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Pappilanjoki kuohuu ja vettä virtaa valtoimenaan. Kuvaushetkellä
ohikulkeneet palokkalaiset kertoivat, että tällaista veden määrää ei
Pappilanjoessa ole nähty vuosikymmeniin. Kannattaa käväistä ihailemassa.
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PÄÄKIRJOITUS

evät sen teki taas. Maata näkyvissä !
Multasormien nivelet nykivät jo.
On mullan muokkaamisen aika aivan kohta.

Teksti Erkki Huovinen

P

uutarhaharrastus on kasvanut vuosi vuodelta. Liikkeiden
tarjonta käy kevät keväältä yhä runsaammaksi. Pihansa kaunistamiseen on valtaisa tarjonta ja
luomisen mahdollisuudet rajattomat. Ja mikä onkaan kunnon talven jälkeen mieltä nostattavampaa kuin nähdä ensimmäisten krookusten ja narsissien työntyvän kuin ikuisen
ihmeen lailla läpi vielä kuuraisen ja elottomalta näyttävän
maankuoren.
Haravat, lapiot ja kuokat esiin. On aika.

U

seissa kaupungeissa, myös muualla Euroopassa, on
vanha siirtolapuutarhaperinne. Taitaapa nykyinen
presidenttimme olla myös siirtolapuutarhaihmisiä. Myös
Jyväskylässä on jo vuosikymmenten takainen Sulkurannan siirtolapuutarha. On aina elämys käydä syyskesällä kävelykierroksella siirtolapuutarhassa. Pieni rattoisa mökki ja
kauniisti hoidetut pikku palstat omena-, marja- ja kukkarunsaudessaan ovat uskomattoman viehättävä näky.

S

iirtolapuutarhaelämällä on vankka oma elämäntapaharrastajajoukkonsa. Onkohan Jyväskylän ”maalaiskaupunginosassa” huomioitu tätä mieltäkin hoitavaa harrastusta? Olisiko uusi siirtolapuutarha-alue tarpeen?
Erkki Keiskoski,
erkki.keiskoski@hetimonex.fi

NETTIGALLUP

Vaajakosken ohittavan liikennesumpun purkamiseksi puuhataan joko siltaa tai tunnelia.
Kumpi sinun mielestä on parempi vaihtoehto?
SILTA

42 %

TUNNELI

58 %

Meille ei tule Keskaria. Olisi hyvä jos tässä olisi ruokatarjouksia.
- Liisa T.
Kiitos palvelusta Teran postissa
-Jonosta huolimatta

Olemme käynnistäneet Terävät -palstan lehdessämme.
Lukijat voivat tekstiviestillä
laittaa julkaistavaksi lyhyitä mielipiteitään, huomioitaan erinlaisista elämänkysymyksistä,
iloista
ja
huolenaiheista. Käyttäkää
hyväksenne helppoa mahdollisuutta osallistua!
Äkkiä kadut puhtaaksi, jotta
pääsee rullaluistelemaan!
-RollariKehäkirppari on hyvä. Kiitos
-Kirppu

Palokan hankkeet seudun
liikuntasuunnitelmassa
Jyväskylän seudulle on laadittu seudullista liikuntasuunnitelmaa noin vuoden ajan. Mukana ovat seudun kunnat: Jyväskylä, Hankasalmi,
Laukaa, Petäjävesi, Muurame, Toivakka ja Uurainen. Suunnitelma kootaan useasta osasta, joita
ovat mm. kuntalaiskysely, seurojen sekä kuntien
johdon haastattelut ja liikuntahankkeet. Suunnitelman pitäisi valmistua ensi kesän kuluessa.
vuoreen. Pappilanjoen ja Alavajärven eteläosan yhteydet
edelleen Haukkamäeen ja
Laajavuoreen ovat liikuntasuunnitelmassa ratkaistavina.
Yksi vaihtoehto on ulkoilureitin silta Pappilanjoen yläjuoksulle, josta aikaisemmin on jo
laadittu suunnitelma.
Olemme nimenneet seudun
runkoreitin
uudestaan. Vanha Maakuntaura on
muuttunut Metso-reitiksi, joka on lähivuosien aikana tarkoitus suureta osalta valaista.
Metso-reitti
myötäilee kaupunkirakennetta ja tuhansilla asukkailla
on kohtalaisen helppo siirtyä
lähes kotioveltaan seudulliselle reitille tai sen osille.

Liikunnan merkitys on
yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa korostunut. Pohdinnoissa näyttää olevan kaksi ääripäätä. Yhtäältä väestön
ikääntyminen aiheuttaa painetta hyvinvoinnin ja terveyden palvelurakenteisiin sekä ikäihmisten omatoimiselle
fyysiselle aktiivisuudelle. Toisaalta olemme huolissamme
koululaisten ja nuorten vähäisistä liikunnan harrastuksista
sekä heikkenevästä kunnosta.

Ulkoilun merkitys
korkealla
Lähes kaikki tutkimustulokset
ja selvitykset osoittavat, että
ulkoliikunnan sekä virkistyksen merkitys kansalaisten arjessa on kasvanut. Työelämän
paineet ja myös lisääntynyt
vapaa-aika ovat yhä useammin suunnanneet kansalaisten
aktiivisuutta luontoon ja ulkoilmaan.
Jyväskylän seudulla ulkoilun olosuhteet ovat kohtalaisen hyvät. Monipuolinen yhdyskuntarakenne sekä luonto
takaavat tämän. Jyväskylän
seudun laadukkaat kevytväylät ovat myös oleellinen osa
liikuntapaikkoja.
Palokan alue on ulkoilureittien ja verkostojen risteyspaikka. Jyväskylän koillispuolelta Peurungasta, Laukaasta,
Vihtavuoresta ja Leppävedeltä reitistö ulottuu Touru-

Riittävätkö sisätilat?
Vaikka ulkoliikunnan asema
on kovasti vahvistunut sisäliikuntatiloistakin on jatkuva
pula. Tämä johtuu mm. siitä, että uusia toiminnallisia liikuntalajeja on syntynyt lisää ja
niiden suosio perinteisten lajien rinnalla on vain laajentunut.
Palokan uudistuvasta koulu- ja liikuntakeskuksesta on
muodostumassa yksi Jyväskylän seudun urheilun ja liikunnan keskuksista, Hippoksen ja
Vaajakosken stadionalueen lisäksi.
Tilaohjelmaan saatiin sovitettua iso, yli 900 m2 liikun-

Oona, tykkään susta:)
-J
Antakaa nyt niiden koirankakkojen olla! Katsokaa mitä itse levitätte maastoon:
Mäyräkoiran nahkoja, räkää, ihmisulostetta, rikottuja
olutpulloja, karkkipapereita,
spreimaalisotkuja julkisissa
seinissä ym. ym.
Koiranko vain näette
Hei, hymyilkää, on kevät!
-Onni
Käykääpä Pappilanjoen sillalla.
-Kaunis Palokka

Sitoutumaton aluelehti
Jakelulevikki 8750 kpl
Palokka, Heinälampi,
Puuppola, Tikkakoski, Mannila
www.palokka-lehti.fi

Autopalvelut
lähelläsi

Autohuollot ja korjaukset edullisesti!
Katsastamme autosi puolestasi

Autojen käsinpesu
15/20€
Pesu ja vahaus
50€
Lisäksi sisäpuhdistukset ym

Automyynti
J Koivukangas
Puuppolantie 127
40270 Palokka

Tuleeko Pappilanjoen yläjuoksulle kevyen liikenteen / ulkoilureitin silta, kuten on kaavailtu. Reitti on osa seudullista Metso-ulkoilu- ja hiihtoreittiä.

