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” On alettava läheltä,

jotta päästäisiin kauas.”

(Jiddu K
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5- 1986

, 

intialai
nen filo
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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

 

 
hinta € 
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Ota yhteyttä ja varaa omasi
myyn
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www.
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Liity postituslistalle, saat tiedon 
kun uusin lehti luettavissa!Palokan S-market, Palokan Prisma

Citymarket Palokka ja Seppälä, Kotikeskus

Lue vaivattomasti netissä
palokka-lehti.fi

Lue lehti verkossa 
tai nappaa

 jakelupisteistä.

Tee ekoteko
– lue lehti netissä
www.palokka-lehti.fi

Pihaan toimitettuna!

Tehtaan 
kattomyynti

Puh. 020 728 1600
www.kestopelti.fi

Kattopellit  Kattotikkaat
Lumiesteet  Vesikourut  Peltilistat

Puttipajan tehtaanmyymälä
Talsanniementie 1, 40800 Vaajakoski

joulukuussa:
ma-pe 10-18,la 10-16 ja su 12-16

Arvaa, kuka on 
pukin parran 
takana. 
Sivu 8

Puh. 044 9811 007, 
         045 1526 378
Hautauspaketit alkaen 580€
info@ekohautaustaivaanranta.fi
Yrjönkatu 35, 40100 Jyväskylä
HR-Hautauspalvelu Ky

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 valmistettu hienokuituisesta 
merinovillasta, polyamidista ja polyesteristä. Kankaan tekee erityiseksi se, että noin 80 % 
materiaalin tilavuudesta 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 vähän huoltoa. Yleensä pelkkä tuuletus 
riittää, mutta vaatteet kestävät myös konepesua max 60 asteessa sekä rumpukuivausta.

PALELTAAKO?

Älä palele enää! Tee oikea valinta!Älä palele enää! Tee oikea valinta!

Valitse Woolpower!

Merinovillainen 
villapaita vetoketjulla

W7234175 €

/10

/00

/93

/89

/61

Merino 400
Ullfrotté Original 

400 g/m²
70 % merinovillaa
28 % polyamidia
2 % elastaania

Merinovillainen 
aluspaita W7222/00

110 €
Merinovillaiset
alushousut W7342/00

85 €

Merino 200
Ullfrotté Original 

200 g/m²
60 % merinovillaa
25 % polyesteriä
13 % polyamidia
2 % elastaania

Merinovillainen 
talvipipo

W986660 €

/60 /93/60 /93/10

/04

/00

/83

M
er

in
o 

20
0

M
er

in
o 

Lit
e

Merinovillainen 
tuubihuivi/buff 

W960233 €

W960133 €

Merinovillainen 
aluspaita W7111

95 €
Merinovillaiset
alushousut W4341

82 €

/83

/93

Merino 
Lite

80% merinovillaa 
20% polyamidia

/00

/83

/00

Erittäin paksut
merinovillaiset 
sukat 

W8416/00 31 €

Merino 600
Ullfrotté Original 600 g/m²

60 % merinovillaa 
40 % polyamidia

Merino 400
Ullfrotté Original 400 g/m²
64 % merinovillaa, 32 % polyamidia

4 % elastaania

Merinovillaiset 
työsukat

W842425 €

/10

/00

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

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Ranskassa.

Ullfrotté Original on ainutlaatuinen ja kestävä tekstiili, joka on valmistettu hienokuituisesta Ullfrotté Original on ainutlaatuinen ja kestävä tekstiili, joka on valmistettu hienokuituisesta 
merinovillasta, polyamidista ja polyesteristä. Kankaan tekee erityiseksi se, että noin 80 % merinovillasta, polyamidista ja polyesteristä. Kankaan tekee erityiseksi se, että noin 80 % 
materiaalin tilavuudesta on ilmaa. Ilma on ihanteellinen eriste, jolla on valtava rooli kankaan materiaalin tilavuudesta on ilmaa. Ilma on ihanteellinen eriste, jolla on valtava rooli kankaan 

Erittäin paksutErittäin paksut
merinovillaiset merinovillaiset 
Erittäin paksut
merinovillaiset 
Erittäin paksutErittäin paksut
merinovillaiset 
Erittäin paksut

sukat 

W8416/00 3131 €

Ullfrotté Original 600 g/m²Ullfrotté Original 600 g/m²
60 % merinovillaa 

Ullfrotté Original 600 g/m²
60 % merinovillaa 

Ullfrotté Original 600 g/m²
40 % polyamidia

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

Joulu Lapin eräkämpällä – yksin 
Sivu 4

Palokka-lehti 
ilmestyy 
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Teija Laine, aluekappalainen

Ohut lumipeite on valkaissut mus-
tan maan ja tuonut tulleessaan 
aidon joulutunnelman.  Tuleeko 
joulu sinne, missä lumihiutaleet 

eivät leijaile eikä pakkanen pauku?  Toki tulee.  
Joulu tulee kaikkialle, missä muistellaan Jee-
suksen syntymää ja Raamattuun tallennettuja 
muistoja hänen elämäntyöstään ja hänen ope-
tustaan Jumalan armosta ja rakkaudesta.  
Jeesuksen elämään ja kuolemaan liittyy ilo-

sanoma, joka tulee esille eri puolella maail-
maa monilla kielillä luettavassa jouluevanke-
liumissa.  Paimenet kuulivat tuon ilosanoman 
ensimmäisinä.  Lammaslaumaansa kaitsevien 
paimenten nostaessa katseensa öiselle taivaal-
le näkevät he ihmeellisen näyn: jumalallinen 
kirkkaus valaisi taivaan.  Ennen kuulematto-
mat sanat kaikuivat korkeuksista: ”Teille on 
syntynyt Vapahtaja.”  Enkelkuoro lauloi: ”Ju-
malan on kunnia korkeuksissa, maan päällä 
rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”  
Joulukuun pimeyttä valaisemaan viritte-

lemämme jouluvalot muistuttavat enkelten 
tuomasta rauhan ja lohdutuksen sanomasta.  
Jouluvalot loistavat joulunaikaan niin Län-

si-Afrikan kärjessä Senegalissa kuin Japanissa-
kin, joissa tehtävää lähetystyötä me täältä Pa-
lokasta käsin tuemme.  Kristittyjen määrä on 
näissä molemmissa maissa hyvin vähäinen, ei-
kä joulunviettotavat ole aivan samanlaisia kuin 
meillä Pohjolassa.  
Senegalin kristittyjen jouluperinteeseen 

kuuluu yhdessä nautittu hyvä ruoka ja joulu-
yön messu, jonne saavutaan hevoskärryillä 
koko perheen voimalla.  Muistoihini on jäänyt 
monet Senegalin jouluyön messut, joihin me-
kin osallistuimme koko perheenä.  Täysikuun 
loistaessa tummalta taivaalta ja leudon iltatuu-
len puhaltaessa kasvoillemme, ensimmäisen 
joulun tunnelma saavutti meidät. Kyläkappe-
lin lähellä ei ollut pysäköitynä autoja, sillä pai-
kalle oli saavuttu hevoskärryillä ja aasikyydil-
lä.  Aasit hörähtelivät odottaessaan messun 
päättymistä ja kotiinpaluuta.  Pienimmät lap-
set nukkuivat vanhempiensa sylissä tyytyväi-
sinä nauttien illan viileydestä.  Upeinta oli, jos 
jouluyön messussa vietettiin kastejuhlaa. Ai-
van kuin Jeesus olisi syntynyt kasteen hetkel-
lä jokaisen kastetun sydämeen.  Joulu saapuu 
sinne, missä ei sada lunta, joulu saapuu sydä-

meen siellä, missä uskotaan Jeesukseen ja luo-
tetaan Jumalan rakkauteen. 
Joulunvietto saapui Japaniin jo 1500-luvul-

la eurooppalaisten mukana, mutta vasta toi-
sen maailmansodan jälkeen siitä tuli osa ja-
panilaista elämää.  Japanin joulunviettoon 
kuuluvat koristeelliset joulukuuset, kauniit 
jouluvalot ja joulupukki.  Joulu ei Japanissa 

ole niinkään perhejuhla, vaan joulua viete-
tään ystäväporukassa tai romanttisilla treffeil-
lä.  Jouluista kermakakkua saatetaan perheissä 
kuitenkin syödä ja joitakin lahjoja antaa, vaik-
ka lasten lahjojen odotus keskittyykin uuteen 
vuoteen, joka on Japanissa vuoden suurin juh-
la.  Japanissa työskentelevät lähettimme näke-
vät, että joulun sanoma Jeesuksen syntymästä 
jää helposti kaupallisen joulun alle.  Siksipä he 
kutsuvat ystäviään ja tuttaviaan jouluevanke-
liumin äärelle viettämään juhlaa ja laulamaan 
joululauluja.  
Meillekin on tuttu tuo vaara, että käymme 

joulun viettoon kuusin ja kynttilöin, mutta 
unohdamme tuon taivaisen kirkkauden tuo-
van lapsen, niin kuin tutussa joululaulussa 
laulamme.  Älköön joulun lapsi hukkuko han-
keen, älköön unohtuko markkinahumun alle.  

”Oi ystävät, jos myöskin me 
kuin tietäjämme nuo 
veisimme kullan, mirhamin
tuon rakkaan lapsen luo,
niin meille joulu maallinen
ois alku joulun taivaisen.” 

Jouluiloa maailmalta!

Palokka-lehti toivottaa lukijoilleen 
ja yhteistyökumppaneilleen 

Rauhallista Joulua
ja 

Siunattua Uutta Vuotta!
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Suomen hirvieläimet
Suomessa elää luonnonvarai-
sena viisi hirvieläinlajia: hirvi, 
peura (Rangifer-suvun alala-
jit metsäpeura ja poro), met-
säkauris, valkohäntäkauris 

(Laukon peura) ja kuusipeu-
ra (täpläkauris). Poro on puo-
likesy kotieläin ja polveutuu 
tunturipeurasta, jota tavataan 
vieläkin luonnonvaraisena 
Kuolan niemimaalla ja Norjan 

vuoristoalueilla. 
Viime vuosina on maassam-

me tehty havaintoja myös sak-
sanhirvestä eli isokauriista. Se 
on ”uusi vanha tulokas”, sillä 
vielä 1600-luvulla niitä oli kar-

tanoiden mailla Ahvenanmaal-
la ja Turun seudulla siirtoistu-
tusten ansiosta.

Rangifer tarandus fennicus
Metsäpeura eli suomenpeura 
oli vielä 1600-luvulla yleinen 
koko Suomessa. Se oli tärkeä 
saaliseläin muinaissuomalai-
sille satojen vuosien ajan. Sii-
tä ovat todisteina lukuisat 
peuranpyyntikuopat, joita on 
löytynyt täältä Palokankin seu-
dulta. 
Myös paikannimistössä 

peura-, petra-, hirvas- ja tar-
vasnimet ovat säilyneet aivan 
Etelä-Suomea myöten. Nimi-
historiaa ja metsäpeuran ”tois-
ta tulemista Suomeen” on ku-
vannut ansiokkaasti Martti 
Montonen kirjassaan ”Suomen 
peura” (Wsoy 1974).
Metsäpeura hävisi Suomes-

ta sukupuuttoon 1800-luvun 
loppupuolella metsästyksen 
seurauksena yli viideksikym-
meneksi vuodeksi. Venäjällä 

Kuhmon korkeudella, Pienin-
gän saloilla säilyi pieni popu-
laatio, joka sitten 1950-luvul-
la levittäytyi Suomen puolelle 
mm. Elimyssaloon. 
Metsäpeura muistuttaa ul-

konäöltään poroa, mutta on 
sitä kookkaampi. Hirvas pai-
naa 150-200 kg ja vaadin n. 100 
kg.  Metsäpeura on pitkäraajai-
sempi ja sarvet kapeammalla 
kertoen paremmasta sopeutu-
misesta metsässä liikkumiseen. 
Hirvieläimistä naaraat ovat 

sarvettomia, mutta peurat 
muodostavat siitä poikkeuk-
sen, sillä vaatimellakin on sar-
vet.  Metsäpeuran ja poron le-
vinneisyysalueiden rajalla on 
mahdollista, että nämä lähisu-
kuiset lajit lisääntyvät keske-
nään.

