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UUTISET

Pyöräytetäänpäs
seuraavaksi noppaa

MARKO KAINULAINEN

Tinka auttaa lapsia oppimaan liikunnan avulla. Rauhallinen
koira ei arvostele oppilaan mahdollisesti tekemiä virheitä.
Marko Kainulainen

Oppilaat tulevat Jokelan
koulun pihalla tervehtimään tuttua koiraa, joka on
vapaapäivänään saapunut
omistajansa kanssa työpaikalleen haastatteluun. Tinka
tervehtii tottuneesti lapset
nuuhkimalla läpi ja vaikuttaa tyytyväiseltä, mutta rauhalliselta.
Tinka on kolmevuotias
labradorinnoutaja, jonka
erityistaito on tehdä oppitunneista toiminnallisia.
Jyväskylässä aloitettiin
lokakuun lopulla Koira liikuttaa -toiminta Kukkulan, Huhtasuon ja Jokelan
kouluilla osana Jyväskylän
Liikkuva koulu -hanketta. Koira liikuttaa -toimin-

taa tuodaan oppitunneille
normaalin lukujärjestyksen
mukaisesti, ja kasvatusvastuu
säilyy opetusryhmää vetävällä opettajalla.
Toiminnassa hyödynnetään erilaisia oppimisvälineitä sanallisten, numeeristen
ja liikuntaa lisäävien tehtävien tekemiseen.
Koiratoimintaa ohjaava Jasmin Wladimirov on
ammatiltaan sairaanhoitaja ja suorittanut yhdessä
koiransa kanssa sosiaalipedagogisen koiratoimintakoulutuksen.
–Minulla on halu toimia
ihmisten kanssa, ja Tinkalla
on toimintaan synnynnäinen lahjakkuus olla ihmisten
kanssa. Tinka on persoonaltaan rauhallinen, äärimmäisen kiltti ja luotettava koira,

Wladimirov esittelee.
Tinka vieraili viime lukuvuonna Jokelan koululla tukemassa eri-ikäisten
lasten lukemaan oppimista ja toi toiminnallisuutta
matematiikan tunneille. Toiminnasta saatujen hyvien
kokemusten ja palautteen
pohjalta Koira liikuttaa -vierailuja kokeillaan tänä syksynä nyt kolmessa Jyväskylän
koulussa.
TINKA OSAA esimerkiksi
pyörittää noppaa tai onnenpyörää, joiden mukaan oppilaat voivat saada erilaisia
tehtäviä. Oppilaan lukiessa Tinka menee tyypillisesti rauhallisena selälleen
kuuntelemaan eikä arvostele
lukijan mahdollisia virheitä.
Koiran rauhallisuus heijas-

BMW Service

tuu herkästi lapsiin.
Edellisellä ohjaamallaan
liikuntatunnilla Tinka ja
Wladimirov pitivät lapsille
muun muassa kuntopiirin.
Tinka voi arpoa onnenpyörästä tehtävän ja noppaa
pyörittämällä sen, kuinka
monta liikettä lapset suorittavat. Lasten huomio siirtyy
koiraan, ja oppilaat voivat
kuntoilla ilman paineita.
Koira liikuttaa -toiminnan
pilottivaiheessa niin suunnittelu kuin kokemusten ja
palautteen kerääminen on
tärkeää.
–Toiminta ja tunnit on
suunniteltu aina etukäteen.
Kirjaan jokaisen käynnin,
johon pyydän myös opettajan
havaintoja. Opettajat näkevät
oppilaat myös normaaleilla
tunneilla, joten he näkevät

Tinka-koira auttaa Julia Wladimirovia ja muita lapsia
oppimaan uudella tavalla.
paremmin mahdolliset erot
lasten käytöksessä. Ketään ei
pakoteta toimintaan koiran

OMAKOTITALOJA/
VAPAA-AJAN ASUNTOJA

VAPAA-AJAN ASUNTOJA/
OMAKOTITALOJA

Luhangassa

Joutsassa

Luhankjärventie 1. 120 m2, 4h+k+t+s. Järvinäköala Luhankjärvelle, rantaan matkaa
n. 50 m. Maalämpö. Hinta 76 000 €.

