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Viime syyskuussa Vesan-
gantien varressa aherrettiin 
tosissaan asukasyhdistyk-
sen järjestämissä narsissien 
istutustalkoissa. Tästä ura-
kasta kirjoitin jo edellisessä 
asukaslehdessä, mutta 
muistin virkistämiseksi 
totean, että maahan saatiin 
3000 kukkasipulia. Ja nyt 
Vesangantien yläpäässä on 
komea, keltainen kukka-
meri, jota kyllä kannattaa 
käydä katsomassa! Myös 
kaupunginosamme sisään-
tuloväylien läheisyydessä 
pilkottaa pieniä sinisiä kuk-
kia, jotka ovat myös tal-
kooväen työn tuloksia. 
Vielä kerran kiitos kaikille 
ahkerille istuttajille! 

Kahvimatineoissa 
kuunnellaan ja laule-
taan myös yhdessä 

Sunnuntaina 15.5. päättyi 
perinteinen kahvima-

tineasarjamme tältä luku-
vuodelta Nuorten soittaji-
en konserttiin, jonka taitei-
lijat Päivi Arjas ja Sari Tu-
kiainen-Määttä taas kerran 
olivat valmistaneet yhdessä 
nousevan soittajasukupol-
ven kanssa. Nuoret taiteili-
jat, joista suurin osa oli 
mukana myös vuosi sitten, 
olivat kasvaneet reippaasti 
pituutta, mutta vähintään 
yhtä paljon muusikkoina 
kuluneen vuoden aikana. 
Varsinainen seniori näissä 
konserteissa on 10-vuotias 
sellisti Kristian Arjas, joka 
oli mukana jo viidettä ker-
taa! Näissä kahvikonser-
teissa saa aina nauttia, pait-
si hyvästä musiikista, erityi-
sesti esiintymisen riemusta, 
joka näistä nuorista huo-
kuu ja tarttuu yleisöönkin. 
Huhtikuun matinea koos-
tui Leena Pyylammen ja 
Sari Haapasalon esittämistä 
kauniista keväisistä sävel-
mistä. Joukossa oli sekä 

tunnettujen klassikoiden 
sävellyksiä että Pyylammen 
omaa tuotantoa, joka saa 
teemansa suoraan elävästä 
elämästä ja koskettaa siten 
kuulijaansa. Yleisökin pääsi 
mukaan laulamaan, mikä 
on ollut muillekin viimeai-
kaisille matineoille tyypillis-
tä. Enpä ihmettele, että 
yhdessä laulamisen suosio 
on taas kasvamassa: laulu 
on mainio kanava tuntei-
den ilmaisemiseen, muisto-
jen mieleen palauttamiseen 
ja yhteenkuuluvuuden tun-
teen herättämiseen. 

Kaupunginjohtaja 
kirjastovierailulla 

Kevätkauden kirjastoesitel-
miä pidettiin kaksi, joista 
ensimmäiseen saatiin kau-
punginjohtajamme Markku 
Andersson kertomaan Jy-

väskylän ja omankin asuin-
alueemme tulevaisuuden 
näkymistä. Kaikille lie sel-
vää, etteivät kaupunkimme 
tulevat vuodet näytä kovin 
ruusuisilta talouden kan-
nalta. Myös täällä Kypärä-
mäessä elämme jälleen ker-
ran pelonsekaisissa tunnel-
missa odottaessamme kau-
pungin päätöksiä koulu- ja 
kirjastoasioissa. Onnek-
semme oma koulumme 
sentään säästyy lakkautta-
miselta, vaikka ilman kou-
lulaisia koskettavia säästö-
toimia sekään ei selviä tule-
vina vuosina. Niin kirjasto- 
kuin koulupäätöksistäkin 
voi lukea enemmän si-
säsivuilta. Toinen esitelmä-
aiheista, seksuaaliterapeutti 
Päivi Mäkisen esitys pa-
risuhteen valttikorteista, oli 
intiimistä aiheestaan huoli-

(Jatkuu sivulla 2) 

Kypärämäki kukkii 

Asukasyhdistys järjestää perinteisen  

Rantajuhlan  
Köhniön rannassa keskiviikkona 18. elokuuta 
2005 klo 18 alkaen. Luvassa on Marttojen jär-
jestämää tarjoilua – makkaraa, lettuja, hilloa, 

mehua, kahvia – soittoa ja laulua yhdessä sekä 
hauskoja kilpailuja kaikenikäisille. Kaikki syli-
vauvoista senioreihin ovat tervetulleita viettä-

mään yhteistä iltaa Köhniön uimarannalle! 

