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Menneestä,
kanalanpidosta,
sosiaalisesta mediasta
ja tulevasta
Tänä vuonna tämä ei ole pääkirjoitus.
Tämä on sivun 2 tarina.

Sarkasmi on vaikea laji. Huomasin sen
viime vuonna, kun tätä kirjoitusta laadin. Lähestyin asioita (mielestäni) sarkasmin keinoin. Arvostelin tiettyjä
henkilöitä Vaajakosken kehityksen hidastamisesta tai jopa pysäyttämisestä. Sain nuhteita Kohinahallitukselta:
”Ei Kohinoiden nimeä saa noin käyttää”. En käyttänytkään, vaan kirjoitin
omalla nimelläni.
Kanalanpidon aloitimme muutama viikko sitten. Virkeät neljä ruskeaa kanarouvaa, vaaleammat Ansa ja
Marilyn ja hieman tummemmat Marlene ja Rita totuttautuivat uuteen kotiinsa Suonenjoen kanalan jälkeen.
Alun totutteluvaiheessa munia tuli 2-3 päivässä. Sitten alkoi tulla neljä munaa päivässä, eli normaali rytmi
oli saavutettu. Oli mukavaa viedä munia tuliaisiksi tai laittaa omalle väelle
ja vieraille aamiaiseksi vasta kanalasta noudettuja munia. Tunne, kun ottaa lämpimän munan pesästä, on fantastinen.
Mutta sitten koitti sateisen ja synkän yön karmea hetki. Heräsimme iltayöstä valtavaan kanalasta kuuluvaan meteliin. Aitauksessa oli supi,
joita on Vaajakoskella nähty aiemminkin. Se retuutti ja raateli yhtä kanoista.
Kirveen kanssa hääsin supin pois. Kana oli kuollut ja yksi kana puuttui. Kanalaumamme oli siis muuttunut kanapariksi. Seuraava aamu oli surkea,
kanoille ei maittanut ruoka, eikä ruokkijoillakaan ollut hilpeä mieli. Päivän
työmatkani suuntautui isolle tielle ja
pientareella lojuva raato saikin minut
toteamaan, että paras supi on kuollut supi (vaikka lounassubi olikin mainio). Sen päivän ilta kului kanalan verkotusten vahvistamiseen.
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Seuraavana päivänä alkoi kuitenkin
tapahtua. Somessa levisi viesti Linnalla
nähdystä ruskeasta kanasta. Maija lähti kiireesti paikalle, mutta ei löytänyt kanaa. Itsekin kävin sitä katselemassa Linnan maisemissa. Aloimme jo uudelleen
luopua toivosta, kun pihaamme ilmestyi koirien ulkoiluttaja, joka kysyi, onko
meillä kanala. Kuultuaan myöntävän
vastauksen hän ilmoitti, että tien varressa on ruskea kana. Maija äkkiä laatikko kainalossa tien varteen, kana laatikkoon ja kanalaan. Marilyn näytti vähän laihtuneelta. Ansa ja Marlene piristyivät huomattavasti ja ruokahalukin
palasi. Hieman pienentynyt kanalaumamme oli taas koossa.
Tämän lehden ilmestyessä, olemme varmasti löytäneet kanamme löytäjän ja olemme toimittaneet hänelle ruskeiden kanojen ruskeita munia
kiitosten kera.
Tämän toimintavuoden päättyessä
lopetan Kohinoitten puheenjohtajana.
Aikani on ohi. Olen vienyt tätä yhdistystä mielestäni eteenpäin ja huolehtinut
sen taloudellisesta tilanteesta vaikeinakin aikoina. Toivottavasti tulevat toimijat löytävät yhdistykselle puheenjohtajan, joka vie toimintaa ja Vaajakosken
tulevaisuutta positiivisesti eteenpäin.
Jarmo Minkkinen

Terveisiä Kakaravaarasta
Kun tämä kunniakas kohisijavuoteni lähenee loppuaan, sain pyynnön
muistella, millaista kohinavuotta
on tullut vietetyksi.
Kunnia painaa, sen huomasin hommatessani omaa nimeäni vitjoihin
muiden jatkoksi, mutta esillä olen
kullä niitä pitänyt koko kuluvan vuoden. Hellahuoneessani on kaksi pöytää, joista toisen ääressä istuvat kaikki, joita luonani yleensä käy. Jotkut jopa onnistuvat kahvia saamaan. Vitjat
ovat koristaneet pöytääni koko ajan,
koska pelosta, että hukkaisin ne johonkin vuoden aikana, en ole niitä
uskaltanut mihinkään muualle laittaa. Muistiin kun ei tällä iällä ole enää
luottamista.
Selaillessani lainaksi saamaani viime vuoden kohinalehteä huomasin
Jarmo Minkkisen, Kohisijoiden puheenjohtajan toivomuksen, että valittaisiinkin ensi kerralla antikohisina
ja hänelle vielä varamies. Jos hänen
toiveensa toteutuu, voisin kepittää
nämä uudet antikohisijat siinä vitjojen vaihtotilaisuudessa. Kun antikohisija on kuulema henkilö, joka on tehnyt huonoja päätöksiä koskien Vaajakosken kehitystä, niin varmasti olisi selkäsauna paikallaan jo etukäteen.
Kun muutenkin kuljen rollaattorin ja
kepin varassa, niin tulisi sekin asia hoidettua jo etukäteen.
Sillä kyllä huonosti ovat Vaajakoskella ainakin nämä terveysasiat. Lääkärit läksivät lipettiin, kun sitä uutta terveysasmaa ei aloitettu rakentamaan. Tontti seisoo edelleen tyhjänä eikä lääkäreitä saa kuukausiin,
jollei mene terveysasemalle vallan
pää kainalossa. No, eipä sitä sitten
enää tarvitsekkaan. Itsekin istuin siellä keppini kanssa yhden päivän, kun
ensin olin riidellen saanut päivystysajan sairaanhoitajalle ja sitten lääkärille. Enkä ole varmastikkaan mikään
poikkeustapaus. No se siitä!
Muuten Vaajakoskella on hyvä
asua ja täällä asustaa tosi mukavia ja
ystävällisiä ihmisiä. Sen huomasi sii-

