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myös Pääsiäisenä, 

Tervetuloa ostoksille!
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Kylmälahdentie 6, 40500 Jyväskylä www.keljonkauppakeskus.fi 
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Lauantai 16.4.  8-22
Sunnuntai 17.4.  10-22
Maanantai 18.4.  10-22
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Säynätsalon Sanomat

Arvokeskustelu hyvissä 
ajoin ennen srk-vaaleja
Seurakuntavaalit ovat vasta kaukaises-
sa marraskuussa, 20.11., mutta ehdo-
kasasettelu näyttää olevan jo täydessä 
vauhdissa. Helsinkiläisessä sanoma-
lehdessä oli koko aukeaman mainos, 
jossa jokin taho etsi sopivia ehdokkaita. 

Vaikkakin kirkolliskokous päättää 
evl-kirkon opillisista kysymyksistä ja 

suurista linjoista, kirkkovaltuustojen 
ja -neuvostojen jäsenillä on todellista 
valtaa. He päättävät mm tilojen käy-
töstä, talousarvioista ja kirkollisvero-
prosentista. 

Rahapäätöksillään luottamushenki-
löt voivat ottaa kantaa myös opillisiin 
ja aatteellisiin kysymyksiin. Hieman 

yllättäen, kiistanalaisiin aiheisiin kuu-
luu edelleen myös naispappeus. 

Vaikka sukupuoleen perustuva syr-
jintä Suomen evl-kirkon pappeudes-
sa poistui jo 80-luvulla, yhä edelleen 
kirkossa toimii naispappeutta voimak-
kaasti vastustavia tahoja. 

JATKUU SIVULLA 8

PÄÄTOIMITTAJA JUHANI NIINISTÖ KIRJOITTAA

Kinkomaa ja  
Säynätsalo samaan 
väestövastuun  
alueeseen?
 Uusi hyvinvointialue poistaa kuntara-
jan luoman asiointiesteen. Miten käy-
tännön tilanne muuttuu, riippuu hal-
linnon päätöksistä. Säynätsalolaisten 
nykyinen asiointipaikka on Jyväskylä, 
jos ei paikallinen terveysasema riitä tai 
ole saatavilla. Kinkomaalaisten terveys-
keskus on Muuramessa. 

Säynätsalossa toimii kaupungin os-
topalveluna hankkima terveysasema 
Terveyspalvelujen säilyminen on ollut 
huolen aiheena jo liki parikymmentä 
vuotta. Tilanne nykyisten sopimusten ja 
siirtymäkauden jälkeen on avoinna. 
Säynätsalolaisten palvelujen säilymistä 
voisi auttaa se, että Säynätsalon terve-
ysaseman väestövastuualueeseen kuu-
luisi myös Kinkomaa. Tämä vastannee 
myös kinkomaalaisten etuja.

”Muuratmaa” on 
Säykin mediahistoriaa
 Tätä Säynätsalon Sanomien numeroa 
jaetaan poikkeuksellisesti myös Muura-
messa. 

Lehden edeltäjä ”Säynätsalo” alkoi il-
mestyä jo 1926. Omistaja, tehtaan vir-
kailijakerho, myi 1989 sen muuramelai-
selle kustannusyhtiölle.

Säynätsalon kunnanisät säikähtivät, 
kun lehti alkoi nostaa Säynätsalon, Kin-
komaan ja Muuramen yhteisiä etuja kä-
sitteellä Muuratmaa. Tilanteessa säy-
nätsalolainen toimittaja-valokuvaaja 
Teuvo Lehtinen perusti tämän Säynät-
salon Sanomat. Vanha Säynätsalo luo-
vutti syksyllä 1991. 

Vuosien jälkeen on vaikea arvioida, oli-
siko toinen paikallismediatilanne vai-
kuttanut Säynätsalon neuvoa-antavaan 
kansanäänestykseen 1992. Siinä kassa-
kriisiin joutuneen kunnan selvä enem-
mistö liittymistä Jyväskylään.

Säynätsalosta sekä kaupalliset että julki-
set palvelut ovat vähentyneet, erityisesti 
viimeisten kymmenen vuoden aikana. 

Muurame on lähin monipuolinen ostos-
paikka. Kuitenkin seudun joukkoliiken-
nesuunnitelmassa vuosi sitten Säykin 
yhteydet Muurameen olisi typistetty lä-
hes olemattomiin. Yleisöpalaute, myös 
Kinkomaalta, esti hankkeen. Epäkohta-
na on vielä se, että pikkubussiliikenne 
(VIP) yhä vie vain Keljon kautta kaupun-
kiin. Se on Jyväskylän oma palvelu, joka 
ei tulkinnan mukaan voi ylittää rajaa.

PÄÄKIRJOITUS 

laivarannan horisontti

M A A N P U O L U S T U S

Säynätsalolaisia  
palkitiin maan-
puolustus -
harrastuksesta

K-S Reserviläispiiri palkit-
si piirin kevätkokouksessa 
30.3. kolme reserviläistoi-
mintaan osallistunutta ak-
tiivijäsentään. Heistä kaksi 
on Säynätsalosta.

Vuoden Reserviläinen:  
Toni Repo

Vuoden Ampuja:  
Matthias Fried

Toimitukselta: 

Nyt on selityksen paikka
Toimituksella ei ole ennalta 
tiedossa, kuinka suuri osa 
lehdestä menee ilmoituk-
siin. Vielä taiton alkaessa 
meillä voi olla käsitys siitä, 
että useitakin sivuja on va-
paana. 

Kun tämän numeron si-
vut 5 ja keskiaukeama oli-
vat valmiina, tuli tieto, et-
tä suunnilleen ”koko lehti” 
olikin myyty. 

Lopullisen tiedon varassa 
noiden sivujen käyttö olisi 
ollut erilainen. Nyt osa tar-
koitetusta sisällöstä jäi ko-
konaan pois ja esimerkiksi 
SSP sai paljon vähemmän 

tilaa kuin oli aikomus. Rep-
pari käynnistä Loiston ku-
vaamataitokurssilla jäi ko-
konaan pois. Tulee joskus. 

Ilmoitusmyynnin ja taiton 
samanaikaisuus johtaa leh-
den ”epäsymmetrisyyteen”. 
Päätökset sisällöstä olisivat 
erilaisia, jos taitto voitaisiin 
tehdä pikaisesti ilmoitus-
hankinnan päätyttyä. Tämä 
on yleensä lehdissä normaali 
käytäntö, mutta tässä lehdes-
sä käytäntö poikkeaa.

Laitan tämän lehteen ihan 
siksi, että moni varmaan ih-
mettelee päätöksiäni ja lop-
putulosta. JN

Lehti vain 
paperisena
Säynätsalon Sanomilla ei 
ole journalistisia nettisivu-
ja. Lehden nettiosoite toi-
mii kyllä asiakaspalveluna. 
Siis saynatsalonsanomat.fi . 
Sivuilla ovat luettavissa myös 
lehden ilmaisnumerot, ku-
ten tämä 13.4.22.

Säynätsalon Sanomien 
vanhaa sisältöä on osoit-
teessa www.saynatsalo.net. 

Joitakin Säynätsalon Sano-
mien uutisia ja kannanotto-
ja on myös sivustolla www.
syvaetela.com. Nimi viittaa 
Säynätsaloon ja Korpilah-
teen, Jyväskylän eteläisinä 
alueina. 

Silta yli Kampin salmen?
Muuramen jylhimpiin kuuluvat 
kalliot ja vuoret sijaitsevat 
Muuratsalossa, heti Kampin 
salmen takana. Tieyhteys 
sinne on kuitenkin pitkä, 
ja mutkittelee Jyväskylän 
Säynätsalon kautta. Ehkä 
tulevaisuudessa salmen yli 
saadaan silta? 

Muuramen kaavoitusarkkitehti Mar-
ja Jukkala kertoi, ettei tuolle alueel-
le ole tällä hetkellä vireillä suunni-
telmia. Riihivuoren alueen kehitys-
visio on valmistunut, mutta ei ulotu 
niin etäälle. 

Luonnonkauniille alueelle ei tie-
tenkään sopisi millainen silta ta-
hansa. Tarjoamme esimerkkimallina 
Helsingin Mustikkamaan siltaa. Pari 
vuotta sitten valmistunut silta tarjo-
aa keskustasta Kalasataman kohdalta 
oikotien, kun aiemmin oli kierrettävä 
Kulosaaren kautta. 

Muuratsalon eteläpäässä asui vuo-
den 2021 verotietojen mukaan vaki-
tuisesti 23 muuramelaista verotetta-
vaa. Kausiasukkaiden määrä on mo-
ninkertainen. JN
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SSP toi painin  
takaisin Säynätsaloon

Vuonna 1926 perustetun SSP:n vuosikokouksessa pöydän päästä 
vasemmalta Antti Toikkanen, Mikko Toikkanen, Jukka Frilander, 
Petri Repo, Pasi Venäläinen ja puheenjohtaja Ari Repo. 

