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Kansikuva: Kaapro

41. kerran järjestettävien Vaajakos-
ken Kohinoiden tapahtumat levittäy-
tyvät perinteiseen tapaan eri puolille 
Vaajakoskea. Mukana on lukuisa jouk-
ko yhteisöjä ja yrittäjiä. Vaajakoskelaisil-
la ja vierailijoilla on oivallinen tilaisuus 
tutustua paikalliseen kulttuuriin ja pal-
velutarjontaan.

Jyväskylän kaupungin järjestämässä 
kyläillassa (to 11.8.) keskustellaan Vaa-
jakosken kehittämisestä. Isoja aihei-
ta ovat muun muassa keskusta-alueen 
rakentaminen ja ohitustien valmistelut. 
Esillä tulee olemaan myös monia muita 
hankkeita, joiden jalostamiseen tarvi-
taan kyläläisten mielipiteitä. Kohinat on 
ollut viimeisen vuoden aikana muka-
na ideoimassa Juhani Saksan Vaajakos-
ken monumentti -taideteoksien sijoit-
tamista ns. palokunnan puistoon ja esit-

Taas kohistaan

Tukinuitto Haapakoskessa muodostui 
merkittäväksi liiketoiminnaksi 1870-lu-
vulla, jolloin sahatoiminta laajeni ja Ky-
mijoki otettiin Päijänteen alueen tukki-
puiden uittoväyläksi. Tukit uitettiin Haa-
pakosken lävitse irrallisina ja virran ala-
puolella erottelutyömaalla kunkin yhti-
ön puut koottiin jälleen yhteisiin laut-
toihin. Tukit uitettiin avolauttoina vuo-
teen 1893 saakka, jonka jälkeen siirryt-
tiin nippu-uittoon. Kauimmaiset sahat, 
joihin tukkeja uitettiin, sijaitsivat Kymi-

joen suulla. Tukin matka metsästä sahal-
le saattoi kestää jopa useamman vuo-
den. Varppaukseen Päijänteen päästä 
päähän kului aikaa koko kesä. Osasta 
tukkipuita tehtiin Haapakosken sahoil-
la lautoja. Haapatukkeja uitettiin SOK:n 
tulitikkutehtaan raaka-aineeksi. Erotte-
lutyömaa lopetettiin 1960-luvun puo-
livälissä, jolloin puiden kuljettamisesta 
maitse oli tullut vesikuljetuksia edulli-
sempi vaihtoehto.

tämässä kaupungille Naissaaren näyttä-
mön katsomon rakenteiden kunnosta-
mista. Niidenkin osalta odotetaan kes-
kustelua ja myönteisiä päätöksiä.  

Tervetuloa Kohisemaan! 
Antti Kolu

Puheenjohtaja

Kesäkuun kalenterikuva. Naisten tehtävänä oli muun muassa ohjailla eroteltuja tukkeja 
niputuskoneita kohden.

Kohinakalenteri 2023 - Tukinuittoa Haapakoskessa
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 Kohisijan kokemuksia

Jehu joukkue 1980-luvun alkupuolella. Kuvassa Tauno Penttinen, Reijo Teperi, Markku Röyti, 
Yrjö Hokkanen, alhaalla Esa Simpanen ja Heikki Viita.

Olen ollut aina paikalla, kun kohisija 
kastetaan. Myös elokuussa 2021 olin 
paikalla videokamerani kanssa ja kuva-
tessani kuuntelin kriteereitä, keneen 
valinta tällä kertaa kohdistuu. Jo muu-
taman sanasen jälkeen aloin huolestua, 
sillä tunnusmerkit viittasivat minuun 
itseeni. Olin aiemmin yrittänyt udella 
kenestä tulisi uusi kohisija, jotta voisin 
kääntää kameran valmiiksi kuvauksia 
varten, mutta sitä ei minulle kerrottu. 
Salaisuus haluttiin pitää loppuun saak-
ka. Nimen tultua selväksi tiesin, et-

tä nyt kastun kunnolla. Olen kastunut 
palokuntaurallani monta kertaa, mut-
ta en aikaisemmin videokuvauksen yh-
teydessä. 

Kohisijaksi valinnan perusteluja oli-
vat pitkä palokuntaurani, jota nyt on 
takana jo 45 vuotta, sekä pitkä video- 
ja valokuvaustausta, sitäkin olen teh-
nyt yli 40 v. Toimin nykyäänkin Vaa-
jakosken VPK:n veteraaniosastossa, 
jossa meitä on 20 karskia palomies-
tä sekä naista. Kokoonnumme kerran 
kuussa yhteen paloasemalle. Harjoi-

tukset ovat enemmän teoriapohjaisia, 
kuin operatiivisia toimintoja. Samoin 
harrastan edelleen paikallisen perin-
teen taltiointia video- ja valokuvauk-
sen keinoin. 

Palokunta oli alkuvuosina hyvin voi-
makkaasti kohinoissa mukana. Kiitos 
siitä kuuluu edesmenneelle palopäälli-
kölle Tauno Penttiselle, joka oli innoit-
tamassa palokuntaa ko. tapahtumassa. 
Oli Lapunmyllyn tanssit ja mitä erikoi-
simpia näytöksiä Vaajavirralla ja Kohi-
natorilla. Monet muistelevat edelleen 
Lapumyllyn tansseja ja haluaisivat ne 
uudelleen kohinaohjelmaan. Tanssien 
elvyttäminen ei ole mahdoton aja-
tus, mutta toteuttaminen edellyttäisi 
useamman yhteisön yhteistyötä. 