täkin että minua kastettaessa laitettiin soppakauhalla vettä päähän eikä
heitetty virtaan, kuten tapana on ollut. Sanotaan,että kun tulee vanhaksi, tulee lapseksi jälleen. Siispä kastaminen tapahtui kuten lasta kastettaessa, näin tämäkin tapahtuma sen todeksi todistaa.
Millä perusteella minut sitten valittiin kastettavaksi, ei ole tiedossani. Jarmo Minkkisen mukaan valitun
on pitänyt edustaa Vaajakoskea ja pitää yllä Vaajakosken menestystä. Minulla ei ole ollut valtaa päättää Vaajakosken kehittymisestä millään tavoin, mutta esillä olen kyllä yrittänyt
olla kaikin mahdollisin keinoin. Eikös näytteleminen ole nimenomaan
näytteillä oloa, mutta varsinkin runojen esittäminen on ollut laji, että niitä
on pitänyt esittää kaikissa mahdollisissa paikoissa, jos ei ole suoranaisesti kielletty. Olenpa yrittänyt houkutella runojen pariin muitakin, kuten vii-
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me talvisissa kohinoissa kävi ilmi. Tapahtui sellainen ihme, että yleisö oli
sitä mieltä, että runoja olisi kuunneltu pitenpäänkin. Se oli totisesti paljon sanottu.
Ja lehtiin olen yrittänyt saada nimeni esiin mahdollisimman usein. Aika hyvin olen onnistunutkin mielestäni, asiaahan kyllä olisi vaikka kuinka paljon, ainakin valittamista. Kyllä
vanhusten hoidossa ja varsinkin kunnioittamisessa olisi toivomisen varaa.
On toki hyviäkin hoitopaikkoja, kun
niitä vain olisi tarpeeksi. Ei ole hyvä
olla yksin kotona, kun on sairas ja yksinäinen.
Kiitän Kohinahallitusta saamastani kunniasta. Toivon tulevaisuudessa
kaikkea hyvää niin Kohinoiden järjestäjille kuten myös kaikille Kohinoihin
osallistuville. Pidetään kulttuuria yllä
kaikin keinoin ja nautitaan siitä parhaamme mukaan.
Liisa Mansikkaviita

Olethan jo JEE!
Ellet ole jo Jyväskylän Energian
asiakas, tutustu kesätarjoukseemme
osoitteessa www.energiajee.fi.
Asiakkaanamme olet myös osa
JEE!-etuasiakasohjelmaamme.
Kesäkiertueemme on paikalla myös
Vaajakosken Kohinoissa.
Poikkea pisteellemme juttelemaan
energia-asioista, ENERGIAJEE-sopimuksesta ja
matkalahjakorttiarvonnasta!

Jyväskylä

Kasvavassa kaupungissa on
vireän keskustan lisäksi
elinvoimaisia asuinalueita.

VIELÄ ON KESÄÄ JÄLJELLÄ,
LÄHIAPTEEKKISI PALVELEE
KOKO KESÄN!
MA-PE 8-20
LA
9-18

Käy kurkkaamassa
meitä Facebookissa!

www.jyvaskyla.fi
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VAAJAKOSKEN TERVEYSASEMA
”SAMPOHARJU”
Vuosi sitten Jyväskylän kaupunginhallitus teki ehdotuksen valtuustolle, että Vaajakosken terveysaseman
hankepäätöksen täytäntöönpanoa
lykätään, kunnes tarvittavat selvitykset ja mahdolliset tarkennukset hankesuunnitelmaan on tehty. Syynä oli
juuri valmistunut uusi tilaverkkoselvitys, jonka oli tehnyt konsulttiyhtiö
Haatela – kehitys Oy. Uudessa tilaselvityksessä Vaajakoskelle tulisi rakentaa noin 1600 m2 terveysasema
suunnitellun 6000m2 asemasta. Alueen asukkaat ottivat tiedon vastaan
terveysaseman hankkeen pysäyttämisestä tyrmistyneenä ja pettyneinä, kun alkuperäisen hankesuunnitelman valtuusto hyväksyi yksimielisesti 26.01.2015. Asiasta tehtyyn
vetoomukseen alkuperäisen suunnitelman ja rakentamisen puolesta allekirjoitti 4600 Jyväskylän asukasta. Vetoomus luovutettiin kaupunginhallitukselle. Valtuusto käsitteli kaupungin hallituksen esitystä 15.6.2015 pitkän keskustelun jälkeen äänin 39-28 kaupunginhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi.
Vuosi on kulunut tuosta päätöksestä ja tarvittavat selvitykset sekä hankesuunnitelma on tehty. Uuden tilaverkkoselvityksen perusteella ”Sampoharju” on nimi esitettävälle
Vaajakosken terveysaseman ja vanhusten tehostetun palveluasumisen
uudelle toimintayksikölle. Hanke on
suunniteltu toteutettavaksi uudishankkeena Vaajakosken keskustaan.
Suunniteltuun rakennukseen sijoittuvat terveysaseman lisäksi vanhusten palveluasumisen 33-paikkai-

