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Jorma Holmstedt
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Kohinahallitus 2018-2019
Antti Kolu, puheenjohtaja
Matti Pöppönen, varapuheenjohtaja
Matti Mantsinen, sihteeri
Pekka Tamminen
Arja Yksjäri
Paula Rastas
Jorma Holmstedt
Markku Helmola
Kari Kaapro Häkkinen
Arto Kauppinen

Kohisijat menneiltä vuosilta
Tauno Penttinen  1982
Hugo Mononen  1983
Matti Lahtinen  1984
Leena Sillgren  1985
Hannu Turunen  1986
Sinikka Kurki  1987
Eila Nieminen  1988
Hannu Kylmänen  1989
Juha Virtanen  1990
Kyllikki Nieminen  1991
Elmeri Tuominen  1992
Antti Kolu  1993
Eino Hellman  1994
Sami Salminen  1995
Kalevi Pulkkinen  1996
Erkki Pellinen  1997
Leena Yksjärvi  1998
Aimo Turunen  1999
Veikko Partanen  2000
Eero Laitinen  2001
Kari Häkkinen  2002
Matti Pöppönen  2003
Markku Apponen  2004
Markku Helmola  2005
Sinikka Kilpikoski  2006
Pentti Rasinkangas  2007
Kari Lahti   2008
Jarmo Minkkinen  2009
Terttu Kilpinen  2010
Eila Simola  2011
Maritta Tynkkynen  2012
Jari Rajaranta  2013
Pentti Virmalainen  2014
Liisa Mansikkaviita  2015
Matti Mantsinen  2016
Maija Kumpulainen  2017
Raimo Kinnunen  2018

Kansikuva: Kaapro

Onnistunut kyläjuhla on kuin mor-
siamen hääasu; siinä pitää olla jotakin 
vanhaa, jotakin uutta, jotakin lainattua 
ja jotakin sinistä. Tämän kesän kohina-
ohjelmassa vanhoja tapahtumia ovat 
muun muassa kohinatori, kohinapuhe, 
kohisijan kastaminen, taideseura Kop-
run näyttely, lasten olympialaiset, Nais-
saaren näyttämön esitykset ja ilotuli-
tus. Uutuuksia edustavat esimerkiksi 
humppatanssit, konserttitanssit ja skif-
flekonsertti. Mielenkiintoisilta kuulos-
tavat myös Pia Viitasen kirkkokonsert-
ti, Jouko Mäenpään sooloesiintymiset 
Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuoneel-
la, yhteislaulutilaisuus Suvannon tilois-
sa Varassaaressa ja ”Harmoniset ääni-
kudokset”-tapahtuma Wanhalla Woi-
malalla. Liikuntaa lasten olympialaisten 
ohella harrastetaan FCV:n jalkapallo-
turnauksessa, Tikkutehtaan voimalas-
sa ja frisbeekilpailuissa Uimalannie-
messä. Tutustumisen arvoisia paikkoja 
ovat myös Hutunki, työläiskoti ja Liu-
kon Kohinabussi.

Vanhaa ja uutta

Sinistä Kohinoiden ”hääasussa” 
edustaa pilvetön taivas ja sateen sat-
tuessa Haapakosken kuohut.  

Tervetuloa viihtymään !
Antti Kolu

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

VARAA JUHLAPAIKAKSI 
LIEKKILÄ
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Tämä Vaajakoski on syntymäpaikkani. 
Ja olen viihtynyt koko ikäni täällä. Tai 
no, kävinhän välillä Tikkakoskella Hä-
meen lennostossa suorittamassa ase-
palveluksen. 

Ilokseni olen huomannut, että paik-
kakuntaani on alettu vihdoin kehittä-
mään kuntaliitoksen jälkeen. Liitokses-
tahan on kulunut nyt kohta jo kym-
menen vuotta. 

SOK oli aikanaan hyvä työnantaja. 
Sain käydä täällä nelivuotisen ammat-
tikoulun. Vaajakoski oli valtakunnalli-
sesti arvostettu tehdaspaikkakunta. 
Parhaimmillaan työntekijöitä oli 2 600. 
Työntekijöistä pidettiin hyvää huolta. 
Työurallani olen nähnyt SOK:n lois-
ton ja tehtaiden alasajon. Kalustoteh-
das, jossa työskentelin, siirtyi GWS:l-
le. Sieltä jäin selkäleikkausten jälkeen 

eläkkeelle. Minulle jäi enemmän aikaa 
toimia seurakunnan tehtävissä ja mo-
nenlaisissa kunnallisissa luottamusteh-
tävissä.

Urheilu ja erityisesti jalkapallo on 
ollut lapsesta lähtien merkittävässä 
roolissa elämässäni. Eläkkeelle jäätyäni 
jatkoin vielä jalkapallovalmentajan teh-
tävissä muutamia vuosia. 
Vaajakosken kesän kohinatapahtumas-
sa on saanut kasteen aina joku ansi-
oitunut vaajakoskelainen. Se tuli nyt 
kohdalleni. Arvostan ja kiitän valin-
taani. Sain virkistivän kasteen paloau-
ton paloruiskusta Vaajavirran varrella. 
Tästä olisivat edesmennet vanhempa-
ni Hilma ja Taunokin olleet ylpeitä. Toi-
votan kohinatapahtumille jatkossa me-
nestyksellisiä vuosia.

Raimo Kinnunen

Kohisijan puhe

Vuoden 2018 kohisija Raimo Kinnunen pelasi 50 vuotta sitten maalivahtina Panda-Karhujen edustusjoukkueessa. Pelikaudella 1968-1969 joukku-
eessa pelasivat (edessä vas.) Matti Saari, Rainer Bastman, Raimo Kinnunen ja Markku Helmola. Takana (vas.) Jorma Ikonen, Leo Kärkkäinen, Jarmo 
Helmola, Kari Saari, Timo Turunen, Taisto Helmola ja Vesa Haapamäki 

3



www.hutunki.fi

POLTTARIT, SYNTTÄRIT, VIRKISTÄYTYMISPÄIVÄ! 
Hutungin monipuolinen ohjelma ja viihtyisä 
saunakabinetti jonka terassilta löytyy poreamme 
takaa onnistuneen päivän/illan. 
Lisäksi voit tilata oma kokkimme loihtiman 
tarjoilun tilaisuuteesi. Tervetuloa. 

