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katsastus 
netistä  
alk. 19€

Palokanorsi 1 (Prisma) 
PALOKKA

k1katsastus.fi

TIKKAKOSKI 
PALOKKA
HEINÄLAMPI 
MANNILA
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Uusi

leipomon-

myymälä

avattu seppälään!

Luvassa huikeita avajaistarjouksia

koko Huhtikuun ajan!

Myymälä-kahvila avoinna  ma - pe 07.30 - 17.30

Vasarakatu 1, Seppälä, Jyväskylä

YRITTÄJÄ! HYVÄT TOIMITILAT!
Kahvila, toimisto, 
myymälä, liiketila, joogasali 103,5m2

Keittiö, 2 kpl WC, ulkoterassi. 

Vision Center, Kirrintie 11. Tiedustelut 050 593 7554

Kysy kampanjaedusta!Kysy kampanjaedusta!

AUTOTALLINOVIREMONTTI
Vaivattomasti Turnerilta! Kysy kampanjaedusta!Kysy kampanjaedusta!

JOEL KINNUNEN
044 5639 890

joel.kinnunen@turner.fi 

• Nosto-ovet • Kippiovet • Pariovet

Katso kaikki lähdöt
www.kantamatkat.fi

KANTAMATKAT OY
Puh. 045 123 6946

info@kantamatkat.fi, www.kantamatkat.fi

KANTAMATKOJA JYVKANTAMATKOJA JYVÄÄSKYLSKYLÄÄSTSTÄÄ
PÄRNUN KYLPYLÄMATKAT 7 PV SU-LA 
Lähtöpäivät 24.4., 15.5., 22.5. ja 29.5. 
Viiking ph H. 450€/hlö, Tervis ph H. 475€/hlö 
Paradis ph H. 525€/hlö, Puistotalo ph h. 450€/hlö 
Emmi th H. 425€/hlö 
Sis. bussikuljetus, reittimatkat kansipaikoin, majoitus valitus sa 
kylpylässä 2hh, valitut ruokailut, kylpy läpaketti 

KYLPYLÄMATKA HAAPSALU FRA MARE 24.-30.4. 
Kuljetuksin, täysi hoidolla ja kylpyläpaketilla H. 450€/hlö

3 PV LAIVAHOTELLIMATKA PÄRNU /TALLINNA
Lähtöpäivät: 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 5.7., 19.7., 26.7., 14.8., 28.8.
1. yö laivassa B2 (kerrosvuode) hytissä
2.yö valitussa hotellissa aamiaisin. Lisämaksusta hytti 
alavuotein B+ 10€/hlö tai A+ 15€/hlö /laivaruokailut. 
Tallinna hotelli. H.125€/hlö 
Pärnu hotelli Carolina. H.135€/hlö Retki Latvian rajakaupalle.

RIIKA KAUPUNKILOMA 4 PV 
8.-11.6., 6.-9.7 ., 3.-6.8. H. 275€/hlö. 
Hestia hotel Jugend 2hh aamiaisin. Kiertoajelu/ 
ostoskäynti Riikassa. 
PIENI BALTIANKIERROS 5 PV 
2 YÖTÄ RIIKA, 2 YÖTÄ TARTO 
30.6.-4.7. ja 20.-24.7. H. 325€/hlö 
sis. bussi/laiva kuljetukset, majoituksen 2hh aamiaiset 
sekä kiertoajelun Riikassa + Tartossa. 
KESÄN AHVENANMAAN SAARISTOKIERROKSET 
19.-21.6.ja 14.-16.8. H.295€/hlö SIS. bussi-ja 
lauttamatkat, opastetun kiertoajelun Brandö + muut 
kohteet, majoitus Ahvenanmaalla 2hh puolihoidolla. 
TYRIN KUKKAMARKKINAT/TARTTO 4 PV
19.-22.5. 1.yö laivassa, 2 yötä Dorpat hotelli
Vierailu Tyrin Kukkamarkkinoilla sekä Tarton kas-
vitieteellisessä puutarhassa, Tarton opastettu
kiertoajelu. H. 265€/hlö aamiaisin.

Minna Järvinen

 Palokan Riento palkittiin 
Suomen Palloliiton Itäisen 
alueen Vuoden 2021 seurana!
Suomen Palloliitto palkit-

see vuosittain jokaiselta neljäl-
tä toiminta-alueeltaan Pallolii-
ton strategian painopisteiden 
mukaisesti seuroja ja henkilöi-
tä heidän panoksestaan jalka-
pallon hyväksi.
Palokan Riento vastaanot-

ti viime viikonloppuna Pallo-
liiton Itäisen alueen Seurojen 
Ääni -seminaarin palkintogaa-
lassa Mikkelissä Vuoden Seura 
-palkinnon. PaRin lähivuo-
sien uurastus Palokan ja sen 
lähialueiden ihmisten hyväksi 
on tuottanut tulosta: voimme 
ylpeinä kertoa olevamme Pal-
loliiton Itäisen alueen toiseksi 
suurin seura lähes tuhannel-
la jäsenellä - meitä isompi on 
vain KuPS!
Palloliiton perustelut palkin-

nolle ovat mieltä lämmittävät:
"Palokan Riento on mää-

rätietoisella ja suunnitelmal-
lisella työllä kasvattanut har-
rastajamääräänsä (lähes 40 %) 
nousten Itäisen alueen toisek-
si suurimmaksi seuraksi. Seu-
ra on saanut esimerkillisesti 
rekrytoitua valmentajia, ja li-
säksi innostanut ja motivoinut 

heitä valmentajakoulutuksiin. 
Seuran sisäinen valmentaja-
kerho on loistava toiminta-
malli valmentajien osaamisen, 
verkostoitumisen ja arkilaa-
dun kehittämiseksi. 
Seura mahdollistaa harras-

tamisen eri kohderyhmille, 
mistä muutamina esimerkkei-
nä aikuisten jalkapallokoulu ja 
erittäin laaja perhefutistoimin-
ta. Nämä kaikki edellä maini-
tut toimenpiteet ovat omiaan 
lisäämään Palokan Riennon jo 
ennestään vahvaa seuraidenti-
teettiä omalla alueellaan."
Seminaarin toinen päivä 

avattiin Vuoden seuran pu-
heenvuorolla. Puheenvuo-
rossamme kerroimme, mistä 
olemme seurassamme ylpeitä, 
ja missä olemme onnistuneet. 
Suuren harrastajamäärän kas-
vun ja sitoutuneen valmen-
tajistomme lisäksi toimme 
esille erityisesti mahtavaa toi-
mihenkilöjoukkoamme, upei-
ta joukkueita ja yhteisöllisyyt-
tä. Olemmekin iloksemme 
huomanneet, että keltamustaa 
PaRilaista väriä on alkanut nä-
kymään katukuvassa yhä ene-
nevissä määrin. 
Olemme juuri avanneet il-

moittautumiset viime kesänä 

suursuosion saavuttaneisiin 
pienimpien harrastajiemme 
Stadium Perhefutikseen ja Sta-
dium Valioliigaan, ja odotam-
me innolla kenttien aukeamis-
ta.
Toivommekin, että tulevana 

kesänä nähdään Palokan ken-
tillä, ja että yleisö löytää tien-
sä eri-ikäisten joukkueidemme 
pelejä seuraamaan ja mukaan 
toimintaamme kannustamaan.
Ylärima alas, PaRi on paras! 

Hyvä Palokka!

Palokan Riento on itäisen alueen vuoden seura 2021

Palkintoa olivat vastaanottamassa seuran puheenjohtaja 
Sanna Salmio, toiminnanjohtaja Minna Järvinen, valmen-
nuspäällikkö Markus Manninen ja seura-assistentti Timo 
Laulainen.

Seuran vuoden 2021 
päättäjäisten joukkovoimaa.

Palloliiton aluejako.
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Palokka-lehti
Toimitus
Saharisentie 6, 40270 Palokka. 
toimitus@palokka-lehti.fi
Kustantaja 
Monexmedia Oy, Saharisentie 6, 
puh. 050-593 7550
Tilattuna
69,50 €/vsk (sis. alv 10%), jakelu Posti
Muut lehdet:
Säynätsalon Sanomat, 
www.saynatsalonsanomat.fi
Wessmanni, www.wessmanni.fi
Paino
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu
Kehäjakelu, puh. 050 593 7550
ISSN1795-9136

Palokka, Heinälampi, Tikkakoski, Mannila, Lohikoski • Lue lehti verkossa www.palokka-lehti.fi • Sitoutumaton aluelehti, 19. vsk • Jakelulevikki 11.000 kpl 

Vuode
n 2011

palokk
alainen

päätoimittaja
p. 050 593 7554

erkki.keiskoski@hetimonex.fi

Erkki Keiskoski

yrittäjä  •  p. 050 593 7550
ilmoitus/jakelumyynti

santtu.keiskoski@monexmedia.fi

Santtu Keiskoski

toimitus
p. 050 376 7068

erja.keronen@palokka-lehti.fi

Erja Keronen

mediamyynti
p. 0500 898 949

tuomo.savolainen@monexmedia.fi

Tuomo Savolainen

ulkoasu 
ilmoitukset@palokka-lehti.fi

Elina Sukuvaara

Toimitus pidättää oikeuden lyhentää ja muokata lähetettyä tekstiä tarvittaessa. Toimitus päättää, missä lehden numerossa tekstit julkaistaan.

