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Hyvää kesää Ilona!
Kesätervehdys
Vihdoin saamme nauttia kesän lämmöstä ja vehreydestä. Kesä tulee
meille eri tavoin: Jollekin kesän merkki on käen ensimmäinen kukunta, toiselle se on talviturkin heittäminen tai ensimmäinen mansikka. Kesän merkit usein liittyvät ympäröivään luontoon ja ympäristöön. Kesän
merkki joillekin ovat koulujen perinteiset kevätlaulut, nekin ovat usein
luontoaiheisia. Ja miksikäs ei, Suomen kesä on aikaa, jolloin kannattaa
nauttia ulkoilmasta ja kesäisen luonnon kauneudesta. Ilona-talojen yhteistilat laajenevat kesällä kummasti, kun myös niiden pihaa hyödynnetään erilaisiin kesä- ja grillijuhliin, viljelytarkoituksiin ja pihapelien ja jumppien areenoiksi.
Taloissa käydään yhteisillä lenkeillä ja retkillä ja oma parveke somistetaan kauniilla kukilla. Vuodenaikojen mukaan yhteisöllisyys taloissa näyttäytyy eri tavoin.
Minulle kesä on tänä vuonna hyvin poikkeuksellinen. Jaso työnantajana jää osaltani taakse ja siirryn toisiin työtehtäviin 1.6.2021 alkaen. Tällä kertaa oma urani
vei toiseen suuntaan. Joskus elämä menee eri tavoin kuin on suunnitellut, sen te
konkareina varmasti tiedättekin. Olen kiitollinen Jason toimijoille ja Ilona-taloille
keväästä, jonka olen kanssanne viettänyt. Jaso ja Ilona-talot sekä niiden toimintamalli on aivan upea. Ilona-talojen asukkaat ovat onnekkaita saadessaan asua
näissä taloissa, joissa ei tarvitse, mutta halutessaan saa olla yksin, joiden asukkaat ovat osa hienoa yhteisöä ja joiden tilat ovat toimivat, mutta silti kodikkaan
viihtyisät ja joissa on ammattitaitoinen ja ystävällinen asukastoiminnanohjaus.
Ehkäpä vielä muissa merkeissä tapaamme.
Aurinkoista ja sopivan lämmintä kesää kaikille teille!
Susanna Turkkila
Jason toiminnanjohtaja 31.5.2021 saakka.
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”Olen erittäin
otettu päästessäni
mukaan teidän
edelläkävijöiden
timanttiseen
joukkoon.

Rohkeasti ratkomaan
Hei, Jason asukkaat!
Aloitan työni toiminnanjohtajana 28.6.
2021, joten emme ole vielä päässeet
tapaamaan.
Tästä huolimatta tiedän jo teistä jotain.
Teitä kaikkia yhdistää se, että olette
ongelmien ratkaisijoita tai mahdollisten
ongelmien ennakoijia.
Ennen Jasolle muuttamista on monien
eloa saattanut varjostaa hissitön kerrostalo, liian työläs omakotitalo tai pitkä
matka palveluiden piiriin. Elämään on
voinut liittyä myös yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Mistä tiedän? Siitä, että reilun 10-vuotiaan työurani varrella olen toiminut
erilaisissa asiantuntija-, kehittämis - ja
johtotehtävissä ikäihmisten palvelukentällä. Valitettavan usein kohtasin
juuri nuo ongelmat, joita te olette
lähteneet rohkeasti ratkomaan.
En siis voi kuin todeta, että olen
erittäin otettu päästessäni mukaan
teidän edelläkävijöiden timanttiseen
joukkoon.
Ihanaa kesää kaikille,
pian nähdään!

Terveisin Anna Maunula
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KESKI-SUOMEN JASO ASUNNOT OY,
ILONA-TALOJEN RAKENNUTTAJA
Keski-Suomen Jaso Asunnot Oy on Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason kokonaan omistama yhtiö, joka on perustettu 13.2.2015.
Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhtiönä, jonka tarkoituksena on
omistaa tai hallita asuntoja sekä vanhusten ja muiden erityisryhmien palvelujen tuottamiseen tarkoitettuja tiloja. Yhtiön
toimialaan kuuluu myös rakennuttamisen palvelujen tuottaminen ja myynti. Yleishyödyllisen yhtiön toimintaa valvoo
Asumisen Rahoitus- ja Kehittämiskeskus (ARA).
Yhtiö on hoitanut Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason
hankkeiden rakennuttamistehtävät. Rakennuttamistehtäviin
kuuluu suunnittelijoiden valinta, suunnittelun ohjaus, rakennuslupien hankinta, urakkakilpailujen järjestäminen, urakkasopimusten laatiminen, rakennustyön valvonta, rahoituksen
kilpailuttaminen, lainhuudon ja kiinnitysten hakeminen ja
kaikkien yleishyödylliseen rakentamiseen liittyvien ARA-

Drone-ilmakuvaa Huhtasuolta
Kuvaaja Aleksis Ärje
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Seppo Ylinen,
toimitusjohtaja
Keski-Suomen
Jaso Asunnot Oy

päätösten hakeminen. Lisäksi yhtiö omistaa Palokan Ilonakorttelissa ikääntyneiden hoivakodin, josta on 15 vuoden
vuokrasopimus Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n kanssa.
Yhtiön hallituksen jäseniä ovat Matti Lahtinen (pj.), Markku
Andersson, Esko Eriksson ja Reijo Laitinen. Yhtiön ainoa
työntekijä on toimitusjohtaja Seppo Ylinen. Yhtiön kulut
rahoitetaan hoivakodin vuokratuotoilla ja rakennushankkeiden hankinta-arvoon sisältyvällä rakennuttamispalkkiolla.
Asukkaat eivät maksa käyttövastikkeissaan senttiäkään
yhtiön kuluja. Päinvastoin rakennuttamispalkkioon sisältyvä
asuntojen markkinointikulu tuloutetaan yhdistykselle.
Yhtiön toiminta on vahvasti sidoksissa Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason toiminnan kehittymiseen. Näin
ollen yhtiö sopeuttaa toimintansa yhdistyksen uusien hankkeiden kulloisenkin rakentamistilanteen mukaan.