Olen videokuvannut Kohinoita ko-
ko historian ajalta eli vuodesta 1982. 
Viime vuoden Kohinoissa aloitet-
tiin vanhojen kohinafilmien näyttä-
minen viiden vuoden periodilla. Vuo-
sien 1982-1986 tapahtumista koot-
tu esitys sai hyvän yleisömenestyksen. 
Kaikki halukkaat eivät mahtuneet kat-
somoon koronarajoitusten takia. Tä-
nä vuonna 14.8. on vuorossa vuodet 
1987-1991. Toivotaan, että katsomo 
olisi täynnä ja kuvista löytyisi vanho-
ja tuttuja vuosien varrelta.

Minut tunnistaa tänäkin vuonna vi-
deokameran takaa.

Kohistaan yhdessä!
Esa Simpanen  

Esa Simpanen sai kohinariipuksen edellisen 
vuoden kohisijalta Paula Rastaalta.
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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.

VAAJAKOSKEN KOHINOISSA MUKANA!

Ilmaiset ryhmäliikuntatunnit torstaista sunnuntaihin

11.- 14.8.2022 Vaajakosken Voimalalla Tikkutehtaalla. 

Tuntien kesto 45’ ellei toisin mainita. 
Varaa paikkasi voimalavki.fi 
Lämpimästi tervetuloa!

Torstai 11.8. 
11:00 Voimala Basic™
16:15 Toiminnallinen treeni 
17:10 Crosstraining Voima
18:00 FIT- ryhmäliikuntatunti
18:50 Voimala Basic™

Perjantai 12.8. 
10:00 Booty + Ylävartalo
16:15 Crosstraining Voima 
17:15 HIIT 40’
18:00 Booty + Ylävartalo
19:00 Yin Jooga 75’ 

Lauantai 13.8. 
Olemme mukana KOHINATORILLA! 
10:00 Syke
11:00 Voimala Basic™ 
12:00 Liikkuvuus & Kehonhuolto

Sunnuntai 14.8.
11:00 Deep Core & Balance 
12:00 Kahvakuula
15:30 Crosstraining Voima
16:20 Toiminnallinen treeni 
17:15 Booty + Core
18:15 Yin Jooga 75’ 

Tarkat tuntikuvaukset ja tuntien varaus nettisivuillamme www.voimalavki.fi / p. 040 587 9154

Kohti uutta ilmettä

www.parturikampaamoelmi.fi
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Tämän vuoden kohinaviikonloppua 
saadaan viettää ilman koronarajoituk-
sia. Hyvä näin, mutta on muistettava, 
että koronaa esiintyy edelleen.

Kohinoiden toritapahtuma toteute-
taan toisen kerran peräkkäin siten, et-
tä torialuetta on jatkettu Pitkänpytin-
gintien päähän saakka aina näyttämöl-
le saakka. Tarkoitus on ohjata tienvar-
teen sellaiset myyntipaikat, jotka tar-
vitsevat virtaa toimintaansa. Alkupää-
hään parkkialueelle ohjataan ne, jotka 
eivät tarvitse virtaa. Näin selkeytetään 
järjestelyjä. 

Toria pidetään lauantaina klo 10 - 20. 
Naissaaren kärjessä on kesäterassi, 
joka on auki klo 14 - 22 ja livemusiik-
ki jatkuu klo 24:ään saakka. Kohina-
bussi kuljettaa torille ilmaiseksi Vaaja-
kosken keskustan ja Naissaaren välil-
lä (klo 10 - 15). 

Kohinaviikonlopun ohjelmasta löy-
tyy jokaiselle jotakin. Tapahtumat aloi-

Kohinatori Naissaaressa
tetaan jo keskiviikkona jalkapallo-ot-
telulla, jolloin FC-Vaajakoski saa vas-
taansa JJK:n Urheilukentällä eli Pan-
da-areenalla. Jyväskylän kaupungin 
järjestämä asukasilta on torstain klo 
18 Urheilutalolla. Uutena Kohinoissa 
nähdään nuorten graffititeoksia Nais-
saaressa sekä taidetapahtuma Varas-
saaressa, jossa on muun muassa taitei-
lija Mira Heinosen ja valokuvaaja Nii-
na Vehmaan yhteisnäyttely ja kuullaan 
live-musiikkiesityksiä. Teokset ja taide-
näyttely ovat esillä Kohinoiden ajan.

Vaajakosken Kohinat pidetään tänä 
vuonna 41. kerran. Ensimmäisissä Ko-
hinoissa 1982 toria pidettiin yläasteen 
sisätiloissa ja myöhemmin Osuuslii-
ke Vaajalan parkkialueella. Vaajakosken 
eri järjestöt esittelivät toimintaan-
sa ja samalla pitivät myyntipöytiä ra-
hoittaakseen toimintaansa. Kohinat on 
tuosta ajasta muuttunut niin ohjelmi-
en kuin kestonkin osalta.

Kiitos kaikille lehteä tukeneille yri-
tyksille ja yhteisöille.

Hyvää Kohina-viikonloppua!
www.kohinat.net

Matti Pöppönen
varapuheenjohtaja   

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

Vaajakosken Urheilutalo

10.8. klo 18.30 FCV – JJK
16.8. klo 18.30 FCV – Komeetat
20.8. klo 17.00 FCV – OLS
3.9. klo 15.00 FCV – OTP
18.9. klo 15.30 FCV – IF Kraft
1.10. klo 14.00 FCV – JBK

FC Vaajakosken kotiotteluita

VAAJAKOSKEN
KOHINAT RY
kiittää kannattajiaan 

5



Kirjapaino Ässä Oy
Konttisentie 8, 40800 Vaajakoski

Puh. 010 3200 760
www.kirjapainoassa.fi

Palveleva painotalo
Vaajakoskella

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

Lataa ilmainen
JYTAKSI APP 

tai tilaa numerosta
0100 6900!

PAIKALLINEN JA 
LUOTETTAVA TAKSI.

Ihana lastenkirppari Vaajakosken Urkalla!
Tule tekemään mahtavia löytöjä tai tuo myyntiin 

lastenvaatteet, lelut ja äitiystarvikkeet!