Hutungin upea
MINIGOLFKEIDAS 

on avattu

Tule pelaamaan Fun Fun Park radoillemme joista 
löytyy suosittuja Grazy esteitä. Hutungin 18-ratainen
minigolfalue on viihtyisä kokonaisuus joka 
sisältää istutuksia, vesialtaita, kaarisillan ja terassin. 

Hutungista 
löytyy 

toistakymmentä 
muutakin 

kivaa lajia. 
Katso lisää 

www.hutunki.fi

www.hutunki.fi

POLTTARIT, SYNTTÄRIT, VIRKISTÄYTYMISPÄIVÄ! 
Hutungin monipuolinen ohjelma ja viihtyisä 
saunakabinetti jonka terassilta löytyy poreamme 
takaa onnistuneen päivän/illan. 
Lisäksi voit tilata oma kokkimme loihtiman 
tarjoilun tilaisuuteesi. Tervetuloa. 

Hutungin upea
MINIGOLFKEIDAS 

on avattu

Tule pelaamaan Fun Fun Park radoillemme joista 
löytyy suosittuja Grazy esteitä. Hutungin 18-ratainen
minigolfalue on viihtyisä kokonaisuus joka 
sisältää istutuksia, vesialtaita, kaarisillan ja terassin. 

Hutungista 
löytyy 

toistakymmentä 
muutakin 

kivaa lajia. 
Katso lisää 

www.hutunki.fi

Liikuntakeskus Hutunki
Reinontie 7, Vaajakoski, p. 040 1244 300
Katso aukioloajat www.hutunki.fi

JYVÄSKYLÄ

IHMISLÄHEISTÄ ASUNTOKAUPPAA 
YLI 34 VUODEN KOKEMUKSELLA
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Matti Pöppönen, varapuheenjohtaja

Vaajakosken Kohinat on kotiseutu-
tapahtuma, jonne tulee entisiä vaaja-
koskelaisia tapaamaan tuttuja ja kat-
somaan mitä Vaajakoskelle tänä päivä-
nä kuuluu. Tuttuihin voi törmätä esi-
merkiksi Naissaaren kohinatorilla, jos-
sa vuosittain käy useampi tuhat ihmis-
tä. Torin yhteydessä järjestetään myös 
ohjelmaa, jonka merkittävin osa on 
uuden kohisijan kastaminen ja kohina-
puhe. Tänä vuonna puheen pitää kan-
sanedustaja Riitta Mäkinen.  

Naissaari on Vaajakosken helmi, jo-
ka tarjoaa oivat virkistysmahdollisuu-
den sekä hyvät maisemat ja näköalat 
Kanavuoren luontopolun myötä. Vaa-
jakosken teollisuuden historia alkoi 
tasan 200 vuotta sitten Naissaaresta, 
kun sen viereen rakennettiin ensim-
mäinen sahalaitos. Saaresta kehkeytyi 
Vaajakosken, silloisen Haapakosken, 
kyläkeskus. Saaren historiaa edusta-

Vaajakoskella kohisee
Vaajakoskella kohisee elokuun toisena viikonloppuna ja on kohissut jo 
vuodesta 1982, jolloin pidettiin ensimmäiset Kohinat

vat 1800-luvulta peräisin olevat puu-
rakennukset. Saaren laella sijaitsee 
vanhan sahapatruuna Salvesenin muis-
tomerkki. Uudempaa aikaa edustaa 
Keitele-Päijänne-kanavan sulku, jon-
ka kautta veneilijöillä on mahdollisuus 
poiketa Naissaaressa ja tutustua kana-
vaseudun nähtävyyksiin.

Jyväskylä on kulttuurikaupunki mo-
nine tapahtumineen. Erilaiset kylä- ja 
kotiseututapahtumat ovat omiaan täy-
dentämään tapahtumien tarjontaa. 
Vaajakosken Kohinat kuuluu Jyväsky-
län seudulla parhaiten tunnettujen ta-
pahtumien joukkoon. Kohinat järjes-
tää tapahtumia sekä kesällä että tal-
vella yhdessä paikallisten yhteisöjen 
kanssa. Vaajakosken Kohinat on yh-
distys, joka myös keskustelee ja tekee 
esityksiä Vaajakosken kehittämiseksi. 
Kohinat on tehnyt esimerkiksi aloit-
teen kaupungin suuntaan, että kirjas-

ton ja liikuntahallin välinen alue muu-
tettaisiin toriksi. Vaajakosken keskus-
ta tarvitsee alueen, jossa voisi järjes-
tää tapahtumia sekä pitää kesäkahvilaa. 

Kohinaohjelma löytyy kohinaleh-
destä ja www.kohinat.net -sivulta. 

Kiitokset yrityksille ja järjestöille 
tuesta ja yhteistyöstä.

Tervetuloa Vaajakoskelle kohise-
maan !
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MAANSIIRTO
SAMPO VALKONEN OY

• Rakennusten pohjatyöt
• Pihatyöt
• Rantojen ruoppaukset

Vaajakoski, puh. 040-558 3733

Hieroja
Sari Koskinen

Varaukset p. 040 504 5472

Vesmannintie 4, Vaajakoski

Kirjapaino Ässä Oy
Konttisentie 8, 40800 Vaajakoski

Puh. 010 3200 760
www.kirjapainoassa.fi

Palveleva painotalo
Vaajakoskella
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Hippi (Kari Eloranta) ja Pirinen (Markku Oksanen)

Aino von Edelstam (Sanna Jylänki)

Ohjaaja Antti Lattu

Olen palannut sinne, mistä läksin. Läh-
tökohta oli se, että heinäkuussa 2018 
minun piti löytää teksti, kirja tahi tarina, 
jonka pohjalta tekisin Riihimäen vankien 
kanssa teatteri-esityksen. Etsin ensisijai-
sesti humoristista tarinaa. Lopulta käsii-
ni ilmestyi Lasse Lehtisen kirja ”Hiihtä-
vä hautaustoimisto”, luin sen ja - bingo! 
Aloin nähdä teosta näyttämökuvina, ih-
misten liikkeinä ja ennen muuta – ko-
mediallisena toimintana. Näin ajatus 
teoksen sovittamisesta teatteriesityk-
seksi syntyi. 

Heinä-elokuussa viime kesänä ilmai-
sin Naissaaren Näyttämölle ajatuksen 
tämän samaisen teoksen tekemisestä 
myös kesäteatteriksi kesäksi 2019. Sii-
henkin koukkuun nappasi.

