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KÄTEVÄSTI  
10-15 porukoille, 

vielä paikkoja. A-oikeudet!
 Puh. 0207 436 436

Kivaa keskellä kaupunkia.
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Lisätiedot www.kesko.fi /
Vastuullisuus

Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 6,9 snt/min (sis. alv 23 %), matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 16,9 snt/min (sis. alv 23 %).

UUSI JYVÄSKYLÄ PALOKKA Saarijärventie 52, puh. 020 720 3000 MA-PE 9-21, LA 9-18, SU 12-21

Fazer
MAITOSUKLAALEVY
200 g 7,50 /kg

HK Sininen
LENKKI 
310-580 g
2,57-4,81 /kg

Valio Aura
SINIHOMEJUUSTO 
170 g 11,71 /kg
raj. 2 kpl /tal.

Carlsberg
III-OLUT
0,33 l x 24-pack
1,94 /l, sis. pantit 3,60
voimassa 4.11.2011 alkaen

HK Ultrakevyt
MEETWURSTI
100 g
17,90 /kg

Fazer
PUIKULAT
450-550 g 
2,35-2,87 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,95 /kpl (9,75 /kg)

KAHVI 500 g 
4,98 /kg, raj. 2 pkt /tal.

JOULUN ODOTUKSEEN
PALOKAN K-CITYMARKETISTA

HK Viljapossun juhlapöydän
KINKKURULLA
2-3,5 kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,99 /kg

-16%

PALVELEMME 
SUNNUNTAISIN
KLO 12–21.

Carlsberg

24
-pack 1896

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,65 /pkt (4,57-8,55 /kg)

Arla
KERMAJUUSTO 
17 % 1 kg 
raj. 2 kpl /tal.

499
kpl

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,57 /kpl (15,12 /kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,95 /kpl (9,75 /kg)Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks. Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks. 

kpl
2 3 .-

-23%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,65 /pkt (4,57-8,55 /kg)

Arla

raj. 2 kpl /tal.

-43%

Hinta ilman K-Plussa-korttia Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,65

149kpl

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,99 /kpkt (5,98 /kg) voimassa 4.11.2011 alkaen

-34%

179pkt

PUIKULAT
450-550 g 

129ps

SINIHOMEJUUSTO 

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,57 /kpl (15,12 /kg)Hinta ilman K-Plussa-korttia Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,57

199kpl

-22%

kg1 .- 129kg

VALMISSALAATTI-
PUSSIT 60-230 g
8,70-33,33 /kg, Ceasar, 
salaattisekoitus, Rucola, 
Provence, Palermo ja Toscana 
yks. 2,49 /ps (10,83-41,50 /kg)

Conference
PÄÄRYNÄ
Hollanti

KURKKU 
Espanja

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,95 /kpl (7,95 /kg)

ps
2 4 .-

-29%

HK Viljapossun juhlapöydän

495
kg 249

pkt

TARJOUKSET 
VOIMASSA 

TO-LA 24-26.11.2011 
KELJON, PALOKAN &  

SEPPÄLÄN 
K-CITYMARKETEISSA, 

ELLEI TOISIN 
MAINITA.

Ei jälleenmyyjille!
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Palokka on muutakin 
kuin kauppapaikka
Juuri vietetty Palokan XI kulttuuriviiko oli  jälleen raikas 
todiste siitä, että Palokka on muutakin kuin liikekeskus.
Voimalla kasvanut kauppapaikkojen tarjonta on alueelle 
tietysti merkittävä ja tärkeä, mutta seutukunnan ihmisten 
elämää virkistämään ja henkisiä arvoja ylläpitämään ja ke-
hittämään tarvitaan myös kulttuuria. Tätä tehtävää on an-
siokkaasti toteuttanut Palokan kulttuuriviikko nyt jo yh-
dennentoista kerran.

On syytä kauniisti kiittää kulttuuriviikon runsasta va-
paaehtoisten toimijoiden joukkoa ja osoittaa kumarrus 
järjestäville yhteisöille, joita ovat:

Palokka-Seura
Jyväskylän Kansanmusiikkiyhdistys
Palokan nuorisotoimi
Jyväskylän kansalaisopisto
Palokan alueseurakunta

Kirri - Tikkakoski 
moottoritiehanke viivästyy
Moottoritien rakentaminen Kirristä eteenpäin Tikkakos-
kelle on lykkääntymässä. Tavoitteena oli päästä raken-
nustöihin vuonna 2012, mutta yleissuunnitelma, jonka 
pohjalta varsinainen tiesuunnitelma laaditaan, on hyväk-
symättä.

Myöskään ensi vuoden budjetissa ei hankkeelle kohdis-
tettuja varauksia ole.

Edustajillemme eduskunnassa riittä valvottavaa, jottei 
tärkeä hanke hautaudu ajan virtaan.

 Palokan Kulttuuriviikon 
avajaisissa esiintynyt Palokan 
viihdelaulajat, Skifle-orkeste-
ri ja nuorten yhtye No Sign 
of Love käynnistivät Palokan 
Kulttuuriviikon yleisön seura-
tessa tapahtumaa. Tapahtumaa 
oli saapunut paikanpäälle seu-
raamaan myös Kulttuuritoi-
menjohtaja Mari Aholainen.

– On hienoa avata tällainen 
aktiivista asukkailta asukkaille 
järjestettävä tapahtuma, joka on 
varmasti järjestäjälle iso ponnis-
tus joka vuosi, hän kiittää.

Tapahtumaa seuranneet Ei-
la Höytölä, Pentti Höytölä 
ja Antti Kettunen seurasivat 
Kulttuuripäivien avausta.

– Minua kiinnostaa Kult-
tuuriviikon järjestämät mu-
siikkiesitykset. Näissä muissa 
tapahtumissa on mukava ta-
vata tuttuja ihmisiä, hymyilee 
Eila Höytölä. 

– Minä aion osallistua Kult-
tuuriviikon paneeliin. Muihin 
tapahtumiin osallistun vaih-
televasti, kertoo Pentti Höy-

tölä.
Kulttuuriviikon järjestäjäl-

le lähetettiin ehdotuksia oh-
jelmatarjonnasta. Tiedottami-
seenkin kaivattiin enemmän 
näkyvyyttä.

– Mielestäni saisi olla myös 
näyttelyitä ja vielä monipuo-
lisempia esityksiä. Tiedotta-
mista tapahtumista voisi olla 
enemmän, pohtii Antti Ket-
tunen.

Kolmikko pohti myös Palo-
kan alueen kehittymistä. Pal-
veluja pidettiin hyvinä, mutta 
liikennejärjestelyt saivat ruk-
kasia.

– Palvelut ovat todella mo-
nipuoliset nykyisin. Liikenne 

on kovin puuroutunut, tote-
aa Eila Höytölä.

Palokka-Seura järjestää 
Kulttuuriviikon yhteistyö-
kumppaneitten kanssa vuo-
sittain. Palokka-Seuran tar-
koitus on kulttuuriperinnön 
säilyttäminen. Lisäksi Palok-
ka-Seura järjestää muun mu-
assa veneenkääntöpäivän vuo-
sittain keväällä. Palokka-Seura 
järjestää lisäksi erilaisia kes-
kustelutilaisuuksia.

Teksti ja kuvat: Kari Lehtinen

Palokan XI 
Kulttuuriviikon avaus
Kulttuurijohtaja Mari Aholainen avasi Palokan 
XI Kulttuuriviikon Palokan Kauppakeskuksessa. 
Kulttuurijohtaja kiitteli Palokka-Seuraa aktiivisesta 
toiminnasta ja ajan hermolla pysymisestä 
hektisessä ympäristössä.

Eila Höytölä, Pentti Höytölä ja Antti Kettunen.

Mari Aholainen:
Palokassa on onnistuttu 

alokkaa on rakennettu ahkerasti. Huonekalukaupat, suuret marketit ja tämäntyyp-
pinen asiointi saavat  monet Jyväskyläläiset ja ihmiset kauempaakin suuntaamaan 
autonnokkansa kohti tätä taajamaa. Mutta on paljon muutakin, joista voi maini-
ta ainakin kaksi asiaa, kulttuuriviikkojen lisäksi, tietenkin.  Palokan pelimannitalo ja 

Nyrölän kallioplanetario. Kumpikin on lähtenyt etenemään alueen asukkaiden omasta ideasta 
ja ne jo kuuluvat alueen identiteettiin. 

Identiteettiin kuuluvat ne asiat, jotka koetaan läheisiksi. Minä koen, että tämä on minun 
omaani, tämä on lähellä minua. Alueen omaleimaisuutta voi siis rakentaa nopeastikin ja identi-
teettiä vahvistaa tietoisesti jos halutaan. Palokassa tässä on onnistuttu.

Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluilla on kaksi selkeää painopistealuetta tekemisissään. 
Lasten ja nuorten palvelut, tärkeimpänä lasten ja nuorten kulttuurikeskus kulttuuriaitta, jonka 
koordinaattori asuu Palokassa. Sekä vanhusten kulttuuripalvelut, joita myös nimenomaan vie-
dään sinne missä asiakkaat ovat ja liikkuminen vaikeaa. 

Ihminen ei elä vain leivästä, 
mutta ei ihminen elä vain sir-
kushuveistakaan tai taiteista. 
Hyvässä ja tasapainoisessa elä-
mässä on yleensä molempia 
ja paljon muuta. Vaikka kult-
tuurijohtajana olen tietyllä ta-
valla automaattisesti kulttuu-
rin matkasaarnaaja, niin voin 
sanoa että ei kaikesta kult-
tuurista tarvitse pitää, mutta 
kokeilla voi. En ole varmaan 
itsekään koskaan ole ollut jal-
kapallo-ottelussa mutta toi-
vottavasti joskus menen. Sit-
ten kun sopiva osuu kohdalle, 
hyvällä säällä.

Mari Aholainen
kulttuurijohtaja

Palokan Viihdelaulajat. 

No Sign of Life –yhtye.Kulttuurijohtaja Mari Aholainen Palokan Kulttuuriviikon pu-
hujana.

PALOKKA-LEHTI ILMESTYY:

www.palokka-lehti.fi

JOULUKUU
to 1.12.2011, to 8.12.2011

ke 21.12.2011
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AVAJAISET! 
Uusi kauneuden erikoisliike Emotion 

avataan tänään 24.11. klo 10 
Palokan Prisman yhteyteen. 

Tule ihastumaan uuteen myymälään ja 
hyödynnä upeat avajaistarjoukset! 

Emotion Palokka •Palokanorsi 1
40270 Palokka • Puh. 010 767 3790
ma-pe 10–20 • la 10–18 • su 12–18

Isabel-kaariliivit
Koot: B–D 70–85.

21,95 (26,95)

Hipster-alushousut
Koot: 36–44.