Kevään ja
kesän ihmeitä
Kerrompa tässä nyt tarinaa tähän,
Ilonan ihmeistä ihan vähän.
Eräänä aamuna viime kesän,
pupu pieni oli jättänyt kotipesän.
Se katseli ihmeissään silmin suurin.
Oli joutunut vangiksi kivimuurin.
Sitä ihmettä yhdessä päiviteltiin.
Miten saatais pupu pois sieltä,
kun eksynyt raukka on tutulta tieltä.
Järjestettiin siis pelastuspiiri.
Olis Annukka ja Alpo hyvä tiimi.
He vapautti pupun piinasta tästä.
Nauttimaan vapaasta elämästä.
Tän kevään aamuna uusi ihme täällä.
Karvapallo istuu kiven päällä.
Se sammalta napsii ja pakoon kapsii.
Onko se rotta vai onko se myyrä?
Onko se yksin vai perhekö sillä?
Pois sieltä, keinolla millä?
Se jakaa mielipiteet kyllä.
Joku uhkas loppua sille,
joku noutaa ruokaa elätille.
Joku kissaa kaveriks sille.
Marja halus auttaa myyrää kera Markun.
Toi porkkanoita ja kylpypaljun.
Näin seurattiin eloa myyrän.
Nyt ajatus loukusta kypsyi viimein.
Sen rakensi Musti ja herkut sisään.
Näin myyrä pääsi vapaaksi rannalle järven.
Kevään ihmeet ei lopu tähän,
suututtaa kyllä vähän.
Pesän ullakolle rakensi naakka,
siitä tullut mulle ihan taakka.
Kakat lentää ikkunoihin.
Enhän niitä nyt voi häätää,
lakikin jo sen säätää.
Pesässä on pienet pojat,
suloiset naakan omat.
Kohta kai ne lentoon lähtee.
Jonnekin muuhun.
Menkööt vaikka puuhun.
Irkku, Vaajakosken Ilona
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Kasvattikana Piippi
Vuosisata on historiassa lyhyt
aika, mutta ihmisen elinikänä huima saavutus. Mukava on muistella,
mitä kaikkea tapahtumia elämä on
eteemme tuonut. Siis vaalikaamme
muistoja.
Olen kotoisin Keski-Suomen eteläisestä kolkasta. Itä-Häme oli paikallinen sanomalehti lapsuudessani ja
uutiset luettiin siitä. Kuunneltiin radiosta sunnuntaiaamuisin maamiehen tietolaaria. Televisiota ei vielä
ollut, eikä puhelintakaan aluksi. Lapsia näkyi pihamaalla. Välillä tehtiin
töitä maatalossa, mutta jäi sitä aikaa
leikillekin. Meitä oli neljä sisarusta,
kaksi veljeä ja yksi sisko. Olin kuopus ja yritin pysyä perässä parhaani
mukaan. Luonto oli lähellä, metsään
pääsi heti navetan takaa. Muistan
koivunmahlan maun, kun sitä keväällä juoksutettiin pulloon. Eihän se
oikeastaan maistunut miltään, sitä
vaan ei halunnut sanoa, kun se oli
niin mukavaa puuhaa. Pojat keksivät
enemmän juttuja ulkosalla. Eräänä
keväänä veljeni kiinnostuivat harakan kevätpuuhista. He seurasivat
kuinka risukasa puussa muuttui pesäksi ja kirjavat harakan munat ilmestyivät sinne. Siitäpä syntyi pojille
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ajatus testata huomaako harakka,
jos pesään ilmestyy uusi, erivärinen,
muna. Niinpä vanhin veljeksistä,
Matti kävi ostamassa kaupasta 20
pennillä munan ja vei sen harakan
munien joukkoon. Ei harakka huomannut, ei, tai sitten ei siitä välittäyt.
Se oli tarkkaa puuhaa, piti seurata
oikea ajoitus, milloin viedä. Sitten
alkoi päivytys, mitä tapahtuu. Niin
vain kävi, että harakka alkoi hautoa
ja pojat seurasivat päivä päivältä
tilannetta. Noin kolmen viikon jälkeen kananmuna oli kuoriutunut ja
avuton poikanen oli heti saatava
turvaan. Matti kiipesi pesäpuuhun
ja kun harakka oli poissa, nappasi
vastakuoriutuneen poikasen. Laittoi
sen mustaan pipoon, jonka kantoi
hampaissaan alas. Äkkiä sisälle ja
tupaan lämpimään. Vanhasta karvalakista tuli pienokaisen uusi pesä.
Kukaan ei aluksi uskonut, että se
selviäisi hengissä elämään. Teelusikalla maitotippa suuhun ja myöhemmin ruuanmurusia. Nokka avautui
ja poikanen vahvistui päivä päivältä.
Ensin vaalea untuvapeite ja sitten
siivet vahvistuivat. Nimeksi annettiin
Piippi, sen ääntelyn mukaan. Kerran
naapurin emäntä tuli käymään ja

ihmetteli mitä ääntä pienestä kamarista kuuluu. Kun mentiin katsomaan, oli
Piippi pudonnut piimä-ämpäriin lentoharjoituksia tehdessään ja yritti räpiköidä ämpäristä ylös. Se tottui ihmisiin ja
pian alkoi seurata aina perässä meni
minne hyvänsä. Myöhemmin kesällä oli
Piippi myös heinäpellolla mukana. Siitä
tuli isokokoinen, eikä se viihtynyt muiden kanojen kanssa. Oli siinä ajanvietettä vähän joka perheenjäsenelle. Piipin tarina päättyi huonosti. Muutaman
vuoden jälkeen Piipistä tuli vihainen.
Liekö ollut kanakiusaamista vai rasismia, mutta se ei oikein sopeutunut muihin kanoihin. Paljain jaloin ei kukaan
enää uskaltanut liikkua, muutoin Piippi
olisi nokkinut varpaat. Myöhemmin se
alkoi tulla uhkaavasti kohti ja niin se piti
lopettaa ja ilmeisesti haudattiin.
(Tosi tarina kertoo Piipin viimeisen
hyökkäyksen. Se tapahtui navetan takana, jossa isämme oli kiireesti joutunut tekemään tarpeensa pellon pientareelle. Siellä Piippi hyökkäsi roikkuvien
pallien kimppuun ja arvata saattaa mitä
siitä seurasi. ”Niin loppui kanan lento.”
Se haudattiin metsän reunaan.)
Taimi Takala

Tänä keväänä		

			

		

Tori on tyhjä
pihat hiljaiset
kadulla kansa
karttaa toisiansa
Kirkot ja galleriat
pitävät ovensa kiinni
tänä hiljaisena keväänä
Vanhukset odottavat
varoen vierailijaa
etätyö, etäkoulu
kaikki kauemmaksi siirtyy
Väsyneet hoitajat
väijyvät virusta
Rokotetaan kaikki
koko kipuileva kansa
Tänä keväänä
hiljaisena keväänä
luonto on tullut lähelle
sen valkoinen puku on nyt
harmaa ja repaleinen
mutta pian alastomuus peittyy
se pukee yllensä
kesäisen hunnun
sen vihreälle helmalle
mahtuvat kaikki
vähitellen.
Varoen väistyvät rajoitukset
avautuvat ovet
Maskin takaa paljastuu hymy
Ilo saa tulla iholle ja läheisyys
tänä hiljaisena keväänä
TAIMI TAKALA
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LINTUHARRASTUS

Meillä lintuharrastus lähti liikkeelle keväällä
2006 kansalaisopiston lintukurssista. Pikku hiljaa
linturetkistä on tullut tärkeä osa elämäämme ja
nykyisin se menee keväisin lähes kaiken muun
edelle. Lintuharrastuksen parissa tapaa paljon
mukavia ihmisiä vesistöjen ja peltojen liepeillä.
Kauemmin harrastaneet ja linnuista enemmän
tietävät jakavat tietämystään ja kokemuksiaan
mielellään muillekin. Eräänlaista yhteisöllisyyttä
tämäkin.
Tämä kevät on ollut hienoa aikaa havaintojen
suhteen. Tähän mennessä ( 16.5. ) on lajeja kertynyt 143. Vuoden ensimmäinen lintu oli 1.1. varis
ja samana päivänä kertyi lajeja 19, joista yksi oli
elämän ensimmäinen turkinkyyhky. Vuoden ja
ehkä koko harrastuksen aikainen kohokohta oli,
kun 12.4. näimme Vuonteen lintutornilla arokotkan, joka on äärimmäisen harvinainen vierailija
Suomessa.
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Tornilla oli onneksi kaksi pitkänlinjan kokenutta
harrastajaa, jotka pystyivät tunnistamaan linnun.
Jos olisimme olleet kaksin siellä, olisimme todenneet havainnon merikotkaksi. Samalla tornilla
näimme kalasääsken saalistamassa ja neljännellä
syöksyllä se sai napattua isohkon lahnan. Tämän
vuoden elämän ensimmäisiä ovat olleet mm jänkäkurppa, kuukkeli, arotasku ja kiljuhanhi. Retkillä
on nähty myös peuroja, kettu ja saukko kalastamassa.
Lintuharrastus on hyvä ja mielenkiintoinen ulkoilumuoto, jonka parissa olemme kokeneet hienoja
ja sykähdyttäviä hetkiä.
Jos kiinnostuit asiasta, niin ajankohtaisia lintuhavaintoja löytyy www.tiira.fi, sieltä valitset havaintosivut ja sieltä KSLY ja siitä aikajärjestys.
Lintuihin hurahtaneet
Aila Vatanen ja Tami Laitinen,
Palokan Ilonan evakkolaiset

