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Normaalipizzat 9,00€
Perhepizzat 18,00€
Falafel 10,00€
Kebab 10,00€
Nakkilautaset 8,00€
Hampurilaiset alk. 8,00€

Pizzeria Soli nyt myös Foodorassa

AVOINNA: 
Ma-Pe 9-21 
La-Su 10-21

ILMAINEN KOTIINKULJETUS!
(kun tilaat vähintään 2 annosta. Yhden aterian kuljetus 3 €)
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• ParturiKampaamo
P. 014 665 276 

• Kauneushoitola
P. 014 665 277

Vaajakoskentie 127
40€

JALKAHOITO 

(52€)

(Tarjous voimassa 30.4. asti)

Vaajakoskentie 123, Vaajakoski. Puh. 014-665 330. 
MA, KE, TO 9-17 ja TI 11-17 sekä PE ajanvarauksella
Silmälääkäri Irma Onalin vastaanotto.

Silmälasien ostajalle toiset lasit: 
moniteholinssit 250€ ja

yksiteholinssit 150€

Uusi tyyli ja parempi näkö! 

V A A J A K O S K I
Urheilutie 42, 40800 Vaajakoski   |   Puh. 040 840 1409   

Palvelemme: MA-PE 6.30-22   LA 6.30-22   SU 9-22

PankkiautomaattiKotiinkuljetusOstokset  
verkkokaupastamme

Latauspiste Pizzauuni lämpiää  
ke-la klo 11-19:30

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 14.-17.4.2022 ELLEI TOISIN MAINITA. EI JÄLLEENMYYJILLE.

Ostokset  
myös verkko-

kaupastamme!  
Nouto 0 €,  

kotiinkuljetus 9,95€ 
vuoden loppuun!

HERKKUTORIN
MÄTIDIPPI

1990
KG

T E H T Y

ERÄ
HERKKUTORIN COLESLAW 

VARHAISKAALISTA ja  
WALDORFIN SALAATTIA

1290
KG

T E H T Y

ERÄ

OMASTA KEITTIÖSTÄ

K-RUOKAMESTARIN 
PAREMPI  

KARJALANPAISTI

1295
KG

ATRIA 
TAKUUMUREA 

 NAUDAN SISÄ- TAI 
PAAHTOPAISTI

1295
KG

K-RUOKAMESTARIN 
MARINOITU KARITSAN 

PAAHTOPAISTI

2990
KG

TUORE RUODOTON 
VATSARASVATON D-LEIKATTU 

PREMIUM LOHIFILEE 
NORJA

2495
KG

TUORE  
SUOMALAINEN 

KIRJOLOHEN MÄTI 
KALA KASVATETTU SUOMESSA

4995
KG

TONNIKALAFILEE 
VASTUULLISESTI PYYDETTY,  

VARASTOITU PAKASTETTUNA

2695
KG

ERÄ ERÄ ERÄ

SUOMISUOMISUOMI

HERKKUTORILTA TO-LA

Herkut arkeen JA JUHLAANJA JUHLAAN
Pääsiäisen aukioloajat:

PITKÄPERJANTAI 15.4. KLO 9-22 
(Herkkutori auki klo 9-17, keittiö kiinni)

LAUANTAI 16.4. KLO 6:30-22 
(Herkkutori ja keittiö palvelee normaalisti)

SUNNUNTAI 17.4. KLO 9-22
 (Herkkutori ja keittiö suljettu)

MAANANTAI 18.4. KLO 9-22 
(Herkkutori ja keittiö suljettu)

IRTOKARKIT

495
KG

Leville pääsiäiseksi!
Katso s. 6
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Citymarket, Vaajakosken Caffitella, 
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Elina Sukuvaara

Kun tiedät/hoksaat/havaitset 
jutunarvoisen asian, 
vinkkaa meille 

toimitus@wessmanni.fi

Juttuvinkkejä
otetaan 
vastaan!

Lukijan runo

Kesänaapuri
Pihakuusessa tontti on harakalla
Siihen kyhäsi hataran majan
Vaan taivas on kattona korkealla
Se on tyyliä rakentajan
Emon siivet on suojana sateella
Untuvikotkin unten mailla
Kevättuuli kun kehtoa keinuttaa
Elon alku on huolia vailla

Sylvi Miinalainen

Lumimyräkät viime viikolla viivästytti-
vät kevään tuloa niin luonnossa kuin 

ajatuksissakin. Ne hetket, kun aurinko vä-
hän pilkahtaa pilvipeitteen takaa, ovat arvokkaita. 
Omassa pihassa lumivallit ovat jo niin korkeita, että lu-

men luonti on hyvin hankalaa ja työlästä. Enää ei kasojen yli 
isostakaan miehestä näy kuin pipon tupsu.
Kävimme Jyväskylän Puutarhaseuran matkassa Tukhol-

man puutarhamessuilla fiilistelemässä kevään kukkasia ja 
puutarhaideoita. Sieltä nappasin kuva muhkeasta narsissi-
kottikärrystä. Itsekin puutarhaharrastajana odotan jo kovas-
ti, että pääsisi ulkohommiin. Siihen asti on hankittava väri- 
ja kukkaterapiaa ruukuissa. 
Pääsiäisen pyhät ovat ensi viikonloppuna. Jyväskylän seu-

dulla eri toimijat ovat jälleen järjestäneet paljon puuhaa ja 
ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Mm. Jyväskylä Sin-
fonia järjestää RAUHAA!-tukikonsertin Jyväskylän kau-
punginteatterissa sunnuntaina 24.4. Hyväntekeväisyyskon-
sertin tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä UNICEFin 
hätäapukeräykseen Ukrainan lasten ja perheiden auttami-
seksi. Jyväskylän seurakunnan Jyväskylän Pääsiäinen Taide-
festivaali tuo laajan valikoiman musiikkia, kuva-, tanssi- ja 
ympäristötaidetta kaiken ikäisille jyväskyläläisille. Vaajakos-
ken alueseurakunta järjestää mm. Pääsiäispolun lapsille Lie-
kin pihalla Varaslahdentie 6.  Polku on avoinna 18.4. saakka. 

"Virvon varvon 
tuoreeks terveeks 
tulevaks vuodeks. 
Vitsa sulle, palkka 
mulle"
 Viime sunnuntaina jos roh-

kaistui ajelemaan pienen len-
kin, saattoi bongata siellä tääl-
lä pikkuisia noitia, velhoja tai 
muita mystisiä olentoja. Suo-
malaiseen pääsiäisperintee-
seen kuuluva virpominen oli 
täydessä vauhdissa. Virpomi-
nen on karjalainen perinne 
joka liittyy pääsiäisen aikaan 
Palmusunnuntaihin. Tuolloin 
virvottiin ihmiset ja eläimet, 
jotta tuleva vuosi olisi hyvä kai-
kille. Virpomisperinne sekoit-
tui sotien jälkeen länsisuoma-

laisen trulliperinteen kanssa 
nykymuotoiseksi tapahtumak-
si. Virvontaloruja on useita, tu-
tuin lienee otsikon loru. 

Virvon varvon vitsasella,
kosken kevätpajusella,
terveyttä toivottelen,
siunausta siivittelen,
onnea oksalla tällä.

Naapurin Amanda ja Annie ky-
syvät ensin kohteliaasti, saako 
virpoa. Kyllähän se meille käy. 
Virvontalorun jälkeen pal-

kaksi annettiin suklaamunia ja 
vastalahjaksi koristeltu pajun-
oksa. Siitä on iloa pitkään. Pää-

siäismunat talletettiin hienoi-
hin kuparipannuihin ja matka 
jatkui seuraavalle ovelle. 

Amanda ja Annie virpoivat hienoissa asuissa.

Elina Sukuvaara

Wessmanni -lehti toivottaa 
Hyvää Pääsiäistä!
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NIUrkan kulmilta

Ari Kuusisto

Kevään pitäisi tuossa piakkoin jo saa-
pua, vaikkakin viime viikkoisten lu-

misateiden perusteella ei sitä ihan heti 
uskoisi. Mutta kyllä se sieltä vielä tulee 
ja se aiheuttaa Pavlovilaisen refleksin 
monissa eli kevätsiivouksen. Ja kevät-
siivouksen yhteydessä monelta meiltä 
löytyy tavaraa, jolle itsellä ei ole käyt-
töä, mutta kuitenkin itse tavara on täy-
sin käyttökelpoista. Käyttökelpoiselle ta-
varalle on yksi ainoa oikea tapa, joka on 
kierrätys.
Miten sitten kierrättää tavaraa eteen-

päin? Sitä voi tietenkin lahjoittaa, kuten 
viime aikoina on moni meistä lahjoitta-
nut Ukrainan pakolaisille esimerkiksi 
SPR:n tai jonkun muun organisaation 
kautta. Mutta niistä tavaroista voi yrittää 
myös saada jotakin itselleen myymällä 
niitä kirpparilla.

Tämän vuoksi ja kyselyiden/toivei-
den perusteella olemmekin järjestämäs-
sä Urkalla kirpparin lauantaina 7.5.2022. 
Kirpparipyötiä saliin saamme noin 20 
kappaletta ja lisäksi on ollut myös suun-
nitelmissa ”peräkonttikirppis” Urkan 
alapihalla Hippakaupan kohdilla. Näi-
tä peräkontti-paikkoja saanemme noin 
6-10 kappaletta.
Mikäli sinulta löytyy siis käyttökel-

poista tavaraa, jonka haluat saada kier-
tämään, niin ota yhteyttä kirppari@urk-
ka.fi ja varaa pöytäsi Urkan kirpparille. 
Kirpparipaikan hinta on 10 € ja paikat 
myydään varausjärjestyksessä eli nopeat 
syövät hitaat. Varauksia otamme vastaan 
6.5. saakka tain niin kauan kuin paikko-
ja riittää.
Urheiluseuroille / -joukkueille tai 

muille yhteisöille on tässä myös mah-

dollisuus 
tulemalla 
pitämään 
kirppa-
rin kah-
viota ja hankkia näin varoja vaikka ki-
sa-/matkakassaan. Kahvion pitämisestä 
kiinnostuneet voivat myös laittaa sähkö-
postia tuonne kirppari@urkka.fi osoit-
teeseen.
Tavoitteenamme on siis omalta osal-

tamme elävöittää Vaajakosken yhteisöl-
listä toimintaa näillä erilaisilla tapah-
tumilla Urkalla ja samalla kutsumme 
paikalliset yhdistykset tähän haastee-
seen osoittaaksemme, että Vaajakoski on 
hyvin elinvoimainen ja virkeä osa Jyväs-
kylä kaupunkia, vaikka päättäjät eivät ai-
na välttämättä meitä noteeraakaan.
Nähdään kirpparilla 7.5.2022!
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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