Tulossa oli siis kaksi esitystä samai-
sesta “Hiihtävästä hautaustoimistosta”, 
toinen sisälle Hämeenlinnan teatteriin 
tammikuun 2019 alkuun Riihimäen van-
kien näyttelemänä sekä pidennetty ke-
säteatteriversio Vaajakosken Naissaa-
reen. Viime kesänä käsikirjoituksen suh-
teen kaikki oli vielä auki. Sitten – hups! – 
palasin menneeseen - Päässäni alkoi soi-
da eräs vanha Yövieraat-teatterin biisi – 
“Pingviinit ne tallustelee”. Ja tiesin, että 
se ainakin tulee mukaan käsikirjoituk-
seen ja molempiin esityksiin.

Syyskesällä 2018 Riihimäen vangit sit-
ten lukivat kirjan, ja päättivät hypätä sa-
maa kelkkaan kanssani. Vangit (nämä ve-
likullat) hokivat: “Jaahah! Keikkaa puk-
kaa, keikkaa pukkaa!” 

Kauas on pitkä matka – ja siitä on lähdettävä, että tähän on tultu.

Valitsimme kirjasta kiinnostavimmat 
tapahtumat, ja niistä alettiin kirjoittaa 
kohtauksia, joiden pohjalta sitten muok-
kasin lopullisen sisätilaversio-käsikir-
joituksen ”Suomen Loppusijoitus Oy 
– Hiihtävä hautaustoimisto”. Esitys sai 
ensi-iltansa (eli “Keikkaa pukkasi”) Hä-
meenlinnan teatterissa 10. tammikuu-
ta 2019 Taittuu ry:n tuottamana. Kiitos 
Teille - Riihimäen vankila, Taittuu ry,  Hä-
meenlinnan Teatteri ja Lasse Lehtinen – 
ikimuistoisesta matkasta.

Mutta – matka jatkui. Kun hyväs-
telin edellisiä, kättelin jo tulevia.
Tänä vuonna tammi-helmikuussa pa-
lasin uudelleen kirjan pariin, ja lihotin 
käsikirjoitusta siten, että siitä saadaan 
noin parituntinen väliajallinen näytel-
mä-versio. Sen kanssa olen temunnut 
helmikuun lopusta lähtien, nyt olen luo-
vuttamassa esitystä näyttelijöiden käsiin. 

Pyydän anteeksi, sillä nyt vasta täs-
sä kirjoituksessa otan esille niitä asioi-
ta, mitä kirja pitää sisällään. Kirja tar-
kastelee ihmiselon peruskysymyksiä, 
mutta etenkin kuolemaa varsin ilki-
kurisesta vinkkelistä. Kirjan päähenki-
löt Hippi ja Pirinen perustavat erilai-

sen hautaustoimiston. Tämä hautaus-
toimisto ei käsittele “arkkuja tai puo-
livalmiita ruumiita”, vaan tuhkaa. Tuh-
kan loppusijoituksesta päätetään yh-
dessä tulevan vainajan kanssa. Vaina-
jien toiveet omasta loppusijoitukses-
taan ovat hieman tavallisesta poikkea-
via. Siitä johtuen näyttämölle on lavas-
tettuna mm. Halti-tunturi, Moskovan 
punainen tori sekä Etelänapa. 

Kirjan näyttämöversiossa olemme 
pyrkineet säilyttämään alkuperäisteok-
sen leikillisen huumorin. 

Kutsun teidät leikkiin kanssamme.
Antti Lattu

esityksen käsikirjoittaja ja ohjaaja
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Vaajakosken Kohinat on tallentanut 
vuosien varrella Vaajakosken historiaa 
kirjoihin. Perinne jatkuu tänä vuonna, 
kun Kohinoissa julkaistaan Antti Kolun 
kirjoittama teos ”Vaajakosken vaihei-
ta – 1940-luvulta 2000-luvulle”. Kir-
ja on kolmas osa Vaajakosken histo-
riasta kertovassa sarjassa. Vanhinta ai-
kaa 1800-luvun alusta vuoteen 1916 
saakka käsiteltiin kirjassa ”Patruu-
na Salvesen ja Haapakosken sahamie-
het” (2001). ”Vaajakosken yhdyskunta 
1916-1944” ilmestyi 2011. Uusin kirja 
”Vaajakosken vaiheita – 1940-luvulta 
2000-luvulle” jatkaa historiallisesti sii-
tä mihin edellinen loppui. Kaikille kir-
joille on ominaista runsas kuvitus. Yh-
teensä em. kolmeen teokseen sisältyy 
452 valokuvaa Vaajakosken historiasta. 

Historiateos julkaistaan Kohinoissa
Vaajakosken vaiheita – 1940-luvulta 2000-luvulle

”Vaajakosken vaiheita” -teoksen kansikuvaksi on valittu ”SOK Vaajakosken tehtaat” - esitteeseen vuonna 1975 piirretty karttakuva Vaajakosken teh-
taista ja palveluista. Kaikki kohteet eivät ole ihan tarkalleen omilla paikoillaan, mutta kartasta saa kuitenkin mainion kuvan Vaajakoskesta ajalta, jol-
loin SOK:n tehtaat olivat vielä voimissaan.

1 Saha
2 Kaluste 2
3 Sokopan-lastulevytehdas
4 Nuorten asuntola
5 Kaluste 1
6 Finn-Match Oy:n tulitikkutehdas
7 Harjatehdas
8 Voimala
9 Korjauspaja
10 Kerho
11 SOK:n paloasema
12 SOK-paino
13 Hallintorakennus
14 Keskusvarasto
15 SOK:n ammattikoulu
16 Naulatehdas, metallipaja
17 Asema
18 Kauppapuutarha
19 Panda-suklaatehdas
20 Margariinitehdas
21  Panda-makeistehdas
22 Huoltoasema
23 Vuokra-autoasema
24 Peruskoulun lukio ja yläaste
25 Terveyskeskus
26 Posti
27 Apteekki
28 Ol. Vaajala
29 Kirkko
30 Poliisilaitos
31 Peruskoulun ala-aste
32 Peruskoulun yläaste
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Vaajakoski -laiva vuonna 1961

MYYNTIPISTEET:
Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuone, Naissaari
Puttipaja, Naissaari
Hippakauppa, Savonmäentie 3
Foto-Antti

15€ 15€15€ 15€ 15€

10€ 5€ DVD
15€

30€

VAAJAKOSKEN JA 
JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN HISTORIAA
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Kyselyssä ja keskustelutilaisuu-
dessa nousi esille muun muassa 
seuraavia tärkeitä kehittämisaja-
tuksia:

• Leikkipuistoja kaikille asuinalueille. 
Lilliputin ja Jyskän välineistöä pitää 
uudistaa ja korjata.