Vesa Vainiomäki
Gerontologisen
osaamisen lehtori,
DIAK –
ammattikorkeakoulu

vesa.vainiomaki@diak.fi

Vaajakosken
JASO:ssa on
elämää
Olen seurannut jo kahden ja puolen vuoden ajan omien vanhempieni Sinikka ja Tapio Vainiomäen
sopeutumista Vaajakosken JASO:n Ilona-taloon. Heillä on todella
kiva ja valoisa asumisoikeuskolmio, yhteensä neliöitä on 66.
Ilolla olen huomannut, että molemmat ovat sopeutuneet taloon
todella hyvin. Isäni on löytänyt
biljardikavereita ja äitini on tuonut
talon asukkaille iloa mm. marjoilla
sekä lapintossujen muodossa.
JASO:n asumisen konsepti on
todella toimiva. Toimin aiemmin
Jyväskylän kaupungilla eri sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä
ja erityisesti vanhuspalveluissa.
Kävimme aikoinaan tutustumassa
työn kautta JASO:n kohteeseen
Huhtasuolla ja jo tuolloin kerroin
kohteesta vanhemmilleni. Tässä
vaiheessa eivät vielä olleet innostuneita asiasta, mutta vuosien
ajatuksen kypsyttelyn jälkeen
he päättivät hakea Vaajakosken
Ilonaan.
Käytän JASO-konseptia myös
paljon opetuksessa, koska työs-

säni kohtaan tulevia sosionomeja
ja sairaanhoitajia. Heille opetan
ikääntyvien kohtaamista sekä
miten ikääntyneiden palvelujärjestelmä Suomessa on rakennettu. Ja
voin sanoa, että palvelujärjestelmä
on monimutkainen, maksuineen ja
kaikkine tukineen sekä ohjeineen.
Myös tämä Korona-aika on tuonut
muutoksia JASO-talojen arkeen.
Siitäkin minusta JASO on selvinnyt
hyvin. On lisätty mm. etä- ja puhelinohjausta sekä ohjattu miten
käytetään kaupan kotiinkuljetuspalveluita. Asioita on selvitetty
terveysturvallisesti sekä kontaktivapaasti.
JASO-taloista voisi sanoa, että ne
ovat uusinta uutta senioreitten
palvelukonseptissa. Yhteisöllinen asuminen tuo turvallisuutta,
kenenkään ei tarvitse olla yksin ja
yksinkin saa olla, jos niin haluaa.
Terveystalouden näkökulmasta
tuo säästöä se, että JASO-talot
sijaitsevat terveysasemien läheisyydessä, koska silloin jäävät KELA-taksien kustannukset pois. KELA-taksit maksavat yhteiskunnalle

paljon, vaikka niissä on asiakkaan
omavastuu. Tätäkin asiaa voisi
joku opiskelija tai tutkija tutkia
kuinka paljon tulee säästöä, kun
asukkaat asuvat lähellä palveluita.
Kannatan suuresti osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, olemalla mukana yhteiskunnassa pysyy myös
ajassa mukana. JASO-taloissa on
turvallista ikääntyä.
JASO-taloihin on mahdollista itse
ostaa palveluita tai olla kunnallisten palveluiden piirissä sekä asua
mahdollisimman pitkään omassa
kodissa.
JASO on tulevaisuutta.
Toivotan kaikille JASO-talon asukkaille sekä henkilökunnalle mukavaa ja aurinkoista kesää!
Vesa Vainiomäki
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PA LOKAN

ILON A

Ei varmaan ole
kenenkään etu
tehdä nyt
vilunkina.

”tulin
vakuuttuneeksi
siitä että työt
tehdään hyvin.

Palokan Ilona kortterissa
Lukutuvan ja Oloneuvoksen asukkaat
ovat päässeet kaikki takaisin kotiin. Ilonan
asukkaille on luvattu, jouluksi kotiin. Asukastoimikunnan jäsenenä, minulla ollut
mahdollisuus tutustua kaksi kertaa korjauksen edistymiseen. Oppaana ovat olleet työmaan rakennusmestarit. Olemme
kaikki voineet tutustua omiemme asuntojen ja koko talon korjausten edistymisiin.
Kävimme 5.5 katsomassa miten asiat ovat edenneet. Meitä oli vastassa kaksi
työmaan rakennusmestaria. He kertoivat missä vaiheessa työn eteneminen on. He
vakuuttivat että työ on edennyt suunnitelmien mukaan. ”Vakuutusyhtiö IF valitsemat ja hyväksymät ammattilaiset työskentelevät täällä. Työmaan valvoja Inmeco
on myös IF valitsema. Nyt ovat kaikki paikat kuivattu ja niissä tarkat mittaukset
suoritettu. Talo on kuivempi kuin silloin kun tänne kaksivuotta sitten muutitte. Nyt
tehdään väliseiniä ja maalaustöitä.” Minun asuntoni on C.8 toinen kerros. Sinne tuli
vettä eteiseen katosta. Nyt oli purettu eteisen, WC katto ja lattiat. Eteisen kaappi oli kostunut ja viety pois. Kaikissa muissa C rapun toisen kerroksen asuntojen
eteisenkaappi oli paikoillaan. Lattiat oli purettu kaikista asunnoista. Parvekkeet
oli riisuttu laudoista. Keittiöt odottivat valmiina asukaita. Jääkaapit oli puhdistettu
ammattilaisten toimesta. Yhteiset tilat alhaalla olivat purettu betonipinnalle, siellä
oli vielä melkoinen kaaos, katossa näkyi kymmeniä johtoja ja ilmastointi kanavia.
Tämän työpaikka vierailun jälkeen tulin vakuuttuneeksi siitä että työt tehdään hyvin.
Ei varmaan ole kenenkään etu tehdä nyt vilunkina. Asialla ovat olleet ja ovat maan
parhaat asian tuntijat.
Palokan Ilonan asukastoimikunnan jäsen
Raimo Rajanen

Ilona

10

VAAJAKOS K E N

ILONA

VEKE

PITKÄN PYTINGIN POIKA
Vaajakosken Ilonan asukastoimikunnan väistyvä puheenjohtaja Veikko ”Veke” Partanen ei
ole pitkää hyppäystä tehnyt syntymäkodistaan,
Naissaaressa sijainneesta Pitkästä pytingistä,
nykyiseen asuntoonsa; kävellen asuinpaikkojen väliä kuluu aikaa kymmenisen minuuttia.
Voisi sanoa että Veikko on hyvä esimerkki
kotiseutu-uskollisuudesta, sillä kaikki perheen
asunnot ovat olleet Vaajakoskella.

koronan takia venynyt. Kaikenlaista pientä ongelmaa on ollut, mutta nyt ollaan jo loppusuoralla.

Kun puhutaan Ilona-talojen yhteisöllisestä asumisesta, niin yhteisöllistä se on ollut Pitkässä
pytingissäkin. Asunnot olivat suht´pieniä, lapsia
paljon ja kanssakäyminen perheiden välillä
tiivistä, joten yhteisöllisyys muodostui luonnollisesti. Veikko muisteleekin lämmöllä asumistaan maisemallisesti kauniissa ympäristössä
ja harmittelee vanhojen talojen purkuvimmaa
60-70-luvuilla.

PIRJO MAUNULA-VÄÄNÄNEN
Vaajakosken Ilona

Veikko Partanen toivottaakin kaikille hyvää ja
lämmintä kesää.
Me kiitämme Veikkoa osallistumisesta Ilonan
”elämään” puheenjohtajana ja toivomme, että
osallistuminen jatkuu asukkaana.

