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” On alettava läheltä,

jotta päästäisiin kauas.”

(Jiddu K
rishnam

urti 189
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, 
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nen filo

sofi ja e
lämänt

aidon o
pettaja

)

Ilmoittaja, aloita läheltä, 

aloita lähilehdistä.

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

Uusia rivitalokoteja Tikkakoskelle!

vain 15 min. Jyväskylän keskustaan uutta moottoritietä

Rivitalo Hietajärvi

Koulukatu 20, asunnot 91 m� -
 116 m�

Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus muuttaa 

luonnon lähelle, Hietajärven rantamaisemiin 

ja Tikkakosken ulkoilureittien varrelle. 

Lapsiperheille tarjolla koulut, päiväkodit ja 

harrastusmahdollisuudet turvallisen kävely-

matkan etäisyydellä. Kodit ovat suunniteltu 

erityisesti perheiden tarpeita ajatellen. Talo 

rakentuu omalle tontille.

 
Ekologisessa ja kustannustehokkaassa 

A-energialuokan talossa on maalämpö, joka 

jaetaan asuntoihin vesikiertoisella lattialäm-

mityksellä. Jokaisessa autopaikassa on 

auton latausmahdollisuus lämmityksen 

ohella. Autopaikat myydään erikseen.

A1, 4H+K+KPH+S 101 
315 000

A2, 4H+K+KPH+S 102,5 
319 000

A3, 3H+K+KPH+S 91 
299 000

A4, 4H+K+KPH+S 102,5 
319 000

A5, 5H+K+KPH+S 116 
339 000

Autokatospaikka  

7 000

Autopaikka 
 

2 000

Ennakkovaraajan etuna

takka asuntoon!

Asunto 

Koko (m�) 
Velaton
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kun uusin lehti luettavissa!

Palokan S-market, Palokan Prisma, 
Citymarket Palokka ja Seppälä, Kotikeskus

TAI
Lue vaivattomasti netissä

palokka-lehti.fi

Nappaa lehti 
jakelupisteistä

Pappilansillan seutu 
ei vielä yltänyt 
Valon kaupunki- kohteeksi
Kestosuosikiksi kehittynyttä Valon kaupunki-näyttelyta-
pahtumaa vietettiin 29.9.- 8.10. 2022. Kymmenpäiväinen 
valon juhla keräsi jälleen vankan yleisömäärän, jota ajoit-
tainen sadesääkään ei pelottanut. Valoteosten ihailijoita 
riitti. Valoteostaiteilijoita tänäkin vuonna oli suomalaisten 
lisäksi mm. Englannista, Unkarista, Tanskasta ja Alanko-
maista.
- Pappilanjoen ja sillan miljöö ei vieläkään kelvannut 

näyttelykohteeksi vaikka asiaa on pidetty esillä. No, jos-
pa ensi vuonna?

Seurakuntavaalit 
Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Varsinai-
nen äänestyspäivä on sunnuntaina 20.11. 2022. Ennakko-
äänestyksen ajankohta on tiistaista lauantaihin 8.-12.11.
Jyväskylässä ehdokkaita on asettanut seitsemän valitsi-

jayhdistystä ja ehdokkaita listoilla on 172 ehdokasta.
Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan luottamus-

henkilöt, jotka päättävät seurakunnan toimitiloista, avus-
tuksista, toiminnan painotuksista ja paljosta muusta neli-
vuotiskauden aikana.
Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakun-

nan asioihin.

 Palokan Pelimannita-
lon Suomen Kantelemuseos-
sa käynnistettiin kantelejoo-
gatoiminta eräänä syksyisenä 
sunnuntai-iltana. Joogan tes-
tiryhmäksi oli kutsuttu Peli-
mannitalon vapaaehtoistyön-
tekijöitä. Joogaohjaajana toimi 
Aino Klippel ja musiikista vas-
tasi Maria Ojanperä. Tunnin 
mittainen tuokio piti sisällään 
helppoa, rauhallista ja rentout-

tavaa joogaa, jota säesti imp-
rovisoitu, pehmeä kantelemu-
siikki. Himmeä valaistus loi 
tunnelmaa, joka helpotti ren-
toutumista. Jooga eteni hi-
taasti asennosta toiseen, ja Ai-
no-ohjaaja neuvoi tarvittaessa 
helpompia vaihtoehtoja liik-
keiden suorittamiseen. Joo-
ga oli kuitenkin niin helppoa, 
ettei aiempaa joogakokemus-
ta tarvittu. Tunnin lopulla Ai-

no ohjasi pitkään loppuren-
toutukseen kantelemusiikin 
siivittämänä. Testiryhmäläiset 
pitivät joogasta, ja he olivat sitä 
mieltä, että tätä kannattaisi jär-
jestää jatkossakin. 
Testiryhmän sanojen roh-

kaisemana syntyi päätös jat-
kaa kantelejoogan järjestä-
mistä. Seuraavat joogakerrat 
ovat sunnuntaisin 30.10, 27.11 
ja seuraavan vuoden puolel-

la 15.1, 12.2, 12.3, 16.4 ja 21.5. 
Ajankohta on aina klo 18 ja 
paikkana Suomen Kantele-
museo, Saarijärventie 71. Mu-
kaan tuleville suositellaan läm-
mintä vaatetusta ja mukaan 
otettavaksi joogamatto, pyyhe 
tai muu vastaava matto, jon-
ka päällä voi pötkötellä. Myös 
huovan voi ottaa varalta mu-
kaan lämmikkeeksi. Hinta on 
10 e/kerta.

Kantelejooga 
– rentoutusta keholle 
ja mielelle
Maria Ojanperä

Timo Hannula

Lueskelin seurakuntavaaleihin 
osallistuvien valitsijayhdistys-
ten näkemyksiä kirkon kehittä-
misestä ja toiminnan sisällöstä. 

Monet näistä kyseisten yhdistysten ar-
voista vaikuttavat hyviltä ja yleispätevil-
tä ihmisten auttamiseksi ja tukemiseksi. 
Jotkut taas eivät juuri eronneet puolu-
eiden kunnallisvaalien tavoitteista. Var-
sinaisilla ehdokkaillakin taitaa olla mel-
koista hajontaa käsityksissään kirkon 
ydintehtävästä. 

Eräille ryhmille tärkeitä teemoja ovat 
tasa-arvo ja kaikille avoin kirkko. Tuo 
tarkoittanee niin psykologista, sosiaalis-
ta kuin hengellistäkin puolta. Hyvä näin, 
mutta voisiko kirkon ovet olla avoinna 
kaikille ihan konkreettisesti eli fyysisesti.
Monissa TV-sarjoissa ja elokuvissa 

on kohtauksia, joissa roolihenkilöt pis-
täytyvät spontaanisti kirkkoon. Näiden 
kirkkojen ovet näyttäisivät olevan aina 
auki. Ehkä tämä liittyy katolilaisuuteen, 
koska kyseisissä maissa matkustellessa 

olen pannut saman asian merkille. Ovis-
ta pääsee aina sisälle ilman, että siellä on 
mitään järjestettyä ohjelmaa. Tämä saat-
taisi sopia suomalaistenkin mentaliteet-
tiin.
Voisikohan tätä avointen ovien mallia 

mahdollisesti kokeilla. Tämä olisi erään-
lainen matalan kynnyksen sisäänheit-
totuote. Tuon kautta jotkut saattaisivat 
käydä peremmällekin kirkkoon. Järjeste-
ly voisi avata myös erilaisia tehtäviä va-
paaehtoisille.

 KIRKON OVET
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Reetta Nummelin
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, RI

040 543 7112
reetta.nummelin@

koivulkv.fi

Petteri Rasinaho
LKV, KED, 

KiLAT osakas

044 339 9343
petteri.rasinaho@

koivulkv.fi

Saija Rokka
Asuntomyyjä, 
KiLAT, osakas

040 766 0845
saija.rokka@
koivulkv.fi

Janne Neuvonen
Yrittäjä, 
TJ, LKV

045 612 8711
janne.neuvonen@

koivulkv.fi

Koivu LKV Oy  |  Kauppakatu 18 C 32  |  40100 Jyväskylä  
jyvaskyla@koivulkv.fi  |  p. 040 966 1002  |  www.koivulkv.fi

Saarijärventie 18, 40200 Jyväskylä
Valmistuminen kesä 2023
Mannilaan, lähelle Palokan ja Seppälän tarjoamia
palveluita rakentuu uusi rivitaloyhtiö. Kolmen
puurakenteisen rivitalon kokonaisuus sijoittuu
omalle tontille tarjoten asukkaille rauhallisen
sisäpihan omilla terasseilla ja lasitetuilla parvekkeilla.
Pyöräkatos tulee asukkaiden käyttöön ja
autopaikkojakin riittää kaikille. Uudiskohde hyvien
yhteyksien varrella mahdollistaa edullisen asumisen
myös tulevaisuudessa. Kaukolämpö.

Rakenteilla

As Oy Jyväskylän Ala-Manninen
Vapaat asunnot:

A2, A3 3h+k+s / var 71 m² Vmh. 248 500 €

B1 5h+k+s / var 100 m²  Vmh. 344 500 €

A4, B4 5h+k+s / var 100 m²  Vmh. 349 500 €

B2 4h+k+s / var 81 m²  Vmh. 276 500 €

Autokatospaikka 10 000 €, autopaikka 5000 €.