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

 Juhlat ja niiden viettotavat 
kertovat paljon ihmisistä ja 
erilaisista kansoista. Jos tiedät 
millaisia juhlia joku ihminen 
tai yhteisö viettää, voit hyvin 
suurella todennäköisyydellä 
myös kertoa paljon siitä, mil-
lainen tuo ihminen tai yhteisö 
on. Meidän kalenterissamme 
olevia juhlapäiviä ei ole valit-
tu sattumalta, vaan ne ovat jol-
lain tapaa arvokkaita ja jopa 
pyhiä meidän yhteiskunnal-
lemme. Juhlat, joita vietäm-
me, muovaavat ja vahvistavat 
meidän käsityksiämme itses-
tämme ja maailmasta. 
Suuri osa kalenterivuotem-

me juhlista on uskonnollisia 
juhlia. Vuosittain vietettävät 
kristilliset juhlat antavat meil-
le mahdollisuuden pysähtyä 
ja irrottautua arjesta. Ne kat-
sovat kolmeen suuntaan ajas-
sa. Juhlat muistuttavat meitä 
siitä, mitä Jumala on tehnyt 
menneisyydessä, tuovat Ju-

malan teot nykyhetkeen ja 
katsovat tulevaisuuteen Juma-
lan lupauksiin.
Vietämme parhaillaan hil-

jaista viikkoa ja valmistau-
dumme pääsiäiseen. Pääsiäi-
nen on kristittyjen suurin 
juhla, jota vietetään Jeesuksen 
ylösnousemuksen kunniaksi. 
Pääsiäisen aikana ajatuksem-
me suuntautuvat 2000 vuotta 
sitten tapahtuneisiin asioihin. 
Muistelemme raamatun teks-
tien ja laulujen kautta Jeesuk-
sen elämän viimeisiä vaiheita, 
hänen kuolemaansa ja ylös-
nousemusta. 
Muistaminen ei kuiten-

kaan ole passiivista toimintaa, 
jolla ei olisi vaikutusta mei-
dän nykyhetkeemme. Muis-
taminen antaa menneisyy-
delle mahdollisuuden tulla 
myös meidän nykyhetkeem-
me. Voimme kokea, että Jee-
suksen sovituskuolema ristillä 
ei ole vain jotain, joka tapah-

tui kauan sitten, vaan todelli-
suutta, joka vaikuttaa meidän 
elämäämme tänään. Tänään-
kin Jeesus on voittanyt synnin 
ja kuoleman vallan ja kutsuu 
meitä elämään hänen yhtey-
dessään.
Mutta vaikka Jeesus on jo 

voittanut synnin ja kuoleman 
vallan, me elämme yhä maa-
ilmassa, jossa törmäämme jo-
ka päivä pahuuteen ja kuole-
maan. Siksi pääsiäinen katsoo 
myös tulevaisuuteen ja Juma-
lan lupaukseen, että eräänä 
päivänä näemme kuoleman 
ja pahuuden vallat lopullises-
ti ja täydellisesti nujerrettuina. 
Tuon tulevaisuuden mukaan 
pääsiäinen kutsuu meitä elä-
mään tänään uskoen ja luot-
taen siihen, mitä emme voi 
vielä nähdä. Tervetuloa pää-
siäisen ajan tilaisuuksiin bap-
tistiseurakuntaan pohtimaan 
kanssamme pääsiäisen mer-
kitystä!

Teksti: Iisak Liukko. Kuva: Pixabay

Pääsiäinen 
eilen, tänään 
ja huomenna
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Pitkä ura juoksun valmennuksessa ja harrastamisessa
 Vaajakosken Kuohussa 35 

vuotta toiminut Ari Surkka 
valmentaa ja harrastaa juok-
sua  Kuohun kestävyysjuok-
sujaostossa. 80-luvulla Jyväs-
kylään opiskelemaan tullut 
Surkka on koko ikänsä harras-
tanut juoksua ja kilpaillutkin 
pienestä pitäen. Sadasta met-
ristä sataan kilometriin – kai-
killa matkoilla. 
– Varkaudessa, mistä olen 

kotoisin, junnuna kilpailin 
myös pikajuoksussa. Vuosien 
myötä matkat ovat vaan pi-
dentyneet. 1976 aloitin tree-
naamaan päivittäin. Sitä on jat-
kunut 45 vuotta, Ari Surkka 
kertoo. 
Aktiivisimpina aikoina Surk-

ka juoksi kilpailukaudella kes-
kipitkien matkoja kisoja miltei 
viikoittain. Pidemmille mat-
koille siirryttyään kisoja mah-
tui kesään 10-15. Viisikymp-
pisenä kilpaileminen väheni, 
ainut mistä Surkka on pitä-
nyt kiinni on Varkaus Puolikas 
-kisa, jonka hän on juossut 31 
vuotta putkeen. 
– Sen putken haluan säilyt-

tää, siihen treenaaminen ja 
valmistautuminen jaksaa in-
nostaa. Sen pohjalta on myös 
paremmat lähtökohdat kovem-
malle treenaamiselle. Tämän 
vuoden ensimmäinen kisa tu-
lee olemaan Raumalla juostava 
puolimaraton, Surkka kertoo. 
– Katsotaan, miten siinä käy. 

Sen tulosten mukaan päätän, 
mihin muihin kisoihin tänä 
vuonna osallistun. Kävi sem-
moinen tuuri, että tänä vuon-
na Tampereella järjestetään ai-
kuisurheilun MM-kisat, jotka 
korona viime vuodelta siirsi. 
Ehdin juuri täyttää 60 vuotta 
ja olenkin nyt nuorimpia sii-
nä sarjassa. Raumalla menes-
tyminen aika pitkälle ratkaisee 
sen, mille matkoille ilmoittau-
dun Tampereella. Matkois-
sa olisi valittavana puolimara-
ton, 8 km maastojuoksu, 5  km 
ratakisa ja 10 km maantiekisa. 
Kympin kuntoon ehtii aina-
kin päästä. Tämä on tällainen 
ihmiskoe, että pääseekö kuus-

kymppinen vielä kisakuntoon, 
hän nauraa.

Valmennus 
Ari Surkka on valmentanut 
melkein yhtä pitkään kuin on 
juossut itse.  Valmentamisessa 
häntä motivoi suunnitelmal-
lisuus. Kehittäviä harjoituksia 
on kolmesta neljään kertaan 
viikossa ja kolme palauttavaa 
päivää. Juoksun seuraamiseen 
käytetään paljon sykemittaria. 
Siitä valmentaja saa nähtävil-
leen ajantaisesti valmennetta-
vien harjoitusten kulun.  
– Näen juostut matkat ja syk-

keen harjoituksen aikana. Tär-
keää on se, että on menty oi-
kealla sykkeellä siten kuin on 
yhdessä suunniteltu. Syke oh-
jaa, miten kovaa juostaan, 
ei niinkään maasto. Kaikkea 
ei voi mittarilla todeta, vaan 
myös keskustellaan. On tärkeä 
tietää, miltä juoksu tuntui, oli-
ko helppoa, tuntuiko että pi-
ti pusertaa. Kai se on tällaisen 
insinöörin luonteenpiirre, et-
tä tykkää laatia suunnitelmia ja 
seurata sitten toteutumista. On 
mukava seurata muiden kehi-
tystä ja miettiä miten suunnata 
sitä treenin kulkua. On se stres-
saavaakin, kun on jollain lail-
la vastuussakin tuloksista, hän 
miettii.
Valmennusprosessia hanka-

la rajata, mikä on sitä valmen-
nusta kun kuitenkin ajatus-
työtä ja suunnittelua tehdään 
koko ajan. Surkka kiittelee vii-
me vuosien valmennettavia. 
He ovat olleet tavoitteellisia ja 
heillä on ollut halua ajatella uu-
delleen omaa juoksuaan. 
– Vuosien mittaan minul-

la on ollut hyviä valmennetta-
via. Meidän seurassa on nytkin 
muutama kansallisella tasolla 
todella kova juoksija. Nyt val-
mennan Nerea Abregoa, joka 
on pitkään juossut eri matkoja. 
Olen todella iloinen hänestä. 
Viime kesänä hän juoksi kaikki 
ennätykset rikki. Se oli meidän 
ensimmäinen yhteistyövuosi. 
Voi sanoa, että valmennuslin-
jan valinta on onnistunut hy-

vin, kausi meni huomattavasti 
paremmin kuin itsekään arve-
lin. Minun valmennustyyli so-
pi hänelle ja yhteistyö pelasi, 
Surkka iloitsee.
– Toisen valmennettavani 

Antti Hyttisen kanssa alkaa vii-
des vuosi. Hän on SM-tasoinen 
maratoonari. Sillä miehellä in-
toa riittää. Tänä vuonna hän 
on tehnyt yhden kisan ja tuli 
maantiekympin ennätys.  Ant-
ti on tosi kovassa kunnossa täl-
le vuodelle, hän jatkaa.
Kolmas valmennettava Juk-

ka Eskelinen treenaa keski-
matkoja. 
– Jukan kanssa tehdään pal-

jon yhteistyötä ja treenataan 
yhdessä. Siinä tuli puheeksi, 
että kun kuitenkin käytät juok-
suun tunnin päivässä niin mik-
si ei tavoitteellisemmin seuraisi 
kehittymistä. Miten siitä juok-
suun käytetystä ajasta saa par-
haan tuloksen. Valmennusyh-
teistyö syntyy yleensä niin, että 
urheilija pyytää ja valmenta-
ja suostuu jos suostuu. Yhdes-
sä keskustellaan, mitkä ovat 
tavoitteet ja mitä on valmis te-
kemään.

Juoksu porukassa
– 90-luvulla oli tapana perus-
taa juoksutalleja. Eri seurat pe-
rustivat yhteenliittymiä, joihin 
pienistä seuroista tuli juoksijoi-
ta mukaan isompaan kokonai-
suuteen. Kuohun juoksutalli 
syntyi 90-luvun alussa.  Mei-
tä oli muutama kaveri siinä pe-
rustamassa. Talli kasvoi kas-
vamistaan ja 90-luvun lopulla 
oltiin Suomen kovimpia ma-
ratonseuroja. Vielä 2000-luvun 
alussa mukana oli tosi kovia 
juoksijoita. Sittemmin homma 
hiipui kun kärkijuoksijat alkoi-
vat lopettelemaan harrastus-
ta. Samaan aikaan pikku hiljaa 
alettiin pyörittämään junnu-
toimintaa, josta tulikin muuta-
mia tosi hyviä juoksijoita. Re-
surssien puutteen vuoksi sitten 
ohjattiin junnut JKU:n piiriin, 
Surkka kertoo. Kestävyysjuok-
sutoiminta sai uutta kipinää, 
kun Markku Savioja ja Jukka 

Eskelinen tulivat mukaan ja 
myötävaikuttivat näin nykyi-
sen Kuohun Kestävyysjuok-
su-jaoston syntyyn.
– Oma poika Iiro Surkka on  

nykyään JKU:n aituri. Myös Ii-
ro aloitti urheilu-uransa Kuo-
hussa. Häntä en varsinaisesti 
valmenna, mutta olen mukana 
kestävyyspuolen asiantuntija-
na. Iiro on saavuttanut hienoja 
tuloksia, Surkka jatkaa.
Vaajakosken Kuohussa on 

paljon kestävyysjuoksuharras-
tajia. Seura halutaan edelleen 
pitää matalan kynnyksen juok-
suseurana, johon on helppo 
tulla. Kestävyysjuoksussa nuo-
rimmat ovat noin kolmekymp-
pisiä. 
– Kuohussa on yli 50 erita-

soista juoksijaa. Suunnittelen 
yhteistreenejä, pidän luento-

ja harjoittelun eri osa-alueista 
ja tietysti juoksen itse muka-
na. Ajattelin aiemmin että kil-
paileminen olisi se juttu, jo-
ka saa minut juoksemaan. Nyt 
kun en ole kilpaillut paljon, 
päivittäinen treenaaminen on-
kin todellisuudessa se juttu. Il-
man sitä kropassa on tunkkai-
nen olo.  Se on sitten eri asia, 
syttyykö sitä kilpailukipinää 
enää sen kummemmin. Juoksu 
jatkuu, se on varmaa. Haaveis-
sa on vielä yksi maraton, edel-
lisestä on pitkä aika. Olkoon se 
sitten Finlandia tai joku kisa ul-
komailla, Surkka miettii.