Palokka-lehden
NOUTOPISTEET

• K-citymarket Palokka
• Prisma Palokka
• S-market Palokka
• Kirjasto
• K-citymarket Seppälä
• Palokan Kotikeskus
• Tikkakosken S-market 
• K-market Tikkari

Seuraava
Palokka-lehti
ilmestyy

28.4.
5.5.
12.5.

Eikö riitä, että 
osaan ajaa?

Lakkaa tekemästä, 
ihmiskunta
Suunnittelen auton vaihtamista ympä-
ristöystävällisempään malliin, mutta 
uusissa autoissa ahdistaa niiden moni-
mutkaisuus. En jaksaisi opetella käyttä-
mään autoa kuin se olisi älypuhelin. Ei-
kö riitä, että osaan ajaa?
Meidän kulttuuriimme ydin on se, että vanhojen in-

novaatioiden päälle syntyy uusia. Harmittelemme sitä, 
kuinka paljon nykyään kuluu aikaa salasanojen vaihtoon, 
pankkitunnuksilla kirjautumisiin, evästeiden hyväksymi-
seen ja vaikka mihin metatyöhön. Kyseessä ei ole mikään 
sivutuotteena syntynyt lisävaiva. Nimenomaan tätä ihmis-
kulttuuri on: monimutkaistumista.

Tiina Raevaara/ Suomen Kuvalehti

Muista lehdistä

Tähtääjä

Yleisavain

Naapurin rouva tormuutti kiireisenä ostoksilta 
marketin ruuhkaisella parkkipaikalla.
Mihinkäs kummaan se auto jäi? Vihdoin 

sattui silmään, tuollahan se.  Avain esiin ja ovi 
auki. Rouva istui penkkiin ja työnsi virta-avaimen vira-
lukkoon ja juuri kun aikoi startata auton käyntiin teki huo-
mion: Mitä ihmeen tavaraa ja sotkua on hänen autossaan, 
jonka juuri oli siivonnut? Mitä kummaa? Tämä ei kyllä ole 
minun autoni!
Äkkiä ulos ja etsimään omaa autoa. Löytyihän se. Samal-

la avaimella aukesi omakin auto. Käynnisti auton ja ajoi pois 
ihmetellen. Ei tiennytkään, että hänellä oli autoihin yleis-
avain! Kätevää.

Aleksi Parkkonen, Seurakuntapastori

Tällä viikolla kirkoissa ympäri 
maailmaa muistellaan ja eläy-
dytään pääsiäisviikon het-
kiin, jolloin Jeesus vangittiin, 

ristiinnaulittiin, hän kuoli ja hänet hau-
dattiin. Matka Golgatalle oli kärsimys-
ten tie ja päättyi Jeesuksen nopeaan 
kuolemaan. Kuolema oli kuitenkin vain 
väliaikaista, sillä kolmantena päivänä 
Jeesus nousi ylös kuolleista. Ja se juuri 
on kristinuskon ydin.
Jeesuksen ylösnousemus on niin mer-

kittävä, että tapahtuma löytyy jokaises-
ta evankeliumista. Nyt pääsiäispäivänä 
kirkoissa luetaan kohta Luukkaan evan-
keliumista, jossa naiset, Magdalan Ma-
ria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria me-

nivät haudalle. Siellä heitä vastassa oli 
kaksi miestä, jotka olivat sädehtivän 
kirkkaissa vaatteissa. Miehet kertoivat, 
ettei Jeesus ollut enää haudassa, sillä 
ennustuksen mukaan hän on noussut 
kuolleista.
Evankeliumista riippuen haudalla on 

vastassa joko yksi tai kaksi miestä tai en-
keli, ja naisia on joko kaksi tai useampi. 
Muutama asia pysyy silti samana. Hau-
dalle menevissä naisissa on aina muka-
na Magdalan Maria ja Jeesuksen ylös-
nousemuksen kerrotaan tapahtuneen 
ennustetusti. Magdalan Maria on myös 
se, jolle Jeesus ilmestyy ensimmäisenä 
kuolleista noustuaan. Naiselle, joka ei 
ole muiden silmissä arvokas, mutta Jee-

sukselle hän oli 
yhtä rakas kuin muutkin.
Pääsiäisen sanoma on selkeä. Jeesus 

kuoli ristillä lunastaakseen meidät va-
paiksi suorittamisen taakan ja kuole-
man kahleista. Meidän taakkanamme ei 
ole tavoitella pelastusta omilla teoillam-
me, sillä Jeesus on sovittanut syntimme. 
Pelastuksen saa kuka haluaa. Riittää, 
kun me luotamme ja uskomme että Jee-
sus on sovittanut syntimme. Johannek-
sen evankeliumin kolmas luku vakuut-
taa: ”Jumala on rakastanut maailmaa 
niin paljon, että antoi ainoan Poikan-
sa, jottei yksikään joka Häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen vaan saa iankaik-
kisen elämän”.

Pääsiäisen vapauttava vaikutus

Iloista
pääsiäisen aikaa

Palokka-lehden lukijoille!
Palokka-lehden toimitus 

 Musiikkielämys, jonka jä-
keen pääsee tutustumaan oh-
jatusti Suomen Kantelemu-
seoon. pe 22.4. klo 18.30 ja su 
24.4.klo 13.00.
Jyväskylän Kansanmusiik-

kiyhdistyksen järjestämä ta-
pahtuma sisältää Impromptu 
-ryhmän musiikkiteatteriesi-
tyksen ja Suomen kantelemu-
seon esittelyn. Väliajalla kah-
vio on auki ja voit samalla 
tutustua upeaan Palokan Peli-
mannitaloon. Tervetuloa!
Musiikkia ja teatteria yh-

distävä Impromptu-ryhmä 
pohtii esityksessään kansan-
laulua ja kansanmusiikin pe-
rimmäistä olemusta laulun, 
musiikin ja teatteri-ilmaisun 
keinoin.
Impromptu on sattuman-

varaisesti ja satunnaises-

ti esiintyvä ryhmä, joka tart-
tuu ideaan silloin kun idea 
on ilmassa. Jaana Elorannan 
ohjaksissa harjoitteleva itse-
ohjautuva laulava harrastaja-
ryhmä rakentaa esitykset ko-
ko ryhmän yhteistyöllä. Ensin 
on idea, sitten mietitään lau-
luja ja seuraavaksi pohditaan 
miten ideasta rakentuu esitys. 
Jaana pitää langat käsissään ja 
sovittaa kaiken yhteen. Ryh-
män esitykset sisältävät aina 
improvisoituja elementtejä, 
jokainen esitys on erilainen. 
Tervetuloa Perinnehybridiin!
Esiintyjät/laulajat: Marit-

ta Jylhälehto, Kirsti Korhonen, 
viulu, Pia Lahtela, Sonja Lai-
tinen, ukulele, Noora Platto-
nen, Turo Talsi, djembe, Kita-
rat: Janne Kalliokorpi ja Janne 
Papunen, Piano, viulu, laulu: 

Jaana Eloranta, Ohjaus: Jaana 
Eloranta ja koko työryhmä, 

Laulujen ja musiikin ohjaus: 
Jaana Eloranta.

Perinnehybridi - Kansanrallia 
ja uutta mallia Jaana Eloranta

Tunnetko Palokkaa?

Tiedätkö, missä päin Palokkaa mahtaa 
sijaita tällainen valkoinen ilmoitustau-
lu? Vihjeinä kerrottakoon, että ilmoi-
tustaulu on julkisen rakennuksen sei-

nässä ja näkyy autotielle. 
Jos arvelet tietäväsi vastauksen, käy kirjoit-

tamassa se Palokka-lehden Facebook-sivujen 
tuoreimman päivityksen alle. Kaikkien oikein 
vastanneiden ja lehden Facebook-sivuista tykän-
neiden kesken arvotaan Paten tarinoita -kirja! 
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 Sotiemme veteraanit, mie-
het ja naiset, turvasivat sota-
vuosina 1939-1945 maamme 
itsenäisyyden. Tässä yhtey-
dessä "kotirintamalla" toimi-
via naisia ja myös vanhuksia 
ei pidä unohtaa. He osaltaan 
turvasivat rintamalla olleiden 
sotilaiden moninaiset tarpeet. 
Kotijoukot vastasivat myös 
siitä, että pellot kasvoi viljaa 
ja "mottitalkoilla" huolehdit-
tiin lämmön saannista. Olem-
me kaikesta tästä heille suu-
ren kiitoksen velkaa.
Sotakorvaukset makset-

tiin viimeistä markkaa myö-
ten. Maa jälleenrakennettiin 
ja teollisuus alkoi kukoistaa 
heidän sukupolven uurastuk-
sella. Ei ollut yleistä sosiaa-
liturvaa! Piti vaan tavalla tai 
toisella itsensä työllä elättää.
Heti sotavuosien jälkeen 

veteraanien arvostus oli hä-
peätahra maallemme. On-
neksi viimeiset vuosikymme-
net ovat veteraanijärjestöjen 
tuloksellisen toiminnan kaut-
ta saatu tyydyttävään tasoon.
Myös eduskunta on myön-

tänyt riittävästi määrärahoja 
veteraanien hoivaan ja tueksi. 
Valitettavasti kaikki kunnat, 
joiden kautta määrärahat kul-
kevat, palauttavat niitä, vaik-
ka tarvetta rahoille kyllä olisi! 
Ikäväkseni on todettava, että 
Jyväskylä on yksi kaupunki, 
joka palauttaa rahoja.
Veteraanien keski-ikä on 

96 vuotta. Tunnuksen omaa-
via veteraaneja on Keski-Suo-
messa elossa alle 150. Viimei-
siä iltahuutoja on tiheään. 