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 

Urheiluseura Säynätsalon 
Saarenpojat (SSP) palaut-
ti viime toimintavuonnaan 
miesten painin urheilula-
jiksi saarilla. Säynätsalon 
Riento piti aikanaan yllä 
maineikasta painisalia Juu-
rikassa, mutta luopui koko 
lajista jo vuosia sitten. Saa-
renpojat järjestävät klas-
sisen painin harjoituksia 
Lehtisaaren Kuntotalolla 
ja vapaapainin treenausta 
yksityistiloissa, kerrottiin 
Saarenpoikien vuosikoko-
uksessa 30.3.22.

Seuran hanke saada seu-
dun ”riihirahoitusta” talonsa 
kunnostamiseen Muuratsa-
lossa tuotti pettymyksen. Jo-
tain kuitenkin voidaan teh-
dä omin varoin. Avustusha-
kemuksesta kerrottiin aiem-
min Säynätsalon Sanomissa.

Kesän 2022 Säynätsalo-
päiven lauantaina elokuussa 
Saarenpojat toivottaa saare-
laiset tervetulleeksi lähes ko-
ko lauantain tapahtumaan 
Aallomurtajan rannassa. Ta-
pahtuma toteutetaan yhteis-
työssä Aalto-panimon kans-
sa. Tuolloin on toiminnassa 
myös panimon Aallonmur-
taja-baari.

Urheilua 
kaikenikäisille
Säynätsalon Saarenpoikien 
tarjonta kattaa liikunnasta 
kiinnostuneet 6-vuotiaista 
eläkeikäisiin. Jäsenetuna voi 
käydä kerran kuukaudessa 
Muuramen uimahallissa ja 
kuntosalilla.

Etujen käyttäminen on kui-
tenkin korona-aikana ollut 

entistä vähäisempää. Tämä 
ilmeisesti on johtanut jäsen-
maksusuoritusten vähenemi-
seen, ”kun palvelujakaan ei 
ole käytetty”. Maksavien jä-
senten määrä oli supistunut 
etenkin ikämiesten keskuu-
dessa. Kokouksessa pohdit-
tiin mahdollisuutta ikämies-
ten könttäsuorituksesta.

Suurten lukujen laji SSP:llä 
oli sähly. Sitä pelattiin Lehti-
saaressa kuntotalolla, 21 har-
joituskerralla osallistujia oli 
yhteensä 694, 6–13-vuotiai-
ta, ohjaajina Joni Könönen, 
Petri Repo ja Ville Autio. Säh-
lykoulussa käytiin läpi har-
joitteita ja pelin sääntöjä se-
kä pelattiin harjoitusotteluita. 

Nuorten aikuisten lajeina 
Saarenpojilla olivat toimin-
tavuonna pesäpallo ja sul-
kapallo.

Pesäpalloa pelattiin Leh-
tisaaren koulun kentällä 18 
kertaa, mukana yhteensä 272 
pelaajaa. Nuorten aikuisten 
sulkapalloa ei pelattu rajoi-
tusten takia ollenkaan. 

Miesten lajeina olivat edel-
leen kaukalopallo ja sähly. 
Harjoituksia oli 16 ja muka-
na 24 harrastajaa. Paikkoi-
na Kuntotalo, sen kaukalo 
ja Palokan tekojää. Ranta-
lentopallo jatkui pääsaarel-
la Aallonmurtajan kentäl-
lä. Melontajaos järjesti kol-
me retkeä.

Ampumajaoksen toiminta 
väheni edellisten vuosien ta-
solta. Ampumajaos kävi Viit-
takankaan radalla harjoitus-
ammunnoissa kuusi kertaa, 
yhteensä harrastajia oli 18.

Seuran talous jäi niu-
kalti plussan puolelle. 

Jäsenmaksutulot vähenivät, 
mutta vuokralle lyhytaikai-
seen käyttöön tarjolla ole-
va mökki tuotti paremmin-
kin. Henkilövalinnat SSP te-
kee syyskokouksessaan. Pu-
heenjohtaja vuodelle 2022 
on Ari Repo. 

JP-majoitusteltan 
kohtalo avoinna
Saarenpoikien hallussa on 
Säynätsalon talotehtaan 
miehistötelttatuotannon il-
meisesti viimeinen säilynyt 
yksilö. Vuosikokouksessa 
keskusteltiin teltan tulevai-
suudesta. Säynätsalo-seuran 
taholta oli lähestytty SSP:tä, 
mahdollisuudesta sijoittaa 
teltta jonnekin esille. Seu-
ralla ei kuitenkaan ole paik-
kaa teltalle.

Keskustelu JP-miehistötel-
tan tulevaisuudesta oli ko-
kouksessa vilkasta ja avo-
mielistä. 

”Teltta voitaisiin purkaa 
ja laittaa jonnekin säilöön, 
mutta sinne se sitten ehkä 
jäisi seuraaviksi 30 vuodeksi.”

”Jos se kärrätään osina 
jonnekin, olisiko parempi 
vain polttaa paikalla siellä 
majalla?”

”Pitäisi olla joku jatko-
suunnitelma: Jos se sieltä 
roudataan, ettei se ole jos-
sain varastossa kolmekym-
mentä vuotta...”

Muuratsalossa säilynyt 
teltta ei ole Suomen sota-
vuosien JP-tuotantoa, vaan 
Irakin ja Iranin 80-luvun alun 
sodan kysyntää varten teh-
dystä sarjasta. Katto on jäl-
keenpäin uusittu.   JN
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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 
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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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Muuramesta katsottuna

”Säykkiläisten kohtaloa  
joutua maisemien  
kaupittelijoiksi joskus  
täällä surkutellaan...”
Säynätsalossa varttunut Aaro Pieniluoma, 
76 on jo parikymppisestä seurannut 
lapsuuden kotisaartensa vaiheita Muura-
men puolelta. Säynätsalon mallikunnasta 
on sinä aikana tullut Jyväskylän kaupun-
ginosa, ja maalaiskuntana sinnitellystä 
Muuramesta tavallaan Jyvässeudun 
Kauniainen. Entinen saarelainen on 
miettinyt, olisiko kehitys saattanut mennä 
toisinkin. 

Kun olet katsellut Säynät-
saloa Muuramesta, enti-
senä säynätsalolaisena, 
miten näet taustat näiden 
kahden alueen erisuun-
taiselle kehitykselle?

Säynätsalon sijainti, pinta-
ala ja elinkeinorakenteen yk-
sipuolisuus kääntyivät vuosi-
en varrella vahvuuden sijasta 
rasitteeksi. Samoin kuin jon-
kinlainen asenteiden jäyk-
kyys, sekä usko entisten aiko-
jen ja hyvinvoinnin säilyvyy-
teen. Muuramelaiset ’lande-
paukut’ herätettiin yhdessä 
vaiheessa puhaltamaan yh-
teiseen hiileen kunnan par-
haaksi.
Millaisena näet Säynätsa-
lon imagon Muuramessa, 
eri tahoilla? Syntyperäis-
ten muuramelaisten ja 
uusmuuttajien välillä lie-
nee suuri ero. 

Vanhoilla on vielä muis-
toissa Säykki työllistäjänä, 
mutta uudet eivät Säykin en-
tisestä erikoisuudesta tiedä 
tuon taivaallista. Lisäänty-
vä liikenne Säykistä Muura-
men palveluihin näkyy, ja on 
pantu merkille – milloin siu-
nauksena, milloin riesana. 

Säykkiläisten kohtaloa 
muuttua maiseman kaupit-
telijoiksi surkutellaan silloin 
tällöin. Palveluiden tasoa 
ja löytymistä myös vertail-
laan. Usein täällä huokais-
taan helpotuksesta, kun to-
detaan mitä palveluja meil-
lä on säilynyt ja Säynätsalol-
ta hävinnyt.

Bussi 21 on muuramelai-
sille ”pakkolenkki” Säy-
kin kautta. Mutta ilmei-
sesti harvoin te täällä au-
tosta laskeudutte. 

Bussit kulkevat ja kuljet-
tavat väkeä mutkien kautta 
kaupunkiin. Kaupunkiahan 
se Säykkikin on, vaikka sin-
ne on harvoin asiaa, jos kos-
kaan. En kyllä itse muista, 
milloin olen viimeksi bussil-
la kulkenut. Bussikyydeistä 
nautin vissiin tarpeeksi, kun 
kahdeksan vuotta Keljon lin-
ja kuljetti kouluun Jyväsky-
lään ja iltapäivällä takaisin.

Säykissä on ainakin Säynät-
salo-päivät, Juurikka, AaBa-
kery ja pari keskenään tap-
pelevaa pitseriaa. Ja tietysti 
upea Muuratsalo jylhine mai-
semineen. Mutta riittääkö se?
Muurame on monille vä-
hän ”Jyväskylän Kauniai-
nen”. Mutta veroprosentti 
on kyllä yllättävän korkea. 
Miten kommentoit kuntasi 
palvelutasoa? Napistaanko 
mistään? 