Talvella pidettyjen pilkkikilpailujen järjestäjä Erkki Matikai-
nen (vas.) sekä kilpailun onnellinen voittaja. 
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matta elävä ja huumoripi-
toinen, josta jokainen kuu-
lija varmaan sai hyviä aja-
tuksia mukaansa. Juha Sal-
tevo kirjoittaa tästä aihees-
ta tarkemmin omassa artik-
kelissaan. 

Uusittu hallitus ja uu-
det haasteet 

Asukasyhdistyksen vuosi-
kokous valitsi alkaneen 
kauden hallitukseen uusia 
jäseniä, joten kokoon-
panomme on nyt suurempi 
kuin moneen vuoteen. 
Edustettuna on monen 
alan asiantuntemusta ja 
osaamista, jota luonnolli-
sesti käytetään mahdolli-
simman paljon asuinalu-
eemme ja kaikkien asukkai-
den hyväksi. Aktiivista ja 
kaikkia ”kyläläisiä” palvele-
vaa toimintaa on tarkoitus 
edelleen lisätä. Mieltämme 
askarruttaa jatkuvasti esim. 
kirjastokysymyksen ohella 
puute kokoontumistiloista 
nuorille. Olemme keskus-
telleet moneen otteeseen 
erilaisista vaihtoehdoista 
lisätäksemme nuorten viih-

tymistä täällä ja järjestääk-
semme heille mielekästä 
tekemistä vapaa-aikoina. 
Myös oman asukastilan 
löytäminen on toiveissam-
me. Uskon, että entistä 
tiiviimpi verkottuminen 
alueemme muiden toimi-
joiden ja yhteisöjen kanssa 
auttaa pääsemään lähem-
mäksi tavoitteitamme. 

Ilahduta ystävääsi 
Kypärämäki-kortilla! 

Maaliskuisilla kulttuuripäi-
villä esiteltiin taas uusi asu-
kasyhdistyksen julkaisu: 
postikorttisarja, jonka ku-
vat, piirustukset ja maala-
ukset ovat kaikki Kypärä-
mäen ja Köhniön alueelta 
ja paikallisten taiteilijoiden 
tekemiä. Kannattaa siis 
kävellä Eräkukkaan, ostaa 
kukkien lisäksi kortteja 
tutuilta kulmilta ja lähettää 
niitä sukulaisten ja ystävien 
iloksi. Korttien aiheet sopi-
vat niin eri vuodenaikoihin 
kuin onnitteluihin ja muis-
tamisiinkin. Jokainen kor-
tista yhtä hyvin kuin jäsen-
maksustakin saamamme 
euro on arvokas ja auttaa 

meitä toimimaan entistä 
tomerammin kaikkien ky-
pärämäkeläisten ja köh-
niöläisten iloksi ja virkis-
tykseksi. 

Rantajuhlassa tava-
taan… 

Kesä on taas edessä ja sen 
myötä toivottavasti loma ja 
ansaittu lepo jokaiselle. 
Muistutan vielä lopuksi 
yhdistyksemme vanhasta 
perinteestä, rantajuhlasta, 
joka kutsuu kaikkia asuk-
kaita viettämään yhteistä 
iltaa Köhniön rantaan kes-
kiviikkona 17. elokuuta. 