Kohta veljet on poissa ...
Sotainvalidien Veljesliitto, 

Sotaveteraaniliitto ja Rinta-
maveteraaniliitto ovat lopet-
tamassa omaa toimintaansa 
lähivuosien aikana. On aika 
siirtyä perinnetyön vaalimi-
seen.
Valtakunnallisen Tammen-

lehvän Perinneliiton siipien 
alle on perustettu veteraanien 
perinnettä vaaliva yhdistys. 
Maakuntaan on / ollaan pe-
rustamassa Tammenlehvän 
organisaatioon kuuluva oma 
yhdistys. Myös Keski-Suo-
meen ollaan perustamassa 
omaa maakunnallista perin-
neyhdistystä.
Veteraaniliittojen, piirien ja 

osastojen lopetettua toimin-
tansa, siirtyy vastuu elossa-
olevien veteraanien, näiden 
puolisoiden, leskien ja lottien 
hyvinvoinnista Tammenleh-
vän Perinneliitolle ja sen maa-
kunnallisille yhdistyksille. 
Tärkeä osa toimintaa on oma-
kohtainen varojen hankinta.
Rintamaveteraanien Kes-

ki-Suomen piiri on vuosia 
hankkinut veteraanien tuek-
si varoja suosituksi tulleel-
la viihdekonsertilla Palo-
kan koululla. Ollessani piirin 
puheenjohtajana, ajattelin 
vanhemman ikäpolven kai-
paavan henkistä tukea ja vir-
kistystä myös musiikin avulla. 
Konsertit aloitettiin vuonna 
2015, jolloin teemana oli Ola-
vi Virran tunnetuksi tekemät 
iskelmät. Muita teemoja ovat 
olleet Reissumiehen matkassa 
(Tapio Rautavaara), Muistojen 

Laila Kinnunen, Suomi viihteen 
helmet, Tähdet meren yllä ja Elä-
män Virta. 
Ilmavoimien soittokun-

nan laulusolisteina ovat olleet 
mm. Hannu Lehtonen, Sai-
ja Tuupanen, Veikko Ahvenai-
nen, Jenna Bågeberg, Esa Nie-
mitalo, Milana Misic, Maria 
Tyyster, Arja Koriseva, Kyösti 
Mäki-Mattila ja Mikael Kont-
tinen.

Viimeinen rintama-
veteraanien tukikonsertti
Palokan koululla 21.4.2022 
klo 18.00-20.30. Ilmavoimien 
soittokunnan kapellimestari-
na toimii musiikkimajuri Jaak-
ko Nurila ja yleisön pyynnöstä 
laulusolisteina Saija Tuupanen 
ja Mikael Konttinen.
Tammenlehvä-tunnuksen 

omaavat sotiemme veteraanit 
ovat konsertin kutsuvieraita, 
joille istumapaikat on varattu 
salin etuosasta. Myös väliai-
katarjoilu on järjestetty vete-
raaneille konserttisalin puo-
lelle.
Lippujen ennakkomyyn-

ti on Keskuskulman Kukka, 
Raivaajantie 1, Palokka. Vain 
käteismaksu ja mielellään ta-
saraha.
Paikoitus konsertti paikal-

la on ilmainen. Toivotaan, 
että päällysvaatteet jätetään 
autoon, koska koulun nau-
lakkotilat ovat varsin pienet. 
Kasvomaskin käyttösuositus 
on edelleen voimassa. Kon-
serttisalin ovat avataan klo 
17.30.
Lämpimästi tervetuloa!

SÄILIÖN KUNTO?
• Öljysäiliötarkastus (myös IBC-s) • Pohjapinnoitus • Poltinhuolto

• Säiliöiden käytöstä poistot ”avaimet käteen” -toimituksena

Myös suurtehoimupalvelu, sisäpiiput. asiakaspalvelu@valkama.fi

KEVÄT TULI. 
MITÄ KATOLLE
KUULUU?
Tarkastetaanko, miten lumi-
kuormat ja sulamisvedet ovat 
kotitaloa kohdelleet? Ehjää emme 
korjaa, mutta tarvittaessa 
remontoimme ripeästi.

Varaa maksuton katon, kattoturvan 
tai salaojien kuntotarkastus.

014-458 6878  |  vesivek.fi

Tervetuloa 
tekemään 
hyviä ostoksia!

Asematie 2, 
Vaajakoski

Panda 
tehtaanmyymälän

pääsiäisen aukioloajat!
PPEE  1155..44..  PPiittkkääppeerrjjaannttaaii  1111--1188

LLAA  1166..44..  99--1188
SSUU  1177..44..  SSUULLJJEETTTTUU

MMAA  1188..44..  TTooiinneenn  ppäääässiiääiissppääiivvää  
SSUULLJJEETTTTUU

www.pandatehtaanmyymala.fi

Kunniakansalaiset ja 
perinnetyö
Pekka Toivonen, Liikuntaneuvos, Tapahtumavastaava

Jaakko Nurila. Saija Tuupanen. Mikael Konttinen.
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p. 029 170 8750 p. 020 743 6740autohuolto@kumiseta.fi
Nuutinkatu 21, 40270 Palokka

rengasliike@kumiseta.fi
Saarijärventie 81, 40270 Palokka

HUOLLATA AUTOSI
KUMISEDÄLLÄ!

RENGASLIIKE
KUMISETÄ

SAARIJÄRVENTIELLÄ

• Renkaat
• Vanteet

• Asennukset

www.kumiseta.fi www.kumiseta.fi

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

 ja asennukset
 lisävalojen myynti ja asennukset
 jakohihnojen ja jakoketjujen vaihdot

HUOM! 
Meiltä nyt 

myös 
raskaan
kaluston 
renkaat!

Kysy lisää!
Huollon 
ajaksi 

saatavilla 
sijaisauto 
edullisesti!

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

PÄÄSIÄISTEKEMISTÄPÄÄSIÄISTEKEMISTÄ
LAAJIKSESSA!LAAJIKSESSA!

LAAJIS.FILAAJIS.FI

Rinteet auki 
vielä pääsiäis-

viikonloppuna! Pääsiäisen Pääsiäisen 
aukioloajataukioloajat  
15.-17.4.
Pe 9-17
La 9-17
Su 9-17

PÄÄSIÄISTARJOUS!PÄÄSIÄISTARJOUS!
Viiden päivän 

pyörävuokraus
14.4.-18.4.14.4.-18.4.

1 pyörä: 159€159€  
(norm. 350€)
2 pyörää: 179€179€
 (norm. 700€)

Lue lisää: laajis.fi/tarjouksetLue lisää: laajis.fi/tarjoukset

 Yhtye esiintyy uuden ”Laulu-
ja laitakaupungilta” levyn jul-
kaisukiertueella Palokan Olut-
tuvassa, lauantaina 16.4. 
Pääesiintyjien kokoonpa-

noon kuuluu solistina myös 
muun muassa Agentsista tut-
tu Vesa Haaja, Francinesta tut-
tu Pete Salomaa, Mika Jokinen 
ja Timo Järvinen.
Yhtye on linjannut musii-

killisen tyylinsä rillumareibil-
lyksi.
Se risteyttää Suomi- filmien 

aikaa, Topi Kärjen, Reino He-
lismaan  ja Tapio Rautavaaran 
kulkuriromantiikkaa amerik-
kalaiseen roots- musiikkiin ja 
Johnny Cashiin.
Uudella Lauluja laitakaupun-

gilta- albumilla on mukana yh-
tyeen oman tuotannon lisäksi 
käännösbiisejä muun muassa 
Bob Dylanilta, Elvis Costellol-
ta ja Aikka Hakalalta.

Radiolistoilta on tullut tutuksi 
levyn tuorein singlelohkaisu 
”Kaunis Veera”
Kappale on käännös brit-
tiläisen indiepop-ikoni El-
vis Costellon tunnetuksi 
tekemästä ”Radio Sweethear-

t”-kappaleesta vuodelta 1977.
Radiokanavilla on soinut 

myös edeltävä singlelohkaisu 
Kun nähdään taas, joka on le-
vytetty edesmenneen Teddy & 
the Tigers - solisti Aikka Haka-
lan muistolle.
- Pääesiintyjät on musii-

killisesti pakannut laukkun-
sa ja muuttanut maaseudun 
heinähommista laitakaupun-
gin liepeille viinatrokariksi 
unohtamatta kuitenkaan rillu-
mareibilly-juuriaan. 
Uudella levyllä kuuluu siis 

ehkä enemmän urbaani hä-

ly ja laitakaupungin kujien 
rock’n'roll, mutta emme ole 
silti unohtaneet reissumiehiä, 
tukkijätkiä emmekä tietenkään 
vanhoja Suomi-Filmin legen-
doja, basisti Pete Salomaa lin-
jaa uuden albumin sisältöä.
Levyn teksteissä puidaan pa-

risuhteen onnen hetkiä ja myös 
kun ovi suljetaan takana ja läh-
detään eri ilmansuuntiin.
Mukana on kulkurin huo-

letonta reissuromantiikkaa ja 
erilaisia tarinoita laitakaupun-
gin laidalta.