Jenna 
Licciardo-Toivola

Kiinteistönvälittäjä, LKV

044 988 7910
jenna.licciardo-toivola@

koivulkv.fi

 Kuvanveistäjä Samuli Alosen 
teoksia on jo useissa taajamien 
kiertoliittymissä ja taloyhtiöi-
den julkisilla paikoilla.
Tuusulan Ristikiven liitty-

mässä on jo aiemmin pystytet-
ty upea ”Ristikiven ritari”-per-
hosveistois.
Viimeisin Samuli Alosen 

veistos, ”Vetonaula”, pysty-
tettiin aivan äsken Tuusulan 
Kellokosken kiertoliittymään. 
”Vetonaula”on yli kuusi met-
riä korkea, paikkakunnan his-
toriaan liittyvä veistos.
” Vetonaula ” liittyy olennai-

sena osana Kellokosken ruu-
kin tuotteisiin. Vanhanajan 
takonaula on ollut monesti en-
simmäinen tuote, joita sepät 
ovat päässeet tekemään ruu-
killa tuotetusta kankiraudas-
ta. Se on tuotteena myös mo-
nipuolinen ja haastava tehdä. 
Naulassa on monta työvai-
hetta, kuten olastus, venytys, 
tyssäys ja katkaisu. ”Vetonau-
la” antaa arvon paikkakunnan 
historialle ja se nousee ylvää-
nä kuuteen metriin ja naulan-
kanta antaa epäsuoraa valoa 
valaisten naulan. Valo hajoite-
taan opaaliakryylin lävitse, täl-

löin ei tule heijastumia.
Veistoksen asentamisen jäl-

keen kiertoliittymä on maise-

mointia ja viherrakentamista      
vaille valmis.
Samuli Alosen seuraava jul-

kinen taideteos on valmistu-
massa Keski-Suomeen, Jout-
saan.

Samuli Alosen veistoksia 
sisääntuloväylien kiertoliittymiin

”Vetonaula”.”Ristikiven ritari”.

Samuli Alonen.

Teksti EK

 O2-Jyväskylän monivuoti-
nen maalivahti Tanja Matilai-
nen päätti poikkeuksellisen 
pitkän uransa viime keväänä 
F-liigan B-lohkon 3. sijaan. Ma-
tilainen pelasi salibandyliigaa 
ja uusittua F-liigaa kaikkiaan 
16 kautta. Urallaan Happee-
ta ja O2-Jyväskylää edustanut 
Matilainen ehti pelata kaik-
kiaan 281 liigaottelua ja lisäk-
si hänelle kertyi otteluita myös 
naisten 1. divisioonassa. Pal-
kintokaappiin Matilainen sai 
Suomen mestaruus hopeaa 
kaudella 2008–2009 ja prons-
sia kaudelta 2013–2014. Lisäk-
si hän saavutti Suomen Cupin 
mestaruuden vuonna 2002. 
O2-Jyväskylä kunnioittaa Ma-
tilaisen mittavaa uraa jäädyttä-
mällä hänen pelinumeronsa 40 
ja ikuistaa hänet siten seurale-
gendojen joukkoon ennen lau-

antaina 15.10.2022 pelattavaa 
F-liigan ottelua O2-Jyväskylä - 
Jokerit. Jyväskylän Monitoimi-

talolla tapahtuva seremonia al-
kaa klo 17.10 ja F-liigan ottelu 
heti perään klo 17.30.

Teksti Jesse Järvinen

O2-Jyväskylä 
jäädyttää  
Tanja Matilaisen 
pelipaidan
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Lue lisää: Lue lisää: 
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Valon seikkailut Valon seikkailut 
jatkuvat vielä jatkuvat vielä 

syyslomalla – varaa syyslomalla – varaa 
paikkasi nyt!paikkasi nyt!

Teija Laine, aluekappalainen

Oletko kokenut ulkomaanmatkoil-
lasi maanjäristyksen?  Vaikka et 
olisikaan, voit kuvitella, miten sy-
dän vapisee, kun järistys vavisut-

taa taloa, kattolamput heiluvat ja tavarat pu-
toilevat paikoiltaan.   Japani on maa, joka elää 
jatkuvasti pienten ja suurten maanjäristysten 
varjossa.  Palokan alueseurakunta on saanut 
Jyväskylän seurakunnan solmiman nimik-
kosopimuksen kautta ystäväkseen Japanin 
Koben kaupungissa sijaitsevan HAT Koben 
seurakunnan, joka on yksi Japanin evankelis-
luterilaisen kirkon seurakunnista.  HAT Ko-
be kirkko sijaitsee HAT (= Happy and Active 
Town) Kobe nimisessä uudessa kaupungi-
nosassa. Kymmenen vuotta ennen tämän 
kirkon perustamista Koben kaupungissa ta-
pahtui hyvin suuri maanjäristys: 6404 ihmis-
tä kuoli ja kaupunki raunioitui. HAT Koben 
kaupunginosa rakennettiin jälleenrakennus-
asunnoiksi, joihin perheensä ja kotinsa me-
nettäneet ihmiset muuttivat asumaan.  Yk-
si kirkkomme lähetysjärjestöistä, Suomen 
evankelisluterilainen Kansanlähetys, perus-
ti kaupunkiin syyskuussa 2008 HAT Koben 
seurakunnan välittämään toivoa niille, jotka 
olivat menettäneet toivonsa tuon maanjäris-
tyksen takia.  Seurakunnan toiminnasta ter-
veisiä meille välitti HAT-Koben pastori Norio 
Yoshida seuraavasti: 
HAT Koben seurakunta on vielä uusi ja 

pieni seurakunta.  Yli kymmenen vuotta seu-
rakunnan perustamisesta sitä on palvellut 
kahdeksan eri lähettipariskuntaa Suomesta.  
Huhtikuussa 2020 kirkko luovutettiin japa-
nilaisen pastorin johdettavaksi. Kaksi päivää 
sen jälkeen, kun pastori Norio Yoshida oli ni-
mitetty tähän seurakuntaan, Japanin hallitus 

julisti hätätilan ko-
ronaviruksen vuoksi, eikä jumalanpalveluk-
sia voitu pitää. Vaikka kirkon toiminta ei ollut 
mahdollista, Jumalan ihmeellisestä johdatuk-
sesta uskoa etsiviä ihmisiä hakeutui yhtey-
teemme. Eräs nainen oli ollut matkalla Suo-
messa. Siellä astuessaan sisälle kirkkoon hän 
tunsi Jumalan läsnäolon täyttävän sydämen-
sä. Kun hän palasi Japaniin, alkoi hän käy-
dä kirkossa ja teki päätöksen tulla kastetuksi, 
vaikka jumalanpalveluksia ei vielä voitukaan 
pitää. Kuukausi tuon kasteen jälkeen eräs toi-
nen nainen tuli kirkkoon. Tämäkin henki-
lö oli matkustanut Suomeen, ja käynyt siellä 
kirkossa. Hänkin tunsi Jumalan johdatuksen 
niin syvästi, että palattuaan Japaniin halusi al-
kaa käydä seurakunnassa. Hänetkin kastet-
tiin. Jumala elää ja toimii. Vaikka kirkon toi-
minta on ollut rajoittunutta koronaviruksen 
vuoksi, evankeliumissa on elämä ja se leviää 
kaikkialla maailmassa. ”Luotan täysin siihen, 
että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, 
vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päi-
vään mennessä.”–Fil. 1:6)
Meillä palokkalaisilla on ilo kulkea täst’edes 

HAT Koben seurakunnan rinnalla rukoillen 
heidän työnsä ja tuon koko alueen ihmisten 
puolesta.  Seurakuntamme välittää myös ta-
loudellista tukea tuon pienen seurakunnan 
pastorin palkkauksen turvaamiseksi ja seu-
rakunnan toiminnan tukemiseksi.  Jos haluat 
kuulla lisää HAT Koben seurakunnan toimin-
nasta, tule sunnuntaina 16.10. Palokan kirkol-
le kuulolle.  Lähetystyöntekijä Asta Vuorinen 
kertoilee meille kuulumisia HAT Kobesta niin 
messussa kuin maukkaan japanilaisen Kare 
Raisu (cyrryriisi) lounaan jälkeen lähetysti-
laisuudessa.  

Japani, maanjäristysten saarivaltio

Muista lehdistä

Onko 
monitoimiareena 
vain tapahtumia 
varten vai osa 

elävää kaupunkia?

Hallihankkeet ova monimutkaisia ja rahaa nielevä. Lainaraha on kal-
listunut, ja halleja on vaikeampaa toteuttaa kuin muutama vuosi sit-
ten.
...
Samalla, kun kaupunki vauhdittaa itselleen hyödyllisiä hankkeita, 

tekemisen tulee olla laadukasta, koska hallista tullee maamerkki.
...
Onko areena möhkäle, jossa on vain urheilua ja tapahtumia, vai on-

ko se elävä osa keskustaa?
Ninni Sandelius/APU

Hallihuuma valtaa 
kaupungit
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WWW.MATTOKYMPPI.FI 
mattokymppi

JYVÄSKYLÄ I Palokan Kotikeskus
WWW.MATTOKYMPPI.FI 

Pehmeät nukkamatto 
uutuudet nyt myymälässä  

Tervetuloa syksy!

Tunturi-vil larahi 49 €
 Värit: luonnonvalkoinen,

vaaleanharmaa ja tummanharmaa(ovh. 99 €)

Roihu alk. 60x115 cm 39 €  

Lissabon alk. 140x200 cm 169 €  

Lumina Ø160 cm 189 €   

Geneve alk. 140x200 cm 169 €  

Kun tiedät/hoksaat/havaitset jutunarvoisen asian, 
vinkkaa meille toimitus@palokka-lehti.fi

Juttuvinkkejä 
otetaan vastaan!