Veikko toteaa, että pakko ei ole käytetty sana
puhuttaessa Ilona-talojen yhteisöllisyydestä,
sillä kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Voit
osallistua kahville, lauluhetkiin ja muihin tapahtumiin jos siltä tuntuu, yksin ei tarvitse jäädä.
Kasvatuslaatikoita saa kuopsuttaa ja sadosta
nauttia kasvukauden lopussa.
Korona toki muutti käyttäytymistämme, suositukset ovat rajoittaneet osallistumista, eikä
mitään suurempaa ole edes järjestetty.
Mutta kun rokotukset on saatu, alkaa helpottaa
ja uusi normaali elämä alkaa.
Veikko Partanen on ollut mukana Vaajakosken
Ilonassa jo rakentamisen alusta asti osallistuen
mm. työmaakokouksiin. Hän oli lupautunut hoitamaan puheenjohtajan pestiä siihen saakka,
kunnes talo on luovutettu Jasolle. Hän kiittelee, että asukkaaat ovat suhtautuneet todella
hienosti, vaikka lopputarkastus talossa on
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Joskus
talvikuukausina
tulee pojatkin
mieleen

Se vähän
oudompi
asukas;
Jaska-Rouva
Oikein hyvää kesän alkua
JASO-talojen senioreille!
Minua pyydettiin esittäytymään, kun
olen vähän oudompi asukas Palokan Ilonassa, just nyt evakkoreissulla Laukaan
Ilonassa. Nimeni on Jaska ja vuodesta
1981 lähtien Jaska-rouva, kun pyöräytin
kaikkien ihmeeksi pari munaa puolen
vuoden välein.
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Tulin tähän perheeseen 12.7.1964 Yliopistonkadun Askartelu-ja akvaarioliikkeestä. Olin
silloin noin viisivuotias eli kuuskymppiset lähestyy. Perheeseeni kuului iskä, äiti ja tuleva isosiskoni Kaija, jonka kanssa tulee tänä
kesänä yhteiseloa 57 vuotta täyteen.
Ehdin kyllä tuntea mummin ja papankin melkein kymmenen vuotta. Onhan
vuosien kuluessa ollut monta ihmisja eläinystävää, jotka ovat häipyneet
pois mutta uusiakin on tullut lapsista
ja senioreista. Eri ystävien kanssa on
erilaisia tapoja ja temppuja, mutta Kaijan kanssa tunnemme toisemme ”kannesta kanteen” ja onhan se hauskaa
kun voi joskus härnätä toista niin, että
hihat savuaa ja sitten kuitenkin saa
herkkuja ja pääsee vaikka lämpimään
kylpyyn matalaan veteen. Kreikkalaisena maakonnana en kyllä vapaaehtoisesti veteen mene. Olen kasvissyöjä,
pehmeät salaatit, kiinankaali ja omena

PALOK AN

ovat herkkua, mansikoista tai tomaatista
en välitä. Nyt alkoi ihana kesäruoan aika
eli voikkarinlehtiä, apilaa, ratamonlehtiä,
omena käy aina.
Onhan näihin 57 vuoteen mahtunut kaikenlaista, onneksi paljon on jo unohtunutkin. Tosin minulla on tämmöinen hieno
ominaisuus, että muistan paikat auringonkierron ja geomuistin avulla. Meillä on
Kaijan kanssa muutama mökkituttu, joiden luona käymme ja aina ne tutut polut
ja nukkumapaikat löytyvät. Tietenkin myös
paikat, joihin voi piiloutua ja saada vähän
hässäkkää aikaan. Kaija on kyllä oppinut jo
kartoittamaan paikat ja suunnat, joista etsiä. Kun vaellushalu iskee niin osaan mennä rappuja alas ja kynnysten yli ja siksi
kaikenlaisia barrikadeja välillä viritellään.
Naurattaa ja sitten yritän taas uudestaan,
sisua ei puutu. Nuorena konnana kuljetettiin enimmäkseen marjakopassa pyörän
tarakalla ja veneellä Jyväsjärven rannasta
mökille Urtin kupeelle saareen, jossa oli
mahtava nukkumispaikka lepänjuuren alla.
Nyt mennään autolla lujaa ja mukana on
omia tavaroita viihdykkeeksi, pallo, pari
kalikkaa ja nukkukoppa peittoineen. Se
koppa on hyvä koska kun menee vieraammassa paikassakin sen viereen niin tietää,
että pääsee kotiin. Jos kyyti ei miellytä,
niin ainahan voi pöräyttää koppaan haisevaa ”materiaalia” ja silloin Kaija pysähtyy
siivoamaan, pesulla on käyty useamman

I LONA

järven rannalla matkojen aikana.
En ole koskaan nukkunut mitään pitkiä
talviunia eikä kuulemma ole pakko jos ei
huvita. Pari päivää voi torkutella mutta
sitten tulee nälkä. Joskus talvikuukausina tulee pojatkin mieleen ja pitää kuljeskella koputtelemassa seinänvieriä, ei
vaan ketään kuulu. Metelin tekemiseen
riittää ihan sanomalehden ruttaaminen ja
repiminen, hellan alapellistä saa hyvän
äänen kun selkäkuori napsahtaa siihen.
Aika on kulunut tässä perheessä nopeasti ja ihan huimaa mitä kaikkea on tapahtunut maailmassa vuodesta 1964 tähän
päivään. Kaija oli vielä lapsi kun tutustuttiin, sitten olin enimmäkseen vanhempien hoidossa kun hän lähti maailmalle
ja 2006 lähtien taas yhdessä. Lomien aikana on pari tuttua hoitopaikkaa, joissa
hemmotellaan tarpeeksi. Sitten on kiva
osoittaa mieltä kotona ikävän peitoksi,
en syö pariin päivään tai vain silloin kun
Kaija ei ole näkemässä. Se kyllä tietää jo,
että kylpy ja hieronta hienolla oliiviöljyllä hoitaa kotiutumisen. Palokkaan ja parvekkeelle kotiutumista odotellaan mutta onneksi välillä pääsee Palokkajärven
rantakoivikkoon ulkoilemaan.
Terveiset Jaska-rouvalta kirjoitti Kaija Rajahuhta
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2. talon
5-vuotis synttärit
Huhtasuolla
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Viisi vuotta
Ilonaa
Päivää kaikille
Ensi syksynä tulee kuluneeksi 5v siitä, kun muutin
Kuokkalan Ilonan Konstaan. Ja kokemuksen syvällä
rintaäänellä voin sanoa täällä on ihmisen hyvä asua. No
mikä sen sitten tekee niin hyväksi asua?
Ennen kaikkea se turvallisuus. On Marianne, ohjus
jonka puoleen on helppo kääntyä asiassa kuin asiassa,
joskus vaikeissakin, on Petri, huoltomies joka auttaa
teknisissä ongelmissa. Viimeksi tänä aamuna kun
tiskikone oikutteli, Petrin neuvo ja auttoi. Tosin vähän
tarvittiin Leankin apua.
Tästä päästiinkin asiaan, naapurithan ovat erittäin suuressa arvossa. Tärkeää on ongelman tullessa tietää että
aina voi soittaa naapurin ovikelloa ja; kuule, mulla olisi
tämmöinen pikkujuttu, osaatkohan auttaa?
Nyt on kevät. Makuuhuoneen ikkunasta näkyy puolet meidän kauniista pihasta. On skillaa; erilaisia, on
krookuksia, narsisseja, helmililjoja. Pari päivää kun
jaksamme odottaa tulppaanit aukeavat. Persiljakin on jo
tulossa. Ruohomatto on oikein hyvän näköistä.
Ja sitten meidän jokakeväiset vieraat, lokit. Ovat jo
jonkin aikaa parveilleet ja kirkuneet katsellen vieläkö
vanhalle pesäpaikalle voisi jotain rakentaa Ja nähdäkseni nytkin ,meidän autokatoksen veroista pesäpaikkaa
ei muualta löydy, kaikenmaailman haukoista huolimatta.
Taas varmaan saamme olla todistamassa onnellista perhetapahtumaa. On maanantai iltapäivä ja kohta alkaa
jännittävä mölkkykisa. Miten se voikaan tuommosen
kapulan heitto olla niin mukavaa. Se on kai se seura.
Tästä viidestä vuodesta neljä olen ollut mukana asukastoimikunnassa. En kiellä, ettenkö joskus olisi raastanut ohuita hiuksiani, mikään ei tunnu luistavan. Mutta
kaiken kaikkiaan tämä työ on erittäin palkitsevaakin,
hyvä mieli tulee tämän tästä. Toivoisin että joka ikinen
olisi mukana tässä työssä, oppisi tuntemaan Jason, sen
erinomaiset periaatteet ja oppisi tuntemaan asukkaat,
ne maan hiljaisimmatkin. Taitaa se mölkky alkaa, täytyy
lähteä valmistautumaan. Toivon kaikille Jasolaisille
oikein hyvää kesänalkua. Ehkä jo ensi kesää voimme
viettää normaalisti.
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Kuokkalan Ilonasta kevätterveisin Sirkka Tervo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lähellä palveluja
rauhallinen asua
turvalliset naapurit
saa olla yhdessä tai yksin
voi puuhailla muiden kanssa, jos
voimia riittää, pakkoa ei ole
Jaso huolehtii taloista, kun omat
voimat ehtyvät (aikanaan jokaisella)
palveluohjaajat auttavat ja
luovat lisävirikkeitä
helppo vaihtaa muualle jos ei viihdy
omistamisen edut 15 %:n pääomalla

