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Yhdessä tehty
Kyläjoulukalenteri

Vain hetken ilo
Lauha talvi sulatti lumilinnan

Kulttuuripäivät
täynnä tapahtumia
kaikenikäisille
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Vuosi loppui Köhniön rannan ko-
meaa ilotulitusta katsoessa yhdessä 
reilusti yli 200 kyläläisen mukana. 
Turvallisuudesta vastasi päämesta-
rina toiminut Tatu Haapamäki, joka 
on suorittanut ilotulittajan tutkin-
non.
Samainen mies rakensi hienon lumilin-
nan jo ennen joulua, kolmas kerta sa-
maan paikkaan (asukasyhdistys osallistui 
linnan rakentamiskustannuksiin). Lumi-
linnalla oli paljon leikkijöitä ja mäen las-
kijoita kolme viikkoa linnan valmistumi-
sesta, mutta sitten alkoi toteutua vanhan 
joululaulun sanat ” No, onkos tullut kesä 
talven keskelle?” Siltä tuntui, että näin oli 
käynyt. Vettä satoi ja plusasteita oli viik-
kotolkulla. Lumilinna kesti ensimmäiset 
ryöpyt, kun sen seinät olivat paksut, mut-
ta ei mikään luonnonlumeen rakennettu 
näytä kestävän Atlantilta vyöryviä mata-
lapaineita viikkotolkulla. Näin ilmaston 
lämpeneminen konkretisoituu Köhniön 
tammikuussa sulavan lumilinnan myö-
tä. Jotain kannattaa yrittää tehdä tämän 
eteen, vaikka en ehdotakaan ruotsalaisen 
Gretan tapaan Kypärämäen koululaisille 
lakkoja. 
Kyläjoulukalenteri oli jälleen alueen ihmi-
sille suuri tapahtuma. Avajaisia vietettiin 
Luttoskadulla ensimmäisen luukun mer-
keissä lumisessa pakkassäässä. Tunnelma 
oli hieno. Joutsenetkin juhlistivat avausta 

ylilennolla, ja Kypärämäen koulun tierna-
pojat esiintyivät. Kyläjoulukalenteri päät-
tyi jouluaattona Köhniönjärven rantaan, 
jonne jokainen sai tuoda oman tulensa ja 
rauhoittumaan jouluun. Valomerinäky-
mä oli hieno Köhniön pimeässä jouluaat-
toillassa.
Asukasyhdistys järjesti teatterimatkan 
Tampereen työväenteatteriin 23.11. Kä-
vimme 50 hengen voimin katsomassa 
Seela Sellan ja Puntti Valtosen kohtaa-
mista junassa. Näytelmän nimi oli hyvin 
kuvaava: ”Yhtä matkaa - yksi matka, kak-
si elämää.” Teatterin jälkeen söimme Fin-
laysonin palatsissa hyvän illallisen. Kiitos 
kuuluu asukasyhdistyksen teatterivastaa-
va Arja Toivaselle.
Kypärämäen-Köhniön kulttuuripäivät 
ovat perinteisenä aikana eli 5-10.3. ja 
nämä ovat järjestyksessään 23. päivät. 
Toivottavasti mahdollisimman moni 
osallistuu tapahtumiin ja tuo ystävänsä-
kin mukaan. Tarkempi ohjelma löytyy 
tämän lehden lopusta.
Asukasyhdistyksen jäsenmaksun mak-
saneiden talouksien määrä oli viime 
vuonna 260, kasvua edeltävään vuoteen 
yksi. Kiitos kaikille maksaneille. Tämän 
lehden välissä on taas uusi jäsenmaksu-
kortti, jonka tietenkin toivomme mah-
dollisimman monen maksavan pikaisesti 
saadaksemme rahaa mm. kulttuuripäi-
vien järjestämiseen.

Uusia voimia tarvitaan mukaan toimin-
taan. Tervetuloa vuosikokoukseen 5.3 klo 
18 Saiholle tai ilmoittakaa halukkuuten-
ne, jos ette pääse paikalle. Näissä asioissa 
voinee myös naapurinsa ilmiantaa.
Tiedoksi, että aiomme noudattaa entistä 
tapaa eli jaamme tämän lehden kaikkiin 
talouksiin Kypärämäen-Köhniön-Kor-
temäen alueella - myös niihin, joissa on 
mainos- ja ilmaisjakelukielto, vaikka vii-
meksi syksyllä saimme käytännöstämme 
yhden huomautuksen. Saamamme muun 
palautteen perusteella suurin osa alueem-
me asukkaista haluaa lehden, vaikkei 
muita ilmaisjakeluita haluakaan. Jos jon-
kun mieli tästä pahoittuu, niin yhdistyk-
selle voi ilmoittaa tarkan osoitteen, mihin 
emme jatkossa jaa asukaslehteä. Toivom-
me tälle asialle teiltä ymmärrystä.

Hyvää alkanutta vuosikymmentä kaikille 
kyläläisille! 

Juha Saltevo
Pj. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys
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puh: 040 5082 653 / pj. Juha Saltevo 
verkossa: kyparamaki-kohnio.fi

Asukasyhdistyksen hallitus 
2020

Liity jäseneksi!
Jäsenmaksun voit maksaa
asukasyhdistyksen tilille: 
FI05 8000 1401 3072 94 

Jäsenmaksu on talouskohtainen. 
Vuoden 2020 jäsenmaksut:  
10 euroa / talous ja
5 euroa / opiskelijatalous.

