
1
2019

Kypärämäki   Köhniö   Kortemäki

Lähikirjasto
on lähipalvelu

 
Hyvinvointikeskus 
virkistää kulttuurin keinoin

LUMILINNA 
kohosi taas
Köhniönrantaan



Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki

2 3

Asukaslehti 1/2019

Niin vain on, että toinen luminen talvi 
koristaa alueemme kuuset, männyt ja 
lehtipuut  hienoon valkoiseen verhoon-
sa. Luistinrata Kahakadun kentällä on 
kunnossa, ja kopin ovet jopa joskus auki. 
Parikymmentä vuotta sitten oli aivan 
vähällä, ettei kaupunki  sulkenut koko 
kenttää. Asukasyhdistys jäädytti kentän 
omin voimin kaksi talvea ja piti koppia 
auki. Sen jälkeen kaupunkikin ymmärsi, 
että lähiliikuntapaikkoja ei pidä sulkea, 
vaan avata lisää. Näiden kanssa on syytä 
olla tarkkana, etteivät kaikki rahat valu 
Hippoksen suuriin suunnitelmiin.
Ainakin itse nautin, kun pääsen ilman 
turhaa autoilua hiihtämään kotipihal-
ta, vaikka Köhniön rannan  kävelyu-
ran latua ei juurikaan ole avattu, mutta 
hiihtämiseenhän tarvitaan lunta - ei 
välttämättä latua. Toisaalta kun siinä ei 
ole latua, niin kaikki kävelijät ja koirien 
ulkoiluttajat saavat uralla vapaammin 
liikkua ilman ns. laturaivon valtaan jou-
tuvia hiihtäjiä.
Lumilinna nousi toisen kerran Köhniön 
rantaan tammikuun lopulla. Tatu Haa-
pamäki oli taas mestarina. Linna on nyt 
matalampi ja sokkeloisempi, ja siitä on 
hyvä liukumäki sivulle hiihtolatua väl-
tellen. Kypärämäen-Köhniön 22. kult-

tuuripäivillä järjestämme perinteisen 
luistelutapahtuman sijaan ohjelmaa lu-
milinnan  vierellä. Toivotaan, että linna 
kestää pitkälle kevääseen sulamatta. Jos 
lunta tulee, niin sisätiloista sitä sopii 
poistaa.
Kulttuuripäivät ovat siis 22. kerran 
7-10.3. Torstaina on musiikkia pizze-
ria Araratissa vuosikokouksen jälkeen. 
Perjantain aamu aukeaa Kypärämäen 
koululla Loiskiksen musiikin tahdissa 
kahdessa erillisessä konsertissa, jotta 
päiväkotilaiset, koululaiset ja kotona 
olevat halukkaat mahtuvat hyvin kou-
lun vanhaan jumppasaliin. Lauantaina 
on ainakin  lumilinnan tapahtuma ja 
sunnuntaina Köhniön kuulut  pilkkikil-
pailut, joissa viime vuonna kukaan ei 
saanut yhtään kalaa. Katsokaa ohjelma 
tarkemmin toisaalta lehdestä, tulkaa 
mukaan ja tuokaa ystävännekin.
Kypärämäen kirjasto lakkautettiin kym-
menisen vuotta sitten. Nyt voisi olla so-
piva aika yrittää uutta pienkirjastoa kou-
lun yhteyteen. Lähikirjastoja tarvitaan 
yhtä paljon kuin lähiliikuntapaikkoja, 
jos halutaan nuortemme lukutaitoa ja si-
vistystä parantaa. Vaalit tulevat keväällä, 
joten kyselkää ehdokkaiden mielipidettä 
lähiliikuntapaikoista ja kirjastoista.
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Liity jäseneksi!
Jäsenmaksun voit maksaa
asukasyhdistyksen tilille: 
FI05 8000 1401 3072 94 

Jäsenmaksu on talouskohtainen. 
Vuoden 2019 jäsenmaksut:  
10 euroa / talous ja
5 euroa / opiskelijatalous.

Muista käyttää maksaessasi viite-
numeroa: 20190

Harmaa syksyinen päivä 9.10.18 oli su-
run päivä Köhniöllä, kun nuori äiti kuo-
li kuorma-auton alle Erämiehenkadun 
työmaalla. Mannerheimin paikallinen 
lastensuojeluyhdistys hankki perheen 
tueksi keräysluvan. Toivottavasti  se 
on tuonut pientä apua jäljelle jääneel-
le perheelle, joka tietojemme mukaan 
on muuttanut lähemmäs isovanhem-
pia Pohjanmaalle. Osanottomme  sinne 
kaikkien kyläläisten puolesta. Toivotta-
vasti tämä ei toistu ja onnettomuudesta 
on voitu ottaa opiksi.
Asukasyhdistyksen toiminta jatkuu ak-
tiivisena, mutta uusia jäseniä kaivataan 
hallitukseen. Rohkeasti tulkaa mukaan 
vuosikokoukseen tai ilmoittakaa haluk-
kuudestanne. Meillä oli viime vuonna 
259 jäsenmaksunsa maksanutta talout-
ta. Me voimme yhdessä pitää kylämme 
mukavana paikkana asua. Kaupungin 
päättäjätkin muistavat aktiivisen alueen 
ja toimivat asukkaiden hyvien, yhteisten 
päätösten mukaan.

Juha Saltevo
Pj. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys

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

Osaavaa 
painopalvelua jo yli 
kahdenkymmenen 

vuoden ajan!

Kirjasto ei ole vain lainatapahtuma tiskin yli. Kirjasto on useimmissa 
kaupunginosissa ainoa ilmainen, kaikille avoin tila. Kirjasto on tieto-
keskus, jossa konkreetisti on kosketuksissa kulttuuriimme; taiteeseen, 
tieteeseen, tutkimukseen ja populaarikulttuurin, historiaan ja teknolo-
giaan. Kirjat kertovat, vaikka niitä kaikkia ei lukisikaan. 
Maakunnassa kiertäessä näkee hyvin, että kirjasto on myös toiminta-
keskus. Hyvän kunnan keskeltä löytää aina kirjaston. Meidän kaupun-
ginosamme ovat kyliä, ja kylä ansaitsee kirjaston. En ole ainoa, joka 
on viettänyt koulun jälkeen lähes päivittäin aikaa kirjastossa. Se on 
lapselle ja nuorelle turvallinen ja virikkeinen tila, jonka merkitys on 
itselleni ollut suuri.
Sivukirjastojen lakkauttaminen menneinä vuosina oli outo projekti. 
”Ei niitä tarvita, kun jokainen voi ostaa omat kirjansa”, oli lause, jonka 
kuulin useammin kuin kerran. Sellainen ajatus on ohittanut jotain 
olennaista. Säästöt olivat mitättömiä alueiden hyvinvoinnin menestyk-
siin nähden, esimerkiksi Kuokkalan kirjaston kohdalla 30 000 euroa 
vuodessa. Kirjasto kuitenkin palvelee kaikkia alueen asukkaita.
Kirjasto on yhteisöllinen, tiedontäyteinen ja rauhallinen tila. Se on 
kyläkirjastoista kehittynyt valtakunnallinen instituutio, jonka rooli 
maamme kehittymisessä on olennainen. Kirjasto sitoo meidät länsi-
maiseen sivistykseen. Meidän lapsemme, me itse ansaitsemme sen.
Kypärämäen kirjasto takaisin! 