• Nuorille monipuolinen toiminta-
puisto samalla tavoin kuin esimer-
kiksi Huhtasuolla ja Kuokkalassa. 
Vaajalinnan alueen käyttömahdolli-
suudet kyseiseen tarkoitukseen sel-
vitettävä.

• Liikuntatiloille tulee varata ns. hönt-
sävuoroja, joihin osallistumisella ma-
tala kynnys.

• Laaja vetoomus Keskimaalle, että ei-
vät myisi energiajuomia alaikäisille.

• Nuorisotilalle lisää aukioloa ja koh-
dennettuja vuoroja myös junnuille

Lasten ja nuorten Vaajakoski

Kuvanveistäjä Juhani Saksan suunnittelemaa ja 
valmistamaa Vaajakoski-monumenttia on esi-
tetty sijoitettavaksi Vaajakosken liikenneympy-
rään. Teoksen paikka oli aiemmin puretun Vaa-
jalan piha-alueella.

Vaajakosken Kohinat järjesti yhdessä Jyväskylän kaupungin sivistystoimen suunnitteluyksikön kanssa vuoden 
2019 alkupuolella webropol-kyselyn aiheesta ”Lasten ja nuorten Vaajakoski”. Kyselyyn vastasi 217 henkilöä. 
Suurimpia ryhmiä olivat 10-15-vuotiaat nuoret / lapset ja 21-40- vuotiaat ihmiset. Tyttöjen / naisten osuus vas-
tanneista oli 71 %.  Kohinat jatkoi samalla teemalla Talvikohinoiden yhteydessä järjestämällä 14.3.2019 aihee-
seen liittyvän keskustelutilaisuuden Vaajakosken koululla.

Liikuntahallin ja kirjaston välinen aukio on epäviihtyisä. Vesialtaat eivät enää toimi ja rakenteet ovat jopa vaarallisia liikkuville lapsille. Kohinat on 
esittänyt kaupungille alueen tasaamista sellaiseksi, että siinä voidaan pitää toria ja järjestää tapahtumia. Määrärahat alueen suunnittelulle ja kun-
nostukselle tulee saada jo ensi vuoden talousarvioon.

• Entisen Vaajalan pihalla sijainnut Vaa-
jakoski-monumentti Vaajakosken lii-
kenneympyrään. Selvitettävä mah-
dollisuudet toimenpiteen onnistu-
miselle.

• Keskusteluissa oli esillä vapaa-aika-
keskuksen keskusaukion syvennyk-
sen tuleva käyttö. Ko. alueen toimin-
taideaan liittyvät vesialtaat eivät ole 
enää käytössä.  Vaajakosken Kohinat 
ry on tehnyt esityksen alueen tasaa-
mista ja ottamista tapahtuma- ja to-
rikäyttöön. Nuorisopuolelta on eh-
doteltu myös liikuntavälineiden si-
joittamista alueelle.

Keskustelutilaisuudessa esitettiin toi-
vomus, että ”Lasten ja nuorten Vaa-
jakoski” -teemalla järjestetyn kyselyn 
ja keskustelutilaisuuden tuloksia hyö-
dynnetään kunnallisessa päätöksente-
ossa. 
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Kuljetus H & P Peltonen
www.kuljetuspeltonen.fi

0400 168 777 Tilausajot ja ryhmäkuljetukset Vaajakoskelta 
puh. 040–35 32 003

Savonmäentie 15
Ajanvaraus p. 263 460

Vaajakosken
Kuntohoito Oy

Toivotamme kaikille 
kuntoa kohottavaa syksyä!

www.vaajakoskenkuntohoito.fi
Suoravastaanotolle ajanvaraus myös netissä

Täyden palvelun tilitoimisto 

Jyvässeudun 
Toimistopalvelu
050-3615 924
arja.yksjarvi@tstopalvelu.�

Hoitola p: 014-665 277
Haapatie 10, 40800 Vaajakoski
www.kauneushoitolaminerva.fi

Skifflepapat konsertoi Kosken-Walpurissa kohina-
lauauntaina klo 16-17. Yhtyeessä soittavat Aimo Tar-
vainen pyykkilautaa, Arto Lepistö banjoa, Tapani Il-
tola kitaraa ja huuliharppua, V-P. Turpeinen 12-kie-
listä kitaraa sekä Hannu Korhonen bassoa ja kazoo-
ta. Laulupuolen hoitavat Turpeinen ja Iltola.
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KOHINAOHJELMA 2019

KOHINAILOTULITUS
PERJANTAINA 9.8.2019 KLO 23.00

Torstai 8.8.
10.00 - 20.00 Naissaaren Kahvi- ja juhlahuone avoinna
12.00 - 18.00 Taideseura Koprun näyttely Wanhassa Woimalassa
12.30 - 15.00  Niitynpään Työläiskoti avoinna. Vapaa pääsy. Naissaaren näyttämö
17.00, 18.00 ja 19.00 Ilmaisia ryhmäliikunta ja crosstrainingtunteja Voimalassa Tikkutehtaalla. 
 Varaa vuorosi. Tuntien sisällöt näkyvissä tässä lehdessä ja osoitteessa www.voimalavki.fi
17.00 - 18.00 Vaajakosken vaiheita -kirjan julkistamistilaisuus Väkkärässä
19.00 - Kesäteatteria Naissaaressa: Suomen Loppusijoitus Oy hiihtävä hautaustoimisto. 
 Lasse Lehtinen – Antti Lattu, liput 15 / 8 €

