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Tänä vuonna Vaajakoskella juhlitaan
satavuotiaita. Juhlinnan kohteita ovat
karamellitehdas (nykyiseltä nimeltään
Panda), Vanha Voimalaitos, Baptistiseurakunta ja Vaajakoski paikkakunnan nimenä. On hienoa elää kylällä, jolla on
perinteitä. Voi juhlia menneiden sukupolvien saavutuksia ja samalla tarkastella niiden pohjalta paikkakunnan tulevaisuutta. Vaajakoski on Jyväskylän
kaupungin kehittyvä taajama, jota rakennetaan ja jonne ihmiset haluavat
muuttaa. Samalla voi kokea hieman surumielisyyttä sen johdosta, että vanhaa Vaajakoskea on katoamassa. Juhlatalo Liekkilän kohtalosta ei ole tietoa, SOK:n entinen pääkonttori sijaitsee uudisrakentamisen tiellä, Naissaaren sahan konehuoneelle ja Salvesenin
aikaiselle tallirakennukselle ei ole löytynyt käyttöä. Myös Vaajakosken taajaväkisen yhdyskunnan toimitaloksi
rakennettu kiinteistö, entinen kirjasto,
Harjutien varrella on purku-uhan alainen. Kaikkea ei voi säästää, mutta Vaa-

jakosken hienon historian vaalimisen
näkökulmasta, olisi syytä kiinnittää entistä vakavammin huomiota myös vanhan säilyttämiseen.
Vaajakosken Kohinat on juhlakunnossa 13-16.8. mikäli valtiovallan taholta sille ei aseteta rajoituksia.
Tervetuloa Kohinatapahtumiin
Antti Kolu
Puheenjohtaja

Seinäkalenteri juhlavuoden 2021 kunniaksi
Ensimmäiset Vaajakosken Kohinat järjestettiin 1982. Ensi vuonna juhlaperinnettä tulee täyteen 40 vuotta. Vuosijuhlan kunniaksi Kohinat julkaisee
Kohina-seinäkalenterin 2021. Kalenterin pääasiallisena teemana tulevat olemaan SOK:n tehdasrakennukset osana vaajakoskelaista kulttuurimaisemaa.

Kustannusten peittämiseksi Kohinat myy seinäkalenteria hintaan 10 €.
Kalenteria on myynnissä Kohina-tapahtumassa. Elokuusta lähtien kalenterin voi ostaa myös Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuoneelta, Hippakaupasta,
Puttipajalta ja Optikko Pajulalta.

Kohina-kalenterin heinäkuun kuvassa otetaan aurinkoa 1948 Uimalanniemeen valmistuneella uimastadionilla.
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Kohisijan puheenvuoro:
Yhdistystoiminta terveyttä edistävänä toimintana
Sosiaalisten kohtaamisten merkitys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on
tullut erityisen hyvin huomattua tämän korona-kevään aikana. Yksilön
terveyttä edistää nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä yhteisöllisyys.Tutkimuksinkin on todettu, että ihmiset, jotka kuuluvat ainakin kolmeen eri
yhteisöön (esim.perhe, koulu/työ, harrastustoiminta), kokevat suuremmalla todennäköisyydellä onnellisuutta ja tyytyväisyyttä.
Itse olen paljasjalkainen vaajakoskelainen ja harrastanut liikuntaa koko elinkaareni ajan. Muistankin lapsuudesta
lämmöllä voimistelun ja yleisurheilun
valmentajiani. Muistoja on kertynyt
runsaasti ja niitä tulee läpikäytyä niin
yksin kuin ystävienkin kanssa.
Harrastuksen kautta yhdistystoiminta iskostui minuun jo lapsena.
Olenkin ollut urheiluseuratoiminnassa moninaisissa rooleissa; harrastajana, jäsenenä, talkoolaisena, johtokunnan jäsenenä. Olen kokenut, että yhteiseen päämäärään tähtääminen ja
yhteisöön kuuluminen voimaannuttaa ja antaa valtavasti tukea arkiseen
elämään. Reppuun on tullut upeiden
muistojen lisäksi hyviä ystäviä.
Reilu viisi vuotta sitten päätimme
12 naisen kanssa perustaa oman uuden voimistelu- ja tanssiseuran. Ilo, innostus ja innovaatio on siivittänyt taivaltamme.Yhteinen halu, tahto, usko ja
motivaatio loivat myös hankkeen onnistumiselle vahvan tuen.
Tanssi- ja voimisteluseura Illusion
on viisivuotisen elinkaarensa aikana
kasvanut Vaajakosken suurimmaksi urheiluseuraksi ja olemme kansallisestikin merkittävä seura. Voimistelijamme
ovat päässeet edustamaan Suomea
joukkuevoimistelun EM- ja MM- kilpailuihin, joka on huikea saavutus pienen paikkakunnan seuralta.
Seuran kilpailukyvyn ja eteenpäin
selviämisen kannalta on ensiarvoisen
tärkeää, että tekijöitä löytyy moninaisiin tehtäviin. Illusion työllistää kokoaikaisesti ja osa-aikaisesti, mutta suuri osa toiminnasta pyörii talkoovoimin.
Varsinkin kilpailuja järjestäessä tarvitaan paljon esim. vanhempien työpanosta. Yhteisöllisyyden voimasta ker-

too pitkienkin talkoopäivien hymyt ja
talkoolaisten kommentit ja palautteet
päivien mukavuudesta ja merkityksestä. Se, että voit auttaa ja näet tekojesi merkityksen kanssaihmisten hyvinvoinnille, antaa myös auttajalle. Vaajakoskella on monia yhdistyksiä, joista kaikki tekevät todella tärkeää työtä
luoden kokonaisvaltaista terveyttä lasten, nuorten ja aikuisten elämään. Erilaisten toimijoiden välinen yhteistyö
on myös mielestäni paikkakunnan hyvinvointia lisäävää toimintaa. Vaajakoski on luonnonläheinen, kaunis ja turvallinen paikka asua. Niin, olenhan minäkin viihtynyt täällä koko elämäni.

Vuoden 2019 Vaajakosken Kohisija Susanna
Raasakka.

Yhdessä tehden ja lähimmäisistämme välittämällä teemme arjestamme
mielekästä.
Toivottavasti voimme kohdata runsaslukuisesti elokuun Kohinoilla!

Ryhmäkuva tammikuulta, Keski-Suomen urheilugaalasta, jossa Illusionille myönnettiin vuoden voimisteluteko-palkinto. Palkintoa olivat vastaanottamassa vasemmalta Johanna Karhunen, Leena
Kuuri, Juuli Avikainen, Eija Lehmonen, Metti Pelkonen Noora Mäkelä-Lammi, Susanna Raasakka ja
Melina Matikka.
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IHMISLÄHEISTÄ ASUNTOKAUPPAA
YLI 35 VUODEN KOKEMUKSELLA.

Kun itse olet löytänyt ostajan -Nyt myös kiinteistökauppakirjat ja
kaupanvahvistukset. Nopeasti ja edullisesti -Tietenkin myös perinteiset
kiinteistövälitykset.

