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Kansikuva: Rönikuva

Kohinat - Vetreä nelikymppinen
40. kerran järjestettävään Vaajakosken 
Kohinoiden kesätapahtumaan sisältyy 
perinteiseen tapaan vanhaa ja uutta. 
Vanhasta paras esimerkki on Naissaa-
ren tori, joka tänä vuonna kutsuu ihmi-
siä viettämään aikaansa myös iltatoril-
le.  Uudelle Kohinaohjelmalle mahdolli-
suuden tarjoaa esimerkiksi kirjaston ja 
urheiluhallin välitilaan rakennettu au-
kio. Kirjastoaukiolla ei ole vielä virallis-
ta nimeä. Leikkimielisesti paikkaa kut-
sutaan ”Pöppöstoriksi” hankkeen alul-
lepanijan Matti Pöppösen mukaan. To-
rialueen toimivuutta testataan perjan-
tai-iltana ”lasten kirppis”- tapahtumalla. 

Kohinaohjelmistoon sisältyy kolmi-
senkymmentä sisällöltään ja laajuudel-
taan erilaista tapahtumaa. Kaikille ta-
pahtumille on sertifioitu Kohina-ta-

kuu. Tervetuloa nauttimaan niistä yh-
dessä ja erikseen.

Antti Kolu
Kohinat ry:n puheenjohtaja

Vaajakosken Kohinoiden vuoden 2022 
seinäkalenterin teemana on ”Salvese-
nin aika”. Sahayrittäjä James Edvard 
Ross Salvesen vaikutti Haapakoskel-
la vuosina 1875-1916. Hänen aikaan-
sa kutsutaan yleisesti partuunan ajak-
si.  Patruuna Salvesen omisti Haapa-
koskella kaksi sahaa. Lisäksi hän järjes-
ti paikkakunnalle muun muassa oman 
kaupan ja koulun. Aikalaiskertomusten 

mukaan patruuna yhdessä vaimonsa 
Evan kanssa auttoi ja kannusti monella 
tavoin sahatyöläisten perheitä.  

Seinäkalenteria myydään kohi-
natorilla painokustannusten peittä-
miseksi hintaan 10 €. Kohinoiden jäl-
keen sitä  voi ostaa muun muassa Vaa-
japörssistä, Hippakaupasta, Puttipajal-
ta ja Vaajalasta.

Seinäkalenterin teemana ”Salvesenin aika”

Kohinakalenteri Kohinakalenteri 20222022
40 vuotta 
(1982 – 2021)

Haapakoskea Salvesenin aikaan

Kohinoiden kotisivut ovat uudistuneet. 
Käy katsomassa osoitteessa kohinat.net
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Kohisijan puheenvuoro

Leppälahdesta polkupyörällä 
Vaajakosken rientoihin
Muistot kohinoista alkavat jo nuoruu-
desta, kun piti Leppälahdesta ehdotto-
masti päästä kohinadiskoon, ja ne Lapu-
myllyn tanssit! Silloinhan ei ollut nykyajan 
tekniikkaa, joten perinteinen puskaradio 
pisti sopimaan treffit kavereiden kanssa 
kohinatapahtumiin.  Elämä nuorena pyö-
ri muutenkin Vaajakoskella. Fillarilla pol-
jettiin vaarallisen maantiesillan yli Leppä-
lahdesta. Varsinkin kaukalon reunalla tu-
li kannustettua Vaajakosken Pelikaaneis-
sa pelaavia luokkatovereita. Olikin luon-
nollista oman pojan kanssa jääkiekkoper-
heenä jatkaa Pelikaanit-perheessä ihan 
näihin päiviin asti. Luulin, että Naissaaren 
Näyttämö -perhe olisi ollut pisimpään 
elämässäni mukana, ja yllätyinkin, kun 
aloin muistelemaan olleeni aina mukana 
Vaajakosken Pelikaaneissa. Ensin nuore-
na kaukalon reunalla ja sitten itse aktii-
visesti mukana oman pojan kautta sekä 
edelleen jatkaen mukana pojan lopetet-
tua. Vielä kun saataisiin jääkaukalomme 
katettua, niin jääharrastukset kehittyisivät 
entisestään Vaajakoskella. 

”Jokapaikan höylä”
Oma elämänpolkuni järjestöelämässä 
alkoi Leppälahden Vpk:n nuorisojaos-
tosta. Olin myös mukana Kyllikki Nie-
misen vetämässä pörriäisten ryhmässä, 
mikä oli Kuohun järjestämää lasten toi-
mintaa.  Koripalloakin kävin Terässä tes-
taamassa, kunnes tajusin, ettei tämmöi-
nen hukkapätkä siinä lajissa pärjää. Näin 
vanhemmiten järjestyksenvalvojana on 
tie vienyt eri seuroihin vierailemaan. Pe-
likaanien, Näyttämön ja Kohinoiden li-
säksi olen talkoillut mm. FCV Vaajakos-
ken porukoissa. Nämä kaikki seurat 
ovat omalla tavallaan kasvattaneet ky-
lämme yhteisöllisyyttä. Niillä on ollut 
suuri merkitys myös omassa elämässäni.  
Ymmärrän hyvin Kohinakasteen yhtey-
dessä saamani ”jokapaikan höylä” -nimi-
tyksen. 

 
Arvokasta seuratoimintaa
Seuratoiminta Vaajakoskella on arvokas-
ta ja tiiviin yhteisöllistä. Järjestöissä on 
myös valinnan varaan. Kylältä löytyy mo-
nen lajin urheiluseuroja, kulttuuriyhdis-
tyksiä, kalastus- ja metsästysseura sekä 

poliittisia järjestöjä. Uudet jäsenet ovat 
eri yhteisöihin tervetulleita. Talkoolaisia 
toivotaan ja eri tehtäviin on aina tekijöi-
den tarvetta. Mikä parasta, järjestöihin 
osallistumalla saa uusia ystäviä ja järjes-
töelämä tarjoaa mahdollisuuksia tutus-
tua tarkemmin kotiseudun asioihin. 

Pitkä historia Vaajakosken seudul-
la sukuineen on luonut kestävän ja ke-
hittyvän yhteisön, jossa kaikki kantavat 
kortensa seutumme eteen. Myös mo-
net täällä kasvaneet ovat tuoneet hie-
nosti eri yhteyksissä Vaajakoskea esille. 
Näin ovat tehneet esimerkiksi saliban-
dyssa maailmalla menestyneet Kohosen 
veljekset. 

Tervetuloa talkoilemaan ja mukaan 
eri järjestöihimme. Tehdään yhdessä 
kehittäen ja huolta pitäen Vaajakosken 
seudusta vetonaula Jyväskylälle ja tuo-
daan kohinamuistelot juhlavuotena esil-
le. Ihanaa kesää kaikille, ja onnea Vaaja-
kosken kyläjuhlamme Kohinat!

Paula Rastas
Kohisija

Paula Rastas, vuoden 2020 Kohisija

Vuosi sitten hyvin märäksi kastettuna ja täysin yllätettynä minut valittiin 
”Kohisijaksi”. Kunnia ja vastuu kylämme edustajana pisti miettimään 
mitä kaikkea Vaajakosken seudulla elämän aikana on tullut touhuttua 
ja miten seutu on kehittynyt vuosikymmenien aikana. Kohinavitja on ol-
lut kunniapaikalla esillä olohuoneessa muistuttamassa siitä, mitä vielä 
voisimme eri järjestöjen kautta tehdä kylämme eteen. Valitettavasti näin 
koronavuonna painavaa kohisijavitjaa pääsi harvemmin ulkoiluttamaan 
tilaisuuksiin.