Saamme tulevassa juhlassa 
mukaamme Kypärämäen 
Martat, jotka nyt ottavat 
vastuulleen tarjoilun. Luu-
lenpa, että niin letut, me-
hut kuin makkaratkin 
maistuvat tuttuun tapaan 
laulun, soiton ja erilaisten 
kisojen lomassa! Ja se kau-
nis ilmahan on myös tila-
uksessa… 
 
Kaikkia asukkaita tervehti-
en hiirenkorvien jo viher-
täessä 
 
Sini Louhivuori 
asukasyhdistyksen puheen-
johtaja 

(Jatkoa sivulta 1) 

Tämän kirjoituksen sisäl-
lön olisi voinut kopioida 
edellisen tai sitä edellisen 
vuoden Asukaslehdestä, 
sillä niin samoja polkuja 
näyttävät asiat etenevän 
vuodesta toiseen.  Kirjas-
tokysymystä pohditaan 
jälleen ja tällä kertaa en-
nustukseni on, että aikai-
sempaa suurempia muu-
toksia tullaan kokemaan.  
Minkälaisiksi kirjastopalve-
lut Kypärämäessä tulevat 
muotoutumaan selvinnee 
kesäkuun aikana, jolloin 
kirjastoverkkoselvitys val-

mistuu. 
Koko kaupungin lähikirjas-
toverkkoon tullaan mitä 
todennäköisimmin teke-
mään monia muutoksia.  
Joillakin alueilla lähikirjas-
ton paikkaa muutetaan 
niin, että se palvelee laa-
jempaa aluetta.  Toisaalla 
lähikirjaston palveluajatus-
ta saatetaan muuttaa esi-
merkiksi siten, että se pal-
velee parhaiten tiettyä ryh-
mää, esimerkiksi lapsia ja 
koululaisia.  Kolmannen 
sektorin ylläpitämä lähikir-
jasto ei myöskään ole pois-

sa laskuista.  Esimerkiksi 
Tampereen Pispalassa on 
jo vuosia toiminut yhdis-
tyspohjainen lähikirjasto 
kaupungin lopetettua alu-
een lähikirjaston.  Kypärä-
mäen osalta täytyy toivoa, 
että mikäli kirjastopalvelut 
heikkenevät niin voisimme 
saada jotain palvelua para-
nemaan, esimerkiksi asu-
kas- ja nuorisotila on jo 
kauan ollut tarvelistallam-
me.  Ehkä tässä tilassa voi-
taisiin säilyttää myös aina-
kin joitain kirjastopalvelui-
ta. 

Uuden päiväkodin rakenta-
minen on edelleen suunni-
telmissa, eikä sen poistami-
nen investointisuunnitel-
mista ole ollut keskuste-
luissa esillä.  Kaupungin 
talouden syöksyessä kohti 
kriisirajaa ei tietenkään ole 
poissuljettu, että myös täs-
tä suunnitelmasta joudut-
taisiin yllättäen luopumaan, 
kuten tehtiin Cygnaeus-
lukion kohdalla. 
 
 
Jukka Louhivuori 
Kaupunginvaltuutettu 

Valtuuston kuulumisia 
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Rakentajat valtasivat Kypä-
rämäen koulun kokonaan 
viime vuoden viimeisinä 
päivinä. Tällöin loputkin 
oppilaat lähtivät evakkoon. 
Nyt alkaa evakkolukuvuosi 
lähestyä loppuaan Salmi-
rannassa ja Kilpisellä. 
Työskentely molemmissa 
paikoissa on toiminut hy-
vin, jopa paremmin kuin 
ennakkoon arvelimme! 
 
Myllerrys Kypärämäen 
koulutalon ympärillä on 
ollut vinhaa. Ensimmäisen 
vaiheen ensimmäinen osa 
on jo valmis ja loputkin 
valmistuvat kesäkuun lop-
puun mennessä. Tarkoitus 
on aloittaa koulutyö 
15.8.2005 kokonaan korja-
tussa koulutalossa. Korja-
ustyö on kattanut käytän-
nössä kaiken muun paitsi 

talon rungon. Kaikki läm-
pöön, veteen, sähköön, 
ilmastointiin ja automaati-
oon liittyvät asiat on ra-
kennettu uudestaan. Sa-
malla talon paloturvallisuus 
on saatu tämän päivän ta-
salle. Hinnaksi näyttäisi 
koko hankkeelle muodos-
tuvan reilut 5 miljoonaa 
euroa. 
 
Peruskorjaus tuli todella 
hyvään aikaan kypärämä-
keläisten kannalta. Viime 
viikkoina julkisuuteen tul-
leet koko kaupungin kou-
luverkkoa koskevat suun-
nitelmat olisivat ilman pe-
ruskorjausta lähes varmasti 
merkinneet Kypärämäen 
koulun lakkauttamista.  
 