JYVÄSKYLÄ

Hutungin upea

on avattu
MINIGOLFKEIDAS
on avattu

Hutungista
Tule pelaamaan Fun Fun Park radoillemme
joista
löytyy
Grazy esteitä.
18-ratainen
Tule pelaamaanlöytyy
Fun Funsuosittuja
Park radoillemme
joista Hutungin
toistakymmentä
löytyy suosittujaminigolfalue
Grazy esteitä. Hutungin
18-ratainen
on viihtyisä
kokonaisuus
joka
muutakin
minigolfalue onsisältää
viihtyisäistutuksia,
kokonaisuusvesialtaita,
joka
kaarisillan
terassin.
kivaaja
lajia.
sisältää istutuksia, vesialtaita, kaarisillan ja terassin.
Katso lisää
POLTTARIT, SYNTTÄRIT, VIRKISTÄYTYMISPÄIVÄ!
POLTTARIT, SYNTTÄRIT, VIRKISTÄYTYMISPÄIVÄ! www.hutunki.fi
Hutungin
monipuolinen
Hutungin monipuolinen
ohjelma
ja viihtyisäohjelma ja viihtyisä
jonkaporeamme
terassilta löytyy poreamme
saunakabinetti saunakabinetti
jonka terassilta löytyy
takaa
onnistuneen päivän/illan.
takaa onnistuneen
päivän/illan.
Lisäksi voit tilata
oma kokkimme
Lisäksi
voit tilataloihtiman
oma kokkimme loihtiman
tarjoilun tilaisuuteesi.
Tervetuloa.
tarjoilun
tilaisuuteesi. Tervetuloa.

www.hutunki.fi

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

Katso aukioloajat www.hutunki.fi

4

VAAJAKOSKEN KOHINAT ”KORONAN” VALLASSA
Vaajakosken kohinat järjestetään, jos koronaepidemia antaa myöten.
Kohinahallitus teki päätöksen, että kohinalehti tehdään vaikka kesäkohinat tapahtuma koronan takia ei toteutuisikaan. Näin on parasta tässä
tapauksessa menetellä, kun ollaan koronan vallassa eikä tiedetä kuinka
kauan tapahtumien karenssi tulee kestämään.
Koronaepidemian vuoksi Suomessa
vallitsevat edelleen poikkeusolot, joten muutoksiin on varauduttava. Maan
hallitus tiedotti toukokuussa koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Tämän hetkisen 10 hengen ylärajan muuttamisesta 50 henkeä sallivaksi kesäkuun
alusta alkaen, sekä suurten yleisötilaisuuksien yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on edelleen
kielletty heinäkuun loppuun saakka.
Kohinat seuraa tilannetta ja tekee sen
mukaisia päätöksiä tapahtuman suhteen.
Talvikohinaohjelmassa Vaajakoskea
kehitetään- keskustelutilaisuus pidettiin torstaina 12.3 Väkkärässä, joka keräsi tuvan täyteen kuulijoita. Korona vaikutti ihmisten liikkumiseen, sillä
viikonlopun tapahtumista kaikki muut
kohinatoria lukuun ottamatta peruttiin. Kohinatorillakin oli hiljaista ja
useampi myyjä perui tulonsa.
Kohinat on vuosien aikana kehittynyt nelipäiväiseksi tapahtumaksi, jossa historia, kulttuuri on tärkeässä asemassa.

Tämän vuoden kohinalehti on mukana tuomassa esille Vaajakoskesta
100 v. historia kohteita.
Vaajakoski nimi-Wanha Woimala-Panda ja Baptistiseurakunta.
Kohinat on vaikuttanut tapahtumien yhteydessä Vaajakosken kehittämiseen tehden aloitteita ja järjestänyt
keskustelutilaisuuksia tulevista hankkeista sekä muutoksista. Vaajakoski
on päässyt monen vuoden jälkeen kehittämisen ja uuden rakentamisen alkuun. Vaajakosken keskustaan on rakennettu terveyskeskus Sampoharju
sen yläkertaan vanhuksille asuinhuoneistoja ja samalle tontille Jason Ilona,
jossa on asumisoikeusasuntoja.
Urheilutien varteen valmistuu tänä
vuonna kerrostalo sekä K-Supermarket, samalla kiinteistöjen kohdalta Urheilutie -Leppävedentielle levenee.
Kehittämistä ja rakentamista keskustan alueella riittää, sillä kaupunki on kaavoittanut eri alueita kiitettävästi.
Vanhat kiinteistöt tulisi uusia kaavoituksen mukaisesti, ja rakentaa niiden katutasoon liiketiloja.
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Matti Pöppönen, varapuheenjohtaja.

Pysäköinti on tapahtumien aikana ongelma, kun niitä ei ole riittävästi.
Entisen terveyskeskuksen ja väkkärän
kaavassa paikoitusalue tulisi toteuttaa
kaksitasoisena. Kohinat on ehdottanut
keskustaan torialueeksi Kirjaston ja
Liikuntahallin välistä aluetta.
Kohinalehti jaetaan elokuun alussa
vaikka tapahtumaa ei voitaisikaan Korona epidemian takia järjestää. Ajankohtaisen tilanteen voit tarkastaa
osoitteesta www.kohinat.net.
Kiitokset yrityksille ja järjestöille
tuesta ja yhteistyöstä.

Meillä on kaupungin

SIISTEIN

lastenvaatekirppis ja lastenvaatekauppa!
Itsepalvelupöytä 29€ / 7 pv
56€ / 14 pv provisio 5%

Savonmäentie 3, 40800 Vaajakoski
045-187 5717, www.hippakauppa.fi
ma-ke 10-18, to-pe 9-18, la 9-14

Skiphopin kerhoreput sekä
Starchildin kerhotossut -20% 1.-15.8.
- Lastenkirppis - Lastenvaatekauppa -

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

Palveleva painotalo
Vaajakoskella
Kirjapaino Ässä Oy
Konttisentie 8, 40800 Vaajakoski
Puh. 010 3200 760
www.kirjapainoassa.fi
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Naissaaren Näyttämö:
Kesän näytelmä Molièren Saituri
Hellurei ja ihanaa kesää!
Nyt en aio kertoa Saituri esityksen
juonesta tai henkilöistä. Tervetuloa itse katsomaan, miten tämä Jean-Baptiste Poquelin eli Molieren vuonna 1668
kirjoittama näytelmä asettuu kauniille
Pitkänpytingintielle Naissaaressa.
No okei...ihan vähän kuitenkin; Suuren rahanhimon pyörteissä herra Harpagon on valmis ”naimakaupittelemaan” omat lapsensakin tuottoisiin liittoihin. Säästämiskurimuksessa hän näivettää oman ja perheensä elämän ja
tavoittelee aina vain lisää rahaa. Mutta mitä tapahtuu kun aito ja oikea rakkaus iskee ja sekoittaa kuviot? Miten
käy kun ahneus nielaisee koko käden?

tä valmiin esityksen
eteen täytyy tehdä ja hoitaa, aivan
MAHTAVAA VÄKEÄ!!