Muista käyttää maksaessasi
viitenumeroa: 20200

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

Osaavaa 
painopalvelua jo yli 
kahdenkymmenen 

vuoden ajan!

tarjous voimassa 31.3.20 asti

lounas sisältää:
keiton, lämpimän ruoan, runsaan salaattipöydän,

leivät, juomat sekä jälkiruokakahvin

lounaslistamme löydät:
 facebook buugiravintola

buugi ravintolan ravintolapäällikkö
 jaakko iltola,

tervetuloa syömään! 

(etu vain tätä mainosta näyttämällä / etu 1krt/hlö)
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Kirjoittaminen 
on maailman 
järjestelyä 
ajatuksissa
Kypärämäen-Köhniön kulttuuripäi-
vät ja toiminta ympäri vuoden si-
sältää musiikkia, teatteria, kuvatai-
detta ja liikuntaa - ja kirjallisuutta. 
Lisäksi nyt on tarjolla myös kirjoit-
tamisen harrastusta, kaikenikäisille!
Tämän lehden takasivulta löydät kir-
joittajaleirin ilmoituksen. Kokoonnum-
me 23.5.2020 Saihotuvalle puhumaan 
kirjoittamisesta ja teksteistä, tekemään 
harjoituksia ja tutustumaan kirjoittaja-
oppaisiin. Puhutaan kirjailijan ja teksti-
nikkarin töistä ja viilataan erilaisia teks-
tejä. 
Idea oman kaupunginosan leiristä syn-
tyi, kun työskentelin reilut puolitoista 
vuotta luovan kirjoittamisen projektin 
vetäjänä sadan kilometrin päässä. Kuljin 
Karstulan, Kyyjärven, Kivijärven ja Kan-

nonkosken kunnissa kirjoituttamassa 
ihmisiä. Tehtävänä oli luoda alueelle kir-
joittajayhteisö. Moni mukaan tulleista oli 
jo aikaisemmin ollut mukana kursseilla, 
lukupiireissä ja kirjoittajaryhmissä, jopa 
vuosikymmenien ajan. Yhtä monta aloit-
ti kuitenkin ensimmäistä kertaa asette-
lemaan mietteitään ja tarinoitaan pape-
rille. Puolentoista vuoden aikana syntyi 

huima määrä raapa-
leita, runoja, miettei-
tä, esseitä, novelleja, 
draamaa ja pitkää 
proosaa.
Yli kahdenkymme-
nen vuoden aikana 
olen koutsannut ih-
misiä kirjoittamaan. 
Se on säädyttömän 
hauskaa. Kirjoittaja-
yhteisöjä harvemmin 
tulee ajateltua. Täl-
läkin alueella kolisee 
pöytälaatikko mel-
koisen usein. Kutsun 
siis kirjoittajia ja kir-
joittamista pohtivia 
yhteen. Harrastetaan 
yhteisöllistä lystinpi-
toa tekstien parissa !

Tule mukaan!
  Irma Hirsjärvi
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Älypuhelimet

Tietokoneet

Televisiot

Myymme:

Kunnostetut

tietokoneet

Uudet laitteet

Huollamme:

Voionmaankatu 34

Älypuhelinhuollot
Puh. 045-3125787

J Y V Ä S K Y L Ä N  A T K  &
T V - H U O L T O  O Y

Ehkä Jyväskylän parhain
tietokonepulju! 

Tietokoneet ja AV-laitteet
Puh. 045-2773788

Fujitsu E754

350€

Kahvio
Kirpputori
Poniratsastusta
Pihapalloilua/-pelejä
Äitienpäiväaskartelua
Muu ohjelma tarkentuu

Varaa kirpputoripaikkasi (3 €)   
vanhempainneuvoston pj. Veera Wusulta 
veerawusu@gmail.com tai 0443298228.  
Vain viesteillä 15.4. mennessä.

Järjestää: Kypärämäen koulun 
vanhempainneuvosto ja kylän toimijat

Meidän kylän 
KEVÄTMARKKINAT

La 9.5.2020 klo 10–14
Kypärämäen koulun 

liikuntasali ja piha

Ky-KoAsukaslehti-1-2020.indd   4 16.2.2020   19.34



Iloinen teatteriseurue Finlaysonin palatsin edustalla. Kuva: Juha Saltevo

Yhtä matkaa Tampereelle teatteriin
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Vuotuisen teatterimatkan koh-
teeksi valikoitui marraskuussa 
Tampereen Työväenteatteri ja 
siellä esitettävä näytelmä Yhtä 
matkaa. Esitys oli Kansallis-
teatterin ja Tampereen Työväen 
Teatterin yhteisprojekti, jota näy-
tettiin molemmissa paikoissa.
Niinpä tuttuun tapaan alkoi lauantai-
na 23.11.2019 ennen kymmentä teat-
teriväkeä kokoontua Saihokadulle. 
Lähtö oli kymmeneltä, ja Rihlaperän 
risteyksen kohdalla autossa oli kaikki 
50 matkalaista.
Matkalla oli aikaa käydä Orituvalla 
kahvilla, ja olimme sopivasti teatteril-
la näytöksen alkaessa.
Lavasteina oli neljä paria lättähatun 
penkkejä. Alkuun se tuntui vähältä, 
mutta näytännön alettua kaksi mat-
kalaista Seela Sella ja Hannu ”Puntti” 
Valtonen sekä ohikulkeva konduk-
tööri Eero ”Safka” Pekkonen täyttivät 
näyttämön hyvin.
Seela oli matkalla ystävättärensä 
häihin ja kovasti juttuseuraa vail-
la, mutta Puntti, joka oli menossa 
parhaan ystävänsä hautajaisiin, ei 
halunnut puhua vaan yritti nykytyy-