Muuramen asema Jyväs-
kylän reikäleivässä herättää 
intohimoja. Jopa Muuramen 
muuttamista kunnasta itse-
näiseksi kaupungiksi on uto-
pioitu. Se nyt taisi olla vain 
demareiden märkä uni, jo-
ka kuivatettiin onneksi sa-
man tien.

Veroja maksamme kuin 
kaupungissakin, mutta voi-
si kai sanoa, että omaksi hy-
väksemme. Uuden aluehal-
linnon aloittaessa on vaara, 
tai jopa varmaa, että Muu-
rame tulee taas jonkin ver-
ran häviämään. Miten käy 
Muuramen Hyvinvointi lii-
kelaitokselle ja miten kus-
tannukset muuttuvat? Saa-
tetaan taantua entisen yh-
teistoiminta-alueen tasolle, 
ja joutua kasvavan maksajan 
rooliin. Siitä taas säykkiläi-
sillä ei ole pelkoa. Vai onko?

Muuramesta tehtiin digi-
todellisuuskin. Kerran olen 
kurkistanut, ja yrittänyt olla 

putoamatta kartalta. Kai se 
ulkopuolisista kiinnosta-
va on, mutta kyllä Muura-
me, niin kuin Säykkikin, li-
venä koettuna paremmal-
ta näyttää.
Millainen Muurame on 
yhteisönä?

Muuramelaiset ovat kä-
sittääkseni varsin hyvin ver-
kostoituneita. Vuorovaiku-
tuksen toimivuuden osoi-
tus on aika vähäinen julki-
nen torailu.

Yhdistyksiä, järjestöjä, har-
rastuspiirejä, työpaikkoja riit-
tää teollistuneessa maalais-
maisemassa. Aktiiviset ihmi-
set kokoontuvat milloin min-
kin asian ympärille, jolloin 
ajatukset ja ideat siirtyvät pii-
rien sisältä yhteisön hyväksi.
Muuramessa on ”kyliä”, 
ovatko ne kuinka omalei-
maisia?

Säykissä on kolme saarta ja 
osa Kinkomaata. Muurames-
sa kyliä on, miten sen halu-
aa laskea, toista kymmen-
tä kylää. Kinkomaa, Ran-
nankylä, Isolahti, Niittyaho, 
Vihtalahti, Saarenkylä jär-
jestävät omia tapahtumia. 
Valtakunnallisiakin löytyy, 
kuten esim. musiikkitapah-
tuma Naamat Rannankylän 
kesässä. Keskusta laajasti kä-
siteltynä on vähän jäsenty-
mätön möhkäle.
Jos ajattelet lapsuutta ja 
nuoruutta Säynätsalos-
sa, antoiko se jotain hyviä 
eväitä myöhempiin tar-
peisiin, vai haittasiko? 

Säykki opetti yhteisölli-
syyttä. Otetaanpa esimerk-
ki asuintalo Välilästä: Kym-
menen kattilakuntaa ja kai-
kista ansiotyöläiset tehtaal-
la. Pihassa nassikat puuhaa-
massa, mitä milloinkin. Ei 
kuitenkaan ilman valvovia 
silmiä. Aina oli joku, joka 
puuttui tilanteeseen tarvit-
taessa, ja riippumatta kenen 
penskoista oli kysymys. Tie-

tysti se, että kaikki tunsi toi-
sensa kaikkialla saarilla, tai 
ainakin melkein, teki olon 
omalla tavallaan turvallisen 
kontrolloiduksi.

Kiusaaminen ja nimittely 
kuului säykkiläisyyteen. Oli-
siko ollut ketään, jolla ei jon-
kinlaista lempinimeä ollut. 

Hyvänä siedätyshoitona se 
toimi myöhäisempää elä-
mää ajatellen.

Kirjasto oli mielipaikkoja-
ni ja opetti ahmimaan kirjo-
ja, oppikirjojen kustannuk-
sella osittain.

Pohjanmaan pojan saari-
elämä opetti uimaan ja an-
toi ainoat maisterinpape-
rit. Samoin se opetti, että 
kun järvestä puhutaan, se 
on Päijänne.

Urheilu ja liikunta tulivat 
tutuiksi Säykissä monipuo-
lisen tarjonnan avulla. Poli-
tiikka ei ole oikein ollut mi-
nun juttuni. Kahden punai-
sen riitelyä ja asemasotaa ai-
na ihmettelin.

Pari ihmistä on jäänyt mie-
leen Säykin parantajana. 
Ilkka Paunio uudisti ham-
mashoidon ja Tauno Laine 
Harjavallasta tuli ohjaamaan 
nuorisoa. Enkä suinkaan ole 
Arvo Vehviläistä unohtanut. 
Lääkäri ja sikari, mies nielu-
risaleikkauksen ja katken-
neen sormenpään korjauk-
sen takana. Ja Leo Ilannne 
toi väriä Ison Saunan lautei-
den keskusteluihin ja kilpai-
lua vähittäiskauppaan.
Äitisi Ilmi Pieniluoman 
kenkäkauppa kuului saa-
ren erikoisliikkeisiin. 
Kommentoitiinko yrittä-
järoolia miten kotona?

Kenkäkauppa aloitti toi-
mintansa kunnantalon poh-
jakerroksessa Marjalan puo-
leisessa kulmahuoneistos-
sa. Kun Säästölästä vapau-
tui paikka, äiti muutti sinne. 
Toinen huoneisto kunnanta-
lon puoleisesta päädystä lu-
kien. Siinä hän oli hamaan 
eläkkeelle siirtymiseen asti. 
Marjamäen Eila taisi jatkaa 
hetken aikaa.

Yrittämisestä ei koto-
na juurikaan keskusteltu. 
Muuten suhtautuminen oli 
tyypillisen säykkiläistä: aat-
teelle vihkiytyneet asioivat 
neutraaliksi kokemassaan 
puodissa, ja muut aina tar-
peen sattuessa. Sopimuksia 
oli myös tehtaan kustanta-
mien jalkineiden myynnis-
tä. Isää ne kateelliset tuppa-
sivat nälvimään, ja porvarik-
si tai kauppaneuvokseksi ni-
mittelemään vaikka yrittäjä 
oli äitini.
Jos historia olisi men-
nyt toisin, eli Säynätsalo 
ja Muurame yhdistyneet 
tms, millaiseksi kuvitteli-
sit Säynätsalon tilanteen?

Tuota yhdistymisen mah-
dollisuutta ja toimivuutta 

olen monesti miettinyt. Sil-
loin kun Säykki käpertyi kau-
pungin sylikoiraksi, Kinko-
maalla väännettiin vitsiä tie-
tullista. Se johtui vilkastu-
neesta autoliikenteestä Lin-
nunlaulun risteyksessä. Vie-
lä 70-luvulla karttoihin mer-
kittyä Kinkomaan ohitustie-
tä ei koskaan rakennettu, ja 
lisääntyvää liikennettä Säy-
nätsalontiellä vain piti sietää.

Säynätsalon teollisuutta 
yhdistyminen tuskin olisi 
pystynyt säilyttämään. Pal-
velujen jatkuvuus olisi var-
maan puhuttanut toisenkin 
tupaillan verran. Ja olisiko 

säilynyt sittenkään. Sekin tu-
li mieleen, että eihän säykki-
läisille Muurame kelvannut 
silloin 100 vuotta sittenkään, 
niin että olisiko sitä tykkäystä 
riittänyt 30 vuotta sitten sen 
enempää.

Muurameen mahdollinen 
liitos olisi saattanut vaikuttaa 
enemmän. Ehkäpä jarrutta-
en, kun saarien olot ja tar-
peet olisi pitänyt ottaa huo-
mioon ja tyydyttää.
Joku andekdootti saarilta?

Vanha sanonta Riennon 
potkupallopelistä oli, että jos 
vaikka peli hävitään, niin rä-
nääminen ainakin voitetaan.

”  Nimittely kuului 
säykkiläisyy-
teen. Siedätys-
hoitoa elämää 
ajatellen.”

”  Vanhoilla on 
muistoissa 
Säykki 
työllistäjänä, 
mutta uudet 
eivät Säykin 
entisestä 
erikoisuudesta 
tiedä.”

Voi pojat, jos 
tietäisitte…
Vanhempani Toivo ja Ilmi olivat töysäläisiä Etelä-
Pohjanmaalta. Minä kävin syntymässä Lapualla. Äi-
ti oli silloin patruunatehtaalla töissä. Alavudelle ra-
kennetusta rintamamiesmökistä lähdettiin leivän 
perään Säynätsaloon olympiavuoden paikkeilla.