Kaikki ei suunnitelmat eivät onneksi kaatuneetkaan poikkeustilan vuoksi!
Monen eri vaiheen
jälkeen rohkenimme jatkaa ja saattaa
loppuun jo talvella ennen poikkeusrajoituksia aloittamamme SaituMissä onni asustaa!?
ri-näytelmän harSuomessa asustaa maailman onnellisin joitukset. Maaliskansa. Onko se totta...kyllä vaan, näin kuisen totaalisen
osoittavat tutkimukset ja kai se on us- korona- pysähdykkottava.
sen jälkeen SuoItseni se on helppo uskoa, ainakin mi on kesän myötä
kesäisessä Suomessa vihreyden, kuk- purkanut rajoitukkien, puhtaan luonnon, ilman ja ve- siaan maltillisesti
sien keskellä. Aina sitä ei ehkä ymmär- ja voimme olla torä kuinka onnekkaita olemme!
della kiitollisia etOnnea on myös uudet kokemukset, tä asiat ovat mense että saa tutustua huippu hienoihin neet näin hienosti! Naissaaren kesäerilaisiin ihmisiin, tehdä ja harrastaa teatterissa voimme tarjota ihana kesäimielekästä hommaa yhdessä, opetel- sen illan, hauskan ja viihdyttävän esitykla uusia asioita, astua rohkeasti pois sen kauniin luonnon keskellä, turvalliomalta tutulta osaamisalueeltaan ja sen väljästi ja ohjeistuksia noudattaen.
oppia, erehtyä ja onnistua toisten kannustamana ja tukemana. Tähän kaik- Ja mitä siihen onneellisuuteen ja
keen meillä on huikea tilaisuus Nais- onneen vaaditaan?
saaren näyttämön kesän 2020 Saituri- Ei ainakaan välttämättä läjäpäin rahaa,
esityksessä.
vaan ymmärrystä siitä, että ihan ilmaiOlen tosi onnekas että minua pyy- seksikin voi nauttia maailman pienistä ja Saituri esityksen kesällä 2020 sovittanut ja ohdettiin tämän kesän esityksen ohjaa- suurista ihmeistä ympärillämme! Omalla jannut; Anneli Karppinen TeM, näyttelijä FIA.
jaksi!
asenteella voit valita onko elämä jatkuJa Naissaaren koko poppoo on huip- vaa kurjuutta ja mielensä pahoittamista
Saiturin esitykset elokuussa
pu väkeä, ihan joka alueella. Lavastus, pu- vai ihania uusia näkökulmia, kohtaamisia,
vustus, kaikki tarpeellinen esityksessä ihmisiä, yllätyksiä ja rohkeita haasteita. Ja
Esitykset alkavat klo 19 paitsi
16.8. toinen näytöksistä klo 14
syntyy taidolla tai kierrättäen ja tuuna- maailma on ihme, pidetään siitä hyvää
ten vanhasta uusia super hienoja juttuja! huolta omilla valinnoillamme!
Esityspäiviä: 1.8., 2.8., 12.8., 13.8., 15.8.,
Sekä näyttelijät (monta uutta rohPaikallisen kulttuurin ja hyvinvointi16.8.,
(klo 14), 16.8. 19.8., 20.8. ja 21.8.
keaa ensikertalaista ja jo kokeneem- vaikutuksen puolesta liputtaen!
pia!) että muu iso työ ja sen tekijät, miValoa, iloa ja onnea kaikille!
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AVATAAN
LOPPUVUODESTA
2020
Tavallista parempi ruokakauppa
VAAJAKOSKI
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Vaajakosken ja
Jyväskylän
Maalaiskunnan
historiaa
15€

15€

15€

15€

15€

10€

30€

Muistoja ja tarinoita Aarto
Taskisen elämästä
Lokakuussa ilmestyy kirja Aarto Taskisesta, omaperäisestä Jyskän koulun
opettajasta, jonka opetustyyli ja erilaiset tempaukset ovat säilyneet hyvin entisten oppilaiden ja tuttavien muistissa.
Kirjassa Aartoa muistelevat lapsuuden ja
nuoruuden ystävät Heinäveden Kerman
kylältä, opiskelukaverit opettajakoulutuslaitokselta Joensuusta, työ- ja harrastuskaverit sekä Aarton entiset oppilaat.
Oppilaiden tarinoita kertyi useita satoja
Vaajakosken ja Jyskän facebook-ryhmiin
laitetun kyselyn pohjalta.
Kirjan painatuskulujen peittämiseksi ja
painosmäärän arviointia varten kerätään
ennakkotilauksia 30.9. saakka. Noin sata sivuisen teoksen hinta tulee olemaan
20€. Ennakkotilauksen voi jättää osoitteeseen: haulitriipuksissa@gmail.com.
Aloitti usein aamuisen puhelinsoiton kysymällä:“Ovatko haulit riipuksissa?”Tarkoitti, että olenko esim. ennättänyt syödä aamupalan. (Ossi Kurki)

Varaa kirja ennakkoon!

Teosta valmistelevaan työryhmään
kuuluvat Antti Kolu, Ulla Tuomi, Mika
Kurki, Ossi Kurki ja Ari Viinanen.
Aarto Taskinen rakensi vuoden 1983
Kohinoihin ”kivikauden kylän”, jossa hän
esitteli erilaisten ansapyydysten malleja.

Lillijunalla kiertoajelulle

DVD
15€

MYYNTIPISTEET:
Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuone, Naissaari
Puttipaja,Talsanniementie 1
Hippakauppa, Savonmäentie 3
Optikko Pajula,Vaajakoskentie 123

Lillijuna vierailee Vaajakoskella Kohinalauantaina klo 10-15. Juna lähtee Vanhan Voimalan kohdalta naulatehtaan edestä, etenee
Konttisentietä, kiertää ison tien sillan alitse ja puksuttaa Varassaarentietä Liekkilään, josta palaa lähtöpaikalle. Sama toistuu taas uusien asiakkaiden kanssa.
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TURVALLINEN JA
LUOTETTAVA TAKSI.
Tilaa numerosta
0100 6900
tai lataa ilmainen
JYTAKSI APP!

Puhelun hinta 1,34 €/vastattu
puhelu + 0,27€/10s+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.

JO 30 VUOTTA

Pito- ja Juhlapalvelu

Punainen Pirtti

ILO PALVELLA

Ilmarisenkatu 20, 40100 Jyväskylä
P. 014 378 1802 • www.punainenpirtti.fi
VAAJAKOSKENTIE
PUH. 014-665
330
Vaajakoskentie
123, Puh. 014-665123,
330,Vaajakoski,
www.optikkopajula.fi
VAAJAKOSKI
www.optikkopajula.fi
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Kesä on ihana, mutta helle on kauheaa.
Kirjoittaessani tätä kesäkuun ennennäkemättömässä kuumuudessa allekirjoitan jokaisen iltapäivälehtien hellehehkutusnimityksen trooppisesta tiristäjästä käristyskupoliin. Paitsi ehkä seksihelteen – siihen on ihan liian
kuuma. Ei ole sattumaa, että pohjoisen
maamme monet muinaiset virsirunoilijat kuvasivat kärsimystä ja ahdistusta helteeksi: ”Meitä kun polttavi auringon helle, murhe ja kiusat kun ahdistavat” ja ”Helteestä, ahdingosta, kun uuvun alla vaivojen, syliisi, Jeesus, nosta,
pois kanna maasta murheiden”, vain
pari säettä mainitakseni.
Tykkäsipä helteestä tai ei, niin suomalaisen kesän ihmeellinen riemu on
pulahdus johonkin tuhansista, kirkkaista järvistämme. Täällä Vaajakoskella niin
kuin koko Jyväskylässä veden kimallus
hyväilee silmiä, katsoipa sitten melkein
mihin suuntaan hyvänsä. Raamatussa,
virsissä ja monissa hengellisissä kielikuvissa vesi on elämän tuoja. Se kasvattaa kasvit, jotka antavat kaikille hapen
ja ravinnon. Se puhdistaa ja virkistää,