Irma Hirsjärvi, 
FT, FM ja kirjastovirkailija

Lähikirjasto
on lähipalvelu



Kypärämäen koulun rehtori Timo Knuuttila on 
kohta 60-vuotias ja eläkepäivät koittavat pian. 
Timoa haastattelivat Kypärämäen koulun 6. luokan 
oppilaat.

”Työni plussia ovat, että se on vaihtelevaa ja saa vaikuttaa 
asioihin.”
”Sekä työni miinukset ovat, että on kiireistä ja paljon 
kesken eräisiä töitä ja eihän ne kurinpitoasiat ole yhtään 
kivoja.”
”Viihdyn työssäni ja lempityökavereitani  koulusihteeri, 
vararehtori ja muiden koulujen rehtorit, mutta vanhuus- 
eläkkeelle pääseminen on mukavaa.”
”Tulevasta rehtorista kukaan ei tiedä. Paikka tullee julki-
seen hakuun keväällä.”
”Miksi halusit rehtoriksi?” – ”Olen aina halunnut vaikut-
taa. Opinto-ohjaaja ehdotti ammatikseni kunnanjohtajaa.”
Jos en olisi rehtori 
olisin luokanopettaja. 
Olin luokanopettaja 
11 vuotta Kypärämäen 
koulussa ennen kuin 
minusta tuli rehtori.”
”Lempi urheilulajini 
ovat jääpallo, golf ja 
penkkiurheilu omalla 
sohvalla.”
”Jääpallo on lempiurheilulajini sen takia koska aloitin 
pelaamaan sitä jo vuonna 1970. Jääpallo on myös nopea 
pallopeli myös katsojille.”
”Harrastatko e-urheilua? ”– ”En todellakaan. Lapset 
katsovat sitä. Minulla ei ole minkään laista ymmärrystä 
asiaan.”
”Mitä aiot tehdä kun jäät eläkkeelle?” – ”Tavoitteeksi otan 
2-4 liikunta päivää viikossa, penkkiurheilua, golffaamista 
ja vaimon kanssa tekemistä”.

Yhdistyksemme syksyn 2018 
teatterimatka suuntautui Var-
kauteen. Teatteriin, jossa on näy-
telty vuodesta 1913 alkaen, ja se 
on siten Suomen vanhimpia, yh-
täjaksoisesti toimineita teatterei-
ta.
Houkuttimena Varkaudessa oli Kaksi 
kitaraa -niminen näytelmä, joka ker-
too Topi Sorsakosken vaiheista. Siellä 
opin, että Topi Sorsakoski onkin tai-
teilijanimi Pekka Tammilehdolle.
Hän aloitti esiintymisen omalla Pekka 
Tammilehto -nimellä isänsä tangoyh-
tyeessä. Myöhemmin - ollessaan The 
Boys -yhtyeen kitaristina - hän ker-
toili keikkabussissa tarinoita hanu-
ristista nimeltä Topi Sorsakoski, josta 
tuli ensin soittajakavereiden käyttämä 
kutsumanimi ja myöhemmin koko 
kansan tuntema taiteilijanimi. 
Laulajan ura alkoi varsinaisesti 
1980-luvulla Agents -yhtyeen toisena 
solistina. Rauli Somerjoen lopetettua 
Topi jäi ainoaksi laulajaksi. Yhteistyö 
jatkui vuoteen 1992 saakka, jolloin 
muun muassa keikkapalkkojen jaosta 
tuli riitaa, ja Topi aloitti oman soolo-
laulajan uransa yhdessä Kulkukoirat 
-nimisen taustayhtyeen kanssa.
Tässä lyhyesti kerrottuna Topin näky-
vin ura ajalta, joka teki hänestä koko 
kansan tunteman, mustapukuisen, 
lierihattuisen, tupakkaa polttavan 
laulajan.
Teatterin väki oli tehnyt lyhyitä pätkiä 
elämän eri vaiheista alkaen pikkupo-

jasta jatkuen uran loppupuolelle asti. 
Kohtauksista olisi saanut enemmän 
irti, jos olisi tuntenut Pekan (Topin) 
vaiheita.
Täysin tietämättömälle näytelmä 
toimi yleissivistävänä tietolähteenä. 
Kohtausten välissä kajautetut laulut 
olivat kuitenkin tuttuja, vaikka en oli-
si etukäteen osannut nimetä yhtään 
Topi Sorsakosken lauluista.
Näytelmän jälkeen oli tunne, että oli-
pa mukava retki Varkauden Teatte-
riin.
Mutta tämä oli vasta elämysmatkan 
ensimmäinen osa. Nyt linjurin nok-
ka käännettiin kohti ravintolaa, jonka 
nimi on Kaks Ruusua. Siellä odotti 
seisovassa pöydässä runsas ja hyvän-
makuinen illallinen. 
Ruokailun lomassa omistaja kertoi 
paikan historiasta, joka meni sadan 
vuoden taakse aina Ahlströmin teh-
taan rakentamaan Kansanruokalaan. 
Sinne sopi ”pöytä ja penkit” -systee-

millä yli 400 ruokailijaa kerrallaan 
syömään. Vuosien 1962–1968 aikana, 
kun kävin siellä itse syömässä, siinä 
oli Työmaahuollon ruokala. Muutok-
sen ajankohtia en tiedä. Kuuden vuo-
den asiakkuuden antamin mielikuvin 
vertailu tämän päivän Kaks Ruusua 
ravintolaan toi yhtymäkohdiksi ulko-
portaat, ulko-ovet ja ravintolan klink-
kerilattiat. Kaikki muu oli ajan saatos-
sa muuttunut - ruokakin paremmaksi. 
Nykyiseen Kaks Ruusua -ravintolaan 
sopi hyvin kaksi linja-autollista ihmi-
siä ja joukko muitakin ruokailijoita. 
Meidän teatteriagenttimme Arja Toi-
vanen löytää vuodesta toiseen mie-
lenkiintoisia retkikohteita eri puolilta 
Suomea, joten tulkaa joukolla mu-
kaan. Viisikymmentä nopeinta sopii 
kyytiin.