nen yksikkö, sekä 28 asuntoa joiden
asukkaat saavat palvelua ja tukea kotona asumiseen. Terveysasemalle sijoittuisivat terveyspalveluverkkoselvityksen mukaisesti terveysaseman
palveluina avosairaanhoidon, neuvolan ja suunterveydenhuollon palvelut ja aikuispsykiatrian poliklinikan palvelut sekä Fimlab OY laboratorionpalvelut.
Hankesuunnitelman on käsitellyt
ja hyväksynyt perusturvalautakunta, tilapalvelu ja kaupunginhallitus,
sekä lisäksi lausunnon on antanut
vanhus- ja vammaisneuvosto. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 13.6
hyväksyen hankkeen yksimielisesti.
Hanke 5752 m2 toteutuisi vuokrahankkeena, jonka rakennuttaisi Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy jolta
kaupunki vuokraisi ”Sampoharjun”
terveysaseman 2029 m2 ja tehostetun palveluasumisenryhmäkoti 1761
m2 ja asuinhuoneiston 1962 m2 tilat
30 vuoden määräajaksi.
Vaajakoskelle hanke on äärettömän tärkeä monestakin syystä. Väestö ikääntyy ja terveyspalveluja, sekä
vanhusten asuntoja tarvitaan entistä enemmän. Jyväskylässä oli vuonna 2014 noin 22400 yli 65 vuotta täyttänyttä asukasta, vuonna 2025 heitä
on 30000. Hankkeen rakentaminen
alkaa hankesuunnitelman mukaan
kesällä 2017 ja on valmis 2018 lopulla. Vaajakoski kaipaa pikaista kehittämistä ja kaavoitettujen alueiden viemistä kohti rakentamista, että usko
Vaajakosken tulevaisuuteen ja lupauksiin toteutuu. Vaajakosken keskusta on kuin aavekaupunki ja liikehuoneistoja on tyhjentynyt ja keskeinen
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Matti Pöppönen

paikka odottaa rakentamista.
Vaajakoskella kohistaan eikä suotta 5-7 päivä elokuuta. Keskustan kehittäminen vaikuttaa myös kohinoiden toimintaan. Aijemmassa suunnitelmissa ”kohinatorin” paikka oli kirjaston ja liikuntahallin väliselle alueelle kesätoria varten. Tänä suvena
ensimmäinen kesätori on puretun
S-marketin alaparkissa kesä-heinäkuun ajan tiistaina, keskiviikkona ja
torstaina vetäjänä kohinahallituksen
jäsen Tuija Kauppinen.
Vaajakosken Kohinaohjelmat keskittyvät Naissaareen ja keskustaan.
Vaajakosken kohinat tunnetaan
paikkakunnan kulttuuri – ja historian vaalijana vuodesta 1982 alkaen,
jolloin pidettiin ensimmäinen kylätapahtuma. Tämän vuoden kohinat
ovat järjestyksessään 35. Tarkempi
ohjelma löytyy www.kohinat.net
Kiitokset yrityksille ja järjestöille
tuesta sekä yhteistyöstä. Tervetuloa Vaajakoskelle kohisemaan!
Tervetuloa Vaajakoskelle!

Hieroja
Sari Koskinen
Varaukset p. 040 504 5472

Vesmannintie 4, Vaajakoski

MAANSIIRTO
SAMPO VALKONEN OY
• Rakennusten pohjatyöt
• Pihatyöt
• Rantojen ruoppaukset
Vaajakoski, puh. 040-558 3733

LEPPOISAA LOMAA
Meiltä saat kaikki herkut kesäkeittiöösi
aamuvarhaisesta iltamyöhään, palvelemme
kesälläkin joka päivä klo 22 asti!

smarket.vaajala

smarket.vaajala

S-market Vaajala
Asematie 1,
40800 Vaajakoski
ma–la 7–22, su 10–22
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Elämänmakuista rakkautta
1960 –luvun kyläkaupassa
Naissaaren Näyttämö esittää draamakomedian Liian paksu perhoseksi

Esitykset VaajakoskeN
Kohinaviikolla:

Lumet peittivät Naissaaren kärjessä olevien kuusien oksat, kun kävin ensimmäistä kertaa katsomassa kesäteatterin näyttämön paikkaa. Talven hämärässä piti kuvitella, miltä kesäinen Ruutinojan kyläkauppa
voisi näyttää Naissaaren Näyttämöllä kesällä 2016. Nyt, kun ensi-iltaan on reilu viikko jäljellä, ei tarvitse enää kuvitella. Paikalla
on kyläkauppa, jonka kirjavan keltaiset seinät kahvipaketteineen vievät katsojan suoraan 1960 –luvulle. Iskelmä soi ja isännillä
on aikaa pistää tupakaksi kaupalla useammankin kerran.
Liian paksu perhoseksi –näytelmässä Ernin (Antti Viitakangas) kyläkauppa on vahvojen naisten taistelutanner Ruutinojalla, josta
työikäinen väki on hävinnyt Ruotsiin. Kaisu
(Katja Pihlaja) tulee kauppa-apulaiseksi Ernin perheen siivottomaan kyläkauppaan ja
laittaa tuulemaan sekä Ernin että Ellida-äidin
(Eeva Ikonen) ja Viivi –siskon (Paula Rastas)
elämässä. Sisko Istanmäen kirja on suurimmalle osalle tuttu myös tv-sarjana. Aila Lavasteen dramatisoinnin on sovittanut ja ohjannut näyttämölle Kaarina Leinonen: ”Naissaaressa olemme muokanneet teoksesta lämminhenkisen draamakomedian.” ”Eihän tässä ole muuta kuin seksiä ja väkivaltaa…ai niin
ja viinaa.”, kommentoi pilke silmäkulmassa
Markku ’Naake’ Helmola (Ruutinojan isäntä)
kesken harjoitusten Liian paksu perhoseksi –
näytelmän romantiikkaa.
Arjen rakkaustarina Kaisun ja Ernin välillä syttyy varoen. Näytelmässä Mäensyrjän isäntää esittävä Eero Lukkarinen lupaa
monen silmäkulman kostuvan katsomossa: ”niin on koskettavia hetkiä.”. Naistenlehtien romantiikkaa on turha etsiä Ruutinojalta, mutta elämänmakuista rakkautta ja kesäyön valoisia hetkiä Kaisun ja Ernin elämästä
löytyy sitäkin enemmän.

Ke 3.8, To 4.8, La 6.8, Su 7.8.
Aina klo 19.00
Valokuvat: Nelli Rantanen
Liput 15€ / 8€ (vain käteinen)
Lippuvaraukset klo 12-16
p. 050 573 1545
naissaarennayttamo.net

Tervetuloa katsomoon,
Kaarina Leinonen
ohjaaja
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Puistokatu 2 (Kolmikulma), JYVÄSKYLÄ

Kesänäyttely
Voimaa valosta
ja
pieniä seikkailuja
Naissaaren Wanhassa Woimalassa
5.-26.8.2016

Vaajakosken
Kuntohoito Oy
Savonmäentie 15
Ajanvaraus p. 263 460

Toivotamme kaikille
kuntoa kohottavaa kesää!

Avoinna su-pe klo 12-18
Yögalleria 5.8. klo 18-23
Vapaa pääsy!
Tervetuloa!

www.vaajakoskenkuntohoito.fi
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LC VAAJAKOSKI 60 VUOTTA 3.12.2016
Lions Club Vaajakosken perusti 3.12.1956 Vaajalan ravintolassa 17 vaajakoskelaista miestä. Presidentiksi valittiin Keijo Keravuori. Toiminta alkoi ja kerran kuussa 1 maanantaina kokoontuivat veljet ruokailemaan ja suunnittelemaan paikkakunnan tarvitsemia palveluja ja niiden toteuttamista.
Leijonat ovat vaikuttaneet muutamien hankkeiden saamiseen Vaajakoskelle. Uimahallin tulo oli hieno saavutus, koska kova kisa oli Palokan kanssa.
Suuri yhteishanke taloyhtiöiden kanssa
oli 100 puun istuttaminen Vaajakosken
keskustaan. Olemme monet vuodet jakaneet apurahan Vaajakosken Yhteiskoulusta tai nykyisin Vaajakosken koulusta päässeille oppilaille. Vaajakosken
Väkkärään olemme hankkineet tarvittavia välineitä vanhusten käyttöön.
Vaajakoskelle on hankittu Naissaareen Juhani Saksan Kisailijat lohipatsas, jonka LC Vaajakoski lahjoitti Jyväskylän maalaiskunnalle.
Kaksi vuotta sitten LC Vaajakoski rakensi Naissaareen Frisbeegolfradan, joka lahjoitettiin Jyväskylän kaupungille.
LIONS CLUB VAAJAKOSKI on halunnut 60 v kunniaksi tarjota nuorille
ja lapsille Vaajakosken Kohinoissa liikuntaan ja kädentaitoon perustuvaa
ohjelmaa, Olemme tukeneet järjestäviä seuroja avustuksella nuorten ja
lasten hyväksi tehtävästä työstä.

LC VAAJAKOSKI
60-JUHLATAPAHTUMAT 2016
Perjantaina 5.8.2016
18.00 LASTEN LEIJONA-OLYMPIALAISET Vaajakosken urheilukentällä
Sarjat: 12-11, 10-09 ja 08-07 syntyneet tytöt ja pojat. Lajit: juoksu ja pallonheitto.
Osanottomaksun maksaa LC VAAJAKOSKI. Ilmoittautuminen paikan päällä
ehdottomasti klo 17.30. Järjestäjä LC Vaajakoski, toteutus Vaajakosken Kuohu
ja Vaajakosken Terä.
Lauantai 6.8.2016
10.00 Vanhojen silmälasien keräyspiste LC Vaajakoski 60 v teltalla. Leijonat
toimittavat lasit Sri Lankaan Ratnapuran silmäsairaalaan.
12.00-14.00 Lasten maalaustapahtuma WanhassaWoimalassa, ole pikku taiteilija maalaa Leijona, opastus Taideseura Koprun jäsenet. Järjestäjä LC Vaajakoski.
Sunnuntaina 7.8.2016
11.00-13.00 Lasten ja nuorten frisbeegolf-kilpailut Naissaaren radalla
Sarjat: MJ2 (2001-2003) MJ3 (2004-2005) MJ4 (2006-myöh.synt FJ2 (2001-myöh.
tytöt. Ilmoittautuminen kilpailuun radan opastaulun luona Järjestää LC Vaajakoski,
toteuttaa Jyväskylän Liitokiekkoilijat
13.00-15.00 Lasten puuhapaikka, toimintaa maastossa ja rastilla. Naissaaren
uimalaniemessä. Toteuttaa Vaajan Valppaat, järjestää LC Vaajakoski.
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kohinaohjelma 2016