tasali. Jo rakennettujen palvelujen turvaamiseksi alueesta
on laadittu yleissuunnitelman
tarkennus, jossa otetaan huomioon myös muuttuvat liikennejärjestelyt.
Uuden koulun tilat riittävät ehkä nykyiselle harrastuskäytölle, mutta jos Palokan
alueen asukasluvun kasvu jatkuu, liikuntatilojen puute on
ilmeinen. Saneerattavana olevan Keski-Palokan koulun sali on pieni, vain vajaa 200 m2.
Sen varaan ei voida alueen sisäliikuntavarustusta rakentaa.
Tässäkin tarvitaan uutta pohdintaa.
Ilmasto-olosuhteiden
muuttuessa, lähivuosina tulee
pohdittavaksi myös tekojääratojen tehokkaampi käyttö.
Energiataloudellisesti ei ole
perusteltua ylläpitää pieniä
jääratoja, joiden tosiasiallinen
käyttöaika rajoittuu muutamaan kuukauteen. Suunnitelmassa joudutaan ottamaan
kantaa Palokan ja Vaajakosken tekojäiden kattamiseen.
Ratkaisumalleina ovat joko
kevytkate tai tilojen rakentaminen perinteisen sisäjäähallin mallin mukaisesti.
Selvää on, että koko Jyväskylän kaupungin alueella jääurheilun suosio edelleen kasvaa. Esimerkiksi työyhteisö- ja
porukkaliikunnalle jäävuoroja
on tarjolla hyvin rajoitetusti.
Mikäli ilmastonmuutos jatkuu, ehkä emme näe enää
luistinratoja
luonnonjäillä,
retkiluisteluradoista
puhumattakaan. Tämänkin talven
vaihtelevat kokemukset ovat
asian todentaneet.

Uusi liikuntapuisto
Haukkamäkeen?
Haukka- ja Terttumäen alueelle on viime vuosikymmenen
aikana
rakennettu runsaasti pientalovaltaista
asutusta. Alueen liikunnan ja

0400-566503 Myynti
0400-919409 Myynti
041-721 9076 Huolto

Toimitus
Vision Center, Kirrintie 11, 40270
Palokka
fax. 014-631 989

Sähköpostit:

Vastaava toimittaja
Erkki Keiskoski, p. 050 593 7554
erkki.keiskoski@hetimonex.fi
Ilmoitusmyynti, jakelumyynti
Santtu Keiskoski puh. 050 593 7550

ilmoitukset@palokka-lehti.fi

toimitus@palokka-lehti.fi
kehakirppari@palokka-lehti.fi
etunimi.sukunimi@palokka-lehti.fi

harrastusten palveluvarustus
on jäänyt jälkeen asukasmäärästä sekä yleisestä kehityksestä. Kun tarkastellaan uusia asuinalueita Haukkalasta,
Keski-Palokkaan ja edelleen
Puuppolaan ulkoliikunnan tilat, kentät sekä pelialueet ovat
varsin vaatimattomat.
Keski-Palokan koulun piha
muodostaa tällä hetkellä keskeisen liikunta-alueen, mutta sekin on toiminnallisilta
olosuhteiltaan ahdas. Erityisesti jääkiekkoradan sijainnista hyvin lähellä asuintaloja on
muodostunut ongelma. Tarve palloilualueille ja –kentille
sekä virkistyalueille on ilmeinen.
Palokan suuralueen väestön on arveltu lisääntyvän lähivuosien aikana useilla tuhansilla. Asukastavoite asettaa
haasteita koko palvelurakenteelle, myös liikunnan, ulkoilun ja virkistyksen kysyntä
kasvaa. Suunnitelmissa tulee
ottaa huomioon lähivuosien
kehitys ja katse pitää suunnata
5-10 vuoden aikavälille, ehkä
hieman kauemmaskin?
Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelmassa tullaan ottamaan kantaa myös ideaan
”sisäjärvien pienvene- ja melontareitistä”. Tuomio-, Palokka-, Alva-, Kortta-, Lehes- ja Vähäjärvestä voidaan
levähdyspaikkoineen
muodostaa laadukas melonta- ja
veneilyreitti, josta on yhteydet aina Tikkakoskelle saakka. Asiaan palataan lehden
palstoilla yhdessä päätoimittaja Keiskosken kanssa toukokuussa.
Palautetta ja ideoita hankkeista ja suunnitelmista voitte
antaa kirjoittajalle puhelinnumeroon 014-2664250 ja sähköpostilla erkki.huovinen@jkl.
fi tai liikuntarakennusmestari Tuomo Mäkiselle 0500755395, tuomo.makinen@jkl.fi

JUTTUVINKIT
toimitus@palokka-lehti.fi
Ulkoasu

Kustantaja

Lauri Miettinen

Monexmedia Oy
Kirrintie 11, puh. 050-593 7550
Muut lehdet: Säynätsalon Sanomat
www.saynatsalonsanomat.fi

Painopaikka Lehtisepät Oy
Jakelu
Kehäjakelu, puh. 050 593 7550
ISSN
1795-9136
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Kolumni: Hannele Mäntyjärvi

Rakennetaan yhteistä
Suomea ruokapöydästä
alkaen.

Ritva-äitini Palokasta on yksi Goalle sydämensä menettäneistä, kirjoittaa Teija Varis terveisissään Palokka-lehdelle.

Pieni ja pippurinen

Helteiset terveiset kultaisesta Goasta, Idän helmestä tai Idän Roomasta, kuten runoilijat, valloittajat ja evankelistat ovat yli 500 vuoden ajan
Intian pikkuruista osavaltiota Goaa kuvanneet.
Kun saavuin tänne helmikuun alussa oli kuin en olisi koskaan pois lähtenytkään.
Vuosien varrella tutuksi tulleet
tuoksut, kirkkaat värit, iloisen
eläväinen tunnelma ja paikallisten ihmisten kadehdittavan
huoleton elämänasenne ottivat
minut yhdessä valoa ja lämpöä
säästelemättä jakavan auringon,
sekä ”paratiisin porteilla odottelevan” äitini kanssa lämpimästi vastaan.
Goasta sanotaan, että se
anastaa pienen palan sydämestäsi joka kerta täällä käydessäsi.
Kunnes se on ahmaissut koko
sydämesi ja löydät itsesi Goasta uudelleen ja uudelleen. Kaksi viikkoa ei enää riitä, kuukausi
on liian vähän. Huomaat viettäväsi Goassa Suomen sydäntalven kuukaudet. Eikä sekään kaikille riitä. He muuttavat Goaan
asumaan, koska Goa on muuttanut heihin asumaan.
Mutta on myös heitä, joille
Goa on järkytys, lähinnä kaatopaikan synonyymi. Heille Goa

on likainen ja hermoja kiristävä
maailmanlaidan kolkka, jossa jätehuolto ei toimi eivätkä bussit
kulje minuuttiaikataulujen mukaan. Kerjäläisten likaisten sormien kosketus iholla puistattaa
ja alituinen hinnoista neuvotteleminen käy hermoille. Ruuatkin ovat liian maustettuja ja
niistä saa vatsataudin. Eikä matkaesitteessä luvattu kolmen tähden hotelli ole kuin korkeintaan
yhden tähden arvoinen. Heille
ensimmäinen kerta Goassa on
se viimeinen.
Heitä, yhtä hyvin kuin meitä
Goalle sydämensä menettäneitä
on kaikkia yhtä helppo ymmärtää. ”Goaa rakastaa tai vihaa,
mutta välinpitämättömäksi se
ei jätä”, kuten parinkymmenen
vuoden ajan Goaan aina uudelleen palaava miesystäväni asian
ilmaisi.
Ei kuitenkaan niin, että rakkaus Goaan olisi sokea. Hopeahiekkaiset, kilometrien pituiset
palmujen reunustamat rannat,
täydellinen trooppinen ilmas-

