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”Tuntuuko, että elämälle pitäi-
si tehdä jotain? Kokeile keikoilla 
käyntiä! Samanhenkistä seuraa, 
nostalgiaa, fiiliksiä. Mahdollisesti 
jotain uutta.”
Eräs ystäväni kävi kuuntelemassa 
Jarkko Martikaista ja ensimmäisen 
kappaleen aikana hän tiesi olevan-
sa oikeassa paikassa. 
Toinen ystäväni kertoi mummos-
taan, joka ei halunnut lähteä ko-
toaan. Kun hän vihdoin lähti kyläi-
lemään, perille päästyään hän aina 
huokaisi: ”Hurja olin kun läksin!” 
Reissutyöläisenä joskus tuntuu sil-
tä, että kotiin päästyään ei jaksa 
eikä halua lähteä mihinkään. Ha-
luaisi vain hautautua kotiin. Jos ja 
kun saa aukaistua ulko-oven, on jo 
melkein perillä.
Kypärämäki-Köhniön kulttuuripäi-
vien aikana kannattaa olla hurja ja 
lähteä liikkeelle. Tarjolla on mo-
nenlaisia elämyksiä ja tekemistä. 
Ovi kulttuuriin on auki kaikille, 
jotka haluavat astua sisään. Koet 
mahdollisesti jotain uutta, saat 

elämänuskoa, vaihtelua ja pääset 
levähtämään arjen puuhista. Kult-
tuuripäivät tarjoavat yhteistä hy-
vää. Paikalliset taiteilijat laittavat 
hyvän kiertoon, iloksi meille kai-
kille. 
Yhdistyksen vuosikokous pide-
tään Saihotuvalla torstaina 10.3. 
klo 18.00. Vuosikokouksessa käy-
dään läpi viimevuoden tapahtu-
mat ja tämän vuoden suunnitel-
mat. Hallituspaikkoja on jaossa 
kaikille halukkaille. Yhteistä hy-
vää pääsee jakamaan ja tekemään 
asukasyhdistyksessä! Toivotamme 
lämpimästi mukaan myös Korte-
mäen asukkaat!
Hyvään kannattaa pysähtyä. Sitä 
ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa, ei 
kiertää, pitää mennä lävitse, kohti. 
Hyvä teko on pieni arkinen teko 
tai tapahtuma, se on toimintaa toi-
sen hyväksi tässä ja nyt. 

Kevättä kohti,

Johanna
   Pj, Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys
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P Puheenjohtaja
Johanna Barkman, Kahakatu 27 a 1

Varapuheenjohtaja
Juha Saltevo, Permikatu 15

Sihteeri 
Arja Mönkkönen, Rihlaperä 1

Taloudenhoitaja 
Arja Toivanen, Loukkukatu 43 C

Muut jäsenet 
Pekka Halonen, Köhniönkatu 57

Marjo Lestinen, Saihokatu 3 A 7

Erkki Matikainen, Saihokatu 4 as. 61

Jorma Naukkarinen, Keskussairaalant. 39

Heli Ratia, Kypärätie 37 C 26

Suvi Runonen-Väinämö, Metsäkatu 12

Pentti Räisänen, Permikatu 16

Lasse Savola, Saihokatu 4 B 55

Saana Tammisto, Lehtokatu 23

Yhteystiedot
s-posti: hallitus@kyparamaki-kohnio.fi
puh: 040 5144 855 / pj. Johanna Barkman
verkossa: kyparamaki-kohnio.fi

Asukasyhdistyksen hallitus 
2015-2016

Ovi auki ja hyvä kiertoon!

Julkaisija: Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys, Painos: 2000 kpl, syyskuu 2015, Painopaikka: Kirjapaino Ässä Oy, Vaajakoski
Lehden taitto: Saana Tammisto, Kannessa: MLL:n laskiaistapahtumassa köhniön rannassa syntyi lumiukkoja, Kuva: Anna Sorko