9,95 (13,95)

Advanced Night Repair -ihonhoitopakkaus
Sis. Advanced Night Repair Synchronized Recovery  
Complex -seerumin kasvoille 15 ml, Advanced Night 
Repair Eye Synchronized Complex -silmänympärys- 
geelin 5 ml ja DayWear Advanced Multi-Protection 
Anti-Oxidant Creme SPF 15 -hoitovoiteen 
normaalille/sekaiholle 15 ml. Rajoitettu erä.

29,90  (Arvo 70,-) 

Mascara Volumising Kit 
-maskarapakkaus
Sis. Volume-maskaran ja Mini 
Sponge Chief -puhdistusliinan. 

21,90 (Arvo 34,50)

AVAjAiStARjOuS!
S-Etukortilla kaikki normaalihintaiset palvelut

– 15 %
(tarjous voimassa 24.12.2011 saakka.)

tervetuloa tutustumaan!

EMOtiON PARtuRi-KAMPAAMO 
tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset parturi-kampaamopalvelut. 
Ammattitaitoinen henkilökuntamme ja yksilöllinen palvelumme 
varmistavat, että hiuksesi tukevat tyyliäsi ja persoonaasi. S-Etu-
kortilla saat myös Bonusta!

Ajanvaraus puh. 050 322 3330 • Nettiajanvaraus 24/7 emotion.fi

AVAjAiStARjOuKSEt
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Jukka Mattila
luontoon@jukantokka.fi

 Tiloissa toimii aktiivinen 
joukko eri järjestöjen ja yh-
teisöjen toimijoita, jotka jo-
kainen omalta osaltaan ohjel-
moivat nuorisotilan avointen 
ovien päivää. Mukana oli-
vat Palokan eläkkeensaajat 
tanssi-ja kuoro-ohjelmallaan, 
MLL:n perhekahvilan ja Peu-
kaloisten väki järjesti ongin-
taa, Palokkaseura kertoi toi-
minnastaan, Palokan LC/ 
Leijonat ja Wilmat ovat yh-
teistyössä Nuorkkarin kanssa 
valvomalla joka toista perjan-
tai-iltaa nuorisotiloilla.

Nuorkkarin nuorten hom-
mana oli huolehtia kahviosta 

ja innostaa kävijöitä runsaisiin 
pelimahdollisuuksiin.

Kyseisenä päivänä kyseltiin 
myös nuorilta, mitä Palokka-
viikon pitäisi sisältää, että he 
innostuisivat ottamaan ahke-
rammin osaa kulttuuriviik-
koon. Olin kyseisellä viikolla 
Tet-harjoittelussa nuorisoti-
loilla ja sain tehtäväkseni ju-
tuttaa nuoria, mitkä asiat  hei-
tä kiinnostaa, äkkiseltään ei 
kovin pitkää listaa saatu, mut-
ta jotain kuitenkin.

Nuorten toiveiden listalla 
oli mm. Kulttuuriviikolla voi-
si Palokan urheilukeskuksen 
jää olla käytössä kaikille ha-

lukkaille, varatut vuorot sille 
viikolle poistettaisiin. Toivot-
tiin myös jotain hyvinvointiin 
ja kauneuteen liittyvää, vaikka 
joogaa ja kosmetologia, erilai-

sia liikuntalajien esittelijöitä, 
sekä nuorten vanhempia tu-
tustumaan huippuhyviin nuo-
risotiloihin.

”Nuorkkari” 
kulttuuriviikolla

Palokan nuorisotila ”Nuorkkari” osallistui Palokan 
kulttuuriviikkoon myös omalla panoksellaan. 
Perjantaina 18.11.11 klo 15.00-19.00 oli 
mahdollisuus tulla tutustumaan nuorisotilan 
toimintaan. 

Teksti Janita Selkee, Tet-harjoittelija

PAKKASMELONTA
Sunnuntai-aamuna kello kahdeksan mittari näytti tä-

män talven kylmintä lukemaa - kymmentä pakkasas-
tetta. Hannun ja Matsin kanssa oli sovittu jo lähes kuu-
kausi sitten, että lähdemme Autiojoelle melomaan juuri 
tänä päivänä. Nuoret miehet ovat Helsingissä opiske-
lemassa ja molemmat olivat varta vasten tulleet Tikka-
koskelle ja nimenomaan Autiojoelle melomaan. Ja ke-
nelläpä, kellä on vastaansanomista, kuten Kirsi Kunnas 
kirjoittaa. Eikä ainakaan minulla – pitäähän nuorille mie-
hille näyttää mistä puusta meikäläinen on tehty. Kajakit 
auton katolle, lämmintä vaatetta ylle, varavaatteita vettä 
pitäviin säkkeihin, evästä mukaan sekä lisäksi poikien sa-
lainen ase – pakuritee.

 Autiojoki Tikkakoskelta Puuppolaan on Jyväsky-
län seudun pisin melontakelpoinen jokireitti. Autiojoki, 
Luonetjoki, Jyväsjoki – monta nimeä on joesta käytetty 
ja paljon historiaakin siihen liittyy. 1700- luvun lopulta 
löydetyssä asiakirjassa mainitaan siitä, miten Luonetjo-
en kosket voi ohittaa vetotaipaleella. Samalla vuosisadalla 
vesivoimaa käytettiin myllyjen ja sahojen pyörittämiseen, 
joessa uitettiin tukkeja ja myöhemmin kylälle saatiin 
myös sähköä vesivoiman avulla. Oy Tikkakoski Ab on 
saanut alkunsa joen rannalta 1800- luvun lopulla, jossa 
tehtaalla oli mylly ja saha. 

Palataanpa melontaan. Vesi oli alhaalla, ainakin puo-
li metriä alempana kuin lokakuun alussa, jolloin viimeksi 
kävin joella melomassa. Paskolammilta - kuten tikkakos-
kelaiset niitä kutsuvat – lähdettiin sillan pielestä joelle. 
Jossain sillan kupeessa on muuten geokätkö, jonka mo-
net ovat käyneet bongaamassa. Risuja ja puita oli poikit-
tain yli joen. Niiden ohi piti pujotella, mennä riippuvien 
oksien välistä, taivuttaa ylävartaloa kajakin kannelle pääs-
täkseen koivun rungon ali ja pitää varansa, että virta ei 
vie ulkokurviin, jolloin voi tulla vaikeuksia. Koskikara oli 
tullut Autiojoelle Pohjois-Suomesta. Se sukelteli kiviltä 
veteen ja pyrähti lentoon tullessamme kohdalle. Autio-
sillan alla meloimme vanhan sillan puisten pilareiden vä-
listä. Ennen Survonkoskea on hieno mutka ja joen poh-
ja on sillä kohtaa kivinen – otollinen jopa järvitaimenen 
kutuun. Pari huutoa kuului takaa: Mats oli kaatunut ka-
jakillaan ja seisoi joessa vesilastissa olevan kajakkinsa vie-
rellä, kun sain oman kajakkini käännettyä. 

Uiminen kuuluu osana melontaan, tuumi Mats, eikä 
ollut kaatumisesta moksiskaan – vesikin kuulemma oli 

lämmintä. Kuivaa ylle ja nuotiomak-
karat paistumaan. Pakurikäävästä teh-
ty tee, joka oli maustettu vaniljatan-
golla, maistui mainiolta. Olipa hieno 
luontohetki rauhallisella ja erämaisel-
la joella. 
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Ajatuksen    siivin

Aki Ruotsala 
Tikkakoski, aru@ kolumbus.fi

 Tapahtumassa vierailijat 
saivat oppaan johdatuksel-
la katsella, kuunnella ja kokea 
erilaisia asioita pyhään liitty-
vistä aiheista. Pyhä on Suo-
men evankelis-luterilaisen 

kirkon teema vuosina 2010–
2012. Tämän teeman tarkoi-
tus on rohkaista pyhän ko-
kemiseen ja vastuulliseen 
elämäntapaan. Tapahtumaan 
osallistujat saivat kuulla ja 

tuntea olevansa tärkeitä - Ju-
malan silmissä kauniita. Kä-
vijät miettivät, missä pyhää 
voi kokea arjen keskellä sekä 
nauttivat luonnon ihmeelli-
syydestä. Missä Pyhä? -vael-
lus päättyi kirkkosaliin, jossa 
alttarin ääressä pappi siuna-
si jokaisen kävijän. Näytteillä 
tapahtumassa oli myös päivä-
kerholaisten tekemiä käden-
töitä.
Lapsilta saatu palaute oli hy-

vää. He pitivät erityisesti 
luontohuoneesta, jossa mo-
nella aistilla saivat havaita asi-
oita.

Kiitoksia kaikille kävijöille 
ja mukavaa joulunajan odo-
tusta!

Toivottavat tapahtuman 
järjestäjät Palokan alueseura-
kunnan lapsi-, perhe- ja var-
haisnuorisotyö.

Teksti ja kuvat: Katja Jansa

Palokan kirkolla 
ihmeteltiin - Missä Pyhä?

Palokan kulttuuriviikolla järjestettiin tapahtuma, 
johon kutsuttiin kaikki Palokan alueseurakunnan 
lapsiperheet, päiväkodit, alakoululuokat sekä 
seurakunnan päivä- ja perhekerhot. Yli viidensadan 
osallistujan kävijämäärä ilahdutti järjestäjiä. 

Eino Kuronen syn-
tyi Kuopiossa 6.3.1935 

kuusilapsisen perheen kuo-
pukseksi. Lapsuutensa Eino 
pelasi, leikki ja urheili Valkei-
senlammen rannoilla suuressa 
poikaporukassa. Työn tekemi-
sen Eino aloitti jo kansakou-
luikäisenä ja ahkera työnteko 
olikin yksi hänen tärkeimmis-
tä arvoistaan. Teini-ikäisenä 
Eino meni peltisepän oppiin 
kotikaupungissaan ja muutet-
tuaan perheineen Jyväskylään 
1964 hän aloitti työnjohtaja-
na ilmastointialan yrityksessä. 

Ensimmäisen oman yrityk-
sen, Kanavateoksen, Eino pe-
rusti yhtiökumppaninsa kans-
sa Jyväskylään 1966, jonka 
toimitusjohtajana hän työs-
kenteli 22 vuotta. Yritys työl-

listi parhaimmillaan yli 50 
henkilöä ja sillä oli toimipiste 
myös Petäjävedellä. Vuonna 
1978 rakennettiin Keski-Pa-
lokkaan uusi halli ja toiminta 
keskitettiin yhteen paikkaan. 
Vuonna 1986 Eino valittiin 
maalaiskunnan vuoden yrit-
täjäksi. Kaksi vuotta myö-
hemmin hän jättäytyi pois 
ilmastointialalta ja Kanavate-
os vaihtoi omistajaa. Vuon-
na 1989 hän oli perustamas-
sa uutta, ohutlevytuotteiden 
valmistamiseen erikoistunutta 
perheyritystä, Teräs-Mekano 
Oy:tä. Eläkkeelle jäätyään hän 
toimi vielä useita vuosia aktii-
visesti yrityksen arjessa. 