TORSTAI 4.8.
12.30-15.00

Työläiskotimuseo avoinna Niitynpäässä. Vapaa pääsy. Naissaaren Näyttämö.

17.00-17.45

Zumba/Vaajakosken koulu (Savonmäki), ohj. Tero Makkonen, järj. Vaajakosken Kuohun voimistelijat (ilmainen)

18.30

Kakkosen jalkapalloa keskuskentällä FCV-KuFU98, liput 5€.

19.00

Kesäteatteria Naissaaressa: Liian paksu perhoseksi (Sisko Istanmäki). Muut Kohinaviikon näytökset 3.8., 6.8. ja 7.8.
Näytökset aina klo 19.00. Liput 15/8€. Lippuvaraukset klo 12-15. Puh. 050 573 1545

PERJANTAI 5.8.
11.00 -12.00

Lavis/Liikuntahalli, ohj. Tarja Pasanen (ilmainen)

16.00-02.00

Rosetin Yökohinat. Kaksi karaokekisaa; illan aloittaa klo 18.00 Kultakurkkukaraokekarsinta.
Iltaa jatketaan Kohinakaraokella. Osallistua voi molempiin. Karaokea loppuyö, joten tervetuloa laulamaan!
Liput 5€

18.00

LASTEN LEIJONA-OLYMPIALAISET Vaajakosken urheilukentällä
Sarjat: 12-11, 10-09 ja 08-07 syntyneet tytöt ja pojat. Lajit: juoksu ja pallonheitto.
Osanottomaksun maksaa LC VAAJAKOSKI. Ilmoittautuminen paikan päällä ehdottomasti
kello 17.30 mennessä. Järjestäjä LC Vaajakoski, toteutus Vaajakosken Terä ja Vaajakosken Kuohu

20.00

Naissaaren kahvi- ja juhlahuoneella Duo Janita & Osku. Vapaa pääsy

18.00-23.00

Taideseura KoprunYögalleria Wanhassa Woimalassa.
Taidenäyttely ”Voimaa valosta ja pieniä seikkailuja”

23.00

KOHINAILOTULITUS
PERJANTAINA 5.8.2016 KLO 23.00

Kohinailotulitus Vaajakosken sululla

LAUANTAI 6.8.
10.00-15.00

Jätä auto kotiin ja tule ilmaiseksi Kohinatorille!
Tilausliikenne Liukon Kohinabussi kulkee nonstoppina alkaen 10.00.
Reitti: Kirkonmäki - palvelupysäkki (vanha Vaajala) - Asema (bussi no 3 päätepysäkki)- Kohinatori.
Viimeinen paluuvuoro klo 14.30

10.00-17.00

Virpi Miettisen taidemyyntinäyttely Vaajakosken teollisuustalossa Kirjapaino ÄSSÄn tiloissa Konttisentie 8, 3krs.
Virpi Miettinen paikalla koko näyttelyn ajan.

10.00-15.00

Kohinatori Naissaaressa
Keski-Suomen pelastuslaitos torilla. Neuvontaa, opastusta ja ohjausta
MC Preachers torilla
Vanhojen silmälasien keräyspiste LC Vaajakoski 60 v teltalla.
Leijonat toimittaa lasit Sri Lankaan Ratnapuran silmäsairaalaan

10.30

Talkootanssit kosken rannalla; Vaajakosken Kuohun seniorit

10.45

Itämaista tanssia; Kameelia

12.00

Kohinapuhe / LC Vaajakoski

12.15

Kohisijan kaste / Kohinatori

12.30

Itämaista tanssia; Kameelia
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12.00

Lasten maalaustapahtuma 5-12 vuotiaille Wanhassa Woimalassa, ole pikku taiteilija,
maalaa Vaajakosken Leijona, Järjestäjä LC Vaajakoski, opastus Taideseura Koprun jäsenet

14.00

Naissaaren kahvi- ja juhlahuoneella torilta terassille tapahtuma - grillin katkua ja elävää musiikkia
Mikko Tirrosen tahtiin. Vapaa pääsy

10.00-18.00

Puttipajan Pihatori Wanhan Pajan pihassa. Naissaari

12.00-03.00

Rosetissa kohistaan dj:n tahtiin. Tule toivomaan ja tanssimaan parhaita tanssibiisejä! Liput 5€