Savonmäentie 9 40800 Vaajakoski
kauppa@hippakauppa.�

045 1875717

ma-ke 10-18 to-pe 9-18 la 9-14
Hippakauppias lomailee 4.-17.7. 
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Naissaaren näyttämön toimesta teh-
tiin keväällä Jyväskylän kaupungille 
seuraavanlainen kuntalaisaloite, jonka 
allekirjoitti 169 ihmistä:

Jyväskylän maalaiskunta raken-
si vuonna 2002 Naissaareen yleisö-
katsomon, joka on jo kaksikymmentä 
vuotta ollut Naissaaren Näyttämön ja 
monien ulkoilmatapahtumien käytös-
sä. Naissaaren Näyttämö on yksi me-
nestyneimmistä harrastajateattereista 
Keski-Suomessa. Hyvä sijainti kauniis-
sa ympäristössä on ollut tärkeä suo-
sion tae. Katsomoa on käytetty ja tul-
laan edelleen käyttämään myös mo-
nien konserttien ja juhlatapahtumien 
yhteydessä. Katsomo sopii hyvin Nais-
saareen ja mahdollistaa osaltaan sen, 

Naissaaren katsomolla kunnostustarpeita
että kulttuuriympäristö on kaupunki-
laisten monipuolisessa käytössä.

Katsomo on jo sen verran ikäänty-
nyt, että sen kunto pitää tarkistaa ja 
tehdä tarpeelliset korjaukset. Me alle-
kirjoittaneet esitämme, että Jyväskylän 
kaupunki selvittää Naissaaren katso-

mon korjaustarpeen ja varaa vuoden 
2023 talousarvioon määrärahan kat-
somorakenteiden korjaamiseen. Nais-
saaren Näyttämö ja Vaajakosken Ko-
hinat ry ovat valmiita työpanoksella 
osallistumaan muutostöihin.

Vaajakosken Kohinat ry:n tarkoitukse-
na on vaalia kotiseutuhenkeä ja osal-
listua toiminta-alueensa kehittämi-
seen. Tarkoituksen toteuttamiseksi 
yhdistys järjestää kotiseututapahtumia 
ja Vaajakosken seudun kehittämiseen 
liittyvää toimintaa yhteistyössä paikal-
listen asukkaiden, järjestöjen, yhteisö-
jen ja yritysten kanssa.   

Liity Kohinoiden jäseneksi
Jäseneksi liittymällä kannattaa Kohi-

noiden tekemää kotiseututyötä ja sa-
malla voi osallistua entistä monipuo-
lisemmin toiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen. 

Vaajakosken Kohinat ry:n jäseneksi 
voivat liittyä sääntöjen mukaan ”kaikki 
yhdistyksen toiminta-ajatuksen hyväk-
syvät oikeuskelpoiset yhteisöt ja yk-

sityiset henkilöt”. Yksityishenkilöiden 
vuosittaisen jäsenmaksun suuruus on 
10 € ja yhteisöt maksavat jäsenmaksua 
30 €. Jäsenmaksu maksetaan Kohinoi-
den tilille: FI19 5290 4720 0032 50.

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

• mittatilaustyöt • korjaustyöt • tekstiiliompeluaVÄRIKKÄÄT 
PELLAVA-ASUSTEET helviepuoti.fi

OMPELUPALVELUA 
VAAJAKOSKELLA

heli.turunen@helvie.fi     
www.helvie.fi
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MESSI

lounas & catering
- lounasmessi.fi -

www.sahkomestarithakkarainen.fi
Paikallista palvelua!
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Vaajakosken vanhin kirkko 90 vuotta
Vaajakosken baptistiseurakunnan kirk-
ko Savonmäessä täyttää tänä vuonna 
90 vuotta. Hirsinen rukoushuone val-
mistui lokakuussa 1932. Sen rakentami-
nen tuli tarpeelliseksi, kun Vaajakoskel-
ta ei löytynyt riittäviä kokoontumistilo-
ja seurakunnalle.

Kirkon edeltäjinä liiteri ja 
asema…
Alkujaan Haapakosken baptistiseura-
kunnan nimellä Naissaaressa vuon-
na 1920 perustettu seurakunta kasvoi 
1930-luvun alussa voimakkaasti. Pasto-
rin vaimo Aino Lehtonen kertoo tilan-
teesta seuraavaa: “Kun kodeissa ei enää 
voitu kokoontua väen paljouden takia, 
niin järjestettiin kokouksia Hupelissa 
isossa puuliiterissä ja Vaajakosken ase-
malla.”

Asemalla tilaisuuksissa oli niin pal-
jon väkeä, että soittajien piti kantaa ki-
taroita päänsä päällä mahtuakseen si-
sälle. Suomen baptistien johtaja Aukus-
ti Jauhiainen saarnasi lippuluukun koh-
dalla. Asemasali ja asemamiehen puoli 
oli täynnä ihmisiä.

Kirkon paikka Savonmäestä
Kokoustilojen puutteen takia pastori-
na toiminut Matti Lehtonen päätti ky-
syä SOK:lta tonttia rukoushuoneen ra-
kentamiseksi. Sopiva tontti löytyi Sa-
vonmäestä. Seurakunnalla ei ollut rahaa 
rakentamiseen, mutta seurakuntalaiset 
lahjoittivat siihen kykyjensä mukaan. 
Lehtoset antoivat säästämänsä mökki-

rahat rakentamista varten ja saivat sit-
ten asunnon rukoushuoneelta. Talossa 
asui alkuaikana kolme perhettä.

Tilojen päivitystä
Rakennukseen tehtiin laajennus 
1950-luvulla jatkamalla sitä kuorolavan 
verran. Samalla tehtiin alakertaan auto-
talli ja lämpökeskus. Silloin hirsiseinät 
vuorattiin sisältä ja ulkopuolelta. Tont-
ti ostettiin SOK:lta omaksi. Tätä suu-
rempi laajennus tehtiin 1990-luvulla, 
jolloin rakennettiin uusi, laajempi etei-
sosa, vessat ja toimisto sekä alakertaan 
talonmiehen asunto. Vanhan osan ala-
kerta muutettiin ruokatilaksi, keittiök-
si ja nuorisotilaksi eli ”luolaksi”.