Jäseneksi!
Asukasyhdistyksen jäsen-
maksu on talouskohtainen. 
Vuoden 2016 jäsenmaksut: 
10 euroa / talous ja 5 euroa / 
opiskelijatalous.
Asukasyhdistyksen tili:
FI05 8000 1401 3072 94 
Käytä maksaessasi               
viitenumeroa: 20161
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Aikalisää
radanvarsihakkuuseen 
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys seuraa radanvar-
sihakkuun tilannetta Köhniönjärven eteläpään ja Mat-
tilanniemen välisellä rata-alueella. Voit lukea asukas-
yhdistyksen lausunnon edellisestä asukasyhdistyksen 
lehdestä 2/2015. Lehden löydät kotisivuiltamme: kypara-
maki-kohnio.fi/ -> lehtiarkisto.
Liikennevirasto on vastuussa radanvarsihakkuusta, mutta 
me asukkaina joudumme elämään ”ympäristöteon” kans-
sa. Pyrimme pitämään asukkaat ajan tasalla, miten asias-
sa menetellään, ja mikä tilanne tällä hetkellä on. Tämän 
hetkisen tiedon valossa mahdollinen aikataulu puuston 
poistoon on syksyllä 2016 tai keväällä 2017. 
Köhniönjärven alueen tarkempi tarkastelu on käsitel-
ty Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY), 
ja heidän näkemyksensä puiden hakkuusta on saman-
suuntainen asukasyhdistyksen lausunnon kanssa. ELY 
kuitenkin katsoo, että hanke on mahdollista toteuttaa 
pääosin hakemuksen mukaisesti. Hakkuu tulee kuitenkin 
rajoittaa koskemaan vain suurempikokoista raideliiken-
nettä vaarantavaa puustoa ja näkymiä haittaavaa muuta 
puustoa ja pensaikkoa siltä osin, kuin hakkuualue ulottuu 
Köyhänojan luonnontilaisille alueille. Ennen hakkuuta 
selvitetään kohteet, jotka vaativat tarkempaa suunnit-
telua. Kiitos aktiivisten asukkaiden, nyt Köhniönjärven 
seutukin kuuluu tähän alueeseen.

Teksti ja kuva: Johanna Barkman

HAMMASLÄÄKÄRI

SIRKE SALTEVO
VÄINÖNKATU 30 (4. kerros)

P. (014) 3333 400

Jyväskylän ATK- ja TV-Huolto Oy
Voionmaankatu 34

TV puh. 0400 718 139
ATK puh. 045 277 3788
info@atkjatv-huolto.fi

Huolletaan TV:t, videot,
CD:t ja ATK-laitteet.CD:t ja ATK-laitteet.
Myydään uudet ja

kunnostetut laitteet. 
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Olen aloittanut syyskuun 2015 alussa Jyväskylän kau-
pungin strategia- ja kehittäminen yksikössä asukasyh-
dyshenkilön tehtävässä. Työnkuvaani kuuluu yhteyden-
pito asuinalueille ja kyliin sekä kaupunkiorganisaation 
suuntaan viranhaltijoihin ja päättäjiin. Asukasyhdys-

henkilö on siis linkki asukkaiden ja kaupungin välillä.
Asukasyhdyshenkilön toimi juontaa juurensa kau-
punginvaltuustossa syyskuussa 2015 hyväksyttyyn 
Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelmaan, jonka 
kaupungin asukkaat, järjestöt, kaupungin hen-
kilöstö ja luottamushenkilöt ovat yhdessä laati-
neet. Asukasyhdyshenkilön tehtävä on resur-
soitu vuoropuhelun lisäämiseksi asukkaiden ja 
kaupungin välillä.
Yksi toimintatapa on asukas- ja kyläiltojen 
järjestäminen yhteistyössä alueiden asukas- ja 
kyläyhdistysten kanssa. Illat ovat kaikille avoi-
mia keskustelutilaisuuksia, joissa vaikkapa 
kahvikupin äärellä keskustellaan alueen kehit-
tämiskohdista. Asioita kirjataan ylös ja niiden 
etenemistä voi seurata kaupungin Osallistu ja 
vaikuta –sivuilta.
Asukasyhdyshenkilön tavoittaa sähköpostilla 
osoitteesta hanna.tenhunen@jkl.fi ja puheli-
mitse numerosta 014 266 7270.

Jos apteekin maksuttomat asiakasparkkipaikat
ovat täynnä, pysäköi auto vaivattomasti

terveysaseman maksulliselle pysäköintialueelle 
- tarjoamme tunnin ilmaisen pysäköinnin!*

*Edun saat parkkilippua näyttämällä,
kun apteekkioston arvo vähintään 15 euroa







 







Asukasyhdyshenkilö
Hanna Tenhunen,

hyvää päivää!”