Siirtoistutuksen 
menestystarina
Kuhmon pienestä populaatios-
ta siirtoistutettiin vuonna 1979 
Salamajärven kansallispuis-
toon Suomenselälle kuusi vaa-
dinta ja kaksi hirvasta.  Eläimet 
olivat aluksi n. 15 hehtaarin ai-
tauksessa, josta ne vapautettiin 
1980-luvun alussa luontoon. 
Tällä hetkellä kanta on levit-

täytynyt laajalle alueelle Suo-
menselkää. Tätä siirtoistutusta 
voidaan pitää lajin menestys-
tarinana ja osittain pelastuk-
senakin, sillä Venäjän puolella 
asustava populaatio on metsäs-
tyksen kohteena ja vähenevä. 
Suomenselän alueella on 

peurojen metsästykseen saa-

tu muutama erikoislupa vil-
jelyalueiden vahinkojen vä-
hentämiseksi. Tällä hetkellä 
metsäpeuroja on Suomessa 
Suomenselän alueella n. pa-
rituhatta yksilöä ja Kuhmon 
alueella vajaa 800 yksilöä. 

Talvipäivä seisahtaa 21.12. ja 
valo voittaa
Tätä kirjoitettaessa Palokka-
järvi on saanut jo jääkantensa 
(jäätyi 24.11.2022).  Jään pak-
suus lienee tällä hetkellä 5-10 
cm. Vuosi sitten järvi jäätyi 
28.11.. 
Pihan lintujen ruokintapai-

kalla käy kova vilske: tali- ja 
sinitiaiset, jokunen hömötiai-
nen, keltasirkut, punatulkut, 
mustarastaat, pikkuvarpuset, 
närhet, harakat, käpy- ja har-
maapäätikka ja joskus variskin 
kilpailevat ruokintalautojen 
antimista. Talipalloon saat-
taa joskus pyrähtää pieni parvi 
pirtsakoita pyrstötiaisia äänek-
käästi tirskuttaen. 
Erityisen hauska on seura-

ta, millaisia taituruuksia ora-
va esittelee yrityksissään saada 
makupaloja talipalloista. Vä-
lillä se riippuu pelkästään ta-
kajalkojensa varassa haroen 
etutassuillaan talipalloa kuin 
Amazonian häntäapina!
Mukavia sydäntalven het-

kiä Palokka-lehden lukijoille: 
vaikka pimeys ja kylmyys koet-
televat vielä muutaman kuu-
kauden, niin välillä pilkahtava 
aurinko, revontulet ja täysikuu 
antavat uskoa valon voittoon! 

SUOMENPEURAN KOTIINPALUU
Markku Tossavainen

Lintujen ruokkijoilla on nyt parhaat päivät seuratessaan 
ahkerasti ravintoa hakevia ruokintapaikan lintuja. Pirtsa-
kat pyrstötiaiset ovat vasta aivan viime vuosikymmenenä 
oppineet hyödyntämään pihojen rasvaisia talipalloja. 

Joulupäivän (25.12.) lumipeitteen paksuudessa on ollut paljon eroja viimeisen kahdenkymmenenkahden   vuoden ai-
kana täällä Palokassakin.  Oheisessa diagrammissa on ko. päivän lumensyvyydet Palokan Terttumäessä vuosina 2000-
2021. ”Musta joulu” oli vuosina 2006, 2007, 2013 ja 2015. Paksuin lumipeite oli vuonna 2012 (38 cm). Punainen trendi-
viiva kertoo, että lumipeite on hieman ohentunut havaintojakson aikana.
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Lumensyvyys cm:nä 25.12. Palokan 
Terttumäessä vuosina 2000-2021

Diagrammi lumipeitteen paksuudesta 25.12. Palokan Terttumäessä vuosina 2000-2021. Trendiviiva kertoo lumipeitteen 
hienoisesta ohentumisesta havaintojakson aikana.

Metsäpeura eli suomenpeura on palannut jälleen Suomenselän jäkäläkankaille onnis-
tuneen siirtoistutuksen seurauksena. Kuvan yksilö vaelteli seitsemän peuran laumassa 
Vetelin Sulkaharjulla kuluvan vuoden marraskuun alkupuolella.

 Tikkakoskelainen Siiri Tos-
savainen (18) nosti lauantaina 
10.12.2022 varustepenkkipun-
nerruksen Suomen mestaruu-
den Tampereella.  Tulokseksi 
hänelle tuli tällä kertaa 77,5 kg, 
joka on myös uusi henkilökoh-
tainen kisaennätys. Siiri nosti 
nyt viimeistä kertaa sub-junio-
reissa (alle 18v).  Vuoden vaih-
teen jälkeen hänen sarja on iän 
puolesta juniorit (alle 23v).

Siirille Suomen Siirille Suomen 
mestaruusmestaruus

 Joulupuu Tikkakoski-Puup-
pola keräyksen joululahjapa-
kettikeräys on päättynyt, mutta 
ruoka-avun tarve on perheissä 
suuri ja tästä syystä ruoka-apu-
keräys jatkuu aina 26.12.2022 
asti. Ruoka-apuun voi osallis-
tua toimittamalla lahjakortin 

elintarvikkeita varten K-mar-
ket Tikkarin kassoille. Lah-
jakortin voi ostaa K-market 
Tikkarista tai haluamastaan 
muusta elintarvikekaupasta. 
Rahaa keräykseen voi lahjoit-

taa ejoulupuu.fi kautta tai Mobi-
lePay numerollla 68486. eJoulu-

puu keräys toteutetaan yhdessä 
Kotimaanavun kanssa, rahanke-
räyslupa RA/2020/639. eJoulu-
puuhun lahjoitetut varat käyte-
tään keräyksessä mukana olevien 
lasten ja nuorten hyväksi mm. os-
tamalla puuttuvia joululahjoja ja 
elintarvikelahjakortteja. 

Joulupuu kerää ruoka-Joulupuu kerää ruoka-
apua 26.12. astiapua 26.12. asti
Joulupuu Tikkakoski-Puuppola
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 YKSIN jouluna ei välttämättä tarkoita yksi-
näistä joulua. Onkohan näin?
Minulla oli joku vuosi sitten tilaisuus koetel-

la väittämää. Tarjoutui mahdollisuus vetäytyä 
kauaksi Lappiin eräkämpälle joulunajaksi, rei-
luksi viikoksi. Yksin.
Pitkään harkitsin. Lopulta ajatuksen viehätys 

voitti. Päätin ottaa haasteen mahdollisuutena 
vastaan. Kiinnosti katsoa, kuinka selviäisin yk-
sin joulunajan eräkämpällä, tiettömän, lumisen 
taipaleen takana.
Ajomatka Lappiin kesti 12 tuntia. Loppumat-

kasta kohtasi aivan hirmuinen lumipyry. Ajami-
nen oli arpapeliä.
Viimeiset 10 kilometriä ajelin pientä, kapeaa 

sivutietä. Auraamattomalla tiellä oli vain yhdet 
auton jäljet. Jännitys kasvoi. Pääsisinkö peril-
le ystäväni, poromiehen pihaan, jonne oli tar-
koitus jättää autoni, vai tupsahtaisinko ajotieltä 
ojaan, kinokseen, asumattomalla seudulla?
Tie oli mäkinen, ja aivan hiljaa ylämäkiin ei 

voinut ajella. Vauhtia oli pidettävä. Pari kertaa 
lumivallit olivat imaista autoni ojan puolelle, 
henkeä pidätellen pysyin kuin pysyinkin tiellä.
Vihdoin olin perillä, ystäväni kotipihassa, jos-

sa moottorikelkka, pitkä reki perässään, jo odot-
ti minua ja jouluvarustuksiani. Ensin lämmin 
kohtaaminen poromiehen kassa ja sitten alkoi 
reen pakkaaminen. Kohta varustukseni joulua-
ni varten oli siirretty rekeen. Vielä pressu naruin 
kiinni tarvikkeiden päälle ja jo istuin rekeen vah-
timaan lastiani.  Poromies käynnisti kelkan. Al-
koi matkamme pimeyden syliin - joulun aikaan 
Lapissa on lähes koko ajan pimeää tai ainakin 
hämärää. Kaamos. Taitavasti poromies mutkit-
teli joelle, josta kohta poikkeama pienen järven 
jäälle. Jännitti. Vielä järven selän ylitys ja koh-
ta nousimme rantatöyräältä eräkämpän pihaan. 
Poromies pysäytti kelkan ja sammutti mootto-
rin. Valot sammuivat. Pimeys ja uskomaton hil-
jaisuus tekivät hetkestä ennen kokemattoman. 
Oli sytytettävä otsalamppu.  Hanget olivat kor-
keat, kuten Lapissa jouluna kuuluu olla. Kämp-
pä odotti mystisenä, tummana, mutta kutsuva-
na. Sitten uusi jännitys, avautuuko kämpän ovi?  
Aukesi helposti. Jännitys vaihtui uteliaisuudek-

si, millainen on kämppä sisältä? Tunnelma?
Kaikki vaikutti olevan sisällä kunnossa. Näyt-

ti hyvältä. Vaikkakin lämpömittarissa -8 astet-
ta pakkasta. Tästä oli nyt aloitettava, asuminen, 
lämmitys ja joulukodin rakentaminen.
Vielä poromiehen avustuksella kannoim-

me tavarani kämppään. Kohta hän jo käynnis-
ti kelkkansa, huikkasi hyvät joulut ja hurautti 
takaisin järven jäälle pimeyteen. Palaisi nouta-
maan minut kahdeksan päivän kuluttua.
Kelkan ääni häipyi pian. Tuli aivan hiljaista. 

Hiljaisuus ympärilläni oli ääntäkin kiihkeäm-
pää. Täällä nyt olin. YKSIN. Pimeyden ja hiljai-
suuden luoma syvä tunnelma pysäytti. Putosin 
rauhaan, jota en ennen kokenut. Taisipa kannat-
taa tulla.
Mutta nyt ei ollut aikaa enempään tunnel-

mointiin. Kämppä oli saatava lämpiämään. Ja 
äkkiä!
Sytyttelin pimeään kämppään öljylampun ja 

kynttilöitä. Valoa. Puita oli kämppään ja eteiseen 
varattu syksyllä reilusti tällaisten äkkitulemisten 
varalta. Hyvä.
Pikku kaasupuhaltimella lämmittelin varaa-

van, vuolukiviuunin hormeja jonkin aikaa, jotta 
uuni varmaan alkaisi vetää. Latasin pesään pui-
ta, vielä sytykkeitä ja raapaisin tulitikun sytyk-
keisiin. Heti alkoi uunin hormi vetää, vieläpä 
kunnolla. Aina ei niin käy. Ja voi silloin sitä sa-
vun määrää kylmässä kämpässä.
Nyt pitäisi pian saada kämpän miinus kah-

deksan astetta plussan puolelle. Se ei ihan heti 
onnistuisi. Vaatii malttia. Uunia ei voinut aivan 
yltiöpäisesti lämmittää, ettei kylmillään ollut 
lämmönlähde vaurioidu. Aluksi kohtuullisia pe-
sällisiä puita, että hormi lämpiää rauhassa.
Aloin purkaa tavaroitani. Ruokatarvikkeet 

eteisen varaston hyllyille. Vaatetavarat levälleen 
sisätiloihin ja makuupussi ylös kerrossängyn 
reunalle ”lämpiämään”.
Noin tunnin kuluttua oli lämpötila jo kivun-

nut plussan puolelle. Lisäilin verkkaan puita 
uuniin. Ulkona aivan pimeä. Revontulia ei nä-
kynyt. Otsalampun valossa kävin lapioimassa 
moottorikelkan jäljestä poikkeaman tärkeään 
paikkaan, puuceehen ja puuliiteriin. Lumikinos 

Joulu Lapin 
Erkki Keiskoski

Ikkunan jää alkoi vähitellen sulaa. Jouluaaton ateria on katettu.Uunin muurilla ikonikin sai kynttilänsä.