Kirkkorakennuksen tunnuksen, ris-
titornin, rakennus sai remontin yhtey-
dessä vuonna 2005, jolloin ulkovuora-
usta korjattiin. Alkuperäiset pystyuunit 
korvattiin 1950-luvulla öljykeskusläm-
mityksellä, joka myöhemmin muutet-

tiin toimimaan sähköllä. 2011 lämmitys 
muutettiin maalämmölle, joka saadaan 
kahdesta 250 metrin porakaivosta.

Viimeisin remontti tehtiin koro-
na-aikana, jolloin kirkkosalin sisustus 
uusittiin ja hankittiin uudet tuolit. Tilai-
suuksien striimausta varten seurakun-
taan ostettiin kiinteä videointikalus-
to. Remonttien tuloksena Vaajakosken 
baptistiseurakunnalla on viihtyisän ko-
dikas kirkko, jossa voi kokoontua tilai-
suuksiin runsaat 100 osanottajaa.

Matti Mantsinen

Kirkkosali säilytettiin viimeisessä remontissakin 
perinteisessä kuosissaan.

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.�

9



Kohinaohjelma 2022
Keskiviikko 10.8.
18.30 Jalkapallo-ottelu FC-Vaajakoski - JJK, urheilukentällä eli Panda-areenalla.

Torstai 11.8.
11-17 Minna bakes -kahvila Wanhalla Naulatehtaalla.
17-20 Nuoret maalaavat kohinagraffitteja muovipinnalle Naissaaressa. Teokset ovat esillä 
 Kohinatapahtumien aikana. Maalaamaan halukkaat yläkouluikäiset nuoret voivat ilmoittautua   
 10.8. mennessä osoitteeseen: wilma.makinen@jyvaskyla.fi.
18 Asukasilta urheilutalolla, kahvitarjoilu.
 Miten Vaajakoskea kehitetään? Tule kuulolle ja esitä tarvittaessa oma näkemyksesi.
 Järjestää Jyväskylän kaupunki
18 Vaajakosken II kesämusiikkisarja: Virsitrio Ikonen-Miettinen-Vuorenoja, Koivuniemen kappelissa,  
 Koivuniementie 30. Virsiä kansan, barokin ja vähän muunkin tapaan! Vapaa pääsy ja laulaakin saa. 

Perjantai 12.8.
9-17 Vaajaparkin avajaiset, luvassa paljon tarjouksia kaikissa myymälöissä, sekä piha täynnä 
 markkinahumua. Nähtävillä myös huutokauppakohteita ja mahdollisuus osallistua arvontaan.
10-18 Puttipajan piha, Talsanniementie 1.
11-17 Minna bakes kahvila ja Design Pylsy Wanhalla Naulatehtaalla.
14-18 Lastenkirppis, Urheilutalon pihalla Hippakaupan edustalla. Koko perheen tapahtuma.
 Ilmaiset myyntipaikat. Myyjillä omat pöydät tai peitot.
 Ilmoittautuminen: kauppa@hippakauppa.fi tai 045 1875717.
16-22 Nuorisotilalla Kohinaohjelmaa.
18-20 Nuoret jatkavat kohinagraffitien maalaamista Naissaaressa.
18- Taidesaari - Varassaari, Tikkutehtaantie 4.  Tarkempi ohjelma sivulla 12.
18-20 LähiTapiola-olympialaiset urheilukentällä.
 Järjestää urheiluseuran ja Kohinat yhteistyössä.
 Ennakkoilmoittautuminen 5-10.8. osoitteessa www.kohinat.net. Jälki-ilmoittautuminen 
 paikan päällä klo 16.30 – 17.30.
19-24 Koskiklubi, Vanhan Voimalan alakerrassa, esiintyy Uusi Manner -yhtye.
21 - Kohinakaraokekilpailu Bar Osastolla.

Lauantai 13.8.
9-10 Päijänne-Risteilyt Hilden! m/s Suomen Suvi kuljettaa Jyväskylän satamasta Kohinoihin.
 Hinnat: aikuiset 15 €, lapset ja alle 12-vuotiaat 7,5 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.
 Satamassa oltava klo 8.45.
10-16 Vaajapark tarjoilee moottoriurheilun ystäville huiman kattauksen ohjelmaa huutokaupasta 
 helikopterinäytökseen ja imitaatioshow’hun. Kaikissa myymälöissä myös mahtavia tarjouksia 
 koko viikonlopun ajan ja tekemistä löytyy myös perheen pienimmille!
10-16    Puttipajan piha, Talsanniementie 1.
10-15  Hutungin Kohinapiha: Happeen lämärikisa, Pandan makeismaistiaiset, 
 Ysitien Lemmikki 11-13.00 yllätyseläimen kera, arvonta, koko perheen jumppa & temppurata, 
 ilmainen minigolf, ilmaiset padel pelit Padel Hutunki seuran ohjaamana, makkaraa & mehua kolikolla.
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10 - 20 Toritapahtuma Naissaaressa.
10-15 Kohinabussi kuljettaa ihmisiä ilmaiseksi keskustan ja Naissaaren välillä.
10-20 Naissaaren Koskenhengessä herkut, hörpyt ja hengähdyshetket.
10-16 Lasten areena, ilmaisia tapahtumia.
 - FC Vaajakosken futiskoulu 4-9-vuotiaille.
 - Eläinten etsintäpolku.
 - Jyväskylän Seudun Nuorisoseura ry:n askartelupisteitä.
 - pomput.comin pomppulinna.
 - poniratsastusta.
 - kasvomaalausta, Parturi-kampaamo Elmi!
 - lasten areenan emäntä Pia pitää lasten laulu- ja leikkituokioita (noin 15 min) tasatunnein. 
    Vanhemmat vastuussa lapsistaan. 
10-17 Yritystori, Jyvässeudun Yrittäjät.
10-10.30  Pihasoitto Lohipatsaan luona, Eero Vuorinen (sähköpiano) ja Lauri Räty (baritonitorvi).
11-15 Lillijunan kiertoajeluja, lähtö naulatehtaan edestä, pysäkki myös Vaajaparkissa, lippu 5 €.
12  Näyttämöllä tapahtuu.
 - Keski-Suomen kotiseutulaulu, säestys Eero Vuorinen ja Lauri Räty.
 - kohinapuhe, Jyväskylän kaupunginhallituksen pj Jaakko Selin.
 - Vaajakosken Kohisijan kaste.
14 Rivitanssiryhmä Vaudevils esiintyy näyttämöllä.
16-20 Nuorisopaku, liikkuvan nuorisotyön yksikkö, kätkee sisäänsä pienen nuorisotilan ja runsaan    
 valikoiman erilaisia pelejä, pleikkarin, vr-lasit, sumopainipuvut sekä askartelutarvikkeita. 
17-24 Vaajafest, ilmaiskonsertti Naissaaren pohjoispäässä.
 - tapahtuma-alue täyttyy livemusiikista ja Kohinaresiinan terassista (terassi avoinna klo 10-24,   
    A-oikeudet).
 - Suomalaisia ja ulkomaisia covereita sekä omaa tuotantoa tarjoilevat varmat bilebändit 
    Ärjytie, Viimeinen kevät,  Rokote sekä Joonatan Luoto! 