liin sulkeutua läppärin ja puhelimen 
pariin vedoten työkiireisiin. Seela 
oli kuitenkin periksi antamaton ja 
vähitellen keskustelu alkoi. Mat-
kan kestäessä selvisi paljon asioita 
molempien menneisyydestä. Kesken 
matkaa tuli Puntille puhelu kuolleen 
ystävän leskeltä, joka kielsi häneltä 
hautajaisiin osallistumisen. Matkan 
kestäessä alkoi junakin oikutella niin, 
ettei Seelakaan ehtinyt häihin. Juna ei 
näytelmän aikana päässyt määräase-
malle.
Tässä lyhyt kertomus esityksen juo-
nesta, josta ei missään tapauksessa 
voi kertoa kaikkea. Täydellisen kuvan 
näytelmän tunnelmasta ja vivahteista 
saa jatkossa lähtemällä mukaan seu-
raavalle teatteriretkelle, joka on taas 
loppuvuodesta 2020.
Väliaikoineen noin kahden tunnin 
esitys ei missään vaiheessa tuntunut 
pitkästyttävältä, ja pikakuuntelulla 
yleisö oli tyytyväinen näytelmään. 
Seela Sellan ympärille on koottu 
tuottaja Kulttuurikoneen nimellä 
vanhoista näyttelijöistä yhteisö, jonka 
piti esittää trilogia ”Yhtä matkaa” 
-teeman ympärille Se on menestynyt 
niin hyvin, että tämä oli jo kyseisen 

sarjan viides osa.
Retki ei viime vuosien käytännön 
mukaan ole täydellinen, jos siihen ei 
kuulu ruokailua. Niin nytkin suunta-
simme auton kohti Finlaysonin Palat-
sia, jossa meitä odotti buffet-lounas. 
Palatsi ympäristönä antoi hienot 
puitteet ruokailulle, seisovan pöydän 
antimet olivat runsaat, monipuoliset 
ja myös maultaan erinomaiset. Kun 
vielä täydennettiin oloa jälkiruualla 
ja kahvilla tuntui siltä, että voi lähteä 
kotia kohti. Matkalla autossa oli vielä 
arpajaiset, jossa voittoina oli muun 
muassa jouluisia juomia.
Erityiskiitos Arja Toivaselle joka luo-
tettavaan tapaansa hoiti ainakin 95 % 
retkipäivän järjestelystä.

Teatteriterveisin,
 Pentti Räisänen
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Nyt olen kiertänyt Kypärämäen 
- Köhniön talvilintulaskentarei-
tistäni 2019/2020 talven syys- ja 
talvilaskennan. Menossa on jo 
11. talvi. Aloin kiertää reittiä 
talvella 2008/2009.

Syyslaskennan tein yksin 5.11 ja ha-
vaitsin 26 lintulajia (edellinen paras 
tulos oli myös 26 lajia, 10.11.2010). 
Laskennalle uusina lajeina tulivat 
isokoskelo (noin 40 yks. aurassa yli 
Kangaskadulla) ja mustapääkerttu 
(koiras Köhniönkadulla). Syyslasken-
nalle uutena tuli palokärki (ääntelyä 
kuului Köyhänojalla Köhniönkadun 
suunnasta).  Punatulkku teki syyslas-
kennassa uuden ennätyksen - peräti 
62 yksilöä! 
Talvilaskennan kiersin 4.1 ystävieni 
Anne-Marie Korkealehdon ja Leena 
Häyrisen kanssa. Osan aikaa oli 
mukanamme myös Anne Koivunie-
mi. Havaitsimme 19 lintulajia ja tässä 
tulokset.: 

1. Varis (yht. 26 yks. )
2. Naakka (yht. 24 yks. )

3. Talitiainen (yht. 122 yks.)
4. Sinitiainen (yht. 52 yks.)
5. Punatulkku (yht. 17 yks.)
6. Kesykyyhky (yht. 9 yks. Rihlape-
rällä ja Kangaskadulla)
7. Pikkuvarpunen (yht. 64 yks., 26 
yks. Kangaskadulla ja 38 yks. Köhni-
önkadulla. Uusi ennätys!)
8. Korppi (5 yks. lensi yli radan var-
ren polulla ja 2 yks. Permikadulla)
9. Närhi (4 yks. Köyhänojalla ja 1 yks. 
Vuorikadulla)
10. Käpytikka (koiras Köyhänojalla, 
naaras rummutti Permikadulla ja 
koiras ja naaras lentelivät Vuorika-
dun - Lehtokadun väliä)
11. Hippiäinen (yht.17 yks. Köyhä-
nojalla, Kahakadulla ja Kypärämäen 
luontopolun varrella. Uusi ennätys!)
12. Puukiipijä (1+1 yks. Köyhänojalla 
ja 1 yks. Kypärämäen luontopolun 
varrella)
13. Harakka (yht. 23 yks.)
14. Keltasirkku (yht. 50 yks. Köyhän-
ojalla - Köhniönkadulla, Permikadul-
la ja Vuorikadulla)
15. Hömötiainen (1 yks. Permikadul-
la)
16. Peippo (koiras Permikadulla)

17. Mustarastas (1 yks. Vuorikadulla. 
Ehti piiloon, sukupuoli ei selvinnyt. 
Joko naaras tai nuori koiras)
18. Urpiainen (n. 90 yks. parvi Leh-
tokadulla)
19. Kuusitiainen (2 yks. Rihlaperällä 
Reinikaisten naapurin ruokinnalla. 
Nyt ei Reinikaisilla ruokintaa lain-
kaan). 