Vaajakosken Pelikaaneilla on juniorikiekkotoimintaa kiekkokoulusta alkaen. Seuran edustusjoukkue pelaa alkavalla kaudella 2. Divisioonaa.
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JYVÄSKYLÄ

IHMISLÄHEISTÄ ASUNTOKAUPPAA 
YLI 35 VUODEN KOKEMUKSELLA.

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

kiinteistövälitykset.

Wanhalla Naulatehtaalla
Design Pylsy Showroom
avoinna la 7.8.-21  klo 10-16
Ajaton vaatemallisto on suunniteltu naisille, 
jotka arvostavat kotimaisuutta, luonnonmateriaaleja 
ja pehmeitä sävyjä.
Tervetuloa!

Konttisentie 8 A2 • 40800 Vaajakoski • 0405444219 • www.designpylsy.fi

Ilmaiset tunnit 
Vaajakosken Kohinoiden aikaan 5.-8.8.2021
TORSTAI 5.8.
11:00  Voimala Basic
16:15  Crosstraining Voima
17:15  Ylävartalotreeni 45’
18:15  Crosstraining Voima
18:00  Bootcamp Ulkotreeni
19:15  Voimala Basic

PERJANTAI 6.8. 
10:00  Booty 30’ + Ylävartalo 30’
16:15  Voimala Basic
17:15  Crosstraining Voima 

LAUANTAI 7.8. 
10:30  Bootcamp sisällä
11:30  Venyttely + rentoutus
10-13 Kehonkoostumusmittauksia ilman ajanvarausta
 hintaan 20€/kpl (norm. 35€)

SUNNUNTAI 8.8.
16:30  Voimala Basic
17:30  Booty + Core 
18:45  Yin Jooga 60’

Tuntien kesto 50’ ellei toisin mainita. 

Voimala Vaajakoski, Tikkutehtaantie 2D, 40800 Vaajakoski. 
Puh. 040 587 9154

ILMAISET
RYHMÄLIIKUNTA-

TUNNIT 

Varaa oma paikkasi 
voimalavki.fi 
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Matti Pöppönen, varapuheenjohtaja.

KOHINATORI JUHLAVUODEN TAPAHTUMA
Koronasta ollaan selviämässä
Vaajakosken Kohinat on ollut korona-
epidemian vallassa vuodesta 2020 al-
kaen. Talvikohinoiden toritapahtuma 
(2020) ei koonnut myyjiä Vaajakoskel-
le, eikä ostajiakaan liikkunut normaaliin 
tapaan. Kesäkohinoiden aikaan korona-
luvut olivat laskusuunnassa ja rajoituk-
sia ei ollut, mutta maskisuositus oli ja 
turvavälejä suositeltiin. Lauantain toril-
la kävi kauppa ja asiakkaita riitti myös 
kaikkiin kohinapäivien tapahtumiin. 
Vuoden 2021 Talvikohinat helmikuulta, 
niin torin kuin ohjelmienkin osalta, jou-
duttiin koronan vuoksi perumaan. Ke-
sää kohti tartuntalukemat ovat laske-
neet ja rokotukset ovat edenneet hy-
vin. Rajoituksia on aloitettu purkamaan 
ja toivottavasti kehitys jatkuu hyvään 
suuntaa.

Torilla tavataan
Vaajakosken Kohinat pidetään tänä 
vuonna neljännen kymmenennen ker-
ran. Ensimmäisissä Kohinoissa 1982 
toria pidettiin yläasteen sisätiloissa ja 

myöhemmin Osuusliike Vaajalan park-
kialueella.  Vaajakosken eri järjestöt 
esittelivät toimintaansa ja samalla piti-
vät myyntipöytää rahoittaakseen omaa 
toimintaansa. Kohinat on tuosta-ajas-
ta muuttunut ohjelman ja keston osal-
ta. Tapahtuma kestää kesällä torstais-
ta sunnuntaihin. Toripäivä Naissaaressa 
on vakiintunut lauantaiksi. Juhlavuoden 
kunniaksi on suunniteltu torialueen jat-
kamista saaren pohjoispäässä. Alueel-
le on tulossa ruokakojuja, musiikkia, 
esityksiä ja reipasta menoa klo 23.00 
saakka.

Tapahtuma-aukio keskustaan
Talvikohinatori on pidetty keskustassa 
parkkipaikalla. Kohinat on tehnyt kau-
pungille esityksen, että kirjaston ja lii-
kuntahallin välinen alue tasattaisiin ja 
siinä olisi mahdollista pitää tapahtumia 
ja kesäaikaan kiertävillä torimyyjillä oli-
si mahdollisuus pysähtyä tiettynä päivä-
nä viikossa myymään tuotteitaan. Kau-
punki on näyttänyt vihreää valoa ja tori-
alue toteutuisi kirjaston ja liikuntahallin 

saneerauksen yhteydessä 2021-23. Vaa-
jakosken keskustan uudistamista ja ra-
kentamista tulee jatkaa. Vanhan terveys-
keskuksen ja väkkärän tilalle suunnitel-
tujen kiinteistöjen, sekä koko keskus-
tan suunnitelmaa tulee viedä eteenpäin. 
Parkkipaikkojen riittävyys huomioiden, 
joka mahdollistaisi isojen urheilukilpai-
lujen- ja tapahtumien järjestämisen. 

Kohinalehti jaetaan elokuun alussa ja 
toivotaan, että tapahtuma voidaan jär-
jestää.

Kiitos kaikille lehteä tukeneille yri-
tyksille ja yhteisölle.

Hyvää Kohina-viikonloppua!
 www.kohinat.net

Kirjaston ja liikuntahallin väliin on tasattu aukio, jota voi käyttää myös torina. Kohinaperjantaina 
(6.8.) alueella järjestetään ”Lasten kirppis” -tapahtuma. Aukion keskellä sijaitsee aurinkokello, jon-
ka kivi on peräisin Varassaaresta. Kiven ovat työstäneet maantiejyräksi 1930 Valdemar Koskinen 
ja Emil Viinikainen.

8.8.  klo 18.30 FCV - Rovaniemi Football Academy
12.8.  klo 18.30 FCV – JJK Jyväskylä
21.8.  klo 17.00 FCV – JBK
11.9.  klo 16.00 FCV – Kemi City FC
25.9.  klo tarkentuu myöh. FCV – SJK Akatemia
16. tai 17.10. klo tarkentuu myöh. FCV – VIFK

FC Vaajakosken kotiottelut syyskaudella
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MAANSIIRTO
SAMPO VALKONEN OY

Vaajakoski, puh. 040-558 3733

Rakennusten ja 
pihojen pohjatyöt

Kirjapaino Ässä Oy
Konttisentie 8, 40800 Vaajakoski

Puh. 010 3200 760
www.kirjapainoassa.fi

Palveleva painotalo
Vaajakoskella

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 -20% 1.-15.8.
- Lastenkirppis - Lastenvaatekauppa -
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Ennennäkemätön 
Robin Hood-esitys 2021!!
Tämän  kantaesityksen olen kirjoitta-
nut syksyllä 2020 vartavasten Naissaa-
rennäyttämölle koska:

Naissaarennäyttämöllä on UPEA po-
rukka ja HUIKEA tekemisen meininki, 
niin näyttämöllä esityksessä, kuin myös 
oheistoiminta esityksen valmistamisek-
si ja käytännön asioiden pyörittäminen 
talkoo työllä sekä VIHREÄ PUISTO jo-
ka... suorastaan räjäyttää tajunnan!