11-20 Taidesaari - Varassaari, Tikkutehtaantie 4. Tarkempi ohjelma sivulla 12.
11-17 Wanhalla Naulatehtaalla: 
 Minna bakes kahvila: sisustustuotteiden ale-penkojaiset 
 ja kahvilatarjouksia.
  Design Pylsy: outlet-penkojaiset, tarjouksia ja syksyn 
 uutuuksia. Jos sää on hyvä niin penkojaiset pidetään 
 Naulatehtaan pihalla, muuten sisätiloissa.
11-14 Keski-Suomen Kennelkerho, Match show 
 (epävirallinen koiranäyttely).
 - Konttisentien nurmialueella, pennut, aikuiset sekä lapsi 
 ja pehmokoira.
 - ilmoittautuminen klo 11, arvostelu alkaa klo 12. 
11-14  Höntsäpesis Vaajalinnan kentällä, Taitoja ei vaadita, vaan 
 rentoa asennetta ja halutessaan” oma kymppikassi” mukaan
21- Discomusaa Bar Osastolla.

Sunnuntai 14.8.
10 Kohinajumalanpalvelus Baptistikirkossa, Savonmäentie 14. 
12-16 Puttipajan piha, Talsanniementie 1.
15 Elokuvatapahtuma Urheilutalolla.
 - Esa Simpasen kooste Kohinahulinoista 1987-1991.
17-18.30  Kohinalavis Vaajakummun koululla, tarjoaa Vaajakosken Kuohu

Oikeudet ohjelmanmuutoksiin pidätetään.
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Taidesaari - Varassaari

Tapahtumassa valmistuu interaktiivinen Taidesaari -ääniteos, jonka tekemiseen kaikki kävijät 
voivat osallistua. Ääniä teokseen keräilee tapahtumassa Kosminen Jokeltaja!
Taidesaaressa myös mahdollisia yllätysesityksiä. Tervetuloa nauttimaan paikallisesta kulttuurista!

Perjantai 12.8
11-15  Studio Tuokio: Pop-up valokuvaus.
12-17  Suvannon avoimet ovet & kirppari.
12-18  Taidenäyttely: Love and Skulls.
 - Mira Heinonen ja Niina Vehmaa.
12-18  Taiteilijoiden myyntipöydät ja avoimet ovet.
12-18  Kosminen Jokeltaja: Didgeridoo demonstrointia.
12-20  Christer Boman, tilainstallaatio: ”Ensueño”.
14-18  Teeleidi: Teeterassi.
18-20  Studio Moth: Shibari & Croquis.
 (sään salliessa ulkona, omat piirrustusvälineet 
 ja pikniktarpeet mukaan).
19-20.15  Ryhmäliikuntakeskus Voimala: Yin Jooga.

Lauantai 13.8
11-15  Studio Tuokio: Pop-up valokuvaus.
12-17  Suvannon avoimet ovet ja kirppari.
12-18  Taidenäyttely: Love and Skulls.
 - Mira Heinonen ja Niina Vehmaa.
12-18  Kosminen Jokeltaja: Didgeridoo demonstrointia.
12-18  Taiteilijoiden myyntipöydät ja avoimet ovet.
12-18  Teeleidi: Teeterassi.
12-20  Christer Boman, tilainstallaatio: ”Ensueño”.
15-21  Kafka Safka -ruokakoju.
16-17  Saari ja säe: Mira Heinonen ja Vilma Niskanen.
 MOTH ALIVE K18.
 (liput  www.studiomoth.net).
18-19  Butoh -esitys.
19-20  Shibari -esitys.
20-21  Jyväskylä Burlesque show.

12



Lasten 
LähiTapiola-olympialaiset

Vaajakosken urheilukentällä perjantaina 12.8. klo 18.00

Kaikille osanottajille tullaan jakamaan kunniakirjat ja kolme parasta palkitaan sarjoittain.