KUUKAUDEN PIZZA

TROPICANA
(norm. 11,90 €)

SAMA, MUTTA
HALVEMPI!

Tarjous voimassa 1.-31.10.2022.
Ei voi yhdistää lounasjuomatarjoukseen. Tilausta sisään osoitteessa kotipizza.fi

Tropicanan ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI
Kotiinkuljetus. Dynaaminen hinnoittelu!

Kotipizza Prisma Palokka

Puh. 050 329 6725
Avoinna: Joka päivä 10.30-21

Palokanorsi 1

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

Nuorten ahdistuneisuus ja masen-
nusdiagnoosit ovat lisääntyneet 
viime vuosina. Hoitovaje on ko-
rona-aikana kasvanut ja moni 

nuori jäänyt yksin. Vanhenevassa Suomes-
sa ei ole varaa päästää yhtään lasta ja nuorta 
putoamaan kelkasta hoitamattoman masen-
nuksen ja sen kerrannaisvaikutusten vuok-
si. Pelkkä terapia ei ole yksin ratkaisu, mutta 
hoitoon ajoissa pääseminen tukee myös lääk-
keettömän hoidon oikea-aikaisuutta ja mie-
lenterveyden vahvistumista.
Siksi jätin Matleena Käpin kanssa 4.10.22 

aluevaltuustossa aloitteen nuorten terapia-
takuukokeilun käynnistämiseksi Keski-Suo-
messa. Ilokseni reilusti yli puolet aluevaltuus-
ton jäsenistä allekirjoitti sen!
Nuorten terapiatakuu maksaisi itsen-

sä varmasti takaisin sekä lyhyellä, että pit-
källä aikavälillä. Eivät nuorten hyvinvointi 
ja mielenterveys koskaan ole vain terveys-
palveluiden tai sosiaalipalvelujen asia, vaan 
kaikkien yhteinen asia. Pelkkä terapia ei 
ole elämän ongelmien ratkaisu, mutta oi-
kea-aikaista keskusteluapua ja joskus myös 
terapiaa, voidaan tarvita mielenterveyden 
vahvistumiseksi. Ei auta pelkästään hoitaa 
lääkkeillä pahoinvoinnin oireita, vaan kes-
kusteluavulla tai tarpeenmukaisella tera-
pialla oireiden juurisyitä. Varmaa on, että 
ajoissa tuen ja avun saaminen säästää sekä 
rahaa että inhimillistä kärsimystä. Tulipalot 
pitää sammuttaa, vaikka järkevintä on eh-
käistä ne ennalta.
Samana päivänä kuin terapiatakuu-aloi-

te käsiteltiin eduskunnassa ja jäi vielä toteu-
tumatta kansallisella tasolla, alkoi tämä aloi-
te muhia päässäni. Nyt oli aika jättää valmis 
aloite ensimmäisessä aluevaltuuston kokouk-
sessani 4.10.22. Kiitän kaikkia aloitteen al-
lekirjoittaneita aluevaltuutettuja yli puolue-
rajojen. Jos laskin oikein, niin keräsimme 
aloitteeseen lähes 50 aluevaltuutetun nimi-

kirjoitusta minun ja 
Matleena Käpin allekirjoitukset mukaan lu-
kien. Toivon sydämestäni terapiatakuukokei-
lun toteutumista.  
Aloitteessa esitämme seuraavaa: Tällä 

aluevaltuustokaudella Keski-Suomen alueel-
la aloitetaan alle 30-vuotiaiden nuorten tera-
piatakuukokeilu erityisesti keskivaikeiden ja 
lievien mielenterveyden ongelmien hoitami-
seksi sekä vaikeiden masennuksien ehkäise-
miseksi. Aloitteessa esitämme myös, että 
kaiken ikäisten mielenterveysstrategia Kes-
ki-Suomen hyvinvointialueella tehdään vuo-
den 2023 loppuun mennessä.
Nuorten terapiatakuukokeilussa olisi hy-

vä varmistaa, että walk-in keskusteluapua 
sote-ammattilaisen kanssa on saatavilla vii-
meistään seuraavana päivänä, myös ilman 
ajanvarausta. Jalkautuvia menetelmiä olisi 
hyvä käyttää nykyistä enemmän avun ajois-
sa saamiseksi, ettei kukaan unohdu masentu-
neena yksin kotiinsa. Myös lyhytterapeuttisia 
käyntejä tulisi olla tarpeen mukaan tarjolla 
1-20 kertaa mielenterveyttä vahvistamaan. 
Pidempiin terapioihin on vaikea päästä ja oli-
si järkevää tukea tarpeenmukaiseen hoitoon 
pääsemisessä riittävästi, jotta masennuksen 
syövereissä elävä ei joutuisi yksin taistele-
maan käyvän hoidon saamiseksi ja sopivan 
hoitotahon löytämiseksi.
Terapiatakuu kokeiluun liittyisi hyvä yh-

teistyö terveyskeskuksen, oppilashuollon, 
opiskelijahuollon, YTHS:n, nuorisovastaan-
oton- ja nuorisopsykiatrian kanssa. kans-
sa. Myös asiantuntijajärjestöt pitäisi kutsua 
yhteistyöhön mukaan.  On elintärkeää, että 
nuori saa apua viikossa riippumatta siitä min-
kä tahon kautta hän hakeutuu avun piiriin.
Aloitteemme on myös kannanotto huolto-

suhteen vahvistamisen puolesta. Aloite tera-
piatakuun kokeilusta nuorille on kannanotto 
tämän päivän ja huomisen nuorten elämän-
laadun puolesta. 

Terapiatakuu edes nuorille!

 Jyväskylän kaupunki on 
asettanut vireille asemakaava-
muutoksen 30.9. alkaen Palo-
kan keskustassa Olavintie 1.
Suunnittelualue sijaitsee Ri-

topohjantien, Palokantorin, 
Saharisen- ja Olavintien vä-
lisellä alueella. Maanomitus 
on yksityisen (hakija) ja Jy-
väskylä kaupungin. Suunnite-
lualueella oleva liikekiinteistö 
on tullut hakemuksen perus-

teiden mukaan elinkaarensa 
päähän ja on toimivuudeltaan 
haastava. Alueen täydennys-
rakentamismahdollisuuksien 
tutkiminen on tullut ajankoh-
taiseksi.
Kaavamuutoksen tarkoi-

tuksena on mahdollistaa 
suunnittelualueelle Palokan 
keskustan kehittämissuunni-
telmien tavoitteiden mukai-
sesti asuin- ja liikerakenta-

mista, joka ottaa huomioon 
Palokan keskustan nykyti-
lan ja täydennysrakentamisen 
mahdollisuudet pidemmällä-
kin aikajänteellä. Suunnitte-
lussa huomioidaan myös vie-
reisen torin ja puistoalueen 
kehittämismahdollisuudet, 
liikkumisympäristön selkeyt-
täminen ja viihtyisän ja käve-
lypainoitteisen korttelialueen 
kehittäminen.

Palokan Olavintie 1
asemakaavan 
muutos vireille

Sinne kauaksi kuljen kaamokseen
kohta laskee aurinko
eikä nouse
elämäni kaamos

ekko

Seuraava 
Palokka-lehti

 ilmestyy 
torstaina 27.10.
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Toimi Kankaanniemi, Kansanedustaja, ps

Matkustaminen on mukavaa. 
Ainakin silloin, kun kohde 
on loma kaukomailla. Muu-
taman tunnin lento ja sinänsä 

ikävä jonotus turva- ja asiakirjojen tarkastuk-
sissa eivät tunnu pahalta, kun ne osuu koh-
dalle harvoin ja mukavan reissun osana. 
Kotimaassakin on hauska matkustella. 

Suomi on kaunis maa kauttaaltaan. Nähtä-
vää ja koettavaa on kaikkina vuoden aikoi-
na. Siisteys ja ystävällisyys on kehittynyt ver-
rattuna vuosikymmenten takaisiin aikoihin. 
Enää harvoin näkee roskaisia teiden varsia ja 
ylipursuavia jätesäiliöitä. Hyvä näin.
Olen reissannut työn takia yli 30 vuotta 

Keski-Suomen ja Helsingin väliä. Joka viik-
ko, aika ajoin kaksikin kertaa suuntaansa. 
Peräti 24 vuotta matka taittui lentäen Tik-

kakosken lentoasemalta. Lentoja oli par-
haimmillaan arkipäivisin jopa yhdeksän 
edestakaista ja isoilla koneilla. Usein ne oli-
vat täynnä matkustajia. Oli helppoa ja no-
peaa lähteä ja palata. Oi niitä aikoja!
Nyt Tikkakoskelta ei ole yhtään lentovuo-

roa. Alkamassa lähiviikkoina on pari edes-
takaista arkisin, ehkä joitain viikonloppui-
sinkin. Aikataulut tuskin tulevat sopimaan 
tarpeisiini. Niinpä matkat on edelleen tehtä-
vä junalla, omalla autolla tai kimppakyydillä. 
Lentäen en ole perillä!
Tätä juttua kirjoittelen junassa Jämsän vai-

heilla perjantaina iltapäivällä. Tiistaina aa-
mupäivällä meno ja näin perjantaisin paluu. 
Yhteensä noin seitsemän tuntia viikossa pi-
tää istua junassa. Se vastaa likimain yhtä työ-
päivää. Ylikin, jos matkalle sattuu jotain häi-
riötekijää. Aika ajoin on niitäkin.
Luin juuri EU:n uutta Euroopan laajuis-

ten liikenneverkkojen kehittämissuunnitel-
maa. TEN-T on sen nimi. Annoimme valtio-