Nämä koulumyllerrykset 
eivät kuitenkaan ohita Ky-

pärämäkeä. Meillä ne näyt-
täytyvät siten, että joudum-
me pienentyneen oppilas-
määrän vuoksi siirtymään 
yhdysluokkiin 3-6 luokilla. 
Ensi syksynä siis koulus-
samme on yleisopetuksessa 
kaksi aloittavaa eppuluok-
kaa ja yksi jatkava toppu-
luokka sekä kolme kappa-
letta 3-4 yhdysluokkia ja 
kolme kappaletta 5-6 yh-
dysluokkia. Oppilaita yleis-
opetuksessa on kaikkiaan 
noin 213. Harjaantumis- ja 
autismiopetus jatkuu kou-
lussamme entiseen tapaan 
kolmen luokan ja 18 oppi-
laan voimin. Jossain yhtey-
dessä Kypärämäkeä on 
vilauteltu musiikkiluokkien 
sijoituspaikkana. Ne tai 
muut osoitetut lisätoimin-
not mahtuvat korjattuun 
rakennukseen.  

Järjestämme syyslukukau-
den aikana tupaantuliaiset 
korjattuun koulutaloom-
me. Yhdysluokkien tulon 
vuoksi lykkäämme niitä 
vähän myöhäisemmäksi, 
jotta saadaan kaikki rutiinit 
toimimaan. Tällä tietoa 
l a u a n t a i k s i  1 9 . 1 1 . 
(oppilailla koulupäivä) kaa-
vailtujen tupaantuliaisten 
yhteydessä myös kaikki 
kyläläiset ovat tervetulleita 
tutustumaan korjattuihin 
tiloihimme. 
 
Kesäterveisin  
 
Timo Knuuttila 
rehtori 
Kypärämäen koulu 

Kuulumisia Kypärämäen koulusta 

 

Kypärämäen koulun oppilas Lauri Saikkonen esittelee Kypärämäen 
omia tervehdyskortteja. 

Kypärämäen omat kortit 

Nyt niitä saa, Erä-Kukasta ja asukasyhdistyksen hallituksen jäseniltä, 8 erilaista korttia kaikkiin 
vuodenaikoihin. On kesää, syksyä, joulua, pääsiäistä ja tervehdystä tutuille ja kaupungin päät-
täjillekin Kypärämäestämme. 4 erilaisen kortin nipuissa 3€ nippu. 

Lämmintä ja aurinkoista  

kesää! 

Erä-Kukka 
Erämiehenkatu 6 

p. (014) 252 635 

KUVA: JUHA SALTEVO 
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Uudet aallot —tiedämmekö  millaisessa 
puistossa leikimme? 
Leikkikenttiä on viime 
vuosina vähennetty niin 
Kypärämäessä kuin muis-
sakin kaupunginosissa. 
Tästä on tullut yhteydenot-
toja näiden palvelujen jär-
jestäjälle eli katu- ja puisto-
osastolle. Osin näistä joh-
tuen, osasto tekee viher-
palveluihin liittyvää ohjel-
mointia. Osaston ylläpitä-
miä viherpalveluja on kaik-
kiaan 16 osa-aluetta, joista 
leikkipuistot ovat vain yksi 
alue.  
  
Leikkipuistojen osalta tämä 
tarkastelu tarkoittaa sitä, 
että ensinnäkin on käytetty 
kolme eri tyyppistä nimi-
tystä leikkipuistopalveluis-
ta, riippuen siitä mitä mi-
kin alue on laajuudeltaan ja 
sisällöltään. Katu- ja puis-
to-osaston vastuulla ovat 
ensinnäkin perhepuistot 
(=toiminnalliset kokonai-
suudet), joita kaupungissa 
onkin jo useampia. Perhe-

puistot sisältävät ”vauvasta 
-vaariin” toimintoja moni-
puolisesti ja ovat alueina 
laajoja. Näissä saattaa lisäk-
si olla myös muiden hallin-
tokuntien järjestämiä toi-
mintoja, kuten päivähoitoa 
tai esim. urheilukenttä. 
 