 Viime kesän ”poikkeuskevään” jäl-
keen tapahtui pieni ihme; koronatilan-
ne helpottui, kesän säät olivat ihanteel-
liset ja pystyimme esittämään SAITU-
RI- esityksen turvaohjeistuksella, puo-
lelle katsojapaikoista! Samalla tupsahti 
Naissaaren yleisöennätys! Ihmiset kai-
pasivat teatteria, live-esitystä, kohtaa-
mista, yhteistä viihdyttävää elämystä 
pitkän talven jälkeen!

Enkä voi olla aina nostamassa myös 
paikallisen kulttuurin ja tapahtumien 
arvoa! Yhteisöllisyys, riemukas kohtaa-
minen, vehreä puisto, väliaika kahvit ja 
NE väliaika-makkarat tuovat mahtavia 
HYVINVOINTIVAIKUTUKSIA joita 
Suomen kesä voi tarjota!

 
Kesällä 2021 Anno Domini 
Naissaari valmistautuu Robin 
Hoodin johdolla seikkailuun!
Englantilaisen tarinaperinteen mukaan 
Sherwoodin metsässä Nottinghamin 
kaupungin läheisyydessä noin vuosien 

1100 -1200 hujakoilla eli ja seikkaili lain-
suojaton Robin Fitzooth joka myöhem-
min tunnetaan nimellä Robin Hood!

Hän oli taitava jousiampuja, lainsuoja-
tun, henkipatto joka varasti rikkailta ja 
lahjoitti varoja köyhille. Eri versioita Ro-
bin Hoodin ja iloisten veikkojen seikkai-
luista on lukemattomia määriä; tarinoita, 
balladeja, lauluja, kirjoja, näytelmiä. Myös 
elokuvateollisuus on filmannut useita 
kymmeniä eri versioita tästä Vihreästä 
Varkaasta ja tovereistaan.  

Yletön rikkauksien ahnehtiminen, 
maan omistus, kirkon mielivalta,  kan-
san ankara verotus, sotiminen, kato-
vuodet sekä tautiset ajat olivat epä-
kohtia joita vastaan Robin joukkoineen 
halusi taistella, auttaa ja puolustaa hei-
kompiosaisia.  Aihe kiehtoo ikuisesti!

Kuulin kerran Englannin matkalla-
ni kun ajoimme Sherwoodin liepeil-
lä, että ylhäisiä naisia kiinnosti vaaral-
linen ja villi Robin Hood siinä mää-
rin, että he pynttäytyivät parhaimpiin-
sa, kietoivat käädyt kaulaansa ja koris-
tautuivat koruihinsa, ajatuttivat kärryn-
sä SHERWOODIN metsänhalki ja oi-
kein toivoivat yllätyshyökkäystä! Kieh-
tova sankari tämä Robin Hood ja tie-
tysti Iloiset veikot!

Harva ehkä muistaa miksi Robinis-
ta alunperin tuli etsintäkuulutettu, hen-
kipatto. Miksi Sherwoodin metsästä 
muodostui heille koti ja miksi hän niin 
kovasti vihasi Nottinghamin sheriffiä ja 
hovin yltäkylläistä elämää... 

Tiesitkö sen että PITSIT ja SUOLA 
olivat tuolloin superarvokkaita!??

Esityksestä ehkä selviää myös ”ham-
purilaisen” keksijä sekä suolakeksien 
alkuperä... Ja lemmelääkityksen kanssa 
kannattaa olla tarkkana annostelussa!

Esitys sopinee koko perheelle: nuo-
rimmat katsojat  voivat katsoa turvalli-
sesti tutun aikuisen kanssa. 

Tervetuloa aikahyppäämään Not-
tinghamin kaupunkiin ja Sherwoodin 
metsäleiriin!! 

IHANAA KESÄÄ!! toivottaa RO-
BIN HOOD ja Sherwoodin metsän 
väki- esityksen käsikirjoittaja ja ohjaa-
ja Anneli Karppinen (näyttelijä Jkl kau-
punginteatterissa).

Kuvat Iida Liimatainen

& sherwoodin metsän iloinen väki

Näytökset 9.7.-20.8.2021
lippuvaraus:
www.naissaarennayttamo.net/lippuvaraus

Koko perheen 
iloinen kesäteatteri
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Vaajakosken kirjaston näyttelytilassa 
on elokuun ajan esillä SOK:n entisten 
mainospiirtäjien Kalevi Tegelin (1925-
2007) ja Unto Kohosen (1934-2020) 
taidenäyttely. Kalevi Tegel työsken-
teli SOK:n palveluksessa 1959-1983 
ja Unto Kohonen 1960-luvun alusta 
vuoteen 1984. Vuodet 1984-1998 Ko-
honen toimi makeistehtaan tiloissa it-
senäisenä mainosalan yrittäjänä.

SOK:n Vaajakosken tehtaille perus-
tettiin 1952 taideosasto, jonka tehtä-
vänä oli suunnitella kuvitusta makeis-
pakkauksiin, margariinikääreisiin, tu-
litikkuetiketteihin ja paperipusseihin. 
Ensimmäiset toimitilat sijaitsivat ma-
keistehtaan ylimmässä kerroksessa, 
jossa toimi myös näyteikkunoiden si-
sustuksista vastannut somistamo. Tai-

Vasemmalla SOK:n Vaajakosken tehtaiden keskuskonttorin vahtimestari Pentti Riuttanen sekä mainosgraafikot Unto Kohonen, Matti Louhi ja Kalevi 
Tegel. Kuva 1960-luvulta. 

SOK:n taidegraafikot Unto Kohonen ja Kalevi Tegel
Näyttely kirjastolla 3.-31.8.

Kalevi Tegelin piirros: Näkymä Vaajakosken ylittävältä sillalta 1900 -luvun alussa
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MYYNTIPISTEET:
Vaajapörssi, Huoltopolku 4
Puttipaja, Talsanniementie 1
Hippakauppa, Savonmäentie 3
Optikko Pajula, Vaajakoskentie 123

Vaajakosken ja 
Jyväskylän Maalaiskunnan historiaa

15€ 15€15€ 15€ 15€

10€30€
DVD
15€

deosasto, somistamo ja SOK:n pai-
no muodostivat kokonaisuuden, jon-
ka esimiehenä toimi myyntipäällikkö, 
myöhemmältä nimikkeeltään markki-
nointijohtaja, Pekka Tamminen vuosina 
1951-1980. Mainospäällikkönä, myö-
hemmältä nimikkeeltään mainos- ja 
tiedotuspäällikkönä, Vaajakosken teh-

taille vaikutti 1957-1983 Eero Kont-
tinen. 1960-luvulta 1980-luvun alkuun 
taideosasto sijaitsi SOK:n keskuskont-
torilla. 

Taideosastolla aloitti 1950-luvun 
alussa neljä taiteilijaa, joista tunne-
tuin oli Bror Zetterborg (1925-2001). 
Hän ”keksi” esimerkiksi Panda-mer-

kin. Muita alkuvaiheen taiteilijoita oli-
vat muun muassa P. Antikainen ja Ei-
ne Kauppinen. 1960-luvulla mainos-
graafikkona toimi Matti Louhi (1936-
2020), jonka työtä jatkoi Pekka Rita 
(1941-). Rita työskenteli makeisteh-
taalla 2000-luvun alkuun saakka yh-
dessä Unto Kohosen kanssa. 