Musiikki tasapainottaa
Ari Surkan toinen mieleinen 
harrastus on kitaran soitto. 
Nuorempana hän on soittanut 
eri bändeissä. Sittemmin soit-

taminen jäi kaiken muun takia.
–  2000-luvun alussa  pe-

rustettiin silloisen työporu-
kan kanssa Remu ry, Rautpoh-
jan elävän musiikin yhdistys. 
Yhdessä etsittiin muusikoi-
ta työntekijöistä ja niitä löytyi 
useankin bändin verran. Mu-
siikin soittaminen on  terapi-
aa. Juoksussa pyritään tietyllä 
tavalla täydellisyyteen, tässä se 
ei ole niin olennaista. On vaan 
mukava soitella, ei se ole niin 
justiinsa. Soitamme 80-luvun 
rokkia aika lailla alkuperäisen 
porukan kanssa. Jo  20 vuot-
ta on soitettu. Saimme harjoi-
tustilaksi vanhan Rautpohjan 
saunan. Se on suojeltu raken-
nus, jossa on  paljon muitakin 
harrastustiloja. Bändiharrastus 
tuo luovuutta elämään, Surkka 
ajattelee.

Teksti Elina Sukuvaara. Kuva Ari Surkka

Ari Surkka on valmentanut vuosien varrella monia hyvin menestyneitä juoksijoita. Vaaja-
koskelaiset tuntevat hänet erityisesti Kuohun kestävyysjuoksujaoston toiminnasta.

Wessmanni -lehti 
luettavissa 
myös verkossa!

wessmanni.fi

Jyväskylän Puutarhaseuralla kesällä
kaksi kaikille avointa tapahtumaa 
 Jyväskylän Puutarhaseu-

ra järjestää tänä vuonna kak-
si kaikille avointa puutarhata-
pahtumaa. Helatorstaina 26.5. 

on jo perinteeksi muodos-
tunut Taimitori Grafilan pi-
ha-alueella. Tapahtuma on hy-
vä lähtölaukaus oman pihan 
kunnostajille ja puutarhasta in-
nostuneille. Paikalla ovat Puu-
tarhaseuran asiantuntijat, joil-
ta voi kysellä vinkkejä. Torilta 
voi hankkia myös edullisia pe-
rennoja, kesäkukkia, hyötykas-
vien taimia, puita ja pensaita. 
Taimet ovat pääosin harrastaji-
en omista pihoista, jolloin pai-

kallisuus vahvistaa taimen kes-
tävyyttä. 
Toinen tapahtuma on Alu-

eellinen avoimet puutarhat, 
joka noudattelee valtakunnal-
listan Avointen puutarhojen 
toimintatapaa. Heinäkuussa 
3.7. aukeaa joukko keskisuo-
malaisia yksityispihoja vierai-
luja varten. Pihoista voi poimia 
vinkkejä ja ideoita omaan pi-
haan ja puutarhaan.
jyvaskylanpuutarhaseura.fiTaimitorin kuhinaa 2021.



Keskiviikko 13.4.2022 5

Viisikerroksisessa Asunto Oy Vaajakosken Toiveessa on koteja 
valoisista yksiöistä avariin jopa neljän huoneen asuntoihin. 

lapti.� /vaajakoskentoive

Huoneistoesimerkit:
Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
1h+kt 22,5 30 500 102 500  
1h+kt 26,5 33 500 111 500  
1h+kt 29,0 35 000 116 500
2h+kt 38,0 44 000 147 000
2h+kt 39,0 44 000 146 500  
2h+kt 43,5 47 500 158 500  
3h+kt 59,0 61 500 205 500  

Yhdistelmäasunnot:
Tyyppi m2 Mh. alk. Vh. alk.
2-3h+kt+s 66,0 67 500 225 500
3-4h+kt+s 85,5 84 500 281 500

Toiveidesi koti Vaajakosken ytimessä

Pähkinänkuoressa:
•  Taloyhtiössä on 45 asuntoa, 1–4 huonetta, 22,5–85,5 m2.
• Oma tontti.
•  Rakennuksen kellarikerrokseen rakennetaan talonyhtiön oma saunatila.
•  Lähelläsi on hyvät palvelut, muun muassa ruokakauppa, apteekki, 

terveysasema, liikuntapuisto ja uimahalli. Naissaaren vehreä puistoalue 
näköetäisyyden päässä.

• Hyvien liikenneyhteyksien varrella.
•  Nykyaikaisella tekniikalla ja sisustusmateriaaleilla remonttivapaa uusi koti.
•  Kun olet ajoissa liikkeellä, voit vaikuttaa asuntosi pintamateriaaleihin.

Kysy lisätietoa asuntomyynnistämme:

PIIA SURVO
Asuntomyyjä, LKV 
puh. 050 577 1679
piia.survo@lapti.� 

Rakennusliike Lapti Oy, Puistokatu 2B, 3 krs, 40100 Jyväskylä 
Katso lisätietoja Lapti-kodeista lapti.� /keskisuomi

JOHANNA TULLA
Myyntipäällikkö, LKV 
puh. 040 537 2730
johanna.tulla@lapti.� 

Asunto Oy 
Vaajakosken 

Toive

MUUNNELTAVAT 
ASUNTOPOHJAT
Kiinnostaako avarampi 
saunallinen 2, 3 tai 
4 huoneen asunto? 
Ennakkomarkkinoinnin 
aikana on mahdollista 
yhdistellä muutamia 
huoneistotyyppejä. 
Ota yhteyttä 
asuntomyyntiimme 
ja kysy lisää!

ENNAKKOMARKKINOINNISSA
Asunto Oy Vaajakosken Toive  |  Huoltopolku 2, 40800 Vaajakoski

Viitteellinen kuva kohteesta.

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
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Kansanedustaja (kesk.), Jyväskylä

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan manner-
laatat ovat liikkeessä. Venäjän hyökkäys 

Ukrainaan on hyökkäys koko Euroopan tur-
vallisuusjärjestystä ja länsimaista yhteiskun-
taa kohtaan.
 Suomi ottaa määrätietoisia askelia muuttu-

vassa ympäristössä. Maamme puolustukses-
ta on on onneksi huolehdittu kaikissa olois-
sa. Puolustusbudjettimme on tänä vuonna 
rauhanajan suurimpia ja tästä huolimatta nyt 
myönnetään lisärahoitusta muun muassa va-
rusteisiin, henkilöstöön ja uusiin kertaushar-
joituksiin. Luja maanpuolustustahto ja ko-
konaisturvallisuudesta huolehtiminen ovat 
maamme vahvuuksia. Laaja-alaiseen vaikut-
tamiseen varautumisen tärkeys korostuu ja se 
on koko suomalaisen yhteiskunnan vastuulla.
 Hallituksen kehysriihipäätöksellä panos-

tetaan Suomen ja suomalaisten turvallisuu-
teen mittavasti. Yhteensä maanpuolustuk-
sen määrärahoja korotetaan tulevina vuosina 
noin 2,9 miljardia euroa. Puolustusmäärära-
hojen lisäksi kyberturvallisuutta ja rajatur-
vallisuutta parannetaan useilla kymmenil-
lä miljoonilla euroilla. Rajaturvallisuuden 
toimintakykyä parannetaan muun muas-
sa uudet valvontalentokoneet hankkimalla. 
Suomen viesti on selkeä: me huolehdimme 
omasta turvallisuudestamme.
 Maamme ulko- ja turvallisuuspoliittissa 

ratkaisuissa kysymys on hyvien ja huonojen 
puolien punninnasta. Vaa'an tasapainosta, jos-
sa toisella puolella on itsenäisyytemme mak-
simointi ja toisella puolella meihin kohdistu-
van sotilaallisen hyökkäyksen minimointi. 
Suomi tekee kaikki päätökset itse, omista läh-
tökohdistaan.
 On kuitenkin selvää, että Venäjään ja Venä-

jän tulevaisuuden kehitykseen ei voi tippaa-
kaan luottaa. 
Itse olen kertonut oman kantani ääneen: 

kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä. Suomi on 
kulkenut kohti tiivistä Nato-kumppanuutta ja 
askel jäsenyyteen on luonteva. Konkreettiset 
turvatakuut tuo puolustusliitto Naton viides 
artikla. Jäsenyyden luonne on neuvotteluky-
symys ja Suomen puolustus on jo nyt hyvin 
yhteensopiva Nato-jäsenyyden kanssa.
 Pyrkiminen puolustusliittoon vaatii kan-

sallista yhtenäisyyttä ja konsensuksen luo-
mista. Keskustelulle on oltava tilaa. Tasa-
vallan Presidentti Niinistö on sanonut, että 
kansan tahto on osoitettu. Seuraavana edus-
kunta sanoittaa ulko- ja turvallisuuspoliitti-
sessa selonteossa ajankuvaa ja tulevaisuuden 
linjaa. Kansanedustajat tarkastelevat näke-
myksiään. Puolueet linjaavat kantojaan. Val-
tionjohto hyvin informoituna katsoo seuraa-
vat askeleet, tarvittaessa nopeastikin.
 On aika viedä Suomi Naton jäseneksi.

Suomen tie Naton jäseneksi
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SÄILIÖN KUNTO?
• Öljysäiliötarkastus (myös IBC-s) • Pohjapinnoitus • Poltinhuolto

• Säiliöiden käytöstä poistot ”avaimet käteen” -toimituksena

Myös suurtehoimupalvelu, sisäpiiput. asiakaspalvelu@valkama.fi

Pääsiäisviikolla
palvelemme

pitkäperjantai 15.4.suljettu
lauantai 16.4. 9-17

sunnuntai 17.4. suljettu
2.pääs.pv 18.4. suljettu

tiistai 19.4. 9-20
Hyvää pääsiäistä!
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Jorma Holmstedt
jorma.holmstedt@jyvaskyla.fi, p. 0400 011 628

Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan on 
nyt meneillään hieman rauhallisempi 

vaihe. Venäjä huoltaa ja täydentää joukko-
jaan edessä olevaa suurhyökkäystään var-
ten. Raskaat miestappiot ovat murentaneet 
hyökkääjän voiman ja taistelutahdon. Niin-
pä Venäjä hakee nyt sotatoimiinsa lisävoimia 
kutsumalla vuoden 2012 jälkeen asevoimista 
vapautuneita takaisin palvelukseen. Tehtävä 
voi olla haastava, jos sotarintamalle haluavat 
venäläiset tietävät, ettei Ukrainan kansa ole 
tilannut venäläisiä heitä jostain lännen vai-
kutuksesta vapauttamaan. Ukraina haluaa 
olla osa läntistä maailmaa demokratioineen. 
Ja se puolustaa sitä vahvasti lännen avulla.
Lähestyvä suurhyökkäys tulee varmas-

ti olemaan jotain sellaista, mitä emme halu-
aisi nähdä. Todennäköisesti Venäjä käyttää 
asearsinaalinsa tuhovaikutukseltaan järeim-
piä aseita. Ukraina on onneksi saanut länsi-
mailta tuntuvaa, hyvin tehokasta aseapua. 
Toivottavasti apu ehtii ajoissa perille, ennen 
kuin lopullinen ratkaisutaistelu alkaa. Venä-
jän kalustotappiot ovat jo olleet sitä luokkaa, 
ettei nykyaikaista materiaalia ole enää varas-
tot täynnä! Käyttääkö Putin taistelukaasuja 
tai jopa ydinaseita...?