varainvaliokunnassa siitä lausunnon. Asian 
käsittely jatkuu unionin elimissä. Alkuperäi-
seen parin vuoden takaiseen komission esi-
tykseen on nyt tehty Venäjän tuhoamissodan 
aiheuttamat muutokset. Enää ei yhteyksiä ra-
kenneta Venäjän rajalle asti.
Ällistystä aiheutti ja tyrmäyksen annoim-

me EU-komission tiukalle kannalle, jonka 
mukaan Suomen rautateiden 1524 mm:n rai-
deleveys pitää muuttaa 1435 mm:iin eli koko 
maan radat pitää kaventaa 8,9 mm. Muualla 
EU:ssa on tuo kapeampi raideleveys. Komis-
sio ilmoittaa, että poikkeuksia ei sallita. Toki 
Suomi taistelee kaikin voimin vastaan, mutta 
aika näyttää, miten käy.
Suomessa on rataa 5923 km, josta sähköis-

tetty 3331 km. Koko raideverkon kaventa-
minen maksaisi valtavasti eikä EU sitä ra-
hoittaisi. Lisäksi pitäisi noin 400 veturia ja 
suuri vaunumäärä remontoida. Tuskin ke-
tään muuta kuin EU-komission byrokraatte-
ja haittaa, vaikka tulevaisuudessakin junam-
me kulkevat hieman leveämmillä raiteilla. 
Järki hoi!
Tärkeää on se, että Jyväskylän ja Tampe-

reen välistä rataa parannetaan ja se saatetaan 
kaksiraiteiseksi. Se on sekä tavara- että hen-
kilöliikenteen kannalta kuin myös turvalli-
suuden ja nopeuden lisäämiseksi paikallaan. 
Markkinaehtoisen lentoliikenteen palautu-
minen Tikkakoskelta Helsinkiin on varsin 
epävarmaa. Kumipyörillä kaikki eivät ha-
lua Helsinkiin ja sen  keskustassa ajella. Siksi 
juna on tärkeä ja hyvä vaihtoehto. Jos nyt ei 
ihan luotijuna niin nopea kuitenkin.
Fyysiset liikenneyhteydet ovat tärkeitä. 

Niitä eivät netit ja teamsit kokonaan korvaa. 
Niihin pitää panostaa eikä pidä sallia EU:n 
määräillä järjettömyyksiä meille!  Matkustel-
laan!

Yhteyksiä ja leveyksiä

Juurikkasaari sijaitsee
vain 20 minuutin ajomatkan

päässä Jyväskylän keskustasta, kauniissa
saaristolaismiljöössä Säynätsalossa.

Kesällä meille pääsee myös vesiteitse.
 

        ota yhteyttä
        ja kysy lisää:

      Pasi  Keinonen
      p .050 595 7470

myynti@juurikkacatering.fi

Hoidamme yksinoikeudella
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan

Aalto Salin sekä Jyväskylän Kankaalle
syksyllä 2022 avatun 

PK5 -tapahtumatilan tarjoilut.

www.aaltosali.fi

www.pk5.fi

Järjestämme toiveiden mukaiset
juhlat ja tilaisuudet ilolla ja sydämellisesti

palvellen yli 18 vuoden kokemuksella.
Monipuoliset tilamme muuntautuvat
sekä pieniin että suuriin tilaisuuksiin.

 

JUURIKKA CATERING OY, JUURIKANTIE 5, SÄYNÄTSALO

WWW.JUURIKKASAARI.FI

tarjoaa upeat tilat 
kaikenlaisiin juhliin ja

tilaisuuksiin, kokoustamiseen,
pikkujouluihin sekä kongressiin.

Juurikkasaari

Hoidetut viheralueemme mahdollistavat
kesäkautena jopa 1500 henkilön tapahtumat ruoka-

tarjoiluineen. Meillä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.
 
 

juhlatalon lounas
arkisin klo 11-14.30
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Raija Sipinen, kirkkovaltuuston- ja neuvoston jäsen

Viikko on jälleen kulunut, ja saam-
me olla hyvälle Jumalalle kiitolli-
sia, ettei ainakaan täällä kotimaas-
samme ole kovin pahaa sattunut. 

Sitäkin enemmän olemme joutuneet näke-
mään, kuulemaan ja lukemaan mitä kaikkea 
naapurimaamme onkaan saanut aikaiseksi 
tuolla Ukrainassa, ja pelkotilan ympäri maa-
ilmaa. Rukouksia on varmasti lähtenyt mil-
joonia, ja taas miljoonia tuonne ylös, että tä-
mä sotainen kausi jälleen kerran loppuisi, 
ennen kuin se pääsee laajenemaan. Se on var-
masti meidän kaikkien suurin toive.
 

Olemme saaneet viettää useita onnellisia ja 
iloisia hetkiä myös seurakunnassamme, it-
se sain osallistua Sepon kanssa Tikkakosken 
kirkolla syyssadon kiitosmessuun. Tuntuikin 
todella hyvältä, meitä oli siellä tavallista isom-
pi joukko koolla.
Saimme kuulla mahtavan upean saarnan, 

ja tunteen että Jumala oli läsnä tuolla kirk-
kosalissa ja ehtoollisen vietossa. Mikä iha-
ninta, kun olen kuullut, ja aina itse kun olen 
ollut kirkossa, on Tomi Pirttimäki siellä vai-
monsa ja lastensa kanssa. Hänen kanssaan 
olen jo useita vuosia tehnyt yhteistyötä seu-
rakunnassa luottamustehtävissä. Miten hel-
lyttävä näky oli, kun isoin lapsista painautui 
mummoonsa ja lausui yhdessä uskontunnus-
tuksen. Hienoa, että ihmiset tuovat jälkikas-
vuaan kirkkoon! Tästä voivat toisetkin ottaa 

oppia, sillä kun 
lapsena tämän ta-
van oppii, he tule-
vat myös aikuise-
na omien perheiden kanssa kirkkoon.
Ja sitten nuo ihastuttavat myyjäiset kirkon 

jälkeen! Pöydät notkuivat, ja mikä oli täl-
lä kertaa myös erittäin hyvää; ruispuuro, jo-
ta saimme vanhan aikaisesti voisilmän kans-
sa nauttia lähetyksen hyväksi. Tämän lisäksi 
vielä hyvät kahvit. Arpoja tietenkin myytiin 
myös lähetyksen hyväksi, ja voittoja oli pal-
jon, tällä kertaa niistä osa tuli myöskin meille. 
Mariannen levytkin menivät kaupaksi koko-
naisuudessaan lähetyksen hyväksi. Viime kir-
joituksessa mainitsemani suuri ruisleipä huu-
tokaupattiin, ja leivän ostaja jakoi siitä heti 
toisille kirkkokävijöille paloja. Haluan myös 
mainita, että kirkkomatkalla meidän seurassa 
oli Sepon sisko Ritva, aina niin auttavainen ja 
mukava ihminen.
Yhteistyötä on Tikkakosken kirkon kanssa 

ollut varmasti aina, mutta nyt jatkossa vielä 
enemmän.
Ensi sunnuntaina on Palokan kirkolla hie-

no lähetysmessu, jonka on Palokan alueseu-
rakunnan järjestämä lounas Japanilaisen lä-
hetystyön hyväksi.
Mennäänhän kaikki joukolla paikalle, jäl-

leen vauvasta vaariin!
Kaikesta huolimatta iloa ja valoa syksyyn, 

Enkeleitä
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Mediataiteilija Toni Essel. 

Galleria Saunan ikkunassa on tällä hetkellä menossa kolmas ja tämän syksyn viimeinen 
näyttely. Risto A. Pajun teoksia voi ihailla Ritoniemessä parin viikon ajan iltaisin klo 18-22, 
ellei ole saunapäivä. Kuvassa Risto A. Paju ja teos Yöpakkaset. (Kuva: Toni Essel)

 Mediataiteilija Toni Essel sai 
idean Galleria Saunan ikku-
naan jo vuosi sitten syksyllä, 
mutta galleria avautui vasta tä-
nä syksynä. 
– Ajatus galleriaan lähti aluk-

si siitä, että meillä oli ylimää-
räinen telkkari. Sain veljeltäni 
meille uuden TV:n, enkä ha-
lunnut heittää vanhaa mäkeen, 
koska tiesin, että tarvitsen si-
tä vielä omissa näyttelyissäni. 
Olen lainannut sitä muihin-
kin näyttelyihin. Mietin, mi-
tä muuta käyttöä sille keksisin, 
Essel sanoo. 
–  Vuosi sitten syksyllä taju-

sin, että telkkari on lähes sa-
mankokoinen kuin saunamme 
ikkuna. Sille piti kuitenkin ra-
kentaa teline, eikä minulla vii-
me syksynä ollut mielessä, mi-
tä siinä pyörittää. Yöpakkaset 
tulivat ja asia jäi, hän jatkaa. 
Tänä syksynä Essel tarttui 

toimeen ja avasi saunan ikku-
naan mediataidegallerian. En-
simmäisenä ikkunassa pyöri 

Esselin oma mediataideteos, 
johon taiteilija sai inspiraation 
saunan ikkunan alkuperäisistä 
teippauksista. 
– Talomme on valmistunut 

vuonna 1984 ja saunan ikku-
nassa oli teippaus, jotta siitä ei 
näy läpi, kun täällä saunotaan. 
Taideteoksessani on sama ku-
vio kuin 80-luvun teippaukses-
sa, mutta se alkaa pyöriä ja liik-
kua, Essel kuvailee.
Esselin jälkeen vuorossa oli-

vat taiteilija Niina Vehmaan 
teokset Huolen koulimat, joka 
pyöri viime keväänä Helsingis-
sä kirjasto Oodissa, sekä Lim-
bo. Viime viikolla vietettiin jo 
gallerian kolmansia avajaisia. 
Nyt Galleria Saunan ikkunassa 
esillä ovat algoritmista taidetta 
tekevän Risto A. Pajun teokset 
Yöpakkaset ja Crystal math. Pa-
jun teokset pyörivät gallerias-
sa iltaisin vielä viikon verran, 
mutta yöpakkasten – siis sää-
tilojen – saapuessa Essel lait-
taa gallerian talviteloille. Tal-

ven ajaksi on tarkoitus siirtää 
televisio Galleria Hopan ikku-
naan, keväällä Galleria Saunan 
ikkuna aukeaa taas. 