”

Kompostoinnin salat 
-kurssit huhtikuussa
Kompostoinnista kiinnostuneille on tarjolla neuvoja 
huhtikuun ilmaisissa yleisötilaisuuksissa. Käytännön-
läheisen kurssi-illan aikana käydään läpi kompostoin-
nin perusteet: kompostin perustaminen, hoitaminen, 
materiaalit ja kompostointiin liittyvät säädökset. 
Kurssien päivämäärät ja paikat:
4.4. ma Kypärämäen koulu
5.4. ti Jyväskylän kansalaisopisto / Luentosali 1
 6.4. ke Halssilan koulu
 7.4. to Säynätsalon päiväkoti-koulu
Kellonaika kaikissa tilaisuuksissa on 18–20. Kursseille 
ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Luennot järjestä-
vät yhteistyössä Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän kan-
salaisopisto ja JAPA ry. Lisätietoja: www.japary.fi

Koko kaupungin
yhteiset siivoustalkoot
3. toukokuuta
Talven jäljiltä paljastuvat roskat siivotaan Jyväskylässä 
tänäkin vuonna koko kaupungin yhteisillä siivoustal-
koilla, jotka järjestetään tänä vuonna tiistaina 3. tou-
kokuuta. Talkoissa on vuosittain tuhansia osallistujia: 
koululaisia, lasten vanhempia, asukasyhdistyksiä ja 
muita talkooporukoita.
Laita päivämäärä jo ylös kalenteriin, myös Ky-
pärämäen-Köhniön alueella siivotaan! 
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        Salokatu 20, 40630 JYVÄSKYLÄ, www.jklkoti.fi 

OPETUSRAVINTOLA 
SALOTTI  

Avoinna tiistaisin klo 1112 , keskiviikkoperjantai 1113 
 

Lounas sisältää : 
alkuruuan, pääruuan, jälkiruuan, kahvin tai teen, leivät ja ruokajuomat 

Hinta: 6,50 – 8,50 euroa 
 

Ruokalistat löydät: www.jklkoti.fi > opetusravintola Salotti 
Pöytävaraukset p. 0400 945425 

KAHVILAMYYMÄLÄ 
LIPSTIKKA 

Avoinna maanantaista perjantaihin klo 1314 
 

 

   TERVETULOA NAUTTIMAAN OPISKELIJOIDEMME 
TÖIDEN TULOKSISTA ! 

 
 

                                       ps. Kysy meiltä myös pesulapalveluja ! 

Ilves (Lynx lynx) on kautta aikojen liikkunut aitovierillä, asutusten lähettyvillä. Ilveksen tai sen jälkien havaitseminen 
kaupungin laidalla ei ole 2000 -luvun uusi ilmiö. Kyseessä ei kuitenkaan ole kesyyntyminen eli domestikaatio. Kesyynty-
misen saavuttaminen luonnonvaraisella ilveksellä lajina on aikajanaltaan pitkä muutosprosessi, eikä sellaisen toteutumi-
sesta ole näyttöä. Puheet ja tarinat eivät ilveksestä lajina tee kesyä. Sen sijaan, on olemassa ilvesyksilöitä, jotka sopeutuvat 
ja tottuvat ihmiselämän ääniin ja voivat viihtyä asutuksen lähettyvillä. 
Talvi on otollista aikaa havaintojen tekemiseen. Jäljet ja ilves näyttäytyvät jääkansien peittäessä järviä helpottaen ilveksen 
liikkumista metsien suojasta ruoan perässä ihmisen reviirin laidoille. Ruoka onkin yksi ilveksen liikkeitä ohjaava tekijä. 
Asutuksen lähettyvillä liikkuvat ja hieman jo terävintä herkkyyttä menettäneet rusakot ovat helppo päivällinen ilvekselle. 
Ihmistä kiusatakseen tai uhkaillakseen ilves ei energiaansa vaivaudu tuhlaamaan. Usein kuitenkin kylällä nähty ilves 
kirvoittaa varsinkin somessa lennokkaita kommentteja ja ajatuksia. Onko keskustelu ilveksen ympärillä laantumassa? 
Luulen, että ei ole, sillä metsiemme ilveskanta Suomen niemellä on vakaa. Näin ollen voimme jatkossakin kohdata ilvek-

siä aitovierillä ja keskustella tästä upeasta kissaeläimes-
tä. Summa summarum - toivon, että ilvekset pysyisivät 
korpien kätköissä. Niin olisi hyvä, mutta jos ne tulevat 
asutustemme lähistöille, olkaamme silloinkin rauhallisin 
mielin ja sydämin. 
Teksti ja kuva: Jussi Ristonmaa, Ilveskeskus

Ilves kaupunkiympäristössä

Asukasyhdistys järjestää Saihotuvalla:

ILVESILLAN ke 20.4. klo 18-20
Keskustelutilaisuudessa asiantuntijana    
Jussi Ristonmaa Ilveskeskuksesta.
Tervetuloa! Saihotuvan osoite: Saihokatu 4
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www.Buugi.fi

tarjous 
voimassa

vain 
48 tuntia,
kun saat 
lehden 
käsiisi! käsiisi! 