Unto Kohosen maalaama maisema
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Puhelun hinta 1,92€/vastattu 
puhelu + 0,25€/10s+pvm/mpm

Lataa ilmainen
JYTAKSI APP 

tai tilaa numerosta
0100 6900!

PAIKALLINEN JA 
LUOTETTAVA TAKSI.

Haapaniementie 1A, 40800 Jyväskylä 
010 820 0800* | www.marine.fi
*Puhelun hinta kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min

Jyväskylä-Pieksämäen rautatie valmis-
tui 1918. Valtion Rautatiet rakensi tuol-
loin Vaajakoskelle sekä asemamiehenta-
lon että asemarakennuksen. Asemamie-
hentalo on ollut pääosin asumiskäytös-
sä. Erinäisten kaavamuutosten jälkeen 
asuminen on kuitenkin asemakaavalla 
kielletty ko rakennuksessa. Rakennuk-
sen säilymisen kannalta asumismahdol-
lisuus olisi kuitenkin ainoa järkevä vaih-
toehto. Kohinat on lähettänyt kaupunki-
rakennelautakunnalle kannanoton, jossa 
se tukee rakennuksen omistajan teke-

Asemamiehentalo asumiskäyttöön

Vasemmalla asemamiehentalo ja oikealla SOK:n 1918 rakentama 
mylly. ”Myllyn varustuksiin kuuluivat kaksi kiviparia, sihti sekä kaura- 
ja ohraryyni koneet” (SOK:n johtokunta 27.11.1917). Mylly purettiin 
1959 SOK:n uuden hallintorakennuksen tontilta.

mää esitystä ase-
makaavan muut-
tamisesta asu-
miskäytön mah-
dollistavaksi. Asia 
on matkalla kau-
punkirakennelau-

takunnan käsittelyyn, josta odotellaan 
myönteistä päätöstä. 

Asemamiehentalo on arvokas raken-
nus, joka kertoo osaltaan paikallises-
ta historiasta. On tärkeää, että säilyttä-
mistä puoltava näkökulma ymmärretään 
myös kaupungin päätöksenteossa. 
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Tätä kirjoittaessa pidän rippikoulua. 
On kiva, kun on taas mahdollisuus pi-
tää ihan tavallisia rippikouluja. Rippi-
koulussa tehdään monenlaisia asioi-
ta,  tutustutaan mm. Raamattuun. Sii-
tä sainkin ajatuksen katsoa, löytyykö 
Raamatusta mitään hakusanoilla Vaaja-
kosken kohinat! Hakusanalla Vaajakos-
ki mitään ei löytynyt. Ei löytynyt myös-
kään sanalla kohinat. Päätin vielä ko-
keilla sanaa kohisee ja sitten osui, yh-
den kerran. Vanhan Testamentin Jere-
mia kirjoittaa oman aikansa maailman 
melskeestä: ”Se kohisee kuin mahta-
va meri, pauhaa kuin kuohuvat aallot”. 
Jaaha, olisiko Vaajakoski sellainen? 

No, kohinoilla ainakin kohisee. Mo-
nella tavalla. Ja kirkon näkökulmas-

Kesäkohinaa kirkolta!
ta kohistaan lauantaina kohinatorilla. 
Lauantai-iltana voi tulla kohisemaan 
Vaajakosken kirkkoon kohinakonsert-
tiin. Siellä esiintyy Duo Lux. Ja sitten 
vielä sunnuntaiaamuna on kohinakirk-
ko Vaajakosken kirkolla. Vaajakosken 
alueseurakunta ja baptistiseurakunta 
järjestävät sen yhteisesti. Tervetuloa 
kohinoille ja myös näihin seurakunnan 
tilaisuuksiin. Hyvää kesän jatkoa ja hy-
vän Jumalan siunausta! Arto Kauppinen, aluekappalainen

Vaajakosken kirkolla 7.8. klo 18: Tunnelmallista musiikkia, unelmia, hämäriä iltoja, valoa ja väre-
jä. Huilun ja kanteleen soljuvia sointeja Heikki Sarmannon ja Astor Piazzollan säveliin muotoilevat 
Sandy Ahjo, huilu sekä laulu ja Marja Nevankallio, konserttikantele
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KOHINAOHJELMA 2021
Ohjelmat toteutuvat mikäli yleisömääriin liittyvät rajoitukset eivät ole esteenä
Torstai 5.8.
10-16 Avoimet ovet Naulatehtaalla
 • kirjansitomo Tomi Lappalainen, käynti tehdasrakennuksen takaa
12-17 SOK:n Vaajakosken tehtaiden taidegraafikot Unto Kohonen ja Kalevi Tegel, näyttely kirjastolla
12-18 Unelmia äärellä veden, taideharrastajien näyttely Vanhalla Voimalalla
18-20  Keskustelutilaisuus Vaajakosken keskusta-alueen kehittämisestä Urheilutalolla
 Alustavat puheenvuorot Jyväskylän kaupungin asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho ja 
 liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal.
19-21 Kesäteatteria Naissaaressa, Naissaaren Näyttämö:
 Robin Hood, ohjaus Anneli Karppinen, liput 15 €/ 8 €

Perjantai 6.8.
10-18 Puttipajan Pihatori, Talsanniementie 1
10-16 Avoimet ovet Naulatehtaalla
 • kirjansitomo Tomi Lappalainen
11-22 Naissaaren Koskenhengessä herkut, hörpyt ja hengähdyshetket
12-17 SOK:n Vaajakosken tehtaiden taidegraafikot Unto Kohonen ja Kalevi Tegel, näyttely kirjastolla
12-18 Unelmia äärellä veden, taideharrastajien näyttely Vanhalla Voimalalla
15-20 Lastenkirppis toriaukiolla kirjaston ja liikuntahallin välissä. Koko perheen tapahtuma. 
 Ilmaiset myyntipaikat. Myyjillä omat pöydät tai peitot. 
 Ilmoittautuminen: kauppa@hippakauppa.fi tai 045 187 5717. 
 Urheiluseurat esittäytyvät 
 klo 15-17 kirjaston teltalla uutuuskirjojen esittelyä ja arvonta
 LILLIJUNAN kiertoajeluja, lähtö toriaukiolta, lippu 4 € 
18-20 LähiTapiola-olympialaiset urheilukentällä
 Järjestää urheiluseurat ja Kohinat yhteistyössä
18-20 Ilveksen jäljillä - retki Koskenvuorelle, järjestää Ilveskeskus ry, 
 ennakkoilmoittautuminen 041 313 0525 (kuusi osallistujaa)
19-21 Kesäteatteria Naissaaressa, Naissaaren Näyttämö:
 Robin Hood, ohjaus Anneli Karppinen, liput 15 €/ 8 €

20-24 Iltamat urheilutalolla
 Esiintyjiä: Ismo Puhakka, Sini Pajunen & Tuomas Paukku, Pietaripoika, Keskiselkä. 
 Ovet aukeavat klo 19. Liput 10 €
21 - Kohinakaraoke-kilpailu Bar Osastolla 

Lauantai 7.8.
9-10 Päijänne-Risteilyt Hilden! m/s Suomen Suvi kuljettaa Jyväskylän satamasta Kohinoihin
 Hinnat: aikuiset 15 €, lapset alle 12 vuotta 7,5 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
 Satamassa oltava klo 8.45
10-18 Wanhan Naulatehtaan Avoimet ovet 
 • Design Pylsyn ja Minnas Bakes´n putiikkien Outlet-myynti (Ovi A2)
 • kirjansitomo Tomi Lappalainen, käynti tehdasrakennuksen takaa
10-16 Puttipajan pihatori, Talsaniementie 1