 Kaipaatko keskusteluja ja 
muita ihmisiä? Haluatko ja-
kaa arkeasi tai mieltä askarrut-
tavia asioita luottamuksella? 
Poikkea juttupenkille ja koh-
taa kokemusasiantuntijoita. 
Mukaan voit tulla kerran tai 
useammankin!
Ikääntyneille suunnattu jut-

tupenkki-toiminta laajenee 
Petäjävedelle ja Jyväskylän Pa-
lokkaan tammikuussa 2023. 
Toiminta jatkuu Jyväskylän 
Sampoharjussa.  

Juttupenkissä keskustelu on 
vapaamuotoista kokemusten 
vaihtoa, jossa ikääntyneet voi-
vat keskustella monista miel-
tään askarruttavista asioista 
ja arjen haasteista. Ohjaajina 
ovat kokemusasiantuntijat, 
joilla on vaitiolovelvollisuus. 
Palvelu maksuton, eikä siihen 
tarvitse ilmoittautua. 
Sampoharjun terveysase-

malta on kertynyt hyviä ko-
kemuksia syksyn 2022 juttu-
penkki-toiminnasta.

– Ihmiset ovat tulleet jut-
tupenkille avoimin mielin ja 
tuntuu siltä, että he ovat hyö-
tyneet ryhmästä. Moni osal-
listujista on käynyt useamman 
kerran juttusilla ja ryhmästä 
on tullut hyvää palautetta, ker-
tovat sairaanhoitaja Tiina Aro 
ja kokemusasiantuntija Jari 
Oksanen Sampoharjun juttu-
penkistä.

Taustaa
Juttupenkki-toiminta käyn-

nistettiin asiakaspalautteiden 
pohjalta vuonna 2016 Kes-
ki-Suomen sairaanhoitopiiris-
sä. Ohjaajina on toiminut ko-
kemusasiantuntijatyöpari.  
– Asiakkaat haluavat jutel-

la muidenkin kuin ammatti-
laisten kanssa. Juttupenkissä 
ei oteta kantaa hoitoihin eikä 
lääkityksiin. Juttupenkeissä 
käyneet kertovat, että heitä oi-
keasti kuullaan ja juttupenkis-
sä on kiireetön tunnelma, ker-
tovat koordinaattori Maaret 

Kokkonen ja kokemusasian-
tuntija Annukka Harjula Ko-
kemustalolta. 
Toiminnan järjestäminen 

on osa Tulevaisuuden sosiaa-
li- ja terveyskeskus -ohjelman 
mielenterveys- ja päihdepal-
veluketjujen kehittämistä, jos-
sa tavoitteena on muun muas-
sa helposti saavutettavien ja 
mielen hyvinvointia edistävien 
palveluiden kehittäminen. 

Ikääntyneiden juttupenkki saapuu Palokkaan
Juttupenkki, Palokka
ma 9.1. klo 10.00–11.30
ma 30.1. klo 10.00–11.30
ma 20.2. klo 10.00–11.30
ma 13.3. klo 10.00–11.30
ma 3.4. klo 10.00–11.30
ma 24.4. klo 10.00–11.30
ma 15.5. klo 10.00–11.30
Paikkana toimii Jyväsky-
län Palokan terveysase-
ma, 2. krs., Ritopohjantie 
25, Jyväskylä.
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oli melkoinen. Lie lähes metri.
Ilta oli ehtinyt jo pitkälle. Rankasta ajomat-

kasta ja jännityksestä perille selviytymisestä 
lauennut helpotus alkoivat kutsua miestä ylös 
kerrossänkyyn levolle. Ennen sitä oli vielä lisät-
tävä uuniin puita. Seinien paksut, kylmät hir-
ret lämpenivät hitaasti. Niiden massa oli saata-
va lämpiämään. Ennen sitä kämpässä viihtyisi 
viileä henki.
Kohta kipusin ylös kerrosvuoteelle. Riisuin 

päällysvaatteet ja pujottauduin makuupussiin. 
Vetoketjun vedin ylös ja vajosin pitkän päivän 
päätteeksi levon armoon. Mieli oli utelias. Miten 
päiväni täällä sujuisivat?
Kämpän ikkuna oli umpijäässä. Ulos ei nä-

kynyt. Kämpän pöydällä yksi kynttilä loi mys-
tisen valonsa kämpän ikiaikaisten hirsien suo-
jaan. Uunissa lieskat lasiluukun läpi loimusivat 
äänettömästi luoden turvan tunnetta ja toivoa 
lämpimämmästä.
Kohta uni armahti väsyneen, kaukaa joulun-

viettoon saapuneen miehen. Olin mies yksin La-
pin eräkämpän mystisessä yössä.
Aamulla heräsin varhain. Jouluaaton aatto. Ei 

ollut kylmä, ei vielä lämminkään. Uunista heh-
kui punerva hiillos. Puut olivat palaneet lop-
puun. Kynttilä valaisi viimeisiään. Aloin pien-
tä, hyvää jännitystä tuntien valmistautua Lapin 
joulukuun sinihämärään päivään. Ensimmäi-
seen eräkämpän päivääni. Lisäsin puita uuniin, 
josta suloinen lämmin hulmahdus lehahti kas-
voilleni. Sytytin uuden kynttilän. Mittarista luin 
lämpötilan, 15 plusastetta. Ikkuna edelleen jääs-
sä. Käsittämättömän hiljaista.
Olin tuonut mukanani pienen vesikannun, 

ettei heti tarvitse kairata järveen avantoa. Lähel-
lä oli kyllä purokin, josta saa talvellakin vettä. 
Keitin teevettä ja puuroa kaasuliedellä. Maistui.
Päivää kohti. Ulkona -20°. Aluksi kairasin 

jäälle avannon, josta sain vettä. Saunaan kan-
noin astiat täyteen. Illalla halusin jo saunoa ja 
huomenna tietysti olisi joulusauna.
Edelleen aistin ympäröivän uskomattoman 

hiljaisuuden ja rauhan. Sinihämärä. Lapin kaa-
mos. Aurinko on piilossa yli kuukauden ja kurk-
kaisi taas ensi kerran horisontissa vasta 14. päi-
vä tammikuuta.
Tunturikoivujen oksat kauniissa lumen kuor-

rutuksessa. Olin tullut johonkin aivan toiseen 
maailmaan. Kantelin sisälle liiteristä lisää pui-
ta. Seinähirret olisi saatava lämpimäksi ja sau-
na lämmitettävä.
Olin tuonut kuukkeleille ruokaa. Myös lin-

tulaudalle kaadoin siemeniä. Linnut tunsin ys-
tävikseni. Viheltelin niille merkiksi. Täällä ol-
laan. Ei elämän merkkiä. Kohta viheltelin taas, 
kutsuin. Ei vastausta. Sitten taas. Ja jopa kuu-
lui jostain matkan takaa pieni tintin tirskahdus. 

Vastaus. Ja kohta ensimmäinen tiainen löysi 
ruoka-aitan. Myöhemmin iltapäivällä kuukke-
litkin saapuivat. Ystävät olivat palanneet.  Ilo.
Tiesin, että seuraavaksi yöksi olisi laitettava 

kinkku ja karjalanpaisti uuniin. Oli valmistet-
tava jouluateria. Siihen kuului tietysti myös se-
kasienisalaatti, jonka itse vielä valmistan. Pe-
rinteiset laatikot, peruna- ja lanttulaatikot toin 
valmiina ja vain lämmittäisin uunissa ja tietys-
ti graavilohta. Uuni olisi lämmitettävä taitavasti, 
sopivasti. Lämpömittari oli mukana.
Käväisin sisällä. Nyt kämpässä jo yli kaksi-

kymmentä astetta, kotoisan lämmintä. Ikku-
nan jää oli alkanut sulaa. Näkyi Lapin maisema. 
Kuuraiset tunturikoivut, järven selkä ja sen ta-
kana tunturin helmaa.
Sisällä astioiden ja patojen etsintää. Järjestely-

jä huomista jouluateriaa varten. Huomenna jou-
luaatto.
Lämmitin saunan ja otin aika löylyt ja vastoin. 

Tämä oli elämää.
Siirryin kämppään jouluaterian valmistuk-

seen. Uunipataan vettä. Karjalanpaistilihat ja 
mausteet pataan. Arvioin uunin lämpötilan so-
pivaksi. Uuniin työnsin kaksi ritilää, joille työn-
sin toiseen paistin ja toiseen kinkun, johon olin 
työntänyt lämpömittarin. Toisen ritilän reunas-
sa oli myös uunin lämpötilasta kertova lämpö-
mittari.
Iltapalan jälkeen päätin siirtyä kerrossänkyy-

ni levolle. Yöllä oli varauduttava tarkistamaan 
uunissa kypsyvien jouluruokien tilanne. Käm-
pän lämpötila oli nyt saavuttanut hyvältä tuntu-
van 23 astetta. Kylmä ei enää ahdistanut.
Ennen levolle siirtymistä käväisin vielä ulko-

na. Ja TOTTA! Revontulet leimusivat upeasti 
pohjoisella taivaalla. Täydellistä. Lapin yö ja re-
vontulet. Jouluaaton vastainen yö. Pakkasta -25 
astetta.
Yöllä kävin tarkistamassa paistosten tilanteen. 

Otin paistin ja kinkun uunista. Valmista. Vielä 
lisäsin jonkun puun pesään, sitten jatkoin unia.
Heräsin jouluaatto-aamuun. Yöllä valmistu-

neen kinkun ja karjalanpaistin tuoksu veivät 
jouluiseen tunnelmaan. Lisäsin puita pesään. 
Lämpötila sisällä yli 20 astetta ja ulkona - 25 as-
tetta. Täällä olin levollisena, odottavana, erä-
maan joulussa. Yksin.
Tuntui hyvältä. Tyytyväisenä, että tulin.
Aloin verkkaan valmistella jouluaattoillan 

juhla-ateriaa. Aluksi valmistin sienisalaatin, joka 
ehdottomasti kuuluu jouluuni. Katoin pöytään 
parhaat kämpän astiat. Etsin esiin valmiina tuo-
mani peruna - ja lanttulaatikot ja graavilohen.
Saunaan ja kämppään kannoin järvestä vettä. 