Etu uusille 12kk asiakkaille

koskee 12kk ryhmäliikunta-
ja kuntosalisopimuksia

ilmaiseksi
liiku 3kk

 nyt meni överiksi!

Kirjapaino ÄSSÄ Oy • Konttisentie 8 • 40800 Vaajakoski 
www.kirjapainoassa.fi

Osaavaa 
painopalvelua jo yli 
kahdenkymmenen 

vuoden ajan!

www.hakoharju.fi

Lehtokatu 15 as 1, Jyväskylä

Mia Hakonen
koulutettu hieroja

 klassista
hierontaa

040 508 7846

Tervetuloa

asiakkaaksi!
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Jyväskylän palveluliikenne uu-
distui syksyllä 2015. Kyytiveikot 
ja Poimurit jäivät historiaan, nyt 
kyytiä tarjoavat sympaattiset, 
vihreät Linkki-VIP -autot. 
Uudistus tiivisti palveluliikenteen yh-
teyttä muuhun joukkoliikenteeseen. 
Yhdellä ja samalla Waltti-matkakor-
tilla voi matkustaa sekä Linkeissä että 
Linkki-VIPeissä. Lippuhinnat, vyö-
hykkeet ja ikärajat ovat kulkumuo-
doissa samat. Autoista saa edelleen 
ostaa myös kertalippuja, mutta Mat-
kahuollon liput eivät Linkki-VIPeissä 
kelpaa. Seniorialennus on voimassa 
klo 9-14, mutta isoista Linkeistä poi-
keten Linkki-VIPeissä peritään nor-
maalit lippuhinnat lastenvaunu- ja 
pyörätuolimatkustamisesta.
Yhdestä kahteen 0–6 -vuotiaista lasta 
kulkee Linkeissä ja Linkki-VIPeissä 
ilmaiseksi yhden maksavan asiakkaan 
mukana. Myös sotaveteraaneille ja 
-invalideille matkustus on maksuton-
ta Linkki-palvelupisteestä noudetta-
valla Waltti-vuosikortilla. 
Muut eroavaisuudet ilmenevät 
VIP-liitteestä: Linkki-VIPeissä palve-
lu on muuta joukkoliikennettä yksi-
löllisempää ja räätälöidympää.

Matkaan Linkki-VIPillä!
Palveluliikenteen uudet vihreät pie-

noisbussit ovat ilmastoituja, turva-
vöin varustettuja, 14 matkustajan 
matalalattiabusseja. Pyörätuolin, las-
tenvaunujen tai rollaattorin kanssa 
matkustaville on kaksi paikkaa.
Linkki-VIPit huristelevat arkisin eri 
puolilla kaupunkia: keskustan lähialu-
eilla, Säynätsalossa, Palokassa, Vaaja-
koskella ja Tikkakoskella. Kyydissä 
pääsee keskustaan, aluekeskuksiin, 
terveysasemille ja muihin tärkeisiin 
asiointipaikkoihin. Jokaisella autolla 
on omat kuljetusalueensa, määrätyt 
liikennöintipäivät sekä –aikataulut. 
Kypärämäen alueen ajoaikataulut ja 
-reitit selviävät osoitteesta: www.jy-
vaskyla.fi/liikenne/palvelu/linkkivip3. 
Kyydin voi tilata kuljettajalta nume-
rosta 050 4690 300.
Linkki-VIP-matkustusohjeet sekä ai-
kataulu- ja reittitiedot löydät uudesta 
Palveluliikenneoppaasta. Nouda opas 
käyttöösi Linkki-palvelupisteestä, 
Sokoksen lipunmyynnistä tai Link-
ki-VIP -auton kuljettajalta.