Pääesiintyjät saapuu 
Palokkaan
Timo Niemi
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KELIKONTIE 5, 62100 LAPUA | 020 730 2980 | MA-PE 8-18, LA 10-14 | VINYYLILATTIAKAUPPA.FI

MEILTÄ MYÖS JALKALISTAT, SAUMALISTAT, KATTOPANEELIT JA KATTOLISTAT

Bambumies lupaa Sinulle 100% tyytyväisyystakuun

LATTIAKIVAA NAAPURIN KANSSA 

Katso lisää tarjouksia

verkkokaupastamme!

Uskomattomia vinyylilattiatarjouksia Bambumieheltä:

Remppaa yksin- tai yhdessä ja säästät tuhansia euroja!

125,72 m²
132 m 

5 kpl

Vinyylilattiaa

Jalkalistaa

Saumalistaa

Lava- ja pakettitarjoukset voimassa 30.4.2022 asti

ESIMERKIKSI

LAVATAR��US VIN��LILATTIA ��RA 

 Kyläkahvila torstaina 
21.4.2022 klo 13.00 - 14.30 
Tikkakosken veteraanitalolla 
(Myllylammenkatu 6).
 Me kaikki joudumme teke-

misiin muistisairauden kanssa 
jossain vaiheessa elämää joko 
lähipiirissä tai sattumalta vaik-
kapa ulkoilulenkillä. Muistisai-
raita ihmisiä on Suomessa 193 
000.
 - Se on koko perheen sai-

raus, ja kun mukana laske-
taan läheiset, muistisairaus on 
osa miljoonan suomalaisen 

arkea, toteaa Minna Wacker 
Keski-Suomen muistiyhdis-
tyksestä. Keski-Suomen Muis-
tiyhdistys toimii muistisairau-
teen sairastuneiden ja heidän 
läheistensä etujen valvojana 
Keski-Suomen maakunnas-
sa. Toiminnan tavoitteena on 
muistisairaiden ja heidän lä-
heistensä arjen helpottaminen 
ja rinnalla kulkeminen.
 

Kyläkahvila - kenelle, miksi ja 
milloin?
 Kyläkahviloita on Tikkakos-

kella järjestetty kymmenkunta 
vuotta ikäihmisten yksinäisyy-
den vähentämiseksi. Tikkakos-
kella järjestöjä on ollut mukana 
vaihtelevasti. Kyläkahvilaker-
tojen määrä on vaihdellut vuo-
sien mittaan kovasti, enimmil-
lään yhdeksän ja vähimmillään 
vain pari tapaamista. Tavalli-
simmin kokoontuminen on ol-
lut kerran kuukaudessa paitsi 
kesällä. Järjestelyistä ovat pää-
osin huolehtineet Suomen Pu-
naisen Ristin paikalliset vapaa-
ehtoiset.

 Lähtökohtana oli ikäihmis-
ten yksinäisyyden vähentä-
minen, mutta yksinäisyys voi 
vaivata ketä tahansa eikä ikä 
ole este kyläkahvilaan tulol-
le. Maaliskuun tapaamisessa 
ei ollut yhtään alle 70-vuotias-
ta ja iäkkäin oli yli 90 vuotta, 
mutta ovet ovat avoinna kaikil-
le ikään ja sukupuoleen katso-
matta. Torjutaan yksinäisyyttä 
yhdessä. Tikkakosken veteraa-
nitalo on ollut keskeinen ko-
koontumispaikka, jonne on es-
teetön pääsy. Tilaisuudet ovat 

osallistujille maksuttomia, jo-
pa tarvittaessa saa ilmaisen 
kyydin.
 Maaliskuun kyläkahvilaan 

oli saapunut kaksi ensikerta-
laista, Leila Kautto ja Seija Le-
hosmaa. Leilalle tuli yllätykse-
nä osallistujien suuri määrä, 
täysi tupa.  Hän totesi tilaisuu-
den olleen piristävä. Seija puo-
lestaan oli odottanut asiaesi-
tystä, mutta piti tilaisuutta 
mukavana. Ohjelma perustuu 
pitkälti yleisön toiveisiin.

Muistikummituokio Tikkakosken kyläkahvilassa

Osta nyt, maksa elokuussa.

RengasCenter-tilillä

joustavaa maksuaikaa

sopivissa erissä.

TÄYDELLINEN KESÄRENGAS
KELILLE KUIN KELILLE

Rengasnuora Oy      Seppäläntie 1, JYVÄSKYLÄ  |  Puhelin: 020 740 1460  |  www.rengasnuora.fi

TURVALLISUUTTA
JÄRKIHINTAAN

Puheluhinnat: Kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta. 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

NORDEXXContinental

Avoinnaark. 8-17la 9-14

Hinnat sisältävät vannetyön, tasapainotuksen, allelaiton ja kierrätysmaksun.

JYVÄSKYLÄ

195/65R15

205/55R16

205/60R16

225/45R17

299 €

299 €

335 €

355 €

415 €

460 €

595 €

515 €

C A 71 dB

C A 71 dB

A B 69 dB

C A 71 dB

E C 70 dB

E B 70 dB

E C 72 dB

E B 71 dB

PremiumContact 6

Leena Tiainen

Taimen pannulla
viimeinen vaelluksensa
antoi kaikkensa
Tyydyttää makuhermon
miehen kyltymättömän.

Inger

Kun tiedät/hoksaat/havaitset 
jutunarvoisen asian, 
vinkkaa meille 

toimitus@palokka-lehti.fi

Juttu-
vinkkejä 
otetaan 
vastaan!
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� 20 X 200 Cff!J

Koko: 80 x 200 cm 

AALTO 
-jenl<kisänl<y
Sis. sijauspatjan + jalat 
Koko 160 x 200 cm. 
Pussijousitus 

1 

MOOTTORI SÄNKY 
-paketti

Sis. sijauspatjan, jalat ja 
langattoman kaukosäätimen. 

- 1 

AALTO -jenkkisänky 
Sis. sijauspatjan + jalat. 
Koko 120 x 200 cm. 
Pussijousitus 

[!20 x 200 cm]

Koko: 140 x 200 cm 

MYYMÄLÄSTÄ AINA EDULLISEMMIN! 

AAÅ 

� 20 X 200 Cff!J

Koko: 80 x 200 cm 

AALTO 
-jenl<kisänl<y
Sis. sijauspatjan + jalat 
Koko 160 x 200 cm. 
Pussijousitus 

1 

MOOTTORI SÄNKY 
-paketti

Sis. sijauspatjan, jalat ja 
langattoman kaukosäätimen. 

- 1 

AALTO -jenkkisänky 
Sis. sijauspatjan + jalat. 
Koko 120 x 200 cm. 
Pussijousitus 

[!20 x 200 cm]

Koko: 140 x 200 cm 

MYYMÄLÄSTÄ AINA EDULLISEMMIN! 

AAÅ 

MERI RUNKOPATJAPAKETTI
Sis. sijauspatjan + jalat
Koko 140 x 200 cm
Pussijousitus

AALTO
-moottorisänkypaketti
Sis. sijauspatjan, jalat
Koko 80 x 200 cm

HILDING ORIGINAL 
moottorisänkypaketti 
120 x 200 cm
Sis. sijauspatjan, jalat + 
langattoman kaukosäätimen

Koko: 90 x 200 cm  749,-

HUONEKALUJAHUONEKALUJA
PAIKALLISELTA YRITTÄJÄLTÄ!PAIKALLISELTA YRITTÄJÄLTÄ!

HUONEKALUJA 
PAIKALLISELTA YRITTÄJÄLTÄ!

80 tai 90 x 200 cm.

140 x 200 cm

VERKKOKAUPPA PALVELEE 24/7

219,-

Meillä voit maksaa 

myös käteisellä 

tai korteilla.

Paljon
huonekalujaheti mukaan.

Kirrintie 5, Palokka. Ma-pe 9-18, la 9-15. Puh. 044 709 0600.

www.stemma.fi

120 x 200 cm

599,-

Kuvan kokonaisuus

2580,-
160 tai 180 x 200 cm 
Pääty ja tyynyt myydään erikseen.

120 x 200 cm

pussijousitus

AALTO -runkopatjapaketti 
Sis. sijauspatjan + jalat. 
Koko 120 x 200 cm. 

120 x 200 cm

Koko: 80 x 200 cm
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MUURAME
SETÄLÄNTIE 3
040-419 8525

JYVÄSKYLÄ
PAJATIE 3
044-755 0266

JYVÄSKYLÄ
KUORMAAJANTIE 6
044-901 4056

JÄMSÄNKOSKI
KOULUTIE 19
044-901 4054

PALVELEMME
MA – PE 8-16.30 WWW.KORJAAMOYKKOSET.FI

Huollamme kaikki merkit takuulla ja ammattitaidolla - Autosi takuu säilyy!

 

 

Kysy tarjous webissä - meiltä Saat aina hintatakuun!

 Pyydä tarjous omaan autoosi!

MUURAME
SETÄLÄNTIE 3

JYVÄSKYLÄ
PAJATIE 3
044-755 0266

JYVÄSKYLÄ
KUORMAAJANTIE 6
044-901 4056

JÄMSÄNKOSKI
KOULUTIE 19
044-901 4054

PALVELEMME
MA – PE 8-16.30 WWW.KORJAAMOYKKOSET.FI

Huollamme kaikki merkit takuulla ja ammattitaidolla - Autosi takuu säilyy!

aurauskulmien 
tarkastus- ja 
säätötarjous! 79,-

 

 

Kysy tarjous webissä - meiltä Saat aina hintatakuun!

tuulilasin
vaihdot alk.

Kauttamme myös huollon 
rahoitus. Kysy lisää 
Korjaamo ykkösiltä.