to ja ihmisten ystävällisyys eivät
saa kaikkein rakastuneimmankaan silmiä sokeaksi niiltä tosiseikoilta, ettei jätehuolto, kuten
ei moni muukaan suomalaiselle itsestään selvä asia, kerta kaikkiaan toimi. Kaikkialla silmien eteen avautuva köyhyys saa
palan nousemaan kurkkuun ja
paikallislehtien kirjoittamat artikkelit Goan poliisin ja poliitikkojen korruptoituneisuudesta
raivostuttavat.
Lähes joka päivä Goassa kohtaa asioita ja tilanteita, joissa
toivoisi intialaisten ottavan esimerkkiä suomalaisista. Mutta paljon on niitäkin asioita ja
asenteita, joissa toivoisi suomalaisten ottavan oppia intialaisista.
Kun huhtikuun alussa palaamme Suomeen on varmaa,
että jälleennäkeminen kotimaamme kanssa tulee aiheuttamaan sekä iloa, että hämmennystä. Onhan se hienoa, että
bussit ja junat kulkevat suurinpiirtein luvattuun aikaan, eikä
kaikista hinnoista tarvitse neuvotella eikä tinkiä.
Suomessa makuuhuoneen
ikkunasta ei avaudu meri, jota tuijottaessa voi hyvällä tuurilla nähdä delfiinien hyppivän.
Mutta eipä tarvitse myöskään
pelätä astuvansa käärmeen päälle tai joutuvansa apinan tai gebardin kynsimäksi. Liikenteessäkään ei tarvitse lehmiä
väistellä.
Vertailu on turhaa ja omien
tapojensa tuputtaminen erilaiseen kulttuuriin kasvaneelle vielä turhempaa. Maassa maan tavalla ja ”just go with the flow”,
kuten täällä sanotaan. Mutta eihän sitä tiedä, jos tulee puolivahingossa hieman kulttuurivaihtoa harrastaneeksi. Tulee
hymyilleeksi vieraalle ihmiselle
ja kysyneeksi, kuinka voit.
Parhain terveisin ja aurinkoisen kevään toivotuksin
Teija Varis

Kaikkien maiden kulttuurissa on ruualla hyvin suuri merkitys, niin suomessakin.
Nyt kun meidän yhteiskuntamme on muuttunut perinteisistä maatalous- ja metsätöistä tietoyhteiskunnaksi, työnkuva ja luonne ovat tämän johdosta myös muuttuneet. Onko ruokakulttuurimme ja asenteemme ruokaan kuitenkaan muuttuneet
samassa suhteessa? Kuinka moni meistä on perinteissä ja totutuissa tavoissa tiukasti kiinni vielä ruokapöydän suhteen?
Eikö meidän tulisi syödä elääksemme, eikä elää syödäksemme. Nyt kun yhä useamman työ on tietokonepäätetyötä toisin sanoen istumista tai muuten kevyempää kuin ennen, tulisi ruokaan kiinnittää entistä enemmän huomiota. Emme tarvitse enää raskaita lounaita tai päivällisiä sen vuoksi että ponnistelisimme fyysisesti
ja kuluttaisimme näin ruoasta saamamme energian työhön, niin kuin ennen olemme tehneet.
Suomi on kärkilistoilla sydän- ja verisuonisairauksien tilastoissa ja toisen asteen
diabetes on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ruoalla on ratkaiseva merkitys näihin
sairauksiin ja sitä kautta meidän perinteillämme on ratkaiseva osuus siihen mitä
suuhun laitamme. Omalla kohdallani olen sen todennut olevan totta. Äitini on
Karjalasta ja luulen, että lapsuuden joulupöytämme oli hyvin pitkälle perinne hänen vanhemmiltaan. Pöytä notkui herkullisen näköisistä ja tuoksuisista ruoista,
ruokaa oli paljon ja sitä syötiin antaumuksella. Kun perustin oman perheeni, tunsin useiden vuosien ajan ja vieläkin ikään kuin syyllisyyttä siitä, etten tee samanlaista joulupöytää kuin mihin lapsena olin tottunut. Ostan vieläkin joululaatikot, joita
ei kuitenkaan syö meillä juuri muut kuin minä. Joka vuosi yritän jättää vähemmälle, mutta kun se on tapa. Tuleeko joulu ilman kinkkua ja laatikoita tai lipeäkalaa
ja sen semmoista? Nyt pääsiäisen aikaan tuntui suorastaan järkyttävälle se makeisten määrä, joita lapset kantoivat virpomislahjoina kotiin, makeisia oli pari kiloa!
Nyt kun porskuttelemme jo kovaa vauhtia kohti kesäkautta ja sitä makkaran ja
kyljysten grillaamisaikaa, en voi muuta kuin toivoa, että oikeasti miettisimme miksi syömme sen rasva määrän, lihomme tai ylläpidämme ylipainoamme ja voimme
fyysisesti pahoin vain sen vuoksi että syömme itsemme sairaiksi.
Uskon, että joku on jo kovin närkästynyt tästä tekstistäni ja tokaisee, että niin
kauan kun läskini kannan ei muilla ole siihen sanomista. Tämä on tietysti osittain
tottakin, mutta se on kuitenkin kovin lähinäköistä. Terveyspalveluiden kustannukset ovat karanneet jo aikoja sitten käsistä, ei ole riittävästi henkilökuntaa eikä rahaa
palkata lisää työntekijöitä, lääkkeet ovat kalliita ja erilaiset hoidot vielä kalliimpia.
Tämä kuormittaa suuresti kuntien taloutta. Suomi on jo nyt ylivelkaantunut niin
pahoin, että vaikka kuinka osoitamme sormella hallitusta ja eduskuntaa, ei tehtävissä ole mitään, ilman ettei me tavalliset kansalaiset myös ottaisi vastuuta omista
tavoistamme niin ruoan kuin muidenkin elämäntapojemme osalta. Jokaisella on
henkilökohtainen vastuu omasta terveydestään ja sitä kautta koko yhteiskuntamme hyvinvoinnista.
Hannele Mäntyjärvi

Keskustanaisten Palokan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja,
Jyväskylän Keskustan kunnallisjärjestön johtokunnanjäsen,
Jyväskylän kaupungin maaseutulautakunnan puheenjohtaja

näkyvyyden asunnollesi
Oletko myymässä asuntoasi?
Tervetuloa Jyvässeudun
vilkkaimmille asuntomarkkinoille!
Soita, kysy lisää ja sovi oma arviokäynti.
Olen lähtövalmiina Sinua varten!

• Tutkitusti ykkönen Jyvässeudulla. (*
• Paras näkyvyys asunnollesi.

*) Taloustutkimus Oy 5/2009. Kiint. välitysliikkeiden yrityskuvat.

Kalastajat ja lomanviettäjät sulassa sovussa Goan rannoilla

Sisko Hakkarainen
010 256 5959
0500 644 227

Välityspalkkio 4,88 % (sis. alv.)
velattomasta hinnasta.
Minimipalkkio 2440 €
(sis.alv.) tai sop. mukaan.
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Anna Närhi – Suunistava pelimanni
18-vuotias monilahjakkuus Anna Närhi on urheillut kaksivuotiaasta
asti. Nykyään ykköslajeina ovat suunnistus ja hiihtosuunnistus joista meriittejäkin
on kertynyt reippaasti. Urheilun lisäksi lähellä Annan sydäntä on
harmonikansoitto, mitä
hän harjoittaa Kikatus
kansanmusiikkiyhtyeensä yhtyeensä kanssa minkä suunnistukselta kerkeää.
Suunnistus isän
puolelta
Annan suunnistusharrastus juontaa juurensa isän suvusta. Annan isänisä suunnistaja ja kova suunnistustekijä
Kalle Närhi on innoittanut
lapsenlapsiaan harrastuksen
pariin jo heidän ollessa pieniä. Myös Annan sisko Minna kiertää suunnistuskilpailuissa ja hyvällä menestyksellä.
Jämsän Retki-Veikoissa suunnistavan Annan talvet kuluvat
pääosin suunnistusladuilla ja
kesällä metsässä edetään juosten. Menestystäkin kisoistakin on tullut, tältä talvelta taskussa on mm. HiSu sprintin
Suomen mestaruus D18-sarjassa ja viime talveltaa nuorten EM-kisoista kultaa keskimatkalta ja hopeaa pitkältä
matkalta. Lapsuudesta asti aktiivisesti liikkunut Anna on
suunnistuksen lisäksi kerinnyt
kokeilemaan montaa muutakin lajia, kuten tanssia, yleisurheilua ja telinevoimistelua.