Perhepuistojen lisäksi on 
nk. Korttelileikkipuistoja. 
Perhepuiston leikkipuisto-
osion voi hyvin rinnastaa 
näihin. Korttelileikkialueet 
ovat pinta-alaltaan pienem-
piä ja sisältävät siis yleensä 
vain leikkipuistotoiminnan 
tai hyvin pienen pelialueen. 
Varuste taso on kohtuulli-
sen suuri. 
 
Edellisten lisäksi on vielä 
pienpuistoja, jotka ovat 
varustetasoltaan hyvin mi-
tättömiä. Lähinnä vain jo-
kin jousiväline tai vastaava. 
Näitä pienpuistoja ei luon-
nollisesti kosketa sama 
määrä turvallisuusmääräyk-

siä kuin varsinaisia leikki-
puistoja, joten olemme 
jatkossa käyttäneet niistä 
nimitystä oleskelupuisto. 
Oleskelupuisto terminä 
kuvaa paremmin alueen 
käyttöä ja sisältöä  
  
Itse ohjelmointiin liittyvä 
selvitystyö on käynnistetty 
nimitysten täsmentämisen 
jälkeen. Olemme selvittä-
neet kaikkia niitä tekijöitä, 
jotka sijoitteluun voivat 
vaikuttaa. Ensimmäisenä 
on tarkasteltu väestön ny-
kytilaa ja väestöennustetta. 
Lähinnä siis leikki-ikäisten 
määrää kullakin alueella ja 
ennustetta tulevaisuudesta. 
Leikki-ikäisten määrän 
muutos ei lähimmän kym-
menen vuoden aikana kui-
tenkaan katsota olevan 
kuin maksimissaan noin 20 
henkilöä suuraluetta koh-
den.  
 
Katu- ja puisto-osasto on 

lisäksi usean vuoden ajan 
katu- ja puistofoorumien 
yhteydessä teettänyt kyse-
lyjä palveluiden merkityk-
sestä ja kuntalaisten tyyty-
väisyydestä palveluihin. 
Lisäksi kaupunki on muka-
na Efektian 37 kuntaa kos-
kevassa ulkoista palveluky-
kyä  mittaavassa tutkimuk-
sessa. Näiden kyselyiden 
tulokset ovat käytettävis-
sämme viimeiseltä viiden 
vuoden ajalta.  
 
Olemme myös selvittäneet 
tämän hetkisten perhepäi-
vähoitajien käyttämät puis-
tot. Huhtasuon alueella 
teetettiin lisäksi suuntaa 
antavana nk. sosiotooppi 
kysely, eli kysyttiin ihmis-
ten viheralueisiin liittämiä 
sosiaalisia- ja kulttuurisia 
arvoja.  
  
Näiden jälkeen on tutkittu 
kaavatilanne. Uusien kaa-
vojen yhteydessä laaditaan 
aina maisema-, viheryleis- 
tai lähiympäristösuunnitel-
ma, jossa aina kuullaan 
sidosryhmät ja tutkitaan 
paitsi maankäyttö- ja ra-
kennuslain edellyttämä 
kauneimpien viheralueiden 
säästäminen, myös mitoi-
tusperusteet viherpalvelui-
den järjestämiseen.  
 
Kaikkia viheralueilla toimi-
joita ohjaavan viheraluejär-
jestelmän tavoitteena on 
tehty  myös alueiden käyt-
töluokitus koko kaupunkia 
koskien. Keskustelu käyt-
töluokituksesta eri hallinto-
kuntien osalta on vielä käy-
mättä. Olemme myös tut-
kineet rakentamattomat 
kaavavaraukset ja niiden 
antamat mahdollisuudet. 
Joillakin alueilla mm. AH 
tontti (=yhteispiha-alue) 

Kaupunginjohtaja Andersson kirjastossa. 
KUVA: JUHA SALTEVO 
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Syksyllä aloitetut kauko-
lämpötyöt ovat Köhniöllä 
edenneet hyvin ja laajen-
tuneetkin alkuperäisistä 
suunnitelmista. Erämie-
henkadulta on verkosto 
laajentunut Luttoskadulle 
ja edelleen Permikadulle ja 
Loukkukadulle. Köhniön-
kadun loppupää valmistuu 
heinäkuussa ja Köhniönka-
dulle on runkoverkko tul-
lut myös Luttoskadun pää-
hän numeroiden 38 – 60 
sekä Salokadun päähän 
numeroiden 7 – 21 alueel-
le. 