Viisi vuotta sitten ajatus
senioritaloon muuttamisesta tuntui
minusta vaikealta. Pitäisikö nyt jättää
omakotitalo, jossa lapsemme olivat
kasvaneet, kukkivat omenapuut ja pensaat,
mukavat naapurit ja pihajuhlat, kaikki muistot
mitä sinne liittyi.
Olimme Pertin kanssa huolehtineet vanhat vanhempani,
jotka asuivat 70-luvun kaksiossa, jossa oli pieni hissi - juuri
ja juuri mahtui, jos itse litistyin seinää vasten. Kynnykset olivat
korkeita, isäni kaatui kun yritti mennä parvekkeelle. Yksinäisyys
oli jokapäiväinen vieras toisen kuoltua. Tuskin tunsivat talon
asukkaita. Tuoko meitäkin odottaa?
Tänä päivänä näen selvemmin, että tämä ratkaisu oli hyvä. Jo
paikka itsessään: luonto lähellä, lintukin pesii joka vuosi autotallin
katolla (arvaatte mikä), upea rantaraitti pyöräillä tai kävellä, lampaat voi nähdä kesällä ikkunasta, linja-auto lähtee talon edestä.
Palveluauto hakee torstaisin meitä isoille marketeille. Ystävälliset
kuljettajat passaavat ja osallistuvat juttuihimme, kun tarinat alkaa
lentää. Tunnelma on hilpeä, tosi odotettu.
Jokainen voi löytää asukkaista samanhenkisen ihmisen tai olla
itsekseen jos siltä tuntuu. Palveluohjaaja järjestää meille mukavaa tekemistä ja auttaa tarvittaessa. Itsekin voimme kehitellä
omaa toimintaa, mikä onkin toivottavaa. Vielä joskus luullaan
väärin tätä palvelutaloksi, jossa hoidetaan sänkyyn asti. Itse me
hankimme sellaiset palvelut, joita tarvitsemme. Kristillinen opisto
oppilaineen tuo meille mukavaa vaihtelua ja kansainvälisiä kokemuksia. Ruokailu opistolla on nyt jäänyt tauolle koronan vuoksi,
odotamme kovasti sen jatkumista.
Täällä voi halutessaan asua loppuun asti, tilat ovat esteettömät.
Kaikkea on ajateltu iäkkäiden kannalta ja talo talolta parannuksia tehdään edelleen. Monta ystävää ollaan puhuttu asumaan
Jaso-taloon ja esitelty asuntojamme ja tiloja heille.
Tervetuloa vaan!

Elokuussa 2021 tulee 5 vuotta
täyteen Kuokkalan Ilonassa.
Olemme ensimmäisen ”polven”
jasolaisia. Pääsimme vaimoni
kanssa muuttamaan juuri
valmistuneeseen asuntoon,
kuten 52 muutakin kattilakuntaa.
Etukäteen ajatellut hyödyt ovat
toteutuneet.
Tuntuu siltä että meidän
loppuelämän asumismuoto on
tässä.
Kiitos puuhaväelle!
PERTTI SARJA

” Tuntuu siltä

että meidän
loppuelämän
asumismuoto
on tässä.
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Jahkailija
tekee joskus
elämästään
epämääräisen
epäselvää.
Vuosi siinä vierähti
Helmikuu 2020. Olin tehnyt itselleni tyypillisen äkkinäisen päätöksen: Muutan vuoden päästä valmistuvaan Kankaan Ilona-taloon, lähelle jyväskyläläisiä
ystäviäni ja puoliväliasemiin tyttärieni perheitä. Luettuani aiemmin yhteisöasumisesta, se oli jäänyt jonnekin alitajuntaan muhimaan hyvänä asumismuotona.
MUTTA, MUTTA, mitä ihmettä teen ikiomalle, huolella
kerätylle ja säilytetylle, jo sen ”seitsemän kertaa seitsemän” muuttoa mukana kulkeneelle tavaramäärälleni?
Kirjoja, kansioita, neljän vuosikymmenen käsityölehtiä, yli 60 vuoden kortit, kirjeet, valokuvat ja kaikenmoiset muistot, langat, tilpehöörit, vanha itseneuloma
hääpukuni, Pappani suutarinverstas koneineen, työkaluineen ja kenkälesteineen, kangaspuut kaikkine
tykötarpeineen ja ne reilut kymmenen banaanilaatikollista matonkuteita ynnä muuta, ynnä muuta.
Ei tule mitään!
Ei ole mahdollista!
Asuin hyvin mukavasti rauhallisen rivitalon päätyasunnossa, jossa kangaspuillani oli ihan ikioma huone ja tavaroillakin omat paikkansa. Takapihalta sain
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satoa omasta vattupenkistä ja viljelylaatikoista. Vihreä pikkurellunikin, ”riesa maanantaikappale” sai olla
parkissa melkein oveni vieressä.
Ikkunanäkymä oli vaihteleva kuin elävä taulu vuodenaikojen ja säätilojen mukaan. Monet kuvat olen tallentanutkin järvimaisemasta: upeat auringonlaskut,
aallonmurtajan sillat, rantahiekat ja -koivikot; tyvenen,
myrskyisen, sulan ja jäisen veden liikkeet.
Rauhallista elämää ja luonnonläheisyyttä yksinäisyyden ympäröimänä. Miksi haluta sieltä pois kaupungin
kaaokseen? Mitä vikaa on yksinolossa?
Alkoi kokonaisen vuoden kestänyt ihmettely ja pähkäily, ”juupas eipäs” -keskustelua kiusaksi asti läheisteni ja itseni kanssa, excel-taulukkoon tehdyt
+/- -pohdinnat. Jahkailija tekee joskus elämästään
epämääräisen epäselvää.
365 päivää, 12 kuukautta, kokonainen vuosi aikaa
muuttoon. Siinähän ehtii kyllä monenlaista.
Tavaramäärää oli saatava karsituksi runsain mitoin.
Onneksi ”Torikauppaa” on tullut harjoiteltua jo vuosien ajan ja fb-kirppiksetkin kokeiltua.
Joutilasta aikaakin minulla oli runsaasti. Tallensin
valokuvaa ja mittaa tavaroistani, laadin pikkuhiljaa
myynti- ja antamisilmoituksia. Tein vähän surutyötäkin