Natoon liittyminen takaa Suomen 
turvallisuuden
Viime viikkojen tapahtumat Ukrainassa ovat 
kääntäneet suomalaisten enemmistön mieli-
piteen Naton kannattajiksi. Venäjän uhkan 
takia emme haluaisi Suomea murskattavan 
kaupunki kerrallaan maan tasalle. Emme-
kä hyväksyisi siviilien tappamista osana ku-
ritusmuotoa: -näin käy, ellette tottele meitä. 

Venäjä on muuttunut täysin arvaamatto-
maksi. Mihinkään sopimukseen ei voi luot-
taa. Rajanaapurimme on aggressiivinen ja 
laajentumishaluinen. Yksin ei kannata jää-
dä odottelemaan, mitä tulevaisuudessa ta-
pahtuu.
Natoon liittyminen ei tarkoita sitä, et-

tä maahamme sijoitettaisiin Naton joukko-
jen tukikohtia. Suomen hallitus itse päättää, 
millä tavalla maatamme puolustetaan. Tär-
kein merkitys puolustusliitto Natoon kuulu-
misella on Naton peruskirjan viides artikla 
eli osallistuminen Naton yhteiseen puolus-
tukseen. Puolustusliiton jäsenmaat auttavat 
toisiaan mahdollisessa hyökkäystilanteessa 
maahantunkeutujaa vastaan. Samalla se on 
myös oikeus saada apua muilta Nato-mailta.

Pääsiäisen sanomaa pilkkopimeästä 
kirkkaaseen valoon
Jeesuksen ristikuolema ja ylösnousemus 
kuolleista on kristittyjen tärkein uskonnol-
linen juhla. Lupaus iankaikkisesta elämäs-
tä on annettu Jeesuksen suulla. Nyt olisi so-
piva aika hiljentyä kukin omalla tavallaan. 
Voi käydä kirkossa, kuunnella radiota, kat-
sella televisiosta tai netistä mieleistä ohjel-
maa. Rauhoittua voi myös kirjan parissa ja 
luonnosta nauttien. Turvallisen tunteen voi 
saada oman perheen kautta perinteisiä pää-
siäisherkkuja yhdessä nauttien. Yksinäisellä 
ihmisellä on varmasti vaikeampaa, jos ei ker-
ta kaikkiaan ole läheisiä. Emme saisi katsoa 
heidän ohitseen...
Rauhallista ja Valoisaa Pääsiäistä lehtem-

me lukijoille!
Yhdessä yrittäen!

Ukrainan puolustustaistelussa 
ratkaisun viikot

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

Keittiö, 2 kpl WC, ulkoterassi. 

Vision Center, Kirrintie 11. Tiedustelut 050 593 7554

PIKALÄHTÖ LEVILLE 
PÄÄSIÄISEKSI!
( vapaana sairastapauksen vuoksi)

Kelohuoneisto 
Levirakassa 
58m²

Tiedustelut 
p. 050 5937554
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Ari Viinanen

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

Wellamossa kokoontuu ”Pysytään pys-
tyssä” – Seniorikuntosaliryhmä maa-

nantaisin klo 11-12 ja perjantaisin klo 9-10 
liikuntaohjaaja Ritva ”Ritu”  Viinikaisen 
(kuvassa) ja harjoittelijan vetämänä. Jos 
koet, että tarvitset jalkoihin lisää voimaa, 
tasapainon hallintaa ja tukea liikuntakyvyn 
säilyttämiseen, niin soita. Ryhmässä on vielä 
hyvin tilaa, joten tervetuloa mukaan.
Ilmoittaudu siis  ensin puhelimitse nume-

roon p. 014 266 0179. 
Aloitustsekkaus tehdään ensimmäisten 

käyntikertojen aikana ja se sisältyy yhteensä 
20 maksuttomaan ohjattuun kuntosalikäyn-
tiin. Mikäli jokin harjoituskerta jää väliin, se 
ei vähennä niiden määrää eikä aiheuta ku-
lujakaan! 
     ”Pysytään pystyssä” –ryhmäläisille laa-

ditaan henkilökohtainen ohjelma, jonka 
avulla kehität juuri sinulle sopivien liikkei-
den kautta tasapainoa, liikkuvuutta ja voi-
maa eri puolille kehoa.
   Ohjattu toiminta aloitetaan yhteisel-

lä alkuverryttelyllä, jonka jälkeen kuntosa-
lin laitteilla pääset toteuttamaan ohjelmaasi. 
Laitteiden käytössä sinua opastetaan ja tun-
ti päättyy yhteiseen loppuvenyttelyyn. Tule 
mukaan!

Wanted 
•  tuu mukaan!

Ritun mallisuoritus rintarankaa avaavasta 
kiertoliikkeestä, jossa oikea käsi on läh-
tenyt vasemman polven päältä oikealle 
yläviistoon  katseen seuratessa kättä. 
Kuva: Ari Viinanen
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 Jyväskylän kaupungin kaupungin Luontokou-
lu järjestää kummiluokilleen, eli nyt esimerkiksi 
meidän koulun eppuluokalle pari ohjattua retkeä 
joka lukuvuosi; yksi retki syksyllä ja toinen kevääl-
lä. Luontokoulun toiminta on kautta vuosien ollut 
erinomaista. Ennen joulua meillä oli ns. Tonttu-
retki, joka on ihan valloittava luontoretki talviseen 
aamupimeään metsään seuraten tontun jälkiä. 
Veimme silloin myös jouluterveisemme metsän 
villieläimille kaurajyvinä ja kuivana heinänä. 
Toinen retkemme toteutui nyt 8.4. erittäin talvi-

sena perjantaipäivänä, jolloin satoi välillä kaata-
malla ja välillä selkeni sää ihan kohtuullisesti. Ke-
vätseurantaa ei kuitenkaan paljoa voinut tehdä, 
koska lunta ja jäätä oli vielä niin paljon. Sen sijaan 
havaitsimme Rauhalahden sulassa vedessä usei-

takin lintulajeja. Kiikarinkäytön harjoituksin tuli 
bongattua kalalokkeja, variksia, töyhtöhyyppiä jo-
pa 40, kaksi joutsenta arvokkaasti jäällä käysken-
nellessä, telkkäpariskunta, isokoskelo sekä tietysti 
huikea määrä sinisorsia.
Joka sää on ulkoilusää, hommahan on vain va-

rusteista kiinni. Vaikka tällä kertaa sää oli ajoittain 
aikamoinen ja moni välillä hytisikin märästä se-
kä kylmästä, ei se kuitenkaan tahtia haitannut, sil-
lä välillä otettiin kivoin luontoleikein lämpöä ja 
saimme kuumaa mehua mustasta pannusta. Mak-
karanpaisto ja eväät ovat aina taattu menestys ret-
killä. Lapset olivat kerrassaan reippaita lähes nel-
jän tunnin retkellämme! Iso KIITOS jälleen aivan 
mahtavalle Luontokoulullemme ja sen asiantunte-
ville ja sympaattisille ohjaajille!

Tammirinteen eppujen 
Luontokouluretki 8.4.
Jaana Keltto
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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 €)

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

Aimo Asikainen

KO
LU

M
NI

kaupunginvaltuutettu ( kesk ) 0503819577
kaupunkirakennelautakunnan jäsen, aimo.asikainen@jyvaskyla.fi

Tuskin kukaan olisi muutama kuukausi 
sitten voinut arvata, kuinka rauha Eu-

roopassa saattaisi murentua. Kului kolme-
kymmentä vuotta edellisestä sodasta, joka 
käytiin Balkanilla, eikä sen arvet ole vielä-
kään umpeutuneet. 
Historia toistaa itseään.  Suomessa ei ole 

vuoden 1945 jälkeen uskallettu ääneen pu-
hua siitä, mikä nyt on tosiasia, jos vihollinen 
hyökkää Suomeen, se tulee idästä.
Näyttää kuitenkin siltä, että olemme val-

miimpia mahdollisesti tulevaan, kuin reilut 
80 vuotta sitten.
Tuntuu täysin käsittämättömältä, että Ve-

näjän valtiojohto Putinin johdolla, teki pää-
töksen hyökätä itsenäiseen Ukrainaan. Nyt 
Venäjän joukot toteuttaa tuhoamissotaan-
sa vailla mitään järkeä. Ukrainan kansa ei 
kuitenkaan ole antautunut, vaan se on sit-
keydellään osoittanut puolustuskykynsä, ai-
heuttaen viholliselle suuria tappioita ja val-
taamalla takaisin jo menettämiään alueita.
Suomen täytyy varautua siihen, että olem-

me nyt aivan erilaisessa turvallisuuspoliittises-
sa tilanteessa kuin pari kuukautta sitten, Ukrai-
nan tapahtumien vuoksi. Totuus on myös se, 
ettei naapuriin enää voi missään määrin luot-
taa. Nyt jälleen tarvitaan suomalaisten yhte-
näisyyttä, kun uhkan varjo leijuu päällämme.

Korona on tullut jäädäkseen, se käy läpi koko 
kansakunnan. Jokainen meistä, mitä ilmei-
simmin sen sairastaa muodossa tai toisessa 
ja osalla se iskee niin voimakkaasti, että vie 
mennessään. Ilman rokotuksia taudin kulku 
olisi jättänyt tuhoisat jäljet.
Korviimme tulvii joka puolelta negatiivisia 

uutisia, jotka synkistävät mieliämme.

Myönteiset uu-
tiset ovat olleet 
viime kuukausi-
na vähissä, mutta 
yhdeksi sellaiseksi voitaneen todeta ilmoitus 
siitä, että Vaajakosken kohdalla moottoritien 
rakentaminen lähestyy. Hanke on hyväksyt-
ty Väyläviraston investointikoriin vuosille 
2023-2030, jospa se nyt vihon viimein lähti-
si toteutumaan.
Kaikesta huolimatta katseet on suunnat-

tava tulevaisuuteen. Kevättä ja kesää kohti 
mennään, vaikka viime päivien lumisateista 
sitä ei voisi päätellä, tosin vanha kansa sanoo, 
että uusi lumi on vanhan surma.
Venäjältä tuotavat energiat, öljy, kivihiili, 

puu ja sähkö, tullaan lopettamaan ja se näkyy 
jo nyt mm. polttoaineitten hinnoissa. Muuta-
man kuukauden aikana polttoaineitten hin-
nat ovat nousseet liki tuplaten.
Suomi koki 1970 luvulla yleismaailmalli-

sen energiakriisin ja öljyn saanti alkoi tyreh-
tyä. Silloinen kauppa- ja teollisuusministe-
ri Jan-Magnus Jansson lähettiin Lähi-itään 
neuvottelemaan öljyhankinnoista. Janssonin 
palattua matkalta, hän antoi valtioneuvostol-
le raportin neuvottelujen tuloksista. Jotkut 
valtioneuvoston jäsenet tivasivat, että saako 
suomalaiset öljyä, johon ministeri Jansson 
vastasi, että kyllä me saamme, viemme heil-
le vastakauppana paperikoneita, jolloin joku 
ministereistä hämmästyneenä kyseli, että mi-
tä he tekevät paperikoneilla, eihän niillä ole 
metsiäkään ainoastaan pelkkää hiekka-aa-
vikkoa, johon Jansson vastasi, että jassoo, he 
tekevät sitten santapaperia.
Hyvää kevättä
Ami
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 Jyskän Asmalammentien os-
toskeskusta puretaan parhail-
laan. Korttelista ollaan pur-
kamassa elinkaarensa päässä 
olevaa entistä huonokuntoista 
liikerakennusta. 
Uusi rakentaminen sijoittuu 

Asmalammentien suuntaises-
ti olemassa olevien kolmiker-
roksisten rakennusten kanssa 
samaan linjaan rajaamaan As-
malammentietä. Tontin maas-
to laskee loivasti etelään päin. 
Neljän kerroksen korkuisena 
uudisrakennus täydentää ole-
massa olevien kolmikerroksis-
ten kerrostalojen rivistöä, jot-

ka kellarikerroksen takia ovat 
korkeusasemaltaan lähes nel-

jän kerroksen korkuisia.