”Taide on uusien näkökulmien 
avaaja”
Essel kertoo, että Galleria Sau-
nan ikkuna kirkasti omal-
ta osaltaan hänen ajatuksiaan 
taiteesta uusien näkökulmien 
avaajana ja tapana esittää asioi-
ta uudella tavalla. Taiteen saa-
vutettavuus on hänelle tärkeää. 
Galleria on tapa tuoda taidetta 
ihmisten luokse sen sijaan, et-
tä ihmisten täytyisi asioikseen 
lähteä katsomaan sitä museoi-
hin. Jyväskylässä ei myöskään 
Esselin mukaan juurikaan pää-
se näkemään mediataidetta. 
– Taide voi auttaa vaihta-

maan näkökulmaa ja nyrjäyt-
tää aivoja uuteen asentoon. 
On olemassa paljon taidet-
ta, mutta usein se on paikois-
sa, joihin pitää erikseen men-
nä katsomaan. Taidetta voisi 
olla enemmän ympärillämme. 
Itselläni on ajatus tuoda taide 
sinne, missä ihmiset ovat, eikä 
niin päin, että taide on jossain 
porttien takana erityispaikas-
sa, missä pitää mennä sen ää-

relle. Siinäkin on hyvät puolen-
sa, mutta saavutettavuus kärsii, 
Essel kertoo. 

Kuka?
Toni Essel on mediataiteilija, 
joka työskentelee myös Gra-

dialla media-alan lehtorina. 
Seuraavana projektina hänel-
lä on kerätä rahaa Galleria Ho-
pan uusiin valokiskoihin esi-
merkiksi erilaisia tapahtumia 
järjestämällä, yhdessä Hop-
paa pyörittävän Yleishyödyttö-

mät pahoinvointipalvelut ry:n 
kanssa. Luvassa on ainakin 
Dadaistinen taidebingo sekä 
Drink&Draw-piirtämistapah-
tumia. Esselillä on myös oma 
näyttely tulossa Hoppaan hel-
mikuussa. 

Galleria Saunan ikkuna tuo 
taidetta ihmisten luo
Oletko nähnyt iltalenkillä jotain erikoista? Se voi olla 
taidegalleria. Ritoniemessä Pohjanniementiellä on saunan 
ikkuna, jossa näkyy iltaisin kuuden ja kymmenen välillä 
mediataidetta – paitsi Esselin perheen saunapäivinä. 

Teksti Katariina Henttonen

 Kansainvälisestikin arvos-
tettu Bianca Morales on mo-
nipuolinen jazzvokalisti ja sä-
veltäjä, jonka mielenkiintoista 
soundia voit nyt kuulla Jyväs-
kylässä, Vesilinnassa perjantai-
na 21.10. 
Bianca Morales esiintyy 

konserteissa, festivaaleilla ja 
klubeilla sekä Suomessa et-
tä ympäri maailmaa paikallis-
ten lahjakkaiden jazzyhtyei-
den ja big bandien solistina. 
Bianca on toiminut tanssitta-
van rytmimusiikin pioneerina 
Suomessa jo 80-luvulta lähtien. 
Ammattilaisura sai alkunsa 
vuonna 1984, jolloin hän voitti 

MTV3 järjestämän ensimmäi-
sen Kevään Sävel-laulukilpai-
lun Suomessa. Tämän jälkeen 
hän kiersi menestyksekkäästi 
Suomea kahden vuoden ajan 
F.F. Bandin kanssa.
Bianca on musiikin mo-

niammattilainen sekä yrittäjä. 
Hän on jo pitkään kouluttanut 
ja valmentanut nuoria muusi-
koita alkuun uralleen. Solistiu-
ran lisäksi Bianca on myös toi-
minut radiojuontajana YLEllä 
1980-luvulla Ungdomensgåva 
i toner-ohjelman juontajana ja 
hän on esiintynyt myös teatte-
rilavoilla musikaaleissa kuten 
Helsingin kaupungintettarin 

Hairspray ja Svenska Teaterin 
1900-musikalet. Bianca on teh-
nyt yhteistyötä amerikkalais-
ten lauluntekijöiden kanssa jo 
lähes 30 vuotta ja yhteistyöstä 
on syntynyt mm. ihastuttavat 
albumit I’ve Been Dreamin' ja 
When in Rome.
Biancan sydän sykkii myös 

lasten musiikille. Yhteistyö 
Lois Skiera-Zucekin kanssa 
synnytti mm. 24 musiikkivi-
deota YLEn Lasten- ja nuor-
tenohjelmille sisältäen erilai-
sia musiikkityylejä kuten rap, 
cha-cha, salsa, samba, swing, 
reggae ja bossanova. Koko per-
heen ja lastenkonserteissa mu-

kana on edelleenkin oman or-
kesterin lisäksi lastenkuoroja, 
ja nuorten orkestereita sekä 
suomessa että ulkomailla. Kan-
sainväliselle Pori Jazz Festiva-
lille Bianca kutsuttiin tuotta-
maan lapsille ja koko perheelle 
suunnatun Pori Jazz Kids Festi-
val tapahtuman ja tämä 5-päi-
väinen suursuosikki oli ohjel-
mistossa vuosina 2005-2015.
Vuonna 2016 Bianca ha-

lusi jälleen ryhtyä keskitty-
mään enemmän omaan hen-
kilökohtaiseen uraansa sekä 
levyttämiseen ja uusien yhteis-
työkumppanien löytämiseen. 
Konsertointi ja keikkailu ulko-

mailla tuotti tulosta ja Aurin-
korannikolla toimiva netissä 
ympäri maailmaa kuuluva ra-
dioasema FinnRadio.FM kutsui 
Biancan v 2020 alkaen tuotta-
maan ja juontamaan uuden vii-
koittaisen radioshown ”Jazzail-
len Biancan kanssa”, jossa hän 
tuo jazzia tutuksi meille kaikille 
erilaisten teemojen sekä oman 
uransa tarinoiden kautta.
Perjantaina 21.10. klo 19 

Vesilinnan Jazz ja Dixie-illas-
sa Bianca lupaa iloa ja musii-
killisia yllätyksiä tuttujen New 
Orleans-perinnejazzin (Dixie, 
Ragtime, Gospel, Creole) se-
kä ikivihreiden jazzlaulujen 

parissa yhteistyössä New Orle-
ans Stompers orkesterin kans-
sa. Tämä jyväskyläläisille jo tu-
tuksi tullut orkesteri koostuu 
mukaansa tempaavista, alan-
sa huipuista Kimmo Leppälä, 
klarinetti ja orkesterin johto, 
Alvi Leppälä, saksofoni, Ilkka 
Leppälä, basso, Jukka Järve-
lä, banjo, Robert de Godzins-
ky, piano.

Bianca Morales Jyväskylässä
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 O2-Jyväskylän naiset iskivät 
ison paukun Suomen Cupin 3. 
kierroksella ja pudottivat vah-
van ennakkosuosikin Saliban-
dyseura Rankat Ankat jatkosta. 
Jyväskylän Monitoimitalolla 
pelatussa ottelussa ennakko-
asetelma oli selvä - suuri ylei-
sö odotti Ankkojen näytöstä, 
mutta toisin kävi. Lauantain 
voittolaukauksissa kärsitys-
tä tappiosta F-liigassa sisuun-
tunut Amppariryhmä puolus-
ti sunnuntaina kurinalaisesti, 
oli kärsivällinen ja tehokkaam-
pi omissa paikoissaan kuin 
vastustaja Rankat Ankat omis-
saan.
Ottelu lähti käyntiin tasai-

sissa merkeissä, mutta jo ajassa 
4.48 Ankat pääsi niskan päälle 
Amppareille vihelletyn jäähyn 
seurauksena. Ankkojen väki-
vahva ylivoima ei jättänyt ar-
vailun varaa, vaan Emmi Nie-
melä iski Ankat johtoon, kun 

peliä oli pelattu alle 6 minuut-
tia. Ampparit sai kuitenkin oi-
keastaan vain lisää virtaa ke-
vyehkösti vihelletystä jäähystä 
ja ajassa 9.33 lauantain F-lii-
ga -ottelussa paluun liigaken-
tille tehnyt Jenni Timonen is-
ki Ampparit tasoihin kauniin 
hyökkäyspään kuvion päät-
teeksi Taimi Mikkolan syö-
töstä. Tämän jälkeen ottelu oli 
ympäripyöreä ja molemmilla 
oli omat hetkensä. Ankat tuh-
lasi muutaman hyvän paikan, 
mutta myös O2-Jyväskylän 
puolustus oli rautaa. Viimeise-
nä lukkona maalivahti Sandri-
ne Goetz pelasi voittavan maa-
livahdin elkein.
Pelin ratkaisu tapahtui kol-

mannessa eräss: molemmilla 
joukkueilla oli edelleen paik-
kansa, mutta ottelun lopus-
sa Amppareille tarjoutui ensin 
ylivoima, joka ei tuonut tulos-
ta, mutta sitten ajassa 50.58 Jes-

sica Lustig sivalsi O2:n 2-1 joh-
toon. Heti perään Amppareilla 
oli mahdollisuus lisätä johtoa 
vielä rangaistuslaukaukses-
ta, mutta maali jäi tekemät-
tä. Ajassa 58.38 kotijoukkueen 
Yagmur Yildiz iski Ankkojen 
harhailusta vielä sinetin ot-
telulle ja niin O2-Jyväskylän 
matka naisten Suomen Cupis-
sa jatkuu jo 8 parhaan jouk-
koon. Tuleva 4. kierroksen 
vastus arvotaan joukosta: Erä-
Viikingit, TPS, PSS, FBC Lois-
to, Classic, SB-Pro ja Pirkat.  
Tulevana lauantaina O2-Jy-

väskylän naisten F-liiga jatkuu 
kotiottelulla Jokereita vastaan. 
Ottelu pelataan Jyväskylän 
Monitoimitalossa klo 17.30. 
Ennen ottelua klo 17.10 on juh-
lan aika, kun O2-Jyväskylä jää-
dyttää poikkeuksellisen pitkän 
uransa keväällä 2022 päättä-
neen Tanja Matilaisen pelipai-
dan nro 40.