Aloitin kansakoulun Lehtisaaressa Annikki 
Tuomisen luokalla. Asuntona oli silloin Kohvakan 
rantamökki saaren pohjoisrannassa. Tehtaan asun-
to järjestyi Paatelan yläkerran hellahuoneesta, ja 
koulu vaihtui Säynätsalon puukouluun. Se palaa pä-
rähti kesken kevätlukukauden1953 ja sitten oltiinkin 
kouluevakossa, ensin kunnantalolla ja sitten Leh-
tisaaressa. Lossi vei ja lossi toi. Voi sitä onnea, kun 
Säykin uusi koulu valmistui ja päästiin uusiin tiloi-
hin. Nyt niistäkään ei ole kuin muisto jäljellä.

Kaksi huonetta järjestyi Välilästä ja sinne muutet-
tiin, yhdeksän muun ruokakunnan naapuriksi.

Isä sahasi vaneria tehtaalla ja äiti perusti Säynät-
salon kenkäkaupan 50-luvun loppupuolella, suuta-
rin tytär kun oli. Isäkin neuloi ennen sotia lapikkaita 
Töysän kenkätehtaalla, niin että tuttu oli ala.

Kansakoulun viidenneltä pääsin Norssiin ja sitä 
tahkoamista piisasi täydet kahdeksan vuotta. Kirjoi-
tukset päätteeksi ja armeijaan Haminaan. Ilmavoi-
miin kävin pyrkimässä ja sain olla molemmat päivät 
eli testit loppuun hyväksytysti. Harmittaa, kun mei-
tä oli melkein tuplasti enemmän kuin koulutuspaik-
koja. En päässyt seuraamaan Ikos-Ekin jalanjälkiä. 
Kyllä silloin Käpylässä asujaa harmitti.

Vaimoehdokas oli jo löytynyt Muuramen puolel-
ta ja se vaikutti valintoihin. Vihille ja muutto Rau-
anlahteen (1966) ja sieltä Kinkomaalle. Töihin ja 
tienaamaan piti päästä lyhyen kaavan mukaan. Siis-
pä kauppaopistoa ja Markkinointikoulua ja sitten 
hommiin. Jyskän Valmet, SOK Vaajakosken tehtaat, 
Enso Vaajatalot, Oron rautakaupan monipolviset 
vaiheet ja kehitysasteet Starkiksi. Siinä sujahti reilut 
30 vuotta monenlaisissa ostotehtävissä.

Varsinaista rakentavaa työtä edustaa omakotitalo 
Kinkomaalla (1972), Poronvasan mökki ja omako-
titalo Tikkalankylällä, Muuratjärven tuolla puolel-
la (1999). Muistoja kaikki vain. Kerrostalossa niille 
on käyttöä.

Aaro Pieniluoma

Aaro Pieniluomalla 
on vahva 
Säynätsalo-tausta. 
Lähes koko 
aikuisiän hän on 
tarkastellut saaria 
Muuramen puolelta.
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TEKSTI: JUHANI NIINISTÖ

Avajaispäivänä kouluista oli tultu pai-
kalle ihan luokittain. Juhlajunaksi va-
littu punainen DM-9 -yksikkö viipyi 
Säynätsalossa muutaman tunnin. Si-
nä aikana vaihtuivat myös silloisten 
kolmen tehtaan ja sahan vuorot, jo-
ten junan näki arviolta pari tuhatta 
säynätsalolaista.

Rautatietä oli odotettu jo 1910-lu-
vulta lähtien. Ensimmäisen suunni-
telman mukaan rata olisi seurannut 
Päijänteen rantoja, Keljonlahdelta. 
Sitten ei vuosikymmeniin tapahtu-
nut mitään, mutta kun maantiepen-
ger Kinkomaalta valmistui 1946, sen 
siltaosuuden kestävyys jo mitoitet-
tiin junille. 

Junaa oli suurena visiona opetettu 
Säynätsalon kouluissa vuosikymme-
nestä toiseen ja annettu piirustusteh-
täväksi ”Säynätsalon rautatieaseama”. 
Pääsaaren koulua käynyt kertoi, että 
siellä asemarakennus tuppasi usein 
muistuttamaan Kinkomaan puolen 
Kortteisten taloa, joka vähän näytti-
kin perinteiseltä suomalaiselta rauta-
tieasemalta. Ja näyttää yhä, jos katsot-
te sinne oikealle taloa ohittaessanne.

Laki Jyväskylän-Jämsänkosken rau-
tatiestä annettiin 13.1.61. Säynätsa-
loon saakka rata saatiin valmiiksi 
siis yhdeksässä vuodessa. Osuuden 
pituus oli 14.3 km, siitä tunneleissa 
yli neljännes.

Tuskin kukaan silloin pystyi ku-
vittelemaan, että vajaan neljännes-
vuosisadan jälkeen rautatieliikenne 
lopetettaisiin. 

Päinvastoin, juhlapuheissa saaren 
edustusravintolassa, Konttorin Ker-
holla, ihmeteltiin, kuinka tehtaat yli-
päätään olivat tulleet toimeen ilman 
rautateitä.

Aiempi Säynätsalon paikallisjohta-
ja ja silloinen Enso-Gutzeitin puute-
ollisuuden johtaja Erkki Enervi pohti 
puheessaan, miten ”Parviaisen teh-
taiden kokonainen teollisuus olisi 

yleensä voinut kehittyä ja toimia, ellei 
sitä vihdoin viimeinen olisi kytketty 
valtakunnan rautatieverkkoon”. Rau-
tatie olisi nyt myös kehityksen tae, us-
kottiin. Säynätsalon liittäminen rata-
verkkoon mahdollistaisi ”tasapäisen 
kilpailuaseman alueen muitten teol-
lisuuslaitosten kanssa”, Enervi totesi. 

Paluumatkalle saattoivat mennä 
myös tavalliset säynätsalolaiset, ihan 
ilmaiseksi. Tiedossa ei ole, kuin-
ka paljon saarelaisia junaan nousi. 
DM-9:ssä oli parisataa paikkaa toi-
sessa luokassa. Kolmisenkymmen-
tä ensimmäisen luokan paikkaa oli-
vat kutsuvieraiden käytössä. 

Junan seisoessa saarella sinne nou-
sivat Säynätsalon Kerhon tarjoilijat 
valmistelemaan paluumatkan viihty-
vyyttä. Koska DM-9:ssä ei ollut varsi-
naista keittiötä, tarjottimet olivat vii-
meisen portaikon lattialla ja tuoleil-
la odottamassa. Ulkona pakkasessa 
säynätsalolaiset katselivat avoimesta 
ovesta valmiiksi kaadettuja juomia.

Matkalla Jyväskylään saattoi naut-
tia ainutlaatuisesta kokemuksesta 
”koko rahan edestä”. Koska rata oli 
juuri valmistunut, junan enimmäis-
nopeus oli 30 km/t eli matka Jyväs-
kylään kesti vajaan tunnin. 

Rautatien valmistumiseen 1970 
saakka tavara oli tullut ja mennyt 
saarille joko autoilla (aiemmin he-
vosilla) tai vesiteitse. Vuoteen 1964 
saakka hinaaja Joh Parviainen vei 
Lahteen kerralla jopa kymmenkun-
ta suurta proomua. 

VR ja UPM lopettivat 
”yksissä tuumin”, 
rekkaralli alkoi
Kun Enso-Gutzeit oli myynyt Säy-
nätsalon vaneritehtaan Schauma-
nille, uusi omistaja otti varsin pian 
kriittisen asenteen rautatiekuljetuk-
seen. Säynätsalon ratapihalla vaunu-
ja siirrellyt järjestelyveturi Otso myy-
tiin. Se lähti Tallinnan öljysatamaan 

järjestelytehtäviin. 
Sittemmin pian osaksi UPM-yh-

tiötä sulautuneen uuden omista-
jan ja VR:n hintaneuvottelut olivat 
tietenkin liikesalaisuuksia. VR oli jo 
muuttunut virastosta valtion liikelai-
tokseksi, eikä mitään julkisuusvelvo-
tetta ollut. Rautatien käytön lopetta-
mishankkeen käsittely julkisuudes-
sa ei ollut kummankaan osapuolen 
etujen mukaista. 

VR ja UPM luopuivat Säynätsalon 
rautatiestä ”yksissä tuumin”. VR nä-
ki, että Säynätsalon pistoraide hait-
tasi liikennettä. Kun juna oli menos-
sa tai tulossa Säynätsaloon, Jämsän 
suunnasta tulevan liikenteen oli odo-
tettava, ja tämä heikensi koko osuu-
den joustavaa käyttöä. VR alkoi myös 
tuolloin hahmottaa omaa rooliaan 
yleisesti kuljetusyrityksenä, oli se sit-
ten rautateitse tai kumipyörillä. Tie-
toja neuvottelujen rahasummista ei 
ole, mutta aikanaan vaikutti siltä, että 
VR tarkoituksella hinnoitteli itsensä 
ulos ja siten lopetti Säynätsalon rau-
tatien käytön

Rautatien hiljennyttyä alkoi ras-
kas rekkaliikenne sekä Muuramen 
keskustan että Kinkomaan suuntiin. 