Koko perheen
harrastus
Närhille suunnistus on koko
perheen juttu, kisoihin lähdetään koko sakilla, omalla
matkailuautolla. Reissukilometrejä kertyy vuoden aikana
reippaasti: - Kilpailuja on talvisin ja kesäisin melkein joka
viikonloppu. Nyt keväällä vii- Anna suunnisti EM-kisoissa kultaa ja hopeaa
meiset hiihtosuunnistuskisat
on samana viikonloppuna kun
ensimmäiset suunnistuskisat.
Kilpailuhenkeä löytyy koko
perheeltä, mutta se ei ole ainut kisoihin asia myös yleinen
tunnelma ja ihmisten tapaaminen on tärkeää. - Kisoihin
lähtiessä mulla on kaksi motivaattoria menestys ja kaverit.
kuittaa Anna.

Koulu tukemassa harrastusta
Voionmaan urheilulukiossa
opiskeleva Anna on hyvin tyytyväinen opinahjonsa valintaan. Mietinnässä olivat myös
Helsingin Mäkelänrinteen lukio ja Tampereella sijaitseva
Sammon lukio, molemmat
urheilulinjojensa takia. Muutosta seurauksena olisi ollut
jatkuva edestakainen reissaa- Kilpailuhenkinen Anna kiertää kisoja menestyksen ja kavereiden takia. Kuvassa Anna hiihtää numerolla 209.

Teksti: Daniel Pajunen, Kuva: Pirjo Valjanen (SSL)

minen sai kuitenkin Annan
jäämään kotikulmille. - Voinmaalla opettajat ovat tosi ymmärtäväisiä harrastusten suhteen, kisojen takia tulee oltua
paljon poissa tunneilta, mutta olen silti saanut kurssit suoritettua. Vaikka koulu hyvin tukeekin on Anna tehnyt
oman osansa myös opiskelujen suhteen. – En mä nyt aina vapaa-ajalla naama kirjassa
ole, mutta pyrin kyllä tekemään parhaani myös kouluhommissa.

Harmonikka äidin
suvusta
Toinen Annan ja samalla Närhen tyttöjen yhteinen äidin suvusta kumpuava harrastus on harmonikansoitto.
– Pappa soitteli äidin nuoruusvuosina jonkin verran
harmonikkaa ja äitikin on aina halunnut, muttei vain ole
aloittanut. Itse aloitin harmonikansoiton viisivuotiaana,
mua kiinnosti ensin rumpujen soitto, mutta harmonikka
veikin mennessään. Anna kertoo. Nyt Anna soittaa siskonsa kanssa Kikatus nimisessä
kansanmusiikkiyhtyeessä. Kikatus on pitkään yhdessä soittaneen tyttöporukan projekti.
Annan äidillä on osansa yhtyeen nimessä, tyttöjen musisointi on monesti ollut hyvin
kikatuksen omaista. Vaikka
yhdessä soittaminen on selvästi hauskaa, on kaikilla takanaan lahjakkuuden lisäksi vankka musiikillinen pohja.
Soittotaidoista todisteena Annalla on aktiivisemmilta vuosiltaan pelimannisoiton Suomenmestaruus. Musiikki on
Annalle tärkeä osa elämää,
mutta ammatikseen hän ei sitä koskaan halua. – Mä haluan
että se pysyy sellaisena omana
juttuna, voi soittaa ja kuunnella milloin haluaa, se on
mulle myös tärkeä rentoutumiskeino. Musiikkimaultaan
kaikkiruokainen Anna kertoo
kuuntelevansa tällä hetkellä
klassisen musiikin lisäksi paljon Suomi rappia.

Hiihtosuunnistus
Hiihtosuunnistuksessa suunnistetaan pitkin metsään ajettuja latu-uria pitkin. Uraverkosto on merkitty
suunnistuskarttaan josta löytyvät myös rastit. Uria on
erilevyisiä ja kuntoisia, hiihtotyyli määräytyy uran sallimien mahdollisuuksian mukaan. Tarkoitus on kiertää
radan rastit numerojärjestyksessä itse valittua reittiä pitkin. Reittivalintaa tehtäessä
pitää ottaa huomioon mm.
hiihtourien kunto ja leveys ja
maaston korkeuserot.
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Työkyvyttömyyseläkeläisten
Kulttuurikilpailut
Maaliskuun viimeisenä lauantaina 27.4. räystäät tippuivat kevät norojaan.
Jyväskylän työkyvyttömyysja varhaiseläkeläiset kokoontuivat aamuvarhaisella suorittaakseen
loppusilauksen
päivän kulttuurikilpailujärjestelyihin. Talkoovoimin tänä
vuonna järjestimme vuorollamme vuotuiset kulttuurikilpailut Jyväskylän Harjun Ammattiopistolla.
Osallistujia
odotimme Kotkasta, Lahdesta, Mikkelistä, Tampereelta
ja Seinäjoelta. Odotuksemme
palkittiin, saimme vastaanottaa iloisia kilpailijoita ja heidän
kannustusjoukkojaan.
Yhteistilaisuuteen kokoontui
noin kolmesataa henkilöä.
Kilpailut
muodostuivat
kuorolauluista, ryhmälauluis-

”Terveellinen muistutus on
toki niiden kommentit, jotka arvostelevat vain rahaan
perustuvaa auttamista. Että
ostaisimme muutamilla eu-

Vko 13
Poliisi napppasi vuonna -84 syntyneen
huumeveikon haaviinsa yöllä 4.4.2010.
Poliisipartio pysäytti tarkastusta varten
henkilöauton Kangaslammentien ja Istuttajantien risteyksessä. Auton kuljettajana
toimineen Palokkalaismiehen verestä
löytyi amfetamiinia, jonka lisäksi autosta
löytyi huumausaineen käyttövälineitä sekä
luvaton pienoiskivääri. Kuljettajaa epäillään rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, ampuma-aserikoksesta
sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sillä kuljettajalta puuttui voimassaoleva henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

POLIISI
TIEDOTTA

Palkintojenjako

ta, sketseistä, runonlausunnasta, vatsatanssista ja kansantanssista. Päivän kilpailujen
lisäksi ohjelmaan kuului ruokailu ja kahvitilaisuus.
Olemme hyvin kiitollisia
lahjoittajille heidän myötä-

mielisyydestään lahjoittaessaan aineellista avustusta järjestöllemme.
Lämpimät kiitoksemme ja
hyvää kevättä toivottavat Jyväskylän Seudun Työkyvyttömyyseläkeläiset, Jyskel Ry.