Teksti: Pentti Räisänen
Kuva: Esko Varesvuo

Matkalla
kaksin
kappalein 
ruusuja ja 
kitaroita

Riemukas matkaseurueemme mahtui kuin mahtuikin yhteiskuvaan ruokapaikkamme portaikkoon.

”Olen aina halunnut
vaikuttaa. Opinto-ohjaaja

ehdotti  ammatikseni
kunnanjohtajaa.

Haastattelussa:
Rehtori Timo Knuutt ila
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Hellää ja ammattitaitoista hoitoa

Hammaslääkäri
Maija Tölli

Väinönkatu 30 (4.kerros)
p. 010 400 3275
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ota yhteyttä: 050 911 1054/meri-sisko.makinen@buugi.fi 

tarjous voimassa 31.3.19 asti. etu uusille 12kk asiakkaille

kampanja sisältää 30min 
personal training 

valmennuksen! arvo 40€

www.buugi.fi

12kk ryhmäliikunta- ja
kuntosalitreenit:

5kk/29€/kk











 







Ikkuna 
Anna astuu olohuoneeseen, seinän läpi, 
luonnollisesti. Huone rönsyävine kukki-
neen, kevyine pitsikappoineen, valo-
kuvineen ja pikkupöytineen on kaunis, 
rauhallinen. Ikkunat ovat etelään päin, 
ja nyt paistaa kirkas keskikesän aurin-
ko. Lattialla loistavat suorakaiteet ovat 
valolla maalatut. 
Anna menee ikkunan ääreen. Pihalla 
istutusten keskellä olevalla hiekkatiellä 
on mosse, toinen ovi auki. Auton sisältä 
kuuluu musiikkia, niin lujalla että se 
kuuluu suljetun ikkunan läpi sisälle. 
Aurinko lämmittää, Anna rentoutuu ja 
sulkee silmänsä. 
— Ei hullumpi paikka. Tämä olisi hyvä. 
Anna kaivaa käsilaukustaan savukkeen ja 
sytyttää sen. Hän seisoo ikkunan ääressä, 
katselee ulos. Ikkunassa surisee katkonai-
sesti helteen lannistama kärpänen 
Anna kuulee takaansa kevyet juoksevat 
askeleet. Ne pysähtyvät äkisti. 
— Päivää.
Anna kääntyy ja näkee tytön, noin seit-
senvuotiaan, olla on yllään vaaleanvihreä 
rimpsumekko ja hiuksissa kaksi liian 
suurta rusettia. Annan käsi alkaa täristä, 
pitkä tuhka putoaa savukkeesta lattialle. 
Anna kyykistyy nopeasti ja yrittää poi-
mia tuhkan lattialta. 
— Oletko sinä meidän uusi apulainen? 

Tytön ääni on ohut ja korkea. 
Anna nousee, pyyhkäisee sormia hamee-
seensa, kääntyy tyttöön selin ja työntää 
nopeasti syyllisen savukkeen lähimpään 
kukkaruukkuun lehvien alle. Annan kat-
se osuu sohvatyynyyn, jolla on virkattu 
vihreä päällinen koristeltuna oransseilla 
lehvillä. 
— Kammottava, pääsee Annalta vahin-
gossa. 
— Itse olet kammottava, sanoo tyttö. 
Anna kääntyy ja katsoo tyttöä. Sileälle 
otsalle on ilmestynyt pieni ryppy, ja tyttö 
ottaa askeleen ovea kohti. 
— En minä mitään tarkoittanut... tule 
tähän viereen istumaan. Anna istahtaa, ja 
taputtaa sohvaa vieressään. 
— En minä saa. Kotiapulaisten kanssa 
ei saa kaveerata. Ne voi antaa huonoja 
vaikutteita. 
Anna nauraa, alkaa yskiä, tyttö nyrpistää 
nenäänsä ja kääntyy lähteäkseen. 
— Älä mene, huutaa Anna, tule tänne 
istumaan. Mikä sinun nimesi on? 
Tyttö antaa ovelta vihreän katseen, näyt-
tää kieltä, irvistää: 
— Minä olen Ann-Margaret, 
Ann-Maa-argaret... Maargaret. 
Tyttö lähtee juoksuun ja jättää jälkeensä 
pilven kilisevää naurua. Anna katsoo 
tytön jälkeen mitään näkemättä. Huo-
neessa on kuuma, tukahduttava ilma. 
Anna nousee ja menee ikkunan luo, 
yrittää saada sitä auki. Kädet koskettavat 
hilseilevää maalia ikkunanpuitteissa, 
tuntevat auringon lämmittämän puun ja 
metallihakaset, mutta sormet menevät 
niiden läpi. Anna vetää kätensä takaisin, 
sytyttää savukkeen, huomaa savun ka-
toavan sen noustua pienen matkan, kuin 
näkymättömän lakanan taakse. Tyttö 

ilmestyy pihalle, katoaa kuin sisilisko 
tontin perällä olevaan marjapensaik-
koon. Sinivalkoisen, kiiltävän auton alta 
vääntäytyy esiin mies paitahihasillaan, 
keski-ikäinen mies, punaiset pitkät 
pulisongit, tukka niskaan asti, pyyhkii 
käsiään trasselilla, nostaa työkalupakin 
auton avonaiseen takakonttiin. Mies hie-
roo niskaansa, riisuu paitansa ja kuivaa 
sillä kasvonsa. Hänellä on jano. Anna 
tuntee sen kurkussaan, kuivat limakalvot 
tarttuvat yhteen ja kuristava tunne pyör-
ryttää. Mies ulkona istuu talon betoniva-
letuille rappusille ja huutaa: 
— Anna, Annaa... kipaise kioskilta pari 
pilsneriä... Anna kuulitko... ota itselles 
vaikka peikkojuomaa... jookos? Haetaan 
rahat sisältä.
Ja Anna ikkunassa tuntee miltä maistuu 
limonadi, jota saa korttelin kioskilta, hän 
maistaa omat kyyneleensä ja hien joka 
valuu ja sateen joka tulee illemmalla ja 
kun Anna sisilisko juoksee kohti miestä 
ja taloa ja mies nousee ja ottaa tyttöä kä-
destä ja he tulevat kohti taloa astuu Anna 
taaksepäin ikkunasta keskelle huonetta 
ja haalistaa itsensä pois ajasta ja paikasta 
jonka hän tuntee niin hyvin ja joka on 
väärä, ehdottomasti ja peruuttamatto-
masti väärä ja niin kun mies ja Anna 
sisilisko astuvat huoneeseen, jossa on 
aurinkopölyä ja kärpäsen ääni, he astuvat 
huoneeseen joka on täynnä mutta tyhjä.