Perjantai 9.8.
10.00 - 24.00 Naissaaren Juhla- ja kahvihuone avoinna
 - 22.00 – 22.55 Jouko Mäenpää soolona 
10.00, 17.00 ja 18.00 Ilmaisia ryhmäliikunta- ja crosstrainingtunteja Voimalassa Tikkutehtaalla
12.00 - 18.00 Taideseura Koprun näyttely Wanhalla Woimalalla
17.00 - 21.00 Puttipajan iltatori Naissaaressa 
14.00 - 16.00 Humppatanssit Väkkärässä, soittaa Kari Kuusijoki ja Korven Kaiku
18.00 - 20.00 Lasten LähiTapiola -olympialaiset urheilukentällä, toteutus Kuohu ja lllusion 
20.00 -  Kohina-Karaokekilpailu Kosken Walpurissa, ilmoittautuminen ja 
 äänenavaus klo 20 alkaen ja kilpailu starttaa klo 21
22.00 - 01.00 Ohjelmaa Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuoneella
23.00 Kohinailotulitus Vaajakosken sululla

Lauantai 10.8.
Naissaaressa
10.00 - 15.00 Kohinatori 
 Liukon kohinabussi kuljettaa nonstoppina ihmisiä Vaajakosken keskustan ja 
 Naissaaren välillä 
10.00 - 20.00 ”Torilta Terassille ” Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuoneella
 - 14.00 - 15.00 Jouko Mäenpää soolona
10.00 - 18.00 Puttipajan tori 
11.15 - 11.45 Ukulelemummot säestää yhteislaulua ja Ronja Pakkanen esittää lauluja näyttämöllä, 
 soveltuu kaikenikäisille, järjestää Musiikkikoulu Riemu
12.00 -  Kotiseutulaulu näyttämöllä
 Kohinapuhe, kansanedustaja Riitta Mäkinen
 Vuoden 2019 Kohisijan kastaminen
13.00 - Oheisohjelmaa lohipatsaalla:
 - Kamelia ryhmä: seitsemän hunnun tanssi
 - Tanssi- ja Voimisteluseura Illlusionin esityksiä
14.00 - 15.00 Tanssi- ja Voimisteluseura Illusionin ryhmäliikunnan esittelyä viheriöllä Näyttämön 
 läheisyydessä
19.00 - Naissaaren Näyttämö esittää: Suomen Loppusijoitus Oy hiihtävä hautaustoimisto, 
 liput 15 €/ 8 €
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VAAJAKOSKEN
KOHINAT RY
kiittää kannattajiaan 

Tikkutehtaalla, urheilukentillä, Hutungissa, kirkolla, urheilutalolla
10.00 ja 11.00 Ilmaisia ryhmäliikunta- ja crosstrainingtunteja Voimalassa Tikkutehtaalla
10.00 – 17.00 FC Vaajakoski cup, jalkapalloa Vaajakosken ja Jyskän kentillä, 2007 - 2008 syntyneet
13.00 - 18.00 Kohinaminigolf-kilpailu Hutungissa. Pelikierros puoleen hintaan. Paras palkitaan.
16.00 - 17.00 Skifflepapat, konsertti Kosken Walpurissa 
18.00 - 19.00 Kohinakonsertti kirkolla, Viitasen Pia, Vaajakosken alueseurakunta, liput 5 €
19.00 - 21.00 Konserttitanssit Urheilutalolla, kuunneltavaa ja tanssittavaa, 
 Jyväskylän Salonkiorkesteri ja Jyväskylän Puhallinorkesteri, 10 € 
21.00 - 03.00 Kosken-Walpurissa dj soittaa tanssittavia hittejä ja menomusaa kohinakansalle

Sunnuntai 11.8.
10.00 - 11.00 Kohinakirkko Vaajakosken kirkossa, saarna Iisak Liukko ja liturgia Eeva-Kaisa Rossi, 
 Vaajakosken kirkko ja Baptistikirkko
10.00 - 20.00 Naissaaren Kahvi- ja juhlahuone avoinna 
10.00 – 17.00 FC Vaajakoski cup, jalkapalloa Vaajakosken ja Jyskän kentillä, 2009 – 2010 syntyneet
12.00 – 16.00  Frisbeegolf-kilpailut Uimalanniemessä, ilmoittautumiset klo 11.30,  Discooter Finland Osk 
12.00 - 18.00 Taideseura Koprun näyttely Wanhalla Woimalalla
13.00 - 14.30  Vanhoja Vaajakosken filmejä uudelle Urheilutalon valkokankaalle, 
 Filmi Pyörii Klubi JKL ja Kohinat, Vapaa sisäänpääsy 
15.00 - 16.00 ”Maakuntalauluja”, yhteislaulutilaisuus Suvannossa Varassaaressa; 
 musiikista vastaa Eero Vuorinen, Unto Lappalainen ja Juha Valkonen, 
 juontaa Matti Mantsinen  
17.00, 18.00 ja 19.00 Ilmaisia ryhmäliikunta ja crosstrainingtunteja tunteja Voimalassa Tikkutehtaalla
17.00 -  Harmoniset äänikudokset, ”koe rauhoittava hetki ja äänien kosketus”, 
 Wanhalla Woimalalla, Jussi Ristonmaa ja Kirsi Niemelä, liput 10 €
19.00 - Kesäteatteria Naissaaressa: Suomen Loppusijoitus Oy hiihtävä hautaustoimisto, liput 15 €

Tiedustelut:  Antti Kolu 0500-737 985 ja Matti Mantsinen 0400-244 333
 Matti Pöppönen 0400-704 444 (toripaikat)

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään
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Jouko Mäenpää; säveltäjä, laulaja, kitaristi on 
tuttu yhtyeistä; Rock Cadillac, Torstai 6.12.1917 
ja Joker Ace Band.  Hän on koonnut Kohinoiden 
kahdelle soolokeikalle Naissaaren Kahvi- ja Juh-
lahuoneella laulut laajasta omasta sävellystuo-
tannosta ja medolisen rockin tunnetuista helmis-
tä, jotka ovat olleet hänelle aina lähellä sydäntä! 

SEURAA TARJOUKSIA: facebook.com/designpuotiwanhapaja

PUTTIPAJA, WANHA PAJA 
Naissaarentie 1, 4-tien varrella 
040 5888 347, VAAJAKOSKI

PIHAMYYNTI MARKKINAHENKEEN
pe 10-20, la 10-18, su 10-18. 

Hyviä tuotteita ja yksittäisiä näytteitä jopa 70% alennuksella.
Kohinoissa kävijöiden kesken ARVOTAAN 

50 €:n arvoinen Puttipajan tuotelahja

ALE
jopa

-70%

PUTTIPAJAN 
TEHTAANMYYMÄLÄ 

MUUTTAA
Tehtaanmyymälämme muuttaa 

syyskuun alussa takaisin tehtaan yhteyteen 
Haapaniementien varteen Vaajakoskella. 
Tyhjennämme varastoja myymälässä ja 

verkkokaupassa. 
Hyödynnä jo nyt hyvät tarjoukset!