luopuessani niin rukista, suutarin ompelukoneista,
kenkien ja jatsarien lesteistä kuin kirjoistakin.
Onneksi kangaspuissani oli ollut mattoloimi valmiina jo pitkään sopivaa intoa odottamassa. Pirran
paukuttelu oli oivaa terapiaa kaiken miettimisen ja
koronakaranteenin selättämisessä. Saisin ainakin
osan vuosien varrella leikkaamiani räsykuteita uuteen olomuotoon, ehtisin tyhjentämään monta banaanilaatikollista.
Pirteä punainen, siitä oli hyvä aloittaa tämä projekti.
Valmis matto on tänään kodikkuutta tuomassa uudessa makuuhuoneessa sänkyni vieressä.
Sininen, vihreä, ruskea, keltainen, oranssi, jokainen
matonkudekerä odotti oman väristensä seurassa
banaanilaatikoissaan. Oli trikoopaitaa, samettihousua, verhoa, lakanaa, joustavaa ja joustamatonta,
lajiteltavaa ja sommiteltavaa riitti.
Itseleikattujen kuteiden kanssa riittää haastetta: riittäkö tietty väri koko maton verran, saanko tasaiset
reunat ja napakan pinnan erilaatuisista kuteista. Ha-

luan tehdä räsymattoni huolella.
Niitä pähkäillessä palautin mieleen ”kiikkaalaisen”
maton tekniikan. Tämä kahden heiton pätkistä kudottava räsymatto sallii käyttää helpommin vaihtelevan
laatuiset ja -väriset kuteet. Pätkin alle kaksimetrisiä
pätkiä satoja ja taas satoja. Innostavaa oli huomata
värien löytävän sopivat kaverit raitoihin ja monen iloisen riepumaton valmistuminen toi paljon iloa ”koronaerakon” oloon.
Ei ihan pelkkää iloista paukuttelua ollut koko vuosi.
Välillä naapuri hermostui minun räsymattoinnostuksestani, kangaspuiden paukuttelustani. Uusimme
vähän työaikojani paremmiksi, naapurisovun säilyttämiseksi. Niin kuteiden pöllyyttäminen, sommittelu,
pätkiminen ja paukuttelu jatkui tarkalleen sen suunnitellut 12 kuukautta.
Helmikuu 2021.
Muuttopäivä varmistui, olin saanut puristettua itsestäni päätöksen ja tilattua muuttoauton.
Pakkaaminen ja tavaroiden läpikäynti pikkuhiljaa on
minun tapani tehdä muuttotyötä, järjestellen ja merkaten, aikaa käyttäen.
Kirjamäärän sain kutistettua kahteen laatikolliseen.
Suutarin työvälineistä jätin sopivasti itselleni muistoja. Monta muuta rompetta riittää vielä yli oman tarpeen. Kaikki tavara vain ei kelpaa, ei löytänyt uutta
kotia. Osa jäi ”Josko joskus tarvitsee” tai ”En malta
luopua” -laatikoihin.
Mutta, miten ihmeessä matonkuteita on vieläkin varastoon kannettavaksi monta banaanilaatikollista…
Valmista räsymattoa syntyi karanteenivuoden aikana
melkein 60 metriä, 24 värikästä pätkää, riemukasta
raitarullaa.
Kilokaupalla tuli kierrettyä kuteita kerältä sukkulalle
ja heiteltyä viriöön, mutta myös ”pelastettua naapurin mummon” leikkaamat, poltettaviksi aiotut kudekerät omiin banaanilaatikoihini.
Jospa niitä riepukuteita saisin vielä täällä Ilonassakin
ilokseni ”hävitettyä” mattojen raidoiksi. Tuolla varastossani kangaspuut jo odottavat ja innostuskin on
tallella, vaikkakin muuttoväsymyksen piilottama.
Virpi (Kaalikoski)
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BILJARDI-8-PALLO
Taloon muuttaessamme helmikuussa 2019
uteliaisuutemme herätti olohuoneeseen
sijoitettu biljardipöytä.
Kokemusta aikaisemmasta biljardin
pelaamisesta talossamme ei ollut kun
yhdellä henkilöllä jonka avustuksella
tutustuimme heti useamman henkilön
ryhmänä pelin sääntöihin ja itse pelin
hienouksiin.
Tietoa pelaamiseen löytyi myös netistä ”Mixun kanavalta” jossa kertoja
näyttää ja kertoo lupsakkaasti pelin ja
lyöntien opit. Pelin sääntöihin tietoa
löytyy myös Suomen Biljardiliiton
nettisivuilta.
Suosikkipeliksi muodostui heti alkuun
8-pallo. Jonka pelaamista opetteli heti
hyvä joukko niin miehiä kuin naisiakin.
Ei aikaakaan kun pelin harjoittelun
lisäksi jännitystä saamaan sovittiin
kilpailupelit.
Aluksi pelasimme tenniksestä tutulla
kaaviolla johon arpomalla saatiin
ensimmäiset parit joista voittaja selvisi
jatkoon toisen parin voittajaa vastaan
jne. Voittaja palkittiin lahjoituksena
saaduilla palkinnolla.
Pelimuoto kehittyi ajan saatossa
sarjamuotoiseksi jossa pelaajat
jaettiin kahteen lohkoon, 1- lohkoon
parasta pelikuntoa esittäneet ja loput
2- lohkoon. Pelimuotona jokainen
jokaista vastaan eli sarjamuoto kuten
jalkapallossa tai jääkiekossa, kussakin
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lohkossa on vajaat kymmenen miespelaajaa ja naisten lohkossa 8 pelaajaa.
Pelit pelataan paras kolmesta eli kaksi
pelivoittoa tuo voiton.
Pisteitä kertyy 2-0 voitosta 3 pistettä,
2-1 voitosta voittajalle 2 ja hävinneelle 1
piste. Eniten pisteitä kerännyt on lohkonsa
voittaja.

pari hupsahtaa melkeinpä huomaamatta.
Jos harrastuksesta heräsi lisäkysymyksiä niin Annukan kautta saa yhteyden
lisätietoja haluaville.

Harrastuksen parissa on Vaajakosken
Ilonassa n. 30 henkilöä ja on talomme
suosikkiharrastuksia jonka ääressä tunti

Martti P

Kunhan koronatilanne hellittää, suunnitelmissa on järjestää Ilona- talojen välisiä
pelejä ja mahdollisia sarjoja.

Biljardia pelataan myös Laukaassa,
pelivuorossa Olavi ja Lauri

Joka sanoo että nuoruus
on kypsää ikää onnellisempi,
väittää että näköala tornin juurelta
on parempi kuin sen huipulta.
-William Phelps-

Äijälän kodalla 18.5.2021

Päiväkahvilla
Kankaan Ilonassa

Huhtasuon Asukasyhdistys halusi muistaa
Helsinkiin muuttanutta pitkäaikaista asukasta
ja asukastoimikunnan sihteeriä
Mikko Heikkilää (oikealla). Viirin luovutti
Asukastoimikunnan puheenjohtaja
Tapio Ruosteinen.