O2-Jyväskylän 
naisten Suomen 
Cup -juna puksut-
taa eteenpäin
Teksti Jesse Järvinen

”On alettava läheltä, 
jotta päästäisiin kauas.”
(Jiddu Krishnamurti 1895- 1986, intialainen filosofi ja elämäntaidon opettaja)

Ilmoittaja, aloita läheltä, 
aloita lähilehdistä.

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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KAIKKIEN AIKOJEN PIKKUJOULUT

Kuplivaa ja kimaltelevaa menoa
Sparkling X-mas -ilta Scandic Laajavuoressa tuo estradille  
mahtavia makuelämyksiä ja timanttisia show-kokonaisuuksia  
upeiden laulajien ja tanssin ammattilaisten voimin.

Tervetuloa vuoden odotetuimpaan juhlaan 11.–12.11.2022!

Kunnon nauru tekisi hyvää 
TE4 Show: Koko illan Jättipotti sisältää musiikillisen sketsishow’n 
sekä kaksi vauhdikasta bilemusasettiä täynnä vauhdikkaita livehittejä 
Suomesta ja ulkomailta. 

Sukella sekaan pe 18.11.2022, la 19.11.2022 tai pe 25.11.2022.

Tekisi melkein mieli tanssia
…ja meillä se onnistuu! Oululainen bilebändi Shut The Funk Up 
Scandic Laajavuoressa pe 2.12.

Pikkujouluiltojen hinta 64 € sis. narikan, ohjelman sekä joulun 
herkkuja kylän maistuvimmasta joulubuffetista.

JOULUKSI KOTIIN – VAI SITTENKIN HOTELLIIN?

Kun kaipaat valmista pöytää ja pitkiä unia pehmeissä lakanoissa,  
me teemme joulun sinulle.

JOULUKSI KUNTOON

Tiesithän, että kuntosalimme käyttö sisältyy kylpylälipun hintaan? 
P.S. Joko olet kokeillut hohtokeilausta? Oheisella kupongilla pääset 
tutustumaan hauskaan lajiin edullisemmin.

Lue lisää: scandichotels.fi/laajavuori

JOULUN TÄHTI
SCANDIC LAAJAV U ORI  ON H YVÄ N JOULUN KOTI .

Scandic Laajavuori
Kokous- ja ryhmämyynti
+ 358 300 870 883
sales.finland@scandichotels.com

SCANDIC LAAJAVUORI
KEILAUS TÄL L Ä K UPONGIL L A -50%

Voimassa ma–to 31.10.–15.12.
Yksi rata / kuponki
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Uutislyhyet

Uutislyhyet

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
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TERVETULOA EDULLISILLE  
VANNE- JA RENGASKAUPOILLE

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

 KESKI-SUOMEN AIKAJANA 3/2022: 
Synkentynyt maailmantilanne ei 
vaikuttanut alkuvuoden hyvään 
talouskasvuun
Antti Siukola
Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto jatkoi vahvas-
sa kasvussa vuoden 2022 alkupuoliskolla. Koronakriisistä elpy-
minen jatkui ja kasvua kertyi 10,5 % vuoden takaisesta. Kasvun 
taustalla oli mm. tuotantoketjujen häiriöiden helpottaminen ja 
palvelukysynnän toipuminen pandemiasta. Keski-Suomessa lii-
kevaihdon kasvu on jäänyt kuitenkin koko maan vauhdista. Ko-
ko maassa yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi alkuvuonna 
17,3 % edellisvuodesta. 
Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu vientiliikevaihto on ke-

hittynyt nousujohteisesti, mutta kasvu on hidasta koko maahan 
verrattuna. Tammi-kesäkuussa 2022 vientiliikevaihto kasvoi Kes-
ki-Suomessa 5,1 % ja koko maassa 29,1 % edellisvuodesta. Tek-
nologiateollisuuden pitkään vahvana jatkunut kasvu on maltil-
listunut. Metsäteollisuutta kuritti lähes neljä kuukautta kestänyt 
paperiliiton lakko UPM:n tehtailla.

 Eläinkolarien riski kasvaa taas – 
nämä viikot ovat vaarallisimmat
If Vakuutus
Hirvikolareja tapahtuu eniten loka-joulukuussa. Tällä välillä ta-
pahtuu Ifin korvaamista koko vuoden eläinkolareista puolet. 
Korkein riski eläinkolareille on Ifin vuoden 2018–2021 tilasto-
jen mukaan viikoilla 42–48. Tänä vuonna nämä viikot sijoittuvat 
lokakuun puolesta välistä marras-joulukuun vaihteeseen. Joulu-
kuussa eläinkolarien riski pienenee.
Viikonpäivien välillä eläinkolareita sattuu melko tasaista tah-

tia, mutta perjantaisin niitä tapahtuu hieman enemmän, kun ih-
miset ajavat usein pidempiä matkoja viikonlopunviettoon, mö-
keille ja harrastuksiin.
Kaksi kolmesta eläinkolarista tapahtuu auringonlaskun jälkei-

sinä tunteina, kun eläimet lähtevät hämärän turvin liikkeelle. Pi-
meinä ja harmaina kuukausina loka-marraskuussa eläin on au-
ringonlaskun jälkeen vaikeasti havaittava.

Hirvi- ja peurakolarien vauriot erilaiset
Hirven kanssa törmääminen on vakavin eläinkolari ja niissä sat-
tuu suurin osa henkilövahinkoihin johtaneista eläinkolareista 
Suomessa. Henkilövahingot johtuvat hirven suuresta koosta ja 
siitä, että törmättäessä se kaatuu helposti auto päälle ja läpi tuu-
lilasin.
Peurakolareissa sattuu harvoin henkilövahinkoja.
- Auton alaosa kuin puskuri ja valoumpiot ottavat yleensä osu-

maa, myös auton kylkivahinkoja esiintyy peuran lentäessä iskun 
voimasta sivulle. Useimmiten vauriot ovat kuitenkin niin pieniä, 
että auton voi hyvin ajaa pois kolaripaikalta, kommentoi Ifin ajo-
neuvovakuutusten tuotepäällikkö Johanna Johansson.
Vielä pienemmistä eläimistä, kuten ketuista, jäniksistä ja lin-

nuista koituu autolle usein vain pieniä vaurioita kuten ajovalojen 
rikkoontumisia tai auton alapuolen muoviosien rikkoontumisia.
Kaikista eläinvahingoista joka kymmenes johtaa auton lunas-

tukseen ja hirvieläinkolareista 30 prosenttia.
- Ota varoitusmerkit hirvivaarasta vakavasti ja valitse oikea ti-

lannenopeus erityisesti pimeällä sekä ilta- ja aamuhämärän ai-
kaan, Johansson muistuttaa.

Pienennä eläinkolarin riskiä
Vältä hämärässä ajamista
Käytä pitkiä ajovaloja, kun mahdollista
Hirvivaara-alueilla laske ajonopeutta
Jos eläin tulee eteen, väistä takapuolelta, jos mahdollista
Jos kolari sattuu, huolehdi muiden tielläliikkujien varoittami-
sesta
Ilmoita eläinkolarista aina poliisille, joka huolehtii eläimen hä-
vittämisestä.

 Länsi- ja Sisä-Suomen valmius-
toimikunta: talvella sähköpula on 
epätodennäköinen mutta mahdolli-
nen - siksi siihen on varauduttava
Aluehallintovirasto
Alueellinen valmiustoimikunta kokoontui syksyn toiseen ko-
koukseensa. Sähkön riittävyyden lisäksi keskusteltiin muun 
muassa alueellisesta valmiusharjoituksesta, terveydenhuollon 
henkilöstöpulasta ja Ukrainan sodan heijastevaikutuksista.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston koolle kutsuma alu-
eellinen valmiustoimikunta kuuli kantaverkkoyhtiö Fingridin ar-

viot sähkön riittävyydestä tulevana talvena. Fingridin mukaan 
sähköpula on talvella epätodennäköinen, mutta mahdollinen.
”Varautuminen on kyllä tarpeellista. Jos vielä ei ole asialle teh-

ty mitään, viimeistään nyt täytyy alkaa tehdä. Jakeluverkkoyh-
tiöt eivät tule kohteisiin aggregaattien kanssa, vaan jokaisen täy-
tyy miettiä oma varautuminen, Fingridin valvomopäällikkö Arto 
Pahkin totesi.
Fingrid arvioi, että talven pakkasjaksoilla sähkön huippuku-

lutus voisi olla Suomessa 15 100 megawattia (MW). Kotimainen 
tuotantokapasiteetti ja tehoreservi kattavat yhteensä noin 12 900 
MW.
”Jostain pitää saada 2 200 MW, se saadaan Ruotsista ja Norjas-

ta”, Pahkin sanoo.
”Toki kaikki on herkkää muutoksille sähköpulan riskin edessä. 