Kaavan luonnosvaiheessa alueelta laadittiin alustavia 
havainnekuvia, joiden avulla tutkittiin uuden rakentamisen 
sopeutumista alueelle. Havainnekuvissa on esitetty mm. 
rakennusmassan sijoittumista tontille ja alustavasti uuden 
rakentamisen arkkitehtuuria. Kuva Jyväskylän kaupunki.

Purkutyömaalla siivottiin tonttia.

Jyskän ostarin tilalle 
asuintalo

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

Suu
suutel

ukuntoon...Hammaslääkäri Katarina Matilainen
PlusTerveys Hammassirkku 

Suun terveyden ja yleisterveyden välinen 
yhteys on kaksisuuntainen. Diabetek-

sen puhkeaminen tuo mukanaan muutoksia 
yleisterveydentilaan ja saattaa aiheuttaa on-
gelmia myös suun alueelle. 
Diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa 

suomalaista. Diabetes on aineenvaihdunnan 
sairaus, jossa verensokeri on koholla ja eli-
mistö tulee tulehdusherkäksi. Pitkäaikainen 
liian korkea verensokeri voi aiheuttaa mo-
nenlaisia elinvaurioita vuosien myötä.  
Suomessa diabeteksen hoito on erittäin 

korkeatasoista ja hyvässä hoitotasapainos-
sa olevat diabeetikot eivät ole normaalia alt-
tiimpia hammassairauksille. Kuitenkin, jos 
suuhygienia on puutteellinen, diabeteksen 
hoitotasapaino on huono tai on lisäsairauk-
sia, voi hampaiden kiinnityskudostulehdus 

eli parodontiitti diabeetikoilla alkaa tavallis-
ta nuorempana ja kehittyä nopeasti vaikeak-
si. Myös monet diabeteksen hoitoon käytetyt 
lääkkeet aiheuttavat sivuvaikutuksena sylje-
nerityksen vähenemistä ja sitä myöten suun 
kuivumista. Kuiva suu on riski sekä hampail-
le että suun limakalvoille.  
Diabeetikot, joilla on proteesit kärsivät 

usein sieni-infektioista. Tärkeintä diabeeti-
kon hammashoidossa on tulehduspesäkkei-
den hoito. Hyvällä kotihoidolla pidetään ien-
tulehdukset ja parodontiitti poissa. Käymällä 
säännöllisesti hammaslääkärissä suun ter-
veydentilan tarkastuksissa varmistetaan, et-
tei piileviä tulehduksia esiinny suussa. 
Pitämällä huolta suun terveydestä myös 

diabeteksen hoitotasapaino pysyy hyvänä. 

Diabetes ja suun terveys

 Kevätaamujen ihanuuteen 
kuuluu aamu aamulta lisäänty-
vä lintujen laulu. Paluumuutta-
jien ja täällä talvehtineidenkin 
lintujen rikassisältöinen laulu 
elävöittää mielen ja maiseman.
Enenevästä laulukonsertista 

on vain usein vaikea tunnistaa 

mikä lintu milloinkin on äänes-
sä. Nyt tähänkin pulmaan löy-
tyy apu. 
Älypuhelimeen asennettava 

helppokäyttöinen BirdNet-so-
vellus tunnistaa lintuja niiden 
laulun perusteella. Sovellukses-
sa hyödynnetään tekoälyä.  So-

velluksen voit ladata maksut-
ta puhelimeesi joko Googlen 
Play-kaupasta tai App Storesta. 
Sovellus on englanninkielinen, 
mutta äänen perusteella ha-
vaitut lintujen nimet esitetään 
suomeksi, kun vaihdat asetuk-
sista kieleksi suomen.

Lintujen tunnistaminen 
laulun perusteella
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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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Katiska

pikkujuttu

4-vuotias pieni mies innostui tänä talve-
na hiihdosta todella paljon hankittujen karvapohjasuksien 
myötä. Isän  -ja äidinkin kanssa on kertynyt monia hiihto-
kierroksia Jyväskylän alueen laduilla. Mummo teki hiihto-
kortin ja siihen on kehkeytynyt merkintöjä tähän mennessä 
yhteensä jo 33km. Pisin pienen miehen lenkki on ollut 4km.

Ensin on ollut isän innostuneisuus -ja se malli on siirtynyt 
lapselle. Tämä on ollut sittemmin yhteinen H-hetki vanhem-
man kanssa.
Alussa olivat mukana myös herkulliset eväät repussa. Niis-

tä sai voimaa aurinkoisella paikalla pysähdyttäessä. Vähän 
eväistä piti viskata yli lentävälle linnullekin. Sitten jaksoi taas 
jatkaa eteenpäin.

Hiihtämisen alkuvaiheessa ei kukaan olisi saanut mennä ohi. 
Nyt ohittajatkin on jo vähän helpompi sallia. Nyt ei tarvitse 
kilpailla, vaan voi nauttia oman vauhdin hurmasta.
Ehkä on niin, että kun tässä iässä hiihto valloittaa elämän, 

niin ei aikuisenakaan sitä vain voi vastustaa... Ei paha.

HIIHTOSAAVUTUKSIA

Uutislyhyet

Keski-Suomessa siirrytään 
kesänopeuksiin tällä viikolla
Keski-Suomen ELY-keskus
Maanteiden talvi- ja pimeänajan nopeusrajoituksista aletaan luo-
pua Keski-Suomessa keskiviikkona 13.4.2022 alkaen. ELY-kes-
kus muistuttaa, että voimassa oleva nopeusrajoitus on vaihtopäi-
vinäkin aina se, jota sen hetkinen näkyvissä oleva liikennemerkki 
osoittaa.
Kevätsäiden arvaamattomuuden vuoksi ajokeli voi edelleen 

muuttua nopeastikin. Runsaslumisen talven vuoksi teiden var-
silta voi valua sulamisvesiä, joten ajo-olosuhteet voivat vaihdella 
paikallisesti ja aiheuttaa yllätyksiä.
– Autoilijoiden on syytä muistaa, että turvallinen ajo saattaa 

vaatia alempaa nopeutta kuin suurin sallittu nopeus. Tien pääl-
lä keliolosuhteet pitää ottaa huomioon, liikenneturvallisuusin-
sinööri Anne-Maria Pesonen muistuttaa.
Ajokelin ja liikennetilanteen voi varmistaa Väyläviraston lii-

kennetilannepalvelusta.

Lukulemmikit Vaajakosken aluekirjastossa
Lukulemmikkitoiminnan tavoite on innostaa ja rohkaista lap-
sia lukemaan ja edistää lukutaitoa. Lemmikki kuuntelee hiljaa ei-
kä arvostele lukijaa. Lukulemmikin kanssa ei tarvitse jännittää. 
Lemmikille lukeminen sopii kaikille, mutta on erityisen hyvää 
harjoittelua juuri lukemaan oppineelle tai lapselle, jolla on ongel-
mia lukemisen kanssa. Lukulemmikille lukemisesta voi olla apua 
myös lapsille, joilla on lukihäiriö tai oppimisvaikeuksia.
Kirjastoon on varattu rauhallinen huone lukulemmikkihetkeä 

varten. Lukutapahtumassa on mukana ainoastaan lapsi, lemmik-
ki ja lemmikin ohjaaja. Lapsi lukee lemmikille ääneen itse valit-
semaansa kirjaa n. 10-15 minuutin ajan, ja lukuhetken päätteeksi 
lapsi saa palkita lemmikin rapsutuksilla ja/tai nameilla.
Lukuhetket järjestetään yhdessä Suomen Karva-Kaverit ry:n 

kanssa. Lukukoirat Taika ja Aava ovat läpäisseet soveltuvuustes-
tin ja ovat luonteeltaan avoimia ja rauhallisia.
Kevään aikataulu: ti 12.4. klo 17-18 j ti 10.5. klo 17-18, luku-

koira Aava.

Satutuokio
Sukella satujen maailmaan, rentoudu tarinan äärellä. Kirjaston 
satutuokio on suunnattu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsil-
le, mutta satujen siivillä viihtyvät kaikenikäiset tarinoiden ystä-
vät. Satutuokioon on vapaa pääsy. Ryhmiltä ennakkoilmoittautu-
minen sähköpostitse kirjasto.vaajakoski@jyvaskyla.fi. Seuraava 
Satutuokio on 20.04.2022 kello 09.30–10.00.

 ”Tehdessäni historiakirjoja 
olen haastatteluissa havainnut 
kuinka tärkeitä kotiseutua ku-
vaavat symbolit ovat. Kuntalii-
toksissa hävinneiden kuntien 
vaakunoiden herättämät tun-
teet kuvastavat rakkautta koti-
seutuun. Uusien vaakunoiden 
omaksuminen kotiseudun uu-
deksi symboliksi ei ole help-
poa.”
Jyväskylään liittymisen yh-

teydessä liitoskuntien kunnan-
vaakunoiden virallinen asema 
päättyi Säynätsalossa vuon-
na 1993, Jyväskylän maalais-
kunnassa ja Korpilahdella 
vuonna 2009. Uudet kaupun-
kilaiset eivät ole henkisesti ot-
taneet vaakunaksensa Jyväsky-
län vaakunaa, eivätkä antaneet 
sille kovinkaan merkittävää 
roolia paikallisuuden mää-
rittäjänä. Entisen vahvan 
maaseutu- ja työläismiljöön 
yhtenäiskulttuuri menee Jyväs-
kylän vaakunan edelle. Sitä pi-
detään enemmän ”kaupungin 
herrojen juttuna”.
Jyväs-seudun kuntien vaa-

kunat poikkeavat toisistaan 
erittäin paljon. Ne luovat hy-
vät puitteet erilaisten arvos-
tusten tarkastelulle. Ensim-
mäisenä Jyväskylään liittyneen 
Säynätsalon kunnan vaakunas-
ta on monia tulkintoja. Haas-
tatteluissa jotkut sanoivat sen 
”muistuttavan DDR:n vaaku-
naa”. Toiset liittivät sen ”po-
liittiseen punamultaan”, jolla 
viitattiin siihen, että hammas-
ratasympyrällä ja sen sisällä 
olevalla havunoksalla on to-
dellisuudessa vastinparit Säy-
nätsalossa. Hammasratas ku-
vasta teollisuutta ja kuusen 
havunoksa sen sisällä metsää. 
Vaakunan on suunnitellut Ahti 
Hammar vuonna 1957 ja se on 
hyväksytty vaakunaksi vuon-
na 1958. Säynätsalossa kou-
luissa opetettiin 1960-luvulla, 
että ”missään muualla maail-
massa ei ole niin paljoa met-
säteollisuutta kuin muutaman 
kymmenen kilometrin säteellä 
Säynätsalon ympärillä”. Tähän 
olikin vahvat perusteet, kos-
ka Jyväskylässä, Äänekoskella, 
Suolahdessa, Hankasalmella, 
Keuruulla ja Jämsän jokilaak-
sossa oli metsäteollisuustuo-
tantoa per capita enemmän 
kuin missään muulla maail-
massa. Se loi hyvinvoinnin 
pohjan koko yhteiskunnalle. 
Jyväskylän vaakuna näyt-