10-20 Kohinatori Naissaaressa
10-15 Kohinabussi kuljettaa ihmisiä nonstoppina ilmaiseksi keskustan ja Naissaaren välillä
11-22 Naissaaren Koskenhengessä herkut, hörpyt ja hengähdyshetket
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VAAJAKOSKEN
KOHINAT RY
kiittää kannattajiaan 

 Näyttämöllä tapahtuu:
12 Keski-Suomen Kotiseutulaulu
 kohinapuhe kaupunginjohtaja Timo Koivisto
 Vaajakosken Kohisijan kaste
 
 Lapsille ja lapsenmielisille:
10-15 Poniajelua ja -ratsastusta, järjestää Iida Kuusela, kierroksen hinta 2 €.   
10-18 Piirrä Kohina. Naissaaren huvimajasta löydät välineet. Ripusta taideteos 
 huvimajaan roikkumaan kaikkien iloksi. Julkaistaan Kohinoiden facebook-tapahtumasivuilla. 
10-18 Suunnistusrata Naissaaren polulla! Löydätkö kaikki ympäri Naissaarta piiloutuneet eläimet.  
 Kartan saa Katsomolta. Palkinnot tarjoaa Panda. Ilmainen!
10-18  Pellen mahtavat makuhattarat ja onnenpyörä. Mukana myös ilmainen pomppulinna (Pomput.com) 
12-15 Jyvässeudun 4H-yhdistyksen ohjatut lyhyet keppariretket puolen tunnin välein, tasalta 
 ja puolelta. Kokoontuminen katsomon edessä. Otathan oman kepparin mukaan!’’.  Ilmainen! 
14-16 Kasvomaalausta katsomon tuntumassa. Elina Bad Eggs Tattoo.  Ilmainen! 

14-23 Matsibarin kesäterassi Naissaaren kärjessä
 Livemusiikkia: Remastered, Viimeinen kevät ja Voodoo.
15-18 Kohinaminigolf-kilpailu Hutungissa pelikierros puoleen hintaan. Paras palkitaan. 
18-19 Duo Lux: Välke - varjoista valoon, konsertti kirkolla. Liput 5 €.
 Heikki Sarmannon ja Astor Piazzollan musiikkia
 Sandy Ahjo, huilu ja laulu sekä Marja Nevankallio, konserttikantele
19-20 Päijänne-Risteilyt Hilden! m/s Suomen Suvi kuljettaa Kohinoista Jyväskylän satamaan
 Hinnat: aikuiset 15 €, lapset alle 12 vuotta 7,5 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
 Satamassa oltava klo 18.45.

Sunnuntai 8.8.
10-12 Kohinajumalanpalvelus Vaajakosken kirkossa: pastori Arto Kauppinen, 
 saarna Marko Hämäläinen baptistiseurakunta, kanttori Eveliina Modinos, 
 musiikkia baptistiseurakunnan Gosbelryhmä
11-22 Naissaaren Koskenhengessä herkut, hörpyt ja hengähdyshetket
12-18 Unelmia äärellä veden, taideharrastajien näyttely Vanhalla Voimalalla
12-14 Frisbeegolf-kilpailut Uimalanniemen kentällä, järjestää Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry
12-14 Ilveksen jäljillä - retki Koskenvuorelle, järjestää Ilveskeskus ry, 
 ennakkoilmoittautuminen 041 313 0525 (kuusi osallistujaa)
12-16  Puttipajan pihatori, Talsanniementie 1
13-15&18-20  Kesäteatteria Naissaaressa, Naissaaren Näyttämö: 
 Robin Hood, ohjaus Anneli Karppinen, liput 15 €/ 8 €
15-17 Kesäkohinoita juhlittu jo 40 kertaa (1982-2021), 
 elokuvatilaisuus Urheilutalolla
 • Vaajakosken arkipäivää (13,5 min) 1961 
 Suunnittelu Eero Konttinen ja Eero Aarniemi, 
 tuotanto Suomi-Filmi Oy, ohjaus Niilo Heino
 • Tehtaissa puu muotoutuu (13,5 min) 1961
 Käsikirjoitus ja suunnittelu Eero Konttinen, 
 tuotanto Suomi-Filmi Oy, ohjaus Niilo Heino
 • Kohinahistoriaa (60 min), 2021
 Esa Simpasen työstämä elokuvakooste 
 Kohinatapahtumista vuosien varrelta
18.30-21 Jalkapallo-ottelu urheilukentällä 
 FCV-Vaajakoski – Rovaniemen Palloseura II 
 Liput: 10 €/ 8 €
   Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään
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Ensimmäisten Vaajakosken Kohinoi-
den suunnittelu aloitettiin 1981 työ-
nimellä Vaajakoski –päivät. Tavoitteena 
oli synnyttää Vaajakoskelle tapahtuma, 
jonka järjestelyihin kaikki halukkaat 
paikkakunnan järjestöt voisivat osallis-
tua. Suunnittelevaan kokoukseen maa-
liskuussa 1982 osallistui 23:n järjes-
tön edustajat. Ensimmäiseen hallituk-
seen valittiin Tauno Penttinen puheen-
johtajaksi, Antti Kolu sihteeriksi ja hal-
lituksen muiksi jäseniksi Inkeri Raunio, 
Hannu Turunen, Liisa Poikolainen, Erk-
ki Ikkelä-Koski, Alpo Laukkanen ja Or-
vo Solonen. 

Paikallislehdessä, Jyväskylän Maa-
laiskunta Uutisissa, kerrottiin perusta-
vasta kokouksesta seuraavaa: Vaajakos-
kella on järjestetty 1920-luvulta lähtien 
suosittuja palokuntajuhlia. Juhlaperinteen 
kehittämiseksi oltiin luomassa uudenlais-
ta tapahtumaa, jonka järjestelyissä palo-
kunta olisi järjestö muiden joukossa. ”Päi-
vät onnistuvat, jos nyt puhallamme yh-
teen hiileen. Tämä on kiinni kaikkien yh-
teisestä aktiivisuudesta”, totesi tapah-
tuman suunnittelua pohjustanut Tauno 
Penttinen alustuksessaan. Kaikki kokouk-
sen osanottajat olivat yksimielisiä päivien 
tarpeellisuudesta ja tärkeydestä vahvan 
kotiseutuhengen luojana.

Nimi, tunnus ja tunnussävelmä
Uuden kotiseututapahtuman nimestä 
järjestettiin kilpailu. Parhaaksi valittiin 
Maria Laakkosen ehdotus Vaajakos-

Vaajakosken Kohinat 40 vuotta
Tästä se alkoi

ken Kohinat, joka oli käytössä jo en-
simmäisessä tapahtumassa. Oman lo-
gon Kohinoille suunnitteli Vesa Lairio. 
Myöhemmin Kohinoille valittiin tun-
nussävellykseksi Veikko Ruuhilahden 
säveltämä ”Vaajakoski valssi”.

Ensimmäisten Kohinoiden 
ohjelmistoa
Ensimmäiset kohinajuhlat aloitettiin 
perjantaina juhlakulkueella Patruu-
na-ravintolan takapihalta urheiluken-
tälle. Kulkueessa oli mukana muun 
muassa kolme hevosta kiesirattaineen. 