Eino perusti perheen nuo-
rena ja ehti olla suuren osan 
elämästään myös ukki. Omia 

lapsia syntyi neljä ja lapsen-
lapsiakin yhdeksän, neljäl-
lä eri vuosikymmenellä. Hän 
oli vilpittömän kiinnostunut 
läheistensä elämästä ja hyvin-
voinnista. Omaiset, ystävät ja 
tuttavat liike-elämästä ja har-
rastusten parista muistavat Ei-
non seurallisena ja huumo-
rintajuisena miehenä, jonka 
asenne elämään oli iloinen ja 
myönteinen. Lempiharrastuk-
set matkailu ja golf yhdistivät 
tiiviin ja pitkäaikaisen ystävä-
piirin. Viimeiset vuodet päi-
vittäisenä lenkkiseurana vai-
mon lisäksi oli Piki-koira, joka 
oli isännälleen erityinen ilo. 

Eino menehtyi pitkään sai-
rastettuaan 15.10.2011.

Kirjoittajat Eino Kurosen 
vanhin tytär ja tyttärentytär

Eino Kuronen kotirannassaan 
viime kesänä.

Palkittu palokkalainen yrittäjä
MUISTOKIRJOITUS

Sen saivat aikaan tutut rauhal-
liset melodiat ja niihin tehdyt 
hienovaraiset tanssiryhmä Ju-
bilate Deon esitykset. Palo-
kan kirkon erinomainen akus-
tiikka ja kuoriosan avaruus 
antoivat taideteokselle hyvät 

raamit. Urut & Huilu  Jukka 
ja Terhi Hassisen soittamina 
muodostivat illan musiikilli-
sen rungon. Oskar Lindber-
gin Vanha virsi Taalainmaal-
ta ja Gabriel Faurén Sisilienne 
soivat sametinpehmeästi ja       

tasapainoisesti hämärässä kir-
kossa. Illan musiikillinen ko-
hokohta koettiin kuitenkin 
J.S.Bachin Sonaatissa g-mol-
li.  Mollin haikeus oli tipoties-
sään kun rytmisesti ja melo-
disesti leikittelevä allegro-osa 
aloitti iloisen enkeltentanssin 
alttarin yllä. Joulun ilosano-
ma oli jo korvin kuultavissa. 
Teknisesti varsin vaativa mu-

siikki tuntui vain innostavan 
soittajia upeaan taiteelliseen 
lopputulokseen. Kun runsas-
lukuinen yleisö pääsi vielä lau-
lamaan tuttuja virsiä Jubila-
te Deon tahdittamina, olikin 
taideteos valmiina. Kiitokset 
konsertin järjestäjille ja pitkää 
ikää Palokan kultturiviikolle 
toivottaen.

Musiikkia illan hämyssä

Palokan kulttuuriviikon järjestämästä konsertista 
’Musiikkia illan hämyssä’ onnistuttiin luomaan 
kokonaisvaltainen taideteos.

Teksti Dir.mus. Heikki Tynkkynen

Julkisuudessa on keskusteltu vanhuspalveluista, niiden 
järjestämisestä ja siitä, kuinka palvelualueella toimivat 

monikansalliset yhtiöt vievät verorahat Suomesta pois. Vii-
meksi asiaa pohti Keskisuomalaisen sivuilla kansanedustaja 
Anne Kalmari (kesk). Siltä osin kuin Kalmari pohti vero-
tulojen maassapitämistä, oli kirjoitus aiheellinen. Lopussa 
esitetty väite, ”jättifirmojen” palvelunlaadusta, oli puoles-
taan todella ala-arvoinen – yksinomaan Ruotsin kokemus-
ten perusteella esitetty vääristelty vihjaus Suomessa toimi-
via alan yhtiöitä kohtaan.

Erona esimerkiksi IT-, metalli- tai metsäteollisuuden 
suuryrityksiin, on terveys- ja hoivapalveluissa toimivilla yri-
tyksillä se, että nämä evät voi viedä palveluaan ulkomail-
le – potilaiden ollessa Suomessa. Näin nämä yritykset ta-
kaavat työpaikkoja Suomeen ja tätä kautta myös verotuloja 
niin valtiolle kuin kuntiin. Kalmarilta ja monelta muultakin 
asiassa meuhkaajalta on myös unohtunut eräs vanhuspalve-
luiden laatuun liittyvä tosiasia. Kun sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirasto Valvira selvitti, noin vuosi sitten, 
vanhuksia hoitavien laitosten laatu- ja osaamistasoa, joutui 
se pyytämään lisäselvityksiä lähes 200 laitokselta. Suurin osa 
laitoksista, joissa oli ongelmia, olivat yllättäen julkisen ter-
veydenhuollon yksiköitä. Ilmapiiri yksityisiä palveluntarjo-
ajia kohtaan on ollut kuntamaailmassa tunnetusti nihkeä. 
Toivon mukaan Jyväskylässä kyetään ennakkoluulottomasti 
näkemään monipuolisia ja laadukkaita palveluratkaisuja niin 
yksityinen kuin julkinenkin tarjonta huomioiden.

Siinä, että perussuomalaiset ovat muiden puolueiden 
hampaissa median vahvalla avustuksella, ei ole mitään 

uutta. Mutta se, että istuva presidenttimme, jonka pitäi-
si edustaa koko kanssa, alkaa politikoida perussuomalai-
sia vastaan, on noloa toimintaa. Presidentti Tarja Halo-
nen totesi taannoin Helsingin-sanomissa, että ”Ihmiset, 
jotka tunnistavat itsessään rasismia, ovat päätyneet äänes-
tämään perussuomalaisia”. Kannanottoa on pidettävä tä-
män päivän presidentille varsin epäsopivana, mutta minkäs 
Tarja tavoilleen mahtaa!

Tikkakosken tohinoiden jälkimainingeissa perustet-
tiin viimesyksynä Kehittyvä Tikkakoski ry kyläyhdis-

tys. Puuhamiehenä toimi Jorma Hyökyvaara. Vastaava 
yhdistys on toiminut aikaisemminkin, mutta lähinnä pie-
nen sisäpiirin omana toimintana ja jossa itsekeskeisenä tar-
koituksena oli lähinnä edellä mainittuun piiriin kuuluvien 
kunnallispolitiikkojen aseman pönkittäminen.

Muistan hyvin, kun tulin untuvikkona mukaan kunnal-
lispolitiikkaan vuonna 2001 ja kun yritin olla tälläkin sa-
ralla aktiivinen, niin ajatukset kaikuivat kuuroille korville – 
”kylän pomot” naureskelivat hammasrivit valkoisina – että 
kunhan poika puhut. Oli näet epäsopivaa, kun uusi pai-
kallinen poliitikko yritti sotkeutua noin sanotusti ”toisten 
apajille”. Tällä kertaa näyttäisi siltä, lähinnä idean isästä 
johtuen, että kyseessä on aito ja yhteinen kaikkia tikkakos-
kelaisia koskeva toiminta, jolla pyritään epäitsekkäästi yh-
teiseen hyvään. Mallia tikkakoskelaiset voivat ottaa naapu-
ritaajaman Palokka-seuraa, jonka toiminta on jo pitkään 
ollut varsin aktiivista ja aikaansaavaa.

Omana toivomuksenani esitän, että kyläyhdistys ottai-
si yhdeksi isoksi tavoitteekseen yhteisöllisyyden lisäämisen 
alueellamme. Perinteisesti kyläyhdistykset keskittyvät sii-
hen, mitä alueelle voitaisiin hankkia tai esittää kunnalle han-
kittavaksi. Hankkeisiin tarvitaan aina rahaa ja lopputulokset 
jäävät monesti vaatimattomiksi. Se tavoite, jossa tikkakoske-
laiset tuntisivat vahvempaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisölli-
syyttä, ei puolestaan maksa mitään ja hyvinvointi lisääntyy 
pelkän ystävällisyyden kautta. Tavoite on helposti saavutet-
tavissa omalla toiminnallamme, jossa toinen ihminen huo-
mioidaan nykyistä paremmin. Jos siis olet esimerkiksi lai-
minlyönyt tervehtiä naapuriasi tai 
vastaantulijaa kävelylenkillä, niin 
kokeile tervehtimistä ja ota se ta-
vaksi. Edelleen kaikki muutkin 
kohteliaisuuteen ja hyviin käytös-
tapoihin liittyvät tekemiset – aut-
tamista unohtamatta, voi mainios-
ti ottaa käyttöön.

Päiväkerholaisten tekemiä kädentöitä. Pappi Heli Pääkkönen siunasi jokaisen kävijän.
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LUKIJAN KIRJOITUS

En malta olla kommentoi-
matta Ilmari Kososen sinän-
sä mielenkiintoista artikke-
lia Tyyppälä-sanan taustoista. 
Kun Kosonen kuitenkin niin 
voimakkaasti useaan ottee-
seen sanoo muiden tutkijoi-
den olevan väärässä sanase-

lityksissä, niin olisi Kosonen 
voinut tarkistaa historiaakin 
sen verran, että olisi varmis-
tanut Tyyppälän koulun pe-
rustamisvuoden. Tyyppälän 
kansakoulu on perustettu jo 
1940-luvun loppupuolella. 

Vuonna 1955 valmistui uu-

si koulu - siis se nyt purettava 
rakennus. Tyyppälän kansa-
koulu on toiminut eri tilojen 
tuvissa, viimeksi ennen uuden 
koulurakennuksen valmistu-
mista Heinälammin tilan van-
hassa päärakennuksessa. Nyt 
purettavan koulun raken-

tamisvuosi ei ole sama kuin 
koulun perustamisvuosi. Sen 
voi tarkistaa esimerkiksi ny-
kyisin kaupungin arkistosta.

Terveisin
Raija Tolvanen

Ritoniemestä
Tapani Kaakkuriniemi

 Palokka-Seuran järjestä-
mään paneelin saapui keski-
viikkoisena iltana nelisenkym-
mentä asukasta. Keskustelua 
johti koulun rehtori Esa Jaak-
kola. Panelisteina kysymyk-
siin vastailivat Venla Vaatto-
vaara, Marjo Tossavainen, 
Leena Rossi ja Jouko Lah-
tinen. Heti keskustelun kär-
keen pohdittiin, mikä on Pa-
lokalle ominaisinta.

– Palokka on sellainen 
asuinalue, jonne halutaan tul-
la asumaan, totesi Palokas-
sa pienyrittäjänä pitkään toi-
minut Jouko Lahtinen. Venla 
Vaattovaara puolestaan ker-
toi, että Palokka on ollut hyvä 
paikka elää ja käydä kouluja. 

– Palokassa on ollut oma 
yhteisön henki, jollaista mi-
nun mummokin koki elä-
essään, muisteli Marjo Tos-
savainen. Ulla Lauttamus 
tunsi Palokassa olevan yhtei-
söllisyyttä ja erityistä yhteis-
henkeä. 