18.00

Kohinakonsertti Vaajakosken kirkossa. Jippu. Liput 5€

19.00

Kesäteatteria Naissaaressa: Liian paksu perhoseksi

20.00

Wanhassa Woimalassa Wexas Night - mm. Rock Cadillac, Muddies. Liput 10€. K18

SUNNUNTAI 7.8.
11.00-13.00

Lasten ja nuorten frisbeegolf-kilpailut Naissaaren radalla
Sarjat: MJ2 (2001-2003) MJ3 (2004-2005) MJ4 (2006-myöh.synt), FJ2 (2001-myöh. tytöt)
Ilmoittautuminen kilpailuun radan opastaulun luona. Järjestäjä LC Vaajakoski, toteutus Jyväskylän Liitokiekkoilijat

13.00

Sanajumalanpalvelus Liekkilässä yhdessä Babtistiseurakunnan kanssa. Saarna Iisak Liukko, liturgi Laura Laitinen.
Mukana Babtistiseurakunnan Gospelryhmä

13.00-15.00

Lasten puuhapaikka, toimintaa maastossa ja rastilla. Naissaaren uimalanniemessä.
Järjestäjä LC Vaajakoski, toteutus Vaajan Valppaat

12.00-15.00

Kuvasuunnistus, tehtävän palautus mille tahansa rastille, järjestää MLL:n Vaajakosken osasto.
Tehtävät tämän lehden sivulla 19

10.00-17.00

Virpi Miettisen taidemyyntinäyttely Vaajakosken teollisuustalossa Kirjapaino ÄSSÄn tiloissa Konttisentie 8, 3krs.
Virpi Miettinen paikalla koko näyttelyn ajan.

10.00-18.00

Puttipajan Pihatori Wanhan Pajan pihassa. Naissaari

12.00-18.00

Rosetti avoinna

19.00

Kesäteatteria Naissaaressa: Liian paksu perhoseksi

VAAJAKOSKEN
KOHINAT RY

Tiedustelut:
Jarmo Minkkinen 0400 304964
Matti Pöppönen 0400 704444 (toripaikat)		

kiittää kannattajiaan

Naissaari
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KULTTUURIA, TAPAHTUMIA, JUHLIA…

KAHVILA MUKANA
VAHVASTI KOHINOISSA.

WOIMALA MUKANA KOHINOISSA !

Perjantaina alkaen klo 20.00
Duo Janita & Osku.

KÄY KATSOMASSA TAPAHTUMAT

Lauantaina alkaen klo 14.00
”Torilta Terassille – grillin katkua
ja elävää musiikkia Mikko Tirrosen
tahtiin”.

WWW.WANHAWOIMALA.FI

Kahvilan tapahtumiin vapaa pääsy.

Wanhan Woimalan löydät myös facebookista.
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045 113 5157

Tervetuloa kohinaväki
siistiin ja viihtyisään ravintolaamme.
Nauttimaan olutta, siideriä,
lonkeroa tai vaikka kahville.

Ystävien seurassa viihtyy!
puh. 040 512 5334
Vaajakoskentie 123 Vaajakoski

Vaajakosken Urheilutalo
Taloa vuokrataan: Myyntitapahtumiin, juhliin, koulutuksiin ym.
Talossa toimii: Jyväskylän nuorisopalvelut, Suvanto kirppis,
Ravintola Rosetti, Vaajakosken eläkeläisryhmät, Tanssin Taikaa ym.
Varaukset: puh. 0400 487 155
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MG-TIMANTTITYÖT OY
• Timanttiporausta
• Timanttisahausta

ISS Proko Oy

Päiväkeskus avoinna kesällä ma-pe 8–14.
Kirpputori (Savonmäentie 9) vastaanottaa
käyttötavaraa lahjoituksena.
Tukemalla toimintaamme tuet paikallista
mielenterveys- ja päihdetyötä.
Olemme mukana myös kohinoilla – Tervetuloa tutustumaan!
www.suvanto.fi, www.facebook.com/vaajakoskensuvanto

Kohinatorilla kesäteatterin luona

Kahvia, leivonnaisia, muurinpohjalettuja, makkaraa
perinnerieskoja ja kirpputoritavaraa

Koneurakointi
T:mi
Hannu Raitio

Savonmäentie 14, VAAJAKOSKI
Tapahtumatiedot:
www.baptisti.fi/vaajakoski
Yhteinen
kohinajumalapalvelus
Liekkilässä su. klo 13

14

Rakastavan
katseen alla
Tätä juttua kirjoittaessani olin ristiriitaisissa
tunnelmissa, surullisen järkytyksen ja myönteisen odotuksen vallassa. Orlandossa tapahtui Yhdysvaltain historian verisin joukkosurma, kun samaan aikaan olimme aloittamassa rippikoululeiriä, turvallisesti, kauniin luonnon helmassa. Maailman pahuus tuli silmille
kaikista viestimistä, kun pohdimme ihmisenä
elämistä niin toistemme kanssa kuin Jumalan
kasvojen edessä. Hyvän ja pahan kysymyksiä.
Orlandossa surmatut olivat ihmisiä,
jotka halusivat pitää hauskaa ja rakastaa. Olla yhdessä, omana itsenään,
hyväksyttyinä. Homobaarissa he tapasivat kaltaisiaan. Tämä oli ampujalle ilmeisesti liikaa. Hän tiettävästi
vihasi seksuaalivähemmistöjä enemmän kuin mitään muuta. Vasta kauhean teon jälkeen selvisi, että hän oli
kenties itsekin homo, ja yritti kieltää
sen itseltään. Ehkä juuri siksi hän ei
kestänyt ajatusta siitä, että jotkut toiset olivat iloisesti ja vapaasti yhdessä,
jopa ylpeitä siitä. Hän halusi murskata
tuon ilon ja vapauden.
”Älä anna pahan voittaa itseäsi,
vaan voita sinä paha hyvällä”, kirjoittaa Paavali roomalaisille. Anteeksiannon ja armon tie on hidas ja vaikea.
Koston tie on nopeampi, mutta helpompi se ei ole. Viha synnyttää lisää
vihaa, väkivalta lisää väkivaltaa.
Rakastavan katseen alla ihmistaimi
kasvaa lujaksi ja puhkeaa kukkimaan.