Puitakin hain lisää. Muutaman känkkäräoksan 
taitoin ulkoa pieneen astiaan pöydälle. Kuusen 
puutetta korvaamaan. Lisäsin kynttilöitä pöy-

dälle. Ulos varustin tervapatoja pihaa valaise-
maan.
Laitoin saunaan tulet. Joulusauna.
Ennen joulusaunaa laitoin laatikot ja karja-

lanpaistin uuniin lämpiämään. Pöydän varus-
tin täysin valmiiksi saunomisen jälkeen alkavaa 
jouluaaton ateriointiani varten.
Käväisin ulkona, rannassa. Sininen hämä-

rä. Hiljaista. Mutta mitä kummaa? Mitä järven 
takana oikein näkyi? Katsoin tarkasti. Yksinäi-
nen, suurisarvinen poro tuijotti liikkumatta mi-
nua kohti. Me molemmat tuijotamme pitkään 
toisiamme. Mitä ihmettä teet siellä yksinäsi, jou-
luaatto-iltana?
En saanut vastausta. Poistuin mietteliäänä hil-

jaa saunomaan.
Saunoin pitkään nauttien. Välillä kävin lu-

messa kävelemässä. Sytytin tervapadat. Vasta-
rannalle ei enää näkynyt. Poro lie häipyi pois. 
En sen koommin nähnyt.
Nautinnollisen saunomisen jälkeen siirryin 

kämppään. Aloitin jouluaterian. Söin juhla-ate-
riaani pitkään. Hiljaisessa syvässä joulutunnel-
massa uskoin, että olin tavoittanut joulun pe-
rimmäisen sanoman. Syvän rauhan.
Niin kuluivat päivät kiireettä, pieniä askarei-

ta tehden, hiljaisuutta kuunnellen. Ennen en 
tiennyt, että hiljaisuutta voi kuunnella. Ja kuin-
ka rauhoittavaa. Nyt sen tiedän. Olin kuin pu-

donnut johonkin täysin uuteen. Piti tulla kauak-
si, että sen löysin.
Kuin huomaamatta tuli kahdeksannen päi-

vän aamu. Pakkasta kirpeästi, lähes -30 astetta. 
Pimeää.
Päiviä vallinneen hiljaisuuden rikkoi äkkiä 

pimeältä jäältä kuuluva moottorikelkan ääni. 
Ja kohta näkyivät jo kelkan valot. Ainoa elämän 
merkki jäältä, aattoillan poron lisäksi.
Kohta poromies kelkkoineen oli sovitusti 

kämpän edessä. Kotiinlähdön aika. Uskoma-
tonta. Kahdeksas päivä. Haikeus valtasi mielen. 
Poislähtö.
Pakkasimme reen, istuin kyytiin ja kohta 

kelkka laskeutui rinteestä jäälle. Poromiehen pi-
hassa odotti auto, jonka ystäväni oli pyytämättä 
kytkenyt johdon päähän lämpiämään.
Tavaroideni siirto autoon. Auto käyntiin. 

Lämpimät kiitokset poromiehelle, joka mah-
dollisti jouluni eräkämpällä.
Kohta jo ajelin pikkutietä kohti Kilpisjärven 

tietä. Matka etelään, kotiin, 850 km, oli alkanut. 
Pakkanen näytti auton mittarissa jo -35 astetta.
Autossa istui tyytyväinen, hämmentynyt ja 

mietteliäs mies. Tein sen!  Selvisin. Joulu yksin 
erämaan kämpässä. Elämäni kokemus. Kiitolli-
suus leijui päällimmäisenä.
Jouluni eräkämpällä ei ollut yksinäinen. On-

nistuin. 

Erkki Keiskoski

LAHJAKSI

PUKINKONTTIIN

MYYNTI 
Palokka-lehti, Saharisentie 6

050-593 7550 

 25€/kpl
AITO PALOKKA T-PAITAPalokan Pelimannitalolla 

jkl.kamu@gmail.com, http://palokanpelimannitalo.fi 

eräkämpällä–yksin  

Joulupäivän valoisa hetki.
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Lahjakortit
H E M M O T T E L E V A T

pukinkonttiin

Jalka- ja kauneushoitola Bellissima
www.kauneushoitolabellissima.fi

Anna lahjaksi kestävää
kauneutta kotiin

MEILTÄ LÖYDÄT PUKIN KONTTIIN ISOT JA PIENET PAKETIT 
SEKÄ KORISTEET JA MUUT JOULUTARVIKKEET. 

Tervetuloa 
Jouluostoksille!

Aina niin paljon niin vähällä.

Aidot joulukuuset
alk.

1590
la 24.12. asti!

/kpl

Tarjous voimassa

Nappula kokoelman 
tuotteita -25%
Voimassa ma-su 12.-18.12.

KAIKKI LYHDYT, 
SESONKIVALOT ja 
JOULUKORISTEET
Koskee myös led-lyhtyjä ja 

led-kynttilöitä.

-50%
Plussa-etu

JYVÄSKYLÄ PALOKKA

Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar 
tai Fanta sokerittomat 

VIRVOITUSJUOMAT 
0,33 l 24-pack
0,96/l) 
Ilman Plussa-korttia 
12,59-15,49/24-pack 
(1,29-1,65/l) 
(sis. pantit 2,40). 
Etu -25-42%.
Rajoitus 2 erää/talous.

JYVÄSKYLÄ PALOKKA

9,99€
/24 pack

Finlaysonin Pop-Up 
myymälästä löydät 

ihanat ja laadukkaat 
tekstiilit pukinkonttiin!
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Saarijärventie 52, 40270 Jyväskylä 
www.palokankauppakeskus.fi 

Vuoden 
Joululahja!

Settihinta 
valkokulta 

1490,-

Settihinta 
keltakulta 

1290,-

Settinä säästät 
enemmän

157,-

KAIKKI 
NEULEET JA 
COLLEGE-
PAIDAT 
-40%

Alennus lasketaan 
normaalihinnasta.
Voimassa 24.12. asti.

KAIKKI 
TASARAITA- 
TUOTTEET
-40%
Sisältäen aikuisten ja 
lasten vaatteet, sukat, 
pipot sekä pussi-
lakanat ja tyynyliinat.

Tarjous koskee normaali-
hintaisia Tasiksia. 
Etu voimassa Marikylän
nykyisille ja uusille 
jäsenille su 18.12. asti.

✁

ILMAINEN
lahjojen 

paketointi
10.-23.12.

Aukeaman tarjoukset ja hinnat ovat voimassa to-su 15.-18.12.2022 ellei toisin mainita.

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

Tuotteita rajoitetusti. TAJOUKSET KAIKISSA TOIMIPISTEISSÄ.

PAKETTEJA
Hiusten hoitoon
ja muotoiluun
sh. 33,80-45,60/pkt

Alkaen 

1990
pkt

Luksus 
KÉRASTASE 
PAKETIT
sh. 105,00-126,80/pkt

Alkaen 

7990
pkt

Luksus 

Paras lahja Lahjakortti 
Anna lahjansaajan valita! Päätä itse vain lahjan arvo. 

ETU LAHJAKORTIN 
OSTAJALLE
Vähintään 100€ arvoisen 
lahjakortin ostajalle neljän 
Kupla tuotteen (500 ml) paketti 
VELOITUKSETTA

Tuotteita rajoitetusti. 

Muista myös 
Kampaamo
Hemmottelu-
lahjakortti
Parturi 
Leikkaus-
lahjakortti

66,-kpl
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 Palokka-lehti puki paikal-
lisen yrittäjän joulupukin ta-
mineisiin ja esitti tälle tukun 
kysymyksiä Palokasta, Jyväs-
kylästä, yrittäjyydestä sekä pu-
kista itsestään. Arvaamalla oi-
kein pukin henkilöllisyyden 
voit voittaa hienoja palkintoja.

Miten vanha tämä pukin paja on?
37 vuotta. Pajan perustamis-
kokous pidettiin vuonna 1985 
Palokan Heinämäentiellä. En-
simmäinen varsinainen paja 
tuli Kypärämäen vanhaan pos-
tiin. Sen jälkeen paja on sijain-
nut Keljossa entisessä teurasta-
mossa, Seppälänkankaalla ja 
Vaajakosken vanhalla naula-
tehtaalla. Sieltä muutimme pa-
ri vuotta sitten tänne Kirriin.

Mikä sai pukin tuomaan koneet ja 
tontut Palokan Kirriin?
Täällä oli toimivammat tilat 
ja myös toimivampi yhteisö. 
Saimme esimerkiksi muuttaa 
tiloja haluamallamme taval-
la. Tänne houkutteli sekin, että 
meillä oli alueella entisestään 
paljon asiakkaita. Esimerkik-
si rengasliike Kumisetä, Kirrin 
Neste ja Keski-Suomen Paperi- 
ja Pesuainevälitys vain muuta-
mia mainitakseni. Useimmi-
ten pukkia näkeekin Nesteellä 
lounaalla. Siellä tapaan paljon 
alueen muita pukkeja, joista 
kaikkien nimiä en edes muista.
Palokka on erittäin yrittä-

jäystävällistä aluetta, ja tääl-
lä kaikki toimii. Esimerkik-
si alihankintaketjut muiden 
paikallisten pajojen kanssa 
ovat mutkattomat. Täällä pu-
kit ovat enemmän tekemisis-
sä keskenään kuin vaikkapa 
keskikaupungilla ja puhalta-
vat enemmän yhteen hiileen; 
yhteishenki on hieno. Lisäksi 

täällä kaikki on lähellä, ja käy-
tän mielelläni esimerkiksi pai-
kallisten hierojien palveluja 
vanhojen ja kolottavien jäsen-
teni hoitamiseen.

Niin, mitenkäs vanha pukki oikein 
onkaan?
162 vuotta. Mutta henkisesti 
olen ikuisesti 12-vuotias kisäl-
litonttu. Katselen maailmaa 
pikkupojan uteliaisuudella ja 
mietin koko ajan, miksi asiat 
tehdään noin ja miten ne voi-
si tehdä fiksummin. Päässäni 
raksuttaa koko ajan ajatus jos-
takin uudesta, ihmisten elämää 
hyödyttävästä keksinnöstä.
Korona-ajastakin pajamme 

selvisi tietyllä kekseliäisyydel-
lä. Valmistimme paljon erilaisia 
tuotteita, joita sinä aikana tar-
vittiin. Paras menekki oli sellai-
sella ruokalistalla, jonka pystyi 
pesemään astianpesukoneessa 
eikä se mennyt miksikään.

Miten paljon pajalla on tonttuja 
töissä?
13, ja kaupungissa pikkupajal-
la, jota kai tytäryhtiöksi kutsu-
taan, kaksi lisää. Ihan aluksi oli 
kuusi, ja parhaimmillaan 32.

Millainen on pajan liikevaihto?
Olen niin vanha, että ymmär-
rän paremmin markat kuin eu-
rot, mutta vuodesta riippuen 
7–9 miljoonan muorinmarkan 
tienoilla. Eli kai vajaat puoli-
toista miljoonaa nykyrahassa. 
Myynnistämme reilut 80 pro-
senttia muuten tulee pääkau-
punkiseudulta.

Mitä pajan tuotteita lähtee 
maailmalle ja mitä kääritään 
joulupaketteihin eniten?
Pelikortit ovat varmaan tun-
netuin ja näkyvin tuotteemme. 

Niitä on tehty niin poliitikoil-
le kuin yrityksille. Joulupake-
teissa on paljon myös paina-
miamme JYPin kalentereita. Ja 
vaalien aika on aina meille tosi 
kiivasta, eli ensi keväästä tulee 
kiireinen. Yhteensä meillä on 
noin 16000 erilaista tuotetta.

Pukki on paikallisilta saatujen 
havaintojen ja puhelimen 
lokitietojen perusteella aina töissä. 
Mutta jos joskus on hetki vapaata, 
mitä teet?
Hyväntekeväisyys on lähellä 
sydäntäni. Uusin juttu tällä sa-
ralla on vähävaraisten perhei-
den lapsille tarkoitettu Dream 
Spark -liikuntaleiri, jota pa-
jamme tukee. Joulun jälkeen 
taas kustannamme ja kulje-
tamme 50 Viitakodin vanhain-
kodin asukasta JYPin otteluun.
Myös muiden yrittäjien aut-

taminen on minulle tärkeää. 
Esimerkiksi Tikkakoskella si-
jaitsevan Ränssin Kievarin ke-
säteatteria olen autellut pari-
senkymmentä vuotta.

Pukki on kuulemma aktiivisesti 
mukana myös paikallisessa 
urheilutoiminnassa, ja paja on 
näkyvästi esillä JYPin hallilla. Mikä 
vetää pukkia urheilun pariin?
Pukin pitää tuntea paljon ih-
misiä – periaatteessa kaikki 
maailman ihmiset. Ihan kaik-
kia en vielä tunne, mutta val-
tavan määrän kuitenkin. Ur-
heilupiireissä tapaa paljon 
kiinnostavia ihmisiä. Nykyään 
kai puhutaan hienosti verkos-
toitumisesta.