Jyväskylän Energia on kii-
tettävästi jakanut tietoa 
kaukolämmöstä ja sen edut 
alkavat varmasti olla kaik-
kien tiedossa. Yksittäisen 
talon kohdalla taloudelli-
suus, helppous, siisteys ja 
vapautuneet tilat ovat joh-
taneet myönteiseen ratkai-
suun investoinnin kalleu-
desta huolimatta. Koko 
asuinalueemme kannalta 
on ilmanlaadun parantumi-
sella ja puhtauden lisäänty-
misellä suuri merkitys, no-
kiset hanget vähenevät? 
Kaukolämmön tuloa odo-

teltiin useita vuosia ja asi-
assa oli monta vaihetta. 
Nyt ovat monien toivo-
mukset toteutuneet ja liit-
tyminen on tapahtunut. 
Kiinteistöjen välillä on 
edelleen suuria eroja liitty-
misen suhteen. Lämmitys-
järjestelmiä on hiljakkoin 
uusittu tai käytössä on säh-
kölämmitys. Liittyminen ei 
myöskään vielä ole mah-
dollista koko Köhniön 
alueella. Kehitys kuitenkin 
etenee oikeaan suuntaan ja 
liittymiä tulee koko ajan 
lisää, nyt niitä on Köhniön 

alueella jo useita kymme-
niä. Tulevaisuuden suunni-
telmat tähtäävät siihen, että 
kaikilla kiinteistöillä on 
mahdollisuus liittyä kauko-
lämpöön. 
Kaukolämpöön liittyminen 
on helppoa. Kun asia on 
ajankohtainen, ota yhteys 
Jyväskylän Energian läm-
pöpalveluun ja asia lähtee 
toteutumaan. Lisätietoja 
kaukolämpöasioista antaa 
Satu Varstala, puh 624 178 
tai 050 465 7165.  (LNi) 
 
Lasse Nirhamo 

Kaukolämpö etenee Köhniöllä 

saattaa korvata palveluiden 
järjestämistarpeen muuten.  
  
Leikkipuistojen tulee edel-
listen tekijöiden lisäksi 
täyttää tavoitettavuus ja 
turvallisuus kriteerit. Asun-
toalueiden vapaa-alueiden 
mitoitus ohjeistus on vuo-
delta 1975 ja sitä on eri 
kunnat soveltaneet mah-
dollisuuksien mukaan. 
Turvallisten yhteyksien 
tulee toteutua kevyenlii-
kenteenväylän verkoston 
myötä. Myös saaste, melu, 
jätehuolto, lammikot, jyr-
känteet, suunnitteluvirheet 
jne. voivat olla turvallisuu-
delle kyseenalaisia tekijöitä.  
  
Katu- ja puisto-osasto toi-
mintaa ohjaa lainsäädäntö 
eli tuoteturvallisuuslaki, 
joka koskettaa kaikkia val-
vottuja kuluttajapalveluita. 
Laki käyttää työkalunaan 
eurooppalaisia standardeja 
ja ohjaa mm. turva-alueita, 
turva-alustoja ja yleensäkin 
vahinkojen estämistä leik-
kialueilla. Lainsäädännön 
toteutumista valvoo ympä-
ristölautakunta. Toimintaa 

ohjaa myös katu- ja puisto-
osaston resurssit. Eli niin 
investointien kuin ylläpi-
donkin rahoitus ja sitä 
kautta mahdollisuudet toi-
mia.   
  
Paitsi katu- ja puisto-
osasto, kaupungissa rinnas-
teisiksi luokiteltavia palve-
luja järjestää myös tilapal-
velu; koulujen piha-alueet, 
päiväkotien pihat sekä lii-
kuntapalvelukeskus liikun-
tapuistoineen ja kentti-
neen. Tätä koko kaupun-
gin palveluverkostoa on 
myös tutkittu. Palveluver-
kostossa tutkitaan myös 
mahdollinen keskinäinen 
korvaavuus. 
 