Leppoisampi matkustamisen 
tahti
Palveluliikenteestä vastaava Jyväsky-
län kaupungin kuljetussuunnittelija 
Sari Hyötyläinen kertoo palvelulii-
kenteen olevan monelle vielä huonos-
ti tunnettu kulkumuoto.
– Moni mieltää palveluliikenteen vain 

ikäihmisille tai liikuntarajoitteisille 
tarkoitetuksi. Käsityksen joutaa ro-
muttaa: Linkki-VIPeillä voivat mat-
kustaa ihan kaikki kaupunkilaiset. 
Erityisesti kulkumuoto sopii niille, 
joiden kulkemistarve ajoittuu arkipäi-
ville ja päiväsaikaan, ilman minuutti-
aikataulua.
Linkki-VIP -asiakas voidaan tarvit-
taessa noutaa kyytiin kotiovelta. Au-
tot ovat matalalattiaisia, mutta autoon 
nousemisessa ja poistumisessa saa 
tarvitessaan apua esimerkiksi pyörä-
tuolin, lastenvaunujen tai ostoskassi-
en kanssa. 
Pienen mittakaavan Linkki-VIPissä 
tunnelma on usein leppoisampi. Kul-
jettajalla on aikaa vaihtaa sanapari 
asiakkaan kanssa. Usein juttua viriää 
myös matkustajien kesken.
– Isoissa Linkeissä meno on usein 
kiireistä. Esimerkiksi pienten lasten 
kanssa matkustaminen tai käsi pake-
tissa liikkuminen voi olla Linkki-VI-
Pillä helpompaa. Pienikin apu voi sil-
loin olla iso asia ja tukea omatoimista 
liikkumista, joka meille useimmille 
on elintärkeää, sanoo Sari Hyötyläi-
nen.
 www.jyvaskyla.fi/liikenne/palvelu 
 
Teksti: Kristiina Pentikäinen
Kuva: Jyväskylän kaupunki/ 
Jiri Halttunen

Linkki-VIP liikennöi myös Kypärämäessä 
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Vapaaehtoisesti alueellamme
Köhniö-Kypärämäki-Korte-
mäki alueella on toiminut jo 
vuosien ajan alueen oma Man-
nerheimin lastensuojeluliiton 
paikallisyhdistys. Yhdistyk-
semme virallinen nimi on Man-
nerheimin lastensuojeluliiton 
Köhniö-Kypärämäen paikallis-
yhdistys ry mutta nimi ei meitä 
rajoita; toiminnassamme on tai 
on ollut mukana jäseniä niin 
Kortemäestä kuin Kukkumäen 
suunnalta tai jopa Mustalam-
melta asti!
Toimintaa luotsasi pitkään puheen-
johtaja Mia Vaarakallio aisapari-
naan pitkäaikainen sihteeri Marja 
Kärkkäinen. Molemmat pitkän lin-
jan MLL-jäsenet päättivät kuitenkin 
jättää vastuun kannon vuoden 2015 
syyskokouksessa 
ja siirtää viestika-
pulan seuraajille. 
Näin yhdistyk-
semme sai uuden 
pj:n allekirjoitta-
neen aloittaessa 
uudessa pestis-
sä vuoden 2016 
alusta. Kiitän 
suuresti kokouk-
seen osallistujia 
osoittamastaan 
luottamuksesta! 
Kiittää haluan myös Miaa ja Marjaa 
yhteisistä MLL vuosista. Mian sy-
dämestään kumpuava halu toimia 
liittomme periaatteiden mukaisesti 
lapsiperheiden hyväksi, ja Marjan us-
komaton tarkkuus sekä organisointi-
kyky ovat olleet ne tukipilarit, joiden 
varaan toimintamme on viime vuo-
sina rakentunut.  Uuden pj:n ja koko 
”nuoren” hallituksen on todella help-
po lähteä jatkamaan toimintaa, kun 
moni asia on jo pitkään ollut hyvässä 
hoidossa.

Uusi hallitus kokonaisuudessaan 
koostuu seuraavista henkilöistä: 

puheenjohtaja Johanna Maasola  
varapuheenjohtaja Anna Sorko
sihteeri, netti- ja tiedotusvastaava  
Raisa Kolu  
rahastonhoitaja, keräysvastaava 
Sanja Tanttu
perhekahvilavastaava, jäsenvastaava 
Meeri Jaatinen
vertaisryhmävastaava, tapahtuma-
vastaava Anna Dianoff-Moisio
jäsen Satu Kiviniemi
varajäsen Marjo Lestinen

Mutta minkälaista toimintaa meillä 
nyt sitten oikein onkaan? Tätä kirjoit-
taessani uusi hallitus on kokoontu-
nut kerran. Intoa ja ideoita ei tuntu-
nut meiltä puuttuvan! Vuonna 2015 
ensimmäisen kerran järjestetty laski-
aistapahtuma Köhniöjärven rannassa 
päätettiin tammikuun kokouksessa 
uusia tänä vuonna ja hallitus ideoi 

kovasti myös 
kirpputoria. Pää-
töstä missä ja 
milloin kirppa-
ri pidettäisiin ei 
vielä kuitenkaan 
tehty.  Jos sinulla 
on ehdotus so-
pivasta paikasta, 
laita postia jutun 
lopussa olevaan 
yhdistyksen säh-
köpostiin!