Irma Hirsjärvi

Novelli on yksi helmikuussa 2019 ilmesty-
vän kokoelman Pisaroita tulevaisuuksista 
novelleista

Kyläjoulukalenteri 2018
Lämmin kiitos taas kaikille mukana olleille joulunalusajan ihastutta-
vista kalenteriluukuista.
Tämä oli jo kolmas kerta, kun yhteisöllinen kyläjoulukalenteri to-
teutettiin asuinalueellamme. Pyrimme kehittämään kalenteria vuosi 
vuodelta paremmaksi saamamme palautteen perusteella. Toiveissa 
on muun muassa ollut, että luukkuihin laitettaisiin kaikkiin päiväys 
näkyville. Näin luukut erottuisivat paremmin alueen muista lukuisis-
ta pihavaloista ja koristeista. 
Tämän vuoden joululuukkujen avautumiseen on enää yhdeksän 
kuukautta. Koettakaa kestää.
 
JS

Kuvat: Juha Saltevo ja Saana Tammisto
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Polit i ikka on
yhteisten asioiden

hoitamista.

FT Irma Hirsjärvi | tutkija | opettaja |     
eduskuntavaaliehdokas Keski-Suomessa | Jyväskylän 
kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja | 
maakuntavaltuutettu | Työttömien Keskusjärjestön
puheenjohtaja | Vasemmistonaisten hallituksen jäsen

”

Hyvinvointi- ja 
kulttuurikeskus-
toimintaa
käynnistetään
Jyväskylässä
Jyväskylässä ikäihmisten päiväkeskustoimintaa uudis-
tetaan kohti alueellista hyvinvointi- ja kulttuurikeskus-
toimintaa. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on, että 
osa Jyväskylän päiväkeskuksista on alueellisia kohtaa-
mispaikkoja, joissa eri sukupolvet viihtyvät yhdessä. 

Hyvinvointikeskustoimintaa suunnitellaan yhteistyössä 
vanhus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä vapaaeh-
toistoiminnan kanssa. Mukana suunnittelussa ovat myös 
alueiden asukkaat. Järjestötoiminnalla on keskeinen mer-
kitys hyvinvointityössä, ja osallisuutta tullaan jatkossa ke-
hittämään monipuolisesti eteenpäin. Toimintaa muutetaan 
kohti uutta vuoden 2019 aikana.
Kypärämäen päiväkeskustoimintaa ryhdytään myös nyt 
uudistamaan kohti hyvinvointi- ja kulttuurikeskustoimin-
taa.

Hyvinvointikeskus virkistää kulttuurin keinoin
Hyvinvointi- ja kulttuurikeskus tukee toimintakykyä ja 
sosiaalista hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymistä ja tuo kult-
tuuria lähelle. Ohjelmaa järjestetään yhteistyössä muun 
muassa yhdistysten kanssa. Hyvinvointi- ja kulttuurikes-
kukseen ovat kaikki tervetulleita.
Hyvinvointi ja kulttuurikeskus pilottina aloitettiin Piippu-
rannan Klubin toiminta viime keväänä Kankaalla, ja muu-
tosta kohti etenevät myös päiväkeskukset Huhtasuolla, 
Keltinmäessä, Vaajakoskella, Tikkakoskella, Kypärämäessä 
sekä keskustassa.

Jyväskyläläisille ollaan järjestämässä avoimia tilaisuuksia 
Hyvinvointi- ja kulttuurikeskuksissa, joissa kaupunkilais-
ten toiveita ja ideoita kuullaan. Yhdessä kaupunkilais-
ten kanssa saadaan kohtaamispaikoista alueellisia kaiken 
ikäisille kaupunkilaisille. Hyvinvointi- ja kulttuurikeskus 
Kypärämäessä on mukana alueen kulttuuripäivillä maa-
liskuussa. Siellä järjestetään tällöin PopUp- askartelupaja 
kaiken ikäisille. 
Tervetuloa askartelemaan ja tutustumaan toimintaan.

Outi Savonen
projektityöntekijä
Jyväskylän kaupunki
Vanhuspalvelut

On keksitty robotti, joka sitoo luistimet puolesta 
kun pyytää.

Autot osaavat lentää. Robotti joka vois käydä kä-
velyttämässä koiran eikä itse tarvitse lähteä.

Robotti tekis lumityöt ja sitten syksyllä se vois haravoida 
koko pihan. Vois huutaa tohon tietokoneeseen et mitä ha-
luais laittaa ja se tekis sen. Ja sit ku aina sanois et tee vaikka 
nuttura niin se tekis. Olis sellanen robotti. Ja robotti soutais 
venettäkin.

Tulevaisuudessa sataa hattara pilvestä karkkia. Ja siinä sa-
taa kruunuja päähän, jos niitä haluaa.

On taistelutyyppejä ja mä voin taistella sen kaa. Se on aika 
iso. Senkaa voi taistella lyödä ja potkia.

On olemassa kourakone joka voi nostaa painavia juttuja. 
Siinä on numerojärjestelmä. Ja siinä tulee tollasia hajoi-
tussäteitä joita voi ampua. Ne tuhoo seiniä hajalle. Sitä voi 
ohjata. Katolla on antenni ja se ottaa auringosta energiaa. 
Kouraan menee sähköjohtoja jotta se toimii. Siinä on avain 
luukku koneeseen.

Tässä taivaalta tulee mustekala jokka taivaalta tiputtelee 
raketteja joiden sisällä on timantteja ja kruunuja. Luntakin 
sataa. Tää on mustekalahäkki. Siinä on putki joka imee.

Tulevaisuuden kaupunki: Täällä käytetään sellasia juttuja 
jotka ihan automaattisesti tekee juttuja. Täällä käytetään 
paljon robotteja. Kameroita ja lasereita joka paikassa ettei 
voi varastaa mitään. Ja sellasia vartijarobotteja. 

Kun minusta on tullut vanha pappa niin tämä on silloin 
uusin talo. Siinä talossa on paljon ikkunoita. Siinä kultaiset 
seinä ja lattia laatat.

Sotilasrobotti joka suojelee taloa. Yöllä aina ku se vahtii 
niin mä laitan sille ohjelman jolla se voi soittaa poliisin nu-
meroon. Sitten tässä on ruokaa jos tulee yöllä nälkä. sillä 
on koneekiväärit ja pistoolit. ja sitten vielä siivet.

Perhonen joka antaa sydämiä ja haleja. Sitten se on aika 

pieni että se mahtuu käteen. Tämä perhonen antaa pusuja 
ja haleja ja sitten se antaa ruusuja.

Nämä on sellasia robotteja jotka leikkii munkaa rikki-
näistä puhelinta.Tulevaisuudessa on robotteja jotka tekee 
kaikki kotityöt. Yhdellä on paljon käsiä jotta se voi tehdä 
nopeammin työt.