Palokassa asuu noin 16 000 
asukasta. Kysymystä, että mi-
ten Palokka kehittyy tulevai-
suudessa suhteessa muihin Jy-
väskylän asuinalueisiin, pohti 
Leena Rossi positiivisessa va-
lossa.

– Mielestäni palokkalaisten 
tarvitsee olla vähiten huolis-
saan alueen palveluista. Lä-
hipalvelut ovat hyvät, totesi 
Leena Rossi.

Vaaroja liikenteessä
Keskustelussa nousi kiperäk-
si aiheeksi liikenteen jatku-
va kasvu Palokassa, joka saat-
taa aiheuttaa vaaratilanteita 
ja ruuhkia asuinalueilla. Pyö-
räteiden valaistus huolestutti 
Elli Ojaluotoa.

– Olen yllättynyt siitä, mi-
ten heikosti on kevyen liiken-
teen väylät valaistu. Näkyvyys 
on todella huono, kun katu-
valoja ei ole tai ne ovat rikki, 
hän ihmetteli.

Brita Järvenpää ihmetteli, 
että miksi talvella työnnetään 
autokaistoilta lumi kevyenlii-
kenteen väylien tukkeeksi.

– On perin outoa, että kun 
ensin saadaan kevyenliiken-
teen väylä puhdistettua lu-
mesta, niin aura-auto heittää 
autotieltä tilalle uuden lumi-
kasan, hän kummasteli.

– Ennen oli auraaminen 
joustavaa. Auraaja lähti liik-
keelle heti, kun lunta oli tietty 
määrä maassa. Nyt kaupungin 
jakaminen vyöhykkeisiin aihe-
uttaa sen, että auraaja odottaa 
päivystäjän ilmoitusta, ennen 
kuin saa lähteä auraamaan 
lunta, totesi Jouko Lahtinen.

Missä me asumme?
Koulut jakavat Palokkaa sa-
moin kuin asutuksen ja pal-
velujen kasvu eri puolille Pa-
lokkaa. 

– Keski-Palokan koulun ni-
meä pohdittiin pitkään. Sil-
loinen kouluneuvosto tarjosi 
koulun nimeksi Haukkamä-
en tai Tuulensuun ala-astetta, 
mutta nämä nimiehdotukset 
eivät menneet läpi, vaan kou-
lu nimettiin Keski-Palokan 
kouluksi, kertoi Pertti Pak-
kanen.

Keskustelussa nousi ehdo-
tus, että voisiko Palokan jakaa 
yksinkertaisesti Itä- ja Län-
si-Palokkaan. Tellervo Papat-
heocharis on tutkinut Palo-
kan historiaa usean vuoden. 
Hänen mukaan Palokka käsit-
tää laajan alueen.

– Esimerkiksi Rantue, Man-
nila ja Ollila ovat olleet Pa-

lokkaa. Tämä selviää kokoa-
mastani materiaalista, jonka 
luovutan piakkoin Palokka-
Seuralle, hän kertoi.

Venla Vaattovaara arvioi, 
että kouluverkon uudistumi-
sen myötä ei Palokka jakaudu 
nuorten näkökulmasta.

– Koska nuorten tilat on 
länsipuolella Palokkaa, niin en 
usko kouluverkon uudistami-
sen jakavan palokkaa nuorten 
mielestä, hän totesi

Liikuntapaikat
Erkki Huovinen kertoi, että 
Palokassa on liikunnan kan-
nalta asiat kohtuullisen hyvin. 
Koulujen liikuntatilat ovat hy-

vät ja koulujen ulkoliikuntati-
loja voi tulevaisuudessa käyt-
tää muutkin kuin koululaiset. 
Lisäksi ulkoilureittejä aiotaan 
parantaa tulevaisuudessa.

– Kaupungin liikuntasuun-
nitelmassa on suunnitelma 
esimerkiksi liikuntapuistolle ja 
virkistysreittien parantamisek-
si, hän kertoi. 

Keskustelu liikunta- ja vir-
kistyspaikoista kirvoitti ylei-
söstä lisäehdotuksen liikunta-
paikaksi.

– Miksei Palokassa ole ui-
mahallia? Kyllä uimahalli pi-
täisi olla, jossa lapset ja aikui-
set voisivat käydä uimassa.

Elli Ojaluoto ihmetteli huo-
nosti valaistuja pyöräteitä.

Teksti ja kuvat: Kari Lehtinen

Uimahalli Palokkaan?
Kulttuuriviikolla keskusteltiin Keski-Palokan 
koulussa tutuiksi käyneistä aiheista. Niitä 
lähestyttiin paneelissa, jossa pohdittiin Palokan 
nykytilaa ja kehitysnäkymiä. Tavoitteena 
oli keskustella Palokan asioista erityisesti 
asukaslähtöisesti.

Keski-Palokan koulun rehtori 
Esa Jaakkola.

Venla Vaattovaara, Marjo Tossavainen, Jouko Lahtinen Leena Rossi ja Ulla Lauttamus.
Panelistit vastailevat yleisön kysymyksiin.

Tellervo Papatheocharis on 
tutkinut Palokan historiaa.

Erkki Huovisen mukaan liikun-
tamahdollisuudet ovat hyvät.

Lähiö, lähiruoka, 
terveys

Palokka oli pitkään nukkumalähiö ennen kuin se sai kaup-
pahelvettinsä nelostien tuntumaan. Niinpä sitä vaivaavat 
tyypilliset lähiöongelmat. Työpaikkaomavaraisuus on ma-
tala, ja elämäntapa on paljolti se, miten Matti Kortteinen 
kuvasi taannoin mainiossa kirjassaan jotakin Helsingin lä-
hiötä: ”aamulla asemalle ja illalla asemalta”. Tästä seuraa 
tapahtumattomuus. Sitä yrittää poistaa tai ainakin lievittää 
Palokka-Seura, jonka järjestämä kulttuuriviikko on juuri 
takana. Hyvä, Palokka-Seura!

Kulttuuriviikon avaustilaisuuden toteutus toi hyvin esil-
le yhden Palokan epäkohdan. Tilaisuus pidettiin ”kaupan 
porstuassa”, kun ei alueella ole enää mitään tähän tarkoi-
tukseen sopivaa kunnan omistamaa tilaa. Haaveet Palok-
ka-salista huuhdottiin vessanpönttöön, kun kolme-neljä 
vuotta sitten hyväksytty koulukeskuksen hankesuunnitel-
ma ei kelvannut suurkunnalle. Niinpä koulu rakennetaan 
pienempänä – ja osoittautuu varmasti jo viiden vuoden 
päästä liian pieneksi.

Opettaja Marjo Tossavainen (kok) hehkutti aiemmin 
tässä lehdessä, että tulossa on kunnan paras koulu. Hyvä 
sentään, että otsikon perässä oli kysymysmerkki. Kun han-
kintadirektiiviä noudatetaan sokeasti ja valitaan aina hal-
vimman tarjouksen tehnyt rakentaja, jälki on usein vallan 
muuta kuin ajateltiin. Toivotaan silti parasta!

Olettehan muuten panneet merkille, kuinka PISA-kisa 
voitetaan vuosi toisensa jälkeen rakentamalla heti homeh-
tuvia kouluja.

***

Kävin viime viikonvaihteessa Helsingissä Martin mark-
kinoilla, virolaisen kulttuurin ja pientuotannon tapahtu-
massa. Matkailumarkkinoinnin lisäksi tarjolla oli perintei-
siä aivan ihania villavaatteita ja -sukkia, tekstiilituotteita, 
puutuotteita keittiöveitsistä puuleluihin – ja ennen kaik-
kea paikallisesti tuotettua ruokaa. Lähiruoan asema Viron 
markkinoilla on ratkaisevasti parempi kuin meillä.

Täällähän kaksi kaupan keskusliikettä jakavat markkinat, 
eli vallalla on duopoli, kahden valta. Kaksi leipomokonser-
nia hallitsevat 60 % markkinoista, Perheleipurit-ryhmä 10 
%,  muut suurehkot yhtiöt 15 % ja paikallisille pikkuleipo-
moille jää 15 %.

Virossa alueelliset tuottajat samoin kuin aivan paikalli-
set maatilatkin tuottavat leipää, leivonnaisia, lihajalostei-
ta, hirven- ja villisian lihasta tehtyjä savumakkaroita – wau 
mikä aromi! – ja kymmentä sorttia hunajaa, sinappia ynnä 
muuta. Tattarihunaja oli uusi tuttavuus.

Ai että onhan lähiruokaa Suomessakin? On, mutta jo-
tenkin se jää ketjukauppojen hyllyssä sivurooliin. HK:n si-
nisen pakkaus ei kerro, mistä se jauho ja mahdollinen liha 
on peräisin, mutta tilatuotteissa alkuperätieto kulkee mu-
kana. Palokassa on tarjolla Perinneleipurien hyviä leipiä, 
Puuppolan kauraryynejä ja pientuottajien hunajapurkkeja. 
Onko ehkä jotakin muutakin, en tiedä. Enemmän paikal-
listuotteita voisi olla.

Mihin paikallinen ruoantuotanto on kadonnut? Ei-
hän siitä ole kauaa, kun Palokassa tuotettiin ruokaa paitsi 
omalle väelle myös huomattavalle osalle naapurikaupun-
gin syömäreitä.

Jos tullaan vanhaa Saarijärventietä etelästä, Huvikeskuk-
sen suunnasta, niin Länsi- eli Keski-Palokassa maatiloja oli 
useita: Rutalan sotilastorppa, Mäkelä, Taipale, Kankaan-
pää, Tuulensuu, Ylä-Kirri, Ala-Kirri ja Eerola. Itä-Palokas-
sa oli puolestaan Jokela (siis pappilan tila), Piilola, Hytölä 
ja Ollila. Eivätkä ne olleet mitä tahansa nälkämaan tiloja, 
niiden lisäksi oli vielä joukko näiden kaikkien torppia, jot-
ka tuottivat lähiruokaa.

Missä ne ovat nyt? Vallatuja. Miehitettyjä. Gryndattuja. 
Rakennettuja. Nyt niillä pelloilla asuu kansaa, joka tuot-
tamisen sijaan valmistaa safkansa kaupan eineksistä. Saari-
oinen – Sahalahti. Pouttu – Kannus. Fazer – pääkaupun-
kiseutu ja Tampere. Ruthin leipomo myytiin Fazerille. 

Vaasan Höyrymylly Oy sulkee 
Jyväskylän leipomonsa kuulem-
ma siksi kun täkäläiset ryhtyivät 
karppaamaan. Tuotanto jatkuu 
muualla Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa ja kaikissa 
Baltian maissa.