Sarjat ja lajiohjelma: 17-18 syntyneet tytöt ja pojat
 15-16 syntyneet tytöt ja pojat
 13-14 syntyneet tytöt ja pojat
Lajit: juoksu (60 ja 40 metriä) ja pallonheitto

Ennakkoilmoittautuminen 5-10.8 osoitteessa 
www.kohinat.fi. Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä 
kello 16.30-17.30

Mahdolliset tiedustelut:  M. Pöppönen
 puh. 0400 704 444
Toteutus: 
Vaajakosken Kuohu, FC-Vaajakoski, 
Vaajakosken Pelikaanit ja Kohinat

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

www.puttipaja.fi

PUTTIPAJAN 
KYNTTILÄKASSI

42€

-60%
JOPA

-70%

Paljon alennustuotteita 
ja tasarahatarjouksia!

PIHATORI 
TEHTAANMYYMÄLÄN 
PIHALLA KOHINOIDEN 

AIKANA PE-SU
-50%
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Vaajakosken ja 
Jyväskylän Maalaiskunnan historiaa

MYYNTIPISTEET:
Vaajapörssi, Huoltopolku 4
Puttipaja, Talsanniementie 1
Hippakauppa, Savonmäentie 9

15€ 15€15€ 15€

10€

30€

DVD
5€

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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Tänä vuonna Kohinoilla järjestetään Vaa-
jakosken asuinalueilta, jossa on mahdol-
lista päästä keskustelemaan alueen ajan-
kohtaisista asioista luottamushenkilöi-
den ja kaupungin työntekijöiden kanssa. 
Jyväskylän kaupungin järjestämä tilaisuus 
on suunniteltu yhteistyössä Vaajakosken 
Kohinat ry:n kanssa. 

 Asuinalueiltojen tavoitteena on lisä-
tä yhteistä ymmärrystä erilaisista asui-
nalueista. Illoissa keskeisintä on yhteinen 
keskustelu, jossa alueen asukkaat voivat 
tuoda paikallisiin asioihin liittyviä tervei-
siä kaupungin työntekijöille ja luotta-
mushenkilöille. Keskusteluissa haetaan 
asuinalueen asioihin uusia näkökulmia, 
mielipiteitä, ideoita sekä tietoa, joita voi-
daan hyödyntää alueen kehittämisessä. 

Asuinalueillat järjestetään hybridinä 
eli tilaisuuksin on mahdollista osallistua 
paikan päällä tai etänä Teamsin välityk-
sellä. 

Edellinen Vaajakosken asuinalueilta 
järjestettiin 16.9.2020 yhteisenä Vaaja-
koski-Jyskä alueelle. Tänä vuonna  alueet 
on jaettu pienemmiksi, eli tämänkertai-
seen asuinalueiltaan toivotaan asukkai-
ta nimenomaan Vaajakosken alueelta Sa-
vonmäestä, Tölskästä, Haapaniemestä, 

Kaunisharjusta, Kivilammelta, Kanavuo-
resta, Leppälahdesta ja Oravasaaresta. 

Viimeksi Vaajakosken ja Jyskän asuina-
lueillassa nousi keskusteluun erityisesti 
Vaajakosken keskustan kehittäminen ja 
tilakysymykset. Edellisten asuinalueilto-
jen muistioihin sekä vastausosioihin voi 
tutustua asuinalueiltojen verkkosivulla. 

Keskustelua keskustan kehittämises-
tä päästään jatkamaan tämänkertaises-
sa tilaisuudessa ja aiheesta kuullaan il-
lan aluksi lyhyt alustus. Keskustan kehit-
tämisen lisäksi keskusteluun voi vapaasti 
nostaa mitä tahansa muita Vaajakosken 

Vaajakosken oma asuinalueilta Kohinoiden keskellä torstaina 11.8.2022 klo 18-20. 
Paikkana Vaajakosken urheilutalo.  Voit osallistua paikan päällä tai etänä. 

Vaajakosken asuinalueilta

alueeseen liittyviä teemoja. Alustuksen 
jälkeen jakaannutaan pienryhmiin, jois-
sa kaupungin päättäjien kuulevia korvia 
riittää kaikille asukkaille.

Olemalla mukana vaikuttamassa 
oman asuinalueen kehittämiseen, olet 
myös parantamassa koko alueen asu-
kasviihtyvyyttä. Tule mukaan osallistu-
maan ja vaikuttamaan! Tilaisuudessa on 
kahvitarjoilu!

Ajankohtaiset tiedot asuinalueilloista 
sekä avoimet liittymislinkit Teamsiin löy-
tyvät verkkosivuilta tapahtuman lähes-
tyessä: www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat. 

Kahden edelliskauden aikana paikalli-
nen jalkapallo on saanut yleisön liik-
keelle sankoin joukoin. FC Vaajakos-
ken ja JJK:n pelatessa pitkästä aikaa 
samassa sarjassa, yleisömäärälaskurit 
ovat rullanneet kerta toisensa jälkeen 
yli tuhannen ja tänä keväänä Harjulla 
pelatussa ottelussa lukemaksi saatiin 
peräti yli 2000 katsojaa.

Tällä kaudella paikallisotteluita pela-
taan entistä enemmän, kun Kotalam-
melle oman kotikenttänsä rakentanut 
Komeetat nousi Kakkoseen ensim-
mäistä kertaa seuran lyhyen historian 
aikana. Loppukauden aikana nähdään-
kin takuulla monta mielenkiintoista 
kamppailua, kun joukkueet pelaavat 
ensi vuoden sarjapaikoistaan.

Odotetut paikallisottelut taas Vaajakoskella

Vaajakoskella pelataan Kohinoiden 
molemmin puolin, kun keskiviikkona 
10.8. FC Vaajakoski saa vastaansa JJK:n 

ja Komeetat puolestaan saapuvat ky-
lään heti perään tiistaina 16.8.

Janne Kuhmonen antamassa kulmapotkua Panda-Areenalla.