LEHDISTÄ LEIKATTU
”Suomessa on nyt pidempään
työstetty uutta brändiä. Ihan
hyvä niin, onhan nykymaailmassa opittu, että uutta ilmettä kaivataan. Toivottavasti sellainen löytyy.
MUTTA.
Jossain vaiheessa joku nuoremman polven brändääjä
totesi, ettei enää mennä eteenpäin vanhalla ”maa, joka
maksoi velkansa” - jutulla.
Voi olla, ettei velkansa maksaminen ollut suurta muotia
tai iso juttu viime vuosikymmenellä, mutta tällä vuosikymmenellä siitä kyllä puhutaan. Muuallakin kuin
Kreikassa.
Kreikkalaiset menettivät
luottamuksen ja saman tien
hieno helleeninen brändi kärsi kovan kolauksen. Suomessa
asiat ovat paremmin, meillä
on luottamusta, josta hyödymme saamalla jatkuvasti edullista lainaa.
Joten siis. Älkää nyt hyvät ihmiset alkako hyljeksiä
brändiä, josta tällä hetkellä
hyödymme eniten. Maa, joka
maksoi velkansa - se on kovaa
valuuttaa tulevaisuudessa.”
Sauli Niinistö/Suunnannäyttäjät
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tilas keksi huutaa vankijoukolle venäjäksi tutun lauseen
”Kristus on ylösnoussut!” Tähän tuli ja kuin yhdestä suusta kaikkien lavalla istuneiden vankien vastaus ”Totisesti
nousi!” Edes sodan kauhut eivät voineet estää tuon uutisen
ylivoimaa.”
Hannu Nyman/Sana
”Entä päiväkodissa, jossa hyvinvoivat vanhemmat tuovat
säännönmukaisesti
lapsen- ”Herättyäni hoidan jouhesa kokopäivähoitoon, vaikka vasti aamurutiinit: lataan
äiti on kotona. Tiedän, että puurokattilan, värkkään heelämä vauvan kanssa on työ- delmätöpsäykset ja vien roslästä, mutta miksi isompien kapussin sisäpihalle. Puoliltalasten pitää olla hoidossa koko päivin kultani herättyä otan
päivän ? Tietävätkö vanhem- ensimmäiset torkut. Soukkamat, että päivähoito maksaa na poikana mahdun kaulaliikeskimäärin 950 euroa kuus- nan alle nokosille. Silti vaimo
sa, vaikka me maksamme sii- opastaa, että aja parta ja ala
laihduttaa. Iltapäivällä pöttä vain 230 euroa.”
Katri
Merikallio/Suo- köttelen sängyllä kirja mahan
päällä. Silloin olen autenttimen Kuvalehti
simmillani.”
Pekka Länsisalo/Sampo
”Demarien kärkinimien kotisivuille on murtauduttu ja
niille on lisäilty asiattomuuk- ”Puoliskoni Maija lähti pasia. Kansalaisten yleinen us- ri vuotta sitten käväisemään
komus, jonka mukaan polii- Helsingissä Marimekon muotikkojen sivuilla kukaan ei tinäytöksessä. Illalla hän soitviitsisi käydä, on siis osoittau- ti ja ilmoitti ostaneensa asuntumassa pelkäksi urbaanile- non kymmenen minuutin
kävelymatkan päästä Stockgendaksi.”
mannilta. Hän oli luottanut
Paretskoi/Kauppalehti
ensivaikutelman huumaan ja
”Jatkosodan ajoilta on peräi- tunteen voimaan. Kysyin vasin kertomus: Kuorma-auton rovasti, riittivätkö rahat meklavalla kuljetettiin venäläisiä koonkin.”
Pekka Länsisalo/Sampo
sotavankeja. Elettiin pääsiäisen aikaa. Suomalainen soroilla itsellemme hyvän omantunnon. Näinhän se ei voi
olla. Haitilaiset eivät ole ainoita lähimmäisiämme. Oletko koskaan kysynyt naapuriltasi, minkälaista apua hän
mahdollisesti tarvitsee ?”
Hannu Nyman/Sana

Vapaita jakelupiirejä MPor
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Avoinna:
ma-pe 10-19 la 10-16
Kotikeskus, Sammontie 1, 40270 Palokka puh. (014) 3100 147 www.mattokymppi.fi

Voten terveiset Lapista

Jyväskyläläinen Voitto, Vote Jauhiainen jäi
kymmenkunta vuotta
sitten eläkkeelle faktorin tehtävistä ja muutti
vaimonsa Katrin kanssa niiltä sijoiltaan Lappiin, Ivalon Akujärvelle.
Siellä he ovat elelleet
paljolti kalastellen ja
metsästäen. Lappi on
edelleen rakas ja pitää
otteessaan. Kyselimme
Votelta lopputalven Lapin näkymistä.

Vieläkö Vappuna kannattaa dut ja lunta oli vielä paljon. Oli makuasia. Jos hankisia ei tule, metsissä ja reiteillä ajelekyllä hiihtäjiäkin.
tulla Lappiin hiihtämään?
misesta ei kyllä nauti. Pitkien
Ennustaminen on tunnetusti Mikä on tilanne järvien jääl- järvitaipaleiden vuoksi kelkka
puoltaa paikkansa. Vielä viitaitolaji, jossa osuupi oikeaan lä, vieläkö pilkille pääsee ?
me viikolla oli kaikilla muilla
tahi sitten ei. Alkuviikosta vietettiin suviöitä, 13-14. 4. Iva- Täällä pilkkikausi käynnis- järvillä paitsi Inarilla, vettä ja
lossa oli parit lämpöasteet ko- tyy kunnolla vasta pääsiäi- sohjoa jään päällä, mutta auko yön ja satoi vettä. Vanhojen seltä. Kaikissa järvissä löytyy rinko ja yöpakkaset kuivattainarilaisten mukaan lämpimät kairan verran jäätä, tunturi- vat.
Yleensäkin, jos luonnossa
yöt jatkuvat silloin aina Yrjön järvissä enemmänkin. Inarilla
päivään asti. Jos taas on kylmät ongitaan pitkälle toukokuuta. haluaa liikkua, ei passaa olla
suviyöt, tulee pitkä ja kylmä ke- Lumen hävittyä jäältä kalan aamu-uninen. Päivävaloa on
vät. Uskoisin, että Saariselän ja ruokahalu kasvaa. Harjus var- jo neljän jälkeen, joten silloin
liikkeelle ja kelien pehmittyä
Kiilopään ladut ovat hyvinkin sinkin käy hanakasti onkeen.
iltapäivällä kotiin.
hiihdettävissä vielä vappuna ja
Metsähallitukselta kannattaa
senkin jälkeen. Tämä kunta on
pinta-alaltaan niin suuri, että Kannattaako moottorikelk- varmistaa, milloin reittimerkit poistetaan Inarilta, jos sinsamalle vuorokaudelle mahtuu ka ottaa mukaan ?
ne aikoo.
eri puolille monenlaista säätä.
Viime sunnuntaina hiihdeltiin Moottorikelkan kuljettamiLuulammen ja Rumakurun la- nen tänne vapun aikaan on jo EK
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Pizzat takaisin valikoimaan
Kotipizza tuli Neste Kirriin
Neste Motorest -aseman
palveluvalikoima Jyväskylän
Kirrissä laajenee maaliskuussa Kotipizzan herkullisilla pizzoilla ja Kotzoneilla. Yrittäjä
Kari Patrikainen tuo asiakkaiden toivomuksesta pizzat
takaisin aseman valikoimaan.
Päätöksenteossa Kotipizzan
laadukkaat pizzat ja vahva
brändi olivat voittamaton yhdistelmä.
Neste Motorest Kirri sijaitsee vahvasti kasvavalla alueella, jolle rakennetaan parhaillaan sekä liike- että
asuinrakennuksia. Lisäksi vilkas 4-tie tuo paikallisten asi-

akkaiden lisäksi mukanaan
myös nälkäisiä matkalaisia.
Asemalla on huoltoaseman lisäksi myös K-Market ja Motorest-ravintola. Ravintolan
140 asiakaspaikkaa tulevat jatkossa myös Kotipizzan ystävien käyttöön.
-Kotipizzan
laadukkaat
tuotteet ja erittäin vahva
brändi tekivät siitä meille parhaan vaihtoehdon, kun mietimme miten tuoda pizzat
takaisin valikoimaamme. Alueemme on vahvasti kasvava, ja
uskon niin nykyisten kuin uusien asiakkaiden ottavan Kotipizzan valikoiman omakseen,