Yhtään suurta onnettomuutta ei 
saarten junattomina loppuvuosi-
kymmeninä, tehtaan loppumiseen 
saakka, sitten kuitenkaan sattunut. 
Ei siis tullut sitä uutista ”koululais-
bussin ja rekan vakavasta törmäyk-
sestä”, jota itsekin toimittajan roolissa 
ounastelin. Mutta hermoille käynei-
tä tilanteita aivan riittävästi.

Matkailuliikenne antoi 
elämyksiä tuhansille
Matkustajajunat olivat Säynätsalon 
radalla harvinaisia. Poikkeuksena 
useana vuonna 80-luvulla oli mah-
dollista tehdä kesäsunnuntaisin ”ju-
na-laiva” -matka Säynätsaloon. Hil-
denin varustamon ja VR:n yhteistyö-
nä matkustajajuna ajoi lautatarhan 

Tänä vuonna kevyen 
liikenteen väyläksi 
muuttuva ratapenkka 
toi 1970 Säynätsalolle 
vuosikymmenten 
haaveiden täyttymyksen, 
rautatien. Avajaispäivä 
8.1.1970 oli saarten 
suurin kokoontuminen 
koskaan. Mutta 90-luvun 
puolivälissä sitten viimeisen 
kerran tavarajuna 
lähti Säynätsalosta. 
VR ja tehdasyhtiö UPM 
lopettivat liikenteen vähin 
äänin. Päivää ei kerrottu 
etukäteen. Mutta siihen 
välille jäi neljännesvuosisata 
rautatietä, jolla 1980-luvulla 
oli myös matkailullinen rooli, 
kun Hildenin varustamo 
tarjosi juna-laiva-juna 
-paketteja Säynätsaloon. 
Tervetuloa lukemaan 
Muurame–Säynätsalo 
-rautatien historiasta

Kevyen liikenteen 
väylä on muisto 
Säykin suuresta 
unelmasta
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laiturin tuntumaan. Siellä matkus-
tajat vaihtoivat laivasta junaan tai 
päinvastoin. 

Säynätsalon junana palveli Jyväs-
kylään sijoitettu, aktiiviliikenteestä 
poistettu DM-9 -runko, samanlai-
nen kuin oli ollut vuoden 1970 juh-
lajuna, mutta ei sama yksilö. Yksi 
sen vaunuosastoista oli mm sisus-
tettu lasten leikkitilaksi, nykyisten 
IC-vaunujen malliin.

 

Rauanlahden vaihdemies 
kummituksena
Junamatkan tarina lapsille kertoi 
”Satasarvisen kummituksesta”, jo-
ka söi kiviä. Tunneliin ennen Rau-
anlahtea oli yhteen väistösyven-
nykseen kyhätty jonkinlainen maja, 
jonka hitaasti ajavasta junasta saat-
toi nähdä. VR:n henkilöstön piirissä 
säilyneen tarinan mukaan Rauan-
lahden vaihdemies oli joskus myös 
pukeutunut kummitukseksi. Vaih-
detta pääraiteelta Säynätsaloon ei 
ollut tuolloin vielä automatisoitu 
kauko-ohjaukseen, vaan vaihteen 
käänti ihminen. 

Juna ajoi läpi tehdasalueen lähel-
le nykyistä Pelastusasemaa. Lähes 
siihen kohtaan, missä on valmis-
tumassa uudisrakennus Aalto-pa-
nimolle. Sieltä matkustajat käveli-
vät entisen lautatarhan laiturissa 
odottaneeseen ss Suomeen. 

Säynätsaloon tehtiin myös char-
ter-junamatkoja yritysten tarpeisiin. 
Jutussa on kuvituksena kiskobussi 
Saunatien varrella. 

 Kiskobussi, eli 1950-luvun 
”lättähattu”, on tuonut charter-
matkalla jonkin yrityksen 
sidosryhmän Säynätsaloon. 
Tämä oli yksi viimeisistä 
matkustajajunien käynneistä 
Säynätsalossa. Juna-laiva 
-matkat olivat loppuneet jo 
80-luvun puolella. Kiskobussien 
kuvat: Juha Parkkosen arkisto.

 Juhlajuhla on saapunut 
ja kutsuvieraat siirtymässä 
konttorille. DM-9 oli yli neljä 
metriä korkea ja kolmen 
vaunun yhteispituus 78 metriä. 
Säynätsalon juhlamatkan 
tehnyt yksikkö 5121 on toinen 
nykypäiviin säilyneistä, ja 
oli ainakin vielä muutama 
vuosi sitten Haapamäen 

veturimuseossa. Kuvalähde: 
Enso-Gutzeitin henkilöstölehden 
kansi. 
 Liki tuhat säynätsalolaista oli 
pakkassäässä saapunut paikalle 
todistamaan junan saapumista. 
Kuva on otettu saapuvan junan 
ikkunasta. Juhlajuna viipyi 
kuidun varaston kulmalla nelisen 
tuntia ja palasi Jyväskylään 

viiden maissa. Kuva on julkaistu 
Säynätsalo-lehdessä.  
 Kiskobussin matkustajat 
siirtyvät bussiin ja palaavat 
Jyväskylään. Kuva: Juha 
Parkkosen arkisto.
 SS Suomi odottamassa 
matkustajia lautatarhan laiturilla 
juna-laiva-juna -matkojen 
vuosina. Kuva: Jarkko Mänttäri.

 Laivan henkilökunta loi 
tunnelmaa pukeutumalla 
merirosvoiksi. Kuvassa ylhäällä 
komentosillan kaiteeseen 
nojaamassa näkyy itse laivuri 
Hannu Hilden. Hän oli ideoinut 
juna-laiva-juna -matkat 
Säynätsaloon, mutta konseptin 
kehittämiseen osallistui myös 
innostuneita rautatieläisiä. Kuva: 

Jarkko Mänttäri.
 Juna-laiva-juna -matkoilla 
käytettiin samantyyppistä DM-9 
-junaa kuin avajaismatkalla, 
mutta kyseessä oli eri runko. 
Sen kylkeen oli maalattu 
kummitusaihe. Kuva: Jarkko 
Mänttäri.
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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
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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 €)

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

JATKOA SIVULTA 2 Jyväskylän seurakunnassa 
liberaalit vaikuttajat (määritelmä on oma-
ni) ovat pitemmän aikaa ajaneet sitä, että 
verovaroista ei kuitenkaan tuettaisi lähe-
tysjärjestöjä, joiden ”toiminta-arvoissa on 
epätasarvoisia rakenteita”. Tehdyissä aloit-
teissa niihin luetaan Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys (SLEY) ja Kansanlä-
hetys. Lisäksi aloitteissa on mainittu, että 
”asiaa tulisi selvittää myös lähetysjärjestö 
Kylväjän kannalta”. 

Sen lisäksi, että järjestöt eivät hyväksy 
papeiksi naisia, ne eivät yleensä ota työn-
tekijöikseen seksuaali- tai sukupuolivä-
hemmistöjä.

Täällä Jyväskylässä yritykset tasa-arvomie-
lisyyden toteuttamiseksi käytännössä ovat 
kuitenkin luottamuselimissä kaatuneet se-
kä neuvostossa että valtuustossa. Vuoden 
aikana mm. jäi toteutumatta aloite, että Jy-
väskylän seurakunta edellyttäisi tukemal-
taan lähetystyöltä sitoutumista yhdenver-
taisuuteen.

Erimielisyys ulottuu myös Säynätsa-
loon. Toistaiseksi ratkaisevassa kirkkoval-
tuuston käsittelyssä viime vuonden lopulla 

liberaalien mukana äänesti Eila Tiainen. 
Toinen säynätsalolainen kirkkovaltuutettu 
oli vanhoillisia myötäilleessä enemmistössä. 

Vaaliliittojen epämääräisyys on ollut – il-
meisesti yhä on – seurakuntavaalien outo il-
miö. Tavalliselle äänestäjälle ei joku ”seura-
kuntaväen vaaliliitto” sano yhtään mitään. 

Tässä kohdin tällainen aluelehti voi sel-
keyttää ja varmistaa viestintää, esimerkik-
si tekemällä kiertohaastatteluja, joissa eh-
dokkaiden kantoja keskeisiin asioihin voi-
daan tivata. 

Tämän lehden päätoimittajana, ja aiem-
pana avustajana, olen edelleen sitä mieltä, 
että kirkon luottamusmiestason toimintaa 
ei pidä seurata yhtä tarkasti kuin meille kai-
kille kuuluvaa kunnallispolitiikkaa. Säynät-
salossa tuoreen tiedon mukaan veronamak-
sajista 52 prosenttia on kirkollisverovelvolli-
sia. Mutta kysymyksissä, joissa kirkon kan-
ta tai sen piirissä de facto sallittava toimin-
ta voi olla ristiriidassa Suomen lain kanssa, 
luottamusmiesten toimintaa tulee seurata. 
Ja ennen vaaleja tukea kansalaisten mah-
dollisuuksia ottaa selvää. Jos joku haluaa 
pitää lyhtyään pimeänä, se voidaan kertoa. 