Robotti joka valmistaa ruokaa. Siivousrobotti joka siivoaa. 
Leikkirobotti joka leikkii lapsien kanssa.

Tulevaisuudessa on robottiparturi. Sitten höyrykäyttöinen 
luksusvekotin. Se tekee mitä vaan jos lisää sopivan aines-
osan. 

Tulevaisuuden muurinmurtaja, joka lentää muurien ylä-
puolella ja pommitta muurit rikki. On myös koulu jossa ei 
tarvitse tehdä mitään jota opettaja sanoo vaan päinvastoin. 

Tulevaisuuden imuri joka siivoaa kaikki mitä sanot, myös 
seinät. 

Tulevaisuuden jeeppi. Maailman paras auto. Sitten on ole-
massa Joka kodin musiikki uuni. Se tekee musiikkia mut-
ta myös ruokaa. Tulevaisuuden auto joka kulkee vedessä 
maassa ja ilmassa. 

Tulevaisuuden traktori joka raivaa vuoria myös kerrosta-
loja. 

Tulevaisuuden uuni jossa voi asua. Se on helpompaa. Saa 
helpommin ruokaa.

Tulevaisuudessa on musiikkikone joka soittaa mitä tahan-
sa musiikki. Tulevaisuuden pora jolla voi porata seinien 
läpi myös tiiliseinienkin. Tulevaisuuden pilvenpiirtäjä jos-
sa roikkuu ihminen. 

Tulevaisuuden robotti joka taluttaa koiraa. Sitten on vielä 
kännykän pidike eli robotti joka pitää kännykkää. 

Tulevaisuudessa on robotti joka tekee kaikki työt työpai-
kalla. Ite tai tarvi käydä ollenkaa.

jatkuu...

Millainen on maailma, kun minä olen aikuinen
kypärämäen päiväkodin Lasten piirustuksia ja ajatuksia
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Tulevaisuudessa sataa 
hattara pilvestä karkkia. 
Ja siinä sataa kruunuja 
päähän, jos niitä haluaa.

”

” Robotti joka valmistaa ruokaa. 
Siivousrobotti joka siivoaa. 
Leikkirobotti joka leikkii
lapsien kanssa.

Kuvat: Esko Varesvuo
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Vuoden vaihtuessa Köhniönrannalla 
juhlistettiin uutta vuotta ilotulittein 
lumimyräkän jo alettua. Paikalle oli 
saapunut yllättävän paljon kylän vä-
keä - muutama kymmenen katsojaa. 
Lumentulo oli sankkaa, ja raketeista 
jotkut nousivat liiankin ylös lumi-
selle taivaalle. Yleisö taputti sitä 
enemmän, mitä näyttävämpiä tähti-
kuvioita ilotulitteet taivaalle muo-
dostivat. Kuitenkin lumimyräkkä, 
joka jatkui uuden vuoden päivästä 
sitä seuraavaan päivään, mahdollisti 
tulevan ilouutisen jättilumilinnan 
rakentamisesta. Köhniön uimaran-
nan tasanteelle rakennettaisiin viime 
vuoden tapaan kookas linna, josta 
voisi laskea liukumäkeä, ja koko lin-
na olisi nyt paremmaksi suunniteltu 
lumilinnaleikkejä ja liukurilaskuja 
ajatellen.

Köhniön lumilinna oli ollut viime talvena 
suuri houkutustekijä tulla Köhniön uima-
rannalle virkistäytymään ja lumileikkei-
hin kauempaakin, kuullun mukaan jopa 
Halssilasta ja Keltinmäestä asti. Myös 
lähipäiväkodeista ja -kouluista käytiin 
tekemässä lumilinnalle joitain retkiä. 
Internetin puolella Köhniö, Kortemäki, 
Kypärämäki -alueen asukkaiden fb-ryh-
mässä ilmoitus Köhniön lumilinnan 
valmistumisesta oli tykätyin yhteinen asia 
ja se keräsi noin 90 tykkäystä.

Jo viime talvena asukasyhdistyksessä olin 
kuullut puhuttavan siitä, että lumilinnan 
rakentamisesta voisi tulla perinne, eli 
rakentaisin uuden jättilumilinnan seu-
raavanakin talvena, jos talven lumisuus 
sen mahdollistaisi. Keskitalven aikana 
tarvitsisi olla lunta maassa vähintään 30 
cm, jotta sitä olisi riittävästi suureen tar-
peeseen. Kun tämä toive toteutui vähän 
vuodenvaihteen jälkeen, väsäsin suunni-
telman lumilinnasta, jonka rakentaminen 
veisi minulta aikaa korkeintaan viikon 
yhdessä kaverini Johanneksen kanssa. Li-
säksi alueen asukkaita pyydettiin mukaan 
lumilinnan rakentajaisiin lauantai- ja 
sunnuntaiaamupäiville.

Lumilinna rakentaminen toteutui 
viimevuotisista virheistä oppineena ja 
hyvin aikataulussa 18–23.1.2019. Toin 
lumilinnatyömaalle lumityövälineiden 
lisäksi rakentamistarvikkeita ja pakkas-
päiville lämmintä juotavaa termospul-
loissa. Teimme neljän tunnin työpäiviä 
perjantaina ja maanantaina. Muut 
rakennuspäivät tulivat jonkin verran 
lyhyemmiksi, sillä onnea ja epäonnea 
oli mukana lumilinnaprojektissamme. 
Ensimmäisen työpäivän jälkeen kaverini 

sairastui kuumeeseen ja piti vapaata siksi 
sunnuntainkin. Toisekseen pakkasta oli 
koko rakentamisajan jokseenkin liikaa 
eli 10–22 astetta. Luntahan olisi voinut 
muotoilla paremmin suojakelillä tai 
pikkupakkasessa. Kolmanneksi asuk-
kaita ei tullut lumilinnatyömaalle avuksi 
lauantaina, jolloin lumen kasaamiseen 

pyydettiin apuvoimia. Kuitenkin linnan 
rakentaminen sujui rivakasti, ja olim-
me tyytyväisiä tiistaina, kun päätimme 
lumilinnan viimeiset jäädytystyöt. Se oli 
sitä myöten valmis. Vain kyltti ja puukai-
teet kiinni linnaan seuraavana päivänä ja 
rakennusurakka oli suoritettu.