Auki joka päivä

Puttipajan

PIHA- 
MYYNTI
9.-11.8.

www.puttipaja.fi/wanha-paja
AVOINNA
4.8. saakka arkisin 10-20, la 10-18, su 12-18
5.8 alkaen arkisin 10-19, la 10-17, su 12-17

avoinna joka päivä

Muutto
ALE

-50%

Naissaaressa tapahtuu

Lohipatsas
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Vaajakosken Urheilutalo
Taloa vuokrataan: Myyntitapahtumiin, juhliin, koulutuksiin ym.
Talossa toimii: Ravintola Kosken Walpuri, Tanssin Taikaa, Kestävät ry, ym.
Varaukset: puh. 040 522 1026

SUOMEN ILOTULITUS OY 
WWW.ILOTULITUS.FI, MYYNTI@ILOTULITUS.FI

tarrat - suurkuvatulosteet - kyltit & opasteet - digipaino
www.seripiste.�  -  seripiste@seripiste.�  -  Konttisentie 8 D  -  puh. 010 322 2290

Salvesenin muistomerkki Naissaaren laella. Kuvassa muistomerkkiä valmistelleen toimikunnan puheenjohtaja Eero Konttinen
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KÄTEVÄSTI
OVELTA OVELLE

HEnKILöKOHTAISTA pALVELuA 24/7

www.jytaksi.fi PALVELEMISEN ILOSTA.

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

Hyvän mielen palvelua...

Juhlan Paikka
Viihtyisät ja valoisat juhlatilamme Ilmarisenkadulla 

soveltuvat erilaisiin perhejuhliin sekä kokous- ja asiakastilaisuuksiin. 
Catering-palvelumme on lisäksi tilattavissa haluamaanne juhlapaikkaan.

Pito- ja Juhlapalvelu

Punainen Pirtti
Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä

P. 014 378 1802 • www.punainenpirtti.fi

 

  Skiphop -kerhoreput ja 
Starchild -kerhotossut -20% 

29.7.-10.8.

on 

lastenkirppis ja 
 

Itsepalvelupöytä 29€/ 6 pv 
56€/ 12 pv provisio 5%

VAAJAKOSKENTIE 123, PUH. 014-665 330
VAAJAKOSKI

www.optikkopajula.fi

JO 30 VUOTTA 
ILO PALVELLA

Vaajakoskentie 123, Puh. 014-665 330, Vaajakoski, www.optikkopajula.fi
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Pitkä valmisteluprosessi
Naiskosken sahan rakentamista oli 
edeltänyt pitkällinen valmistelupro-
sessi.  Bröijer ja Stenius olivat jättä-
neet jo 1804 anomuksen sahan raken-
tamisesta Lepäslammen kohdalle viiti-
sen kilometriä Haapakoskesta etelään. 
Suunnitteluun liittyi monenlaisia selvi-
tyksiä ja lupakäsittelyjä. Toisaalta han-
ketta hidasti myös se, että Bröijer ja 
Stenius eivät olleet tyytyväisiä laati-
maansa Lepäslammen kanavasuunni-
telmaan. Maasto oli liian kivikkoinen ja 
kanavoinnin kannalta hankala. Lopul-
ta saha rakennettiin luvatta sopivam-
paan paikkaan Haapakosken Naiskos-
keen. Rakentaminen aloitettiin 1816 ja 
ensimmäiset laudat sahattiin 1819. Sa-
hatoimintaa harjoitettiin ensimmäiset 
vuodet ilman verollepanoa. Saha sai 
senaatilta luvan toimia Naiskoskessa 
1827 ja verollepanosta maaherra te-
ki päätöksen vasta 1829. Sahan vuo-
situotannoksi määrättiin 2500 tukkia. 

200 vuotta teollista toimintaa Vaajakoskella
Tarinaa ensimmäisestä sahasta

Naiskosken sahalla oli ensimmäisinä 
toimintavuosinaan suuria vaikeuksia ve-
den riittävyyden kanssa. Naissaaren ohit-
tava vesi virtasi paljon voimakkaampana 
länsipuolella sijaitsevassa Vaajakoskessa, 
jonka patoaminen oli hankalaa. Vaikeuk-
sia riitti ilmeisesti vuoteen 1827 saakka, 
jolloin Päijänteen pintaa laskettiin ja kos-
ken putouksesta tuli korkeampi.

Lautoja Euroopan markkinoille
Sahattu lauta oli vientituote, sillä Suo-
messa sen kysyntä oli vähäistä.  Sy-
säyksen sahatoiminnan käynnistämisel-
le myös sisämaassa antoivat Euroopassa 
1800-luvun taitteessa riehuneet sodat, 
joiden käymisessä kaiken muun ohessa 
tarvittiin myös kunnollista lautatavaraa.  
Päijänteen alueella saivat tuolloin alkun-
sa Jämsänkosken (1796), Rutalahden 
(1804) ja Haapakosken (1819) sahat. 

Valmiit laudat kuljetettiin Päijänteen 
pohjoisosien sahoilta vesitse Päijänteen 
eteläpäähän Anianpeltoon ja sieltä edel-
leen talviaikana hevoskyydillä rannikolla. 
Paremman tieyhteytensä ansiosta Jyväs-
kylän tärkeimpänä tapulikaupunkina toi-
mi Loviisa. Tie Anianpellosta satamakau-
punkiin oli kuitenkin huonokuntoinen, 
ja vahvankin hevosen kuormaan saatto 
panna korkeintaan 2 tolttia eli 24 kappa-
letta lautoja. Kotimatkalle otettiin mu-

kaan ulkomailta tuotettuja tavaroita ku-
ten suolaa, rautaa ja jauhoja. 