OSK Keskimaa lahjoitti v.2020 Ilo Auttaa
projektissa Jaso-taloille 5000,00 euroa.
Koronan vuoksi Ilona-talot käyttävät
osuutensa tänä kesänä tahollaan.
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TERVETULOA
TEATTERIMATKALLE!
Ilona 22

Hei maailmanmatkaajat!
Ilonan matkatoimikunta aloitti toimintansa Ilona-taloissa jo kolme
vuotta sitten. Toki Huhtasuolla ja Kuokkalassa oli tuohonkin mennessä järjestetty talojen omia matkoja. Matkatoimikunnan ideana
on ollut järjestää talojen välisiä yhteisiä retkiä, joissa on taustalla
matkatoimiston tuki ja mahdollisuus järjestää pidempiäkin matkoja isommalla porukalla. Ilona taloja on nykyään jo kuusi. Joka
talossa on matkailuvastaava ja matkatoimikuntien järjestämien
retkien ilmoittautumiskansiot ovat kaikkien asukkaiden saatavilla. Vuosien varrella on järjestetty monenlaisia matkoja lähelle

Teatteri Eurooppa Neljä, Kievarin kesäteatteri - Ke 28.7.2021 klo 15.00

ONNELLINEN MIES
Matkan hinta 30 €, sisältää matka + teatteri

Arto Paasilinnan Onnellinen Mies, Dramatisointi ja ohjaus Antti Lattu. Pääroolissa siltainsinööri Jaatisena
Pertti Koivula
LÄHTÖAJAT ILONATALOILTA:
Bussi 1:		
Laukaa		
klo 13:20
		Vaajakoski
klo 13:45
		Kuokkala
klo 14:00

Bussi 2:
Palokka
klo 13:30
		Huhtasuo
klo 13:45
		Kangas		klo 14:00

Teatteri Eurooppa Neljän Onnellinen mies on iloinen, hauska ja täynnä musiikkia. Pääroolissa siltainsinööri Jaatisena nähdään Pertti Koivula, joka on tullut tunnetuksi lukuisista rooleistaan niin TV:ssä kuin elokuvissakin kuin Helsingin Kaupunginteatterin näyttämöllä. Kuusmäen asukkaina ja kunnanisinä hauskuuttavat lukuisat vierailijat sekä Teatteri Eurooppa Neljän
oma väki huipputaitavan TE4 Bandin säestyksellä.
Onnellista miestä ei voi ohittaa - se on pakko kohdata!

Riihivuoren Teatteri - Ti 27.7. klo 14

TUKKIJOELLA
Matkan hinta 40€, sisältäen matka + teatteri
LÄHTÖAJAT ILONATALOILTA:
Bussi 1:
Laukaa
klo 12.30
		Vaajakoski
klo 12.55
		Kuokkala
klo 13.10

Bussi 2:
Palokka
klo 12.40
		
Huhtasuo
klo 12.55
		Kangas		klo 13.10

UIT tuo Riihivuoreen vauhdikkaan musiikkikomedian Tukkijoella. Esitys tarjoaa rakkautta ja dramatiikkaa, upeita laulu- ja
tanssikohtauksia sekä tietysti svengaavan livebändin. Mukana musiikkia Merikannosta tämän päivän hitteihin hauskasti tarinaan upotettuna.
Minkälaisen hulinan saa pienelle paikalle saapuva uittoporukka aikaiseksi? Kuka lokaa leskimies Pietolan mainetta ja miksi?
Ja kenen sydän sykkii kauniille Katrille? Tämä kaikki selviää Riihivuoren upeassa kesäteatterissa, jossa ollaan suojassa – satoi
tai paistoi!
Esiintyjinä mm. Kaisa Hela, Heikki Hela, Sami Hintsanen, Antti Niskanen, Petra Ahola, Niina Sillanpää, Mikael Haavisto, Antti
Laukkarinen sekä tanssijat Aleksi Seppänen ja Sanna Hento.

ja kauas mm. teatterimatkat, matkamessut sekä Pärnun
kylpylämatka syksyisin. Tälle vuodelle 2021 on jo matkoja
suunnitteilla ja varattavissakin. Seuraavana vuorossa on
teatterimatka Riihivuoren Tukkijoella näytelmään 27.7., varaus- ja maksuohjeet löytyvät kansiosta. Suunnitteilla on
myös viimevuoden tapaan Heinävesi-Valamo risteily. Viime vuonna Pärnun matka peruuntui Koronan vuoksi mutta
nyt on toiveissa, että sekin toteutuisi vihdoin.
Matkatoimikunnan puolesta
Harri Kinnunen

Matkatoimikunnan matkailuvastaavat Ilona-taloissa:
PALOKKA
HUHTASUO
KUOKKALA
VAAJAKOSKI
LAUKAA
KANGAS

Riitta Vikström, p. 040 8342 149
Martti Kemppainen, p. 040 588 3656
Harri Kinnunen, p. 040 5796 142
Eija Hämäläinen, p. 040 588 9579
Heli Tarvainen, p. 0500 536 287
Jaana Stenfors, p. 050 523 1427

23 Ilona

Usko tai älä.
Ihminen
Ihmisen ruumis on täydellisempi
kauneuden puolesta kuin eläinten paitsi
hirven, hevosen ja paratiisilinnun.
Ihmisen ruumis oli ennen voimakkaampi,
kun se osasi kiivetä puissa ja tappaa
eläimiä käsillään.
Nyt se on päinvastoin,
sillä ihmiskunta
heikkenee kun sitä
tarkastaa. Ihmisen
ruumis on
jakaantunut moneen
osaan, joista toiset
ovat tarpeellisia.

Ja pienet aivot sijaitsevat päässä. Kukaan ei
voi elää ilman aivoja paitsi hullut.
Terveytensä puolesta eläimet ovat ihmisiä
etevämpiä, niillä on paremmat hampaat
eikä niillä ole tulirokkoa eikä hinkuyskää
vaan kuolevat päinvastoin onnettomuuden
kautta. Naisen ruumis on tavallisesti
erilainen kuin miesten. Ne elävät
kauemmin ja heikoimmin.
Ruoansulatuselimet alkavat
suusta ja kulkevat
ruokatorvea pitkin vatsaan.
Siellä ne sulavat ja alkavat
työntyä suolia pitkin pois,
paitsi ei umpisuolta jolla ei
ole mitään työtä.

Rungosta lähtee
ulkonevia osia, joita
ovat nenä, poskiluut,
leuka ja muutamia
raajoja.
Selkäranka antaa
tukea ruumiille niin,
että ne jotka tahtovat
voivat istua suorina.
Kiki 5v.

Elin on se ruumiinosa, jolla on oma
tehtävä erikseen eikä niinkuin raajat.
Verenkiertoelimet ovat suonet ja
sydän. Veri kiertää ympäri
juostakseen laskimon kautta ulos.
Silloin se on muuttunut kuonaksi.
Keuhkot ovat pussissa, jotta ne eivät
hajaantuisi. Ihminen hengittää
keuhkoilla tullakseen terveeksi.
Ilmastakin voi kuolla jollei hengitä.

Ilona

24

Ihmisen luut ovat sen
puolesta hyvät, että ne
eivät liho vaikka söisi liian
paljon. Muuta ei
ihmisestä voi sanoa. Ja
vaikka ruumis olisi
huonokin niin se kestää
ihmisen eliniän, paitsi
pitaalisilla.

Iho peittää ruumista melkein joka paikasta. Sen
tarkoitus on, ettei veri pääse vuotamaan maahan.
Ihmisen iho on karvaton paitsi päässä ja miehillä.
Päässä on tärkeimmät asiat, jonka tähden
ihmisen päätä ei voi leikata pois ilman haittaa niin
kuin raajoja. Varsinkin kun isot aivot.

Erään peruskoululaisen aine (Lainaus Oppima-lehti)

muistoja...