täytyy suorastaan ”herraskai-
sena” verrattuna siihen liitty-
neiden kuntien vaakunoihin. 
Liitoskuntien vaakunat – eri-
tyisesti Säynätsalon ja maalais-
kunnan – edustavat enemmän 
haastattelujen mukaan ”ver-
ta, hikeä ja kyyneleitä”. Jyväs-
kylän maalaiskunnan vaakuna 
muistuttaa tyyliltään Säynätsa-
lon vaakunaa, koska siinä on 

hammasratasteema teollisuu-
den symbolina ja Säynätsalon 
havunoksan tilalla on viljatäh-
kät eli teema on ”punamultai-
nen” kuten Säynätsalon vaaku-
nassakin. 
”Jyväskylän maalaiskun-

nan vaakuna oli Jyväskylän 
maalaiskunnan tunnus, ja se 
oli saanut aiheensa kunnan 
nimestä ja alueen teollisuu-
desta.” Kunnan nimen ”maa-
lais”-osaan viitataan vaakunan 
tähkillä ja teollisuuteen ham-
maspyörän puolikkaalla.” Vaa-
kunan selitys on ”punaisessa 
kentässä hammaspyörän puo-
likas, yläpuolella kolme täh-
kää, kaikki kultaa.” Vaakunan 
on suunnitellut Tapio Vallio-
ja, ja Jyväskylän maalaiskun-
nan kunnanvaltuusto hyväksyi 
sen kokouksessaan 8. joulu-
kuuta 1953. Sisäasiainministe-
riö vahvisti vaakunan käyttöön 
10. heinäkuuta 1954. Vaaku-
na muuttui epäviralliseksi ko-
tiseutuvaakunaksi 2009 Jyväs-
kylän maalaiskunnan liityttyä 
yhdessä Korpilahden kanssa 
Jyväskylän kaupunkiin.” 
Korpilahden vaakunan seli-

tys on: ”Korpilahden kunnan-
vaakuna on puhuva vaakuna, 
joka on saanut aiheensa kun-
nan nimestä. Vaakunan joutse-
net viittaavat sanaan ”korpi”, ja 
aaltokoro sanaan ”lahti”. Vaa-
kunan on suunnitellut Helmer 
Selin, ja se vahvistettiin käyt-
töön 10. syyskuuta 1958. Vaa-
kunan selitys on ”kultaisessa 
kilvessä musta, aaltokoroinen 
vastapalkki, jossa alatusten 
kolme lentävää hopeista, pu-
navaruksista joutsenta”. Vaa-
kuna muuttui epävirallisek-
si kotiseutuvaakunaksi 2009 
Korpilahden liityttyä osaksi 
Jyväskylän kaupunkia.”  Vaaku-
nassa on ylevää talonpoikaista 
vanhaa kulttuuriperinnettä.
Jyväskylän vaakunan seli-

tys kuluu: ”Jaettu kilpi, jonka 
yläkentässä on hopeanvärinen 
merkurion sauva sinisellä poh-
jalla ja alakentässä hopeanväri-
sellä pohjalla sisäjärviveneen 
keula suoraan edestä katsottu-
na sekä sen alla kolme sinistä 
aaltoviivaa”.  Sen viimeisin vä-
rinmääritys on Jussi Jäppisen.
Vaakunan sinisessä yläken-

tässä oli kuvattuna maamme 
– Suomen suuriruhtinaskun-
nan – keisarin Nikolai I:n mo-
nogrammi kruunuineen, sekä 
kaupungin perustamisajan-
kohta roomalaisin numeroin. 
Vaakunan hopeiseen alakent-
tään oli sijoitettu Päijänteen 
vedenkulkua kuvaava peräme-
la, sekä kaupankäyntiä kuvaa-
va Merkuriuksen sauva. 
Jyväskylän vaakunassa sau-

va on tarkemmin katsottu-
na caduceus eli sanansaatta-
jan sauva, jonka ympärille on 
symmetrisesti kietoutuneena 
kaksi käärmettä toisiaan kat-
soen. Aamuruskon jumala-
tar Iris esiintyy usein tällaisen 
sauvan kanssa auringon sa-
nansaattajana. Se on tässä saa-
nut roomalaisesta mytologiasta 
Merkuriuksen eli kaupankävi-
jän sauvan muodon. Kreikka-
laisessa mytologiassa vastaava 
oli Hermes-sauva. Sama sym-
boli on edustettuna merkono-
mien hatussa ja sormuksissa 
kuten myös kauppateknikko-
jen sormuksissa. Se on monien 
kauppaopistojen ja kauppa-
koulujen symboli. Jyväskylän 
vaakunassa se edustaa nyky-
päivänä bisnescityä. 
Vanha tulkinta on, että Jyväs-

kylän vaakuna kuvasti 1800-lu-
vun alkupuoliskolla opastusta 
viljanmyyntipaikalle Jyväsky-
lään, jossa pidettiin säännön-
mukaisesti maataloustuottei-
den – erityisesti viljanmyynnin 
– markkinoita Päijänteen 
pohjoispäässä. Markkinoil-
le saavuttiin aluksi veneillä ja 
myöhemmin laivoillakin eri il-
mansuunnista. Jo Uno Cygna-
euksen johtamassa Jyväskylän 
seminaarissa haluttiin näh-

dä caduceus suomenkielisten 
kansakoulunopettajien tiedon 
ja opin sanansaattajana ym-
päri Suomen maata. Viljanjy-
vät ovat nykyään muuttuneet 
tiedon jyviksi, joilla käydään 
kauppaa Päijänteen ja Keite-
leen vesiristeyksessä Jyväsky-
lässä. 
Kunnat eivät ole halunneet 

lähteä suunnittelemaan koko-
naan uutta vaakunaa missään 
kuntaliitoksessa. Kuntien vaa-
kunoiden yhdistäminen olisi 
käytännössä mahdotonta rik-
komatta heraldisia sääntöjä. 
Lakkautettujen kuntien vaaku-
noita on otettu yhdistyneiden 
kuntien vaakunoiksi. Suolah-
den vaakunasta tuli Äänekos-
ken vaakuna kuntaliitoksessa. 
Uuden vaakunan suunnittele-
minen olisi mahdollista. Min-
kälainen olisi Jyväskylän uusi 
vaakuna, jos kolme Jyväsky-
lään liittynyttä kuntaa suunnit-
telisivat sen yhdessä Jyväskylän 
kanssa?   

Lähteet
Mäkinen Minna 2009. Maaseu-
dun uusi aika 1/ 2009. Tapaus 
Säynätsalo. Paikallisuuden merki-
tys ja rooli kuntaliitosprosessissa. 
Jyväskylän yliopisto, historian ja 
etnologian laitos.
Mäkinen Minna 2009 Kulttuuri-
nen kuntalaisuus Jyväskylän kau-
punkilehti 28.1.2009.  Kulttuuri-
nen kuntalaisuus - PDF Ilmainen 
lataus (docplayer.fi)
Järvi & Segersven 2000. Heraldiik-
ka ja historia. Partioheraldikot ry, 
Turku.
Kara, Kimmo 1998. (toim.) Heral-
diikan opas. Suomen Heraldinen 
Seura. Porvoo.

Kuntien vaakunasymbolit
Teksti Kimmo Suomi professori emeritus

Korpilahden vaakuna.Jyväskylän maalaiskunnan 
vaakuna.

Säynätsalon ja Jyväskylän vaakunat, oikeanpuoleisin on Jyväskylän ensimmäinen vaakuna.

- paikallisesti paras.
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Muista lehdistä

EIPÄ olisi vielä hetki sitten uskonut, että sanomalehtipaperia 
pitää Suomessa säännöstellä.
Sanoma ilmoitti maaliskuun alussa lopettavansa venäläi-

sen painopaperin hankinnan.
Syynä oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet 

pakotteet.
Pandemian aikana paperin saatavuus on heikentynyt Eu-

roopassa nopeasti, ja UPM:n ja Paperiliiton pitkittynyt työ-
riita on entisestään vaikeuttanut tilannetta.
Tiiviimpää Hesaria on nyt tehty  reilut kolme viikkoa. 

Sivumäärän pienentäminen on ollut ikävä tehtävä, mutta 
teimme heti alussa päätöksen, että uutistarjonta pidetään 
mahdollisimman kattavana.

Ari Kinnari/HS

Lehden pienentäminen on 
ollut ikävä tehtävä

KO
LU

M
NIAuringonpistoksia

Nikosen Liisa

Aurinkorannikko ei tällä kertaa hel-
linyt matkailijoita. Neljän viikon 

aikana kolme kokonaista poutapäivää, 
kaksi kolmen päivän hiekkamyrskyä, 
myrskytuulia ja sateita kuuroina ja jat-
kuvana. 
Uusia elämyksiä siis. Paikallisetkin 

pudistelivat päätään tälle ilmastonmuu-
tokselle.
Mutta sukulaisia ja ystäviä oli muka-

va tavata.
Polttoaineen hinnannousu sai aikaan 

kuljetusalan lakon Espanjassa. Kau-
poissa hyllyt tyhjenivät, vessapaperia 
ei kuitenkaan yleisesti hamstrattu. Vi-
hannes- ja hedelmätiskit olivat tyhjiä ja 
lihatuotteet loppuivat monesta kaupas-
ta. Säilykehyllyt hupenivat. Lakko kesti 
pari viikkoa, ja jotkut, jotka eivät luot-
taneet hallituksen lupauksiin, jatkoi-
vat vielä muutaman päivän, varmuuden 
vuoksi.  
Koronaan, Covid-19- tautiin suhtau-

dutaan Andalusiassa yhä vakavasti. Mas-
kipakko kaupoissa ja liikennevälineis-
sä.  (Hammaslääkärissä sain riisua sen 
pois.) Suuri osa ihmisistä käyttää sitä 
kadullakin. Vertasin 7.4. tilastoja : Suo-
messa uusia tartuntoja (7 päivän keski-
arvo)  lähes 5300,  Andalusia reilut 800. 
Samana ajanjaksona Suomessa kuollut 
27, Espanjassa 4. Asukkaita  Andalusian 
alueella on  n. 3 miljoonaa enemmän 
kuin Suomessa.

Kotimatkalla lentokoneessa hilpeästi 
päihtyneen ruotsinkielisen nuorisojou-
kon oli vaikea pysyä maskeissaan.  Len-
toemo sai tuon tuosta käydä muistutta-
massa poikia.
Ukrainan sota järkyttää koko maa-

ilmaa. Kuvia kaduilla makaavista ruu-
miista, pakolaisten haastatteluja. Na-
toon, vai ei Natoon? Informaatiotulva 
hukuttaa alleen. Mietin, miten Ylen Ku-
ronen ja hänen kollegansa jaksavat kat-
soa ja raportoida kauheuksista päivästä 
toiseen mielenterveyden järkkymättä, 
kun tuntuu, että yksi kuva kertoo meil-
le katsojille ja kuulijoille enemmän kuin 
ihminen kestää. 
Tieto, joka tuskaa lisää, on kuitenkin 

tärkeää. Tärkeää on se, ettemme turru 
näihin uutisiin, ettei niitä sivuuteta kyl-
mästi ja mielenkiinnotta. Ne eivät saa 
muuttua ”uudeksi normaaliksi”.
Joskus on pakko kuitenkin pitää paus-

sia uutisista, saada jotain muuta ajatel-
tavaa kauheuksien sijaan. Lukea joku 
hauska kirja, hengittää raikasta kevätil-
maa, kokeilla kestääkö hanki pakkasaa-
muna.
On pakko uskoa siihen, että sota saa-

daan loppumaan, että koronakin joskus 
loppuu, että kevät tulee korkeista han-
gista huolimatta. Vain, jotta jaksaisi.
Mutta, ”muuttuuko ihminen ja mihin 

suuntaan...”