Vielä lopuksi kysymys, jonka kaikki 
lapset haluavat kysyä: kuka on 
pukin suosikkiporo?
Kyllä se on Juti! Legendaarinen 
Juti on vetänyt ohjastamaani 
rekeä voimakkaasti ja menes-
tyksekkäästi, ja yhteistyö jat-
kuu alkavanakin vuonna.

”Palokan yrittäjät puhaltavat 
hienosti yhteen hiileen”

Palokka-lehden joulupukki on kuulemma aina töissä tai puhelimessa. Pukki kuvattiin pa-
jallaan Palokan Kirrissä, johon hän joskus epähuomiossa saapui aamuviideltä ja ihmetteli, 
missä kaikki tontut luuraavat.

Palokka-lehden joulupukin mielestä Palokka on yrittäjäys-
tävällistä seutua. Vähäisenä vapaa-aikanaan pukki tekee 
vapaaehtoistyötä, auttaa kollegojaan tai seuraa urheilua.

Teksti ja kuva: Harri Pirinen

Arvaa, kuka on pukin 
parran takana. 

Oikein vastanneiden kesken
arvotaan ravintola Pancho

Villan 44 euron lahjakortti, viisi
pöytäkalenteria, kolme Palok-
ka-paitaa, kolme Pate Pollarin
kirjaa ja kolme Harri Pirisen
Kultaleijonien Tarina -kirjaa.

Vastaa Palokka-lehden
facebook-sivuilla. Pukin

henkilöllisyys paljastetaan
vuoden 2023 ensimmäisessä

Palokka-lehdessä.

 OperArt Jyrki Anttila Oy:n 
tuottama Iloinen Leski -ope-
retti pysähtyy kevään kier-
tueellaan Jyväskylässä pe 
17.2.2023 klo 18. Lipunmyynti 
on käynnissä Lippupisteessä ja 
OperArtin ryhmämyynnissä. 

 Frans Léharin kupliva Iloi-
nen Leski -operetti on täynnä 
tarttuvia melodioita, glamou-
ria ja ilottelua. Pontevedro II 
laivan vesillelasku voi alkaa, 
kun lavalle saapuu upea jouk-
ko laulajia.

 Solisteina mm. Jyrki Anttila, 
Hanna-Kaisa Nyrönen, Lau-
ra Pyrrö, Jouni Kokora, Vik-
ke Häkkinen, Marika Hölttä 
ja Tuomas Miettola. Mukana 
ovat myös Operettikuoro ja Sa-
lonkiorkesteri Operetta.

Yksi kaikkien aikojen
suosituimmista 
opereteista

Katiska

pikkujuttu

PERHEALBUMI

Ystävillämme oli aikoinaan keittiön 
liukuovessa kymmenittäin valoku-
via, joita he olivat saaneet ystäviltä 
ja tutuilta ympäri Suomea ja ympäri 

maailmaa. Niiden kuvien avulla he palautti-
vat mieleen kaikkea yhteistä koettua  -ja kau-
kaisetkin olivat näin hyvin lähellä sydäntä.

Tuo malli on nyt mielessä kun asettelen tu-
lostettuja kuvia läheisistä kaapin oveen kat-
seenkiinnittäjiksi. Tämä on lohdutuksen tuo-
ja myös nyt jouluaikaan kun monta läheistä 
on jo siirtynyt täältä ajasta ikuisuuteen. Hei-
dän iloinen, kannustava katse rohkaisee us-
komaan hyvyyteen ja siunaavaan elämänta-
paan.
Pyhä on sittenkin läsnä. Kuva: Päivi Ristiharju
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AKTIIVISET JOULULAHJATAKTIIVISET JOULULAHJAT
LAAJIKSESTA!LAAJIKSESTA!

LAAJIS.FI/JOULULAAJIS.FI/JOULU

RinnekausikorttiRinnekausikortti
&&

välinekausikorttivälinekausikortti
LahjakortitLahjakortit

Laajis Shopin sukset,Laajis Shopin sukset,
laudat ja muut tarvikkeetlaudat ja muut tarvikkeet

alennuksessa!alennuksessa!

Lemmikkiperheiden mattosuosikit

Vauhtia, kuraa, hiekkaa ja tassunjälkiä! 
Niistä on lemmikkiperheiden arki tehty. 

Mattoa valitessa on tärkeää, että se 
on helppo pitää puhtaana ja kestävä käytössä. 

Tervetuloa tutustumaan 
valikoimamme helppohoitoisiin

suosikkeihin, jotka kestävät 
lemmikkiperheiden menossa. 

JYVÄSKYLÄ - HELSINKI -  VANTAA -  ESPOO - WWW.MATTOKYMPPI.FI

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

Yli 2020 vuotta sitten joulun aikaan 
Jeesus-lapsi syntyi tallin seimessä, 
sillä raamatun mukaan synnyttä-
vällä äidillä ja lapsen isällä ei ollut 

tilaa majatalossa. Kuinka monta lasta tänä-
kin päivänä syntyy alkeellisissa oloissa sodan 
ja pelon keskellä? Kuinka moni äiti synnyttää 
tänäänkin lapsensa maailmaan, jonka huo-
misesta ei ole takuita? Eriarvoistuminen al-
kaa jo syntymästä.
Älä pelkää, sanoi enkeli nuorelle Marial-

le, joka odotti lasta. Älä pelkää sanoi enkeli 
paimenille, jotka olivat pimeässä yössä var-
tiossa suojattomia lampaita suojaamassa. Älä 
pelkää, on joulun sanoma meille ja koko maa-
ilmalle. Ole rohkea ja katso yhdessä toisten 
kanssa eteenpäin.
Mutta miten voi jaksaa olla rohkea, kun so-

ta vyöryy televisiosta ja somesta jokaiseen ko-
tiin ja kännykkään. Moni lapsi kysyy, tuleeko 
sota meille? Median perusteella riski on suu-
ri, niin suuri, että verorahoja joudutaan laitta-
maan yhä enemmän asevarusteluun rauhan 
ajan hyvinvointivaltion rakentamisen sijasta. 
-Lisääkö se turvallisuuden tunnetta vai päin-
vastoin? Riippuu keneltä kysyy. Äitinä toivon 
sydämestäni, että poikani ei joudu sotimaan 
Naton tai muissakaan joukoissa. Samaa toi-
voo varmasti jokainen äiti Venäjällä, Ukrai-
nassa ja muissa pelon vallassa sodan ja aseel-
listen selkkausten keskellä elävissä maissa.
Tuskin missään pelätään niin paljon kuin 

sotia käyvissä maissa, joissa turvallisuuteen 
laitetaan suurin osa verorahoista. Aseva-
rustelut ja viholliskuvat luovat pelkoa. On-
ko elämällä turvatakuita? Varmaa on vain, 
että köyhyys, nälkä ja luonnon pilaantumi-

nen ovat maailman-
rauhan suurimmat 
uhat. Uusiutuvat energialähteet ja puhdas 
juomavesi ovat elämän edellytyksiä. Ihmisoi-
keuksia painottava ulkopolitiikka on elämän 
suojelua. Rauhan työtä ja pakolaisvirtoja vä-
hentäisi vahvempi ihmisoikeustyö ja kehitys-
avun tuntuva lisääminen. Erityisesti tyttöjen 
koulutus parantaisi maailmaa ja vähentäisi 
lapsikuolleisuutta. Miljoonia ihmisiä vaeltaa 
sotia pakoon myös ensi vuonna. Mukana on 
myös odottavia äitejä ja pieniä lapsia. Pakolai-
set tarvitsevat turvaa. Otetaan heidät vastaan.
Eriarvoistuiko lapsuus nyt vai jo ajanlaskum-

me alussa? Osalla  menee erittäin hyvin, mutta 
suhteellisesti eniten Suomessakin on yleistynyt 
lapsiperheköyhyys, erityisesti yksinhuoltajien, 
alle 3-vuotiaiden lasten perheiden sekä suurper-
heiden osalta. Lapsiperheiden väliset erot ovat 
kärjistyneet. Siksi lapsiperheiden ajoissa tuke-
minen pitää saada lakiin. Lapsuus on tärkein 
luonnonvara, jota ilman ei ole tulevaisuutta.
Olin nuorena Löytyn Jaakon vetämässä ki-

tarapiirissä Suriksella ja harjoittelimme soin-
tuja hänen tekemäänsä joululauluun. Muistan 
vieläkin laulun sanat: ”Ei suureen synnytys-
halliin, vaan pieneen matalaan talliin, syntyi 
Jeesus viereen härkien. Ei ollut lääkäreitä, jot-
ka auttaneet ois heitä. Ainoastaan joukko pai-
menten. Rauhaa, joulurauhaa tämä laulu toi-
vottaa. Siis rauhaa. Vain rauhaa.”
– Rohkea ei ole se, joka ei koskaan pelkää. 

Rohkea on se, joka toimii, vaikka pelkää. Tä-
näkin jouluna pimeimpään hetkeen tulee va-
lo ja ikuiset sanat: "Älä pelkää. Teille on synty-
nyt Vapahtaja." Toivottomuudenkin keskelle 
tämä lupaus tuo toivon. 

ÄLÄ PELKÄÄ!

Tapani Kaakkuriniemi
kaakkuri4@gmail.com

Vastaka iku ja

Tämän lehden viikon takaisessa 
numerossa kirjoitin Vastakaiku-
ja-palstalla nuorisoväkivallasta. 
Minusta alkoi kuitenkin tuntua sil-

tä, että juttuni ei kattanut väkivallan koko ku-
vaa. Osaavathan aikuisetkin!
Silloin muinoin, kun presidentit olivat hä-

din tuskin vielä edes Kekkosia, miesporu-
koissa kävi joskus niin, että kirkkaan viinan 
aikaansaamaa erimielisyyttä ratkottiin iske-
mällä erimielistä puukolla selkään. Joku saa-
tettiin ampua hengiltä, joskus joku ampui it-
sensä. Tällainen oli minun mielikuvani isojen 
ihmisten väkivallasta. Pienemmillä kansalai-
silla väkivalta oli erilaista. Talvisaikaan saatet-
tiin heikommalle antaa naamanpesu lumella, 
töniä pienempää, vetää toista tukasta tai pot-
kia häntä.
Mutta mitä väkivalta ”aikuisten oikeasti” 

tarkoittaa? Norjalainen rauhantutkija Johan 
Galtung (s. 1930) esittää yksinkertaisen, mut-
ta samalla myös kattavan määritelmän: vä-
kivaltaa on se, kun kun ihmisiin vaikutetaan 
niin, etteivät he voi täysimittaisesti käyttää 
kykyjään.
Väkivalta ilmenee eri muodoissa. Aikui-

sille tyypillinen väkivallan muoto on perhe- 
eli lähisuhdeväkivalta. Siinä lähtökohdat ja 
seuraukset saattavat olla hyvin lohduttomia. 
Henkisessä väkivallassa miehillä on taipumus 
ryhtyä väkivaltaisiin toimiin naisia tai naista 
kohtaan. Seksuaalinen väkivalta on samanta-
painen käsite: ihminen loukkaa toisen ruu-

miillista ja seksuaalista itsemääräämisoikeut-
ta, jolloin ilmenemismuotoina ovat raiskaus, 
seksiin pakottaminen ja painostaminen, nuk-
kuvan tai humalaisen tai huumatun ihmisen 
hyväksikäyttö ynnä muuta. Sanomalehtien 
tuomioistuinten päätöksiä käsittelevät jutut 
käsittelevät usein tällaista väkivaltaa.
Sosiaalisessa väkivalassa aikuinen voi kont-

rolloida toisen/toisten liikkumista tai vaatia 
jatkuvaa läsnäoloa. Taloudellinen väkivalta 
tarkoittaa yleensä toisen ihmisen rahattomana 
pitämistä tai myös pakottamista pikavippien 
ottamiseen. Uskonnollinen väkivalta on hyvin 
vaikeaa käsitellä ja sovitella, koska se vaikut-
taa syvälle uhrin persoonaan. Tämä väkivallan 
muoto tarkoittaa esimerkiksi toisen uskonnol-
lisuuden ja hänen uskonnollisten tarpeiden-
sa pilkkaamista, halveksimista tai kieltämistä.
Viime aikoina on entistä enemmän pul-

pahtanut esiin jengiväkivalta. Ollaan muka 
moottoripyöräkerholaisia, mutta käytännön 
toiminta on huumekauppaa, muuta rikolli-
suutta ja väkivaltaa. Jengiläisten on osoitetta-
va lojaalisuutensa jengivaatetuksella tai muil-
la tunnusmerkeillä.
Käsillä on taas joulun aika, vapahtajamme 

armorikas syntymäjuhla. Mitä jos tekisimme, 
kukin meistä, jonkin rauhan teon – tai mie-
luummin muutaman sellaisen? Tekisimme 
pienin askelin maailman paremmaksi pai-
kaksi elää.