Vaajakosken vpk:n palomiehet, Heikki Viita (vas.) ja Eero Laitinen, uittivat vuoden -84 Kohisijan 
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Hannu Turusen johdolla.

Pauli Koskisen suunnittelema muistomerkki on mustaan graniittiin kiinnitetty pronssinen laatta, 
jossa on Salvesenin kasvot ja sahaustoimintaa esittävä symboli, sirkkelin terä sahaamassa lank-
kua. Kunnallisneuvos Arvo Ahonen piti juhlapuheen ja airueina seisovat palomiehet Pasi Penttinen, 
(vasemmalla) ja Esa Simpanen.

14



Avauspuheen piti kunnanjohtaja Tar-
mo Meijanen, ja ensimmäiseksi kohi-
sijaksi kastettiin hälytysmestari Tauno 
Penttinen. Yleisöä avajaisissa oli puoli-
sentoista tuhatta henkeä.  Iltaa jatket-
tiin urheilutalolla teatteri-iltamilla ja 
tansseilla. Ohjelmaa olivat järjestäneet 
Vaajakosken peruskoulun yläasteen 
harrastuspiirit, Oravasaaren Nuoriso-
seura ja Vaajakosken työväenyhdistyk-
sen ohjelmaryhmä. Tanssiorkesterina 
toimi Pentti Huikon yhtye. 

Lauantaina pidettiin näyttely yläas-
teella, jossa esittäytyivät taiteenhar-
rastajat ja järjestöt toimintojaan esi-
tellen. Kylän keskustassa järjestetyn 
toripäivän ohjelmaan kuului lasku-
varjohyppääjien laskeutuminen juh-
la-alueelle, nukketeatteria, pelimanni-
soittoa, naisvoimistelua ja kuorolau-
lua. Kuohun ja Vapan mimmit otteli-
vat jalkapallossa urheilukentällä. Ui-
malanniemessä järjestettiin Koski-
rock, jossa musisoivat vaajakoskelai-
set Band Aid ja Helens Hospital, Tor-
stai 6.12.1917, jyväskyläläinen STT-yh-
tye sekä Bluesound etelä-Suomesta. 
Torstai-yhtyeen laulusolisti Jouko Mä-
enpää oli yksi rock-tapahtuman pää-
järjestäjistä.  Lauantaina pääsi vesibus-
silla Savutuvan Apajalle ja Palokunnan 
kentällä laulettiin yhdessä Vaajan Lau-
lun ja Keski-Suomen Reserviläisjärjes-
töjen soittokunnan säestämänä. Palo-
kunnan tansseissa Lapumyllyllä esiintyi 
jälleen Pentti Huikon yhtye.

Sunnuntai alkoi Kanavuoren luonto-
polun avajaisilla ja Juhlajumalanpalve-
luksella. Perinteisiä palokuntajuhlia vie-
tettiin iltapäivällä paraateineen ja ohjel-
manumeroineen. Mukana olivat muun 
muassa Sambaryhmä Sambaluna ja 
Oravasaaren Puhaltajat. Virralla soudet-
tiin kilpaa, köyttä vedettiin ja näytöksiä 
oli monenlaisia. Kilpailujen mottona oli 
lause ”Mies se on hävinnytkin!”  Illan 
kirkkokonsertissa esiintyi baritonitor-
ven soittaja Ilmari Rautiainen ja urku-
ri Erkki Raiski. Kohinat päättyivät sun-
nuntai-illan tanssiaisiin Liekkilässä.

Vaajakoskelaiset ottivat 
tapahtuman omakseen
Yleisöä ensimmäisissä Kohinoissa oli 
paljon ja yleisesti juhlaperinteelle toi-

vottiin jatkoa.  Suur-Jyväskylä –lehdes-
sä arvioitiin juhlia seuraavasti: Viime vii-
kon vaihteen Vaajakosken Kohinat osoit-
tautuivat hyvin järjestetyiksi ja sopivasti 
sisäänlämmitetyiksi kotiseutujuhliksi. 

Kohinatapahtuman ohjelmarun-
ko vuosiksi eteenpäin muotoutui he-
ti ensimmäisissä Kohinoissa. Tori ja to-
riohjelma, tanssit sekä perjantai- et-
tä lauantai-iltaisin, palokunnan juhlat, 
rock-konsertti ja lastenohjelma tois-
tuivat vuodesta toiseen.  Myös ainut-
laatuisia vuosittaisia tapahtumia jär-
jestettiin 1980-luvulla. Mieleenpainu-
via olivat muun muassa tasokkaat tuk-
kilaiskisat Vaajan Virrassa ja maailman 
pisimmän yhtenäisen paloletkun ra-
kentaminen Leppälahden Kaivovedel-
tä Vaajanvirtaan. Tempauksella haluttiin 
antaa vauhtia suunnitteilla olleelle Kei-
tele-Päijänne -kanavalle. 

Muutoksia vuosien varrella
Vuosikymmenien aikana Kohinoiden 
ohjelmistossa on tapahtunut myös 
muutoksia. Aiemmin toimelias Vaaja-
kosken VPK on vetäytynyt isojen ta-
pahtumien järjestelyistä ja muun 

muassa suositut Lapumyllyn tans-
sit ovat jääneet muistojen joukkoon. 
Nuorten tapahtumat ovat myös ol-
leet hieman hakusassa. Toisaalta Ko-
hinoiden järjestelyihin on tullut mu-
kaan uusia toimijoita ja toimintoja ku-
ten esimerkiksi Palloilukeskus Hutun-
gin Kohinaminigolf-kilpailut, Jyväskylän 
Liitokiekkoilijoiden Frisbeegolf-kilpai-
lut ja Naulatehtaan Voimalan ryhmä-
liikuntatunnit. Lillijunasta puhumatta-
kaan.  

Puheenjohtajat
Kohinoiden puheenjohtajina ovat toi-
mineet Tauno Penttinen (1982-1983), 
Hannu Turunen (1984-1985), Al-
po Laukkanen (1986-1987), Lea Jos-
kitt (1988), Voitto Hulden (1989), Eino 
Hentunen (1990-1995), Veikko Parta-
nen (1996), Simo Mäkelä (1997-2001), 
Anneli Puskala (2002-2008), Jarmo 
Minkkinen (2009-2017) ja Antti Kolu 
(2018-). Matti Pöppönen aloitti Kohi-
noiden varapuheenjohtajana 1990-lu-
vun alussa ja jatkaa tehtävässä edelleen. 
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Kuljetus H & P Peltonen Oy
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 eloa!
www.vaajakoskenkuntohoito.fi

Suoravastaanotolle ajanvaraus myös netissä

Täyden palvelun tilitoimisto 

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

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

Vaajakosken Urheilutalo

www.siivoussihveli.fi

Puusepänliike 

LAMPIKALUSTE
Keittiökalusteet ja 

ovien vaihdot mittatilauksesta.

Kari Saksa
Sulunperä 21 • 40800 Vaajakoski • Puh. 050-566 2591

OMPELIMO IRINA
Huoltopolku 4, 40800 Vaajakoski
Puh. 044 284 7000

• mittatilaustyöt • korjaustyöt • tekstiiliompelua

VÄRIKKÄÄT 
PELLAVA-ASUSTEET helviepuoti.fi

OMPELUPALVELUA 
VAAJAKOSKELLA

heli.turunen@helvie.fi     
www.helvie.fi
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Kohinakahville pääsee Naissaaren 
näyttämön vieressä. Kahvin kera on 
tarjolla monenlaisia leivonnaisia. Suu-
ren suosion on saavuttanut myös 
maukkaat muurinpohjaletut. Vaajakos-
ken baptistiseurakunnan lähetysmyyn-
titeltalla hinnatkin ovat kohtuulliset. 
Paikasta on viime vuosina tullut Vaa-
jakosken kohisijan virallinen kahvittaja.

