-
ville sijoituksille 
SM-kilpailuissa.
Haastavinta jouk-

kuevoimistelussa 
on mielestäni osa 
uusista liikkeistä, 

kuten taivutushypyt sekä osa tasapai-
noista. Mutta harjoittelemalla nekin al-
kavat sujumaan. Voimistelua suositte-
lisin kaikille, sillä se on monipuolista, 
siinä saa uusia ystäviä, sekä sitä voi har-
rastaa monella eri tasolla. Voimistelus-
sa pääsee myös haastamaan itseään sekä 
se luo hyvän pohjan monelle muullekin 
lajille.
Ollessani Palokan Ilolla TETissä 

pääsin Järjestelemään seuran varastoa, 
tarkastamaan voimistelupukuja, las-
kemaan mitaleja, järjestelemään seura-
tuotteita, sekä liimamaan Palokan ilon 
tarroja voimistelupasseihin. TETissä 
parasta oli päästä näkemään millaisia 
työtehtäviä toimistolla tehdään. Seuraa-

valta haastateltavalta haluaisin kysyä, 
mikä on hänen unelmansa voimistelus-
sa.

ILO: 
Innostu, 

Liiku, Onnistu!

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

Hetken läheisyys
sitä pyydän sinulta,
ethän lähde pois?
Tarvitsen tämän hetken
jaksaakseni huomiseen.

Inger

Vene kaipaa omistajaa
Tällainen vene rantautui Alvajärvellä rantaamme ja kaipaisi 
omistajaa. – Petteri Nenonen, p. 040 526 1825
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hyvän painopalvelun tavaramerkki

esitteet, julisteet, kortit, kopiot, 
tulosteet, kirjekuoret, lomakkeet, 
kutsukortit, käsiohjelmat, lehdet, 

kiitoskortit, mainokset.....

palokankuntokeskus.com   

 

PALOKAN PALVELUHAKEMISTO

painopalvelut

kuntosalitkiinteistönhoito

040 511 1997, 0400 418 755
www.maalausliikepekkarinen.fi

Heinämäenkuja 2, 40250 Jyväskylä

helpinghands.fi

040 218 0030

HS

Hammaslääkäri Anna Salmela

HS HS
Ajanvaraus 014 211 665 | hammassirkku.fi

Varaa aika  
014 211 665

Vastaanottomme 
Seppälässä, 
Seppälääkäreiden 
yhteydessä, on helppojen 
kulkuyhteyksien päässä 
ja tiloiltaan esteetön. 
Seppälääkäreiden 
edessä on maksuton 
pysäköintialue.

Löydät meidät Jyväskylässä 
myös Väinönkadulta 
ja Jyväskeskuksesta, 
sekä Keski-Suomessa 
Saarijärveltä, Äänekoskelta, 
Laukaasta, Jämsästä ja 
Jämsänkoskelta.

Tervetuloa hoitoon!

Hammassirkku hoitaa 
palokkalaisten  
hampaat

PALOKAN ALUEKIRJASTO
• Galleria Palkissa abstraktia tekstiilitaidetta
Hanne Hahlin abstraktia tekstiilitaidetta on esillä 
Galleria Palkissa 30.10. saakka.
• Ikääntyvien yliopiston Geronet-tutorit apunasi 
digipulmissa Rento-tilassa ajanvarauksella keskiviikkoisin klo 12-14. Opas-
tusaika varataan tunniksi ennakkoon puh. 014 266 4151 tai kirjastossa.
• Datataiturit keskiviikkoisin Rento-tilassa klo 16-18. Tarvitsetko apua tie-
tokoneen tai mobiililaitteesi kanssa? Datataiturit auttavat keskiviikkoisin 
klo 16-18 Rento-tilassa. Voit ottaa oman puhelimen, tabletin tai vaikkapa 
kannettavan tietokoneen mukaan ja tulla kirjastoon. Gradian datano-
miopiskelijat, Datataiturit, antavat henkilökohtaista opastusta tietokoneen 
ja mobiililaitteiden käytössä. Palvelu on maksutonta, ajanvarausta ei 
tarvita. Ruuhkatilanteissa varaudu odottamaan. 
• Kirjapiiri kerran kuukaudessa Hilja-tilassa. Syksyn kokoontumiset maa-
nantaisin 14.11. ja 12.12. klo 14-16. Seuraavalla kerralla eli 14.11. aiheena on 
Paula Havasteen Morsiusmalja. Tervetuloa mukaan keskustelemaan!
• Satutuokiot joka toinen keskiviikko klo 9.30. Syksyn satutuokiot pidetään 
28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. ja 7.12. klo 9.30. Satutuokio kestää noin puoli 
tuntia. Ryhmiltä ennakkoilmoittautuminen: kirjasto.palokka@jyvaskyla.fi.
• Runokaraoke ke 16.11. klo 17. Runokaraoke on suosittu runonlausuntatilai-
suus, jonne voit tulla lukemaan runoja tai muita itselle tärkeitä tekstejä; 
laulujen sanoituksia, loruja tai omia kirjoituksiasi. Oman vuoronsa saa jo-
kainen halukas, mutta voit tulla myös vain kuuntelemaan toisten esityksiä.
• Laulusta voimaa pe 18.11. klo 13. Laulusta voimaa -yhteislaulutilaisuudet 
ovat avoimia, ilmaisia ja esteettömiä kulttuurielämyksiä varttuneempaan 
makuun. Tilaisuudessa lauletaan yhdessä ikivihreitä sävelmiä ammatti-
muusikko Jaana Elorannan johdolla.
MLL PALOKKA
• Yhdistetty vauvakahvila/touhula perjantaisin klo 9.30-11.30 Palokan 
Nuorkkarin tiloissa Raivaajantie 1, käynti terveyskeskuksen puoleisesta 
ovesta
• Kuohun perhekahvila torstaisin 10-11.30 Kuohun päiväkotikoulun salissa
Kuohunkoskentie 31
• Yhdistys tarjoaa aamu-tai välipalaa perhekahviloissamme. Toiminta 
mahdollistetaan vapaaehtoisten vetäjien turvin. Toiminta on tarkoitettu 
alle kouluikäisten lasten perheille. 
• Käsityöryhmä Kätevät Pappilanvuoren päiväkodilla 18-20 nyyttäriperi-
aatteella. Kaikille avoin. Tehdään yhdessä tai teemme omiamme. Mukavaa 
yhdessäoloa rennossa porukassa.