Jättilumilinnan rakentaminen ei ole 
rakettitiedettä. Opin keinot korkeiden 
lumivallien rakentamiseen pakkaskelissä 

jo lapsena. Lumilinnatyömaalla 2019 
pystytin ensin kuusi aurausviittaa rajaa-
maan 9x5 -metrisen alueen. Lumilinnalle 
korkeutta tulisi noin puolitoista metriä, 
kunhan aluksi metrin korkuinen auraus-
viitoilla merkitty lumikasa kaivettaisiin 
sivuilta ja päältäpäin käytäväsokkeloksi. 
Lunta ei juurikaan hukattu, sillä kaivetut 
lumet käytäviltä nostettiin korkeutta 
vaativiin kohteisiin. Lumimuurit kohosi-
vat, ja niiden välissä käytävät, portaat ja 
jääliukumäki saivat muotonsa Fiskarsin 
kunnon lumilapioilla. Jäädytimme lumi-
linnasta lähinnä portaiden rakenteen ja 
liukumäen, joihin toimme vettä avannos-
ta kantamalla sangoissa ja vetäen isossa 
pulkassa vesiastioita linnalle.

Lumityömaalla riitti jutunaihetta. 
Ensimmäisenä rakennuspäivänä vaih-
doin kaverini kanssa monet kuulumiset, 
mutta ahkeroidessani seuraavat kaksi 
päivää enimmäkseen itsekseni, tulivat 
monet rannalla liikkujat ja avantouimarit 
jututtamaan minua lumirakentamisesta. 
Monilla oli mielessä se, että Köhniönran-
nalla tienvarressa seisovaa kaivinkonetta 
voisi lainata vähän tämän lumilinnan 
rakentamiseen. Eräs mies pohti, josko 
lumikuormia tuotaisiin lumilinnapaikalle 
sen sijaan, että kiikutettaisiin lumenkaa-
topaikalle. Se olisi kylläkin vain sottaista 
lunta.

Asukasyhdistyksen kokouksessa oli 
noussut ideoita Köhniönjärven jäältä ja 
rannasta konevoimin kuskattavasta lu-
mesta lumilinnaa varten. Itselläni oli taas 
ajatuksena vielä syksyllä, että lumilinko 
olisi kustannustehokas linnan rakenta-
misessa. Nämä suunnitelmat kuitenkin 
kaatuivat, ja vuoden 2019 jättilumilin-
naa rakennettiin siten yhä lumikolilla ja 
lapioilla. Melkoiselta monumentilta se 
lumilinnakasa vaikutti, kun se valmistui 
lauantaipäivän päätteeksi - 40 kuutio-
ta lunta oli kolattu kasaan. Vitsailin 
lumilinnanrakentaja-kaverilleni, että jos 
hän olisi Egyptin faarao, Suomessa hänet 
saatettaisiin haudata ehkä tällaiseen lumi-
monumenttiin. Hassuttelujuttuhan se oli, 
ja sellaista hauskaa lumilinnatyömaalla 
tarvitsikin olla.

Vielä tulevaa talvea ajatellen. Jos lunta 
ja aikaa on tammikuussa 2020, lumilin-
naprojekti on silloinkin todennäköinen!

Parhain talviterveisin,

Tatu Haapamäki
Lumirakentaja

Kuvat: Tatu Haapamäki ja Esko Varesvuo



Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki

14 15

Asukaslehti 1/2019

Ke 16.1    Kirkkohetki & ruokailu
Ke 23.1    Lunta, lunta
Ke 30.1    Valoa talven hämärään

Ti 5.2       Runotiistai
Ti 12.2     Kirkkohetki & ruokailu
Ti 19.2     Musiikkia muksuille
Ti 26.2     Ei olkkaria (talviloma)

Ti 5.3       Laskiaispullia & 
                 Nosh -vaate-esittely
Ti 12.3     Kirkkohetki & ruokailu
Ti 19.3     Valokuvaus
Ti 26.3     Temppuja

Ti 2.4       Pääsiäisaskartelua
Ti 9.4       Kirkkohetki & ruokailu
Ti 16.4     Ei olkkaria (pääsiäiskirkot)
Ti 23.4     Maalailua
Ti 30.4     Vappukarkelot

Ti 7.5       Kirkkohetki & ruokailu
Ti 14.5     Kesää kohti...

Keltinmäen alueseurakunnan perheolkkari toi-
mii Kypärämäessä osoitteessa 
Erämiehenkatu 6,
(Työväenyhdistyksen tila)

Tiedustelut:
Keltinmäen alueseurakunnan varhaiskasvatus- ja 
perhetyö
Riitta Haaparanta-Kocabiyik
050 372 5573 tai
Sirpa Talvitie 
050 3800426
 

  

   

MARTAT ● WWW.MARTAT.FI ● WWW.MARTANPUOTI.FI ● WWW.MARTTAPERINNE.FI ● WWW.PIKKUKOKKI.FI ● 
WWW.FACEBOOK.COM/MARTATVINKKAA ● WWW.YOUTUBE.COM/MARTATTV ● TWITTER.COM/MARTATVINKKAA 
● TWITTER.COM/MARTTALIITTO 

Kypärämäen Martat 2019 
Marttaillat Kypärämäessä (Erämiehenkatu 6) 
alkavat kahvittelulla klo 17.45, ja illan aihe klo 
18.00. 
 
Ma 14.1. klo 18.00 Poristaan ja neulotaan  
villasukkia vaikkapa Marttojen 
sukkakampanjaan: neulotaan villasukkia 
Keskussairaalaan uusille äideille. 
 
To 31.1. klo 17.00 HUOM PÄIVÄ ja AIKA! 
Kypärämäen Martat ry 60 vuotta.  
Kokoonnumme juhlistamaan sitä ”maailman 
suurimpana marttailtana” Juhlatalo Roosiin, 
Loukkukatu 7, klo 17.00. Tarjolla on 
iltapalapöydästä suolaista ja makeaa sekä mm. 
naiskuoro Tuulantein esiintyminen. 
Ilmoittautuminen ja tieto erikoisruokavalioista 
Eijalle viimeistään ke 23.1. p. 040 822 9415, 
eija.heiniluoma(at)gmail.com. Erillinen kutsu 
jaetaan jäsenille. 
 
Maailman suurin marttailta käynnistää myös 
Marttaliiton 120-vuotisjuhlavuoden. Martat 
kokoontuvat samaan aikaan torstaina 31.1.2019 
klo 17-19 eri puolilla Suomea juhlimaan 
yhdessä.  
 
Ma 18.2. klo 18.00 Vuosikokous. 
Sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tervetuloa! 
Kokouksen ohessa Eija-puheenjohtajamme 
matkaterveiset Marttaliiton matkalta EU-
parlamenttiin Strasbourgiin joulukuussa 2018. 
 
Ma 11.3. klo 18.00 Marimekko, Palokan  
kauppakeskus, Citymarketin talo, 
Saarijärventie 52. Kimppakyydein, ja bussi nro 
25 kulkee keskustasta Laajavuorentien kautta 
Palokkaan. Pysäkki on heti Palokan 
kauppakeskuksen liikenneympyrän jälkeen.  
Marimekko tarjoaa pientä suolaista kuohuvan 
kera. Illan aikana saa ostoista alennusta 15 %. 
 