220,-
Kysy tarjous 

omaan autoosi!

Champion

ÖLJYNVAIHTO
sis. 5l öljyä 5w 40 new energy,  
öljynsuodattimen ja työn.

69,-
Skoda Oktavia, VW golf Passat,  Audi A4 

1.9 TDI 
jakohihnan 
VAIHTO
vuosimallit 2004-2010

440,-
Skoda Oktavia, VW golf Passat,  Audi A4 

2,0 TDI
jakohihnan 
VAIHTO
vuosimallit 2004-2008

495,-
Champion

ÖLJYNVAIHTO
sis. 5l öljyä 5w 30 longlife,  
öljynsuodattimen ja työn.

79,-

Pyydä tarjous omaan autoosi!

MUURAME
SETÄLÄNTIE 3
040-419 8525

JYVÄSKYLÄ
PAJATIE 3
044-755 0266

JYVÄSKYLÄ
KUORMAAJANTIE 6
044-901 4056

JÄMSÄNKOSKI
KOULUTIE 19
044-901 4054

PALVELEMME
MA – PE 8-16.30 WWW.KORJAAMOYKKOSET.FI

(norm. 89€)

Kysy tarjous webissä - meiltä Saat aina hintatakuun!

rengasmyynnistämme Pyydä tarjous omaan autoosi!

MUURAME
SETÄLÄNTIE 3
040-419 8525

JYVÄSKYLÄ
PAJATIE 3
044-755 0266

JYVÄSKYLÄ
KUORMAAJANTIE 6
044-901 4056

JÄMSÄNKOSKI
KOULUTIE 19 MA – PE 8-16.30 WWW.KORJAAMOYKKOSET.FI

Huollamme kaikki merkit takuulla ja ammattitaidolla - Autosi takuu säilyy!

aurauskulmien 
tarkastus- ja 
säätötarjous! 79,-

Hankook 
195/65R15
sis. rengastyöt ja Allevaihto 

 345,-

cordiant 
195/65R15

295,-
Hankook 
205/55R16
sis. rengastyöt ja Allevaihto

395,-
cordiant 
205/55R16
sis. rengastyöt ja Allevaihto 

370,-
Hankook 
205/60R16

445,-
cordiant 
205/60R16
sis. rengastyöt ja Allevaihto 

 390,-
(norm. 89€)

Kysy tarjous webissä - meiltä Saat aina hintatakuun!

tuulilasin
vaihdot alk.

Kauttamme myös huollon 
rahoitus. Kysy lisää 
Korjaamo ykkösiltä.

220,-
Kysy tarjous 

omaan autoosi!

Champion

ÖLJYNVAIHTO
sis. 5l öljyä 5w 40 new energy,  
öljynsuodattimen ja työn.

69,-
Skoda Oktavia, VW golf Passat,  Audi A4 

1.9 TDI 
jakohihnan 440,-
Skoda Oktavia, VW golf Passat,  Audi A4 

2,0 TDI

vuosimallit 2004-2008
495,-

Champion

ÖLJYNVAIHTO
sis. 5l öljyä 5w 30 longlife,  
öljynsuodattimen ja työn.

79,-
hinnat sis. hammashihnan, ohjain- ja kiristinrullan, vesipumpun,

jäähdytysnesteen ja työn.  Moniurahihna veloitetaan erikseen. 
TARJOUKSET VOIMASSA 30.9.2021 SAAKKA. TARJOUKSET VOIMASSA 30.9.2021 SAAKKA. SIS. MAX. YKSI TUNTI TÖITÄ. TARJOUS VOIMASSA 30.9.2021 SAAKKA.     (NORM.  89 €)

Meiltä myös 

Ilmastointi-
huollot 

R134A. sis. 400 g kylmäainetta.  

69,-
TARJOUKSET VOIMASSA 30.6.2022 SAAKKA. TARJOUKSET VOIMASSA 30.6.2022 SAAKKA. SIS. MAX. YKSI TUNTI TÖITÄ. TARJOUKSET VOIMASSA 30.6.2022 SAAKKA.

(NORM. 89 €)

Titta Penttinen, Palokan Fysioterapiasta

Puretko hampaita yhteen stressates-
sasi? Napsuuko leukanivel suuta 
avatessa tai tuntuuko siinä kipua? 
Onko korvissa tai purentalihaksis-

sa särkyä? Purentaelimistön jännitykset voi 
oireilla monenlaisina oireina, kuten erilaisi-
na päänsärkyinä, kipuina silmien ympäril-
lä tai päälaella, huimauksena, palan tuntee-
na kurkussa, korvan särkynä ja leukanivelen 
toimintahäiriöinä.
Purentaelimistön toimintahäiriö on yh-

teisnimitys puremalihasten, leukanivelten, 
hampaiston ja leukanivelistöön liittyvien 
kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimin-
tahäiriöille. Hampaiden narskuttelu öisin, 
purentalihasten jännittäminen päivisin ja 
niska-kaula-hartiaseudun kireydet aiheutta-
vat monille pään, leukojen ja niskan alueen 
kipuja. Harvoin tulee mietittyä, miten pal-
jon purentalihaksia tuleekaan käytettyä. Ai-
na kun puhutaan, syödään tai nielaistaan, 
purentalihakset tekevät töitä. Tämän lisäksi, 
jos vielä narskuttelee hampaita öisin tai jän-
nittelee purentalihaksia päivisin, purentali-
hakset ovat jatkuvasti käytössä. 
Purentalihasten jännittäminen on hyvin 

yleistä ja kehon ylikuormistus sekä stressi 
lisäävät leuan alueen kireyksiä. Purentali-
hasten hieronnalla voidaan helpottaa näitä 
kireyksiä ja auttaa kehon palautumispro-
sessi käyntiin.  Purentalihasten hieronnas-
sa käydään läpi lempeästi ylärintaranka, 
rintakehä, kaularanka, niska, kaula ja pu-
rentalihakset. Purentalihakset käsitellään 

sekä ihon pinnalta että kertakäyttöhansko-
jen kanssa suun sisältä. Tarvittaessa leukani-
veltä voidaan myös mobilisoida, jos pelkällä 
hieronnalla ei saada riittävästi apua esimer-
kiksi suun avautumiseen. Yläselän, niskan, 
kaulan ja purentalihaksien vahvistamisella 
voit saada myös helpotusta kireyksiin. Pysy-
vämpien tuloksien saamiseksi, olisi kuiten-
kin hyvä puuttua myös narskuttelun ja ki-
reyksien syyhyn. Kehon ylikuormistustilaa 
olisi hyvä laskea esimerkiksi hengitysharjoi-
tuksilla ja palauttavalla mielekkäällä tekemi-
sellä. Purentakiskoista öisin on apua lievit-
tämään kireyksiä ja suojaamaan hampaita 
kulumiselta. 
Purentalihaksia voit hyvin käsitellä myös 

itse kotosalla. Tässä kahden purentalihak-
siin kuuluvan lihaksen kotikäsittely vin-
kit. Laita nyt sormet purentalihaksien pääl-
le poskelle ja tunnustele tuntuuko arkuutta? 
Entä tuntuuko kireyttä? Vie sormet siitä kor-
vien yläpuolelle ohimolle. Liikuttele siinä 
sormia ylös-ja alas sekä tee sormilla pyöri-
viä liikkeitä. Onko siellä kireyttä ja arkuutta?  
Ohimolihaksen löydät etsimällä ensin kas-
voistasi poskikaaren. Poskikaari on korvan 
ja poskipäiden välissä oleva luinen uloke. 
Aseta sormet tämän poskikaaren yläpuolle, 
lähde hitaasti liu-uttamaan sormia tai rys-
tysiä ylöspäin ohimoa pitkin kohti päälakea. 
Toista liike muutamia kertoja. Posken lihak-
sen käsittely lähtee leuan alareunasta hitaasti 
liu-uttaen sormia ylöspäin kohti poskikaar-
ta. Toista tämäkin liike muutamia kertoja.

Leuat jumissa?

Järjestämme jumalanpalveluksia ja 

hartauksia eri puolilla kaupunkia. 

Tervetuloa kirkkoon, korona-

ajan maskisuositus muistaen! 

Jos et pääse paikan päälle,  

lähetämme jumalanpalveluksia myös 

suorina lähetyksinä Youtube- 

kanavallamme Henki ja elämä:   
youtube.com/henkielama

Tervetuloa

PÄÄSIÄIS-
KIRKKOIHIN!