Huh hellettä!

se sammuttaa tulen ja janon. Paratiisin
puutarhasta aina Kristallivirran rannoille saakka se sataa, tulvii, kuohuu, kuljettaa ja pesee. Luterilaisten kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen, ovat paljaimmillaan pesemistä ja ruokkimista.
Niillä Jumala hoitaa meitä elämän varrella kuin äiti lapsiaan.
Tänä vuonna Kohinoilla me juhlimme kastetta. Jos teidän perheessä jäi
ristiäiset pitämättä kevään koronatilanteen takia tai jo aiemmin jostakin
muusta syystä, mutta haluaisitte lapsellenne kasteen, tuokaa hänet Kohinatorin kastetapahtumaan la 15.8. klo14.00
Naissaaren nurmikentällä.Juhlitaan yhdessä koko Vaajakosken kanssa. Mukaan voi ilmoittautua 3.-13.8. pastori
Heli Karjalaiselle p. 044 430 9113.
Tilaisuuden kauneimmista kastelauluista vastaavat Maria Salmela ja Laura Kaartinen. Juhlaperheille tarjotaan
kakkukahvit ja valokuvauksesta huolehtii Foto-Antti.
Toinenkin juhlan aihe meillä on. Vaajakosken luterilaiset ja baptistit ovat
perinteisesti pitäneet Kohinakirkon yh-

dessä. Tänä vuonna Vaajakosken baptistiseurakunta täyttää sata vuotta. Juhlakirkkoon sunnuntaina 16.8. klo 10 Baptistikirkolle ovat kaikki tervetulleita!
Toivon Kohinoille kauniita ilmoja ja
kaikille kohinavieraille hyvän Jumalan
siunausta!
Eeva-Kaisa Rossi
pastori
Vaajakosken alueseurakunta

Kohinakonsertti 15.8. klo 18 Vaajakosken kirkossa
Gospellaulaja-lauluntekijä Kristiina
Brask, multimuusikko tenori Ossi Jauhiainen sekä useista bändeistä tunnettu
kitaristi Mikko Tuomi tuovat Vaajakosken kirkkoon 15.8. klo 18 uutta gospelmusiikkia, vanhoja hengellisiä lauluja ja virsiä raikkain sovituksin. Kristiina Brask on suomalainen gospellaula-

ja-lauluntekijä, joka tuli tunnetuksi vuoden 2007 Idols-kilpailusta. Kahden albumin julkaisun jälkeen Kristiina aloitti omien gospellaulujen säveltämisen ja
kirjoittamisen.Triolla on takanaan jo yli
kymmenen vuoden yhteistyö ja uutta
orkestraalista gospelia julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Wanhalla Naulatehtaalla
Design Pylsy Showroomin
AVAJAISET
la 15.8.-20 klo 10-16

TOIMINTAKESKUS
Avoinna arkisin 8 – 14
Tikkutehtaantie 4
40800 Vaajakoski
050 470 7006

Ajaton vaatemallisto on suunniteltu naisille, jotka arvostavat
kotimaisuutta, luonnonmateriaaleja ja pehmeitä sävyjä.
Tervetuloa!

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!
www.suvanto.fi

Konttisentie 8 A2 • 40800 Vaajakoski • 0405444219 • www.designpylsy.fi
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Ohjelmat toteutuvat mikäli yleisömääriin liittyvät rajoitukset eivät ole esteenä
Torstai 13.8.

10-20
10-16
11-20
12-18
17-18
19-21

Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuone avoinna
Avoimet ovet Naulatehtaalla
• kirjasitomo Tomi Lappalainen, käynti tehdasrakennuksen takaa
Ilmaisia ryhmäliikuntatunteja Voimalassa Tikkutehtaalla
Taiteen pyörteissä -näyttely Vanhalla Voimalalla
Kiertokävely Varassaaressa, vierailu Suvanto ry:n tiloissa vanhalla Harjatehtaalla
• kokoontuminen savupiipun vierellä
Kesäteatteria Naissaaressa, Naissaaren Näyttämö:
Molièren Saituri, ohjaus Anneli Karppinen, liput 15 €/ 8 €

Perjantai 14.8.
10-16
12-18
16-20
17-19
18-20
20-24
21-

Avoimet ovet Naulatehtaalla
• kirjasitomo Tomi Lappalainen
Taiteen pyörteissä -näyttely Vanhalla Voimalalla
Ohjelmaa nuorisotilalla, järjestää nuorisopalvelut
Ilmaisia ryhmäliikuntatunteja Voimalassa Tikkutehtaalla
Lasten Kohina-olympialaiset urheilukentällä,
toteutus urheiluseurat FC-Vaajakoski, Kuohu ja Pelikaanit
Konsertti Vanhalla Voimalalla
• soitinyhtyeet Mäyrälakit ja Mykät Varpaat
• virvokkeita (A-oikeudet) ja tanssia, lippu 10 €
Kohinakaraoke-kilpailu Bar Osastolla

Lauantaina 15.8.
10-16
10-12
10.17
10-15
10-16
10-15

11
11.30
12
13
14-17
12-18
15-18

Avoimet ovet Naulatehtaalla
• Design Pylsy Showroomin avajaiset
• kirjansitomo Tomi Lappalainen
Ilmaisia ryhmäliikuntatunteja Voimalassa Tikkutehtaalla
FC Vaajakoski cup, jalkapalloa Vaajakosken ja Jyskän kentillä, 2008-2009 syntyneet
Lillijunan kiertoajelua, lähtö naulatehtaan edestä Konttisentieltä, lippu 4 €
Avoimet ovet Puttipajalla, Talsanniementie 1
Kohinatori Naissaaressa
Kohinabussi kuljettaa ihmisiä nonstoppina ilmaiseksi keskustan ja Naissaaren välillä
Avoimet ovet uudella voimalaitoksella
Näyttämöllä tapahtuu:
Koko perheen musiikkihetki, järjestää Jyväskylän seurakunta
Ronja Pakkanen, laulu ja kitara
Keski-Suomen kotiseutulaulu
kohinapuhe kaupunginvaltuutettu Katja Iso-Möttönen
Vaajakosken Kohisijan valinta
Maakuntalauluja yhteislauluna
”Torilta terassille” Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuoneella, esiintyy Jore Marjaranta
Taiteen pyörteissä -näyttely Vanhalla Voimalalla
Kohinaminigolf-kilpailu Hutungissa
• pelikierros puoleen hintaan. Paras palkitaan.
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16-19
18-20
19-21
20-24

Ilmaisia ryhmäliikuntatunteja Voimalassa Naulatehtaalla
Kohinakonsertti kirkolla, Kristiina Brask, trio
Kesäteatteria Naissaaressa, Naissaaren näyttämö:
Molièren Saituri, ohjaus Anneli Karppinen, liput 15 €/ 8 €
Musiikkitapahtuma Urheilutalolla, järjestää Bar Osasto
Esiintyjävalinta kesken lehden mennessä painoon

VAAJAKOSKEN
KOHINAT RY
kiittää kannattajiaan

Sunnuntai 16.8.