Vakiolajeista jäivät havaitsematta 
sinisorsa ja viherpeippo, ja vaikka on 
marjalintutalvi, niin ei myöskään til-
hestä tai räkättirastaasta tullut yhtään 
havaintoa. Tosin alueen pihlajat oli-
vat jo pääosin tyhjennetty marjoista. 
Permikadulla on käynyt joulukuun 
ajan koiras- ja naaraspeippo ruokin-
nalla, nyt 4.1 laskennassa havaitsim-
me vain koiraan. Lisäksi havaitsimme 
yhteensä 10 oravaa (sivuaa aiempaa 
ennätystä) ja yhden rusakon Köy-
hänojalla (ensimmäinen havainto 
laskennassa).
 
Terveisin
Hannu Laakkonen

Kypärämäen-Köhniön

talvilinnut

Hellää ja ammattitaitoista hoitoa

Hammaslääkäri
Maija Tölli

Väinönkatu 30 (4.kerros)
p. 010 400 3275
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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!

Ky-KoAsukaslehti-1-2020.indd   7 16.2.2020   19.34



Lumilinna talvelle 2019/2020 ko-
hosi ennätysaikaisin ja -nopeasti 
Köhniönrantaan. Linnan ja liu-
kumäen rakentaminen onnistui 
siitä huolimatta, että maassa oli 
joulua edeltävinä päivinä vain 
25 cm lunta. Se oli vähin määrä, 

jolla pystyin jättilumi-
linnan rakentamaan. 
Kahtena edellisenä 
talvena lumensyvyydet 
rakentamisen aikaan 
olivat olleet 40 ja 30 cm 
tammikuun lopulla. Nyt 
rakentamispaikan ohi 
kulkeneet ihmettelivät, 
että paljonpa on lunta 
raavittu täältä ympäristös-
tä ja näin lyhyessä ajassa. 
Tämän talven lumilinnan 
lumet kolasin lopulta 
rannan yläosasta asti, 
lähes autotien tuntumas-
ta. Ennen lumilinnan 
rakentamista olin epäillyt, 
loppuisiko lumi kerta 
kaikkiaan kesken. Kelit 
olivat kaikki neljä päi-
vää lumirakentamiseen 
ihanteelliset suojasäässä: 
nollasta kahteen astetta 
lämpöä. Etenkin lapsi-
perheet ja vanhemmat 
ihmiset olivat uteliaita ju-
tuttamaan ja seuraamaan 
lumilinnan rakennustöitä 
joulun alla. 
Uimarannan hiihtola-
dun ja Erämiehenkadun 
välille oli rakennettu 
myös mäenlaskumäki. 
Suksilla laskettelevat pojat 
kertoivat rakentaneensa 
mäkeen lumesta hyppyrit 

ja alastulokummut, joista he tekivät 
temppuja. Mäkeä käyttivät innok-
kaasti seuraavat päivät myös pulkilla, 
rattikelkoilla ja liukureilla laskijat. 
Eräs perheenäiti kuului toteavan, että 
Köhniön uimaranta muuttuu talvella 
kuin talvimaaksi! Hän vertasi rantaa 
osittain Halssilan hiihtomaahan.
Jouluaatoksi tutulle rakennuspaikal-
leen valmistunut lumilinna on yhtä 
korkea kuin viime talvena, mutta 
kestävämpi kuin pakkaslumesta 
rakennettu edeltäjänsä. Viime talvena 
emme odottaneet vasta helmikuussa 
tullutta suojasäätä. Ensimmäinen 
lumilinna talvella 2018 oli korkea ja 
massiivinen. Kaksi viimeisintä taas 
rakennettiin matalammiksi, mutta 
pinta-alaltaan suuremmiksi. Köhni-
ön lumilinnat ovatkin muuttuneet 
laajoiksi, sokkeloisiksi ja turvalli-

semmiksi leikkipaikoiksi. Talvelle 
2020 valmistunut lumilinna sisältää 
vankat muurit, kolme sisäänkäyntiä, 
sokkeloisia käytäviä, kahdet portaat 
ja tietysti liukumäen. Yhteisessä 
käytössä on lumilinna, jollaisen olisin 
itsekin lapsena halunnut. Uusin 
lumilinna on mainio paikka leikkiä 
piilosta ja hippaa!
Käyn korjaamassa linnaa ja sen 
liukumäkeä paikkauslumen riittämi-
sen mukaan sulamiskeleihin saakka. 
Vaikeinta on pitää portaita kunnossa 
ja torjua liukkautta. Köhniön talvi-
maassa käy paljon väkeä ulkoilemas-
sa, muun muassa päiväkotiryhmiä ja 
vapaa-ajan liikkujia. Jatkossa voi-
simme tehdä uimarannasta talvella 
entistäkin viihtyisämmän! 