Kokeneita yrittäjiä   
Steniuksella ja Bröijerillä oli kokemusta 
sahatoiminnasta jo ennen Haapakosken 
sahahanketta. Stenius harjoitti laivanva-
rustus- ja sahaliikettä Loviisassa. Bröi-
jer puolestaan oli tutustunut rannikon 
sahaliikettä harjoittaneisiin miehiin toi-
miessaan Ruotsin armeijan upseerina 
muun muassa Suomen linnassa. Sahan 
alkuvaiheessa osakkaiksi tulivat myös 
loviisalaiset kapteeni J. Unonius, kauppa-
neuvoksetar S. Holmesten ja kauppias 
Otto Stenius. Haapakosken sahan var-
sinainen puuhamies oli kapteeni Bröijer, 
joka myös asui sahan läheisyydessä Ora-
vasaaren Niemelän tilalla, jonka hän ni-
mesi Uddegårdiksi. Kapteeni Bröijer aa-
teloitiin 1820-luvulla ja hänestä tuli ma-
juri Carl Christian Rosenbröijer. 

Rosenbröijer kuoli 1832, jonka jäl-
keen Haapakosken sahan osti loviisalai-
nen suurliikemies Julius Björksten.  Viral-
linen sahausoikeus Haapakoskella säilyi 
2500 tukkina vuoteen 1855 saakka, vaik-
ka samanaikaisesti Suomessa sahatava-
ran vienti kolminkertaistui. Haapakosken 
ensimmäisen sahan tarina alkuperäises-
sä muodossaan päättyi 1855, jolloin sen 
koneistoa uusittiin monella tavalla. 

Vaajakoskella on vuosien varrella toiminut yhteensä kuusi sahaa. Ensimmäinen oli 1819 aloittanut sa-
ha, toinen Finland Wood co:n edellisen sahan kanssa samalle paikalle 1874 rakentama ”mäntysaha”, 
kolmas Varassaaren rannalle 1886 valmistunut ”koivusaha”, neljäs SOK:n Varassaaren eteläpäähän 
1917 rakentama muutaman toimintapäivän jälkeen palanut saha, viides 1921 samalla paikalla aloit-
tanut saha ja viimeinen eli kuudes Sammallahteen 1956 valmistunut sahalaitos. Kuvassa Salvesenin 
saha, joka oli toiminnassa nelisenkymmentä vuotta. Viimeisen kerran Vaajakoskella sahattiin 1984. 

Haapakosken ensimmäisen sahalaitoksen tär-
keä puuhamies oli Carl Christian Rosenbröijer 
(1762 – 1832). 

Kapteeni Bröijerin ja lääninkamree-
ri Steniuksen toimesta Haapakos-
kella, nykyisellä Vaajakoskella, sijait-
sevaan Naiskoskeen valmistui 1819 
Päijänteen alueen uudenaikaisin sa-
halaitos. Sahausta suorittavien raa-
mien ja vesirattaan välille asennet-
tiin vaihdelaite, jolloin sahauksen 
nopeus lisääntyi ja vesirattaasta-
kin saattoi tehdä suuremman kuin 
”vanhoilla” sahoilla. 
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Jos tanssijalkaa ei kutkuta, on myös lu-
pa kuunnella. Tuttujen tanssisävelmi-
en lisäksi konserttitansseissa kuullaan 
joukko uusia kappaleita, jotka ovat 
kumpaakin orkesteria johtavan, Ol-
li Santan käsialaa. Kapellimestari on 
myös sovittanut valtaosan kuultavasta 
ohjelmasta.

Jalalla koreasti ison orkesterin tahdissa

Jyväskylän Puhallinorkesteri ja Salonkiorkesteri esiintyivät yhteiskonsertissa Palokan koulukeskuksessa viime toukokuussa.

Jyväskylän Salonkiorkesteri ja Jyväskylän Puhallinorkesteri ovat yhdistäneet voimansa ja tulevat tanssitta-
maan kohinakansaa Vaajakosken Urheilutalolle.  Iso orkesteri virittää Kohinalauantaina klassisten paritans-
sien ohjelman valsseista tangoihin ja fokseihin. Hieman menevämpääkin musiikkia tulee tarjolle.

Jyväskylän Salonkiorkesteri vietti 
pari vuotta sitten satavuotisjuhlaansa. 
Jäseniä siinä on reilut kaksikymmen-
tä. Salonkiorkesteri on oboen, kahden 
klarinetin ja kolmen huilun vahvistama 
jousiorkesteri.

Puhallinorkesteri on perustettu 
vuonna 1961. Tätä nykyä siinä soittaa 
noin 30 puhaltajaa. 

Orkesterit ovat esiintyneet tähän 
mennessä kahdesti  yhteisissä kon-
serteissa Olli Santan ryhdyttyä johta-
maan noin vuosi sitten myös puhalli-
norkesteria.
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PAIKALLISTA
JALKAPALLOA
FC Vaajakosken kotiottelut 
Vaajakosken keskuskentällä. 
Liput 8€.

VPS2
Vaasa

la 3.8.
klo 17.00

OLS
Oulu

la 17.8.
klo 17.00

Haka
Kajaani

la 31.8.
klo 17.00

VIFK
Vaasa

la 21.9.
klo 15.00

GBK
Kokkola

la 5.10.
klo 14.00

Panda Tehtaanmyymälä / 
Panda Factory Shop
Ma-Pe / Mon-Fri   9.00-20.00
La / Sat                9.00-18.00
                            12.00-18.00

Osoite/Address: 
Asematie 2, 

40800 Vaajakoski 
www.panda.fi

T ERVET ULOA! WELCOME!

joulu,kesä,heinä ja elokuu))Su / Sun

Vaajakosken alueseurakunta osallistuu 
Kohinoilla moneen tapahtumaan. Lau-
antain Kohinatorilla on perinteinen 
seurakunnan myyntipöytä, jonka tuot-
to menee lähetystyöhön. Yksi alueseu-
rakuntamme lähetystyön kohteista 
on Hosainan kuurojenkoulu Etiopias-
sa, jossa sain vierailla vuosi sitten. Sain 
omin silmin todeta, että apu on sin-
ne tarpeen.

Lauantai-iltana on Kohinakonsertti 
Vaajakosken kirkolla klo 18. Konser-
tissa esiintyy Viitasen Piia –yhtye, joka 

Kirkko ja kohinat
soittaa suomenkielistä folk-musiikkia. 
Yhtye esittää Piia Viitasen säveltämiä 
ja sanoittamia kappaleita.

Sunnuntaina pidetään Vaajakosken 
kirkossa jumalanpalvelus klo 10. Juma-
lanpalvelus toimitetaan yhdessä bap-
tistiseurakunnan kanssa.

Tervetuloa osallistumaan näihin ta-
pahtumiin. 