Esimerkiksi Olkiluodon kolmosreaktorin tuotannon aloitus, pit-
kät pakkasjaksot ja jos rajasiirrot vikaantuvat Ruotsin suuntaan.”

Jokainen voi vaikuttaa sähköpulan torjumiseen
Sähköpulan riskiin voidaan vaikuttaa vähentämällä kulutusta. 
Muiden muassa Fingrid on kampanjoinut, että kaikkien suoma-
laisten tulee pyrkiä vähentämään sähkön käyttöään ja siten osal-
listua sähköpulan torjumiseen.
Arto Pahkin sanoo, että Suomessa sähkön kulutushuiput ovat 

kello 8–9, kello 9–10, kello 17–18 ja kello 20–22.
”Jos näiltä tunneilta saisimme kulutusta pois, tilanne olisi hel-

pompi.”
Jos sähköpula tulee kaikesta huolimatta talvella eteen, se tar-

koittaisi sähkönkäyttäjille parin tunnin sähkökatkoja kahden-
kymmenen tunnin välein.
”Niistäkin selvittäisiin. Suomessa on esimerkiksi myrskyjen ta-

kia totuttu pitkiin sähkökatkoihin”, Pahkin sanoo.

 Kirkollisveroprosentti pysyy 
entisellään
Jyväskylän seurakunnan vuoden 2023 kirkollisveroprosentti säi-
lyy entisellään. Kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden veropro-
sentiksi 1,45.
Veroprosentissa on huomioitu ensi vuoden alusta voimaan 

tuleva verouudistus, joka siirtää kuntien verotuloja valtiolle hy-
vinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Tuloveroista teh-
tävien vähennysten kohdistuessa nykyistä vähemmän kirkollis-
veroon seurakuntien verotulot kasvavat.
Jyväskylän seurakunnan taloussuunnitelman mukaan tilikau-

den tulos vuonna 2023 jää kuitenkin alijäämäiseksi myös kirkol-
lisveron säilyessä ennallaan, vaikka sitä tarkennettaisiin konsult-
tiyritys Finnish Consulting Group Oy:n kirkollisverotuotoille 
Jyväskylässä noin 2,5 prosentin kasvua odottavalla ennusteella.
Valtiovarainministeriön mukaan seurakunnan kirkollisveron 

alentamispaine olisi 0,05 prosenttiyksikköä.

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

Ruskalla 
kerrottiin

Suo oli aivan keltaisenaan hillasta. Aamun myö-
häiset usvarippeet vielä maleksivat kevyen tuu-
lenvireen liikuttamina. Matalan auringon laakeat 
säteet tutkailivat marjain määriä. Niitä oli ja pal-

jon. Suo oli aivan tasapintainen. Vastareuna oli parin sa-
dan metrin päässä. Siitä alkoi matala tieva, hiekkaharjan-
ne. Muutamat vaivamittaiset suomännyt harvaoksaisina 
kerjäsivät elantoaan ohuesta hiekkakerroksesta, joka 
sammui suohon.
Aapa oli pintasammaloitunut lampi. Monet sadat vuo-

det olivat kasvattaneet hitaasti suosammalta veden pin-
taa pitkin. Se rakensi paksua sammalmattoa veden pääl-
le. Se oli umpeen soistunut suolampi. Se oli vaarallinen. 
Poro harvoin sille pyrki, hirvi ei koskaan. Luonnon eläin 
tietää sen. Saamen mies tietää sen. Mutta etelän turisti 
ei aina tiennyt. Uutiset joskus kertoivat lappiin kadon-
neesta marjastajasta. Jonkun pintasammaloituneen suon 
sammalmaton alla mustassa vedessä, ikuisessa haudas-
sa ovat aikaan kadonneet turistijäänteet, jotka suo otti 
omaan julmaan kätköönsä.
Aapasuon reunaan nuotiokodalle vanha Volkswagen 

pakettiauto pysähtyi. Värikkäät sangot pääsivät riviin ar-
vioimaan hillain määrää. Kahvijanoinen seurue, kaksi 
pariskuntaa yllättävän hiljaisina keittivät pannukahvit ja 
keskittyivät ateriointiin. Lapissa on paljon kiireetöntä ai-
kaa. Matkaajat joivat nautiskellen hitaat kahvit ja suunta-
sivat kiirehtimättä suolle.
Neljän poron tokka näki heidän lähestyvän ja siirtyi 

suolta pois. Matalat kyykkyhahmot hajaantuivat suol-
le ja käsien kiireiset liikkeet kertoivat, että marjastuskin 
on himo. Suon reunan korkeimman kelon latvaoksalla 
vanha korppi terästyi. Se kuuli naisen kirkaisun, näki tä-
män räpiköivän kaulaansa myöten sammalikossa ja kuu-
li hätäiset huudot. Nainen oli pudonnut suosilmäkkees-
sä sammaleen läpi. Tuonelan joutsen valmistautui sielun 
noutoon, mutta silläkään ei ollut hoppu. Kaikella on ai-
kansa. Tarvitsee vain odottaa sitä.
Mutta marjastajilla oli kiire. Toinen miehistä syöksyi 

autolle, räpiköi sivuoven auki, kömpi autoon ja köysi 
kourassa ryntäsi suolle. Toinen mies liittyi häneen. Hä-
täisinä he räpiköivät  märässä sammalikossa kohden 
naista. Muutaman metrin päähän miehet pysähtyivät. 
Köysimies vyyhtesi köyden ja heitti sen ihan naisen lä-
helle. Tämä tarttui siihen hätäisin ottein ja kietoi sen kä-
siensä ympäri. Rauhallista vetoa, onnellisen raju sylei-
ly ja yksinäinen keltainen muovisanko suosilmäkkeessä 
kertomassa, että lappi on myös ystävä. Sen kanssa täytyy 
vain osata toimia.
Pariskunnat palasivat autolle. Nainen vaihtoi vaattei-

ta, toinen valmisteli syötävää miesten viritellessä tulia. 
Vanha korppi tyynenä istui kelo-oksalla, seuraili sini-
sen ohutta savua ja tyylikkään rennosti kohosi lentoon 
ja suuntasi erämaan syvyyksiin. Syyskuinen ruska ker-
toi kirkkaassa auringon valossa mahtavan keltaisista koi-
vuistaan, maaruskan räjäyttävän punaisesta voimasta ja 
kuulaan kolean sään virkistävästä hyväilystä. Volswagen 
ryhähti käyntiin, ropisi karkeaa tietä pois ja päästi erä-
maan rauhan omaan hiljaisuuteensa.
Runsaat onnelliset, moni-ikäiset vaeltajat toteuttivat 

lapissa itseään.He keräsivät lapissa hilloja ja ison joukon 
elämän halua ja kuntoa. Uusin innoin he kävivät kohti tu-
levaa arkea. Ihminen on hienon hieno rakennelma tietoa, 
taitoa, toimintaa  ja luovuutta. Hän on mikroskooppisen 
herkkä luonnon tuote, joka sisäisenä perusvoimanaan 
tarvitsee äiti-luontoa, sen hiljaista energiaa ja elämää. 
Olemme luonnontuote. Se on voimamme.
Korppi laskeutui Pallasjärven jättikelolle, tutkasi ran-

toja ja kertaili, olisiko raatoja jossain siedettävissä etäi-
syyksissä. Maailman älylinnun aivot tiesivät. Korppi ot-
ti pitkän liukulennon ja vastaniemestä löytyi poron raato 
rantavedessä. Korpin kantava ääni soi kiitosta. Erämaa 
sammui yön pimeyteen. Aika lyheni kaikelta.. Tulevai-
suus on nyt päivää lyhyempi. Kuitenkin se niin monelle 
oli päivä, joka toi onnellisuuden levollisen unen vanhuu-
den hiipiviin hetkiin ja unen alla sydämellä oli rauhai-
san tyyni rytmi.

Olenko outo,
kysyt ääni hauraana
kukkahameessa
leuassa parransänki
Ei, sinä olet sinä.

Inger

Seuraava 
Palokka-lehti

 ilmestyy 
torstaina 27.10.
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Tapahtumakalenteri

Julkaisemme veloituksetta seurojen ja yhdistysten toimintakalentereita. 
(Ei koske yrityksiä eikä kaupallisia ilmoituksia.) Tiedot tapahtumista tulee 

lähettää ilmestymispäivää edeltävänä maanantaina, 
ilmoitukset@palokka-lehti.fi

Kirkolliset

Ilmoita Palokka-lehden
palveluhakemistossa!
Koko 1 x 50 mm   38 €+alv/ ilmoitus
Koko 2 x 50 mm  70 €+alv/ ilmoitus

Ilmoitus julkaistaan palveluhakemisto-otsikon alla kunkin 
kuukauden viimeisessä numerossa yht. 12 krt/vuosi. 

Ilmoituksen tekeminen/päivitys sis.hintaan.