Jotain tarttis tehdä. Vaadi-
taan paikallista!
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 Mestarit ystävineen esiin-
tyivät Pelimannitalon laval-
la Palokan Kulttuuriviikolla 
torstaina. Kansanmusiikkiyh-
distysten omat ryhmät kon-
sertoivat yhdessä Mestaripe-

limanni Erkki Hiekkavirran 
kanssa. Esiintymässä oli Jy-
väskylän Kansalaisopiston pe-
limanniryhmät, Kvartti, Ki-
katus, Mukulat ja Puikulat ja 
Pelimannikerholaisia. Kan-

sanmusiikkiyhdistysten esityk-
siä seurasi valtaisa yleisö, joka 
innostui taputtamaan riemuk-
kaille esityksille tahtia. 

Teksti ja kuvat: Kari Lehtinen

Mukulasta 
mestariksi 
-tapahtuma veti 
salin täyteen

Mestaripelimanni Erkki Hiek-
kavirta.

Puikulat -yhtyeen soittaja.

Puikulat -yhtyeen viulunsoittajat.Mukulat ja Puikulat esiintyivät yleisölle.

Kikatus -yhtye esiintyy. Puikulat ja Mukulat musisoimassa.

Kvartti -yhtye. Pelimannikerholaiset esittivät kappaleen Konevitsan kirkonkellot.
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 Jyväskylän Palokassa, Hei-
nämäen teollisuusalueella si-
jaitsevassa Paloasemalla val-
mistaudutaan illan kestävään 
palokunnan harjoitukseen. 
Paikalle on saapunut toista-
kymmentä nuorta ja vähän 
varttuneempaa hälytysosas-
ton jäsentä. Ennen illan har-
joituksia on nimenhuuto ja 
tiedotustilaisuus,  jossa käy-
dään mennyt sekä tuleva viik-
ko läpi.

– Meillä on joka maanan-
tai hälytysosaston harjoituk-

set pois lukien pyhäpäivät. 
Palokuntanuoret puolestaan 
harjoittelevat tiistaisin. Har-
rastustoiminta on nuorille il-
mainen. Lisäksi annamme 
käyttöön varusteet ja mak-
samme mm. leirikustannuk-
set, kertoo palokunnan pääl-
likkö Jarmo Kalho.

Mika Kupari toimii palo-
kunnan nuoriso-osaston joh-
tajana. Hän on tullut mukaan 
10 -vuotiaana. Mika Kupa-
ri on viihtynyt palokunnassa 
erittäin hyvin.

– Suosittelen nuorille 10-
17 vuotiaille palokuntanuo-
riin liittymistä. Täällä oppii 
monia hyödyllisiä käytännön 
asioita. Taidan viihtyä palo-
kuntalaisena koko loppuelä-
män, hän hymyilee.

Yleishyödyllinen 
harrastus
Vapaaehtoinen palokunta-
toiminta kouluttaa jäseniä 
sammutus- ja pelastustyö-
hön, antaa ensiaputaidot ja 
on yleishyödyllinen harrastus. 
Palokunnan osastoissa on ny-
kyisin noin 70 henkilöä, jotka 
asuvat Palokan alueella. Uusia 
hakemuksia vastaan otetaan 
hyvin paljon. Toiminnassa 
mukana olevat ovat kuin yh-
tä perhettä. Palokunnassa on-
kin usein mukana koko perhe.

– Porukalla harrastetaan 
muutakin kuin palokuntatoi-
mintaa. Yhteisiä harrastuksia 
on, pallopelien pelaaminen, 
kuntosalitoiminta sekä lenk-
keily ja talvisin hiihdetään. 
Myös lapset ovat innokkaasti 
mukana, kertoo Jarmo Kalho.

Paloauton on oltava häly-
tyksen tultua viiden minuutin 
kuluttua liikkeellä. Palokun-
talaisten lähellä asuminen on 
hälytysten kannalta tärkeää. 
Palokunta onkin rakennutta-
nut palokuntalaisille asuinta-
loja Paloaseman lähelle. Van-
hempi sammutusmies Tony 
Haverinen on ollut palokun-
nassa vuodesta 2004. Hän 
ajautui mukaan kaverin pyyn-
nöstä. 

– Tulin mukaan toimintaan 
ja olen viihtynyt hyvin. Vaih-
doin myös asuinpaikkaani, jo-
ten asun nykyisin palokunnan 
vuokratalossa palolaitoksen 
lähellä, hän kertoo.

Paloladyt 
palomiesten tukena
Naiset ovat toimineet VPK:ssa 

sen perustamisesta lähtien, 
mutta vasta vuonna 1949 pe-
rustettiin virallisesti VPK:n 
naisosasto. Paloladyt ovat 
järjestäneet mm. palomies-
ten kuntotestejä, ovat muka-
na palokuntanuorten leireillä 
sekä valmistaneet tarvittaessa 
hälytysmuonituksen palomie-
hille. Ladyja on tällä hetkel-
lä 11, joista aktiiveja on kah-
deksan.

– Kun palomiehet saapuvat 
sammutustyöstä he huoltavat 
ensin kaluston. Sen jälkeen 

on miesten oman huollon ai-
ka. Valmistamme palomie-
hille ruoan ja lämmitämme 
saunan, kertoo naisosaston 
puheenjohtaja Kirsi Hämä-
läinen.

 Vuoden 2011 Päivä 
Paloasemalla
Vuoden 2011 Päivä Paloase-
malla, on tapahtuma, jossa voi 
kartuttaa tärkeitä paloturvalli-
suustaitoja ja pääsee tutustu-
maan palokunnan toimintaan. 
Tapahtumassa on kalustoesit-

telyä, toiminnan esittelyä, al-
kusammutuskoulutusta, palo-
autoajelua, toimintanäytöksiä, 
buffetti, poliisi esittelemässä 
toimintaansa ja kalustoaan se-
kä rasvapalo – simulaatio. Jy-
väskylän Palokan paloasema 
toivottaa kaikki tervetulleeksi 
tutustumaan palokuntalaisiin 
ja palokunnan toimintaan. 

Päivä Paloasemalla lau-
antaina 26.11. klo 10.00 – 
14.00. Osoitteessa Antinnii-
tyntie 1, Palokka. 

Teksti ja kuvat: Kari Lehtinen

Palokunta on suosittu harrastus
Jyväskylän VPK sijaitsee Jyväskylän Palokassa. 
Palokunta on perustettu vuonna 1878 ja on Suomen 
vanhimpia ensilähdön vapaapalokuntia. Se toimii 
Jyväskylän alueella vakinaisen pelastustoimen 
tukena hoitamalla omalla alueellaan yksittäisen 
pelastusyksikön tehtävät. Palokunta esittelee 
monipuolista toimintaansa marraskuun lopulla 
Päivä Paloasemalla tapahtumassa.

Tiedotustilaisuus luokassa.
Palokunnan päällikkö Jarmo-
Kalho.

Naisosaston puheenjohtaja Kirsi Hämäläinen paloauton ohjaamossa.

Mika Kupari liittyi palokunta-
nuoriin pienenä.

Kirrintie 11
40270 Palokka

Tilaukset
 050-337 6655

Tila
a a

jois
sa.

  

Raj
oite

ttu
 erä

!

TUNNELMAA 
ILTAAN !

JÄTKÄNKYNTTILÄ

17 €/kpl
Välityspalkkio 4,92 % (sis. alv.) velattomasta hinnasta. Minimipalkkio 2460 € (sis.alv.) tai sop. mukaan.

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus
Palokankeskus, Saarijärventie 50–52 
(Citymarketin -kiinteistö)

* Taloustutkimus Oy: Kiinteistönvälitysketjut 2011.

Tämä on niin viihtyisä. 
Jo nyt vähän harmittaa, että se 
menee varmasti ekalla näytöllä.
Maan luotetuin* välittäjä tietää mitä Suomi 
kodissasi rakastaa. Lähimmän kotisi tuntijan 
löydät osoitteesta www.opkk.fi

Paikalliset asiantuntijat
palveluksessasi.

Katja Pyörälä
LKV
010 256 5844 
050 368 4950

Nina Saleva
myyntipääl., LKV

010 256 5823 
050 362 4147
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 Ensimmäisen kerran kar-
toitus tehtiin 1998, seuraava 
v.  2004 ja viimeisin keväällä 
2011. Tuloksia aikaisemmis-
ta tutkimuksistamme on jul-
kaistu mm. paikallislehdissä. 
Tämän vuoden kysely tehtiin 
aiempien vuosien tapaan kou-
lumme oppilaiden koteihin 
lähetettävällä kaavakkeella. 

Kyselylomakkeita lähetet-
tiin kaikkien 7.-luokan op-
pilaiden ( n. 170 kpl) se-
kä luontokerholaisten (20 
kpl)  koteihin. Tämän lisäk-
si oli artikkeli Palokkalehdes-
sä, jossa toivottiin lehden lu-
kijoilta liito-oravahavaintoja.

Saimme palautuksia kaikki-
aan  102 kpl (vastausprosent-
ti 58%). Näistä vastanneis-
ta jonkinasteisia havaintoja 
oli  22  palautuslomakkeessa 
tai sähköpostiviestissä (20 %). 
Havainnot olivat pesä- ja jä-
tös- ja näköhavaintoja. Kaik-
ki liito-oravan olemassaolosta 
kertovat havainnot laitettiin 
karttaan, jossa on myös aiem-
pien tutkimusten havainnot. 
(ks. oheinen kartta: oranssi-
pisteet=2010-2011 havain-
not, vihreä= 2004 havainnot 
ja vaaleanpunainen= 1998 ha-
vainnot).

Tutkimustulokset
Kaikkein eniten havainto-
ja tuli Palokka- ja Alvajär-
ven itäpuolelta (17 kpl).  Täs-
sä on selvä ero vuoden 2004 
havaintotuloksiin. Tuolloin 
n. 60 % havainnoista oli jär-
vien länsipuolelta,  Kirrin ja 
Haukkamäen väliseltä alueel-
ta.  Viimeisen tutkimuksen 
liito-oravahavainnot  keskit-
tyivät pääasiassa Touruvuo-
ren länsipuolelle, Ritoniemen 
ja Pappilanvuoren alueil-
le, mutta havaintoja saatiin 
myös Piilolan, Heikkilän, 
Tyyppälänjärven ja Heinämä-
en alueilta. Näiden ilmoitus-
ten  perusteella voidaan arvi-
oida, että järven itäpuolella on 
ainakin  seitsemän erillistä lii-
to-oravan reviiriä. Vastaavas-
ti järvien länsipuolelta löytyi 
vain yksi, Kirrin ja Haukka-
mäen väliseltä alueelta. Täysin 
poikkeavia, uusia havainto-
alueita ovat Tyyppälänjärven 
kaakkoislaidan sekä Heinä-
mäen Ruunaansuon puolei-
set esiintymät. Aikaisempiin 
tutkimuksiimme verrattu-
na samoilta asuinalueilta löy-
tyi ”liitiksiä” Heikkilä-Ollilan, 
Ritoniemen, Tyyppälänjärven 

ja Pappilanvuoren  sekä jär-
ven länsipuolella Kirri-Hauk-
kamäen alueilta. 