10-12
Kohinajumalanpalvelus Baptistikirkolla
10.18
FC-Vaajakoski cup, jalkapalloa Vaajakosken ja Jyskän kentillä, 2010-2011 syntyneet
12-18
Taiteen pyörteissä -näyttely Vanhalla Voimalalla
12-14
Frisbeegolf-kilpailut Uimalanniemen kentällä, järjestää Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry
14-16
Elokuvaesitys Urheilutalolla:Valentin Vaala, NUORI MYLLÄRI (1958), 93 min, 16 mm filmi
14-16 ja 19-21 Kesäteatteria Naissaaressa, Naissaaren Näyttämö:
Molièren Saituri, ohjaus Anneli Karppinen, liput 15 €/ 8 €
Oikeudet ohjelmanmuutoksiin pidätetään

Kohinatori 15.8 klo 10-15.00
Henkilöauto pysäköinti
Lillijunan reitti

Elokuvia
Urheilutalolla

Vaajakosken Urheilutalo oli 1950-luvulta 1970-luvulle saakka suosittu elokuvien
katselupaikka. Perinnettä halutaan jälleen
elvyttää syksyn aikana. Elokuvanäytösten
tunnelmaan voi hyvin tutustus Kohinoissa
sunnuntaina klo 14, kun Teija Sopanen ja
Martti Kuningas näyttelevät pääosia Valentin Vaalan ohjaamassa Nuori Mylläri elokuvassa vuodelta 1958. Muista syksyn elokuvista saa tietoa osoitteessa http://urkka.
glitch.me/.
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Vanha Voimalaitos 100 vuotta
SOK:n voimalaitos valmistuu
Patruuna Salvesen myi 1916 Haapakosken sahat ja maa-alueet Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (SOK), joka perusti paikkakunnalle
monipuolisen tehdasyhdyskunnan.
SOK:n tehtaiden ensimmäisenä voimanlähteenä toimi Salvesenin edesmenneen sahan höyryturbiini, joka
siihen suoraan kytketyn generaattorin avulla kehitti noin 50 kW. Vuonna 1917 ostettiin Kajaanin Puutavara
Oy:ltä tämän ”ontuvan” turbiinin tilalle 81 kW kehittävä Bellis-höyrykone,
joka sitten usean vuoden ajan tyydytti
voimantarpeen.
Vesivoimalaitoksen kaivaustyöt
aloitettiin huhtikuussa 1919 ja heinäkuussa 1920 voima-asema oli valmis,
mutta patojen rakentaminen oli vielä kesken. Elokuussa voimalaitokselta
alettiin saada jo osittain virtaa ja joulukuun alusta energiantuotanto kattoi
kaikki SOK:n laitokset Vaajakoskella.
Syyskuussa 1923 SOK osti Vihtiälän
vesijakokunnalle Vaajakoskeen kuuluvat vesioikeudet. Tämän seurauksena vesivoimalaitoksen perustamislupa saatiin vahvistetuksi ja SOK pääsi
eroon voimalaitoksen rakentamisen
yhteydessä syntyneistä oikeudellisista
ongelmista.
Höyry- ja dieselvoimaa vesivoiman tueksi
SOK:n Vaajakosken tehtaiden vuoden
1921 kertomuksessa todetaan: Voimalaitos käytti tehtaitamme koko vuoden ja
toimi moitteettomasti. Voimaa käytettiin
yht. 231.815,5 kWt. Sitä paitsi on myyty
virtaa lamppuluvun perusteella 9.902:30
mk:n edestä.
Vuonna 1924 valmistui voimalaitoksen vastakkaisen kallioniemekkeen
poikki kulkenut tukkien uittokouru.
Energian tarve kasvoi, minkä seurauksena voimalan tuottama energia
ei enää 1920-luvun puolivälissä riittänyt SOK:n tuotantolaitosten pyörittämiseen. Vuoden 1925 toimintakertomuksessa todetaan: Voiman tarve on
jo niin suuri, että sahan ollessa käynnis-

Vaajakosken tärkeä symboli Vanha Voimalaitos on suosittu valokuvauksen kohde. Kuva J-P Ilomäki.

sä täytyy käyttää entistä höyryvoima-asemaa apuna, vaikkapa putous olisi normaalinen.
Vuonna 1925 rakennettiin tulitikkuja puunjalostustehtaiden höyrykeskusta varten 50 metrinen savupiippu. Piipun valmistuttua kykeni isompi höyrykattila kovien pakkasten aikana yksin tyydyttämään tehtaitten höyryntarpeen. Korjauspajan yhteydessä ollut höyrykone siirrettiin 1931 tikkutehtaan entisessä kattilarakennuksessa sijanneeseen pajaan.
Margariinitehtaan valmistuttua
1928 lisäenergiaa jouduttiin ostamaan Kuhankosken voimalaitokselta. Ostosähkön osuus kohosi reiluun
kolmannekseen kokonaiskulutuksesta. SOK:n paikallinen johto ehdotti välittömästi vesivoima-aseman laajentamista. Vuoden 1928 kertomuksessa todetaan: Vesivoima-asemaa laajennettava pian, muuten jos jokin voimakoneistamme vioittuu, täytyy seisauttaa
osa tehtaista. Olemme lisäksi riippuvaisia
sähkövirtaa toimittavan yksityisliikkeen
mielivallasta.
Vesivoimalan laajentamissuunnitelman ohella olemassa olevan koneiston tehoja parannettiin lisäämällä putouskorkeutta. Keskinen koski perattiin ja padottiin keväällä 1930. Vaasan
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läänin maaherran syyskuussa 1932 antamalla luvalla pato purettiin ja vesi Vaajakosken niskalla nostettiin keskikosken putouskorkeutta vastaavalla
määrällä. Vesivoimalan yläpuolella vedenpinta kohosi 40-50 cm ja turbiinien tehot paranivat. Energiatuotannossa päästiin jälleen omavaraisiksi,
sillä uusia energiaa kuluttavia tehtaita ei margariini-makeistehtaan valmistumisen jälkeen välittömästi rakennettu. Tilanteen mahdollisti myös se,
että 1930-luvun laman aikaan tehtaiden energian käyttö pieneni. Tuotannon huippuvuonna 1934 ylimääräistä
energiaa myytiin Kankaan paperitehtaalle jopa 36 % tuotannosta, mutta jo
seuraavana vuonna kaikki energia varattiin omiin tarpeisiin.
Sähkön tuotantovarmuuden turvaamiseksi ostettiin 1938 Ruston &
Hornaby Ltd:ltä (engl.) 520 hv:n dieselkoneisto ja Myrén & Co:lta Göteborgista 600 hv:n käytetty dieselkoneisto. Edellinen asennettiin tikkutehtaan höyrykattilalaitoksen yhteydessä olevaan rakennukseen, missä jo aikaisemmin sijaitsi lisävoimaa antanut
höyrykone. Jälkimmäinen asennettiin
1939 rautasulfaatin talteenottolaitokseen naulatehtaalle.