Lumirakentaja Tatu Haapamäki
Talvikausi 2018 2019 2020
Lumilinnan 
ulkomitat metreinä
(P x L x K)

8 x 5 x 2,5 9 x 5 x 1,5 10 x 5 x 1,5

Käytetty 
lumimäärä arvio 
(m³ / tonnia)

50 / 25 40 / 20 40 / 20

Rakentajat Tatu, Johannes ja 
paljon kylän väkeä

Tatu, Johannes ja 
vähän kylän väkeä

Tatu

Käytetyt työtunnit 
rakentamiseen (h)

60, josta apulaiset 20 25 15

Lumi ja lämpötilat 
rakennettaessa

Suojalumi
-15 - +4

Pakkaslumi
-20 - -7

Suojalumi
0 - +2

Lumilinnan 
valmistumispäivä

27.1.2018 23.1.2019 24.12.2019

Lumilinnan käyttö-
kauden kesto (kk)

2 1, liukumäellä 2 Ei vielä tiedossa

Käytävien ja 
muurien leveys 
(cm)

50 ja 70 50 ja 50 50 ja 60

Lumiliukumäen 
ominaisuudet

Aluksi oli jyrkkä 
mutkamäki. Se ei 
kestänyt ja mäki 
muutettiin suoraksi, 
alas kohti rantaa, 
jäädytetty. Tämäkin 
kului herkästi ja 
tarvitsi usein 
korjaamista.

Toimivampi ratkaisu:
loiva, pitkä ja suora 
mäki kohti rantaa, 
Könkkölää. 
Jäädytetty 
avantouintipaikan 
vedellä.

Leveä liukumäki kohti 
rantaa ja Könkkölää. Otettu
opiksi aikaisemmista: nyt 
suora, loiva ja kestävin 
liukumäki. Erityisen leveä 
ja turvallinen mäki.

Rakentajien  
rakentamisvaiheen
lempinimi  
lumilinnalle

- ”Suomalaisen faraon
hauta”

”Louhos”

Lisähuomioita 
lumilinnasta

Ensimmäinen, korkein 
ja massiivisin linna, 
johon käytimme 
eniten aikaa ja 
testimielessä myös 
puurakenteita. 
Spraymaalattu. Linnan
viimeiset rippeet 
sulivat pois vasta 
toukokuun 10. päivän 
tienoilla.

Toinen 
Köhniönrannan 
lumilinna, joka 
rakennettiin täysin 
pakkasten aikaan, 
vailla suojakelejä. Ei 
kestänyt kunnossa. 
Kului nopeaan ja suli
osin helmikuun 
lämpökeleillä. Silti 
hyvä liukumäki ja 
sokkeloinen linna.

Kolmannessa lumilinnassa 
alkoi rakentajalla virheistä 
oppiminen ja kokemuksen 
karttuminen näkyä. 
Lumilinnasta sokkeloinen 
hipan ja piiloleikkien 
paikka, sellainen, jossa itse 
olisin halunnut leikkiä 
lapsena. Köhniönrannassa 
mäkeä laskevilta lapsilta 
kuulin toiveen hyvästä 
liukumäestä, kun kysyin 
asiasta.

Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki
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Loppuvuonna uimarannalla 
tapahtui myös muuta mukavaa jo 
toista kertaa. Ilotulitus sovittiin 
rannalle Facebookissa alueen 
asukkaiden kesken. Yhteinen 
tapahtuma sai alkunsa kaverini 
isän ehdotuksesta jakaa juhlatu-
litus kylän väen kesken. Ajattelin, 
että asiassa on järkeä: kaikkien 
ei tarvitse ostaa omia raketteja. 
Yhteinen ilotulitus on ympäris-
töystävällisempi ja yhteisöllinen 
kylätapahtuma. 
Ensimmäisellä kerralla vuodenvaih-
teessa 2018–2019 ilotulitus takkusi 
lumimyräkän vuoksi. Uimaranta 
keräsi tällöin kelistä huolimatta pal-
jon väkeä vain yhden Facebook-ryh-
mäviestin myötä. Ampujat tarpoivat 
jäällä lumessa sytyttämässä tulitteita. 
Hitaammin edenneestä ilotulitukses-
ta tuli jälkeenpäin kuitenkin positii-
vista palautetta ja ehdotettiin esimer-
kiksi ”yhteisen rakettien ostamista” ja 
”tapahtumalle jatkoa”.
Vuoden 2019 auringonkierto oli 
lähes menty, tulossa vuodenvaih-
teenjuhla 2020. Olin marraskuussa 
kouluttautunut ilotulittajaksi ja 
valmis toteuttamaan Köhniönrannan 
uudenvuoden ilotulituksen aiem-
paa näyttävämpänä. Uimarannalle 
suunniteltu ilotulitus sovittiin nytkin 
tiedottamalla tapahtumasta alueen 
asukkaiden Facebook-ryhmässä. 
Paikalla oli jälleen mahdollista 
ampua omia tulitteita. Ampujan tuli 
olla aikuinen ja selvin päin, suojalasit 
silmillä sekä noudatettava turvaetäi-
syyttä yleisöön ja toisiin ampujiin. 
Rannalle saapui paljon lähialueen vä-
keä kahdeksaksi uudenvuodenaaton 
iltana. Odotellessa väki laski mäkeä ja 
lumilinnaili. Saavuin paikalle ahkio 