Harvinaisia vieraita Suonenjoella
Toimimme vaimoni Kaisan kanssa maatalous- ja
rautakauppiaana Suonenjoella 70- ja 80-luvuilla. 80-luvun alussa tuli Keskon myyntiin Zetor
traktorit. Maatalouskauppiaana teimme myös
traktorikauppaa. Keskon herrat keksivät pyytää
Emil Zatobekin vaimoineen mukaan Zetoreiden
myyntiä vauhdittamaan, olihan Zetoreilla sama
kotimaa.

Tämä valokuva on otettu myymälämme kahvihuoneessa. Kuvassa, koko Suomen kansan rakastama, Emil Zatobek ja hänen vaimonsa Dana
Zatopkova. Zatobek on kolminkertainen juoksun kultamitalisti Helsingin 1952 Olympialaisissa.
Zatopkova on puolestaan keihäänheiton kultamitalisti Helsingin 1952 Olympialaisissa. Vasemmalla
kuvassa suonenjokelainen mansikanviljelijä Rainer
Nenonen.
Olavi (Olli) Piiroinen, Vaajakosken Ilona

Kertoisitko muistojasi
Löytyyköhän Ilona-taloista ketään jolle
Virrat, entinen kirkonkylä, olisi jotenkin
tuttu 40 - 50-luvuilta?
Olisin kiinnostunut jakamaan muistoja.
Marja Voutilainen o.s. Mäkinen
marjatuulia.voutilainen@gmail.com
puh. 050-5540309
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Luotettava paikallinen kumppani isännöintiasioissa
Noste Isännöinti Oy on hoitanut Jason
kaikkien asuntohallintoalueiden ja
yhdistyksen isännöintiä ja taloushallintoa
vuoden 2018 alusta saakka alusta alkaen.
Noste Isännöinnillä on yli kahdenkymmenen
vuoden kokemus ARA kohteiden taloushallinnon ja isännöinnin hoidosta. Yhteistyö
Jason johdon ja asukashallintoalueiden
kesken isännöinnin suuntaan on ollut
jouhevaa alusta saakka. Tästä haluamme
kiittää sekä Jason toimiston väkeä, asukastoimikuntien edustajia sekä myös kaikkia
asukkaita, pyritään jatkamaan yhteistyötä
samaan malliin!
Noste Isännöinnissä olemme pitkän linjan
ammattilaisia, ja meillä on vahva osaaminen

Isännöitsijä

Kaikkien Jason asukashallintoalueiden isännöitsijänä toimii Toni Tikkanen. Toni on erikoistunut Ara kohteiden hoitoon ja tästä syystä
valikoitunut Jason kohteiden isännöitsijäksi.
Toni vastaa kohteiden hallinnon hoidosta
niin teknisien asioiden kuin talousasioidenkin
osalta. Toniin asukkaat voivat olla yhteydessä
esimerkiksi asukashallintoalueen hallintoon,
kiinteistön korjauksiin ja rakennus teknisiin
ongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Tonia
asukkaat pääsevät näkemään ainakin asukaskokouksissa, lisäksi Toni käy aika ajoin kiinteistöillä hoitamassa asuntotarkastuksia ja muita
tarpeellisia toimia - myös tällöin kohteilla
voitte törmäillä.
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koko isännöinnin laajaan kenttään ja
erityisosaamista juuri Ara kohteisiin.
Olemme myös helposti tavoitettavissa niin
puhelimitse kuin sähköisestikin, toki myös
toimistolla pystyy käymään. Meiltä saatte
ystävällistä ja ripeää palvelua aina
tarpeenne mukaan!
Esittelemme tässä, millaisella kokoonpanolla
juuri Jason isännöinti kokonaisuutta hoidetaan.
Terveisin,
Toni Tikkanen, isännöitsijä
puh. 044 737 2264
toni.tikkanen@nosteisannointi.fi

Kiinteistösihteeri
Jason kohteiden kiinteistösihteerinä
toimii Pirjo Heinonen. Pirjo lähettää
vastikelaskut ja valvoo että vastikelaskut maksetaan ajoissa ja tarvittaessa
muistuttelee maksuista. Lisäksi Pirjo
esimerkiksi hoitaa sisään ja pois muuttotilanteissa vakuus- ja asomaksujen
perimisiä ja palautuksia. Pirjoon olette
yhteydessä maksuihinne liittyvissä
asioissa.

Kirjanpitäjä
Kirjanpitäjänä Jasolla toimii Irina Marjanen.
Irina tekee kirjanpidon, laskee palkat, tekee
verotus ilmoitukset ja laatii tilinpäätöksen.
Irinaan asukkaiden ei ole tarpeen lähtökohtaisesti olla suoraan yhteydessä ja hänen
roolinsa ei niin hyvin näy asukkaille ulospäin.
Kirjanpitäjän rooli on kuitenkin iso ja keskeinen osa isännöinti kokonaisuutta.

Kokonaisvaltaista isännöintipalvelua Nosteen lyhyt esittely
Noste Isännöinti Oy on Keski-Suomen
suurin isännöintitoimisto. Yrityksemme
tarjoaa Keski-Suomessa kokonaisvaltaista
isännöintiä 32 työntekijän voimin.
Nosteen liikevaihto on 2,5 M€.
Asiakkaidemme tyytyväisyyttä kuvaa
asiakastyytyväisyystutkimusten lisäksi

se, että liikevaihtomme ja asikasmäärämme
on kasvanut yhtäjaksoisesti jo yli 25-vuotta.
Nosteen asiakkaana on 330 asuin- ja liikekiinteistöä, joissa on yli 10.000 asuntoa ja yli
15 000 asukasta. Noste on paikallisten yksityishenkilöiden omistama yritys ja omistajat
työskentelevät yhtiön isännöintitehtävissä.
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nosteisannointi.fi

HYVÄ NIVELILLE

AKTIVOI OMIEN LIHASTEN KÄYTTÖÄ
Olet itse tuolin ainoa moottori.
Vahvistaa lihaksia kuin huomaamatta.
Vahvistunut lihaskunto parantaa
tasapainoa ja vähentää kaatumisriskiä.

HYVÄ SELÄLLE

Polviin, lonkkaan
eikä selkärankaan
kohdistu kuormitusta, kipua
tai haitallisia kiertymiä.
Voimantuotto ohjautuu lihaksiin
jotka vahvistuvat.

TEHTY SINULLE

Erinomainen ristiselän tuki
yhdessä säädettävän
(ylös/alas, eteen/taakse)
niskatuen kanssa tarjoaa
hyvän koko selän tuen.

Mittojesi mukaan (mm. istuinkorkeus)
ja runsaasti verhoilu- ja värivaihtoehtoja. Muokattavissa niin isoille kuin
pienille. Kysy rohkeasti!

AUTTAA YLÖS
Kallistuva istuin ja käsinojien mekaniikka
helpottavat seisomaan nousemista,
ja ohjaa nousemaan oikein.

“

Tuolin nerokas mekanismi
mahdollistaa nousun
vaivattomasti kuitenkin
omat voimasi hyödyntäen.
Suosittelen!
Lääkäri Petri Karvonen

Design by

TAPIO ANTTILA

olla mm:

rj
Varusteina ta

• Rahi
• Istuintyyny
• Kyynärpehmusteet
• Käsinojasuojat
• Inkontinessisuoja

Rahissa tuolinmukainen
Harjoitusohjeita ja
verhoilu, puuosat ja
aktiivisuuslaskuri
mitoitus
kuntoutuksen tueksi.

“
Ilona

Nivelrikon takia nousu sattui polviin ja selkään.
Armilla nousu on lähes kivutonta ja jumppaan
sillä nyt päivittäin. Kiitos Armin, voin vielä asua
itsenäisesti omassa kodissani.”
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Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä

Puh: 0400 596 945
Ota yhteyttä ja sovi
esittelyaika myyntinäyttelyymme!