Sähkön käyttö tehtailla kasvoi
1930-luvun lopulla ja naulatehtaan valmistumisen myötä 1939 kulutus yli
kaksinkertaistui. Kankaan Paperi Oy:n
kanssa tehtiin kolmen vuoden sopimus noin 300 kW:n ostamisesta tehtaan tarpeisiin. Energiapulasta johtuen
vuosina 1938 ja 1939 tehtaiden käyttöaikoja piti säännöstellä ja jopa supistaa.
Uusi voimalaitos
Vesivoima-aseman laajentamistarve mainittiin SOK:n Vaajakosken tehtaiden vuoden 1928 kertomuksessa. Seuraavan kerran asiaan tartuttiin
1937, jolloin todettiin, että on pantu
käyntiin tutkimukset vesivoima-aseman
laajentamiseksi, jotta Vaajakosken koko
voimamäärä saataisiin talteen otetuksi.
Naulatehtaan rakentamisaikataulusta johtuen asiassa edettiin ripeästi.
Jo vuoden 1938 kertomukseen voitiin
kirjata seuraavaan: Voiman tarpeen tyydyttämiseksi vesivoimalaitos päätetty uusia ja laajentaa. Suunnitelmat on laatinut
ins. Niilo Saarivirta, ja työt edistyneet niin
pitkälle, että ensimmäinen katselmuskokous Yläkosken perkaamiseksi ja Vaajakosken padon ja voimalaitoksen uusimiseksi sekä Naiskosken padon rakentamiseksi pidettiin Vaajakosken kunnantalolla
15.11.38 sekä arvioimistoimikunnan kokous 3.12.38.
Uuden voimalan rakentaminen
Naiskoskeen aloitettiin 1939. Töitä
työmaa tarjosi 160-275 miehelle. Työmaa eteni ripeästi, vaikka talvisota viivästyttikin turbiinien valmistumista.
Vuoden 1941 kertomuksessa todettiin: Ei enää ostettu sähköä sivullisilta,
kaikki koneet pyörineet uuden aseman
kehittämällä sähköllä. Tukkien uitto uutta
kourua myöten aloitettiin 29.9.41 ja laitteet toimivat hyvin tyydyttävästi. Ylimääräisen voiman myynnistä on tehty 5 vuoden sopimus Valtion Tykkitehtaan kanssa.
Uuden voimalaitoksen valmistuttua
lopetettiin vanhan voimalaitoksen toiminta. Vanhan voimalaitoksen teho oli
500 kW ja uuden voimalan 3 300 kW.
Vaajakoskella toimi lisäksi kolme apuvoimalaa (yksi höyrykäyttöinen ja kaksi dieselasemaa), joiden yhteinen teho
oli noin 500 kW.

Uusi voimalaitos SOK:n tunnuksella varustettuna.

Vanhan Voimalaitoksen siltaa korotettiin uuden voimalaitoksen valmistuessa noin metrillä.

Sähkölaitos Suur-Savon Sähkö
Oy:lle
SOK ajoi toimintojaan alas Vaajakoskella 1970-luvulta alkaen ja suurin
tuotannon ja tehtaiden myyntivaihe
ajoittui 1980-luvun puoliväliin. Sähkölaitos verkostoineen myytiin Suur-Savon Sähkö Oy:lle vuonna 1984.
Nykyisin Suur-Savon Sähkö – konserni on monialainen energiakonserni, joka toiminta-alueellaan vastaa sähkön siirrosta ja kaukolämpötoiminnasta.Yhtiö omistaa sähkön tuotantoa
omalla toimialueellaan Vaajakoskella ja
Hirvensalmen Kissakoskella, ja lisäksi
muualla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Konserniin kuuluvat sähkönmyyntiyhtiö Lumme Energia Oy ja sen
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tytäryhtiö Solarigo Systems Oy, joka
tarjoaa aurinkovoimapalveluita.
Lumme Energian Eko Lumme Vesi
-sähkösopimus on uusiutuvaa vesivoimaa. Eko Lumme Vesi -sopimuksessa
virtaa myös Vaajakosken voimalaitoksessa tuotettu energia.
Tutustu www.lumme-energia.fi.

Kohinatorin yhteydessä
la 15.8. klo 10-15
Vaajakosken uudella
voimalaitoksella
avoimet ovet.

Puusepänliike

LAMPIKALUSTE
Keittiökalusteet ja
ovien vaihdot mittatilauksesta.
Kari Saksa
Sulunperä 21 • 40800 Vaajakoski • Puh. 050-566 2591

Vaajakosken Urheilutalo
Taloa vuokrataan: Myyntitapahtumiin, juhliin, koulutuksiin ym.
Talossa toimii: Bar Osasto, Tanssin Taikaa, Kestävät ry, ym.
Varaukset: puh. 044 235 2285

www.siivoussihveli.fi

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

Vaajakosken
Kuntohoito Oy

Täyden palvelun tilitoimisto

Savonmäentie 15
Ajanvaraus p. 263 460

Toivotamme kaikille
kuntoa kohottavaa syksyä!

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

www.vaajakoskenkuntohoito.fi
Suoravastaanotolle ajanvaraus myös netissä

Kuljetus H & P Peltonen Oy
www.kuljetuspeltonen.fi

0400 168 777

Tilausajot ja ryhmäkuljetukset Vaajakoskelta

puh. 040–35 32 003

16

Vaajakoski paikkakunnan nimenä 100 vuotta
Sata vuotta sitten Haapakosken kylällä elettiin kiihkeitä aikoja. SOK rakensi ensimmäisiä tehtaitaan ja höyryveturien vetämät vaunujonot kuljettivat uudella rautatiellä tavaroita ja ihmisiä vieraisiin kyliin ja kaupunkeihin. Silloin tällöin kävi niin, että Haapakoskelle lähetetty posti päätyikin Pieksämäen maalaiskunnassa sijainneelle Haapakosken
asemalle. SOK:n paikallisjohto oli väärinkäsityksistä harmissaan ja päätti esittää paikkakunnan nimen muuttamista.
Haapakosken kylä oli saanut nimensä Leppäveden ja Päijänteen välisestä
koskesta. Haapakosken erillisiä koskiosuuksia olivat ylinen koski, keskikoski, Vaajakoski ja Naiskoski. SOK:n hallintoneuvosto ehdotti sisäasiainministeriölle uudeksi nimeksi Vaajakoskea. Nimiehdotus hyväksyttiin ja uusi nimi oli käytössä esimerkiksi valtionneuvoston tehdessä marraskuus-

sa 1920 päätöstä ”Vaajakosken taaja- nassa olisi voitu päätyä myös Naiskosväkisen yhdyskunnan” järjestämisestä. keen. Miltä kuulostaisi asustella ”NaisNäin jälkeen päin voi pohdiskella, koskella”?
että Haapakosken uuden nimen valin-