Rippikoulu on paljon muutakin kuin kristinopin opetusta sanojen kautta.
Se on laulua, leikkiä,
saunomista, letunpaistoa, huumoria, pelailua,
ympäriinsä kirmailua ja lähekkäin kyhnöttämistä. Armon ilmapiirin todeksi elämistä. Jollekin on vaikea
oppia ulkoläksyjä, mutta hän voi oppia jotain paljon enemmän, kun hänet
pyydetään mukaan leikkiin, otetaan
porukkaan. Luja puu kasvaa vuorovaikutuksessa ja kantaa hyvää hedelmää: rakastettu ihminen oppii rakastamaan muita. Ja sietämään niitäkin,
joista ei pidä.
Vaajakosken kirkko on ihmisten
yhdessäolon paikka. Siellä saa kuulla Jumalan rakkaudesta. Sieltä tavalliset ihmiset, kaiken ikäiset seura-

kuntalaiset ja työntekijät saavat uutta voimaa elää todeksi armon ja rakkauden sanomaa. Kodeissa, kaduilla,
töissä, koulussa ja kaupungilla. Se on
ihan hyvä tulokulma rakentaa Vaajakoskesta sellaista kaupunkiyhteisöä,
jossa kaikki saisivat elää ja olla, vapaina ja turvassa, ihan omana itsenään.
Eeva-Kaisa Rossi
Vaajakosken alueseurakunnan
pappi

Vaajakosken kirkkokohinat 6.-7.8.2016
La 6.8. klo 10-14
Myyntipöytä lähetystyön hyväksi Kohinatorilla.
La 6.8. klo 18
JIPPU Vaajakosken kirkossa. Liput 5€.
Su 7.8. klo 13
Sanajumalanpalvelus Liekkilässä yhdessä babtistiseurakunnan kanssa. Saarna Iisakki Liukko, liturgi
Laura Laitinen. Mukana babtistiseurakunnan Gospelryhmä. Jumalanpalveluksen jälkeen on tarjolla
kirkkokahvia ja hyvää juttuseuraa.
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Tarjoamme lattiamajoitusta
junnujoukkueille viikonloppuisin,
mahdollisuus aamupalaan.
Kysy lisää.
p. 050 463 2221, Asmalammentie 4, 40420 Jyskä
pikkusirkus@pikkusirkus,fi, www.pikkusirkus.fi

4.-8.9.2016
Kylpylämatka

Haapsalu Laine Spa Hotelli/Täysihoito

1.-2.10.2016

Tallinna/Hotelli Europa

Tiedustelut:
Aaro 040 836 0676
Ari
0400 302 857
Leena 040 539 9375
Lähde mukaan!
myynti@a-atravels.fi

(sunnuntaina käynti Kurtnan rompetorilla)

3.-4.12.2016

Tallinna/Hotelli Europa

(perinteinen itsenäisyyspäivän matka)

Tilausajot ja ryhmäkuljetukset Vaajakoskelta

puh. 040–35 32 003

Tervetuloa
kohisemaan
ROSETTIIN.
Perjantaina ohjelmassa
karaokeakilpailuja ja
lauantaina dj:n soittamaa musiikkia laidasta
laitaan...

www.siivoussihveli.fi

Ilo palvella!

VAAJAKOSKENTIE 123, PUH. 014-665 330
VAAJAKOSKI
www.optikkopajula.fi

Avoinna ma-pe 9-17
Myös silmälääkäripalvelut
Irma Onali ja
Kimmo Riiheläinen
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Virpi Miettisen taidemyyntinäyttely
Kirjapaino ÄSSÄN tiloissa Vaajakosken teollisuustalossa 6.-7.8. kello 10-17.
Porvoolainen Virpi Miettinen on vuoden 1965 Miss Suomi, Miettinen sijoittui vuonna 1965 ensimmäiseksi perintöprinsessaksi sekä Miss Eurooppa, että Miss Universum kilpailuissa. Virpi on toiminut kansainvälisenä mallina muun muassa Pierre
Balmainin ja Chanelin muotihuoneella sekä Itävallan kauppahuoneella lähes 20 vuotta. Miettinen työskenteli myös varikkoemäntänä F1-kisoissa.
Miettisen värikäs yksityiselämä olikin tuttua luettavaa skandaalilehdistä. Vauhdikkaan ja värikkään 80-luvun jälkeen Miettinen tuli uskoon ja
hän löysi elämälleen uuden suunnan
ja sisäisen rauhan. Päihdeongelmat
ja skandaalilööpit saivat jäädä lopullisesti. Kympin kuvaamataidon oppilas aloitti uudelleen öljyväri maalaamisen ja siihen liittyvät opinnot, joita
on takana jo 8 vuotta ja jatkuu edelleen. Vuonna 2012 Miettinen piti en-