 
Ma 1.4. klo 18.00 Musiikki ja aivot.  
Vieraana Jyväskylän yliopiston 
musiikintutkimuksen professori Petri Toiviainen.  
 
Ma 29.4. klo 17.00 Gruusialainen keittiö. 
Ruoanvalmistusta Marttakeskuksen 
opetuskeittiössä. Täyteläisessä ruoassa 
käytetään runsaasti kasviksia, mausteita, 
yrttejä, juustoa ja pähkinöitä. Tule kokemaan, 
oppimaan ja ihastumaan gruusialaiseen 
keittiöön. Ilmoittautuminen viimeistään 
22.4.2019 Tuulikille, p. 050 307 3116 tai 
sähköposti tuuylk(at)saunalahti.fi. 
Osallistumismaksu 6 euroa maksetaan 
yhdistyksen tilille FI40 8400 0710 7422 21. 
 
Ma 13.5. klo 17.00 Tutustuminen 
Mustankorkean jätekeskukseen.   
Jätteellä on osoite -marttaillassa syksyllä 2018 
tuli esille mahdollisuus tutustua tarkemmin 
jätteiden käsittelyyn Mustankorkealla. Kierros 
alueella tapahtuu bussilla. Bussi lähtee 
Kypärämäestä Demarituvan luota klo 17.00, ja 
paluu Kypärämäkeen noin klo 19.30. 
 
Ma 10.6. Kesäretki Tupaswillaan 
(Alustavasti, kohde ja päivä voi vielä muuttua)  
Laukaa, Ränssintie 5, 41370 Kuusa. 
Mahdollisuus nauttia turvesaunasta ja 
iltapalasta. Bussikyyti Kypärämäestä. Lisätietoa 
myöhemmin. 
 
TERVETULOA KEVÄÄN TAPAHTUMIIN! 
 
Kypärämäen Martat ry 
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/kypara
maen-martat-ry/ 
Sähköposti: martat.kyparamaki(at)gmail.com 
Pj. Eija Heiniluoma, p. 040 822 9415, 
eija.heiniluoma(at)gmail.com  
Sihteeri Elina Toikkanen, p. 040 722 1038, 
elina.p.toikkanen(at)gmail.com 

Alueen
toimijoita ja
tapahtumia

Kypärämäen perheolkkari kevät 2019

Kypärämäen-Köhniön
22. KULTTUURIPÄIVÄT

7.-10.3.2019

TERVETULOA MUKAAN!

Kurkkaa kulttuuripäivien ohjelma lehden 
lopusta ja tule mukaan nauttimaan!
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Kypärämäen Martat ry vietti 60-vuotisjuhlaansa 
juhlatalo Roosissa 31.1.2019. Juuri näissä samoissa 
tiloissa, jotka silloin kuuluivat seurakunnalle, alkoi 
marttojen toiminta keväällä vuonna 1959. Juhlata-
lon pihalla kasvaa edelleen vuonna 1969 istutettu 
marjaomenapuu.

Samana päivänä juhlittiin myös 120 vuotta täyttävää 
Marttaliittoa, ja ympäri Suomea marttayhdistykset ko-
koontuivat ”Maailman suurimpaan marttailtaan”. 

Kypärämäen juhlassa kuultiin puheenjohtaja Eija Hei-
niluoman alkusanojen jälkeen historiikkia ja pakinoita 
alkuvuosilta, naiskuoro Tuulantein mukaansa tempaavaa 
laulua sekä nautittiin rennosti rupatellen yhdessäolosta 
ja buffetpöydän antimista. Perinteistä ohjelmaa oli myös 
mukana, kun lauloimme Martta -laulun ja lopuksi Maam-
me -laulun, joka oli päiväkirjan mukaan päättänyt myös 
ihan ensimmäisen marttaillan 60 vuotta sitten.  

Eija Heiniluoma

Kypärämäen Martat
60 vuotta

NESTE K SAVELA
Tervetuloa tutustumaan täysin remontoituun myymäläämme 

ja uudistettuun Quick Wash -autopesuun!

Neste K Savela
Vehkakatu 2

40700 JYVÄSKYLÄ
Puh. 014-614307

keijo.asikainen@nestek.fi

AVOINNA JOKA PÄIVÄ
MA-PE 6-23, LA 7-23, SU 8-23
Subway avoinna MA-SU 10-22

MEILTÄ MYÖS
Peräkärryn vuokraus,

Nestekaasu, Trukkikaasu

Tykkää meistä Facebookissa!

KOON
GRILLISTÄ
HYVÄÄ

PAREMMAT PATONGIT
Meillä nyt myös Subwayn 

mehevät patongit! Avoinna 
joka päivä klo 10-22

PAREMMAT AUTOPESUT
Quick Wash -autopesuilla suojaat 
autosi maalipintoja. Tervetuloa 

tutustumaan!

PAREMMAT SÄMPYLÄT
Tuoretta sen olla pitää! 

Vitriinistämme aina tuoreet 
sämpylät ja leivonnaiset!

Aina tuoretta!

Meillä myös uudet huippuhyvät Koon hampurilaiset!
Kannattaa tulla maistamaan kauempaakin!

Olemme avanneet uuden 
kodikkaan parturi-kampaamon 

Kypärämäkeen! 

Poikkea rohkeasti 
Kypärätie 19 (katutaso)

tai varaa aika
www.hiushuonesieva.fi

puh. 0406891234
Olemme avoinna ark. 10-17

lauantait ja ilta-ajat sovittavissa

Tällä kupongilla valitsemastasi 
palvelusta 

-15% alennus!
(yksi alennus/palvelu)

Voimassa 31.3.2019 saakka

Pysy kärryillä kylän tapahtumista: kyparamaki-kohnio.fi

Kypärämäen koulun 1b-luokkalaiset kehuvat omaa asuinaluettaan:

           On kivaa pelata jääkiekkoa Kahakadun kentällä. Täällä voi hiihtää.

Kypärämäen koulu on kiva, koska siellä on kavereita ja kivat koulunopet. 

Koulussa on hyvä, kun on lukutunti. Koulun pihassa voi leikkiä piilosta.

Täällä voi leikkiä kirkonrottaa ja hippaa omassa pihassa. 

     Täällä voi kiipeillä ulkona. Täällä on pieniä metsiä, joissa voi leikkiä.

           Täällä on kiva asua, kun on isoja pihoja ja paljon kavereita ja mukavaa seuraa.

Ja täällä on myös lähikauppa K-market, ennen vuonna 2016 se oli Siwa.

Tänne kannattaa muuttaa, koska täällä on turvallista.