SUORA LÄHETYS &
PAIKAN PÄÄLLÄ:  
HIEMAN ERILAINEN JUMALANPALVELUS  
Feat. Kalevi Louhivuori.
Taulumäen kirkko, 
la 16.4. klo 23

SUORA LÄHETYS & PAIKAN PÄÄLLÄ:  
1. PÄÄSIÄISPÄIVÄN ILTAMESSU
Taulumäen kirkko, su 17.4. klo 18
Saarna Lapuan hiippakunnan uusi  
piispa Matti Salomäki. Kirkkokahvit.
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 Liikennejärjestelyt jäivät 
jo vuosia sitten jälkeen Palo-
kan kasvusta. Silti mikään ei 
ole muuttunut. Uusien asuina-
lueiden kaavoitus ja rakenta-
minen jatkuu yksi nurkka ker-
rallaan, Palokan kaavoituksen 
kokonaissuunnitelmaa ei ole 
tehty. Ruuhkaisimmillaan au-
toja seisoo Palokanorren pääs-
tä päähän ja ylikin. Pakokaasu 
leijuu sakeana, luonto ei kiitä. 
Pahimmassa ruuhkassa mat-
ka-aika jopa nelinkertaistuu: 
tosielämässä kellotettuna Palo-
kanorren kautta ajettu noin vii-
den ja puolen kilometrin mat-
ka vie 35 minuuttia ja ilman 
ruuhkia 8 minuuttia. Hälytys-
ajoneuvojen kulku on haasteel-
lista, ja moottoritielläkin sei-
soo autoja odottamassa pääsyä 
Palokanorrelle johtavalle ram-
pille. 
Ruuhkat heikentävät liiken-

neturvallisuutta. ELYn ja Väy-
läviraston Vt4 Palokan koh-
dalla -hankekortissa sanotaan: 
”– – Palokanorren ja siihen Jy-
väskylän keskustan suunnas-
ta liittyvän moottoritien ramp-
pien liikenne ruuhkautuu 
ajoittain. Autojonot ulottuvat 
hetkittäin moottoritielle saak-
ka. Häiriötilanteissa liikenteen 
sujuvuus heikkenee ja vaara-
tilanteet lisääntyvät valtatiel-
lä. Suunnittelujaksolla on ta-
pahtunut vuosina 2015–2019 
yhteensä 19 onnettomuut-
ta, joista kahdeksan on johta-
nut loukkaantumisiin.” Kun 
Palokan asukkaiden ja liiken-
teen määrä edelleen kasvaa, to-
dennäköisesti liikenneonnet-
tomuudet lisääntyvät. Vastuu 
tästä pitää ymmärtää ja myös 
tehdä asialle jotain.

Kiertotiet käytössä, 
palveluverkko äärirajoilla
Takkuava liikenne vaikuttaa 
arkeen. Työmatka vie koh-
tuuttomasti aikaa, jos joutuu 
aamuruuhkassa ajamaan Pa-
lokanorrella. Harrastuksiin 
lähteminen osuu usein iltapäi-
vän ruuhkaan. Moni hylkää 
Palokanorren ja teoriassa no-
peimman mooottoritien kur-
vaamalla suosiolla Ritopoh-
jantielle, Saarijärventielle tai 
Laajavuorentielle. Ruuhkan 
välttämiseksi on usein ajetta-
va kiertoteitä monta kilometriä 
ylimääräistä. 
Tonttimaa ja uudet asun-

not käyvät Palokassa hyvin 
kaupaksi, mutta siitä makse-
taan aina vain kovempaa hin-
taa paitsi liikenteen ongelmina 
myös palveluverkon kestoky-
vyn rajoilla keikkumisena. Ter-
veysaseman palveluihin on jo-
noa, asiakasmäärä vain kasvaa. 
Palokan yhtenäiskoulussa on 
jo vuosia ollut sijoitettuna yk-
si alakoulun luokka yläkou-
lun tiloihin. Perheen sisaruk-
set eivät aina mahdu samaan 
kouluun, ja kesken lukuvuo-
den Palokkaan muuttava lapsi 
ei useinkaan pääse omaan lä-
hikouluunsa. Päiväkodit ovat 
täynnä, lapsia viedään pahim-
millaan jopa Tikkakoskelle asti 
päivähoitoon. 

Liikenne kuntoon ensin, 
rakentamista vasta sitten
Palokanorren parannus osin 
kolmikaistaiseksi, ns. ensim-
mäinen vaihe, on valtion väy-
läverkon investointiohjel-
massa vuosille 2022–2029. 
Rahoitusta ei ole myönnetty, 
valtion erillisrahoitus on mah-
dollinen. Palokanorren han-
ke on MAL-kaupunkiseudun 
hanke eli Väyläviraston ja Jy-
väskylän kaupungin yhteis-
hanke, jossa valtionosuuden 
alustava arvio on noin 50 %. 
Valmis suunnitelma odottaa 
vielä Traficomin hyväksymis-
tä. Aika on kuitenkin jo ajanut 
vuonna 2015 aloitetun suun-
nitelman ohi. Arvioiden mu-
kaan tällä parannuksella Palo-
kanorsi olisi vuonna 2040 yhtä 
ruuhkainen kuin se on nyt. En-
simmäisen vaiheen parannuk-
sen jälkeen väylä myös siirtyisi 
kaupungin kaduksi, jolloin lo-
pullisen vaiheen parannus jäi-
si kokonaan kaupungin mak-
settavaksi. Siksi ainoa järkevä, 
pitkäkestoinen ja myös kus-
tannustehokkain ratkaisu on 
ns. lopullisen vaiheen eli koko-
naan nelikaistaisen Palokanor-
ren toteuttaminen ilman väli-
vaiheita. 
Jyväskylän kaupungin on 

ryhdyttävä kaikkiin toimiin 
edistääkseen Palokanorren 
mahdollisimman nopeaa pa-

rannusta lopulliseen vaihee-
seensa. Suunnitelmat tulee 
tehdä viivyttelemättä ja tehok-
kaalla aikataululla. Palokan 
kaavoitus ja rakentaminen täy-
tyy nyt laittaa jäähylle ja siten 
rajoittaa liikenteen kasvua niin 
kauan, kunnes Palokanorsi on 
saatu kuntoon. Palokan isot 

kauppakeskukset vetävät kävi-
jöitä laajalta alueelta liikennet-
tä lisäten. Se on väistämätön-
tä, mutta kaupunki haalikoon 
uusia asukkaita nyt jonnekin 
muualle kuin Palokkaan. Tie-
toinen liikenneongelmien li-
sääminen on tietoista väärin 
tekemistä ja vastuun pakoilua. 
Ongelma ei poistu sulkemalla 
silmät.

Ei rakentamista lähimetsiin ja 
pääväylien risteysalueille
Jokelantien asemakaavamuu-
toksessa (vireille 9.11.2021) 
rakentamisen liikenneongel-
mia lisäävä vaikutus korostuu, 
koska Jokela on Palokan ainoa 
täysin Palokanorresta riippu-
vainen asuinalue. Lisäksi ko-
rostuu lähiluonnon arvostuk-
sen puute. Jokelaan, kahden 
hehtaarin koivikkoon joen ran-
taan, suunnitellaan kerrostalo-
valtaista aluetta suoraan ma-
talia omakotitaloja vastapäätä. 
Kerrostaloilla ei saa tuhota ai-
nutlaatuista Pappilanjoen var-
ren Kehä Sinisen maisemaa. 
Koivikon tulee olla jatkossakin 
yhteinen virkistysalue ja hiili-
nielu, ilmansaasteiden puhdis-
taja ja melueste.
EU:lta on pian tulossa luon-

toon liittyvä sitova lakipaketti, 
joka koskee myös kaupunkien 
viheralueiden säilyttämis-
tä ja lisäämistä. On korkea ai-
ka aloittaa lähiluonnon sääs-
täminen tuleville sukupolville. 
Kyse on arvovalinnasta: mit-
kä arvot ohjaavat kaavoitus-
ta ja rakentamista lapsiper-
heiden suosimassa lähiössä, 
johon tullaan asumaan väl-
jyyden, viihtyisyyden ja lähi-
luonnon vuoksi? Palokka ei 
ole kaupungin keskusta. Palo-
kan vetovoimaa ja pitovoimaa 
lisätään antamalla lähiluon-

nolle sille kuuluva arvo. Jos 
Jokelan pientaloalue nähdään 
sopivaksi muuttaa kerrosta-
loalueeksi, niin mikä pien-
taloalue on vuorossa seuraa-
vaksi? Tälle linjalleko todella 
halutaan lähteä? Kaavoitusta 
ja rakentamista tulee toteut-
taa asukaslähtöisesti, myös lä-
hiluonnon näkökulmasta, eikä 
kiinteistösijoittajien ja gryn-
derien toiveista käsin – niiden 
ahneus on loputon.
Kaavoituksen virkamiehil-

lä ja kaupungin päättäjillä on 
oltava vastuu luomiensa asui-
nympäristöjen toimivuudes-
ta ja viihtyisyydestä, mutta 
myös liikenteen tulevan ke-
hittämisen mahdollistamises-
ta. Palokan ABC-liikennease-
ma ja Kodin Terra nelostien 
kyljessä, teiden risteyksessä, 
ovat varoittava esimerkki ai-
van väärässä paikassa sijait-
sevista rakennuksista. ELYn 
vuonna 2021 suunniteltavaksi 
tulleessa valtatie 4:n ramppien 
parannushankkeessa ABC:n ja 
Kodin Terran kohdalle ei voi-
da rakentaa uutta, toimivam-
maksi todettua ramppia. Sa-

maa virhettä ei pidä tehdä nyt 
uudelleen Palokanorren ja Ri-
topohjantien risteyksessä si-
jaitsevan Pappilanniityn kaa-
va-alueen kohdalla. Kyseinen 
kaavamuutos järkevästi palau-
tettiin valmisteluun 22.2.2022 
kaupunkirakennelautakun-
nassa. Vaajakoski-Palokka-ke-
häväylä, koilliskehä, saattaa 
vielä joskus yhtyä Palokanor-
ren Ritopohjantien puoleiseen 
päähän, mikä tulee nyt myös 
huomioida. Risteysalue on va-
rattava nyt ja kauempana tule-
vaisuudessa ainoastaan tiejär-
jestelyille.