URHEILUTULOKSIA
Palokan Urheilijat

sanoo Kari Patrikainen.
Aseman Kotipizzan palveluihin kuuluu myös kotiinkuljetuspalvelu.
Neste Motorest Kirrin Kotipizzan
tuotevalikoimaan
kuuluvat herkulliset pizzat,
Kotzonet ja salaatit. Asiakkaat
voivat valita pizzaansa normaalia ruokaisamman runsaskuituisen pizzapohjan, joka
on pizzapohjana myös Kotipizzan maailman parhaan pizzan tittelin voittaneessa Berlusconi-pizzassa. Kotipizzan
voi tilata myös kevennettynä
tai gluteenittomana versiona.

Hiihtogallup

Paljonko tuli hiihdettyä tänä talvena?

Pojat 4 v
1. Antto-Ville Heinonen,
0.36
Tytöt 6 v
1. Hilma Tolvanen, 3.12
2. Emilia Immonen, 2.54
3. Ellen Immonen, 4.24
Pojat 6 v
1. Eelis Meriläinen, 1.44
2. Pyry Kilpeläinen, 2.31

www.warmia.fi
www.lampoassa.fi

K-S LVI-HELIN OY

jari.helin@warmia.fi 0400 644 397, 0400 648 009

Sydänviikolla
apteekissamme
ti 20.4. kl0 12-16

Tytöt 8 v
1. Varpu-Sofia Heinonen,
2.49
2. Mila Vilokkinen, 3.00
3. Pinja Kilpeläinen, 3.07

kolesterolin ja
verenpaineen
mittaus yht. 4,-

Pojat 8 v
1. Santeri Kirjavainen,
2.56
2. Vilho Tolvanen, 3.29

Teksti ja kuvat: Daniel Pajunen

Susanna Pellinen

Kaisu Arppe-Kinnunen

4. sarjahiihdot Touruvuoressa (lämpötila -5 C)

SUUNNITTELUSTA LOPPUSÄÄTÖÖN

Tervetuloa!
Tervetuloa!

Tytöt 10 v
1. Paju Kilpeläinen, 4.07
1. Lotta Meriläinen, 4.07
3. Hilma Huisman, 5.22
4. Sanni Mölsä, 7.55

OLAVINTIE 1, 40270
PALOKKA, puh. (014)
338 2800
Avoinna
ma-pe 8.30-20,
la 8.30-16, su 10-16

Pojat 10 v
1. Juuso Urolainen, 3.24
2. Veikko Laari, 3.39
Tytöt 12 v
1. Emma
11.04
2. Minni
12.37

En hiihtänyt ollenkaan, kuntosalilla
on tullut vain käytyä.

368 km, olen pitänyt kilometrit ylhäällä. Touruvuoressa, Laajavuoressa
ja Tuomiojärvenjäällä on tullut hiihdettyä.

Vilokkinen,

Pojat 12 v
1. Elias Kirjavainen, 9.16
2. Eetu Latikka, 10.57

Kari Kallioinen

Reima Laine

Meriläinen,

Työt 14 v, 3 km
1. Minttu Vilokkinen,
12.41
Pojat 14 v, 3 km
1. Viljami Kirjavainen, 7.38
2. Eetu Meriläinen, 8.40
Tytöt 16 v, 3 km
1. Ida Meriläinen, 8.09
Miehet YL. 5 km
1. Mika Vilokkinen, 12.35
2. Sami Jämsen, 15.20

Alavajärven jäällä ja Hiekkapohjassa
olen jonkun verran hiihtänyt, mutta
en niin paljon kuin olisi kunnon päälle pitänyt.

Noin 30 km on tuossa jäällä tullut
hiihdeltyä. Yhteensä vain kolme kertaa huonojen kelien takia.

Miehet 50 v, 5 km
1. Veikko Ruuska, 16.17

SEPPÄLÄN

Miehet 60 v, 3 km
1. Vesa Häggblöm, 9.00

Avoinna joka päivä klo: 22 saakka!

Poikkeuksellisesti vapunaattona 30.5.2010 suljemme klo 18.00. Kuokkalan makuuni palvelee klo 21.00 saakka.

TÄLLÄ KUPONGILLA

TÄLLÄ KUPONGILLA

2€/kpl

-15%

1kpl/kuponki

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Tarjous voimassa 27.5.2010
Puh. 045 275 5965
Vasarakatu 29 (Citymarket)

Juttuvinkit:

toimitus@palokka-lehti.fi

KARKEISTA

MIKÄ TAHANSA ELOKUVA

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Tarjous voimassa 27.5.2010
F

Puh. 045 275 5965
Vasarakatu 29 (Citymarket)

Miehet 70 v, 3 km
1. Aulis Oksanen, 10.46
2. Aarne Ratinen, 10.48

F

TÄHTÄÄJÄ

VAJAAMITTAINEN
se on iskenyt ja moneen kertaan,
kun tarkkailen ja vertaan,
vajaamittainen..

K

uuntelin radiosta klassista musiikkia. Nautin. Tosi nautittavaa.
Rauhoittavaa, mieltä puhdistavaa
ja avartavaa.
Sitten musiikin tietäjä alkoi puhua. Kertoi säveltäjän, tyylilajin,
musiikin sisällön jne. Kaikki vierasta minulle. Tuo tuttu pieni
pistos tunnossani. Miksi en ollut
opiskellut musiikin tietämystä.
Siinä olin taas: Vajaamittainen.
Historia on alkanut kiehtoa entistä voimakkaammin.
Matkustelukin on suuntautunut viime aikoina historian uteliaisuuden ohjaamana. Olen ollut innoissani. Antoisat historian kohteet ovat antaneet paljon. Aina joku mukana olijoista on täydentänyt nähtyä. Kertoja on
muistinvaraisesti ja sujuvasti täydentänyt historian kulkua. Vuosiluvut ja värikkäät tarinat menneestä ajasta
ovat soljuneet kertojan suusta kuin tyhjää vain. Olen
hurmaantunut, kunnes taas äkkiä positiivinen kateus on
läsnä. Miksi en ole lukenut historian kirjojani.
Siinä se on taas: Vajaamittainen.
Ja tietysti paljon muutakin, josta saan todeta: Vajaamittainen.
Kuitenkin on ainakin yksi asia, jossa en ole vajaamittainen. Olen nimittäin ylipainoinen !
Vai tulisiko kaikkeen kuitenkin suhtautua Juicen tapaan:
Ei ole väliä onko yli- vai alipainoinen, kunhan on TASAPAINOINEN!

Torstai 15.4.2010 n Palokka-lehti

Telttailutempaus
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Jyväskylän ytimessä
Teksti: Soilen Niinikoski, kuvat: Daniel Pajunen

Jyväskylän keskustassa Forumin kattoterassilla nukkuu mies teltassa.
Mistä on kyse? Tiimiakatemialainen Taneli Minkkinen lupasi nukkua teltassa huhtikuun, jos hänen perustamaansa Facebook- yhteisöön liittyy
10 000 ihmistä. Tämä määrä ylittyi 80 tunnissa.
Nyt yhteisössä on 17 371
jäsentä ja määrä kasvaa koko ajan. Teltasta tulee suora
lähetys netissä joka ilta, puheenaiheina milloin mikäkin.
Minkkisen tempauksia myös
teltan ulkopuolelta on päästy seuraamaan mm. vuoden
2009 Miss Suomi Essi Pöystin haastattelun tiimoilta. Yhteisössä on monia faneja, jotka heittävät ideoitaan siitä,
miten loppukuun tulisi edetä. Eräs fani ehdottaa, että
jos yhteisöön liittyy 20 000
ihmistä nukkuisi Minkkinen
toukokuunkin teltassa.