Erittäin merkittävä osa pienen yhdis-
tyksemme toimintaa on myös perhe-
kahvila, joka parin vuoden hiljaiselon 
jälkeen lähti valtavaan nousukiitoon 
vuoden 2014 aikana kiitos tuolloin 
perhekahvilasta vastuuta kantaneiden 
Anna Sorkon ja Anne Haarasen. Täl-
lä hetkellä perhekahvilan toiminta on 
vakiintunut ja se kokoaa Keihäsmie-
henkadun kerhotilaan joka perjan-
taiaamu mukavasti lapsia ja aikuisia. 
Perhekahvila on onnistunut luomaan 
hyvin toimivan vetäjäringin, joka ja-
kaa vastuuta ja kahvila ollaan saatu 
auki viikoittain kevät- ja syyskausilla. 

Toisaalta perhekahvila on esimerkki 
siitä, ettei mitään synny ilman teki-
jöitä ja että MLL-toiminta alueella on 
todellakin vapaaehtoista, ei itsestään-
selvyys. Haluankin kannustaa kaikkia 
alueella asuvia äitejä, isiä, mummeja 
ja vaareja sekä vaikka kumminkaimo-
ja pistäytymään kahvilassa pe aamui-
sin klo 10-12. Ja jos intoa on, ehkäpä 
juuri sinä voisit kantaa alueellamme 
kortesi kekoon avaamalla vaikka vain 
kerran vuodessa kahvilan ovet muille 
kävijöille. On tärkeää, että ovi auke-
aa, koska juuri sinä aamuna voi jos-
sain perheessä olla se tilanne, että on 
”pakko päästä ulos neljän seinän si-
sältä”. Muuta ohjelmaa ei välttämättä 
edes tarvita. Hetki muiden aikuisten 
ja lasten kesken voi riittää. 
Kolmas yhdistykseemme juurtunut 
vapaaehtoisvoimin pyöritettävä toi-
mintamuoto on Äitien ilta, joka on 
järjestetty vaihtelevasti, säännöllisen 
epäsäännöllisesti, keväisin ja syksyi-
sin. Äitien ilta on nimensä mukaises-
ti ilta ilman lapsia mutta iltaan ovat 
kuitenkin tervetulleita myös isät! Eh-
käpä hallituksen pitäisikin lanseerata 
uusi nimi… Illoissa on puhuttu niin 
puutarhanhoidosta ja kodin järjes-
tämisestä kuin omista voimavaroista 
tai vaikkapa lasten jalkojen hoidosta. 
Suosituin ilta kautta aikain taisi kui-
tenkin olla suklaailta jokunen vuosi 
sitten! Otamme mielellämme aihe-eh-
dotuksia vastaan! Postia niin Äitien 
iltaan, perhekahvilaan tai vaikkapa 
uudenlaisiin tapahtumiin liittyen voi 
laittaa yhdistyksemme sähköpostiin 
mll.kohnio.kyparamaki@gmail.com. 
Muuten saat tietoa toiminnastam-
me sekä nettisivuiltamme http://
kohniokyparamaki.suntuubi.com tai 
Facebook-ryhmästämme MLL Köh-
niö-Kypärämäki. 

Tule mukaan! 

Aurinkoista ja reipasta
kevättä toivottaen,
Johanna Maasola

On tärkeää, että ovi 
aukeaa, koska juuri 

sinä aamuna voi
jossain perheessä olla 

se tilanne, että on 
”pakko päästä ulos 

neljän seinän sisältä”. 

MLL:n
laskiais-

tapahtuma
2016
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Kuvat: Anna Sorko

urheiluhierontaa

klassista hierontaa

uusille asiakkaille hieronta

      18€/30min (norm. 25€)

  tarjous voimassa 31.3.16 asti

  varaa aikasi: 

  enni kinnunen/0400-726129

MLL:n
laskiais-

tapahtuma
2016
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Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki

Kypärämäki-Köhniö: Prologi 
Kotitalousoppilaitoksen (Salokatu 
20) Lounasravintolassa ja kahvila 
Lipstikassa on esillä 11.3.-31.3.2016 
valokuvaaja Esko Varesvuon Kypä-
rämäki-Köhniö -valokuvaprojektin 
ensimmäiset tuotokset eli johdanto. 
Eskon projektista kerroimme Asu-
kaslehden edellisessä numerossa 
2/2015.