Toisiaan tukevia palveluita 
ovat myös mm. Manner-
heimin lastensuojeluliiton 
päivätoiminta meidän puis-
toissamme sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden päivä-
hoitotoiminta. Eli paitsi 
perhepäivähoitajat ja hei-
dän käyttämänsä puistot, 
myös nk. puistorakennuk-
set meidän perhepuistois-
samme toimivat aktiivises-

sa päivätoiminnassa.  
  
Kaikille katu- ja puisto-
osaston hallinnoimille leik-
kipuistoille on tehty kunto-
kartoitus vuonna 1997 ja 
2002. Tämän lisäksi sitä on 
vuositasolla aina päivitetty. 
Puistoja valvotaan myös 
päivittäisten ja viikoittais-
ten puhtaanapitokierrosten 
yhteydessä sekä varta vas-
ten välineiden tarkastuksel-
la kuukausittain. Edellä 
mainittujen tekijöiden sel-
vittäminen ei käy ihan kä-
den käänteessä. Jo pelkäs-
tään kaikkien sidosryhmien 
kuuleminen vie oman ai-
kansa. Esitystä tulevasta 
verkosta on tarpeen tutkia 
joka kantilta mahdollisim-
man tarkkaan, että päästäi-
siin nimenomaan kaikkia 

jyväskyläläisiä tasapuolises-
ti palvelevaan, riittävään, 
toimivaan ja turvalliseen 
verkostoon.  
 
Esitys on näillä näkymillä 
valmistumassa ja käsitel-
lään alkukesästä kaupunki-
suunnittelulautakuntaan. 
Esitys asetetaan myös jul-
kisesti nähtäville ja asiasta 
tiedotetaan kaupungin nor-
maalikäytännöin paikalli-
sessa lehdessä kuulutuksel-
la.  
  
Leena Rapo 
rakennuttajahortonomi 
katu- ja puisto-osasto 
Jyväskylän kaupunki 
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JYPIN KAUSIKORTTIMYYNTI 2005-2006 ON ALKANUT!  
 
Varaa oma aitiopaikkasi Hippokselle 
JYPin toimistolta, puh. (014) 449 7407. 
  
KAUSIKORTTIEN HINNAT 
  
Seisomakatsomo 
200 € (sis. fanikaulaliinan) 
  
Istumakatsomo 
A1, A4, B1, B4 ensimmäinen rivi ja neljä reunimmaista penkkiriviä 300 € 
A1, A4, B1, B4 muut katsomon osat 420 € 
A2, A3, B2, B3 480 € 
A2, A3, B2, B3 klubikatsomo (pehmustettu penkki, P-paikka) 600 € 
C2, C3, C4 Hurrikaanikatsomo (pehmustettu penkki, P-paikka) 550 € 
  
JYP, Voionmaankatu 15, 40700 Jyväskylä, puh. (014) 449 7407, fax (014) 
449 7419, www.jypht.fi 
Toimisto avoinna arkisin klo 11-16. 
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Kylätaiteilijan testamentti 
Pesti on päättynyt. Kol-
matta vuotta tuli kylätaiteil-
tua. Jotain tuli tehtyä, jo-
tain jäi tekemättä. Piti 
eräänlainen testamentti 
kirjoittaa kuluneesta kau-
desta, mutta toisaalta – 
eipä taida vielä olla sen 
aika. Vaikka varsinainen 
määräaikainen työpaikka 
jäikin taakse, samoja asioi-
den parissa tässä on puu-
hasteltu freelance -pohjalta 
sen jälkeenkin. Ja tästä 

eteenkinpäin, toivottavasti 
ainakin. 
Eli jatkan asustamista 
Köhniön rauhassa, asu-
kasyhdistyksen sihteerinä 
toimin edelleenkin, ja teat-
terikuvioissa pyörin välillä 
vähän liikaakin. Tekstiä 
syntyy yön tunteina eri tar-
koituksiin, ja jalkapalloilu-
kin on yhä kuvioissa muka-
na – näillä kampurajaloilla 
tosin vain erään lähikun-
nan tyttöjoukkueen val-