Väkivaltaa vai rauhaa päälle maan?
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hyvän painopalvelun tavaramerkki

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

kiitoskortit, mainokset.....

palokankuntokeskus.com   

 

PALOKAN PALVELUHAKEMISTO
painopalvelutkuntosalitkiinteistönhoito

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

Heinämäenkuja 2, 40250 Jyväskylä

helpinghands.fi

040 218 0030

Kristiina Hietanen,
LT, Plastiikkakirurgian erikoislääkäri 
Sairaala Innova Oy

Yleisin kasvojen alueen plastiikkakirurginen leikkaus 
on yläluomien löyhän ihon poisto eli blepharoplas-
tia. Voidaan puhua myös lippaluomileikkauksesta. 
Yläluomileikkaus on yleisin plastiikkakirurginen 

silmäluomileikkaus jonka avulla on mahdollista nuorentaa ja 
piristää ulkonäköä, mutta hoitaa myös toiminnallista haittaa.  
Ikääntyessä yläluomiin kertyy ylimääräistä ihoa ja rasvaa, jot-
ka tyypillisesti aiheuttaa väsyneen ilmeen ja jopa iho-oireita. 
Ylimääräinen iho yläluomissa aiheuttaa lisääntyessään myös 
näkökenttäpuutoksia sekä usein päänsäryn oireita.
Yläluomileikkaus eli lippaluomileikkaus korjaa roikku-

van ja ylimääräisen löyhän ihon yläluomista. Toimenpiteen 
tavoitteena on palauttaa silmäluomille luonnollinen kaare-
va muoto samalla kun näkökenttä avartuu. Joskus tilantees-
ta riippuen yläluomileikkaukseen on mielekästä liittää myös 
otsan tai kulmakarvoja kohottava toimenpide optimaalisen 
ja pitkäkestoisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on tarpeellinen toimen-

pidelääkärin luona  ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leik-
kauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan 
varmistua kunkin henkilön kohdalla yksilöllisesti. Vastaan-
ottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen 
tarvittavan informaation suhteen. Yläluomileikkaus voidaan 
tehdä joko sairaudenhoidollisin tai esteettisin perustein. Ylei-
simmin yläluomileikkaus tehdään lääketieteellisin eli sairau-
denhoidollisin perusteluin ja asiakastyytyväisyys toimenpi-
teen suhteen on suuri.

Yläluomen löyhän 
ihon poisto

Uutislyhyet

Uutislyhyet

Uutislyhyet

 Keski-Suomessa taloyhtiöiden 
liki kaikki hoitokulut nousevat
Kiinteistöliitto
Taloyhtiöiden pitää varautua liki kaikkien hoitokulujen nousuun 
talousarvioissaan vuodelle 2023, selviää Kiinteistöliitto Kes-
ki-Suomen jäsenilleen laatimasta talousarvio-ohjeesta. Ohjeessa 
on huomioitu vuoden 2022 aikana tulleet sekä vuoden 2023 alus-
ta voimaan tulevat muutokset kiin-teistökustannuksiin maakun-
nan suurimmilla paikkakunnilla.
Taloyhtiöiden lämmityskulut ovat nousseet vuoden aikana 

Loimuan kaukolämpöverkossa Jyväskylässä ja Laukaassa peräti 
18–19 prosenttia. Jämsässä nousua on yli 13 prosenttia ja Ääne-
koskella 9 prosenttia. Lähes kaikilla muilla paikkakunnilla läm-
mityskulut ovat nousseet 3–6 prosenttia. Taloyhtiöiden veden ja 
jäteveden kulut nousevat Saarijärvellä ja Muuramessa ensi vuon-

na yli 10 prosenttia sekä Jyväskylässä ja Laukaassa liki 8 prosent-
tia. Muilla paikkakunnilla taloyhtiön vesihuollon kulut nousevat 
4–6 prosenttia. Taloyhtiöiden jätehuollon kulut nousevat Lau-
kaassa yli 10 prosenttia ja Jyväskylässä 7 prosenttia. Muilla paik-
kakunnilla jätehuollon kokonaiskustannus muuttuu vain vähän. 
Jämsässä, Keuruulla ja Viitasaarella taloyhtiöt kuitenkin sopivat 
jäteastioiden tyhjennyshinnat suoraan kuljetusyrityksen kanssa, 
joten siellä voi olla odotettavissa korotusesityksiä.
Mikään Keski-Suomen kunta ei nosta kiinteistöveroprosentte-

jaan vuonna 2023, mutta kiinteistöverotus kuitenkin kiristyy ra-
kennuskustannusindeksin nousun myötä Jyväskylässä noin 4 pro-
senttia ja muilla paikkakunnilla 5–7 prosenttia. Moni taloyhtiö on 
saanut ilmoituksia hinnankorotuksista kiinteistöhuolto-, siivous- 
ja isännöintiyritykseltään. Taloustilanteeseen ja kustannusten ke-
hitykseen vuonna 2023 liittyy paljon epävarmuustekijöitä, mikä tu-
lee huomioida taloyhtiöiden talousarvioita laadittaessa.

 SDP:n Riitta Mäkinen ja Kes-
kustan Joonas Könttä iloitsevat 
tarvittavista panostuksista Kes-
ki-Suomen liikennehankkeisiin
Keski-Suomen liikenne- ja mui-
hin hankkeisiin suunnataan lähes 
1,5 miljoonaa euroa. Näillä va-
roilla voidaan tehdä merkittäviä 
parannuksia esimerkiksi liiken-
neturvallisuuteen, iloitsee SDP:n 
kansanedustaja, valtiovarainva-
liokunnan ja sen liikennejaoston 
jäsen Riitta Mäkinen. Hankkeita 
kohdistetaan Jyväskylään, Tikka-
koskelle, Äänekoskelle, Laukaa-
seen, Kivijärvelle ja Kannonkos-
kelle.
- Jyväskylässä Köhniön ylikul-

kusillan peruskorjaus ja Tikkakoskella tievalaistuksen uusiminen 
ovat tärkeitä täsmäkohteita, joilla parannetaan kaikkien liikkuji-
en turvallisuutta. Koko Jyvässeutu hyötyy myös uutena MAL-alu-
eena joukkoliikennetuesta, jota osoitettiin kaikille MAL-seuduil-
le yhteensä miljoona euroa. Myös Laukaan hanke on odotettu, 
samoin Konginkangas-Mattilanvirran välinen päällysteenkorja-
us, Mäkinen ja Könttä toteavat.

Kuva: Jukka-Pekka Flan-
der/SDP

 Katri Helena ei esittelyä kai-
paa, lähes 500 kappaletta ää-
nittänyt ja lähes 60 vuotta kes-
tänyt laulajan ura, on tehnyt 
hänestä yhden Suomen me-
nestyneimmistä naislaulajista. 
Viime vuosina harvakseltaan 
konsertoinut Katri Helena 
julkaisi viime vuonna Joulu-

radion virallisen Hoosian-
na-kappaleen.
– On ihanaa päästä laula-

maan taas joulumusiikkia! 
Matkaan lähdetään sillä aja-
tuksella, että Tulkoon jou-
lu! Konsertissa kuullaan sekä 
jouluklassikoita että uudem-
pia, koskettavia joulutarinoi-

ta. Omasta, vanhemmasta jou-
luohjelmistostani kuullaan 
ainakin Joulumaa ja Aavistus, 
jotka ovat yleisön toivomus-
listalla joka vuosi. Säestykses-
tä huolehtii taidolla ja tunteel-
la Tessa Virta -orkesteri, Katri 
Helena kertoo.
Orkesterissa soittavat Tessa 

Virta: piano, kapellimestari, 
Olli Peuhu: kontrabasso, Ke-
pa Kettunen: rummut ja Pe-
ter Enberg / Matti Oja: kitara. 
Katri Helena Joulukonsertti 
on lauantaina 17.12. Jyväsky-
län Korpilahden kirkossa kel-
lo 18.30.

Suomalaisten rakastama
Katri esiintyy ensi lauantaina

 Autourheiluvuosi 2022 päät-
tyi FIA:n mitaligaalaan Bo-
lognassa, kun Maailman-
mestarit palkittiin. Heidän 
joukossaan myös Kalle Rovan-
perä ja Jonne Halttunen.
Menestystä ja mitalin kiiltoa 

kansallisella tasolla on tullut 
myös lehden levikkialueella. 
AKK:n Keski-Suomen alueen 
aluemestaruuspalkinnot jaet-
tiin marraskuussa.
Jokamiesluokan nuorten 

hopeaa ajoi Roope Hirvo-
nen Puuppolasta, ja pronssille 
kaasutteli Tino Hiekkala Tik-
kakoskelta.
Naisten sarjan jokamiesluo-

kan aluemestaruuden nappasi 
Heli Lindroos, jolla on 35 vuo-
den rautainen kokemus lajis-
ta ja aluemestaruuspalkintoja-
kin jo useampi. Yleisen luokan 
mestaruuden vei nimiinsä Tee-
mu Leivonen ja hopealle sijoit-

tui Jarno Lindroos. Roope ajaa 
Kannonkosken UA/MK:n vä-
reissä ja muut jokamiesluokan 
palkitut edustavat TikkaUa:ta.  
Useamman vuoden ajan me-

nestyksekkäästi rallia SM-ta-
solla on ajanut Henri ”Heka” 
Hokkala. On ollut onnea ja 
epäonnea, mutta tänä vuon-
na kaikki askelmerkit osui-
vat kohdalleen. Henri nappasi 
peräti kolme SM-kultaa. Yh-
den rallin SM4-luokassa, toi-
sen rallisprintin junioreiden 
SM-luokassa ja kolmas kulta 
rallisprintin junioreiden 2-ve-
toisten autojen luokassa. Ral-
lia Henri on ajanut yleisessä 
sarjassa jo monta vuotta, mut-
ta rallisprintissä kilpailuko-
kemusta on vähemmän, joten 
siinä hän kilpaili junioreissa. 
Rallissa ja rallisprintissä juni-
oreista noustaan yleiseen sar-
jaan kokemuksen ja menes-

tyksen myötä, sillä kilpailuissa 
menestyksestä saa nousupistei-
tä. Fyysinen ikä ei ole ratkaise-
va. Rallin SM-sarjassa pisteet 
jaetaan erikseen kuljettajille 
ja kartanlukijoille. Kun vält-
tämättä kaikki parit eivät aja 
yhdessä koko kautta, niin on 
mahdollista sijoittua loppupis-
teissä eri sijoille. Näin on käy-
nyt aiemmin Henrille ja hänen 
kartanlukijalleen Kimmo Pah-
kalalle. Tämän vuoden rallin 

SM-mestaruus maistui sitäkin 
makeammalta, kun molem-
pien kaulaan ripustettiin kul-
tainen mitali.
Rallisprintin junioreiden 

Suomen mestaruuden vuonna 
2019 voittanut Juuso Metsälä 
palasi tänä vuonna rallisprin-
tin pariin ja saalisti yleisen luo-
kan SM-hopeaa. 
SM-mitalit jaettiin Itämeren 

aalloilla AKK:n ”Drivers on 
Rock’s”-risteilyllä. 