Vaihtelevaa pilvisyyttä

Tähtääjä

Halpuuttaja
Olin ystäväni kanssa ruokaostoksilla pai-

kallisessa marketissa. Keräsin kärryihin valikoiman 
ruokatarvikkeita, vähän muutakin. Tulimme vihdoin kassalle 
ja ladoin ostokseni hihnalle. Valmistauduin maksamaan. Kas-
satyttö sanoi ostosteni hinnan ja heti mielessäni hämmästyin. 
Noinko vähän? Kuitenkin melkoinen määrä tavaraa.
Poistuimme kaupasta ja ystävälleni kerroin ihmetykseni os-

tosteni pienestä hinnasta, johon hän vastasi. No, ehkä minul-
lakin oli vaikutusta. Aika monta kertaa taisin sanoa, älä ota 
sitä, älä niin paljon tuota. Totta, niin hän ohjaili ostoksiani. 
Varsinainen halpuuttaja! Kannatta pyytää toistekin mukaan. 
Halpuuttaja.

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 
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IHMISLÄHEISTÄ ASUNTOKAUPPAA
YLI 36 VUODEN KOKEMUKSELLA 
Onnistunut asuntokauppa alkaa kokeneen 
ammattilaisen kanssa tehdystä markkinointi-
suunnitelmasta elämäsi tärkeimmässä 
kaupassa – OMAN KODIN  kaupassa.
Suullinen arvio myyntikohteista on maksuton.

SOITA VAIKKA HETI!

0400 643 921

Puistotie 2 B, Kolmikulma, 40100 Jyväskylä 
p. 014-676 229, www.ksomakoti.fi

Pekka Kolari
LKV, YKV, 

Julkinen
kaupanvahvistaja

ILMASTOINTI- JA SISÄILMAHUOLTOA
Ilmanvaihtokanavien säätöä
Rakennusten energiatalous kohdalleen ja 
sisäilman laatu paremmaksi. Tarkastuksilla 
asumismukavuutta ja parannettua kiinteistön 
rakenteiden kestävyyttä.

Ilmanvaihtokanavien puhdistusta
Puhdasta hengitysilmaa. Suodattimien vaihtoa 
ja lämmöntalteenottokoneen puhdistuksia. 
Tarvittaessa myös desinfiointia.

MUISTA VUOSI-
NUOHOUKSET!

NUOHOUS- JA ILMASTOINTIPALVELU RÄTYNUOHOUS- JA ILMASTOINTIPALVELU RÄTY

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
 0500 548 882  www.nuohousjailmastointipalveluraty.fi

0400-642491
www.rakennuspalvelutarvainen.fi

RAHOITUS
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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

Uutislyhyet Uutislyhyet

Keski-Suomen Aikajana
 Kirsi Mukkala 
Vuonna 2021 Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liike-
vaihto kasvoi 7,5 % edellisvuodesta. Koko maassa yllettiin 
10,6 %:n kasvuun. Kasvuprosentit kertovat talouden nopeas-
ta elpymisestä, mutta myös vuoden 2020 heikosta tilanteesta, 
johon nousua peilataan. Kasvua edistivät liiketoiminnan ra-
joitteiden asteittainen purkaminen, patoutunut yksityinen ky-
syntä ja voimakkaat talouden elvytystoimet. Maailmantalous 
oli myös nopeassa kasvussa vuonna 2021. 

Kaikki päätoimialat kasvussa – 
vienti kangertelee 
Kaikille päätoimialoille kirjattiin kasvua vuonna 2021. Kes-
ki-Suomessa kaupan alan liikevaihdon vahva kasvu jatkui pe-
räti 7,7 %:lla. Kauppaketjut tekivät jopa ennätyksellisiä tu-
loksia. Koko maasta poiketen Keski-Suomessa kaupan ala ei 
koronasta notkahtanut.  
Koronan runtelema yksityinen palvelusektori pääsi kas-

vuun 7,3 %:lla heikon vuoden 2020 jälkeen. Vuosi 2020 jää-
neekin poikkeukseksi vuodesta 2010 alkaneella palveluiden 
kasvun uralla, vaikkakin talouden epävarmuus on suurta. 
Keski-Suomen hyvän voinnin klusteri sisältää majoituspalve-
lut, kulttuuri- ja viihdetoiminnan, urheilutoiminnan sekä hu-
vi- ja virkistyspalvelut. Ulkomaisen matkailun puuttuessa lä-
hes kokonaan ja tapahtumien ollessa tauolla nämä yksityisen 
palvelusektorin alat menettivät 26,5 % liikevaihdostaan vuon-
na 2020. Liikevaihto kehittyi niukasti miinusmerkkisesti myös 
vuonna 2021. 
Rakentamisen alan liikevaihto kasvoi vuonna 2021 6,2 % 

edellisvuodesta. Kirri-Tikkakoski –tiehanke valmistui vuo-
den 2021 loppuun ja teollisuusrakentaminen oli maakunnas-
sa vilkasta.  
Keski-Suomessa teollisuuden liikevaihdon 4,7 %:n kasvu 

jäi selvästi pienemmäksi kuin koko maan 12,8 %:n kasvu. Kai-
polan tehtaan lakkauttamisen jälkeen kurottavaa riittää, mutta 
suunta näyttäytyy toiveikkaasti ylöspäin.  
Kaipolan aluetalousvaikutus näkyy erityisesti maakunnan 

vientiliikevaihdossa. Vienti kasvoi vuonna 2021 vain 3,1 % 

erittäin heikosta edellisvuodesta, koko maan kasvun yltäes-
sä 15,8 %:iin. Metsäteollisuuden viennistä hävisi neljännes 
vuonna 2020 ja vuodelle 2021 laskua tuli 5,4 % lisää huolimat-
ta siitä, että Äänekosken biotuotepainotteinen teollisuus kas-
voi vahvasti. Maakunnan teknologiateollisuus on ollut vahvas-
sa vedossa pitkään ja vuosittainen vientiliikevaihdon kasvu on 
vakiintunut 6 – 8 %:n tasolle. Tilauskirjat ja investoinnit enna-
koivat suotuisan kehityksen jatkuvan. 

Henkilöstömäärä elpyi koronasta nopeasti 
Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärä kasvoi 2,7 % vuon-
na 2021 edellisvuodesta. Kasvu kertyi erityisesti yksityisistä 
palveluista ja kaupan alalta. Rakentamisen alalla ja teollisuu-
dessa henkilöstömäärä pysytteli vuoden 2020 tasolla. Useat 
keskisuomalaiset yritykset eri toimialoilta kertovat osaavan 
työvoiman puutteesta. Yritysten hyvästä kehityksestä ja työ-
voiman kysynnästä huolimatta Keski-Suomi pitää edelleen 
paikkaansa toiseksi korkeimman työttömyysasteen maakun-
tana. 

Seuduille kovia kasvuprosentteja 
Seuduittain ja vuositasolla tarkasteltuna Jyväskylän ja Saa-
rijärvi-Viitasaaren seuduilla yritysten kokonaisliikevaihto ei 
painunut miinukselle korona-aikana. Jämsän seutua lukuun 
ottamatta kaikkien seutujen liikevaihdot kasvoivat vahvasti 
vuonna 2021. Kovinta kasvu oli Äänekosken seudulla, 21,4 
%. Saarijärvi-Viitasaaren seudulla yritysten liikevaihto kas-
voi 15,1 % vuonna 2021, Keuruun seudulla 13,1 %, Jyväsky-
län seudulla 8,9 % ja Joutsan seudulle kirjattiin 6,9 %:n kas-
vu.  
Myös yritysten henkilöstömäärä vuonna 2021 kasvoi voi-

makkaimmin Äänekosken seudulla, 4,0 %. Jyväskylän ja 
Keuruun seuduilla yritysten henkilöstömäärä kasvoi 3,2 %. 
Saarijärvi-Viitasaaren seudulla kasvua kertyi 2,6 % ja Jout-
san seudulla 2,3 %. Jämsän seudulla henkilöstömäärä laski 
3,5 % edellisvuodesta. 
Aikajanan tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen 

kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, 
Keulink Oy, Äänekosken kaupunki, Witas Oy, Kehittämis-
yhtiö Karstulanseutu Oy sekä Saarijärven kaupunki. 

Avoinna: ti-pe 10.30-19.00, la-su 12.00-19.00

KAHVI, TEE

BURGERIT
HODARIT

LIHIKSET
GRILLIANNOKSET

SALAATIT PIZZA

Kuopiontie 339, 41450 LEPPÄLAHTI P. 050 355 7765

TERVE-
TULOA!

 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
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Vaajakosken
eläkeläiset

Vaajakosken 
Seudun
Eläkkeensaajat ry

Järjestöpalsta
VAAJAKOSKEN

KOHINAT

Jyväskylän 
seurakunta

Kun tiedät/hoksaat/havaitset 
jutunarvoisen asian, 
vinkkaa meille 

toimitus@wessmanni.fi

Juttuvinkkejä
otetaan 
vastaan!

Vaajakosken alueseurakunta
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11

www.baptisti.fi/vaajakoski

19.4 klo 13.00 Tiistaikerho: Lau-
suntataiteilija Maija Piitulainen . 
Arpajaiset
3.5. klo 13.00 Kerhojen lopetus ja 
äitienpäivä. Liikuntahaastekampanja 
korttien palautus. Hallitus klo 12.00.

Kesäkohinat pidetään 10.-
14.8.2022. Perinteinen kohinatori on 
Naissaaressa 13.8.22 klo 10-15. Myyn-
tipaikat voi varata Matti Pöppöseltä 
s-posti: matti.ponen@gmail.com tai 
puh. 0400704444.
Kohinalehti ilmestyy edellisvuosia 
laajempana, kun se sisältää FC Vaa-
jakosken tietoja. Ota lehdestä yhteys 
Antti Koluun s-posti: koluantti@
gmail.com tai puh. 0500737985

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

Seurakuntatilaisuuksissa nouda-
tetaan ajankohtaisia koronarajoi-
tuksia. 

Vaajakosken kirkon 
toiminta on väistötiloissa
Vaajakosken kirkkoa peruskor-
jataan. Väistötiloina toimivat 
Koivuniemen kappeli Koivunie-
mentie 30 (jumalanpalvelukset ja 
toimitukset), Wessi Vesmannintie 
6 (varhaiskasvatus, diakoniatyö) ja 
Liekki Varaslahdentie 6 (nuoriso- 
ja musiikkityö).

Jumalanpalvelukset ja 
uskonelämä
Hiljaisen viikon hartaus ke 13.4. 
klo 18. Perheille ja kaiken ikäisille. 
Vesmannintie.
Kiirastorstain messu to 14.4. klo 19 
Koivuniemi, Kauppinen, Perttilä.
Jeesuksen kuolinhetken har-
taus pe 15.4. klo 15 Koivuniemi, 
Rossi, Modinos, Majakka
Messu su 17.4. klo 10 Koivuniemi, 
Karjalainen, Modinos, Emily Carl-
son (viulu). Kirkkokahvit.
Messu ma 18.4. klo 10 Koivuniemi, 
Jurva, Perttilä.qw
Messu su 24.4. klo 10 Koivuniemi, 
Rossi, Perttilä.
Messu su 1.5. klo 10 Koivuniemi, 
Jurva, Modinos.
Messu su 8.5. klo 10 Koivuniemi, 
Kauppinen, Perttilä.
Messu su 15.5. klo 10 Koivuniemi, 
Karjalainen, Modinos, Majakka
Kirkkokyyti lähtee joka sunnuntai 
klo 9.30 Kirkkotieltä. Linja-auto 
ottaa kyytiin myös terveysaseman 
edestä ja Haapaniemen, Hupelin ja 
Laurinniemen risteysten pysäkeil-
tä. Maksuton.