Perinteinen tuote lähetysmyyntitel-
talla on vuosikymmenet ollut Kesäran-
nan maauunissa paistetut rieskat. Niitä 
on tänä vuonnakin valmistauduttu pais-
tamaan talkoilla 80-100 kpl. Aikaisem-

pina vuosina rieskat loppuivat kesken, 
mutta kun välillä ei pystytty niitä teke-
mään tunnettuus hiipui. Nyt se on jäl-
leen tullut tutuksi. Rieskan erikoisuute-
na on perinteinen maku.

Lähetysmyyntiteltan kaikki työt teh-
dään talkoilla. Tuotoilla tuetaan seura-
kunnan lähetyskohteita, joita ovat pas-
tori Emmanuel Koum Kamerunissa, 
vaajakoskelainen Wycliffe lähetysjär-
jestön työntekijä Timo Elo sekä Piis-
pa M Jacob GTSSS INTIA:n toiminta.

Emmanuel Koum tuli 1990-luvun 
alussa Vaajakoskelle lähetysvaihtoper-

Kahvia ja muurinpohjalettuja
Lähetysmyyntiteltta sijaitsee Kohinoissa Pitkän pytingin tien varressa lähellä näyttämöä.

heeksi, jonka tarkoituksena oli tutus-
tua suomalaiseen seurakuntatyöhön. 
Sitten ilmeni, että hänen halunsa oli 
kouluttautua pastoriksi. Kun se ei tääl-
lä onnistunut hänelle tuettiin teologi-
an opiskelu Doualan yliopistossa. Val-
mistuttuaan pastoriksi hän on perus-
tanut Doulaan uuden baptistiseura-
kunnan, jolle on rakennettu oma kirk-
ko.

Viime vuosina Emmanuel on aloit-
tanut narkomaanien avustustyön, toi-
mittanut ruokaa ja hygienia tarvikkei-
ta vankiloihin ja tänä vuonna aloitta-
nut köyhien orpokotien avustamisen. 
Hänen toimestaan lapsille järjestettiin 
lääkärintarkastukset ja lääkkeitä.

Timo Elo on perheineen toimi-
nut Papua-Uusi-Guinealla Wycliffien 
raamatunkäännöstyössä ja Keski-Aa-
siassa järjestön avustustyössä toteut-
taen mm. alueen eri maiden seurakun-
tien suuria yhteistyöseminaareja. Tänä 
vuonna hän on toiminut Suomen Wy-
cliffien vt toiminnanjohtajana. Piispa M 
Jacobin järjestössä on useita orpoko-
teja, joissa on yli 4000 lasta. Lisäksi he 
avustavat leskiä ja eri kylillä kiertäviä 
pastoreita. Uusimpana tavoitteena on 
rakentaa köyhille sairaala.

Matti Mantsinen

Kahvila-Ravintola VesilinnaKahvila-Ravintola Vesilinna
palvelee ystävällisesti Jyväskylän Harjullapalvelee ystävällisesti Jyväskylän Harjulla

Sipisen Ravintolapalvelut OySipisen Ravintolapalvelut Oy
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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 !

Täyden palvelun AD-Autokorjaamo !

Savonmäentie 14
www.baptisti.fi/vaajakoski

Kesällä  JP
Su. klo 18

Syyskuusta  Su. klo 11

Panda Tehtaanmyymälä / 
Panda Factory Shop
Ma-Pe / Mon-Fri   9.00-20.00
La / Sat                9.00-18.00
                            1 .00-18.00

Osoite/Address: 
Asematie 2, 

40800 Vaajakoski 
www.panda.fi

T ERVET ULOA! WELCOME!

joulu,kesä,heinä ja elokuu))Su / Sun 1

VAAJAKOSKENTIE 123, PUH. 014-665 330
VAAJAKOSKI

www.optikkopajula.fi

ILO PALVELLAILO PALVELLA

Vaajakoskentie 123, Puh. 014-665 330, Vaajakoski, www.optikkopajula.fi

Silmälääkäri Irma Onalin vastaanotto
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Vaajakosken Kuohu perustettiin 1930 
jatkamaan aikaisemmilla vuosikym-
menillä toimineiden urheiluseurojen 
Jyryn ja Jyskeen toimintaa. Kuohus-
ta muodostui monitoimiseura, jon-
ka lajivalikoimaan on vuosikymmeni-
en varrella kuulunut kymmeniä lajeja. 
Kuohun urheilijat ovat myös menesty-
neet. Kansallisen tason mestaruuksia 
on saavutettu erityisesti painissa. Tällä 
hetkellä lajivalikoimaan kuuluvat kes-
tävyysjuoksu, paini, voimistelu ja tanssi 
sekä senioritoiminta.

Vaajakosken Kuohu onnittelee Vaa-
jakosken Kohinoita, joka on jo 40 vuo-
den ajan yhdessä paikkakunnan yh-
teisöjen ja yritysten kanssa järjestä-
nyt koko kylän kesätapahtumia. Kohi-
nat on erinomaisella tavalla jatkanut 
1920-luvulta 1970-luvun alkuun järjes-
tettyjen palokuntajuhlien perinnettä.    

Toivotamme Kohinoille pitkää ikää 
ja innostavaa toimintaa. Kuohu haluaa 
jatkossakin osallistua paikkakuntalais-
ten yhteisen kotiseututapahtuman to-
teutukseen.

90-vuotiaan Kuohun onnittelut 
40-vuotiaalle Kohinoille

Paini

KestävyysjuoksuVoimistelu ja tanssi

Seniorit Voimistelu ja tanssi
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Vaajakosken teollisuustalon varjoissa majapaikkaansa 
pitävä Remastered on erittäin suosittu viihdyttäjä niin 
häissä, synttäreillä kuin pikkujouluissakin ympäri Suo-
men. Nyt tarjolla oleva keikka on harvinaista herkkua, 
sillä bändi ei juurikaan näyttäydy julkisilla keikoilla. 

Kohinoiden iltatorilla 7.8. esiintyvät yhtyeet

Modernia suomirokkia, perinteitä kunnioittaen, kovalla 
meiningillä höystettynä. Enjoy!

Kohinailtamien 6.8. esiintyjiä

Ismo Puhakka
Muuan Miehen keulahahmo Isse soittaa akustisen 
folk-keikan. Luvassa tuttuja muumis-biisejä ja uutta tuo-
tantoa, lovea, tyhjyyttä ja avaruus-karhukaisia.

Sini Pajunen & Tuomas Paukku Duo
Tummasävyiseksi ja bluesahtavan rosoiseksi luonnehdittu 
laulaja Sini Pajunen tulkitsee pop-, soul-, jazz- sekä iskelmä-
musiikin klassikkokappaleita jazz kitaristi Tuomas Paukun 
säestämänä. Luvassa on värikäs kattaus herkkää tunnel-
mointia ja räväkkää revittelyä!

Pietaripoika
Pietaripoika #Ryttyläcity on Pietari Kiviharjun (Pietarin 
spektaakkeli) viimeisin räppiprojekti. Tuottaja Koksukoon 
(KC/MD Mafia, Eevil Stöö) biitteihin kirjoitetut biisit keskit-
tyvät Pietaripojan lapsuuteen 80-luvulla Ryttylän kylässä.