Kuva: Esko Varesvuo

BACKROADS on köhniöläisten am-
mattimuusikoiden bändi, joka koot-
tiin varta vasten vuoden 2016 kult-
tuuripäiviä varten. 
Sari Haapasalo, Tommy Barkman ja 
Timo Östman ovat erikseen tunnet-
tuja bluesin ja irkkumusiikin taitajia. 
Nyt he soittavat ensimmäistä ker-
taa yhdessä valittuja American roots 
-kappaleita mm. sellaisilta tekijöilta 
kuin CCR, Eagles, Neil Young ja Steve 
Earle. Biiseistä voi nauttia pelkästään 
kuuntelemalla tai samalla herkullista 
pizzaa ja juomaa nauttien.

Kuva: Johanna Barkman

Luovia menetelmiä hyödyntävässä 
sarjakuvapajassa pääset pohtimaan 
omia kiinnostuksen kohteitasi, taito-
jasi sekä osaamistasi ja jalostamaan 
niistä supersankarin. Sarjakuvapajan 
aikana harjoittelemme piirtämiseen 
rentoa otetta ja työstämme lyhyen 
stripin tai koko sivun kokoisen esitte-
lyruudun, jossa jokainen pääsee näyt-
tämään omat supervoimansa. Oletko 
sinä Kielioppikostaja, Luovuuspuus-
ka vai Inspiraattori? Työpajan tavoit-
teena on saada aikaan viimeistelty ja 
taatusti erilainen esittely omasta osaa-
misestasi, jota voit hyödyntää vaikka 
CV:si liitteenä.
Opettajana sarjakuvatutkija, FT Katja 
Kontturi, tutkijatohtori, Jyväskylän 
yliopisto. Osallistujamäärä: 4-10 hen-
keä.
Ilmoittaudu mukaan: Katja Kontturi, 
040 8053546, katja.j.kontturi@jyu.fi
Työpaja kuuluu osaksi Euroopan Sosiaali-
rahaston (ESR) rahoittamaa Näkymättömät 
– nuorten digitarinat -hanketta, joka tukee 
nuorten osallisuutta ja tarjoaa areenan oman 
tarinan esittämiseen. nakymattomat.tur-
kuamk.fi

Aaronmeiden on kokoaan suu-
rempi yhden miehen orkesteri, jonka
pääinstrumentteina on pääasiassa pää 
ja kitara.  Tallentavaa äänentoistoa 
käyttäen lauluille rakentuu myös ryt-
mitaustat paikan päällä. Lauluissa on 
sanomaa ja ajattelemisen aiheita kai-
kenikäisille kuulijoille. Usein keikoilla 
myös syntyy uusia pieniä lauluja ylei-
sön antamista aiheista.
Aaronmeiden on näyttelijä Aaro 
Vuotilan sooloprojekti, jonka ensim-
mäiset tahdit soivat vuonna 2008.
Aaronmeidenin voi tilata esiintymään 
mihin vain. Kypärämäen-Köhniön 
kulttuuripäivillä Aaronmeiden esiin-
tyy sekä Kypärämäen päiväkodilla 
että koululla.

Löydä sisäinen supersankarisi!
– intensiivinen sarjakuvatyöpaja nuorille (15–29-v)

Esittelyssä:

kulttuuripäivien
ohjelmistoa

Kuva: Katja Kontturi
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Klo 18 Saihotupa, Saihokatu 4. 
KAIKKI MUKAAN! 
Kahvitarjoilu! 

VUOSIKOKOUS BACKROADS 
Klo 20-22 Barkman - Haapasalo – Östman 
Pizzeria Ararat 

AARONMEIDEN 

Pieni Sali, Kypärämäen koulu 

Klo 9.05 Päiväkoti 
Klo 10.10 Koulu 

KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖ,PROLOGI 
Klo 16-17 Esko Varesvuon valokuvanäyttelyn 
avajaiset. Näyttely avoinna ma-pe 9-10,  11-11.45 
ja 13-14. Kotitalousoppilaitos, Salokatu 20. 

LUISTELUILTA PILKKIKISAT  
& AVANTOUINTIA 

Klo 9-11 Köhniönjärvi. Pilkkikisassa palkinnot!  
Oma onki mukaan. Uimareille lämmin pukukoppi. 
Makkaratulet!  Ps. Jäävesivaraus! 