Teltalla tehdään muutakin kuin nukutaan
Tempauksen tarkoituksena ei
ole hakea julkisuutta, vaan pitää kiinni annetusta lupauksesta. Hetken mielijohteesta perustettu yhteisö osoitti
sen, että yhteisöllisissä medi-

oissa piilee valtava potentiaali
monialaiseen viestintään. Jotta katsojien mielenkiintoa saataisiin pidettyä yllä, on teltalla alkanut viriämään ideaa
monenlaisesta toiminnasta.
Minkkisen ja vahvasti mukana olevan Matti Ikäläisen
kesken olisi tarkoitus järjestää
jonkintasoinen syömiskilpailu
muutaman päivän sisään. Ikäläistä voisikin jo siteerata ”teltan toiseksi asukkaaksi”, sillä
hän on ollu mukana lähes yhtä useassa videopätkässä kuin
Minkkinenkin ja on heittäytynyt tempaukseen lähes yhtä täysillä kuin itse telttailija.
Kaikki Palokka- lehden
nuoret ovat taustavaikuttajana tempauksessa. Lehteen
kirjoittava Daniel Pajunen
on ollut telttailun taiteellinen
johtaja. Se, että materiaali kuvataan ja saadaan nettiin, vaati jo jonkinmoista tutkiskelua

tekniikan suhteen. Minkkinen, sekä Palokka- lehden
nuoret ovat osa Tiimiakatemialla toimivaa Ideaosuuskunta Solidealia, josta jokainen
yrittäjä on vuorollaan käynyt
teltalla tsemppaamassa Minkkistä. Huhtikuu on puolessa,
joten innostavia kommentteja ja ideoita loppukuulle voi
käydä kirjoittelemassa yhteisön seinälle Facebookiin.
Käy kurkkaamassa Tanelin
elämää teltassa: www.facebook.com/huhtikuu.teltassa
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PALVELUHAKEMISTO
N
Y
T

Kurssit alkavat

Tikkakoskella
Hakakatu 6
11.5. klo 17.00

kakkosvaihe
viikolla 17

Palokassa
Kauppakuja 1
26.4. klo16.30

Vapputapahtuma ”Tuli on irti”
Pe 30.4.2010 klo 18 Palokan kirkoll
Ari Paloheimo, Seppo Hautalahti, Armi Hintikka,
Harri Alatupa. Stella –lauluryhmä. Iloista
yhdessäoloa, laulua, ylistystä ja rukousta.
Tarjoilua lopussa.
TERVETULOA!
Järj. Palokan alueseurakunta jaToivonkulma.

Nyt voit ilmoittauta myös moottoripyöräkursseille TÄNÄÄN 16.30 !
PIMEÄNAJO KURSSI SIMULAATTORILLA!

www.autokoulukoskinen.fi

VETERAANITALON
FYSIOTERAPIA
• fysioterapia
• hieronta

Olavintie 1, Palokka | www.jklhelluntaisrk.fi

• akupunktio
• vyöhyketerapia

044 377 9907

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

9.5. Pelimannitalon äitienpäivälounas. Kattaukset klo
11.30 ja klo 14 Pelimannimusiikkia. Liput 25 e, 6-12 v.
,10 e. Kysy myös perhepakettia! Varaa paikkasi ajoissa!
Varaukset 044-270 4250.

Texas Hold’em
La 17.4. klo 18:00
HYVÄT PALKINNOT

ASISTENTA
Koti-ja toimistosiivouksia Palokasta
Ystävällisesti-luottamuksellakokemuksella
Puh. 050 5181 550
tiina.rinne-lampinen@pp.inet.fi

TYÖTÄ TARJOLLA!
Palokka-lehden jakelussa.
Ota pikaisesti yhteyttä!
Santtu Keiskoski
050-593 7550
santtu.keiskoski@palokka-lehti.fi

KIRPPUTORI
JA
KAHVILA
Keski-Palokan koululla
(Mankolan väestötiloissa)
Saarijärventie 21
24.4 lauantaina
klo 10-13
Tervetuloa tekemään löytöjä!
Tuotto käytetään
Keski-palokan koulun
oppilaskunnan hyväksi!

OTA PIKAISESTI
YHTEYS!

• Säynätsalon Vanha Pesula
Pesutie 1
24.–25.4. la–su 11–16

• Kinkomaan Rannantorppa
• Muuramen kulttuurikeskus
Nisulantie 1
25.4. su 12–16

• Korpilahden Vanhapappila
Koivukuja 8
25.4.–1.5. ma–pe 15–19,
la–su 12–17
Jyväskylän kansalaisopisto
Vapaudenkatu 39 - 41
40100 Jyväskylä
014 26 64071, 014 26 64073
www.jyvaskylanseutu.fi/kansalaisopisto

Seuraava Palokka-lehti
ilmestyy 29.4.2010
www.palokka-lehti.fi

Myydään 2kpl runkopatjasänkyjä 80x200cm sijauspatjalla, 50€/kpl.
Siistejä ja hyvässä kunnossa. puh.
040-561 8270
Poikien 24”:n polkupyörä (kuin uusi) Merkki: Yosemite Rock Fall-Väri:
Musta/Hopea- Vaihteet: 3-v (se huoleton rumpuvaihde) Varusteet: Lokasuojat, heijastimet joka suuntaan,
käsijarru. Hp: 125 €. Pyörä Tikkakoskella p. 0400-361 714 iltaisin

Ostetaan halvalla ruskea, beige tai
sininen sohva!! P.044-945 6789
Pojalle 24” pyörä. Helkama, Crescent ym. Kuva ja hp milew@luukku.com
Muuta vanhat vinyylit euroiksi lp, singlet, ep:t. Etsin lähinnä kotimaista. Noudetaan. p.044-362
5160 iltaisin klo 16 jälkeen.

Lähes uudenveroinen, musta-hopeasävyinen Akta Gragon TURVAKAUKALO (0-13kg) + kiinnitystelak- Runkopatjasänky 80x200cm, sijauspatjalla.Siisti ja ehjä. Edullisesti.
ka. Hinta 50e. Puh. 050-354 8286
Ei nouto mahdollisuutta.Kulut maksetaan mahdollisesta kuljetuksesUnipuu valkoinen kerrossänky lisä- ta. p.040-816 5511
hyllyllä + patjat. Vuoteet saa myös
erillisvuoteiksi. Turvallinen ja tukeva. Siistikuntoinen. Hintapyyntö 350e Ostetaan Tyttöjen 20” polkupyörä P.
josta voi tingata. Puh.040-513 8518 0400-499 623
mielellään tekstiviestinä mutta voi
myös kokeilla soittaa.
Ostetaan Mopo Suzuki PV. MieLasten jatkettava sänky + patja, an- luummin 90-luvun loppupuoleltiikkipetsattu mänty, siisti. Syöttötuoli ta. Vakio. Hyväkuntoinen. p.0400voi käyttää myös tavallisena tuolina, 400 550
puunvärinen, p. 0400-546 280

Ikea koivuinen lokerikko. Täyspuuta.
5 lokeroa. Leveys 60 cm, korkeus 15
cm ja syvyys 16 cm. HP. 25 eur. Pyydä kuva sp. puh. 0440-554 889.