Kirjapaino
ÄSSÄ Oy
Konttisentie 8

simmäisen oman taidenäyttelyn Porvoossa Haikon Kartanon galleriassa.
Hyvän palautteen ja myytyjen öljyväritöiden siivittämänä näyttelyitä on
ollut joka vuosi. Viime kesän näytte-

ly oli Tampereen Viikinsaaressa, jossa
samalla esitettiin Virpi Miettisen elämästä kertovaa kesäteatteri näytelmää Pikkuneiti Porvoolainen. Saman
nimisen laulun on levyttänyt Matti
Heinivaho vuonna 1965 ja se on omistettu Virpi Miettiselle.
Jari Konttinen

Lasten
Leijona olympialaiset

Vaajakosken urheilukentällä perjantaina 5.8. klo 18.00
Kaikille osanottajille tullaan jakamaan kunniakirjat ja kolme parasta palkitaan sarjoittain.
Sarjat ja lajiohjelma:
Lajit:

11-12 syntyneet tytöt ja pojat
09-10 syntyneet tytöt ja pojat
07-08 syntyneet tytöt ja pojat
juoksu ja pallonheitto

Ilmoittautuminen paikan päällä ehdottomasti
ennen klo 17.30.
Mahdolliset tiedustelut: J. Minkkinen
puh. 0400 304 964
Osallistumismaksun maksaa LC Vaajakoski
Toteutus:
Vaajakosken Kuohu
& Vaajakosken Terä

Järjestäjä:
LC Vaajakoski
17

VARAA
JUHLAPAIKAKSI
LIEKKILÄ

Osoite: Varassaarentie 7,
40800 Vaajakoski
Puhelin: 044 709 8226

Laatua autollesi jo vuodesta 1987

Täyden palvelun AD-Autokorjaamo !

Koulutettu henkilökuntamme korjaa
kaikki automerkit Audista..Volkswageniin,
yli 25 vuoden kokemuksella.
Käy www-sivuillamme ja varaa aika !

Huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot, uusimmalla tekniikalla kaiken
merkkisille autoille ja autosi takuu säilyy
normaalina. AD-ketjun 24 kk lisäturva
kaikille töille ja osille.

Ota ilo irti
ja hyödy!
Omistaja-asiakkaana nautit edullisemmin
- tarjolla on monenlaista kesäkivaa
teatterista lavatansseihin ja seikkailusta
Päijännne risteilyyn. Poimi omasi Pivosta
tai verkosta.
op.ﬁ/keski-suomi

www.adautomaenpaa.fi
Ajanvaraus (014) 620 986, (040) 7600656
Vaajakoskentie 78, 40400 Jy väskylä
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Kuvasuunnistuskilpailu

MLL Vaajakosken yhdistys järjestää koko perheen kuvasuunnistuksen su 7.8. klo 12-15 Vaajakoskella. Yhteistyössä mukana ovat partiolaiset, FCV, Vaajakosken Pelikaanit, TVS Illusion, Vaajakosken VPK ja Pandan tehtaanmyymälä. Kuvasuunnistuksessa on 6 rastia, etsi kuvavihjeiden perusteella tuttuja paikkoja Vaajakoskelta ja lähiympäristöstä. Rasteille
on järjestetty pientä puuhaa koko perheelle. Kuvasuunnistuksen tarkoituksena on innostaa perheitä liikkumaan yhdessä pyöräillen tai kävellen. Kaikilla rasteilla käyneiden kesken arvotaan kolme Wellamon perhelippupakettia. Täytetyt arvontalipukkeet voi jättää rasteille. Leikkaa lipuke ja tule mukaan kuvasuunnistukseen!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kuvasuunnistus Sunnuntaina 7.8.
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.__________________________________________________________
6.__________________________________________________________
7.__________________________________________________________
Nimi ja puhelinnumero:______________________________________
___________________________________________________________
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7.

Hoitola p: 014-665 277
Haapatie 10, 40800 Vaajakoski

Täyden palvelun tilitoimisto

p. 014- 665 742, 050-3615 924

Tervetuloa kaunistautumaan

PALVELEVA PAINOTALO
VAAJAKOSKELLA!

Roosan Kauneusstudio
www.roosankauneus.com

Konttisentie 8
40800 Vaajakoski
Puh. 010 3200 760

www.kirjapainoassa.fi

-

Kasvohoidot
Käsi- ja jalkahoidot
Ripsipidennykset
Geelilakkaus
Hieronnat

050-442 1017
- Vaajakoskentie 123, 40800 Vaajakoski -

Parturi-Kampaamo
Anne Leiniäinen

Soita ja varaa aikasi.
Joustavat aukioloajat!
Puh. 050 4649 115
Vaajakoskentie 123, 40800 Vaajakoski

KÄTEVÄSTI
OVELTA OVELLE
HEnKILöKOHTAISTA pALVELuA 24/7

0100 6900 Tilauskeskus

Palvelun hinta 1,25 €/vastattu puhelu + 0,166 €/10 s + pvm/mpm

0100 87610 Suorataksi
Palvelun hinta 1,67 €/vastattu puhelu + pvm/mpm

www.jytaksi.fi

PALVELEMISEN ILOSTA.