Vaajakosken ohitustien suunnittelu alkoi 1980 -luvulla. Toivoa on että hanke toteutuu 
lähitulevaisuudessa. Kuvassa Keski-Suomen ELY-keskuksen uusin suunnitelma ohitustielle.
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Elämäntilanteet ja tarpeet muuttuvat
– Kilpailuta vakuutuksesi

Kilpailuta vakuutuksesi ja voit osallistua samalla 
1000 euron arvontaan!

Lisätiedot arvonnasta: lahitapiola.fi/keskisuomi150

Skannaa QR-koodi puhelimen 
kameralla ja täytä 
yhteystietosi lomakkeen 
kautta. 

Kuljetus H & P Peltonen Oy
www.kuljetuspeltonen.fi

0400 168 777
www.siivoussihveli.fi
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Toiminta on 25 vuoden aikana kehit-
tynyt asiakaskunnan ja alueen tarpei-
den mukaan. Halu auttaa heikommas-
sa asemassa olevia kristillisen arvo-
pohjan mukaisesti, on säilynyt enti-
senä.  Kaikille avoimen kohtaamispai-
kan rinnalle on noussut ammattitai-
toisesti ohjattua työvalmennuspalve-
lua sekä laajemmin organisoitua, vä-
hävaraisille suunnattua ruoka-aputoi-
mintaa. Tämän kaiken keskellä Suvan-
nossa toimii sisustuspaja, kirpputori- 
ja pajamyymälä, puuverstas sekä lou-
nasruokala.

Tällä hetkellä Suvannossa on kaksi 
eri toimipistettä; Suvannon toiminta-
keskus Vaajakoskella sekä Ruoka-apu 
Lyydia Seppälässä. Lyydia aloitti toi-
mintansa tammikuussa 2022 ja toimii 
Vapaaseurakunnalta vuokratuissa ti-
loissa Ahjokadulla. Olemme kiitollisia, 

Vaajakosken Suvanto ry
”Toivoa ja Osallisuutta jo 25 vuotta!”

Vaajakosken Suvanto perustettiin 25 vuotta sitten ehkäisemään alueen sosiaalisia ongelmia.

Suvanto talvikohinoilla 2022.

Vaajakosken kesäkohinat kokoaa jäl-
leen kerran eri toimijoita ja tahoja, 
niin paikkakuntalaisia kuin vierailijoi-
ta, yhteen. Tänä kesänä Naissaaren ko-
hinatorilla on myös Jyvässeudun Yrit-
täjien oma alue, Yritystori, missä pää-
see tutustumaan lähemmin paikallisiin 
ja lähialueiden yrityksiin. Heidän tuot-
teensa ja palvelunsa voivat olla osalle 
jo tuttuja, mutta joukossa on varmasti 
uusia tutustumisen arvoisia yrityksiä, 
joita mielellämme ja ylpeänä tuomme 
esiin. Myös yrittäjäjärjestön toimin-
nasta pääsee jututtamaan meitä, mitä 
sitä ollaan oltu tekemässä ja saamassa 
aikaan paikallisesti. 

Yritystorilla meillä on siis jäsenyri-
tystemme avoimet ovet, ihan kirjaimel-
lisesti - ollaan ”ovet levällään” ja auki 
koko lauantaipäivän kaikille kesäkohi-
navieraille. Nyt on mahdollisuus jutut-
taa yrittäjiämme, saada syvempää tie-
toa tuotteiden ja palvelujen sisällöstä ja 

että saamme olla tätä uutta toimintaa 
toteuttamassa ja organisoimassa koko 
Jyväskylän alueelle.

Palkattuja, vakituisia työntekijöitä 
Suvannossa on nykyään viisi ja lisäk-
si vuosittain vajaa kymmenen palkka-
tukityöllistettyä. Työvalmentautujia Su-
vannossa on yhteensä n. 30 henkilöä. 
Toimintaan sitoutuneita vapaaehtoisia 
työskentelee sekä toimintakeskukses-
sa että Lyydiassa.

Kesän 2022 aikana Vaajakosken Su-
vannon nimi muuttuu Jyväskylän Su-
vanto ry:ksi. Uusi nimi kuvaa parem-
min toimintaamme, joka kattaa Jyväs-
kylän aluetta aikaisempaa laajemmin. 
Suvannon 25-vuotis syntymäpäiväjuh-
lia juhlitaan 3.10.2022. Juhlista tiedo-
tetaan sosiaalisessa mediassa! 

Kohinoilla suvanto pitää kahvilaa ja 
pajatoiminnan myymälää Taidesaaressa 

Yritystorilla Naissaaressa tavataan! 
alkuperästä, tehdä laadukkaita ostoksia 
itselle tai kesätuliaisiksi mökkivierailuil-
le ja sukulaisiin, tai hankkia mainioita 
lahjoja häitä ja pyöreitä viettäville. 

Tori, avoin julkinen tila, kohtaamis-
paikka, tapahtuma- ja kauppapaikka – 
rakkaalla lapsella on monta nimeä ja 
merkitystä. Ennen kaikkea tämän vuo-
den Kohinatori voisi olla iloinen koh-
taamis- ja koskettamispaikka, nyt ni-
mittäin pystyy taas halaamaan, kap-
sahtamaan tutun kaulaan! Olisipa hie-
noa nähdä ihmisten pysähtyvän vaih-

tamaan kuulumisia, tutustuvan toisiin-
sa, viettävän kiireetöntä aikaa yhdessä 
ja tosiaan halaavan toisiaan. Torihan on 
kaikkea tätä, ja vielä paljon enemmän! 
Tori on paikka, missä lisätään yhteisöl-
lisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa.  

Tavataan turuilla ja toreilla, eli Vaa-
jakosken Kohinatorilla ja erityisesti Jy-
vässeudun Yritystorilla – me olemme 
niin valmiit ottamaan vastaan kesän ja 
kohinavieraat, on näitä kohtaamisia jo 
reilu kaksi vuotta odotettukin. Terve-
tuloa Yritystorille, tullaan tutuiksi!

osoitteessa Tikkutehtaantie 4. (perjan-
taina ja lauantaina)

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan!
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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 !