Muuramelaisille taustaksi
Kun tätä Säynätsalon Sanomien numeroa 
jaetaan myös Muuramessa, kerrottakoon 
että Säynätsalon seurakunta jatkoi vuoden 
1993 kuntaliitoksesta huolimatta itsenäise-
nä, ihan vuoteen 2005 saakka. Silloin hal-
linnolliset syyt johtivat sulauttamiseen Jy-
väskylän seurakuntaan. Säynätsalo on sit-
ten ollut alueseurakunta, viime aikoina yh-
dessä Keljonkankaan kanssa. 

Mutta vireillä olevassa Jyväskylän 
seurakunnan rakennusuudistuksessa 
”seurakunta”-nimitys ilmeisesti jää vain 
koko seurakunnan käyttöön. Säynätsalos-
ta tulisi lähikirkko. 

Hieman paradoksaalisesti nimen ”Säy-
nätsalon seurakunta” kantajaksi jää yhä 

Jehovan todistajien paikallnen yhteisö, 
joka käyttää tuota nimeä. Sen toimitila 
on Kinkomaalla, osoitteessa Keskuskuja 6.

Itsenäisellä Säynätsalon evl-seurakun-
nalla oli aikanaan kaikenlaista yhteistyötä 
Muuramen kanssa, taisi olla yhteinen ta-
louspäälikkökin sen jälkeen kun joku yh-
tiön toimihenkilö ei enää hoitanut seura-
kunnan rahoja konttorilla sivutoimenaan. 
Kun sekä Säynätsalo että Muurame olivan 
yhden papin seurkuntia, papit sijaistivat 
toisiaan. Niinpä teologisesti joskus vaikea-
selkoisen kirkkoherra Nuottamon loma-ai-
koina kuultiin Säynätsalossa kansanlähei-
sempää Muuramen kirkkoherra Rautasta. 
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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

Lataa sovelluksemme
Sovelluskaupastasi!

Pizzat alkaen

9€

Nälkä?
Tilaa nyt!

050-300 1297
LOUNAS TARJOUS

Arkisin klo.10.30-14.00

kotimaiset 
raaka-aineet

0,33l juoma ilmaiseksi

 Tarjous voimassa 30.4. saakka.

 kun tulet paikanpäälle.

Tarjous 

Parviaisentie 5,
40900 Säynätsalo

ma - la 10:30 - 21:00
Su 11:00 - 21:00 
-

sis. 0,33l limsa, salaatti, ja kahvi 

www.pizzeriamax.fi
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PIZZA KUUMANA

KOTIOVELLE!
Tiesitkö, että voit tilata oman suosikkipizzasi kuumana ja herkulli-
sena omalle kotiovellesi asti? Kirjaudu siis osoitteessa kotipizza.fi, 

niin saat nyt ilmaisen kotiinkuljetuksen. Ei huono. Ei lainkaan.

Tilaa verkkokaupasta kotipizza.fi.  
Uunimme ovat tulikuumina.

Kampanja-aika 10.-23.8.2020.

www.kotipizza.fi

Kotipizza Kotipizza Prisma Palokka

Puh. 050 329 6725
Avoinna: ma–su 10.30-21.00

Palokanorsi 1, 40270  JYVÄSKYLÄ

Kotiinkuljetus tilaukset ma-la 20.30 ja su 19.30 mennssä

Kotipizza Muurame
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Puh.0400420409
Avoinna: ma-la 10.30-21 Su 12-20
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SÄYNÄTSALO
Saarnatie 

Pelisilmän hartaushetki to 25.10. klo 12 Säynätsalon 
päiväkeskus. 
Yhteiskristillinen rukouspiiri to 25.10. klo 18 seurakun-
takoti.
Messu su 28.10. klo 10 kirkko. Rippikoulun ensimmäinen 
starttipäivä leirit 511 ja 513.
Neulaset-kuoron harjoitus ke klo 18 seurakuntakoti. 
Neulaset laulaa hengellistä musiikkia monipuolisesti pe-
rinteisestä gospeliin. Tied. p. 040 684 2050.
Syysillan konsertti Kyösti Kytöjoki ja Andras Szabo su 
28.10. klo 18.30 seurakuntakoti. 
Diakoniapäivystys ti ja to klo 9-11 seurakuntakoti. Apua 
ja tukea henkiseen, hengelliseen ja taloudelliseen hätään.
Mahikset vertaistukiryhmä mielenterveyskuntoutujil-
le ma 29.10. klo 13 seurakuntakoti. Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen: ryhmänvetäjä Leena p. 045 633 6149.
Lähetyksen rukouspiiri su 28.10. klo 18 Valtterintie 1 
B 13, Merja Valkola. Keskustelua ja rukousta lähetyksen 
hengessä, Merjan kodissa. 
Miestenpiiri su 28.10. klo 18 seurakuntakoti.
Avoin raamattupiiri ti 30.10. klo 18 seurakuntakoti.
Olohuone ke 31.10. klo 13 seurakuntakoti.
Perhekerho to klo 9.30-11.30 seurakuntakoti.
Pyhäkoulu to 25.10. klo 18.30 seurakuntakoti. Lasten 
oma hetki Raamatun sanoman äärellä, rukousta, hiljenty-
mistä, musiikkia, askartelua sekä yhdessäoloa.

KELJONKANGAS – NEULASKOTI
Pihkatie 4

Toivon torstai to 25.10. klo 18.30. Lasse Pesu, Jumalan 
lapset maailmassa, Lauluryhmä Ester. Tilaisuuden jälkeen 
iltatee. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun 
ja rukoukseen. järj. Jyväskylän seurakunta, Suomen 
Raamattuopisto, Agricola opintokeskus.
Neulasmessu su 28.10. klo 16. Musiikkiryhmä: At 
Father’s Resting Room.
Diakoniapäivystys ti klo 9-11. Vastaanotto ajanvarauk-
sella: elina.fuchs@evl.fi, puh. 050 549 7015.
Diakonian ruokailu ti klo 12-13 Tied. p. 050 549 7105, 
elina.fuchs@evl.fi.
Neulaskodin olohuone ke klo 13. Tule mukaan ja tutus-
tu naapureihin rennosti ja mukavassa seurassa. Tied. p. 
050 549 7105, elina.fuchs@evl.fi.
Taaperokerho ma klo 9.30-11.30, 0-2 vuotiaille vanhem-
pineen.
Vauvaryhmä ti klo 10-11.30. Ensimmäisen lapsen saa-
neille. Tied. p. 050 442 0198.
Lapsiparkki ke klo 14-16. Ilmoittautuminen seuraavan 
viikon lapsiparkkiin maanantaihin klo 12 mennessä säh-
köpostilla niina.ruuska@evl.fi.
Perhekerho pe klo 9.30-11.30.
Muskarit tiistaisin, lisätiedot Jenni Jurva p. 050 340 
9898.
Pyhäkoulu su 28.10. klo 16. Lasten oma hetki Raamatun 
sanoman äärellä, rukousta, hiljentymistä, musiikkia, as-
kartelua sekä yhdessäoloa.

Katso kaikki tapahtumat: www.jyvaskylanseurakunta.fi
Nuoret: www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi./nuoret
Kouluikäiset: www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kou-
luikaiset.

Numero 24 • 2017 Säynätsalon Sanomat 7

KALENTERISTA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 17.12. klo 10 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Kirkkokahvit.
Lasten joulukirkko ma 18.12. klo 9, 9.45 ja 10.30 Neulaskoti,
Jurva, Matti Mertanen.
Lastenjoulukirkko ti 19.12. klo 9, 9.45 ja 10.30 Neulaskoti, Jurva,
Matti Mertanen.
Lastenjoulukirkko ke 20.12. klo 9 ja 9.45 kirkko, Jurva, Tahkola.
Joulukirkko ke 20.12. klo 12 kirkko, Väätäinen, Tahkola. Kaikille
avoin joulukirkko: klo 12.00 lauletaan joululauluja ja klo 12.30
ehtoolliskirkko.

Musiikkitilaisuudet
Lasten kauneimmat joululaulut to 14.12. klo 18 kirkko.
Kauneimmat joululaulut su 17.12. klo 16 kirkko.
Kauneimmat joululaulut su 17.12. klo 16 Neulaskoti.