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

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

Lukijan runo

Lukijan kuva

Perinteiset 
SYYSMARKKINAT 
Jyväskylän torilla 
su 16.10. klo 10-16
Hyvä ja laaja 

tuotevalikoima.
Tervetuloa 

kaupantekoon!

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 ajan-
varauksella keskiviikkoisin klo 12-14. Opastusaika varataan tunniksi 
ennakkoon puh. 014 266 4151 tai kirjastossa.
• Datataiturit keskiviikkoisin Rento-tilassa klo 16-18. Tarvitsetko apua 
tietokoneen tai mobiililaitteesi kanssa? Datataiturit auttavat keski-
viikkoisin klo 16-18 Rento-tilassa. Voit ottaa oman puhelimen, tabletin 
tai vaikkapa kannettavan tietokoneen mukaan ja tulla kirjastoon. 
Gradian datanomiopiskelijat, Datataiturit, antavat henkilökohtaista 
opastusta tietokoneen ja mobiililaitteiden käytössä. Palvelu on 
maksutonta, ajanvarausta ei tarvita. Ruuhkatilanteissa varaudu 
odottamaan. 
• Kirjapiiri kerran kuukaudessa Hilja-tilassa. Syksyn kokoontumiset 
maanantaisin 14.11. ja 12.12. klo 14-16.
• Satutuokiot joka toinen keskiviikko klo 9.30. Syksyn satutuokiot 
pidetään 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 runonlausun-
tatilaisuus, jonne voit tulla lukemaan runoja tai muita itselle tärkeitä 
tekstejä; laulujen sanoituksia, loruja tai omia kirjoituksiasi. Oman 
vuoronsa saa jokainen halukas, mutta voit tulla myös vain kuuntele-
maan toisten esityksiä.
• Laulusta voimaa pe 18.11. klo 13. Laulusta voimaa -yhteislauluti-
laisuudet ovat avoimia, ilmaisia ja esteettömiä kulttuurielämyksiä 
varttuneempaan makuun. Tilaisuudessa lauletaan yhdessä ikivihreitä 
sävelmiä ammattimuusikko Jaana Elorannan johdolla.
TIKKAKOSKEN KIRJASTO
• Ma 31.10. klo 17 Tikkakosken kirjaston lukupiiri kirjana Roope Lipasti: 
Aviotärähdys. Seuraava lukupiirikerta 28.11. Lukupiiri pidetään Tikka-
kosken nuorisotila Nuotikassa (Kirkkokatu 3, 41160 Tikkakoski), kulku 
alapihan kautta. Tervetuloa mukaan!
• Ma 7.11. klo 17 kirjailta True Crime -teemalla, luvassa on siis kirjavink-
kausta todellisista rikoksista kertovista kirjoista, tervetuloa kuun-
telemaan! Tapahtuma pidetään Tikkakosken nuorisotila Nuotikassa 
(Kirkkokatu 3, 41160 Tikkakoski), kulku alapihan kautta.
• Ma-Su 24.10.-30.10. Tikkakosken kirjastossa kummittelee! Tule 
laskemaan montako kummitusta ja muuta outoa otusta löydät 
kirjastosta. Parhaat kummitusten bongaajat palkitaan viikon päät-
teeksi! Osallistuminen onnistuu joka päivä klo 8-21, eli myös kirjaston 
omatoimiajalla.
• Kirjaston satutuokiot pidetään klo 9.30 torstaisin 13.10., 27.10., 10.11. 
ja 24.11.  Satutuokiot pidetään Tikkakosken nuorisotila Nuotikassa 
(Kirkkokatu 3, 41160 Tikkakoski), kulku alapihan kautta. Tervetuloa 
mukaan!

Vuokrataan Palokan Nuutissa 
korkeaa hallitilaa 47,5 m²

Lämpö sisältyy vuokraan
Sähköinen nosto-ovi. Wc. Ilmastointi
Aidattu piha-alue, kameravalvonta

Tiedustelut:
Raimo Lajunen, 050-344 9203

Seurakuntavaalit 
ovat pian ovella,

valmistaudu äänestämään!
Aitojen kristillisten 
arvojen puolesta 

paras mahdollinen 
vaihtoehto

seurakuntaväki

Raija Sipinen

JAKELU-
HUOMAUTUKSET

050-5937550

Ajankohtaista USA:n politiikasta ja 

Ke 19.10. klo 17 Jani Kokko

Kahvitarjoilu, tervetuloa 
Palokan sosialidemokraatit ry

väitöskirjatutkija, 
aluevaltuuston pj.

hyvinvointialueen valmistelusta

Palokan Visala
 Visalantie 5

KASTETUT:
Paavo Onni Aatos Ahola
Hilma Amanda Sinikka Ahonen
Ebba Maaria Eloranta
Pihla Saimi Aurora Hakala
Matilda Vilhelmiina Hiukkanen
Luca Valentin Jylhä
Leo Ilmeri Kotkansalo
Miisa Matilda Mustonen
Aaron Tuure Eevert Parantainen
Aava Loviisa Pelo
Heljä Elsi Annele Pohjonen
Oula Mio Valentin Pyrrö
Lumia Isla Olivia Remes
Marine Katri Ilona Seppänen
Miika Markus Stén
Estelle Aurora Tornberg
Adalmina Isabel Tyni
Silva Matilda Tyyskä
Vili Fredrik Wiklund
Viska Elias Wiklund

KUOLLEET:
Salme Jääskeläinen 100 v
Erkki Johannes Pitkänen 89 v
Erkki Johannes Laukkanen 88 v
Eeva Ester Hentunen 93 v
Filip Rafael Melgin 90 v
Terttu Kyllikki Hentunen 90 v
Heimo Kalevi Tamminen 89 v
Aune Leena Marjaana Savelainen 
89 v
Anja Annikki Järvinen 86 v
Reijo Johannes Nurmi 84 v
Alpo Johan Rimpi 83 v
Eila Tuulikki Sällinen 80 v
Unto Uolevi Salmela 79 v
Jorma Sauvo Sälekivi 78 v
Esa Johannes Pasanen 75 v
Mauri Tarmo Virenius 74 v
Hannu Einari Heinonen 73 v
Reijo Tapani Tillikainen 72 v
Timo Kalevi Heikkilä 60 v
Timo Sakari Suokas 54 v

Syksyinen taivas.

Sieluni navigaattori löysi aivan 
uuden reitin!
Hanigaattorin viitoittama reitti tuli 
tiensä päähän..

ekko

Varjoja paratiisissa,
kuin viileässä ajassa.
Melkein arvottomat,
maat syksyssä huokaavat.
Yön pimeys odottaa,
ilta valoineen armahtaa.

Kauas pilvet karkaavat,
samoin tekee ajat.
Laitakaupungin valot,
useat kohtalot.
Taivaan tuolla puolen,
tuo yö sentään tähden.
Kaurismäkien elokuvia,
kuvaa hetkien tunnelmia.

Reijo Lahti
Palokka

HAARAUTUVAN AJAN TIE
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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

• Ilmanvaihtokanavien puhdistukset
• Piipun nuohoukset
• Ilmanvaihtokoneiden huolto
• Ilmamäärien mittaukset • Desinfioinnit

www.tekufix.fi
050 555 7848

Kauttamme myös
perinteiset piipun

nuohoukset

Ei mitään myönnytyksiä!

Valitse 
aina paras!

SNICKERS Workwear
AllroundWork 37.5® talvitakki
1100/0404, 1100/9504, 1100/5804  194 €

SNICKERS Workwear 
AllroundWork 37.5®

naisten talvitakki
1107/0404 183 €

SNICKERS Workwear 
AllroundWork 
vedenkestävä 
hupullinen parkatakki 
37.5®
1800/0404 285 €

EN 343 Vedenpitävyys: 
10 000 mm/24h. 
Hengittävyys: 
6 000 g/m²/24h

AllroundWork 
vedenkestävä 

1800/0404 

EN 343

SNICKERS Workwear
AllroundWork 37.5® 
talvihousut 
6619/0404, 
6619/9504 

171 €

• 37.5® -vuori
• Selkäosassa 

3D-verkkovuori
• Korkea fl eecevuorattu 

kaulus suojaa tuulelta
• Käsiä lämmittävät 

sivutaskut
• Lyhempi etuosa ja 

pidennetty selkäosa

• Cordura®-vahvike 
kyynärpäissä

• Muotoillut hihat
• Pidennetyt hihat
• Joustavat hihansuut 

peukaloaukoilla
• Vetoketjullinen rintatasku
• Heijastavat 

yksityiskohdat

EN 343

Vedenpitävyys: 10 000 mm/24h. 
Hengittävyys: 6 000 g/m²/24h

SNICKERS Workwear 
AllroundWork 37.5® vedenkestävä 

hupullinen naisten talvitakki
1127/0404 258 €

Uskomattoman 
kevyt talvitakki parhailla 
ominaisuuksilla. Lisäksi 
kulutuksenkestävä, veden- (takin 
saumat teipattu) ja tuulenpitävä: 

ILMAINEN
PIPO

SNICKERS Workwear 
AllroundWork vedenkestävä 
hupullinen talvitakki 37.5®

258 €
1102/9504
1102/5804
1102/0404

Ilmainen pipo (Snickers Workwear 9093/0418, arvo 69 €) sisältyy 
vain takkien 1100, 1102, 1107, 1127 ja 1800 ohjehintaan.

Hinnat sisältävät alv:n 24 % ja ovat voimassa toistaiseksi. 

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

SNICKERS Workwear 
AllroundWork 37.5® 

vedenpitävät 
talvihousut

6620/0404 235 €

04
04

5804

EN 343 SNICKERS Workwear 

9504