24.4.–30.4.
Pääkirjasto-kansalaisopisto
Vapaudenkatu 39–41
ma-to 10–20, pe 10–17,
la 10–16, su 11–17
Avajaiset 23.4. pe 18.00,
kevätjuhla 18.30 alkaen

Torpantie 1
24.–25.4. la–su 12–15

2 välikausihaalaria, toinen merkiltään
eWay ja koko 86cm, materiaali polyamidi, väri musta-harmaa. Toinen
merkiltään Ciraf ja koko 92cm, materiaali nylon, väri sininen. Kumpikaan
haalareista ei ole kosteussuojattu.
Hp. 5e/ kpl. Lassie Supratech -talvihaalari koko 86cm, musta. Ei ole kos3,5kk:n ikäinen Etelävenäjän ja sak- teussuojattu, mutta kangas paksumpi
sanpaimenkoiran narttu pentu etsii kulutuskohdista. Hp. 10e. Puvut olleet
hyvää ja luotettavaa kotia.puh.0400- käytössä kahdella lapsella, käytettyjä,
mutta ehjiä. Puh.040-576 1278
951 469
Tytön, pojan (80-92 cm) ja vauvanvaatteita, kenkiä, leluja ja tarvikkeita
kotikirpparilla Palokassa huhtikuun
loppuun asti. Siistejä ja kivoja vaatteita edullisesti! p. 040-514 5018.

Valkoinen pyöreä pöytä (jalka kesKaasugrilli kahdella polttimolla. Tait- kellä) ja valkoisia pinnatuoleja. P.
tuvat sivutasot. Mitat 70x30x45. Siisti 040-588 3169
ja hyvin pidetty. Pyydä kuvat sp. Hinta
45 eur. puh. 0440-554 889.
Volvo 945/745 takalasin tuuliohjain
TV 32 tuumainen, kuvaputkimalli. Mi- p.044-271 2337
tat 80 x 60 x 60 cm. Hopean harmaa.
Iso ja painava. Tee tarjous. puh. 0440554 889.
VUOKRATTAVANA

• Jyväskylän keskusta

Aluekirjasto-kansalaisopisto
Urheilutie 36
ma-pe 10–19, la–su 11–15
Työnäytöksiä ja opistolaisyhdistyksen myyjäiset
24.4. la 11–14

Myydään carenan mustat yhdistelmävaunut tarpeettoman,koska toinen lapsi syntyy toukokuussa ja
tarvitsemme sisarrusvaunut. Ollut
käytössä noin 9 kk:tta. Hp 150 €. puh
046-574 2131

Pojalle hyvä välikausihaalari 86 cm
Tarpeettomana Malmsjö piano + is- tai välikausitakki 92 cm. Kuvat ja
tuin. Hintapyyntö 1100 eur. Puh. 050- hp milew@luukku.com
313 7243

Kevätnäyttelyt ja kevätjuhla
Tervetuloa!

• Vaajakoski 19.–25.4.

Valkoiset vaatekaapin ovet. Uudenveroiset. Yläovet 3kpl, Lev 59cm,
Kork 41cm.Alaovet 3kpl, Lev 59cm,
Kork 180cm. Hinta 125€/Tarjous, koskilehto@elisanet.fi Katso kuvat osoitteesta -> www.elisanet.fi/koskilehto

OSTETAAN

Pelimannitalolla tapahtuu

21.4. Rakit ja piskit -Erittäin Riemastuttavaa Kansanmusiikkia Kaikkien Iloksi. ke 21.4. klo 18.00. Liput 5e.
Väliaikatarjoilu 3e.

MYYDÄÄN

POLKUPYÖRÄ. Hyväkuntoinen, ko- Me&i Rottakarkki peitto, oranssi/kotimainen tyttöjen Helkama polkupyö- boltinsininen. Lähes käyttämätön. Hp.
rä. 3-vaihdetta, kaksi vuotta vanha, 15e. p.040-576 1278
väri punainen. H. 185e. p 050-384
3751

Kaija Riihinen Anu Kokkarinen Haukkamäentie 2, PALOKKA

18.4. klo 14 Keski-Suomen päivä saarijärveläisittäin,
esiintyjinä mm. Saarijärven pelimannit sekä Kari ja tuula
Dahlblom Saarijärven kanteleilla. Liput 5e. Kahvio.

KEHÄKIRPPARI

Jakelupisteet:
Palokan Prisma
K-Marketit
Kirri, Tikkakoski
ja Palokka
S-Marketit
Tikkakoski ja Palokka
Minimani
Niemisen
Kauppakulma
Kodin Terra
Palokan ABC

2 kpl Ikean CD levytelineitä. Käsittelemätön vaalea puu. Mitat: 60 x 15 x 12
cm. 9 eur/kpl. Voi kiinnittää myös seinään. Laitan kuvan tarvittaessa. puh.
0440-554 889.
Picknic-kori. Upea pajusalkku jossa
posliiniasiasto kuudelle ja runsaasti
tilaa herkuille. Koko: 60 x 40 cm Luksuslisä vappupicnikille tai häälahjaksi! Pyydä kuvat sähköpostiin. Hinta
60 eur. Puh. 0440-554 889
Volkswagen golf 1.3 vm -90, väri
musta, ei ruostetta, kats. 2/10Siisti,
aj.170 000 km, kahdet renkaat, stereot Remontti; Jakopää 3/10, kytkin
vaijeri, öljyt + suod. Hinta 650€ kpylval@gmail.com

Annetaan vuokralle RT-pääty 1
h+kk 27 m2 Palokassa, Hytöläntiellä. Asunnossa oma varastotila.
Rakennusvuosi 1998. Asunnossa
puuparkettilattia, astianpesukone,
keskuspölynimuri, lattialämmitys.
Sähkölämmitys (lämpiää yösähköllä). Asunnossa ei ole saunaa,
eikä myöskään koko taloyhtiössä. Vuokra 340 €/kk + vesi (mittarin mukaan, 8,-/m3)+sähkö kulutuksen mukaan. Sähkölasku on
ollut talvella n. 60,-/kk. Vuokratakuu 2 kk. Asunto vapautuu 1.6. Liikenneyhteydet: Jyväskylään noin
9 km. Linja-autot 3 krt/h.Yhteydenotot klo 16 jälkeen, viikonloppuisin mihin aikaan vaan. p.040544 3979

HALUTAAN VUOKRATA
Autotalli palokan tai lohikosken
suunnalta. Vesipiste ja lämmitys
oltava. 0400-935 410
Halutaan vuokrata omakotitalo
(Jkl, Palokka, Puuppola) 3-4 h.
Puh. 050-465 6697.

Hyväpuustoinen 5600m2 määräala
tontiksi, lähin taajama Tikkakoskipuh. SEKALAISTA
040-831 5100
LÖYDETTY kotiavainnippu ja autonavain Palokasta PalokanorLasten sininen turvaistuin pyörään ren linja-autopysäkiltä maanan(hp 10 e) ja seisomateline vaunuihin taiaamuna 29.3. Soita 040-520
(hp 15 e).p.044-5154 789
1114.

•
•
•
•
•
•

Ilmoita ilmaiseksi
Kehäkirpparin ilmaiset ilmoitukset ovat yksityishenkilöille tarkoitettuja.
Lähetä ilmoituksesi internetissä www.palokka-lehti.fi tai sähköpostilla
kehakirppari@palokka-lehti.fi.
Ilmaisilmoituksia emme ota vastaan puhelimitse.
Ilmoituksen enimmäispituus on 190 merkkiä.
Emme julkaise ilmoituksia, joista yhteystiedot puuttuvat.
Elinkeinonharjoittajat, palveluiden tarjoajat, työsuoritukset:
ilmoituksenne julkaistaan maksullisena, soita 050-593 7550.