Tammimäentie 652. V.1948 rakennettu hirsirunkoinen omakotitalo, 3h+k+s, n. 88 m².
sekä yhteensä kahdeksan piharakennusta,
mm. kolmiosainen hirsiaitta. Tontti n. 1 ha.
Hinta 45 000 €.

Retuentie 91, 1950-luvun hirsimökki Päijänteen rannalla. Hieno etelään avautuva aurinkoinen niemitontti. 3h+k+s, 60 m².
Hinta 220 000 €.

RANTATONTTEJA

LAAKKOSEN
BMW VALUE SERVICE
-MERKKIHUOLLOSSA
NYT KIINTEÄT HINNAT.

Luhanka, Päijänne
Rekolankylä, rinnetontti ilta-auringon puolella, n. 0,53 ha. Tie perille. Ns.ison Päijänteen rannalla. Hyvä hiekkaranta Hinta
120 000 €.
Tommolankylä n.0,3 ha, itään avautuva
rantatontti. Tie perille. Hinta 120 000 €.

BMW Value Service -huolto yli 5-v BMW-autoille:

BMW 1, 2- ja 3-sarja sekä BMW X1-mallit 199 €
BMW 5-sarja sekä BMW X3, X5 ja X6 -mallit 289 €
Huoltohinnat sisältävät:
· Osaavan huoltotyön
· Alkuperäiset BMW varaosat:
- öljynsuodattimen
- moottoriöljyn
- raitisilmasuodattimen

Muista myös:
· Ilmastointilaitehuolto 99 €
(kylmäaine R134A)
· Automaattivaihteiston
puhdistuskäsittely sekä
vaihteistoöljyn vaihto 395 €

Ennakkoon varatun määräaikaishuollon yhteydessä sijaisauto päiväksi veloituksetta.
Varaa huolto ja sijaisauto laakkonen.fi. Hinnat eivät koske BMW M-malleja.

Laakkonen JYVÄSKYLÄ
Palokankaantie 20, 40320 Jyväskylä
BMW-huollon ajanvaraus 010 214 9002

RANTATONTTEJA

Tuliniementie 26, Leivonmäki. V. 2008
rakennettu n. 115 m2:n omakotitalo Rutajärven rannalla. Lisäksi rantasauna ja n. 51
m2:n pihatupa. Hieno kokonaisuus. Hinta
325 000 €.
Kuusipurontie 25, Vähä Säynjärveen rajoittuva kiinteistö Joutsassa. Omakotitalo
n. 220 m2, 5h+k+khh+s. Savusauna puron
rannalla +hevostalli sekä varasto. Metsää
n. 17 ha, puustoa 1745 m3. Voidaan myydä
osissa; talouskeskus esim. 1,5 ha:n tontilla
ja metsä erikseen. Hinta 185 000 €.

RIVITALOHUONEISTOJA
Leivonmäellä

Joutsa

Havuhuupontie 6 A 3

Tiipukantie 77. Suonteen rannalla oleva
tontti. Lisäksi 5,5 ha metsää, nuorta kuusikkoa. Hinta 60 000 €.

2h+k+s, 59 m². Hinta 25 000 €.

Huuperintie 157 Pappinen. Suur-Kurjärven rannalla oleva länteen avautuva rinnetontti. Tie perille. Hinta 45 000 €.

Leivonmäentie 17 , A5

Vihersalontie 880. Jääsjärven rannalla oleva etelään avautuva tontti. Tie perille.
Hinta 90 000 €.

2h+k+s, 61,5 m². Hinta 35 000 €

Kangasniementie 413. Iso Säynjärven
rannalla oleva länteen avautuva rinnetontti.
Hyvä sijainti. Hinta 85 000 €.
Puheluhinnat 010yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu +
16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %)

kanssa, mutta aina annetaan
mahdollisuus, Tinkan ohjaaja
Wladimirov kertoo.

Kanervatie 3, as.4
2h+k+s, 56 m². Hinta 30 000 €.
2h+k+s, 51m². Hinta 38 000 €.
Leivonmäentie 17 A 1
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