Muuta
Leffapääsiäinen: La 16.4. klo 12–18 
Kristuksen viimeinen kiusaus 
(K16) ja Passion of the Christ 
(K18), Varaslahdentie 6. Su 17.4. 
Klo 11.30–15 Maria Magdaleena 
(K12) Koivuniemen leirikeskus. 
Teetä ja pientä purtavaa. Esitysten 
lomassa keskustellaan elokuvien 
herättämistä ajatuksista. Mukana 
Eeva-Kaisa Rossi ja Heli Karjalai-
nen. Cafe Hyvä Hetki Vesmannintie 
6. Arkisin aamupuuro (maksuton) 
ja juttuseuraa. Kahvia klo 8-12, 
puuro klo 8-10, hartaus klo 10. 
Keskiviikkokerho ke 20.4., 4.5. ja 
18.5. klo 13 Vesmannintie 6. Kaikille 
avoin olkkari.
Yhteisvastuun hyväksi myydään 
virpomavitsoja hiljaisella viikolla 
seurakunnan tiloissa.
Naisten liikunnallinen saunail-
ta to 28.4. klo 18-21 Koivuniemen 
leirikeskus. Ulkoliikuntaa, sauna, 

iltapala ja hartaus.
Vappumunkkien myynti Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi pe 
29.4. klo 10.30-11.30. ja 16.30-17.30 
Vesmannintie 6. Ennakkotil. 22.4. 
mennessä 040 560 9926 / 040 560 
9927. Ennakkotilausten nouto klo 
16.30-17.30.
Myydään vappumunkkeja 
Yhteisvastuukeräyksen ja simaa 
Vaajan Valppaat partiolippukun-
nan toiminnan hyväksi pe 29.4. 
klo 10.30-11.30 ja 16.30-17.30, munkit 
2 € / kpl ja sima 4 € / l, Vesman-
nintie 6. 
Ennakkotil. voi tehdä 22.4. men-
nessä p. 040 560 9926 / 040 560 
9927. Ennakkotilausten nouto klo 
16.30-17.30.

Musiikkitilaisuudet
Rauha laskeutuu – Gradian 
musiikinopiskelijat Koivuniemen 
kappelissa ti 12.4. klo 18, maksu-
ton. Gradian pop- ja jazz-puolen 
muusikko-opiskelijat sukeltavat 
pääsiäisen tunnelmiin. Myös 
verkossa!

Apua ja tukea tarvitseville
Diakonian vastaanotolle pääset 
ajanvarauksella: Marita Riikonen 
p. 040 560 9926 ja Päivi Kivilahti p. 
040 560 9927.
Suvannon kirkonpenkki to 28.4. 
klo 8.30-12. Vaajakosken Suvanto 
Tikkutehtaantiellä.

Lähetys- ja avustustyö
Lähetysaiheinen iltapäivä ke 
30.3. & 13.4. klo 13 Vesmannintie 6.

Aikuisille
Palvelukuoro ke klo 12-13 Vesman-
nintie 6, Perttilä Päivi. Kuorohar-
joituksen tarkoitus on virkistyä 
yhdessäolosta ja laulamisesta 
sekä valmistautua musiikillisiin 
palvelutehtäviin.
Majakka-kuoro to klo 17:30-19:30 
Varaslahdentie 6. Tavoitteelliseen 
kuorotoimintaan on mahdollista 
tulla mukaan taas 21.4. alkaen, 
lisätiedot Eveliina Modinos.
Miesten päiväraamattupiiri to 
14.4., 28.4. ja 12.5. klo 12 Varaslahti. 
Keskustelua Raamatun äärellä 
Varaslahdentie 6.
Tölskän seurakuntailta ke 20.4. 
ja 11.5. klo 18.30. Kerttu Savelalla, 
Mutkatie 14.
KÄSSÄILTA to 21.4. & 5.5. klo 17 
Vessi. Jutustelua, yhdessä oloa 
kädentaitojen äärellä. Voit tehdä 
omia projekteja tai esim. kaste-
sukkia seurakunnalle. Kerhossa on 
monenlaisia käsityö- ja taidetar-
vikkeita. Tule mukaan klo. 17-20.
Rukouspiiri ti 26.4. & 10.5. klo 18 

Vesmannintie. Avoin rukouspiiri 
Vesmannintie 6.
Oravasaaren seurakuntailta ke 
27.4. klo 18.30 Jurvasilla, Haukan-
maantie 35A.

Nuorille
Hengari ke klo 18 Varaslahdentie 6.
Rysän retkipäivä su 24.4. klo 
10.30-16.30 Vesalan leirikeskus, 
Rysä. Mukava, rentohenkinen 
yhteinen päivä Rysässä. Ulkoilua, 
ruokailua, saunomista ja yhdessä 
oloa. Ennakkoilmoittautuminen.
Perjantaikahvila pe 13.5. klo 17 . 
Varaslahdentie 6.
Isosten siunaaminen ja kevät-
juhla ke 18.5. klo 18 Koivuniemi. 
Vaajakosken isoskoulutettavien 
siunaaminen Koivuniemen 
kappelissa, jonka jälkeen yhteinen 
kevätjuhla.

Kouluikäisille
Avoimet ovet maanantaisin klo 
12-16 Vesmannintie 6.

Lapsille ja lapsiperheille
Katso kaikki tiedot jyvaskylan-
seurakunta.fi/lapsiperheille.
Perheleiri 20.-22.5. Koivuniemen 
leirikeskuksessa. Lisätietoja 
leiristä ja leirihakemukset 11.4.-8.5. 
osoitteessa jyvaskylanseurakunta.
fi/ilmoittaudu.
Pyhäkoulu su 17.4. & 24.4. klo 14. 
Tule mukaan Kertun pyhäkouluun!
Metsäperhekerho Kaunishar-
jussa ti klo 9-11 Kaunisharjun 
kerhotila.
Ilon Murusia Tupa ti klo 9-11 
Vesmannintie. Aikuisten ja lasten 
yhteinen kokoontumispaikka. Tar-
jolla aamupala. Ei ennakkoilmoitta
Pallerot-ekavauvaryhmä ti klo 
13 Vesmannintie 6. Ryhmä on 
vertaistukiryhmä ja kohtauspaikka 
ensimmäisen lapsensa saaneille 
perheille lapsen ensimmäisen 
ikävuoden ajaksi. Kysy vapaita 
paikkoja.
Perhekerho Kaunisharjussa ke klo 
9.30-11.30 Kaunisharjun kerhotila. 
Tervetuloa perhekerhoon leikki-
mään, hiljentymään ja tutustu-
maan muihin perheisiin!

Katso kaikki tapahtumat: jyvas-
kylanseurakunta.fi
Nuoret: jyvaskylanseurakunta.
fi/nuoret
Kouluikäiset: jyvaskylanseura-
kunta.fi/nuoret/kouluikaiset
Lapset ja perheet: jyväskylänseu-
rakunta.fi/lapsiperheille

Aamurukoushetket kirkon 
alasalissa arkisin ma-pe klo 8.
To 14.4. klo 19:00 
Kiirastorstain ilta
Su 17.4. klo 11:00
Jumalanpalvelus, 
P: Iisak Liukko
Ma 18.4. klo 16:00
Musiikkijuhla
Ke 20.4. klo 14:00
Keskiviikkokahvit
To 21.4. klo 18:30 

Rukous- ja ylistysilta
Su 24.4. klo 11:00
Todistuskokous,
J: Helena Liukko
Su 24.4. klo 18:00
Pyhän Hengen ilta
Ma 25.4. klo 14:00
Naisten päiväpiiri
To 28.4. klo 18:30 
Rukous- ja ylistysilta
La 30.4. klo 12:00
Lounas kaikelle kansalle

Su 1.5. klo 11:00
Ehtoollisjumalanpalvelus,
P: Iisak Liukko
Ke 4.5. klo 14:00
Keskiviikkokahvit
To 5.5. klo 18:30
Rukous- ja ylistysilta
Su 8.5. klo 11:00
Jumalanpalvelus,
P: Iisak Liukko
Su 8.5. klo 18:00
Pyhän Hengen ilta

KASTETUT:
Vilja Hellä Helena Arvonen
Oiva Leon Eliel Bergman
Hilla Vilhelmiina Bogdanoff
Jare Matias Joonatan Hakala
Lilian Wilhelmiina Havukainen
Ella Saaga Marjaana Keskiniemi
Ruuben Eliel Koskimäki
Noel Benjamin Liukko
Edea Celeste Ollila
Kaspian Pietari Timlin
Emil Anton Toikkanen
Luukas Elmeri Ärling

KUOLLEET:
Ilkka Juhani Salminen 99 v
Aune Anna-Liisa Kauppinen 98 v
Raili Inkeri Autiomäki 95 v
Airi Hakulinen 95 v
Taimi Elina Haapanen 88 v
Raimo Antero Heikkilä 85 v
Raili Sinikka Minkkinen 84 v
Mikko Kullervo Matomäki 83 v
Arvo Tapio Mäntynen 82 v
Matti Viljo Mäkelä 80 v
Marja-Leena Maukonen 73 v
Reijo Kalevi Hämäläinen 69 v
Tarja Onerva Vauhkala 66 v
Risto Aulis Jokinen 64 v
Anne Margit Vasama 58 v
Ritva Liisa Koskinen 56 v
Outi Elisabet Puusaari 51 v
Antti Jussi Säilä 41 v
Hanna Emilia Ojonen 38 v

kerhotoimintamme jatkuu Vaajakos-
ken Urheilutalossa.
Ke 20.4 klo 13.00 kerho pelataan 
Bingoa
Ke. 4.5 klo 12.00 kokoontuu 
johtokunta
klo 13.00 lähdemme viettämään 
ulkoilupäivää Vaajakosken Kuohun 
mökille. Tapahtuma on kaikille avoin. 
Lähtö Urheilutalon pihasta.
Ti 24.5 teemme päiväretken Leivon-
mäen kansallispuistoon, yhdessä 
Aluejärjestön kanssa. Lähtö aika 
vielä avoin.
Ke.15.6 Aluejärjestön järjestämä ke-
säpäivä Hankasalmen Revontulessa.
Ke. 20.7 Matka Kartanon Kievarin 
kesäteatteriin. ” Simpauttajan ” 
pääroolissa Pertti Koivula
Kaikkiin yllä oleviin tapahtumiin voi 
ilmoittautua kerhossa tai Kaijalle 
puh.040 7177676
Lisätietoja: www.vaajakoskenela-
kelaiset.com

Lukijan runo

PÄÄSTY  PÄÄSIÄISEEN

Päästy Pääsiäiseen,
sinne jälleen.
Keväänkin ääreen,
sen läheisyyteen.

Pitkät pyhät,
ne siinä vierivät.
Muistona ovat Herran,
ken oli täällä kerran.

Jotain opettaa koitti,
kunnes kuolo koitti.
Mutta Hän sen voitti,
lähti ylös kädet kohotti.

Reijo Lahti
Palokka

Vaajakoskentie 127 
puh: 0400 167 959

info@hautauspalvelucloud.fi

Seuraava Wessmanni-lehti
ilmestyy keskiviikkona 18.5.
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