Keskiselkä
Viisihenkinen laulu- ja soitinyhtye Keskiselkä tarjoilee sinisiä 
tunnelmia Järvi-Suomen sydämestä.

Suomirokkia Jyväskylästä uudella asenteella, nyanssien 
ja nuottien rikkautta, lauseiden ja sanojen merkityksel-
lisyyttä, bändin kokonaiskemiaa, ja rakkautta musiikkiin.
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Lasten 
LähiTapiola-olympialaiset

Vaajakosken urheilukentällä perjantaina 6.8. klo 18.00

Kaikille osanottajille tullaan jakamaan kunniakirjat ja kolme parasta palkitaan sarjoittain.

Sarjat ja lajiohjelma: 16-17 syntyneet tytöt ja pojat
 14-15 syntyneet tytöt ja pojat
 12-13 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 ja Kohinat

Terveyshelppi on turvanasi 
joka päivä klo 7-23
TerveysHelpin avulla saat yhteyden terveydenhoidon 
ammattilaisiin, korvausasiasi vireille sekä ohjauksen 
hoitoon – joko välittömästi etälääkärille tai 
eteenpäin perinteiselle vastaanotolle. 

Jos sinulla on LähiTapiolan henkilövakuutus, 
palvelumme on jo käytössäsi. 

Lataa TerveysHelppi ilmaiseksi sovelluskaupasta!

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy, 
henkilövakuutukset: LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. 

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

www.puttipaja.fi

PUTTIPAJAN 
KYNTTILÄKASSI

39e

-60%
JOPA

-70%

Paljon alennustuotteita 
ja tasarahatarjouksia!

PIHATORI 
TEHTAANMYYMÄLÄN 
PIHALLA KOHINOIDEN 

AIKANA PE-SU
-50%
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Liikuntapääkaupunki 

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

JVA:n kohteissa ulottuvillasi ovat hyvät palvelut ja 
liikuntamahdollisuudet, sujuvat liikenneyhteydet 
sekä mutkaton matka virkistymään alueen 
hienoille luontopoluille ja rannoille.

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

Viihtyisää ja vaivatonta 
vuokra-asumista  
Vaajakoskella

www.jva.fi
Kurkkaa vapaat kohteemme:

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

Kuva: Päivö Laukkala

Kuva: Heidi Lehto

Kuva: Heidi Lehto

Kuva: Heidi Lehto
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Jyväskylän liikuntaolosuhteiden kehittä-
misohjelmassa (2022-2030) ovat muka-
na Vaajakosken alueelta liikuntahallin pe-
ruskorjaus, liikuntapuiston kehittäminen 
sekä Wellamon uimahallin peruskorja-
us. Kaupunginhallitus hyväksyi Vaajakos-
ken kirjasto/liikuntarakennuksen perus-
korjauksen hankesuunnitelman maalis-
kuussa. Rakentamistyöt toteutetaan al-
kukesästä 2022 alkaen vaiheittain si-

Vaajakosken keskustan kehittämissuunnitelmista järjestetään 5.8. klo 18 urheilutalolla keskustelutilaisuus. 
Alustamaan aiheesta tulevat kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho ja liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal.

Vaajakosken keskustan kehittäminen

Jyväskylän kaupunginvaltuusto teki jou-
lukuussa 2008 juhlapäätöksen yleisen 
arkkitehtuurikilpailun järjestämises-
tä Vaajakosken keskusta-alueelle. Kil-
pailulla juhlistettiin vuoden 2009 alus-
sa kuntien yhdistyessä syntynyttä uut-
ta Jyväskylää. Kilpailun tarkoitukse-
na oli parantaa Vaajakosken keskustan 
elinvoimaisuutta asumista lisäämällä se-
kä vahvistaa viihtyisän ja monipuolisen 
osakeskuksen kehittymistä. Kilpailulla 

Vaajakosken keskusta-alueen suunnittelusta ja toteutuksesta
haettiin kaupunkikuvallisin keinoin rat-
kaisuja asuin- ja työpaikkarakentami-
sen määrälle ja sijoittumiselle. Kilpailun 
voitti ehdotus Viilto.

Kilpailun jälkeen on aivan Vaajakos-
ken ydinkeskustan alueelle laadittu vii-
si asemakaavan muutosta, joista viimei-
simpänä Väkkärän asemakaavamuu-
tos. Asemakaavan muutoksilla on kaa-
voitettu tavanomaista asumista, palve-
luasumista ja kauppa. Sampoharjun ter-

Vaajakosken liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelmat
ten, että koko hanke valmistuu vuoden 
2023 aikana. Liikuntarakennuksen tiloilla 
on korkea käyttöaste, joten niiden käyt-
tötarkoitusta ei ole tarkoitus suures-
ti muuttaa. Tilojen toiminnallisuutta on 
tärkeää kehittää joidenkin tilojen sijoit-
telumuutoksilla, saniteettitilojen muu-
toksilla sekä yläkerran kulkuyhteyksien 
parantamisella. Liikuntapuiston kehittä-
mistarpeet tullaan tarkastelemaan oma-

na kokonaisuutena huomioiden liikunta-
paikkojen peruskorjaustarpeet. Liikun-
tapuiston keskeinen sijainti Vaajakosken 
keskustassa antaa mahdollisuuden laa-
jempaan yhdyskuntasuunnitteluun, jos-
sa otetaan huomioon alueen paikallinen 
väestöpohja ja sen mukanaan tuomat lii-
kuntapalveluiden tarpeet.  

Anna-Leena Sahindal 
Liikuntajohtaja

veysasema ja asuinkortteli sekä Ur-
heilutien varren uusi kauppa- ja asuin-
kortteli on toteutettu, muut hank-
keet odottavat vielä toteutumista. Näi-
tä aiemmin kaavoitettiin ja rakennet-
tiin Leppävedentien eteläpuolelle ko-
konaan uusi kauppakeskus, jonne en-
nen keskustassa sijainneen Vaajalan toi-
minta siirtyi.

  Reijo Teivaistenaho
Asemakaava-arkkitehti

Ote arkkitehtikilpailun voittaneesta Viilto-ehdotuksesta
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#elämänenergiaa
SEURAA MEITÄ

Meille on sydämen asia olla mukana tässä tärkeässä työssä, 
tukemassa paikallisen hyvinvoinnin edistämistä. Yhteistyö- 
kumppaneitamme ovat muun muassa Kirittäret ja Jyväskylän 
Kenttäurheilijat. Haluamme osaltamme lisätä elämän energiaa 
niin urheiluseuroille ja harrastajille kuin myös yleisölle ja yhteis- 
työkumppaneille. Teette tärkeää työtä, jossa on ilo olla mukana.

Tiesitkö, että Vaajakosken voimalaitos tuottaa asiakkaillemme 
100 % uusiutuvaa vesisähköä? Jos sinä haluat tukea ympäristöä 
ja olla sähkösopimusvalinnallasi esimerkiksi edistämässä uhan- 
alaisten järvilohikantojen elvyttämistä, valitse Lumme Energian 
Eko Lumme Vesi -sähkösopimus osoitteessa: 
www.lumme-energia.fi/sahkosopimus/eko-lumme-vesi

PARHAAT ELÄMYKSET 
OVAT AIDOSTI LÄHELLÄ  

Näitä elämyksiä tarjoavat esimerkiksi 
paikalliset yhdistykset ja urheiluseurat.