Hyvää Kohinaviikonloppua!

Marja-Leena Liimatainen
diakonissa

�������������������������
������������
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���	�����������������	��������

 

Palokan Pelimannitalo
Tunnelmallinen Juhla- 
ja kokoustila vain 8 km 
keskustasta pohjoiseen
Hyvät parkkitilat
Aidot, kotitekoiset 
tarjottavat ystävällisen  
palvelun kera!
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ja kasvava  
muuttajien suosikki
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Liikuntapääkaupunki 

Ilmaisia ryhmäliikunta ja crosstrainingtunteja 
Voimalassa Tikkutehtaalla. 
Oman paikan tunneille pääset 
varaamaan osoitteessa www.voimalavki.fi.

TORSTAI 8.8.
17.00 Voimala BASIC
18.00 Vatsa-peppu treeni
19.00 Crosstraining VOIMA

PERJANTAI 9.8.
10.00 Eläkeläisille suunnattu tunti: Voimala Vireys
17.00 Ylävartalotreeni
18.00 Crosstraining VOIMA

LAUANTAI 10.8.
10.00 Voimala BASIC
11.00 KEHONHUOLTO

SUNNUNTAI 11.8.
17.00 VOIMALA BOOTCAMP - ulkotreeni
18.00 HIIT + core
19.00 Jooga

 RYHMÄLIIKUNTA 
 CROSSTRAINING 
 KEHONHUOLTO 

MIKÄ NÄISTÄ ON SINUN VALINTASI? 

VOIMALA VAAJAKOSKI 
Tikkutehtaantie 2D 
40800 Vaajakoski 
yhteys@voimalavki.fi 
p. 040 587 9154
VOIMALAVKI.FI 

Voimalan liikunnallinen Kohinatarjous 
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Lasten 
LähiTapiola -olympialaiset

Vaajakosken urheilukentällä perjantaina 9.8. klo 18.00

Kaikille osanottajille tullaan jakamaan kunniakirjat ja kolme parasta palkitaan sarjoittain.

Sarjat ja lajiohjelma: 14-15 syntyneet tytöt ja pojat
 12-13 syntyneet tytöt ja pojat
 10-11 syntyneet tytöt ja pojat
Lajit: juoksu ja pallonheitto

Ilmoittautuminen paikan päällä ehdottomasti 
ennen klo 17.30.

Mahdolliset tiedustelut:  M. Pöppönen
 puh. 0400 704 444
Toteutus: 
Vaajakosken Kuohu & Illusion

t e r v e t u l o a
t u t u s t u m a a n !

rajaton
ik i l i ike-kortt i

seniorei l le  50e*

 LAPSILLEJANUORILLE!

aiku isten rajaton
ryhmäl i ikuntakortt i
120/65e*

www.i l lus ion.f i

satubalett ia,satutanss ia,temppujumppaa,voimistelukoulua,
KidGymia,  tanss ia.. .75/85e*  

*hintoih in  l i sätään 15e
jäsenmaksu

Klo 11.30 ilmoittautuminen 
Klo 12.00 kisa alkaa
Kisa päättyy noin klo 16.00

Discooter Finland Osk järjestää Kohinoiden aikana 
frisbeegolfkisat.
 
Kisat pidetään sunnuntaina 11.8.2019 radalla, joka 
on yhdistelmä kiinteätä Naissaaren frisbeegolfrataa ja 
pop-up rataa, joka rakennetaan Naissaaren alueelle.
 
Kilpailussa pelataan seuraavat sarjat:
Avoin
Naiset 
Masterit (40v tai vanhemmat)
MJ15 (15v tai nuorempi)
MJ12 (12 v tai nuorempi)
FJ15 (15v tai nuoremmat tytöt)

Junioriluokat pelaavat yhden kierroksen, muut pelaa-
vat kaksi kierrosta
Osallistumismaksu 2€ juniorisarjat/10€ aikuisten 
sarjat
Lisätietoa lähempänä kisaa Metrixistä.
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A janvar au s  (01 4)  6 20  98 6,   (0 40)  7 600 6 5 6
Vaajako s ke nt i e  7 8,  404 0 0 J y väs ky l ä

www.adautomaenpaa.�

Koulutettu henkilökuntamme korjaa
kaikki automerkit Audista..Volkswageniin,
yli 30 vuoden kokemuksella.
Käy www-sivuillamme ja varaa aika !

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

Täyden palvelun AD-Autokorjaamo !
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Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Vapaudenkatu 48-50 • 3. kerros 
PL 1010 • 40101 JYVÄSKYLÄ 
puh.  (014) 287 99 99

Vesistöt ja vehreät viheralueet luovat 
kotoisan ympäristön JVA:n vuokrakodeille 
Vaajakosken alueella.

Hyvät palvelut ja liikuntamahdollisuudet, 
sujuvat liikenneyhteydet, lyhyt matka 
luontopoluille ja rannoille virkistymään 
ovat alueelle luonteenomaisia piirteitä, 
joita Vaajakoskelaiset arvostavat. 

Tutustu tarkemmin monipuoliseen 
asuntokantaamme Vaajakoskella, 
Kaunisharjussa, Haapaniemessä ja 
Jyskässä osoitteessa
jva.fi /asunnot ja jätä hakemus!

Viihtyisää ja vaivatonta
vuokra-asumista
Vaajakoskella

Kuvat: Kari Häkkinen
www.jva.fi 

Kurkkaa vapaat kohteemme:

COOKING AMAZING BRANDS

Wanha Naulatehdas
Konttisentie 8 B 3 krs.

40800 Jyväskylä

hello@visualfriday.fi
visualfridayoy
visualfridayoy

WWW.VISUALFRIDAY.FI

Wanha Naulatehdas – Konttisentie 8
@studiosunday.jkl

www.studiosunday.fi
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SEURAA MEITÄ

Tee sähkösopimus osoitteessa 
lumme-energia.fi

Tekemällä Eko Lumme -sopimuksen 
osallistut myös Elinvoimainen järvilohi 
-hankkeen tukemiseen.

UUDEN AJAN ENERGIAYHTIÖ

Puhdasta 
bonusta
Nyt saat ilmastoystävällisestä 
vesisähköstä S-Etukortilla  
Bonusta kaikkialle Suomeen!

VESISÄHKÖSSÄMME 
VIRTAA MYÖS 
VAAJAKOSKI!