Haapakoskesta Vaajakoski
100 vuotta sitten - juhlavuoden tapahtumia
• Historiaillat Vaajakosken kirjastolla:
- 7.10. klo 17-19 Vaajakosken nimistöhistoriaa, aihepiiristä
keskustelua herättelee Antti Kolu, haastattelijana FM Antti Laitinen
- 11.11. klo 17-19 Suomen viimeisen maalaiskunnan kolme
taajamaa:Vaajakoski, Palokka ja Tikkakoski, asiantuntijavieraana
historiantutkija FT Jorma Wilmi, haastattelijana FM Antti Laitinen
• Minun Vaajakoskeni - Vaajakosken historian opintopiiri
(Jyväskylän kansalaisopiston opintotarjonnassa kevätlukukaudella 2021)
- Opintopiiri kokoaa yhteen Vaajakosken historiasta kiinnostuneita
harrastajia tutustumaan syvemmin Vaajakosken historian eri puoliin.
Opintopiiri toteutetaan kevätlukukauden 2021 aikana ja tarkempi
aikataulu ja sisältötieto vahvistuu syksyn aikana.
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Baptistit Vaajakoskella 100 vuotta
Vaajakosken baptistiseurakunta täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Seurakunta perustettiin 3.10.1920 työmies Pietari Frankmanin asunnossa. Haapakosken baptistiseurakuntaan liittyi perustavassa kokouksessa 16 jäsentä. Johtajaksi
valittiin Walfred Karala, joka toimi paikkakunnan poliisina. Diakonissaksi valittiin Hilda Dufva, joka oli patruuna James
Salvesenin sisäkkö.
Perustamisvuotta seuraavana vuonna seurakunnan nimi muutettiin paikkakunnan nimenmuutoksen myötä Waajakosken baptistiseurakunnaksi. Toiminta oli aluksi hiljaista, mutta 1930-luvun
alussa syntyneen suuren herätyksen
myötä toiminta laajeni niin, että tarvittiin
oma kirkkorakennus. Se valmistui lokakuun lopussa 1932 SOK:lta vuokratulle
tontille Savonmäkeen.
Seurakunnan toimintamuotoina olivat herätyskokoukset, uskovien ehtoollinen eli leivänmurtokokoukset ja pyhäkoulut sekä diakoniatyö. Seurakunnan nuorilla oli alussa oma yhdistys ”Vesa”, mutta varsinainen nuorisotyö käynnistyi 1950-luvulla nuorten iltojen, varhaisnuorten kerhojen ja leirien myötä.
1980-luvun alussa syttyneen ns. Kööriherätyksen myötä seurakunnan katuevankeliointi toiminta vilkastui, kun uskoon tulleet alkoholistit halusivat jakaa
evankeliumin sanomaa muillekin. Kööri
teki useita äänitteitä, joita on jaettu ympäri maailmaa.
Leiritoiminta vakiintui, kun Leppälahteen Pitkäjärven rannalle rakennettiin
Kesäranta-niminen leirikeskus v. 1967.
Vuosittain siellä pidetään parikymmentä

Vaajakosken baptistiseurakunnan harvinaisuuksiin kuuluu 1953 ostettu Fordson merkkinen auto,
jolla tehtiin kokousmatkoja Jyväskylän ympäristöön.Tässä ovat matkalla Jaakko Kalliomäki, Siviä
ja Sinikka Jääskeläinen, Matti Niemelä ja Martta Mörsky.

leiritapahtumaa. Musiikilla on seurakunnan toiminnassa ollut merkittävä osa
alusta lähtien. Kitarakuoro lauloi alussa lähes kaikissa tilaisuuksissa. 1971 Vihtavuorelaisten kanssa yhdistetty kitarakuoro lauloi 2 single levyä. Radiojumalanpalveluksia on lähetetty 1950-luvulta
lähtien useita. Ensimmäinen televisiojumalanpalvelus lähetettiin 1972.
Baptistien kirkkoa Savonmäessä on
remontoitu ja laajennettu useaan kertaan. 1990-luvun alussa tehdyssä laajennuksessa tehtiin tilavat eteistilat, nuorisotila ”luola”, kahvihuone ja talonmiehen asunto. Juhlavuoden merkeissä on
tänä vuonna kirkkosalin sisätilat uudistettu. Uutena toimintamuotona paikkakunnan nuorille on aloitettu Extro-illat lauantaisin. Ne niin kuin muukin ko-
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koontuminen keskeytyi maaliskuussa
Koronaepidemian myötä. Seurakunnan
tapahtumat siirtyivät nettiin: Baptisti.fi
Baptistit olivat ensimmäinen vapaakirkollinen liike Suomessa. Toiminta alkoi 1800-luvun puolivälissä. Baptismi
viittaa kastamiseen, siihen, että baptistit
käyttävät veden alla uskonsa tunnustavia
kastetta pyytäviä ihmisiä. Baptistit korostavat ihmisen henkilökohtaista suhdetta Jumalaan.
Maailmassa on baptisteja laskentatavasta riippuen 60-110 miljoonaa. Suomessa baptisteja on noin 2500 ja Vaajakosken baptistiseurakuntaan kuuluu
noin 150 jäsentä. Toiminta rahoitetaan
vapaaehtoisin lahjoituksin, veroja ei peritä.
Matti Mantsinen

Makeistuotantoa Vaajakoskella sadan vuoden ajan
Marjanjalostustehtaan vintiltä
omiin tiloihin
Vaajakosken Makeistehdas aloitti toimintansa ahtaissa tiloissa Tölskän alarinteelle rakennetun marjanjalostustehtaan yläkerrassa.Tarkoituksenmukaisemmat tilat
valmistuivat 1929 rautatieaseman viereen margariinitehtaan naapuriin. Tuotevalikoima oli alussa runsas, mutta vähitellen keskityttiin tavallisimpiin makeislaatuihin. Uusissa tiloissa ja uusilla koneilla ryhdyttiin muun muassa valmistamaan Makeistehtaan menestystuotteita suklaakaramelleja ja pehmeää lakritsia.
Makeistehtaalla kehitettiin 1933 lakritMakeistehdas valmistui 1929 vasemmalla olevan Margariinitehtaan yhteyteen. Korkea osa myös
siresepti, jonka pohjalta vaajakoskelaista margariinitehdasta.Vinkkeli lisäsiipi rakennettiin 1960-1961.
lakritsia vieläkin valmistetaan.
nut tehdas oli joidenkin arvioiden mu- Pandan uudet omistajat
Kasvun aikaa
kaan koko Euroopan nykyaikaisin ja au- SOK luopui teollisuudestaan VaajakosSotien aikaan Makeistehdas jouduttiin tomaattisin. Kausivaihteluista riippuen kella ja 1988 Panda myytiin toimivallähinnä sokeripulan vuoksi joksikin ai- makeistehtaalla tarvittiin 1960-luvun lo- le johdolle. Uudet omistajat nimesivät
kaa kokonaan sulkemaan. Sotien jäl- pulta lähtien työntekijöitä 250-350, jois- tehtaan Oy Panda Ab:ksi.Vuosina 19952000 tehtaan omisti norjalainen moniakeen alkoi jälleen kasvun aika ja vuoteen ta naisten osuus oli 70-80 %
lakonserni Rieber & Son ASA. Seuraa1956 mennessä tuotanto kaksinkertaisvat viisi vuotta tehdas oli suomalaisotui verrattuna 1930-luvun tasoon. Tilat Makeistehtaan nimeksi Panda
kävivät ahtaiksi. Vuosina 1960-1961 ma- Makeistehtaan taiteilija Bror Zetter- mistuksessa, jonka jälkeen se siirtyi taas
keistehtaalle rakennettiin lisäsiipi, jolloin borg luonnosteli 1950-luvun alussa Pan- norjalaisille. Satavuotiaan Pandan omistehtaan tilat kasvoivat 67 %, tuotanto li- da-Pop-riisisuklaalevyn kääreeseen pan- taa maailmanlaajuisesti toimiva monialasääntyi 50 % ja makeisvalikoima moni- dan kuvan. Vähitellen pandaa käytettiin yhtiö Orkla ASA.
puolistui. Kasvun aika jatkui 1960-luvulla yhä useammin tuotteissa. Vuonna 1961
ja 1969 vanhan Pandan viereen valmis- Makeistehdas nimettiin virallisesti Panda
tui uusi tehdasrakennus pelkästään suk- Suklaatehtaaksi, josta sai käyttää myös
laan tekemiseen. Samassa tasossa toimi- lyhyttä nimeä Panda.