Apua ja tukea tarvitseville
Diakoniapäivystys to 14.12. ja ti 19.12. klo 9-11 seurakuntakoti,
Saarnatie. Ajanvarauksella p. 050 598 0951, paula.kiviranta@evl.fi.
Mieltä painavat asiat, hengelliset asiat ja taloudellinen hätä.
Neulaskodin olohuone ke 20.12. klo 13-14.30 Neulaskoti.
Käsitöitä ja iloista kahviseuraa Keljonkankaalla! Tied: elina.
fuchs@evl.fi, p. 050 549 7015.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 14.12. klo 9.30 seurakuntakoti. Leikkiseuraa lapsil-
le ja juttuseuraa aikuisille.
Pyhäkoulu ja lasten kauneimmat joululaulut to 14.12. klo 17.30
seurakuntakoti.
Perhekerho pe 15.12. klo 9.30 Neulaskoti. Leikkiseuraa lapsille ja
juttuseuraa aikuisille.

Kouluikäisten toiminta netissä: www.jyvaskylanseurakunnannuo-
ret.fi/kouluikaiset.
Nuoret
Nuorten toiminta netissä: www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi./
nuoret.

Muuta
Joulumyyjäiset su 17.12. seurakuntakoti. Kauneimpien joululau-
lujen jälkeen n. klo 17.15.
Leivonnaisia, käsitöitä, hunajaa ym. Lisätiedot/pöytävaraukset
Paula Kiviranta p. 050 598 0951.

Seurakunta
suunnittelee
Lohikosken kirkon
purkamista

Jyväskylän seurakunta
haluaa selvittää, onko
Lohikosken seurakunta-
keskuksen (kirkon) pur-
kaminen mahdollista.
Purkuluvan hakemista on
käsitelty keskiviikkoillan
kirkkoneuvostossa.

Lohikosken seurakuntakeskus on
seurakunnan kiinteistöstrategian
mukaan listattu luovuttavien jouk-
koon, mutta myyntiponnistelut
eivät ole tuottaneet tulosta. Purka-
minen mahdollistaisi aiempaa pa-
remmin kiinteistöstä luopumisen,
tontin myynnin tai jalostamisen
muuhun käyttötarkoitukseen.

Purkuluvan hakeminen ei
tarkoita rakennuksen purkamis-
päätöstä. Se on tehtävä erikseen.
Kirkkoneuvosto on päättänyt
purkulupaprosessin mahdollisesta
käynnistämisestä keskiviikon ko-
kouksessaan.

Lohikosken seurakuntakeskus
on rakennettu vuonna 1966. Sen
käyttöä jouduttiin sisäilmaongel-
mien vuoksi rajoittamaan jo vuon-
na 2013 ja kaksi vuotta sitten se
jouduttiin sulkemaan kokonaan.

Seurakuntakeskuksen on suun-
nittellut Jyväskylän entinen kau-
punginarkkitehti Erkki Kantonen.

Jyväskylän seurakunnalla on
myös muita kiinteistöjä, joista
pyritään luopumaan. Esimerkiksi
Säynätsalon pappila on ollut pit-
kään myynnissä.

AVOINNA
MA-TO  10 - 17
PE  9 - 17
LA  9 - 15
SU  SULJETTU

PALVELUHAKEMISTO KERRAN KUUSSA
ALKAEN vain 29,50 € + alv (vakioilm. 2 x 20 mm)
SOITA 050 593 7550

Säykin Palvelut
Parviaisentie 6, Säynätsalo • www.saynatsalonapteekki.fi

Tervetuloa omaan lähiapteekkiin! 

Salen yhteydessä 
Palvelemme 
ma-pe 9-18 ja la 10-15

• Hoitopalvelut
• Kodinhoitopalvelut

• Asiointipalvelut
• Talomiespalvelut

Sari Repo
Kortepellontie 30, Säynätsalo

Puh. 044 9801105
www.kotipalvelurevonpesa.net

Daniel Katzia
teatterissa

Kun isoisä Suomeen hiihti on
Daniel Katzin esikoisnäytel-
mä, joka nähdään ensi-illassa
Jyväskylän kaupunginteatterin
suurella näyttämöllä 17.2.2018.

Kun isoisä Suomeen hiihti kertoo
juutalaissuvun värikkäistä vai-
heista Sari Kaasisen säveltämän
klezmervaikutteisen musiikin
vauhdittamana. Esityksessä ko-
rostuvat karnevalistinen leikkisyys
ja riehakkuus sivuuttamatta vakavia
teemoja, joita toinen maailmansota
tuo juutalaisyhteisölle.
Nuorena isoäiti Werana ja isoisä

Paikallistarjoukset vain Jyväskylän myymälässä, voimassa 17.12.2017 astiPaikallistarjoukset vain Jyväskylän myymälässä, voimassa 17.12.2017 asti

HANKKIJA JYVÄSKYLÄN
Joulukahvit 15.12. klo 9-17

Hankkija Jyväskylä Kuormaajantie 1
p. 010 76 85040
Avoinna ma-pe 8-17, la 9-14 

Merry Christmas
Amaryllis
Upea, joulunpunainen
väri, pysyy  matalana ja
kauniina.

8,90

Puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (alv 24 %)

Auringonkukan-
siemen linnuille 15 kg

11,50
(0,77 €/kg) Norm. 16,90 €

Joulutähti XL
punainen ja valkoinen.

12,90

Racing
Protein

21,-
(1,05 €/kg)
Norm. 25,70

Amaryllis ja
tähdet-istutus
Amaryllisistutus
tähtiruukussa.
Punaisena ja
valkoisena.

19,90

HYVÄ VALIKOIMA JOULUKUKKIA!

Hevosten
Mineral
Plus

19,90
(0,99 €/kg)
Norm. 25,70

PARAS PAIKALLISTARJOUS!

Joulupukki
paikalla

klo 12-16

Hankkĳa Jyväskylä kiittää asiakkaita kuluneesta vuodesta ja
toivottaa Hyvää Joulua ja menestystä tulevaan vuoteen!

Joulukaktuskulho

9,90

Saharisentie 6
40270 Palokka

Tilaukset
 050-337 6655

AITOA LAPIN
 

KELOA !
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JÄTKÄNKYNTTILÄ

15 €/kpl

Kaupunginarkkitehti Erkki Kantosen suunnittelema Lohi-
kosken seurakuntakeskus on joutunut purku-uhan alle.
Kuva Jyväskylän seurakunta.

Bennona vierailevat Arja Koriseva ja
Ari-Kyösti Seppo. Varttuneempana
pariskuntana nähdään Anneli
Karppinen sekä jäähyväisroolissaan
30 vuoden ja yli sadan produktion
jälkeen Jyväskylän kaupunginteat-
terista eläkkeelle jäävä Jouni Innilä.
 Esityksen taiteellinen suunnitte-
luryhmä: ohjaus ja dramatisointi
Tommi Auvinen (vier.), musiikki

ja laulujen sanat Sari Kaasinen
(vier.), koreografia Jouni Prittinen
(vier.), lavastus Karmo Mende,
pukusuunnittelu Tuovi Räisänen,
musiikin sovitus ja kapellimes-
tari Lasse Hirvi, äänisuunnitte-
lu Mika Filpus, valosuunnittelu
Jukka Väisänen, kampaukset ja
maskeeraus Minttu Minkkinen ja
Suvi Taipale.

SÄYNÄTSALON ALUESEURAKUNTA

Olavintie 1 B 14, 40270 Palokka

Hammaslääkäri lähelläsi
Matti Tuokko

040 487 1008

Erikoishammasteknikko
Kalevi Epäilys

0400 254 008
Jyväskylä, Seppälä, Vasarakatu 9 A. Puh. 045 346 7636.

Hammaslaboratoriopalvelut
Erikoishammasteknikko Sinikka Virtanen

www.jyvaskylanhammastekniikka.fi

Seuraava SÄYKKI-
lehti jo viikon päästä

1.11.2018
TILAA 050 5937550!

Hellää hammashoitoa
Hammaslääkäri Lina Reinyte
Aloittaa vastaanoton Jyväskylän Hammastekniikan
tiloissa 2.1.2018. Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat.

Jyväskylä, Seppälä, Vasarakatu 9 A. 
Puh. 0400 290 271.
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Kinkomaantie 140, SÄYNÄTSALO
P. (014) 374 1435 • Ark. 8–17, la 10-13

RENGASLIIKE

Rahoitus 1.9.–30.11. 
12 kk kuluton, koroton

Tervetuloa edullisille vanne- ja rengaskaupoille!

Ilman

ajanvarausta!

Jyväskylä: Palokan koulukeskus 
(Koivutie 5) la 27.10.2018 klo 16
TERVETULOA! Liput 10 € ovelta

Parviaisentie 6, Säynätsalo • www.saynatsalonapteekki.fi

Palvelemme ma-pe 9-18, la 10-15
Parvaisentie 6 (Salen kiinteistö)

Tervetuloa omaan lähiapteekkiin!

MULTIVITA 
PLUS 

Hinta 20 € 
(norm. 24.86 €)

Lähiapteekissasi tapahtuu
TO 8.11 klo klo 10-14 
Sydänpiirin sairaanhoitaja mittaa kolesterolia, veren-
painetta, verensokeria ja hemoglobiinia. Mittauksista 
peritään pieni maksu Sydänpiirille. Maksu käteisellä.