Sari Ohra-aho

Aluemestaruuksia ja 
Suomen mestaruuksia

Vasemmalta Roope Hirvonen, Henri Hokkala, Jarno 
Lindroos, Teemu Leivonen, Heli Lindroos, Juuso Metsälä.
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Hammaslääkäri Anna Salmela

HS
HS

Ajanvaraus 014 211 665, hammassirkku.fi

Kivutonta palvelua
Meille Hammassirkussa 
on tärkeintä pitää kynnys 
hammashoitoon hakeutu-
misessa mahdollisimman 
matalana. Siksi mottomme 
onkin kivutonta palvelua -  
pyrimme tarjoamaan mah-
dollisimman vaivattoman 
hoitokokemuksen aina 
ajanvarauksesta alkaen.

Saat meiltä yleishammas-
lääkäripalveluiden lisäksi 
myös laajan kattauksen 
erikoishammaslääkäreiden 
palveluita. Koko Hammas-
sirkun huippuosaava tiimi 
toimii yhteistyössä sinun 
parhaaksesi - sinun ehdoil-
lasi.

Jyväskylän, Saarijärven, 
Jämsän, Jämsänkosken ja 
Äänekosken lisäksi löydät 
meidät myös Laukaasta!

PALOKAN ALUEKIRJASTO
•  Galleria Palkki: Taidenäyttely Kolmio
Ritva Purasen, Anna Kemppaisen ja Sirpa Kemp-
paisen yhteisnäyttely esillä Galleria Palkissa 
8.1.2023 asti.
• Kirjailijavieraana Janne Könönen to 12.1. klo 17
Tietokirjailija Janne Könönen esitelmöi kirjastaan Hitler ja Suomi: Pohjolan 
luonnonvarat ja suurvaltasota. Vapaa pääsy, tervetuloa!
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. 
MLL TIKKAKOSKI 
• perhekahvila on tauolla. Etsimme vetäjiä! Ota rohkeasti yhteyttä 
tikkakosken.yhdistys@mll.fi, jos olet kiinnostunut ryhtymään yhdeksi 
vastuuhenkilöksi.
• Joulupuu Tikkakoski-Puuppola keräys: ruoka-apua tarvitaan perheissä 
kovasti ja K-market Tikkarin joulupuussa on elintarvikelahjakorttitoivo-
muksia 26.12. asti. Joulukinkku-toivekortit ovat joulupuussa 20.12. asti. 
Paikalliskeräyksen eJoulupuuhun voi lahjoittaa rahaa ejoulupuu.fi tai 
Mobilepay numerolla 68486. Kaikki lahjoitettu varat käytetään keräyksen 
piirissä olevien perheiden auttamiseen paikallisesti Tikkakoski-Puuppo-
la-Kuokka-Nyrölä alueella. Lisätietoa tikkakoski-puuppola.joulupuu.org ja 
Facebook Joulupuu Tikkakoski-Puuppola sekä MLL Tikkakoski.
TIKKAKOSKEN TERVEYSPISTE 
• avoinna torstaina 15.12.2022 kello 10-12:00 Veteraanitalon tiloissa, Myl-
lylammenkatu 6. Terveyspisteestä saat painon, verenpaineen ja verenso-
kerin mittausta sekä henkistä tukea ja neuvontaa. Terveyspisteeseen voi 
tulla ilman ajanvarausta. Käynti on maksuton.  Terveyspisteessä toimivat 
Punaisen Ristin Jyväskylän osaston  terveydenhuollon vapaaehtoiset 
ammattilaiset.

www.sairaalainnova.fi Lutakonaukio 1
P. 014 522 511

Plastiikkakirurgian, ihonhoidon ja 
hyvinvoinnin erikoissairaala

Esteettinen ja  Esteettinen ja  
korjaava kirurgiakorjaava kirurgia

Laserhoidot Laserhoidot 
Tatuointien, ihomuutosten ja karvojen 

poistot, kynsisienen ja kuorsauksen hoito, 
kosmeettiset hoidot

Plastiikkakirurgit: Kristiina Hietanen, Marja Majava
Gynekologi: Rosemarie Iire
Yleislääkäri: Heikki Janhunen

RENGASLIIKE
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Härkökuja 7, 40530 Jyväskylä
P. 014-374 1435 • Ark. 8–17

RAHOITUS

TERVETULOA EDULLISILLE  TERVETULOA EDULLISILLE  
VANNE- JA RENGASKAUPOILLEVANNE- JA RENGASKAUPOILLE

Kirkolliset
KASTETUT:
Eemil Verti Willehard Asikainen
Viljami Leo Akseli Kaakinen
Elsi Ida Lovisa Kankaanpää
Samuli Aapo Johannes Kemppainen 
Elea Roosa Maria Konttinen
Hilla Fanni Sylvia Lomakka
Elsa Annika Manninen
Kielo Enni Manninen
Altti Emil Miekkoniemi
Vilma Elle Fredrika Niva
Hilla Seela Siviä Noponen
Jesper Kjell Nordström
Felix William Peteri
Veera Elma Helena Piesala
Enni Elissa Pitkänen
Aden Elia Sagir 
Ruuben Joa Emil Savolainen
Lili Hellin Sillanpää
Alpo Esajas Tervo
KUOLLEET:
Eine Irene Sjöblom 92 v
Eeva Maria Kastinen 91 v
Kirsti Katriina Jokela 91 v
Vuokko Anelma Sopanen 91 v
Alli Hillervo Välilehto 89 v
Kalervo Hälvä 89 v
Irja Elsa Mäkinen 89 v 
Risto Kimmo Telama 86 v
Anja Juoperi 84 v
Eeva Marjatta Ilmo 83 v
Pirjo Terhikki Hietala 81 v
Tarja Marja-Leena Kuusisto 74 v
Martti Vilhelm Nurminen 73 v
Pertti Antero Räisänen 71 v
Marjatta Eliisa Sirenius 69 v
Ari Pekka Olavi Särkkämäki 65 v
Jouni Kalevi Nieminen 61 v
Sointu Sinikka Koiramäki 61 v
Olli Sakari Nieminen 61 v
Ilkka Juhani Flyktman 49 v
Juho Tuukka Pietari Päivärinta 31 v

JYVÄSKYLäJYVÄSKYLä
Paviljonki-saliPaviljonki-sali

PEPE  17.2.202317.2.2023
Klo 18:00Klo 18:00

liput: 48,50€liput: 48,50€

Ryhmämyynti: tuottaja@operart.fi, 044 980 1167Ryhmämyynti: tuottaja@operart.fi, 044 980 1167
Ryhmäliput väh. 10 henkeä 43,50€/kplRyhmäliput väh. 10 henkeä 43,50€/kpl

rooleissa mm:rooleissa mm:  jyrkijyrki anttila  anttila lauralaura pyrrö pyrrö
marikamarika hölttä  hölttä tuomastuomas miettola miettola

ohjausohjaus  juuliajuulia tapola  tapola lavastuslavastus  jarijari jalonen jalonen

OPERART JYRKI ANTTILA ESITTÄÄ:OPERART JYRKI ANTTILA ESITTÄÄ:

www.operart.fiwww.operart.fi

KENSUN luistelukoulut
Viitaniemen tekojäällä
alkavat to 12.1. ja la 14.1.2023
Opetusta on yhteensä 5 kertaa torstaisin klo 16.30-17.30 tai 
lauantaisin klo 9-10. Aloitetaan torstaina 12. tammikuuta ja lauantai-
na 14. tammikuuta. 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: luistelukoulut@gmail.com
Retkiluistelijat ovat myös tervetulleita KENSUn vuorolle Viitaniemeen! 
Kevätkauden jäämaksu aikuisille 50 € (sis. jäsenmaksun).

Lisätietoja www.kensu.fi

Palokan kirkko Rovastintie 8
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 18.12. klo 10 kirkko, Laine, Palola, Partanen, Ruhanen. Kauneim-
mat joululaulut -messu.
Nuorten viikkomessu ke 21.12. klo 18–19 kirkko, Parkkonen, Partanen.
Jouluaaton kuvaelma la 24.12. klo 15 kirkko, Palola, Asikainen, lastenohjaa-
jat ja vapaaehtoiset. ”Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” 
Tervetuloa elämään ensimmäisen joulun tapahtumia.
Jouluyön messu la 24.12. klo 22 kirkko, Laine, Palola, Partanen.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus su 25.12. klo 8 kirkko, Hautalahti, 
Asikainen.
Tapaninpäivän messu ma 26.12. klo 10 kirkko, Laine, Piilonen. Mukana 
Tuula ja Pekka Pirinen Open Doors -järjestöstä.
Hiljaisuuden jooga to 29.12. klo 18–19.30 kirkko. Pyhän äärellä kehollista 
rukousta ja meditaatiota. Käännymme pois ulkoisesta hälystä kohti Juma-
lan, sydämen ääntä. Ota mukaan itsesi mittainen alusta ja rennot, lämpimät 
vaatteet, villasukat. Loppurentoutukseen voit ottaa halutessasi oman viltin 
ja tyynyn. Lämpimästi tervetuloa!
Messu su 1.1. klo 10 kirkko, Hautalahti, Partanen.
Messu pe 6.1. klo 12 kirkko, Laine, Koskela, Asikainen. Monikulttuurinen sa-
najumalanpalvelus. Mukana kongolainen musiikkiryhmä. Epiphany service 
in simple Finnish. Musicians from Congo. Karibu!
Musiikkitilaisuudet
Tähtivaloa-Konsertti ma 19.12. klo 19 kirkko. Lapsikuorot Unisono ja 
Duetto, johtaa Anni Hintsala, nuorisokuoro Gaudioso, johtaa Sanna-Kaisa 
Hilliaho
Alla joulun tähtien - joulukonsertti ti 20.12. klo 19 kirkko. JAMKin ja 
Gradian klassisten laulajien joulukonsertissa kuullaan joululauluja sekä 
oratoriokatkelmia. Säestäjinä Eliisa Suni, Tero Tavaila ja Liisa Partanen.
Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys kirkon alakerrassa keskiviikkoisin klo 9-11. Viimeinen 
päivystys ennen joulutaukoa 21.12.22. Tapaamiset muuna aikana etukäteen 
sopien. Teemme tarvittaessa myös kotikäyntejä. Sähköinen ajanvaraus dia-
koniatyöntekijälle seurakunnan nettisivuilla: google-haun kautta ”diakonia 
Päivi Itkonen”. Yhteydenotot puh./txt/sähköposti. Sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@evl.fi Elina Romar p. 040 560 9910, Päivi Itkonen p. 040 
709 0142.
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. Pik-
kuhelppiä 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.
Jouluparkki ma 19.12. klo 9–11.30 sekä ti 20.12. klo 9–11.30 ja 16–18.30 
kirkolla. Tuo lapsesi kirkon alakertaan jouluparkkiin, niin voit hoitaa omia 
asioitasi. Parkki on tarkoitettu 2–6-vuotiaille lapsille ja mukaan voi ottaa 
omat eväät. Ryhmän koko max 16 lasta. Ilmoittautuminen Outille 1.–15.12. 
tekstiviestillä 040 5483216.
Seuraa meitä myös netissä!
Muun ilmoittelumme lisäksi voit seurata ajankohtaisia tapahtumia 
Facebook-sivuiltamme @palokankirkko sekä nettisivuiltamme jyvaskylan-
seurakunta.fi/palokan-alueseurakunta.

Palokan alueseurakunnan toimintaa
Ajantasaiset tiedot tapahtumista: 
www.jyvaskylanseurakunta.fi
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JO 70 VUOTTA HENKILÖKULJETUKSIA!