Lisätietoa
Palokanorren ja Vt 4:n ramppien 
parannushankkeet:
https://vayla.fi/mt-16685-valil-
la-saarijarventie-ritopohjantie
https://vayla.fi/valtatien-4-pa-
rantaminen-palokan-eritasoliitty-
man-kohdalla-jyvaskyla

Koilliskehä eli Vaajakoski-Palok-
ka-kehäväylä:
https://vayla.fi/jyvaskylan-koillis-
keha-palokka-vaajakoski

Palokan kaavoituksen ajankohtai-
set esimerkit:
Pappilanniitty, https://www3.jkl.fi/
kaavoitus/kaava.php/id/1097
Jokelantie, https://www3.jkl.fi/kaa-
voitus/kaava.php/id/1123

EU:n tuleva lakipaketti pakollisesta 
luonnon ennallistamisesta:
https://yle.fi/uutiset/3-12349326

Minna Koivisto ja Olli Reinikainen

Palokan kaavoitus ja rakentaminen seis – 
Palokanorren liikenneongelmat ratkaistava ensin!

Nyt riittää! Jo aivan liian pitkään olemme jonottaneet Pa-
lokanorren toivottomissa ruuhkissa ja katselleet vierestä, 
kun Palokan asukasmäärää – ja automäärää – silti vain 
jatkuvasti lisätään kiivaalla rakentamisella. Liikenneturval-
lisuus ja lähiluonto ovat uhattuina, palveluverkko äärira-
joilla. On aika kerätä joukot ja ilmaista kaavoittajille sekä 
päättäjille mielipiteemme. Siksi syntyi adressi, joka kantaa 
jutun otsikon nimeä. Oletko jo allekirjoittanut? Vielä ehtii. 

Pappilanjoen vastarannalla näkyvään Jokelan koivikkoon kaavaillaan kerrostaloja. 
Kuva Minna Koivisto.

Allekirjoita adressi 
paremman Palokan puolesta!
Jutun otsikon niminen adressi löytyy osoitteesta www.adres-
sit.com hakusanalla Palokka. Adressin voivat allekirjoittaa 
kaikki 16 vuotta täyttäneet.
Voit valita, näkyykö oma nimesi julkisesti nettisivulla vai ei. 

Allekirjoittaa saat, vaikka et asuisikaan Palokassa. Moni käy 
kauempaakin täällä töissä ja palveluita käyttämässä.
 Jaa tietoa eteenpäin, tehdään tästä painava kannanotto. Ni-

miä on kertynyt useita satoja, mutta paljon lisää tarvitaan. Jo-
kaisella nimellä on merkitystä.
Ole mukana – Pro Palokka!

Palokanorren ns. ensimmäisen vaiheen parannus ei ole kestävä ratkaisu liikenneongel-
miin. Kuva Väyläviraston nettisivuilta.

Kaupunki haalikoon uusia 
asukkaita nyt jonnekin 
muualle kuin Palokkaan.

Ongelma ei poistu 
sulkemalla silmät.

Kaavoitusta ja rakentamista 
tulee toteuttaa 

asukaslähtöisesti, myös 
lähiluonnon näkökulmasta, 
eikä kiinteistösijoittajien ja 
grynderien toiveista käsin – 
niiden ahneus on loputon.

Mielipide
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WWW.MATTOKYMPPI.FI 
mattokymppi

JYVÄSKYLÄ I Palokan Kotikeskus
WWW.MATTOKYMPPI.FI 

Sisusta koti
kevääseen!

SUVI-PUUVILLAMATTO
ALKAEN 39 €

JUUTTIRAHI 59 €
(ovh. 99€) 

288 €/kk

• Osamaksu tai yksityisleasing – sinä päätät
• Ei huolta arvon alenemisesta

Corolla Touring Sports 
1.8 Hybrid Prestige Edition 
joustavalla osamaksulla esim.

TOYOTA EASY – HELPOIN TAPA HANKKIA TOYOTATOYOTA COROLLA -MALLEIHIN 

Talvirenkaat 
kevytmetallivantein 99 €
Kokonaisetusi 2 400 € valitessasi Corolla 
Touring Sports 2.0 Hybrid Prestige Edition 
-mallin ja talvirenkaat kevytmetallivantein.

COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Prestige Edition kokonaishinta 31 793,22 €** (sis. toim.kulut 600 €), WLTP CO2-päästöt 103 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 4,6 l/100 km. COROLLA Touring Sports 
2.0 Hybrid Prestige Edition kokonaishinta 34 918,26 €** (sis. toim.kulut 600 €), WLTP CO2-päästöt 112 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 4,9 l/100 km. Corolla Hybrid -malliston CO2-päästöt 101–121 g/km 
ja yhdistetty kulutus 4,5–5,3 l/100 km. TAKUU 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/
350 000 km. *Tietolähde: Henkilöautojen ensirekisteröinnit 2021, Netwheels Oy, Mittaristo & Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri. **Kampanjahinta, voimassa toistaiseksi. 
Talvirengaskampanja koskee uusia asiakastilauksia (vain yksityistilauksia) ja on voimassa toistaiseksi. Talvirengassarja sisältää nasta- tai kitkarenkaat kevytmetallivantein. Kuvan auto erikoisvarustein. 
ESIMERKKILASKELMA: Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Prestige Edition 31 892,22 € (sis. toim.kulut 600 €  + talvirenkaat kevytmetallivantein 99 €) TOYOTA EASY OSAMAKSU kk-erä 287,88 €.
Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 000 km. Käsiraha 20 % (6 378,44 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 14 996,86 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. 
Todellinen vuosikorko 3,78 %. Luoton määrä 25 693,78 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 28 536,28 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota 
Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. 

KOKO 
KANSAN 
COROLLA
Toyota Corolla Hybrid on Suomen myydyin 
hybridi ja automalli*. Hybridi pitää kulutuksen 
matalana ja ajonautinnon korkealla. 
Sen lisäksi ajat jopa puolet ajasta sähköllä.

Tutustu koko kansan Corollaan: toyota.fi

TOYOTA COROLLA HYBRID

Kuormaajantie 5, 
automyynti: 010 5228 325, ma-pe 9–17, la 10–14

huolto: 010 5228 350, ma-pe 7.30–16.30
varaosat: 010 5228 340, ma-pe 8–16.00

• JYVÄSKYLÄ 
Rahastajantie 2, 
automyynti: 010 5228 455, ma-pe 9–17, la 10–14

huolto: 010 5228 460, ma-pe 7.30–16.30
varaosat: 010 5228 465, ma-pe 7.30–16.30

• ÄÄNEKOSKI
Koskentie 6,
automyynti: 010 5228 375, ma-pe 9–17, la 10–14

huolto: 010 5228 388, ma-pe 7.30–16.30
varaosat: 010 5228 389, ma-pe 7.30–16.30

• JÄMSÄ

Teleoperaattorin veloitus yritysnumeroihin Matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24%) Lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%) www.okauto.fi  www.toyota.fi Vaihdepalvelu palvelee ma-pe klo 7.30-16.30 puh. 010 5228 300

Palokan kaavoitus ja rakentaminen seis – 
Palokanorren liikenneongelmat ratkaistava ensin! RAKENNUSTYÖT

ALOITETTU
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HS

Suuhygienisti
Tarja Kuula

HS HS
Ajanvaraus 014 211 665 | hammassirkku.fi

Tiesitkö, että saat 
Hammassirkusta 
hammashoidon myös 
nukutuksessa?

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

Lue lisää 
hammassirkku.fi tai 
soita 014 211 665.

Pelottaako 
hammaslääkäri  
tai odottaako 
suussa isompi 
remontti?

Hammaslääkäri 
Miki Hyvärinen

Katiska

pikkujuttu

LASIVITRIINISSÄ

Ihmiset laittavat lasivitriineihin usein 
sellaista, joka on heidän sydäntä la-
hellä.
Isäni vitriinissä oli voittopalkintoja; oli pokaaleja, 

mitalleja ja lusikoita. Hän oli saanut niitä liikenneajoista ja 
erilaisista urheilukilpailuista. Liikenneajoissa mitattiin sil-
loin liikennesääntöjen osaamista ja reaktionopeutta erilai-
siin tilanteisiin. Isä oli kunnostautunut siinä.

Ystävän lasivitriinissä on herkkiä muisto- ja taide-esineitä 
elämän eri kerroksista. Sitä katsellessa voi herätä menneet 
tunteet ja kokemukset eloon uudelleen.

Omassa vitriinissä on mm. käpyjä, jotka ovat toimineet ko-
risteina ystävien merkkipäivänä. Siinä on lisäksi Lapista 
maasta poimittujen kelo-oksien nippu. Se oli "matkamuisto-
ni" muinoin. On myös hylly, jossa viisi pientä, pyöreää näk-
kileipää, sekä kaksi suklaakalaa muistuttamassa Luojan an-
tamista elämän eväistäni. Eväät ovat vähäiset, mutta ne ovat 
saattaneet joskus moninkertaistua ihmeellisesti. Siitä kiitol-
lisuus.

Joskus kun myimme entistä kotitaloa, niin ostajien kesken 
tuli tarjouskilpailu. Pariskunta, joka lopulta osti talon, tar-
josi pyydetyn hinnan + yhden euron päälle. Silloin lupasin 
laittaa tuon euron lasivitriiniin.
Nyt koittaa pääsiäinen. Meistä sanotaan maksetun iso 

hinta, vielä yksi euro ylikin.

Hyvää pääsiäistä juuri sinulle!