Suuria muutoksia viimei-
sen seitsemän vuoden aikana 
on liito-oravien esiintymisessä 
tapahtunut Palokan alueella. 
Monta reviiriä on ”tyhjenty-
nyt”, erityisesti järvien länsi-
puolella. Mistä se kertoo? Yk-
si syy voi olla tietenkin se, että 
ihmiset eivät ole vaivautuneet 
vastata kyselyymme. Toinen 
syy ja todennäköisempi lie-
nee, että järven länsipuolel-
la  on viime vuosina rakennet-
tu paljon ja liito-oravat ovat 
joutuneet siirtymään muual-
le. Tästä tuli selkeä viesti mm. 
yhdessä palautteessa, jossa to-
dettiin tiejärjestelyjen hävit-
täneen liito-oravan vanhan 
asuinpaikan Kirrissä. Palok-
ka- ja Alvajärven  länsipuolel-
le  on kaavoitettu viimeisten 
vuosien aikana paljon uu-
sia asuinalueita ja tehty pal-
jon tie- ja kunnallistekniik-
kaan liittyvää rakentamista. 
Mm. Eerola, Terttumäki ja 
Haukkamäki ovat laajentu-
neet huomattavasti viimeisen 
seitsemän vuoden aikana.

Kysymyksiin  
saatuja vastauksia
Millaisia havaintoja teillä 
on viime vuosien ajalta?

Kissa toi kuolleen liito-ora-

van kotipihalle.
Näköhavaintoja:  Liito-ora-

va liitämässä tie yli.  Metsäret-
kellä  hyppäsi lenkkipolkum-
me  yli Touruvuoressa. Orava 
liiti tien yli Tyyppälänjärven 
luona.  Joskus voi nähdä ora-
via liitämässä Touruvuoressa 
puusta toiseen. 

Norolantien pihapuissa, 
1.5.-6.5. 2010 aikuinen ora-
va liiti joka ilta kerrostalon 
seinästä kuuseen.   15.7.2010 
pihalla liito-oravan poikanen. 

7.6.2011 liituri pihapöntön 
suulla (pönttö vanhassa kuu-
sessa n. 3 metrin korkeudel-
la). 8.3.2011 liituri lensi  Ol-
lilassa puhelinpylvääseen. 

Havaintoja huhtikuun alun 
iltoina kaksi oravaa ruokai-
lemassa tai seurustelemassa 
isossa kuusessa.    15.3.2011 
klo 14.48 liituri kököttelee 
auringonpaisteessa linnun-
pönttömme katolla.

Jätöksiä  ja jälkiä: lumihan-
gessa,  jätöksiä puun alla ja 
useita pesimähavaintoja.

Onko liito-oravien määräs-
sä tapahtunut muutoksia ja 
kuinka lajia tulisi mielestän-
ne suojella?

Asuinalueiden suojelua ko-
ettiin hyvin tärkeänä, samoin 
yksittäisten pesimäpuiden ja 
metsäalueiden säästämistä. 
Pönttöjä tulisi laittaa metsään 

ja pihoihin. Oravien tulisi an-
taa olla rauhassa, ja häirintää 
mahdollisimman vähän. Pe-
simäalueista tulisi tehdä suo-
jelualueita. Uusi tien raken-
taminen hävitti alueeltamme 
(Kirri) liito-oravan.  Muu-
tama vuosi sitten  (2005-
2008) hakattiin metsäkaista-
leelta puita aika lailla, mutta 

se ei näyttänyt vaikuttavan pi-
hassamme majailevaan liitu-
riin. Toivon, että jätettäisiin 
kulkuväyliä – korkeita kuusia, 
joita pitkin ne voisivat kulkea 
metsäalueelta toiselle.

Suuret kiitokset kaikille tut-
kimukseemme osallistuneille 
palokkalaisille!

Avoinna 
joka päivä klo 8–22

Olemme avoinna vuoden jokaisena päivänä klo 8-22!
Kotiinkuljetus ma-ke-pe, puh (014) 3101051

www.tarmolahikauppias. , www.elintarvikerita. 

Puuppolantie 531, 41120 Puuppola
puh. (014) 310 1051

Lihapaketti 5 kg 
•1 kg nauta-sika jauhelihaa
•1 kg naudan paistijauhelihaa
•1 kg porsaan kasslerpaistia
•1 kg luutonta karjalanpaistia
•1 kg porsaankyljyksiä

Lihapaketti 10 kg 
•2 kg luutonta karjalanpaistia
•2 kg nauta-sika jauhelihaa
•1 kg naudan paistijauhelihaa
•1 kg porsaan talouskyljyksiä
•1 kg porsaan ulko lettä
•1 kg porsaankyljyksiä
•1 kg porsaan kylkisiivuja
•1 kg naudan luutonta keittolihaa 

Tuoretta pataan ja pakkaseen!
Joulun valmisteluun suositut lihapaketit:

35,90

68,90

5,50

1,00

4,95

2,00

1,65

1,95

pkt

pkt

kg

kpl                    

kg

kpl

ps

yht

Keskiviikkona 30.11.2011

Torstaina 1.12.2011

HUOM! Jätäthän tilauksesi viimeistään 
28.11.2011 mennessä! Puh. (014) 3101051 
tai email: elintarvikerita@elisanet. 
Muistathan jättää myös 
joulukinkkutilauksesi ajoissa!

Korpelan Jahti-
makkara palana

Tarjoukset voimassa ke-to 30.11.-1.12.2011

Jokihaaran lähileipomosta 
lisäaineettomat:
kaura-, ohra- ja sekaleivät

Korpelan Lauantai-
makkara palana

Ruisleipä

Myllyn Paras 
puuroriisi 1 kg

Fazer karkkipussi 180 g 
ja Twix White suklaa-
patukka 58 g yhteishintaan

Palosirkat liito-oravan jäljillä
Teksti ja kuvat Teemu Hintikka, Oskari Kinnunen, Tatu Santala ja Markku Tossavainen

Palokan koulun luontokerholaiset  (Palosirkat)  ovat 
tehneet Palokan alueella liito-oravakartoituksia jo 
usean vuoden ajan. 

Kartan vaaleanpunaiset pisteet ovat vuoden 1998 havaintoja, 
vihreät vuoden 2004 ja oranssit tämän vuoden havaintoja.

Havaintolomakkeiden palautteissa ja myös sähköposteissa 
liito-orava miellettiin sympaattiseksi ja kivaksi eläimeksi, jon-
ka olemassaolon toivottiin jatkuvan myös Palokan alueella. 
Luontokerholaiset tekivät kevään 2011 pönttötalkoissa liito-
oravan pönttöjä, n. 40 kpl. Niitä jaettiin oppilaiden koteihin se-
kä myytiin ulkopuolisille. Kaikkien havaintoja lähettäneiden 
kesken arvottiin vielä  3 pönttöä, jotka kaikki toivon mukaan 
helpottavat Palokan alueen liitureiden elämää!

 Suomi lipuu pikkuhiljaa 
kohti etelää - pääkaupunki-
seudun väkiluku vain kasvaa 
ja kasvaa. Vaikka vannoin itse 
asettuvani kotiseudulleni Kes-
ki-Suomeen kenties loppu-
elämäkseni, niin kappas, mi-
nustakin tuli osa maansisäistä 
muuttovirtaa. Yhtäkkiä löysin 
itseni Helsingistä. Kuinka vai-
keaa tikkakoskelaisen on so-
peutua miljoonakaupungin 
jatkuvaan liikkeeseen, sykkee-
seen ja pelottaviin yöbussei-
hin?

Pakkohan se on myöntää, 
minä erotun joukosta. Työ-
kaverini kysyi muutaman päi-
vän tuttavuuden jälkeen ujos-
ti, mistä päin murteeni oikein 

on kotoisin. Vastasin, että en 
mää koskaan oo mitään mur-
retta huomannu. Tyypillisiä 
helsinkiläissanoja ja -lyhentei-
tä en handlan… osannut juu-
ri yhtään, ja jyväskyläläissanat 
taas tuntuivat erottuvan lausei-
deni joukosta punaisena. Mikä 
dösä, linkkihän se on?

Yleinen ilmapiiri pääkau-
pungissa tuli täytenä yllätykse-
nä nuorelle, joka oli aikaisem-
min tottunut tervehtimään 
kadulla tuntemattomiakin. 
Joukkoliikenteen yllä leiju-
va pahansuopa ja itseriittoi-
nen sumu riitti liian usein pi-
laamaan päivän tai ainakin sai 
aikaan palavan halun purnata 
asiasta Hesarin keskustelupals-

talla. Ohikulkijoista huokui vä-
linpitämättömyys. Mitä jos nyt 
saisin sairaskohtauksen? Kai jo-
ku auttaisi?

Jyväskyläläinen hyväntuuli-
suus ei tuntunut olevan kovin 
suuressa huudossa.

Niinpä aloitin ristiretken. 
Olin ylpeä juuristani, ja to-
teutin niitä parhaani mukaan. 
Aamujunassa hymyilin iloises-
ti vierestäni poistuvalle rouvas-
henkilölle ja sain takaisin kat-
seen, jonka tympeydellä olisi 
murskannut vuoria. Bussista 
noustessa huusin lujaan ääneen 
"kiitos!" ja jopa kuski taisi kat-
soa minua ihmetellen. Puhuin 
suureen ääneen ”eppu- ja top-
puluokista” ja nautin täysin 
siemauksin keskustelukump-
paneiden kummastuneista il-
meistä. Totesin, että taidan 
kuitenkin kuulua pohjimmilta-
ni kauas Keski-Suomeen.

Mutta kun istun kalliol-
la Suomenlinnassa ja aurinko 
valaisee kauas pakenevaa mer-
ta, ajattelen, että ehkä kuulun 
ihan vähän myös tänne. Ja et-
tä ehkä ei olekaan niin huono 
asia kuulua moneen eri paik-
kaan. Tarvitsen ihmisiä ja tar-
vitsen merta. Tikkakoskelle on 
helppo jättää jalat, vaikka sy-
dän vaeltelisikin ympäri maa-
ilmaa.

Juuret pohjoisessa
ÄÄNIÄ JA VALOJA

Juuso Nieminen
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 Palokkalaiset puuhanaiset 
Jaana Riekkinen ja Mint-
tu Jokinen haluavat hoitaa 
pieniä lapsiaan itse. He ovat-
kin yhdistäneet lastenhoidon 
ja työn, jotta voivat huoleh-
tia lapsista kotona. He työs-
kentelevät kotiäitiyden ohel-
la itsenäisinä jälleenmyyjinä 
ja käyvät pitämässä kotikut-
suja ihmisten kodeissa ja per-
hekahviloissa sekä osallistuvat 
erilaisiin tapahtumiin. Nyt he 
toimivat itse ensimmäistä ker-
taa tapahtuman järjestäjinä.