täynnä tulitteita, alueen rajaamiseen 
tarkoitetut kepit ja 10-paikkainen 
rakettiteline mukana. Sain naapurilta 
kantoapua rannan liukkaassa rin-
teessä. Ilotulitteiden ampujana olin 
pukeutunut keltaiseen suojahaalariin. 
Laitoin ulkotulet palamaan ja tein 
pieniä valmisteluja. Muutaman 
keskustelun jälkeen pääsimme 
aloittamaan ilotulituksen muutaman 
minuutin suunnitellusta myöhässä. 
Rantaviivan tuntumassa ampumis-
alueelle olivat myös toiset valmistel-
leet tulituspaikkansa. Kuului ”Tulta!” 
ja ensimmäinen tulite syttyi – suuri 
kipinätulivuori. Vierestä turvae-
täisyydeltä toiset sytyttivät patoja 
ja raketteja. Keppiraketit lensivät 
hitsaamastani telineestä ja toisille 
pystyttämistäni putkista järvelle 
päin, vaikka tuuli kävi järveltä kohti 
rantaa. Ilotulitteiden ampuminen 
aloitettiin pienemmistä tulitteista 
ja lopetettiin isoimpiin laakeihin. 
Kaasusytyttimillä ammuttu ilotulitus 
sisälsi esimerkiksi ilotulitepatoja, 
värivaloja, raketteja, roomalaisia 
kynttilöitä sekä vinkuvat ja vonkuvat 

monen koon ohjuspatte-
rit. Sain pari rakettipak-
kausta ja padan lisää am-
muttavaksi niiltä, jotka 
tällä tavoin osallistuivat 
ilotulitukseen. Yleisöä oli paikalla 
noin 250 henkeä. 
Köhniönrannan uudenvuoden ilo-
tulituksesta tuli kiitosta ja lupailin jo 
osaltani tapahtumalle jatkoa. Kirk-
kaalle taivaalle oli hienoa ilotulit-
taa ja tapahtumasta roskiksi jäivät 
lähinnä rakettien kepit järven jäälle. 
Siivosin omat jäljet pois rannalta ja 
toisetkin olivat tehneet samoin. Yh-
teinen ilotulitus säästää asuinaluet-
tamme vuodenvaihteen roskaamis- ja 
meluhaitoilta. Lähtiessäni ulkotulet 
jäivät vielä rannalle palamaan. Pidän 
ilotulitusta tieteen ja taiteen lajina, 
joka voisi kuulua jatkossakin aina-
kin uudenvuodenjuhlaan. Ehkä ensi 
kerralla paikalla voisi myös syödä 
vaikkapa makkaraa ja ottaa kupposen 
lämmintä juotavaa.
 Tatu

kuvat: Sirke Saltevo ja Jaana K. Seppänen
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Kypärämäen-Köhniön aluella 
joulun odotukseen valoa toi jo 
neljännen kerran talojen pi-
hoille tai asuntojen ikkunoihin 
asukkaiden rakentamat upeat 
joulukalenteriluukut. Kyläläisen 
toiveita oli kuultu ja useimmat 
luukuista olivat auki jouluun 
saakka ja myös kalenteriluukun 
numero oli merkitty näkyviin.
Kaikkien yhteinen jouluaaton luukku 
oli perinteinen valoketju Köhniön 
rannassa. Asukkaat olivat tuoneet 

sinne tänäkin vuonna runsain mää-
rin tuikkuja, kynttilöitä ja lyhtyjä 
tuomaan joulurauhan tunnelmaa 
kyläläisille. Kynttiläroskien kerää-
misestä aattoillan jälkeen ei kuiten-
kaan oltu erikseen sovittu ja niinpä 
saimme siitä ensi vuodeksi tärkeän 
kehittämisen aiheen tapahtumallem-
me.
Kiitokset kaikille mukana olleille! 
Enää reilu yhdeksän kuukautta seu-
raavaan kyläjoulukalenteriin.

Kalenteritonttu Saana Tammisto

Joka vuosi yhtä ihana
kyläjoulukalenteri

Seuraa
kotikylän
menoja:

kyparamaki-
kohnio.fi

Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki
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Alueen
toimijoita ja
tapahtumia

Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Kypärämäen-Köhniön paikallis-
osaston perhekahvilan vetäjät Tiina 
Paasolainen (vas.), Anne Haaranen ja 
Sanna Veteläinen.

MLL:n tavoitteena on lapsiystä-
vällinen Suomi, jossa panoste-
taan koko perheen hyvinvointiin. 
Jokainen lapsi tarvitsee turvaa, 
naurua sekä leikkiä, ja sitä me 
haluamme osaltamme tukea. 
Yhteisöllisyys on suuri kantava 
voima koko alueelle. Asukasyh-
distys, Martat sekä alueen asuk-
kaat muodostavat hyvätahtoisen 
ja luotettavan ympäristön, missä 
lasten on turvallista kasvaa.

Kevään toimintaa
Monille vanhemmille kokoontumi-
set perhekahviloissa ovat tervetullut 
tauko arkeen, ja lapset saavat sosi-
aalisia kontakteja. Kahvilassa pää-
see vaihtamaan kuulumisia muiden 
vanhempien kanssa, saa vertaistukea 
ja mahdollisuuden ystävystyä alueen 
muiden vanhempien kanssa. Avoin 

perhekahvila jatkaa toimintaansa 
uusissa tiloissa 6.3.2020. Tervetuloa 
kaikki vauvasta vaariin kahvittele-
maan, leikkimään ja askartelemaan. 
Kokoonnumme joka perjantai klo. 
9—11 osoitteessa Salokatu 26.
Liikkakerho on perheen pienille 
lapsille ja vanhemmille tarkoitettu 
matalan kynnyksen kerho, jossa lap-
set pääsevät kokeilemaan vartalon 
hallintaa ja liikunnan riemua temp-
puradalla sekä pallottelemalla. Liik-
kakerho jatkaa toimintaansa tuttuun 
malliin Kypärämäen koulun liikun-
tasalissa keskiviikkoisin klo 16—17. 
Tervetuloa koko perhe yhdessä liik-
kumaan!
Lisätietoja toiminnastamme löydät 
osoitteesta http://www.kohniokypa-
ramaki.suntuubi.com/ sekä 
Facebook: MLL Köhniö-Kypärämäki

Lapsissa on tulevaisuus, ja hyvään 
lapsuuteen tarvitaan turvallisia aikui-
sia.