 Palokan Viihdelaula-
jat ja ukuleleorkesteri Jy-
kylele konsertoivat yhdes-
sä maanantaina 25.4.2022 
klo 18.00 Palokan Koulu-
keskuksella (Koivutie 5, Pa-
lokka). Kuoroa johtaa Sari 
Eirtola-Loukola ja ukuleleor-
kesteria Jyrki Loukola.
Konsertin tuotto lahjoite-

taan lyhentämättömänä Suo-
men Punaisen Ristin katastro-
firahastoon Ukrainan kriisistä 
kärsivien auttamiseen.
Konsertissa kuulemme sä-

veliä kotimaasta ja muualta, 
sekä tunnettujen nimien vä-
hemmän kuultuja mielenkiin-
toisia kuorosovituksia.
Kuoro on perustettu 1998, 

ja julkaissut kolme levyä 
www.palokanviihdelaulajat.
omasivu.fi . Palokan Viihde-
laulajat on esiintynyt useas-
ti Keski-Suomen alueella sekä 
tehnyt myös ulkomaille kon-
serttimatkoja kohteina mm. 
Edinburgh, Kielce (Puola), 
Frankfurt , Tukholma ja Fuen-
girola.  Kuoron ohjelmistoon 

kuuluu niin viihteellinen kuin 
vakavampikin musiikki.   
Ukulele-orkesteri Jykyle-

le http://m.facebook.com/jy-
kylele on perustettu 2014. Sen 
ohjelmisto koostuu viihteel-
lisestä musiikista kansanmu-
siikkia unohtamatta.  Orkes-

teri on esiintynyt Suomessa eri 
festivaaleilla mm. Kihveli Soi-
koon (Hankasalmi), Kukule-
le- festivaali (Karkkila) ja vuo-
sittainen TWUF (Leppävirta) 
sekä lukuisissa muissa paikal-
lisissa tilaisuuksissa.
Sekä kuoro että orkesteri 

toimivat Jyväskylän kansalai-
sopiston piirissä. 
Konsertin tuotto ilmoite-

taan myöhemmin fb - sivuil-
lamme https://www.facebook.
com/palokanviihdelaulajat/.
Lämmin kiitos avustasi!  

Jykylele, v  2020, kuvaaja Jorma Laube-Pohto.

Auta Ukrainaa - yhteiskonsertti
Irja Keralampi

Palokan Viihdelaulajat, Fuengirola 2017, kuvaaja Tapani Tuomikoski.

Onko terveys sinulle tärkeä asia, mutta siitä huolehtiminen on 
jäänyt arjen menojen ja kiireen vuoksi vähälle? Me Hyvinvoin-

tipalvelut Soiva Olossa autamme mielellämme, jos omat keinot hyvin-
voinnin tueksi eivät riitä. Meillä asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti ja 
yksilöllisesti.

Tällä hetkellä tiloissamme toimii kolme koulutettua hierojaa: Aleksi Vikki, 
Minna Kuusela ja osteopaattiopiskelija Hanna Halonen. Palveluistamme 
löytyy klassinen- ja urheiluhieronta, purentalihasten käsittely, kuivaneu-
laus, faskia- ja triggerpistekäsittelyt, äitiys- ja vauvahieronta sekä uutena 
osteopaattiset hoidot 1. vuoden osteopaattiopiskelijan suorittamana.

Mitä osteopatia on? Osteopatiassa tarkastellaan ihmistä kokonaisuutena ja 
käsitellään manuaalisesti mm. lihaksia, niveliä ja sidekudoksia. Käsittelyllä 
voidaan vaikuttaa hellävaraisesti myös sisäelinten ja hermoston toimintaan. 
Osteopatiasta voi tuki- ja liikuntaelimistön kipujen ja liikerajoitusten, stressin 
ja unettomuuden lisäksi saada apua myös monenlaisissa toiminnallisissa 
oireissa esim. ruoansulatukseen tai hengitykseen liittyen. Käsittelyssä pureu-
dutaan oireiden aiheuttajaan, jotta oire ei enää palaisi takaisin.

Toimimme osoitteessa 
Raivaajantie 1, 40270 Jyväskylä.
 Toimipisteemme löytyy 
toisesta kerroksesta.

Mukavaa kevättä, 
toivoo Soiva Olon väki!

Ajanvaraus osoitteessa:
 www.soivaolo.fi
info@soivaolo.fi

p. 050 - 3211252
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TERVETULOA EDULLISILLE  
VANNE- JA RENGASKAUPOILLE

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

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

S U O M E N  P A L L O L I I T O N  K O N S E P T I

Hinta 
119€

I LMOITTAUDU  MUKAAN

WWW.PAR I .ORG

A L O I T A M M E  
V I I K O L L A  2 0

K A I K K I  P I K K U P Ö R R I Ä I S E T

TERVETULOA

PERHEFUTIKSEEN

12 ohjattua harjoitusta
Varustepaketti

Tapaturmavakuutus lapselle
Joukkuekuva (digimuoto)

 

P E R H E F U T I S  O N  2 - 5  - V U O T I A A N  L A P S E N  S E K Ä  A I K U I S E N
Y H T E I N E N  H A R R A S T U S ,  J O S S A  N A U T I T A A N  L I I K U N N A S T A

M O N I P U O L I S E S T I  J A  T U R V A L L I S E S T I !

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

K E N T I L L Ä

Katse hätäinen
sanoja ei löydykään
Hämmentyneenä
virtsa valuu lahkeesta
miten tässä näin kävi?

Inger

Seuraava 
Palokka-lehti

 ilmestyy 
torstaina 28.4.

PALOKAN ALUEKIRJASTO
• Jyväskylän kansalaisopiston Harmonik-
karyhmä tiistaina 26.4. klo 18. Harmonikka-
ryhmä esiintyy opettajansa Silja Makkosen 
johdolla. 
• Satutuokiot joka toinen keskiviikko klo 
9.30. Kevään 2022 satutuokiot pidetään 23.2., 9.3., 23.3., 6.4. ja 20.4. Kesto 
noin 30 min. Ryhmiltä ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen kirjasto.
palokka@jyvaskyla.fi (yksi ryhmä per satutuokio).  
• Ikääntyvien yliopiston Geronet-tutorit apunasi digipulmissa Rento-tilassa 
ajanvarauksella keskiviikkoisin klo 12-14. Ajanvaraus soittamalla numeroon 
044 760 3728
• Tarvitsetko apua tietokoneen tai mobiililaitteesi kanssa? Datataiturit 
auttaa keskiviikkoisin klo 16-18 Rento-tilassa. Voit ottaa oman puhelimen, 
tabletin tai vaikkapa kannettavan tietokoneen mukaan ja tulla kirjastoon. 
Gradian datanomiopiskelijat, Datataiturit, antavat henkilökohtaista opas-
tusta tietokoneen ja mobiililaitteiden käytössä. Palvelu on maksutonta, 
ajanvarausta ei tarvita. Ruuhkatilanteissa varaudu odottamaan. Kevään 
viimeinen päivystyskerta 18.5.2022. 
TIKKAKOSKEN KYLÄKAHVILA 
• To 21.4.2022 klo 13.00 - 14.30 Tikkakosken veteraanitalolla (Myllylam-
menkatu 6). Muistiluotsien Minna Wacker pitää muistisairauksiin liittyvän 
kummituokion. Lisäksi bingo. Kahvitarjoilu, vapaa pääsy. Jos kuljetustar-
vetta, ota yhteys Keijo Häkkiseen, puh.  040 833 7505.
MLL TIKKAKOSKEN YHDISTYS
• sunnuntaina 17.4.2022 klo 10 alkaen omaan tahtiin kierrettävä koko per-
heen touhukas pääsiäispolku keskustan tuntumassa. Polun varrelta löytyy 
pääsiäismunan kuvia, joiden takana on joko erilaisia tehtäviä tai pyyntö 
palauttaa kuva K-market Tikkarille. Kartta julkaistaan MLL TIkkakosken 
Facebook ja Instagram tileillä sekä K-market Tikkarin kaupalla sekä 
Facebook ja Instagram tileillä su 17.4. klo 10. Palautettavia pääsiäismunia 

PIKALÄHTÖ LEVILLE 
PÄÄSIÄISEKSI!
( vapaana sairastapauksen vuoksi)

Kelohuoneisto 
Levirakassa 
58m²

Tiedustelut 
p. 050 5937554

Hyvää pääsiäistä!
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Vesilinnassa 

tapahtuu

Pöytävaraukset 
p. 0104393000 tai 

www.vesilinna-restaurant.fi

on rajattu määrä. Otattehan vain 
yhden palautettavan pääsiäis-
munan kuvan/perhe. Polun 
tehtävärastit on kierrettävissä 
su 17.4. ja ma 18.4. (palautettavia 
munia vain sunnuntaina sen 
aikaa kuin niitä riittää)
• kaikille avoin perhekahvila 
maanantaisin nuoristotila 
NuoTikassa klo 9.30-11.30. Osoite 
Kirkkokatu 3, käynti Myllylam-
menkadun puolelta. Tervetuloa 
mukaan tutustumaan muihin 
alueen lapsiperheisiin! Tarjolla 
pientä purtavaa pientä maksua 
vastaan.



Keskiviikko 13.4.202212

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

NISU-AUTOLTA 
tuoreet käsinleivotut 

kahvi- ja ruokaleivät 
joka torstai 

Haukkamäentie 2.
(Klo:12-18 välillä) 

Oman kodin
sähkötyöt hoitaa

0400 648 279
marko.riihinen@gmail.com