– Tapahtuman suunnitte-
lu on onnistunut hyvin muun 
työn ohessa ja tapahtuman 
mainostenkin jako on on-
nistunut hyvin lastenrattai-
ta työntäen, Minttu ja Jaana 
kertovat.

Idea tapahtumaan tuli, kun 
Jaana ja Minttu itse osallistui-
vat vastaavanlaiseen tapahtu-
maan muualla.

– Halusimme järjestää tääl-
lä monipuolisen tapahtuman, 
jossa olisi jokaiselle jotakin. 
Paikallisilta asukkailta saatu 
palaute tapahtumasta on ol-
lut erittäin positiivista. Var-

masti tällaista tapahtumaa on 
kaivattu.

Aikuisille ja lapsille
Jaana ja Minttu äiteinä tie-
tävät, että lapset tarvitsevat 
paljon huomiota ja toimin-
taa.  Joulunalustapahtumassa 
onkin tavoitteena tarjota lap-
sille toimintaa ja aikuisille ai-
kaa tutustua jälleenmyyjien 
tuotteisiin.

– Joulunalustapahtumassa 
aikuiset voivat tutustua Peli-
mannitaloon, nauttia elävästä 
musiikista, tehdä jouluostok-
sia, seurata moottorisahaus-
näytöstä ja vaikka varata omat 
kotikutsut, kertoo Minttu Jo-
kinen.

– Pelimannitalon koko-
ushuoneesta tehdään Lo-
giikkapelihuone. Paikalla on 
Leikkien oppimiskonsultti 
opastamassa pelien pelaami-
sessa ja valinnassa. Pelit sopi-
vat hyvin miehillekin, hymyi-
lee Jaana Riekkinen.

Jälleenmyyjien joulutem-
paus Palokan Pelimannitalol-
la lauantaina 3.12. klo 10–14.

Moottorisahausnäytökset 

ovat klo 10.30 ja 12.30.
Tapahtumassa mukana mm. 

Leikkien, Me&i,Tupperware, 
Partylite, Oriflame, Tint-
tu, Pieni Hattutehdas, Sarate 
Design. Palokan Pelimanni-
talon puolesta tapahtumassa 
on kahvila, haitarimusiikkia 
ja Pelimannitalon toiminnan 
esittelyä. Tapahtumassa voi 
osallistua arvontaan, jonka 
palkintona on puuppolalaisen 
Sarate Designin 25e korulah-
jakortti.

Lisätiedot Jaana Riekkinen
jaana.riekkinen@lelukutsut.fi
Puh. 0415479022

Teksti ja kuvat: Kari Lehtinen

Jälleenmyyjien joulutempaus
Palokan Pelimannitalossa pääsee joulukuun 
alussa nauttimaan monipuolisesta koko 
perheelle suunnatusta Joulunalustapahtumasta. 
Jälleenmyyjien joulutempaus tarjoaa ohjelmaa 
kaiken ikäisille. Tapahtumassa nähdään myös 
moottorisahaveistoksen tekonäytös.

Taivaallisia
ajatuksia

Timo Koivisto
timo.koivisto@svk.fi

Joulun tapahtumat haastavat inhimillisen ymmärryk-
sen. Olemme ihmeen äärellä. Raamattu kertoo Ma-
rian raskaudesta ja kohtaamme neitseestä syntymi-
sen. Jeesuksen lähimmätkin ihmettelivät: Jeesuksen 
isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanot-
tiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äi-
dille: ”Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet isra-
elilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on 
pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun oman-
kin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki 
monien sisimmät ajatukset.” Luuk. 2:33-35

Uskoako siihen, että Jeesus syntyi ihmisestä neit-
seestä syntymisen kautta? Uskoako, että Jumala tuli 
ihmiseksi? Jeesukseen voi kompastua tai voi nöyrtyä 
tunnustaen; on olemassa ihmistä suurempaa. Ihmi-
sen täytyy alistua Jumalan puhutteluun. On ihmeitä, 
joiden äärellä Jumalan suuruus paljastuu.

Marialle sanottiin, että hänen sydämensä läpi käy 
miekka. Ensi kuulemalta tämä ei ole kovin valoisa 
profetia. Miekka puhuu tuomiosta ja se viittaa jo tule-
vaan Jeesuksen ristinkuolemaan. Maria alistui miekan 
iskuun ja hän antoi totuuden koskettaa sisimpäänsä. 
Totuus muuttaa ihmistä. Kun Jumalan miekka lyö 
meitä, sen miekan alta ei pääse pakoon. Kompastum-
meko Jeesukseen, loukkaannummeko asioihin, joita 
emme ymmärrä? Vai annammeko Jeesuksen nostaa 
meidät? Totuuden miekan isku voi ensin sattua, mut-
ta se muuttaa ihmisen. Jeesuksessa löydämme todel-
lisen minämme. Löydämme yhteyden Luojaamme. 
Luojansa yhteydessä luotu ihminen voi löytää itsensä 

ja aidon olemuksensa. 

Jaana, Fiona, Minttu, Elsi ja Ellen toivottavat kaikki tervetulleiksi viettämään mukavaa päivää 
Palokan Pelimannitalolle.

Virpin Kulta
www.virpinkulta.fi

Ostamme KULTAA hyvään hintaan
käteisellä -- joka päivä

Kotimaista käsityötä!

339€

1278 1469

Kauneimmat Timanttisormukset
Diamond

KISS
of Finland

229€ 269€269€ 289€

2 tim. 5x0,01ct 2x0,02ct

valko-
kultaa

5x0,01ct

1311 1240 1479

1445

329€ 349€

3x0,02ct
+2x0,01ct

3x0,01ct

0003

15000006 1457

3 tim.

259€

5x0,01ct

389€

5x0,01ct

695€

1240VK1450

229€

3 tim.
tähti-

istutus

3 tim.
tähti-

istutus

399€

PRISMA KELJO, KYLMÄLAHDENTIE 8, 40500 JYVÄSKYLÄ
PRISMA PALOKKA, PALOKANORSI 1, 40270 PALOKKA
FORUM, ASEMAKATU 7, 40100 JYVÄSKYLÄ

Tervetuoloa tutustumaan uuteen Palokan myymäläämme!

7x0,03ct

valkokultai-
sena 715,00
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TÄHTÄÄJÄ
MUISTI

Ihmisen muisti on merkillinen. Saatat muistaa vaikka et muistaisikaan. Muistin salaisis-
ta kansioista saattaa jokin seikka tai asia nousta otollisessa tilanteessa yllävästi esiin vaikka 

varsinaisesti et muistelemalla millään saisi sitä mieleesi.
Kouluajoilta pari tällaista tapahtumaa on jäänyt läpi elämän säilyneenä mieleeni.
-Oli joululoman jälkeen ensimmäinen äidinkielen oppitunti. Opettaja selvästi epäluuloi-

sena kyseli meiltä oppilailta, oliko joku mahdollisesti joululoman aikana lukenut jonkin 
kirjan. Juuri tuolloin, jouluksi 1959 oli ilmestynyt Väinö Linnan Täällä pohjantähden al-
la- romaanitriologian ensimmäinen osa. Kerroin tuon kirjan lukeneeni. Opettaja ilmentä-
en epäuskoa suoritukseeni ja tentatakseen todenperäisyyttä kysyi: Miten tuo romaani al-
kaa? Jostain käsittämättömistä muistin syövereistä kuulin itseni sanovan: Alussa olivat suo, 
kuokka ja Jussi. Opettaja oli suuresti hämmästynyt, mutta niinpä olin itsekin. Kuinka saa-
toin tuon muistaa?! En mitenkään ollut erikoisesti tuota kirjan ensimmästä lausetta paina-
nut mieleeni. Se vain jostain pullahti esiin. - Nythän tuo lause on hyvin tunnettu, suorastaan 
klassikko. (Äidinkielen numeroni muuten korjautui pysyvästi..)

-Toinen samantapainen tapahtuma koulusta. Oli oppitunti, jolla käsiteltiin pääsiäistä. Opet-
taja oli juuri kertonut mihin vuoden kohtaan kalenterissa pääsiäinen sijoittuu. Poissa oleva-
na katselin aatoksissani ikkunasta ulos, enkä lainkaan kuunnellut opetusta. Sitten äkkiä havah-
duin. Opettaja oli parilta oppilaalta kysynyt mihin ajankohtaan pääsiäinen sijoittuukaan. Ei 
saanut heiltä vastausta. Sitten hän osoitti arvaamatta kysymyksen minulle sanoen, että nyt var-
maan saadaan oikea vastaus. Tietämättä vastausta kuulin itseni sanovan: Pääsiäinen on kevät-
päivän tasausta seuraavan täydenkuun jälkeisenä sunnuntaina. Olin hämmentynyt. Olin kuun-
nellut vaikka en kuunnellut. Muistin vaikka en muistanut. Siitä lähtien olen tuon muistanut.

jouluksi kotiin
mattokympistä

98,-
Dyyni 160 x 230cm

30 kpl erä!

• beige • terrakotta

(229,-)

Kotikeskus, Sammontie 1, 40270 Palokka
puh. (014) 3100 147   www.mattokymppi.fi

Avoinna: 
ma-pe 10-19 la 10-16 su 12-16

Palveleva ja monipuolinen mattojen erikoisliike

 Palokan Riennosta taitokil-
pailuihin osallistui yhteensä 30 
jalkapallotaituria. Kilpailuissa 
taitomerkin saavutti kahdeksan 
PaRilaista. Taitokilpailut koos-
tuivat yhteensä kuudesta eri 
osasta, jotka vaihtelivat pelaa-
jien iän mukaan. Osioina oli-
vat muun muassa ponnauttelu, 
pusku, syöttö, pujottelu, kulje-
tus-laukaus ja pituuspotku.

– Syöttö oli suosikki, ker-
toivat hopeisen merkin tai-
turoinut Nea Matikainen ja 
pronssia saavuttanut Matlee-

na Koskinen. 
Tytöt kertoivat harjoitel-

leensa kilpailuihin joukkueen 
omissa harjoituksissa ja vapaa-
ajalla. Myös pronssisen merkin 
saaneet Aleksi Viitala ja Pyry 
Toivo kertoivat harjoitelleensa 
taitoharjoitteita omalla ajalla.

– Harjoittelin taitokilpailui-
hin koulussa välitunnilla, ker-
toi Aleksi. 

Aleksi ja Pyry ovat harrasta-
neet jalkapalloa nelisen vuot-
ta PaRin P99 joukkueessa. Py-
ry osallistui taitokilpailuihin jo 

viime vuonna mutta  Aleksil-
le tämän vuoden taitokilpailut 
olivat ensimmäiset. Molem-
mat pojat saavuttivat tämän 
vuoden taitokilpailuista ensim-
mäiset taitomerkkinsä. 