KANTAMATKAT OY
Puh. 045 123 6946 (myös tekstiviestit)

info@kantamatkat.fi, www.kantamatkat.fi

Matkatoimisto: Häyrisentie 6, 76100 Pieksämäki, p.0400600502, matkatoimisto@kantamatkat.fi

Kantamatkat kiittää kuluneesta Kantamatkat kiittää kuluneesta 
vuodesta ja toivottaa Hyvää Joulua ja vuodesta ja toivottaa Hyvää Joulua ja 

Onnea vuodelle 2023. Onnea vuodelle 2023. 

Kylpylämatkat Jyväskylästä Pärnuun Kylpylämatkat Jyväskylästä Pärnuun jatkuvat jatkuvat 
ensi vuonna sunnuntaisin 29.1. alkaenensi vuonna sunnuntaisin 29.1. alkaen

#Pikavahaukset alk.59€
#Kestovahaukset alk.150€
#Takuu kestopinnoitukset alk.250€

AutoFiksaamo Jytypesu Oy
       "KIRRIN autopesula"

Ajanvaraus 24/7 www.jytypesu.fi 
Sijaisautot veloituksetta
Kirrinmäki 4 | p.040 8258301

Autoilevan toivelahjaAutoilevan toivelahja
LAHJAKORTTILAHJAKORTTI

Osta verkosta 24/7  www.jytypesu.fiOsta verkosta 24/7  www.jytypesu.fi

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!Onnea Uudelle Vuodelle!

Palokan torigrilli 
toivottaa asiakkailleen 

rauhaisaa Joulua ja onnellista 
tulevaa vuotta 2023

PALOKAN TORIGRILLI Kauppakuja 3, 0400-930 977

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme

Rauhaisaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Jyväskylän Kuormaus ja Raivaus, 
Perälä ja Kumpp. 

Puh. 010 421 6200 | perala.fi

Palokassa kasvatettu 
joulukuusi kotiovelle tai 

nouto viljelmältä 
Hiekkapohjantie 394. 

Puh. 0400 640646

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
www kesayo.jyu.fi, 044 760 3730 tai kesayo@jyu.fi

Kaikille
tiedonjanoisille

 
vissa Jyväskylän kirjastoista elokuun lopussaIkääntyvien yliopisto
YLEISLUENNOT   
11.1. Tulevaisuus – toivoa vai toivottomuutta 
maahanmuuton näkökulmasta 
Asiantuntija Anu Rohima-Mylläri 
ja toiminnanjohtaja Arja Seppälä, 
Monikulttuurisuuskeskus Gloria   
25.1. Menneisyyttä muuttamassa – esihistorian 
jäljillä Keski-Suomessa  
Prof. emeritus Janne Vilkuna, JYU   
8.2. Suomalainen arvomaailma, ajan henki ja 
yhteiskunnallinen muutos  
VTT, itsenäinen tutkija Martti Puohiniemi   
22.2. Ahvenanmaan asema Suomen historiassa  
Dos., tutkimusjohtaja Christer Kuvaja, SLS    
8.3.  Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa?
Säveltäjä Osmo Tapio Räihälä   
22.3. Nykyarkkitehtuurin trendejä, suunnanmuutos 
ja katsaus menneisyyteen  
Pj., arkkitehti Henna Helander, SAFA     
5.4. Voiko mediaan luottaa? Yleisön etu vai 
median etu  
Tutkija emeritus Heikki Kuutti, JYU ja toimittaja 
Eila Tiainen   
19.4. Sotaisa Venäjä ja energia
Prof. Veli-Pekka Tynkkynen, Aleksanteri Instituutti 
3.5. Kepissä on kaksi päätä. Taiteesta ja 
totuudesta.  
Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, 
Kansallisteatteri 
    
TERVEYS, HYVINVOINTI JA YMPÄRISTÖ 
-LUENNOT  
18.1. Kohti parempia unia 
Unilääkäri, dos. Henri Tuomilehto               
1.2. Sosiaaliset suhteet ja yksinäisyys 
Osallisuusjohtaja, TtM, FT, Anu Jansson, VTKL   
15.2. Hyvinvointialueuudistus mahdollisuutena  
Johtaja Jan Tollet, Keski-Suomen hyvinvointialue    
1.3. Hyvä ravitsemus iäkkään hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn tukipilari  
Pääsihteeri Arja Lyytikäinen, VRN ja dos. Irma 
Nykänen, UEF                     
15.3. Muuttolinnut palaavat – mutta yhä 
pienempinä parvina  
FL, ornitologi Pertti Koskimies ja valokuvaaja Jussi 
Murtosaari   
29.3. Priorisointi terveydenhuollossa  
Prof., johtaja Miia Turpeinen, OY ja OYKS   
12.4. Verenpaine koholla 
Prof., sisätautien erikoislääkäri Teemu Niiranen, 
TY, TYKS ja THL      
26.4. Muistisairaan hyvä ja laadukas elämä  
Tenure track -prof., pj. Jenni Kulmala, TY ja 
Muistiliitto 

Ammatillinen lisäkoulutus
Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan 
perusteet 20 op, 11.3. alk.  
Joogaohjaajakoulutus 25 op, 24.2. alk.  
Kehollisuus ja lyhytterapeuttiset menetelmät 
kriisien ja traumojen kohtaamisessa 5,5 op, 6.3.-
Kirjallisuusterapiaohjaaja 35 op, 15.9. alk. 
Kuva ja asiakastyö: Kuvataidemenetelmien 
soveltaminen 3 op, 7.4. alk.  
NEPSY-Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen 
valmentaja 30 op, 20.3. alk.  
Opetushallinnon tutkintoon valmennus, 9.6.- (V)
Opetustyö ja tekijänoikeudet käytännössä, 1.2.  
Positiivinen pedagogiikka: Kehotietoisuus 
tunnetaitojen tukena, 26.1. alk. 
Seksuaalineuvojakoulutus 30 op, 3.4. alk.  
Syventävä perheterapeuttinen työ 15 op, 11.1. alk.  
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, 
haku 1.4.2023 mennessä, 31.8. alk.  
Yrityskaupan ABC, 31.1. 
Lisäksi O3-koulutukset opetus- ja sosiaalialalle 

Avoin korkeakouluopetus
Englannin kielen po 25 op (JYU), 12.1. alk. 
Englannin kielen ao 35 op (JYU), 20.1. alk. 
Improvisaatio 2 op (TaiY), keväällä 2023  
Klovneria 2 op (TaiY), keväällä 2023  
Korean alkeiskurssi 2, 2 op (HY), 19.1. alk. 
Kuvataiteen aineopinnot 35 op (LY), 17.3. alk. 
Tietojohtamisen perusteet 5 op (TAU), 20.1. alk. 

JYUniorit
Animaatiokerho 7-9-v., 12.1. alk.  
Englannin kielikerho 6-7-v. ja 8-10-v., 11.1. alk. 
Filosofiakerho 5-6-v., 9.1. alk. 
Luontoa tutkimaan -kerho 7-9-v., 10.1. alk. 
Luontoa tutkimaan -kerho 10-12-v., 11.1. alk. 
Ohjelmointia ja robotiikkaa 9-12-v. (edistyneet),
9.1. alk., (alkeet), 6.3. alk.

Jyväskylän kesäyliopisto – Kohta tiedät
Seminaarit

Digitaalinen sukututkimus, 17.4. alk. 
Eläkkeelle niin kuin Strömsössä – miten elämäni 
muuttuu, kun siirryn eläkkeelle?, 17.1. alk. (V) 
Ensiapukurssi senioreille, 31.3. 
Ikis-kuoro, 17.1. alk. 
Ikis-viisaus-filosofiapiiri, 26.1. alk.    
Jyväskylän yliopiston tietokirjaillat, 12.1. alk. (V) 
Keksintöpaja – luovuudesta muutokseen, 26.1. alk.  
Kielikursseja - kts. kohta kielikurssit  
Kirjallisuusillat, 6.2. alk. (V) 
Klassisen musiikin teemaseminaari, 8.2. alk. (V, L) 
Kuvataide meillä ja maailmalla, 19.1. alk. (V, L) 
Lauluryhmä Sointu, 17.1. alk. 
Lintukuvauksen kurssipäivä, 22.4.  
Lukupiiri, 6.2. alk. 
Luova kirjoittaminen, 9.2. alk.  
Mediakahvila-keskusteluryhmä, 9.2. alk. 
Miten löydän karjalaiset sukujuureni?, 25.2. alk. (V) 
NOJATUOLIMATKOJA 
Highlights tour of the Solomon R. Guggenheim 
Museum, 25.4. (V)
Japanin Nikko, 13.4. (V)
Kuningattaren Lontoo, 9.3. (V)
Suomen maatalousmuseo Sarka, 28.2. (V)

Tietotekniikkakurssit
Android -/Apple -kännykät ja -tabletit (V, L) 
Kurssit tietokoneen peruskäyttöön (V, L) 
Kuvankäsittely (V, L) 
Kuvat kirjaksi (V, L) 
Tiedostot ja kuvat talteen ja turvaan (V, L) 
MAKSUTTOMAT DIGITIETOISKUT ARJEN AVUKSI
17.1. Kuinka toimit turvallisesti netissä/
verkkosivuilla? 
31.1. Kuvapuhelut ja verkkotapaamiset
14.2. Uuden älylaitteen hankinta 
28.2. Saavutettavat Celia-äänikirjapalvelut 
lukemisesteisille 
14.3. Kirjaston digitaaliset palvelut 
4.4. OmaKS tutuksi! Digitaalisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen hyödyntäminen 

Opintomatkat
Helsingin Kaapelitehdas, 18.3.
Kartanoiden Sysmä ja kirjailijoiden Hartola, 30.5. 
Krakova, 15.5. alk.
Pakkaspäivän ilta ”Tour de Tarmo” -tapaan, 23.2.
Ratikka- ja taideretki Tampereella, 18.4. 
Seminaarinmäen kasvitieteellinen puutarha, 2.6.
Suomalainen musiikkikampus, 13.2.
Taideretki Heinolaan ja Lahteen, 23.2. 
Vuonojen maa – matka Osloon, 24.4. alk.

Kielikurssit
Englannin keskustelun alkeet, UKR & FIN, 1.2. alk. 
Englannin keskusteluryhmä, 23.1. alk. (V, L) 
Englannin yleinen suullinen kielitaito ja kuuntelu 
A2-B1, 26.4. alk. (V)
Espanjan alkeiskurssi, 22.3. alk. 
Espanjan perusteiden jatkokurssi, 1.2. alk. 
Intensive Finnish Language and Culture Course, 
Winter 8.2. alk. ja Summer 3.7. alk.  
Italialainen luku- ja keskustelupiiri, 18.4. alk. 
Italian alkeisjatko- ja jatkokurssi, 24.1. alk. (V) 
Italian peruskurssi, 23.1. alk. (V) 
Ranskan alkeisjatko kieltä jo osaaville, 16.1. alk. 
Ranskaa perusteet tunteville, 16.1. alk. (V) 
Ranskaa kieltä jo osaaville, 16.1. alk. (V, L) 
Saksan keskusteluryhmä, 24.1. alk. 
Työelämän englantia: sähköpostiviestintä B1, 2.2. 
alk. (V), maksuton työnhakijoille
Työelämän englantia: suullinen kielitaito B1-B2, 
31.1. alk. (V), maksuton työnhakijoille
Valmentavat kurssit keskitason ja ylemmän tason 
YKI-tutkintoja varten, 27.1. alk. (V)
Venäjän keskusteluryhmä, 23.1. alk. 
Viron alkeiskurssi, 31.1. alk. (V) 

Abikurssit
Biologia 30 ot, 20.2.-20.3. (V)
Englanti 30 ot, 18.1.-8.3., ma, ke 
Kemia 30 ot, 20.2.-20.3. (V)
Lyhyt matematiikka 30 ot, 25.1.-15.3., ke 
Pitkä matematiikka 40 ot, 17.1., ti, 19.1.-16.3., to 

V=verkkokurssi, L=lähiopetus