T ERVET ULOA!

WELCOME!

Panda Tehtaanmyymälä /
Panda Factory Shop

)

Ma-Pe / Mon-Fri 9.00-20.00
La / Sat
9.00-18.00
11 .00-18.00
Su / Sun
joulu,kesä,heinä ja elokuu

)

Osoite/Address:
Asematie 2,
40800 Vaajakoski
www.panda.fi
Makeistehtaan mainos vuodelta 1923.
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Ilmaisia ryhmäliikuntatunteja Voimalassa Varassaaressa
Kesto 55 min. Oman paikan varaus osoitteessa
www.voimalavki.fi
TORSTAI 13.8.
11:00 Voimala Basic
17:00 Voimala Basic
18:00 Bootcamp - toiminnallinen ulkotreeni
19:10 Crosstraining Voima
PERJANTAI 14.8.
17:00 Ylävartalotreeni
18:10 Crosstraining Voima
LAUANTAI 15.8.
10:00 Voimala Basic (hiit)
11:10 Liikkuvuus & Kehonhuolto
9-13 kehonkoostumusmittauksia hintaan 25€
SUNNUNTAI 16.8.
16:00 Voimala Basic (power)
17:00 Booty + core
18:15 Yin Jooga

KUVAT: TERO TAKALO-ESKOLA

Liikuntapääkaupunki

ja kasvava
muuttajien suosikki
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PUTTIPAJAN
KYNTTILÄKASSI

FC Vaajakosken
kotiottelut
syyskaudella
FCV
JJK Jyväskylä

4.8.
klo 18.30

FCV
JIPPO

13.8.
klo 18.30

FCV
KuFu98

12.9.
klo 15.00

FCV
JIPPO

26.9.
klo 15.00

FCV
OLS

4.10.
klo 14.00

FCV
GBK

17.10.
klo 14.00

39e

PIHATORI
TEHTAANMYYMÄLÄN
PIHALLA KOHINOIDEN
AIKANA

-50%

Paljon alennustuotteita
ja tasarahatarjouksia!

JOPA

-60%

-70%

Puttipajan tehtaanmyymälä
Talsanniementie 1, 40800 Vaajakoski
Avoinna ma-pe 10-18, la 10-16 ja su 12-16
www.puttipaja.fi

Lasten
Kohina-olympialaiset
Vaajakosken urheilukentällä perjantaina 14.8. klo 18.00
Kaikille osanottajille tullaan jakamaan kunniakirjat ja kolme parasta palkitaan sarjoittain.
Sarjat ja lajiohjelma: 15-16 syntyneet tytöt ja pojat
13-14 syntyneet tytöt ja pojat
11-12 syntyneet tytöt ja pojat
Lajit:
juoksu (60 ja 40 metriä) ja pallonheitto
Ilmoittautuminen paikan päällä ehdottomasti
ennen klo 17.30.
Mahdolliset tiedustelut: M. Pöppönen
puh. 0400 704 444
Toteutus:
Vaajakosken Kuohu, FC-Vaajakoski,Vaajakosken Pelikaanit
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044 450 5553

oneajo
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Red Bulloman)
(sis. ju

SÄHKÖINEN AJANVARAUS

jvm.fi

5kg komposiitti

5kg teräs

17,95€

PV

14,95€

10kg komposiitti

11kg teräs

19,95€

KV, PV

19,95€

Neste Pro 2T & 4T

PIENKONEBENSIINIT
5L
(2,99 € / l)
€ / 5L

5kg kaasu
+ pullo

5kg kaasu
+ pullo

87,50€

65,50€

14

95

10kg kaasu

+ pullo

11kg kaasu
+ pullo

89,50€

75,50€
Kotimainen Serla keltainen

KÄSIPYYHE
16pkt
16 x 100arkkia, Z-taitto

Kotimainen Serla keltainen

WC-PAPERI 24rll
€ / säkki

Kotimainen Serla valkoinen

TALOUSPAPERI 16rll
€ / säkki

€ / säkki
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ELOKUUN AJAN I
.F
VARASTOMYYMÄLÄA
VERKKOKAUPAST LE
YLI 100€ TILAUKSIL

NUS
10€ AANLJAEKN
OODILLA
KAMP
“KOHINAT”

6

6

90

90

TILAA SÄHKÖINEN
VARASTOMYYMÄL TARJOUSLEHTI
ARVOMME KAIKKIÄ.FI -SIVUILTA
KESKEN PS5 PELIEN TILAAJIEN
KONSOLIN!

ARK 8-20, LA 9-18, SU 10-16
Tarjoukset voimassa koko syksyn, tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Ei jälleenmyyntiin. Vaajakoskentie 97, 40420 JYSKÄ www.jvm.fi
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Tutustu tarkemmin monipuoliseen
asuntokantaamme Vaajakoskella,
Kaunisharjussa, Haapaniemessä ja
Jyskässä osoitteessa
jva.ﬁ/asunnot ja jätä hakemus!

Viihtyisää ja vaivatonta
vuokra-asumista
Vaajakoskella
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.

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

Kurkkaa vapaat kohteemme:

www.jva.fi

Kuvat: Kari Häkkinen

Mäyrälakit ja Mykät Varpaat Vanhalla Voimalalla
Perjantai-illan tunnelmasta Vanhalla Voimalalla vastaavat Jyväskylästä ja osin
Vaajakoskelta lähtöisin olevat soitinyh-

tyeet. Mäyrälakeilta luvassa on haikean mältä tuoksuvia tarinoita. Mykät Varhaitarin sävyttämää kapakkatunnelmaa, paat -nelikko soittaa tyylillä valittuja
kohtalokkaita kitaramelodioita ja elä- covereita akustisesti suomeksi.
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SÄHKÖÄ KOTIIN
JA MÖKILLE!
Eko Lumme -sähkösopimuksilla:

1

Saat sähköä edullisesti
kaikkialle Suomeen

2

Olet mukana
ympäristöhankkeissa

3

Saat 100 %
päästötöntä energiaa
paikallisesti tuotettuna

Tutustu vaihtoehtoihin osoitteessa:
www.lumme-energia.fi/sahkosopimus

Voit viettää huoletonta kesää, kun teet samalla vaivalla
molemmat sähkösopimuksesi Lumme Energialle.

Me olemme täällä sinua varten.
Asiakaspalvelumme palvelee p. 0800 90110 (ma–pe 8–17) ja

sähköpostilla asiakaspalvelu@lumme-energia.fi

Pssst! Vesisähköstämme lisäksi Bonusta!

#elämänenergiaa