Kodinvaihto mielessä?
Alueen asiantuntijat 
palveluksessasi

Outi Kiviranta
040 352 9723
outi.kiviranta@

kiinteistomaailma.fi

Seppo Kauhanen
0400 935 072

seppo.kauhanen@
kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma Tourula | Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä

RAHOITUS
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TERVETULOA EDULLISILLE  
VANNE- JA RENGASKAUPOILLE

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

JAKELUHUOMAUTUKSET
050-5937550

Seurakuntavaalien Jyväskylän seurakunnan
Pohjoisen alueen vaalipaneeli 

su 30.10. klo 12.00 Palokan kirkolla 

Ennen paneelia olet lämpimästi tervetullut 
klo 10 alkavaan messuun ja kirkkokahveille! 

Millainen on sinun kirkkosi? 
Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan 
luottamushenkilöt, jotka päättävät seurakunnan 
toimitiloista, avustuksista, toiminnan painotuksista ja 
paljosta muusta seuraavan nelivuotiskauden aikana.
Tule keskustelemaan marraskuun seurakuntavaalien 
teemoista. Paikalla on valitsijayhdistysten ehdokkaita 
Palokan ja Tikkakosken alueilta.
Paneelia ovat juontamassa papit Teija Laine, Kirsi Pohjola 
ja Seppo Hautalahti

RAVINTOLA PRIIMUS

RAVINTOLA PRIIMUKSEN 
ISÄNPÄIVÄLOUNAS
 
Sunnuntaina 13.11. klo 11 ja 14 
Hinta: 34,50 €, lapset 4–12v. 1 €/ikävuosi

Pöytävaraukset: priimus@gradia.fi  
040 341 6111 (ma–pe 9–15).

Tutustu menuun

gradia.fi/priimus

KE 2.11. KLO 14-18 
ILMAINEN RENKAIDEN VAIHTO &

AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ!
Tarjolla makkarat ja kahvit sekä kirpputori

Osoite: Olavintie 1, Palokka
TERVETULOA!

Järj. Herätyksen Tuli Srk
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PALELTAAKO?

Valitse Woolpower!Valitse Woolpower!
Älä palele enää! Tee oikea valinta!

Woolpowerin pohja- ja välikerrosvaatteiden materiaali on 
Ullfrotté Original. Tämä materiaali kehitettiin 1970-luvun alussa 
yhteistyössä Ruotsin armeijan, tieteilijöiden, lääkäreiden ja 
selviytymisasiantuntijoiden kanssa. Nykyään Woolpowerin 
tuotteita käyttävät asevoima- ja poliisiyksiköt Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Ranskassa.

Ullfrotté Original on ainutlaatuinen ja kestävä tekstiili, joka on val-
mistettu hienokuituisesta merinovillasta, polyamidista ja polyes-
teristä. Kankaan tekee erityiseksi se, että noin 80 % materiaalin ti-
lavuudesta on ilmaa. Ilma on ihanteellinen eriste, jolla on valtava 
rooli kankaan toiminnallisessa rakenteessa. Ilma lukitsee kehon 
oman lämmön kankaaseen. Samalla ilmava materiaali antaa 
kosteuden haihtua täydellisesti ja ohjaa sen pois ihon pinnalta. 
Tiheästi neulotun kankaan pinta on sileä eikä kutita ihoa. Ullfrotté 
Original pitää kehon lämmön jopa märkänä. Woolpower Ullfrotté 
Original -kankaasta valmistetuilla tuotteilla on kaikki merinovillan 
hyvät ominaisuudet; ne ovat antibakteerisia ja vaativat vain vä-
hän huoltoa. Yleensä pelkkä tuuletus riittää, mutta vaatteet kes-
tävät myös konepesua max 60 asteessa sekä rumpukuivausta.

Merinovillainen 
talvipipo

W9866/1060 €

/10 /60 /93/60

Merinovillainen 
aluspaita

W7111/00 95 €

Merinovillaiset
alushousut

W4341/00 82 €

Merino 
Lite

80% merinovillaa 
20% polyamidia

Merinovillainen 
aluspaita

W7222/00 110 €

Merinovillaiset
alushousut 

W7342/00 85 €

Merino 
200

Ullfrotté Original 
200 g/m²

Merinovillainen 
tuubihuivi/buff 
W9602/00

33 €

Erittäin paksut
merinovillaiset sukat 

W8416/00 31 €M
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Merinovillainen 
villapaita vetoketjulla

W7234/10 175 €

/10

/00

/93

/89

/61

Merino 400
Ullfrotté Original 

400 g/m²
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Merinovillaiset 
työsukat

W8424/00 25 €

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