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

Viisikerroksisessa Asunto Oy Vaajakosken Toiveessa on koteja 
valoisista yksiöistä avariin jopa kolmen huoneen asuntoihin. 

lapti.� /vaajakoskentoive

Toiveidesi koti Vaajakosken ytimessä

Pähkinänkuoressa:
•  Taloyhtiössä on 36 asuntoa, 1–3 huonetta, 22,5–85,5 m2.
• Oma tontti.
•  Rakennuksen kellarikerrokseen rakennetaan talonyhtiön oma saunatila.
•  Lähelläsi on hyvät palvelut, muun muassa ruokakauppa, apteekki, terveysasema, 

liikuntapuisto ja uimahalli. Naissaaren vehreä puistoalue näköetäisyyden päässä.
• Hyvien liikenneyhteyksien varrella.
•  Nykyaikaisella tekniikalla ja sisustusmateriaaleilla remonttivapaa uusi koti.
•  Kun olet ajoissa liikkeellä, voit vaikuttaa asuntosi pintamateriaaleihin.

Kysy lisätietoa asuntomyynnistämme:

PIIA SURVO
Asuntomyyjä, LKV 
puh. 050 577 1679
piia.survo@lapti.� 

Rakennusliike Lapti Oy, Puistokatu 2B, 3 krs, 40100 Jyväskylä 
Katso lisätietoja Lapti-kodeista lapti.� /keskisuomi

JOHANNA TULLA
Myyntipäällikkö, LKV 
puh. 040 537 2730
johanna.tulla@lapti.� 

Viitteellinen kuva kohteesta.

Kohinatorilla kesäteatterin luona klo 10-14
Kahvia, leivonnaisia, muurinpohjalettuja ja rieskoja

Yhteinen Kohinajumalanpalvelus Baptistikirkossa klo 10

Savonmäentie 14
www.baptisti.fi/vaajakoski

Jumalanpalvelukset su. klo 18
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Juhani Saksan ”Vaajakosken monu-
mentti” -taideteos pystytettiin 1990-lu-
vun alussa Vaajakosken keskustaan So-
kos-hallin pihamaalle. Teos oli näyttäväl-
lä paikalla ja sitä saattoi tarkastella lä-
heltä ja etäältä monesta ilmansuunnas-
ta. Uusien rakennusjärjestelyjen myö-
tä taideteos siirrettiin 2010-luvun alus-
sa Salmirantaan odottamaan uutta sijoi-
tuspaikkaa. Odottelua on kestänyt jo yli 
10 vuotta. Vaajakosken Kohinat ja Viih-
tyisä Vaajakoski-ryhmä ovat keskustel-
leet Jyväskylän kaupungin taidehankin-
tatyöryhmän kanssa patsaan sijoitta-
misesta. Mukana pohdinnoissa on ol-
lut myös taiteilija Juhani Saksa. Keskus-
telujen ja katselmusten pohjalta on pää-
dytty esittämään, että patsas sijoitetaan 
ns. Palokunnan puistoon Vaajan virran 
läheisyyteen. Palokunnan puiston vah-
vuuksia taideteoksen sijoituspaikkana 
ovat muun muassa seuraavat:
• Teoksella on tilaa ympärillään ja si-

tä voidaan katsella kaukaa monelta 
suunnalta. Myös veneistä ja Naissaa-
ren puolelta.

• Teoksen näkyvyyttä heikentäviä ra-
kennussuunnitelmia ei ole tiedossa. 
Palokunnan puisto säilyy tiettävästi 
tulevaisuudessakin puistoalueena.

• Palokunnan puistossa teos on osa 
Naissaaren alueen kulttuuriympäris-
töä. Lähietäisyydellä voi tutustua myös 
muun muassa Naissaaren vanhaan 
Voimalaan, Pauli Koskisen suunnitte-
lemaan patruuna Salvesenin muisto-
merkkiin, Juhani Saksan Kisailijat -pat-
saaseen sekä Vaajakosken sotavete-
raanien toimesta perustettuun tykki-
puistoon.

• Palokunnan puiston rannalla kulkee 
vaatimaton kävelytie, jota pitkin pat-
sasta pääsee helposti tarkastelemaan 
lähempääkin. Halutessaan patsasta 
voi lähestyä myös nurmea pitkin. 

• Muistomerkin tekninen pystyttämi-
nen alueelle on mahdollista. Alue on 
useita vuosikymmeniä vanhaa täyttö-

Juhani Saksan 
”Vaajakosken monumentti” 
-taideteoksen sijoituspaikka

maata, jossa perustukset kannattaa 
tehdä huolella.

•  Taideteoksen ympäristöön on helppo 
sijoittaa mahdollisesti tarvittavia istu-
tuksia.
Jyväskylän taidehankintaryhmällä, Ko-

hinoilla ja Viihtyisä Vaajakoski-ryhmällä 
on yhteinen näkemys ”Vaajakosken mo-
numentti” -taideteoksen sijoituspaikas-
ta. Toivottavaa on, että taideteosta voi-
daan ihailla uudella sijoituspaikallaan jo 
vuoden 2023 kesän Kohinoissa.

Teemme ikkuna- ja oviremontit 
pientaloihin asian tuntemuksella ja 
hyvällä palvelulla.

Varaa 
maksuton 

kartoitus  käynti, 
        5000 € 
arvosta ikkunoita 

ja ovia!

Edustus Pihlaja Oy

www.edustuspihlaja.fi

0400 803 638 | Eija Turunen

Suomen suosituimmat 
ikkunat ja ovet

040 711 5817 | Hannu Turunen

voita
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JYVÄSKYLÄ

Kasvua ja liikettä. www.jyvaskyla.fi

Valovoimainen kulttuuri- ja 
tapahtumakaupunki sekä 
elinikäisen oppimisen 
kasvualusta.