Kehut kokosi yhteen Suvi Kastepohja, luokanopettaja, Kypärämäen koulu, Jyväskylä
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tarjous voimassa 31.3.19 asti

lounas sisältää:
keiton, lämpimän ruoan, runsaan salaattipöydän,

leivän, juomat sekä jälkiruokakahvin

lounaslistamme löydät:
 facebook buugiravintola

buugi ravintolan ravintolapäällikkö
 jaakko iltola,

tervetuloa syömään! 

TARVITSETKO KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄÄ?

* MYYNTITOIMEKSIANNOT
        * KIINTEISTÖT
        * OSAKKEET  
* ARVIOT
* VUOKRAUS  
* KAUPPAKIRJAT
* SISUSTUSSUUNNITTELU 

 Pipsa Saarela  
040 579 2455  
Kiinteistönvälittäjä  
LKV, LVV, RI AMK, RKM  
Sisustussuunnittelija

Kiinteistönvälitys Pipsa Saarela LKV

SOITA
045 2773 788

TORSTAI 7.3.
Klo 17 Asukasyhdistyksen vuosikokous ja 
sen jälkeen klo 18-19 pääset 
keskustelemaan valtuutettujen kanssa 
esim kirjaston tilanteesta! Saihotupa, 
Saihokatu 4

Klo 19.30 Suomenkielistä folkpoppia
MATLEENA KÄPPI ja SAKU KNUUTTILA. 
Pizzeria Ararat, Kypärätie 24

LAUANTAI 9.3.
Klo 16-18 Koko perheen ULKOILU-
TAPAHTUMA LUMILINNALLA. Marttojen 
puffetista voit ostaa mehua, munkkeja ja 
makkaraa nuotiolla paistettavaksi. Varaa 
käteistä mukaan! Köhniönranta

SUNNUNTAI 10.3.
Klo 9-11 Perinteiset koko perheen PILKKI-
KISAT! Hyvä palkinnot. Omat onget ja 
syötit mukaan, nuotiotulet. Pilkkikisassa 
jäävaraus. Köhniönranta

Järjestäjänä Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry
Yhteistyössä Kypärämäen hyvinvointi- ja kulttuurikeskus, koulu , Martat ja työväenyhdistys. Jyväskylän 

palvelualan opisto, Loiskis ry, Pizzeria Ararat ja lumirakentaja Tatu Haapamäki.

K
PERJANTAI 8.3.
Lastenkonsertti LOISKIS MA-TO DUO 
Klo 9.05 päiväkoti- ja kotilapsille
ja klo 10.10 koululaisille. Kypärämäen 
koulu, Erämiehenkatu 12, pieni sali

Klo 12.30-15 POP-UP askartelupiste 
kaikenikäisille! Kypärämäen hyvinvointi-
ja kulttuurikeskus, Salokatu 20 B (ent. 
päiväkeskus) 
Klo 14 ANJA SANTALA-ROSALAN 
taidenäyttelyn avajaiset Palvelualan 
opisto, Salokatu 20
Klo 19.00 elokuvaprofessori JARMO 
VALKOLA esittelee ja näyttää Teuvo Tulion
hienon elokuvan Valkoinen peura. 
Kypärämäen työväenyhdistys, 
Erämiehenkatu 6
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KAIKKIIN TILAISUUKSIIN 
VAPAA PÄÄSY!



Kiersin taas 5.1.2019 talvilintujen 
laskentareittini Kypärämäen - 
Köhniön alueella kavereitteni Terhi 
Lensun, Tiina Haaralan ja Seppo 
Salmelan kanssa. Nyt olen kiertänyt 
reittiä jo kymmenen talven ajan.
Havaitsimme 20 lintulajia. 

1. Harakka (27yks.) 
2. Varis (19yks.) 
3. Talitiainen (196 yks.) 
4. Sinitiainen (66 yks.) 
5. Kuusitiainen (2 yks.) Reinikaisten 
ruokinnalla Rihlaperällä ja 1 yks. 
lauloi Köyhänojalla) 
6. Närhi (11 yks.) 
7. Hippiäinen (3 yks.) Köyhänojalla) 
8. Puukiipijä (1 yks.) Köyhänojalla) 

9. Naakka (41 yks.) 
10. Viherpeippo (25 yks., suurin 
parvi 12 yks.) 
11. Kesykyyhky (3yks.) 
Köhniönkadulla) 
12. Pikkuvarpunen (60 yks., suurin 
parvi 34 yks.) Vuorikadulla) 
13. Käpytikka (2 yks. Köhniönkadulla 
ja 2 yks. Permikadulla) 
14. Punatulkku (koiras ja naaras 
Köhniönkadulla ja 11 yks. parvi 
Vuorikadulla) 
15. Korppi (4 yks. lensi yli 
Köhniönkadulla) 
16. Keltasirkku (7 yks. parvi lensi yli 
Permikadulla) 
17. Urpiainen (27 yks. parvi 
Kahakadulla) 
18. Hömötiainen (3 yks. 
Vuorikadulla) 
19. Mustarastas (naaras Vuorikadulla, 
nuori koiras Lehtokadulla ja ääntelyä 
kuului Rihlaperällä) 
20. Pyrstötiainen (12 yks. parvi 
Sotainvalidien sairaskodin pihassa 

hetken aikaa ja lähti sitten lentämään 
luontopolun suuntaan).

Peräti kolme lajia teki uudet 
ennätykset: talitiainen 196 yksilöä, 
närhi 11 yksilöä ja pikkuvarpunen 60 
yksilöä. 

Muuta mielenkiintoista: sinisorsia 
en havainnut nyt laskennassa 
lainkaan, koska avantouimarien sula 
oli jäätynyt niin pieneksi. Edellisen 
kerran ei tullut havaintoa tammikuun 
2012 laskennassa. 

Syyslaskennassa 5.11 tuli yksi 
laskennalle uusi laji, tikli: 
Rihlaperällä 4 yksilöä. Reinikaisten 
ruokinnalla on käynyt myös 
joulukuun ajan mustarastasnaaras ja 
1.1 lähtien kaksi mustarastasnaarasta. 
Myös kaksi hömötiaista on käynyt, 
mutta viime aikoina vain harvoin.

Terveisin Hannu Laakkonen

Kypärämäen-
Köhniön 
talvilinnut

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Tavallista parempi 
ruokakauppaL Ä N S I V Ä Y L Ä ruokakauppa

Kaivokatu 1, 40700 Jyväskylä, 
puh. 01042 33900

Palvelemme MA-PE 7-21, LA 8-21 ja SU 10-21.
Löydät meidät 
myös Facebookista
ja Instagramista

Tavallista parempi 

Vastustama� omat 
makunautinnot tarjoaa