Aurinkoista kevättä kaikille toivot-
taen,
Sanna Veteläinen
MLL Köhniö-Kypärämäki paikallis-
yhdistyksen varapuheenjohtaja

MLL:n paikallisyhdistyksen terveiset
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Jyväskylän seurakunnan perheolkkari kokoontuu Erämiehenkadulla tiistaisin klo 9-11.
Perheolkkariin voi tulla ilman ilmoittautumista vanhempi/vanhemmat, hoitaja, isovanhempi yhdessä alle eskari-ikäis-
ten lasten kanssa touhuamaan ja toisia tapaamaan.
Samoissa tiloissa kokoontuu 3-5 vuotiaiden lasten päiväkerho tiistaisin ja torstaisin klo 13-16. Ryhmässä on tällä 
hetkellä vielä tilaa, kerhon voi aloittaa keskenkin kevätkauden ja lisätietoja voi kysellä Sirpa Talvitieltä (p.050-3800426, 
sirpa.talvitie@evl.fi, Jyväskylän seurakunnan varhaiskasvatus ja perhetyö, Keltinmäen alueseurakunta Kortepohja ja 
Kypärämäki).
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Kypärämäen Martat 
keväällä 2020
Kypärämäen Martat ry on toiminut 
jo vuodesta 1959, ja yhdistys täytti 
viime vuonna 60 vuotta.
Jäsenmäärä on noin 50. Liittymällä 
marttoihin liityt aina johonkin yhdis-
tykseen, ja jäsenyyteen kuuluu val-
takunnallinen Martat-lehti. Tuorein 
Martat-lehti on luettavissa verkkosi-
vulta https://issuu.com/martat- lehti/
docs/martat_1_2020_issue/26

Kypärämäen marttojen toiminnan 
rungon muodostavat marttaillat 
vaihtuvin aihein pääsääntöisesti 
kolmen viikon välein maanantaisin. 
Kokoontumispaikka on Kypärämäen 
työväenyhdistyksen kerhotila, Erä-
miehenkatu 6.
Kaikki ovat tervetulleita marttailtaan 
tutustumaan marttatoimintaan!

Kevään ohjelmassa meillä on tähän 
mennessä ollut kolme marttailtaa. 
Joogan terveysvaikutuksista oli kerto-
massa Onerva Mälkönen (Suomen 
Joogaliitto) 13.1., ja vuosikokous 
pidettiin 3.2.2020. Marttaliitto on 
kehottanut kaikkia marttayhdis-
tyksiä viettämään valtakunnallista 
”Maailman suurinta marttailtaa” 
ystävänpäivän aattona 13.2., ja silloin 
meilläkin kokoonnuttiin marttailtaan 
ja toivottiin jäsenten tuovan mukaan 
ystävän tai tuttavan tutustumaan 
marttatoimintaan – vaikkapa neulon-
tatyön kera sukan kantapään neulon-

taan oppia saamaan.

Tulevaa ohjelmaa 
(illat alkavat kahvitellen klo 17.45)
Ma 9.3. Käsityöilta: Huovutus 
harrastuksena Kaksi yhdistyksen 
jäsentä tutustuttavat rakkaaseen har-
rastukseensa. Aila Laitinen esittelee 
upeita huovutustöitään, ja Leena 
Alava kertoo neulahuovutuksen 
tekniikasta.

Ma 30.3. Kokkaillaan vietnami-
laista ruokaa Marttakeskuksen 
opetuskeittiössä (tapahtuma vain 
jäsenille). Etukäteisilmoittautumiset 

tarvitaan reilua viikkoa ennen, ja 
omavastuuosuus peritään. 
Ma 20.4. Suomen naistaiteilijoi-
den tarinaa Yhdistyksemme vara-
puheenjohtaja Tuulikki Savolainen 
kertoo suomalaisista naistaiteilijoista.
Ma 18.5. Villiyrtit keittiössämme
Pauliina Silvennoinen tulee kerto-
maan villiyrteistä, niiden tunnistami-
sesta ja käytöstä.

Puolukka-
porkkana-
kääretorttu
4 huoneenlämpöistä
kananmunaa
1,5 dl sokeria
1 dl perunajauhoja
1 dl vehnäjauhoja
1,5 tl leivinjauhetta
1,5 tl kanelia
0,5 tl kardemummaa
0,25 tl jauhettua neilikkaa 2 dl hie-
noksi raastettua porkkanaa

Täyte:
2 dl vispikermaa
200 g maustettua rahkaa (esim. 
vanilja tai appelsiini) 200 g (pakaste)
puolukoita
1 rkl sokeria

Tee kääretorttupohja. Vatkaa muna 
ja sokeri paksuksi vaahdoksi. Sekoita 
kuivat aineet keskenään ja kääntele 
ne vaahtoon. Lisää raastettu porkka-
na viimeiseksi. Levitä taikina uu-
nipellille leivinpaperin päälle. Paista 
225 asteisessa uunissa 6
- 8 minuuttia. Kumoa kääretort-
tupohja sokeroidun leivinpaperin 
päälle ja poista paistopaperi.