mentajana. 
Pari kiitoksen sanaa lienee 
paikallaan. Ensinnäkin tie-
tysti alueen asukasyhdis-
tykselle, joka tekee omalta 
osaltaan arvokasta työtä 
tarjoamalla eri taiteenlajien 
edustajille työtilaisuuksia. 
Seurakunnalle sen tarjoa-
mista tiloista, jotka ovat 
mahdollistaneet teatterin 
tekemisen. Ja viimeisenä, 
joskaan ei missään tapauk-
sessa vähäisimpänä: kiitok-

set kaikille niille, jotka ovat 
olleet mukana itse teatteria 
tekemisessä. Toivottavasti 
edes joku on joitain positii-
visia kokemuksiakin itsel-
leen saanut. 
Että tällaista testamenttia. 
 
 
Lasse Savola, kylätaiteilija, 
evp. 

Vapun kynnykselle 28.04. pieni joukko kypärämäkeläisiä (9 henkeä) kuu-
li erikoissairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti Päivi Mäkisen mielenkiintoi-
sen esityksen seksuaalisuudesta parisuhteen voimavarana. Poissaolleille ohessa 
mietittäväksi miesten ja naisten aivojen eroja ja kevääseenkin sopiva ru-
no. Luento oli kevään viimeinen asukasyhdistyksen ja kirjaston yhteisessä 
luentosarjassa.   

SEKSI 
 

 Ylitalon ukko loi meidät ihmiseksi 
Aatamin ensimmäiseksi 

mieheksi miehiseksi 
ja Eevan toiseksi 
ihanaksi naiseksi 

ja heidän välilleen tuli seksi. 
 

 Se on havaittu tarpeelliseksi 
mekin on saatu se ilmaiseksi. 

Joskus se on muuttunut maksulliseksi 
joskus jopa luotolliseksi 

mutta silloin se on tullut rikolliseksi. 
 

 Monet se tekee iloiseksi 
toiset jopa totiseksi 

kuutamoiloina haaveelliseksi 
kesäisin joskus metsäiseksi 

ja silloin tulee helposti pihkaiseksi. 
 

 Joillekin käypi iltaseksi 
sen jälkeen tulee uniseksi 

ja itsensä tuntee tyytyväiseksi. 
Joskus se saattaa jäädä aamuiseksi 

jolloin on vaara että menee nyhjäämiseksi 
tai siirtyy peräti huomiseksi. 

 
 Nuoret se tekee onnelliseksi 

joskus aivan hysteeriseksi 
vanhetessa voi mennä silittelemiseksi 

tai peräti muistelemiseksi 
joskus vain kuvien katselemiseksi. 
Jos huomaa itsensä yksinäiseksi 
vetää se mielen murheellisesi. 

 
 Tämä loru on tehty tilapäiseksi 
eikä ole tarkoitettu haitalliseksi, 

vaan meidän kaikkien viihtymiseksi 
niin ihmeellinen on seksi 
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ASUKASYHDISTYKSEN TOIMIKUNTA 2004–2005 
 
Kari Kettunen Keihäsmiehenkatu 3, 254 609 624 652 
Sini Louhivuori , pj. Koivukatu 4 , 253 286 050-523 7723 
Erkki Matikainen Saihokatu 4, as. 61 
Antero Mikonranta Koivukatu 19, 3100 607 624 297 
Arja Mönkkönen Rihlaperä 1, 242 786 
Juha Saltevo Permikatu 15, 241 512 040-508 2653 
Lasse Savola, siht. Saihokatu 4, 050-352 1058 
Simo Suoja Kahakatu 17, 0400-546 190 
Arja Toivanen, tal.hoit. Loukkukatu 43 C, 243 141 050-325 6475 
Terhi Tuukkanen Köhniönkatu 19, 244 491 040-501 1731 
 
Lehden taitto: Arttu Peltonen 

Liity Kypärämäki-Köhniön asukasyh-
distyksen jäseneksi! Jäsenmaksu vuo-
delta 2005 10€/talous, 5€/opiskelijat 
ja eläkeläiset. Tilinumero: SAMPO 
800014-1307294 