PaRin C-tytöissä pelaavat 
Nea ja Matleena ovat jo kon-
kareita niin jalkapallon harras-
tajina kuin taitokilpailukävijöi-
näkin. Tytöt ovat pelanneet 
jalkapalloa seitsemän vuot-
ta. Taitokilpailuista tytöille on 
kertynyt aiemminkin merk-
kejä: viime vuonna Nea sai 
pronssia ja Matleena hopeaa. 
Jalkapallon lisäksi molemmat 
harrastavat yleisurheilua.

Nean, Matleenan, Aleksin ja 
Pyryn lisäksi pronssisen taito-
merkin suorittivat Milla Heik-
kilä, Emilia Nuora, Krista 
Pirinen ja Maija Rossi. 

Teksti ja kuva: Henna Törmänen

PaRilaisia palkittiin 
taitokilpailuissa
Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin taitokilpailut 
järjestettiin lauantaina 29.10.2011 Hipposhallilla. 
Kilpailut ovat osa lajin taitokulttuurin kehittämistä. 
Vuoden 2011 taitokilpailuihin osallistui yhteensä 
211 kilpailijaa, tyttöjä 104 ja poikia 107. Kisoissa 
saavutettiin yhteensä 85 taitomerkkisuoritusta.

Aleksi, Pyry, Nea ja Matleena taituroivat neljän muun parilaisen ohella taitomerkit Suomen 
Palloliiton Keski-Suomen piirin taitokilpailuissa.

 Riitta Mäkinen Jyväsky-
län Työväenyhdistys ry:n pu-
heenjohtajaksi Jyväskylän 
Työväenyhdistys ry valitsi syys-
kokouksessaan 9.11. Aalto-sa-
lissa yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi vuosiksi 2012-2013 
koulutussuunnittelija, YTM Riit-
ta Mäkisen. Mäkinen toimii tällä 
hetkellä yhdistyksen varapuheen-
johtajana. Hän on Jyväskylän 

kaupunginvaltuutettu ja toimii 
Jyväskylän kaupungin perustur-
valautakunnan puheenjohtajana.

Samassa kokouksessa yhdis-
tyksen varapuheenjohtajaksi va-
littiin professori Kimmo Suomi.

Syyskokous päätti kunnioittaa 
väistyvän puheenjohtajan Kalevi 
Olinin tekemää työtä kutsumalla 
hänet yhdistyksen historian ensim-
mäiseksi kunniapuheenjohtajaksi.

Palokkalaisesta Riitta Mäkisestä 
JTY:n puheenjohtaja
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Katso lisää www.palokka-lehti.fi

•	 uudet	kokoproteesit
•	 proteesien	puhdistus
•	 hammasproteesien	pohjaukset	ja	korjaukset

Erikoishammasteknikko

Kalevi Epäilys

Olavintie 1 B 14, 40270 Palokka
Puh. (014) 378 4477

RENGASLIIKE
Kinkomaantie 140, SÄYNÄTSALO
P. (014) 374 1435      Ark. 8–17, la 10–13
www.paijatkumi.�

Meiltä myös testivoittajat
Tervetuloa edullisille
vanne- ja rengaskaupoille!

LIIKENNEYMPYRÄT
Pitäjät ja kaupungit ovat erilaisia 

liikenneympyröidensä suhteen. Toiselle sen 
suunnittelu on ollut välttämätön paha tai riesa. 

Toinen on käyttänyt koko luovuutensa miettiäkseen, 
millainen katseen kiinnittäjä tuo pieni maa-alue 

oman paikkakunnan keskeisellä paikalla voisi olla. 
Mielestäni liikenneympyrä on kuin käyntikortti tai 

logo. Se voi parhaimmillaan sisältää sen aivan oleellisen 
paikkakunnasta. Levin liikenneympyrässä on ”motti” 
kelopuita lasin sisällä. Illalla tuota ympyrää voi ihailla 
kohdevalaistuksessa. Pidän siitä tosi paljon ja olen sitä 

valokuvannutkin.

Paikkakunnat voisivat järjestää asukkailleen/ taiteilijoilleen 
kilpailun siitä mitä omaan liikenneympyrään laitettaisiin, 
niin tuo tehtävä ei olisi suunnitteluhaluttomien rasitteena. 

Näin olisi matkustavilla ilmaisia taidenäyttelyitä 
matkojensa ilona läpi Suomen.

Tuli vain mieleen tien päällä välillä Jyväskylä - Helsinki...
Katiska

ark. 10.00–17.00
la. 9.00–13.00
su. suljettu

Kirkkokatu 5,
TIKKAKOSKI
P. 045- 890 7600

Kuk a- ja

Sisustuspuoti Jat a´s

25.11.2011 klo: 10.00 – 17.00
Tervetuloa joulunavaukseen sekä ompelu-

ja saumauskoneiden huolto-ja myynti-
tapahtumaan, HUOLLAMME KAIKKI MERKIT!

Tarjolla jouluisia makuja sekä arvontaa kävijöiden kesken! 
Arvomme kaksi joulukukka-asetelmaa!     

Erä verhokankaita alk. 9,00€/m 
(ei koske aiemmin tehtyjä tilauksia.)

Joulupakettiin esim. 
hyvä perusompelukone 

nyt 170€

Joulukukkatilaukset 13.12 mennessä!

Sorastajantie 6, Jyväskylä.
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15

tai sopimuksen mukaan. Joulukuun lauantait suljettu.
Myynti 0400 407 066 • Huolto 0400 407 055 • Varaosat 0400 407 035 • Vuokraus 0400 620 445

Edullisia vaihdokkejamme!

Knaus Eifelland Holiday 
2009. Pitkittäisellä parivuoteella oleva pariskun-
tamalli. Trumatic-3002-ilmakeskuslämmitys, tv-an-
tenni, kasetti-WC.

13.900e

Bürstner Ventana 460 TS
2004. Siistikuntoinen parivuodemalli. Trumatic 
S3002-ilmakeskuslämmitys, kasetti-WC, tv-anten-
ni, tavaraluukku, kitkavetopää, U-istuinryhmä, HE-
KI-kattoikkuna.

11.500e

Sprite Super 450 TD
1996. Perusvaunu kahdella pöytäryhmällä.
Trumatic S3002- ilmakeskuslämmitys, TV-antenni, 
kasetti-WC.

5.650e

Adria 563 UK 
2003. Lapsiperheen malli pitkittäisillä kerrosvuo-
teilla. ALDE-nestekeskuslämmitys, sähkölämmitys, 
lämminvesi, lattianlämmitys, mikro.

12.900e

Hobby 540 UL Exclusive
2000. Erillisvuoteinen Hobby nestekeskuslämmityk-
sellä. Primus nestekeskuslämmitys, sähköpatruuna, 
lämminvesi, mikroaalto uuni, kwh-mittari.

9.900e

Munsterland Luxus 590 K
1988. Primus- nestekeskuslämmitys, KWH-mitta-
ri, liesituuletin, TV-antenni.

4.900e

Adria Action 341 PH
2008. Näppärä kahdenhengen matkailuvaunu. Tru-
matic-3002-ilmakeskuslämmitys, lämminvesi, vara-
rengas, Isabella-kokoteltta, kasetti-WC.

10.500e

Solifer Goldie 530 MHT
1995. Suosittu liikkuvan matkailijan Solifer. Pri-
mus-nestekeskuslämmitys, sähkölämmitys, neste-
kiertoinen lattialämmitys, kasetti-WC ym.

7.500e

Hobby 400 De Luxe
1992. Siistikuntoinen Hobby Trumatic-3002-ilma-
keskuslämmitys, tv-antenni, kasetti-WC.

3.900e

Solifer S4 TBL
2001. Avara pariskunnan vaunu. CD-soitin/radio, 
Primus- nestekeskuslämmitys, nestekiertoinen lat-
tialämmitys, lämmin vesi, liesituuletin, KWH-mitta-
ri, TV-antenni.

11.500e

LMC 450 K
1998. Näppärän kokoinen vaunu. Trumatic- ilma-
keskuslämmitys, KWH-mittari, TV-antenni, kaset-
ti-WC.

6.500e

Solifer 5502
1988, Primus-nestekeskuslämmitys, CD-soitin, 
KWH-mittari, tv-antenni, portapotti.

3.900e

Pelimannitalolla tapahtuu
Saarijärventie 71, 40270 Palokka, p. 044-270 4250

Pe 25.11. klo 18 Palokan viihdelaulajat. Liput 5e.
La 3.12. klo 10-14 Jälleenmyyjien Joulutempaus. Ohjelmassa tuote-
 esittelyjä, poniratsastusta sekä pölkkymoottorisahausta. 
 Puffetti.
To 8.12. klo 10 Lasten konsertti  /järj. Jyväskylän kulttuuripalvelut
Pe 9.12. klo 18.00 Matkalla Jouluun / Leena Pyylampi 5e < 1 v. ilm.
Ti-To 13.-15.12. Perinteiset joululounaat 35e/hlö. Varaa paikkasi 
 p. 044-270-4250.Kirrintie 11 • Palokka • 050 593 7550 ww
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MYYDÄÄN
Peugeot 4D SEDAN 406, vm 1996 
Juuri katsastettu, jakohihna vaih-
dettu, moottori kuin uusi, uusi ak-
ku ja melko uudet nastarenkaat, 
bensiinik. vetokoukku, sisätila-
lämmitin, 1700 eur., puh. 040-835 
9250 
Mankeli, 300 eur., puh. 040-835 
9250
Uudet Salomonin Profil-siteisiin 
sopivat Combi-malliset hiihtomo-
not. Koko 39 (6). Sopii parhaiten 
sellaiselle, jolla normaali kenkä on 
kokoa 37. Laitan kuvia sähköpos-
tilla tarvittaessa. Hinta 50 euroa. 
Puh. 040-5294406
Uusi 65A akku, joka ollut muuta-
man kuukauden käytössä aiem-
massa autossani. Hp. 50,00 euroa. 
Tiedustelut 0505868745/Sari

Uudet vähänkäytetyt Nokia Hakka-
peliitta 155/80 R 13 nastarenkaat 
vanteilla. Hp. 150,00 euroa. Tie-
dustelut 0505868745/Sari
Askon olohuoneen pyökinväri-
nen pöytä, korkeus 40cm, kan-
si 90x90cm. Sotkan PlanoTV 
taso, valko pähkinä. Vähän käy-
tetyt Emman tuplarattaat, ostettu 
2010. Kankainen yksivärinen Bei-
ge nojatuoli. Soita ja kysy lisää! 
0405231957

OSTETAAN
Tretorn-lämminvuorikumpparit, 
koko 29. P. 0405883169

VUOKRATTAVANA
Tilava ja siisti asuntoauto. Katso li-
sää http://www.kotikone.fi/fortero 
tai kysy: 0400-554090.