Valmista täyte. Vatkaa kerma vaah-
doksi, ja kääntele rahka joukkoon. 
Lisää kohmeiset puolukat ja sokeri. 
Levitä täyte jäähtyneen pohjan päälle 
ja rullaa napakasti pitkän sivun suun-
taisesti. Anna kääretortun vetäytyä 
jääkaapissa hetki ennen tarjoamista.

Kypärämäen Martat ry
Sähköposti: martat.kyparamaki(at)
gmail.com Pj. Eija Heiniluoma, p. 
040 822 9415
Sihteeri Elina Toikkanen, p. 040 722 
1038. https://www.martat.fi/martta-
yhdistykset/kyparamae n-martat-ry/

Kypärämäen martoilta voi kysyä 
myös tarjoiluapua esim. kevään 
juhliin.

Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki
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Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järjestää Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry

Yhteistyössä:
Kypärämäen koulu, Kypärämäen MLL, Jyväskylän palvelualan opisto, Kypärämäen hyvinvointikeskus ja taideapteekki, Kypärämäen työväenyhdistys ja 

Jarmo Valkola, Pizzeria Ararat, Jyväskylän Sirius, näyttelijä Aaro Vuotila, taiteilija Arja Tuohiluoma, muusikot Sari Haapasalo ja Timo Östman

Kypärämäen-Köhniön 

23. Kulttuuripäivät
5. -10.3.2020

Torstai 5.3.
Klo 18.00 Asukasyhdistyksen vuosikokous 

Saihotupa (Saihokatu 4)
Klo 19.30–21.00 Musiikki-ilta

Kitara-lauluduo Sari Haapasalo ja Timo Östman esittävät
tuttuja ja tuntemattomampia rock-klassikoita. 

Pizzeria Ararat (Kypärätie 24)
Perjantai 6.3.

Klo 9.05 päiväkoti- ja kotilapsille ja klo 10.10 koululaisille Lastenkonsertti Päivän parhaat
Näyttelijä Aaro Vuotilan konsertissa saa leikkiä, laulaa ja tanssia.

Joka kerta syntyy myös uusia lauluja yleisön parhaista asioista. 
Kypärämäen koulu, pieni sali (Erämiehenkatu 12)

Klo 14 Arja Tuohiluoman taidenäyttelyn Kohtaamisia avajaiset
Jyväskylän palvelualan opisto (Salokatu 20).

Opiston näyttelyssä esillä puupiirroksia 20.3. asti arkisin klo 9-11 ja 12–14. 
Kotinäyttely os. Salokatu 14, puh. 050 564 5749 - poikkea katsomaan.

Klo 19–20 Tähtitaivas-ilta
Pilvisen päivän säävaraus, varapäivä ma 9.3. klo 19–20.

Rihlaperän tähtitorni
Lauantai 7.3.

Klo 10–12 Koko perheen ulkoilutapahtuma
MLL järjestää perherastiradan ja makkaranpaistopisteen. Omat makkarat ja makkaratikut mukaan.

Köhniön ranta
Klo 19.00 Sumujen laiturilta Kaurismäkeen - elokuvan runollinen työläiskuvasto.

Esitelmä elokuvaprofessori Jarmo Valkola ja sen jälkeen Aki Kaurismäen elokuva Varjoja paratiisissa. 
Kypärämäen työväenyhdistyksen tila (Erämiehenkatu 6).

Sunnuntai 8.3.
Klo 9-11 Perinteiset koko perheen pilkkikisat.

Kisassa palkintoja. Omat onget ja syötit mukaan. Nuotiotulet, makkaraa ja mehua. Pilkkikisassa jäävaraus. 
Köhniön ranta

Maanantai 9.3. 
Klo 19–20 varapäivä Rihlaperän tähtitornin Tähti-iltaan.

Tiistai 10.3.
Klo 12.30 Kupletteja ja kaskuja Kupletti-Kallen taskusta. 

Esiintyjinä Kalle Kangas, Tuija Kiviranta ja Nina Loimusalo. 
Kypärämäen Hyvinvointikeskus (entinen päiväkeskus, Salokatu 20 B)K
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Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järjestää Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry
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Pilvisen päivän säävaraus, varapäivä ma 9.3. klo 19–20.

Rihlaperän tähtitorni
Lauantai 7.3.

Klo 10–12 Koko perheen ulkoilutapahtuma
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Esitelmä elokuvaprofessori Jarmo Valkola ja sen jälkeen Aki Kaurismäen elokuva Varjoja paratiisissa. 
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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

Savuaako kynä? 
Raksuttaako tulostin? 
Kirjoituttaisiko kovasti?

Tule kirjoittajaleirille Saihotuvalle
lauantaina 23.5.2020 klo 11-17! 

Leirin aikana välillä tehdään kirjoitusharjoituksia, annetaan 
palautetta ja keskustellaan kirjoittamisesta. Halutessasi saat 
palautetta tekstistä (max. 10 liuskaa 12 pistekoko, 1,5 riviväli).
Tuo mukaan omat eväät (keittiö on), kirjoitusvälineesi (kynä ja 
lehtiö riittää) ja rento mieli. 
Kurssin tarjoaa Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Irma Hirsjärvi
hirsjarvi@gmail.com
puh 050 5915461
Huom! Laita mailiin ilmoittautuessasi otsikoksi IPAN LEIRI
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