MA 12.11 klo 15-17  
Jyväskylän kaupungin liikuntaneuvoja mittaa kehonko-
ostumusta. Mittaus on ilmainen.

AQUALAN 
duo ja plus 
200g 10 € 

+ kaupan päälle
Aqualan 100g.

SÄYNÄTSALON ELÄK-
KEENSAAJAT. Syyskokous  
13.11.2018 klo 13  Kallesalilla  
Parviaisentie 3. Käsitellään  
Sääntömääräiset  Asiat. Paikalla  
Kunnantalon yrittäjä  Harri 
Taskinen.
Myyjäiset  27.10.2018 klo 
11-13  Kallesalilla.
Pikkujoulu 27.11.2018 klo 
15  Juurikassa.

JÄRJESTÖT

MYYDÄÄN

ENNAKKOMYYNNISSÄ!
Kerrostaloasunto Palokan 
keskustassa os. Saharisentie 
10, terveyskeskuksen vieressä.
3 h + k + s 76 m²
Lasitettu parveke, 4 krs., 
ikkunat kolmeen suuntaan, 
varasto ja kylmäkellari. 
Tiedustelut 
P. 0400 417 896

MUISTA 
VAALI-ILMOITTELU

Varaa ilmoitustilasi:
050-593 7550 / 050-463 2775

Seurakuntavaalit lähestyy... 

• Kodinhoitopalvelut
• Asiointipalvelut
• Talomiespalvelut
Sari Repo
Kortepellontie 30 | Säynätsalo  
 044 9801 105 | www.kotipalvelurevonpesa.net

Päijät-Kumi on vuonna 1991 perustettu perheyritys.  
Meillä on hyvä valikoimat renkaita ja vanteita heti varastossa.
(014) 3741 435 myynti@paijatkumi.fi (ma–pe 8–17)  
Härkökuja 7, 40530 Jyväskylä

Etsin vuokralle omakoti-, 
rivi- tai paritaloa  
Säynätsalosta tai Muuramesta. 
Olen ihastunut seutuun ja toivon 
muuttoa pääkaupunkiseudulta näi-
hin maisemiin. Olen vakituisessa 
työssä oleva raitis sähköinsinööri, 
jolla on luottotiedot kunnossa. 
Tarjoa rohkeasti – alustava mak-
simivuokra 800 €. Myös tontit ja 
remppakohteet kiinnostavat.
Hakan, 050 3164150  
haksu85@hotmail.com

Kolmannen polven 
säykkiläinen etsii  

taloa tai tonttia 
Päijänteen rannasta, 

omarantaisuus ei 
välttämättömyys, jos 

näköala järvelle. Myös 
huonokuntoiset rakennukset 

ja kesämökit kiinnostavat. 
Mahd. vaihdossa annetaan 
kerros- tai rivitaloasunto. 

Otathan yhteyttä!  
P. 040 594 3853

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

VARAUKSET

RAHOITUS
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TERVETULOA EDULLISILLE  
VANNE- JA RENGASKAUPOILLE

RENGASLIIKE
HHäärrkköökkuujjaa  77,,  4400553300  JJYYVVÄÄSSKKYYLLÄÄ  
P. (014) 374 1435 • Ark. 8–17

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

Ruiskuitupohja, Valio Koskenlaskija-kastike,

Kotipizzajuusto, Lapin Lihan poronkäristys,

puolukkamajoneesi, kaavin kuivattu puolukka,

Taffel Kartanon Original -perunalastu, suolakurkku

Lapin Lihan poropöly, timjaminverso

RISTO MIKKOLA, KEITTIÖMESTARI

NYT SE ON PIZZA.

VAIN PARASTA
POHJALLE JA PÄÄLLE:

Tilausta sisään kotipizza.fi

SÄYNÄTSALON 
ELÄKKEENSAAJAT RY
Bingo  19.4. klo 13
Kevätmatinea Juurikassa
Su  24.4. klo 14 Harraste ryh-
mien esityksiä , arpajaiset ja 
tuotemyyntiä-  Kahvitarjoi-
lu klo 13 Liput 10 € sisältää 
kahvin.
Tervetuloa!

Järjestöpalsta

Jakelupäivystys ja 
tilaukset

050 593 7550
Lehti ilmestyy 25 
kertaa vuodessa.
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TERVETULOA EDULLISILLE  
VANNE- JA RENGASKAUPOILLE

RENGASLIIKE
HHäärrkköökkuujjaa  77,,  4400553300  JJYYVVÄÄSSKKYYLLÄÄ  
P. (014) 374 1435 • Ark. 8–17

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

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

LAATU-
SILMÄLASIT JA
AURINKOLASIT

YHTEIS-
HINTAAN

10 kk korotonta ja
kulutonta maksuaikaa.

Muuramen Kauppakeskus
Puh. 0400-22 99 73
ma-pe 10-17.30 ja la 11-14
Ajanvaraus myös netissä-
www.fennooptiikka.fi

Laila 
Kinnusen 
muistoja 
Muuramessa
”Lailan Laulut – Milana 
Misic” on ohjelmajärjes-
täjän tiedotteen mukaan 
koskettava esitys muis-
tojen bulevardilta. Mila-
na Misic tulkitsee äitinsä 
Laila Kinnusen tunnetuk-
si tekemiä lauluja ja kertoo 
tarinoita Lailan elämän po-
lun varrelta. Vuonna 2019 
Laila Kinnunen olisi täyttä-
nyt 80 vuotta. 

Suomessa elettiin tanssi-
lavojen kulta-aikaa, 50-lu-
kua. Uusi tähti etsi paik-
kaansa iskelmälaulukilpai-
lujen kautta. Eikä aikakaan, 
kun hänen levyttämänsä 
ensimmäinen menestys-
kappale Lazzarella alkoi 
soida radioissa. 

Nuori laulajatar Laila Kinnu-
nen toi aikakaudelle omape-
räistä, musiikillista kepeyttä. 
”Hänen laulutyylinsä ja ajan 
suuret jazzmuusikot veivät 
melodioita jopa eteläame-
rikkalaisen musiikin suun-
taan. Musiikki yhdistetty-
nä Lailan tulkintoihin loivat 
ajan iskelmälle uudenlaisen 
herkkyyden”, sanotaan tie-
dotteessa. 

Milana, Lailan tyttärenä, 
haluaa tulkita verenperin-
tönä saamaansa musiikkia, 
ja samalla vaalia arvokas-
ta kulttuuriperintöä esit-
tämällä Lailan tutuksi te-
kemiä lauluja ja kertomal-
la aikakauden tarinoita ja 
muistoja ikimuistoisen is-
kelmätähden elämänpolun 
varrelta. 

”Tuntuu, kuin joku ym-
pyrä olisi sulkeutumas-
sa. Minun täytyy kulkea tä-
tä tietä juuri tähän asti, tä-
män ikäiseksi. Olen valmis 
elämään laulujen ja men-
neiden kanssa. Ymmärrän 
äitiäni ja haluan antaa sie-
luni hänen lauluilleen. Nyt 
soivat meidän laulumme”, 
Milana Misic sanoo tiedot-
teessa konsertista Muura-
messa 5.5. 

Säynätsalo-seura 
muisti Vilkunaa
Säynätsalo-seura kävi viime 
torstaina kiittämässä profes-
sori Janne Vilkunaa hänen 
panoksestaan aikanaan Säy-
nätsalossa ja osallistumisesta 
seuran perustamiseen 2004.

Vuodesta 1999 Jyväsky-
län yliopiston museologian 
professorina toiminut Vilku-
na jää eläkkeelle syksyllä ja 
Keski-Suomen museo järjes-
ti hänen kunniakseen esitel-
mätilaisuuden 6.4.

Aiemmin Säynätsalossa 
asunut Vilkuna oli Keski-

Suomen museon palveluk-
sessa eri tehtävissä, kunnes 
siirtyi Jyväskylän yliopiston 
palvelukseen 1989.

Tämän uutisen yhteydes-
sä oli lehteen menossa ku-
va Säynätsalo-seuran perus-
tavasta kokouksesta touko-
kuussa 2004. Siihen Vilku-
na osallistui. Jutun suun-
niteltu tila meni kuitenkin 
ilmoituksille, joten joskus 
toiste.  JN

”  Eikä aikakaan, kun 
Lazzarella alkoi 
soida radioissa.”
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KEVÄTMATINEA JUURIKKASAARESSA 

SU 24.4.2022 klo 14.00 
Säynätsalon Eläkkeensaajien harrasteryhmien esityksiä 

Paikalla arpajaiset ja tuotemyyntiä, kahvitarjoilu alk. klo 13.00 

Liput 10 € sisältää kahvin, liput ovelta 

TERVETULOA 

TILAA NYT! 

alk. 63,50 €/vuosi
Säynätsalon Sanomat

050 593 7550 tai saynatsalonsanomat.fi
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