YHTEISTYÖSSÄ: 
Pizzeria Ararat, Martat, koulu ja 
Kotitalousoppilaitos 

Kypärämäki-Köhniön 
asukasyhdistys 

LISÄTIEDOT: 
www.kyparamaki-
kohnio.fi 

Klo 17-19 Kahakadun 
luistinrata.  Martat myyvät 
makkaraa ja lämmintä mehua.  

SUPERSANKARI  
SARJAKUVATYÖPAJA 

Klo  13-16 Saihotupa, Saihokatu 4.  Työpaja 
nuorille (15–29-v)!  
  



 

KEVENNÄ KEVÄÄLLÄ!

Kokoa kätevästi
kevyt ja ruokaisa
salaatti moni-
puolisesta
salaattibaarista.

Syyslaskennan kiersin yksin 12.11.15 ja havaitsin 18 lajia: 
1.Harakka(8 yks.) 
2.Talitiainen(99 yks.) 
3.Sinitiainen(26 yks.) 
4.Käpytikka(3 yks.) 
5.Kesykyyhky(15 yks.) 
6.Närhi(3+2 yks.) 
7.Pyrstötiainen(9 yks.parvi Rihlaperällä ja 11 yks.parvi Kahaka-
dulla) 
8.Punatulkku(3 koirasta + 11 yks.parvi + 2 yks.) 
9.Keltasirkku(18 yks.parvi Köhniönkadulla) 
10.Varis(2 yks.Kahakadulla) 
11.Puukiipijä(1 yks.Kahakadulla) 
12.Hippiäinen(7 yks.parvi Kahakadulla) 
13.Pähkinähakki(3 yks.Kahakatu 25 A:n ruokinnalla) 
14.Hömötiainen(2 yks.Rihlaperällä) 
15.Harmaalokki(44 yks. matkalla Mustankorkealle ja takaisin) 
16.Korppi(2+1 yks.ylilentäviä) 
17.Sinisorsa (koiras ja naaras Köyhänojan alkupäässä radanvar-
ren ojassa) 
18.Pulmunen(1 yks.äännellen muuttolennossa Köhniöjärven 
rannassa) 

Talvilaskennan kiersin vasta 23.1.16 jakson ulkopuolella kovan 
pakkasen ja flunssan takia Reinikaisen Ismon kanssa. Havait-
simme vain 14 lajia: 
1.Talitiainen(51 yks.) 
2.Sinitiainen(21 yks.) 
3.Kuusitiainen(2 yks.Rihlaperällä Reinikaisten ruokinnalla) 
4.Pähkinänakkeli(1 yks.Rihlaperällä Reinikaisten ruokinnalla) 
5.Harakka(37 yks.) 
6.Käpytikka(4 yks.) 
7.Mustarastas(vanha koiras Rihlaperällä Reinikaisten ruokin-
nalla) 
8.Varis(6 yks.) 
9.Urpiainen(37 yks.parvi Rihlaperällä) 
10.Hippiäinen(koiras Rihlaperällä) 
11.Pikkuvarpunen(2 yks.Rihlaperällä) 
12.Sinisorsa(koiras ja naaras Köhniöjärven Avantouimarien su-
lassa) 
13.Naakka(8 yks.parvi lensi yli Kypärätiellä) 
14.Korppi(5 yks.parvi lensi yli Rihlaperällä).
Lintuterveisin, Hannu Laakkonen

Kypärämäen-Köhniön talvilinnut

Kolme pähkinähakkia kävi Kahakatu 25A:n ruokinnalla loka - marraskuun ajan. Samalla ruokinnalla kävi pähkinänakkeli marras - 
joulukuun ajan. Koiraspeippo 19.1 lähtien ja kaksi koiraspeippoa 24.1 lähtien sekä vanha koirasmustarastas koko talven. Reinikaisten 
ruokinnalla Rihlaperällä on käynyt koko talven kaksi kuusitiaista ja kaksi vanhaa koirasmustarastasta. Nuori koirasmustarastas kävi 
vain 2.1 ja kaksi naarasta 1.1 - 10.1 välisen ajan, naaraspeippo 2.- 10.1 välisen ajan ja pähkinänakkeleita yksi-kaksi yks.21.11 - 20.12 
muutamana päivänä sekä yksi 23.1. Pähkinänakkeleilla oli melko voimakas vaellus syksyllä Venäjältä ja Baltiasta. Merkille pantavaa 
on, että vuoden alussa ovat alueellamme olleet ihan kateissa viherpeipot, keltasirkut, punatulkut, varpuset ja hömötiaiset.

Muita talven mielenkiintoisia havaintoja:


