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Ensi vuonna 25 vuotta 
täyttävän asukasyhdistyk-
semme kulunut toiminta-
vuosi on ollut tapahtuma-
rikas ja toiminnantäytei-
nen. Edellisessä lehdes-
sämme kuvattiin Kypärä-
mäen yhteistyöryhmää, 
joka perustettiin vuoden 
alussa tavoitteena turvata 
asukkaille riittävät palvelut 
ja kehittää niitä entistä 
kattavammiksi.. Ryhmän 
toiminta lähtikin räväkästi 
liikkeelle ja motivaatio oli 
korkealla mm. siksi, että 
kirjastomme tulevaisuus 
näytti taas kerran uhatulta 
kaupungin säästöohjelman 
vuoksi. Tämän joululehden 
teemana on yhteistyö 

alueellamme. Lehteen on 
koottu toimintamme satoa 
sekä ryhmän jäsenten 
kirjoituksia heidän edus-
t amiensa  yh te i sö j en 
toiminnasta ja tulevai-
suuden suunnitelmista 
asukkaiden parhaaksi. 
Sivukirjastojen osalta 
tilanne näyttää nyt hyvältä. 
Kaupunginvaltuusto on 
päättänyt, ettei sivu-
kirjastoja lakkauteta, vaan 
kehitetään Kypärämäessä 
ja Lohikoskella ns. pien-
kirjastomallia. Kypärämäen 
t y ö v ä e n y h d i s t y k s e n 
omistama kiinteistö Erä-
miehenkadul la ,  jossa 
kirjastomme toimii, pois-
tuu ensi syksynä noin 

vuodeksi käytöstä suurre-
montin vuoksi. Kypärä-
mäen yhteistyöryhmässä 
on vahva edustus KTY:stä 
ja siksi ryhmämme pääsee 
osal l istumaan KTY:n 
rakennuksen tilaohjelman 
ja toiminnan suunnit-
teluun. Ryhmä on kokoon-
tunut vuoden aikana 
aktiivisesti ja järjestänyt 
myös kaksi asukasiltaa, 
joissa asukkaiden mieli-
piteet ja toiveet on saatu 
kuuluviin ja tieto suun-
nitelmista leviämään. 
Asukasillat keräsivät muka-
vasti väkeä ja niistä yhteis-
työryhmä saikin suunta-
viivoja ja paljon hyviä 
vinkkejä toimintaansa. 
 
Perinteisiä tapahtumia 
ja merkkipäiviä 
 
Kulunut toimintavuosi on 
s i s ä l t äny t  r u n s a a s t i 
perinteistä kulttuuri-
ohjelmaa, kuten IX 
Kulttuuripäivät viime 
maal i skuussa,  kahvi-
matineat kirkolla, esitelmät 
kirjastolla sekä rantajuhlan 
Köhniöllä. Rantajuhlasta 
kertoo sanoin ja kuvin 
Juha Saltevo sisäsivuilla. 
Syksyn kahvimatineoita on 
pidetty kaksi, virsimatinea 
syyskuussa ja nuorten 
muusikoiden matinea 
isänpäivänä. Matineasarja 
jatkuu vielä joulukuun 10. 
päivänä per inteisel lä 

Kypärämäen barokki-
yhtyeen esiintymisellä sekä 
Kauneimmilla joululau-
luilla loppiaisena 6.1.07. 
Asukasyhdistys on järjes-
tänyt muutaman kerran 
yhteisen teatteriretken jäse-
nil leen ja muil lekin 
kiinnostuneille. Tätä on 
toivottu lisää ja siksi uusi 
retki on tulossa, tällä kertaa 
Tampereelle helmikuussa 
2007. Yhdistys maksaa 
osan lippukuluista ja linja-
autokuljetuksen kokonaan, 
joten kannattaa ilmoitta-
utua ja liittyä iloiseen 
teatteriretkeläisten jouk-
koon. Tarkemman retki-
esittelyn yhteystietoineen 
saa tämän lehden sisä-
sivuilta.  Teatteriretki toi-
mii starttina helmikuun 
puolivälissä järjestettäville 
X Kulttuuripäiville, jollin 
juhlimme myös asukas-
yhdistyksen 25-vuotista 
taivalta. Kulttuuripäivät 
tarjoavat monenlaista 
ohjelmaa monenikäisille, 
yhteislaulua, liikuntaa, 
teatteria, kuvataidetta, 
elokuvaa ja musiikki-
esityksiä. Myös Tupajatsit 
järjestetään ja toiveena on 
saada esiintymään mm. 
Joona Toivanen Trio, 
jonka ura kohti valtakun-
nallista ja kansainvälistä 
kärkeä alkoi ensimmäisissä 
Tupajatseissa 10 vuotta 
sitten. 

(Jatkuu sivulla 2) 

Yhteistyöllä nostetta palveluihin 

Kari Mäkinen keskellä hanurin kanssa, Sini Louhivuori oikealla 
viuluineen ja "Paparotteja" vasemmalla taempana. Oikealla Veke 
lippalakkeineen haikailee hanurin soiton perään. 

KUVA: JUHA SALTEVO 
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N u o r i s o a s i o i s s a 
eteenpäin 
 
Nuorisotilojen puuttumi-
nen alueeltamme on asia, 
jonka korjaamiseksi nyt 
ponnistellaan. Taannoiset 
postilaatikkopommit osoit-
tivat ikävällä tavalla, että 
osa nuorisosta voi huonos-
ti. Kokoontumispaikkoina 
ovat monille jätekatokset, 
koska yhteistä tekemistä ei 

löydy muualta tilojen 
puuttuessa. Konkreettisia 
toimia on nyt luvassa mm. 
KTY:n r akennuksen 
entiseen pankkikiinteis-
töön, joka kunnostetaan 
pienellä pintaremontilla 
sekä nuorten että muiden 
asukkaiden käyttöön heti 
alkuvuodesta 2007. KTY:n 
palkkaama aluetyöntekijä 
sekä yhteistyöryhmä tule-
vat suunnittelemaan ja 
järjestämään nuorille sekä 
ohjattua että omaehtoista 

toimintaa. Toivottavasti 
alueemme varhaisnuoret ja 
nuoret innostuvat asiasta 
nyt, kun heille tarjotaan 
tilaisuus löytää kavereita ja 
kivaa tekemistä yhdessä! 
Joulu alkaa olla ovella, 
vaikka marraskuun leuto 
sää veikin meiltä jo alka-
neen talven ja lumet. 
Toivotaan, että tuuli ehtii 
kääntyä pohjoiseen ja 
tuoda tänne kunnon 
talvikelit jouluksi. Joulun 
pitäisi olla hiljentymisen ja 

levon aikaa, mikä nyky-
päivänä ikävä kyllä liian 
usein unohtuu. Toivon 
lämpimästi, että edessä 
oleva jouluaika on itse 
kullekin rentouttava ja 
rauhallinen antaen uusia 
voimia vuotta 2007 kohti 
mentäessä. 
 
Hyvän Joulun toivotuksin 
 
Sini Louhivuori 
A s u k a s y h d i s t y k s e n 
puheenjohtaja 

(Jatkoa sivulta 1) 

Jälleen kerran saimme 
nautt ia elokuun 16 
päivänä aurinkoisesta 
ilmasta, keväällä uusitusta 
nuotiopaikasta, Marttojen 
buffetista ja tietenkin Sini 
Louhivuoren viuluineen 
vetämästä yhte ises tä 
musisoinnista.  Kari 
Mäkinen säesti hanurilla 
"Kypärämäen Paparottien" 
kuoroa, Katariina Turusen 
kaunista yksinlaulua, mutta 
kaikki me  200 saimme 
osall istua aina, niin 
hauskaan yhteislauluun. 
Aiemmin rantajuhlissa 
hanuria soittanut Toivo 
Vihinen soitti viimeiset 
soittonsa keväällä ja siirtyi 
jatkamaan musisointia 
pilvien päälle. Veke 
Ruuhilahti oli  rantajuhlien 
aikaan toipilaana, mutta 
palaa kuulemma hanu-
ristien joukkoon ensi 
tilassa.  
Perinteinen kalastuskilpailu 
käytiin taas ja neljännen 
kerran voittajaksi selvisi 
P e e t u  A l a - I l o m ä k i 
Permikadulta 3 metriä 75 
cm pitkällä kalajonolla. 
Voitto oli selvä, sillä 
seuraava eli Samuel Ström 
sai kasaan 1m 38cm kalaa 
ja kolmanneksi tullut 
Ver ne r  Nurmi  1m 
18cm,Teemu Haapa-
mäkikin pääsi metrin 

y l i t t ä n e i d e n  k e r-
hoon. Ainakin nämä 
palkittiin ruhtinaallisesti, 
mutta todeta täytyy, että 
Peetun jokavuotinen voitto 
ei liene pelkkää kala-
miesten tuuria.  
Uutena kilpailulajina oli 
tikanheitto. Matka ei ollut 
aivan perinteinen 5 metriä, 
kun tikatkin olivat vähän 
kevyempiä. Kaikki saivat 
yhden harjoituskierroksen 
ja sen jälkeen oli yksi 
kilpailuheitto. Voittaja 
Jouni Konttinen sai 42 

pistettä, toiseksi tullut uusi 
kypärämäkeläinen Mika 
Saltevo heitti vasemmalla 
kädellä 37 pistettä ja 
kolmas Petri Seppänen sai 
kasaan 32 pistettä. Naisten 
parhaasta tuloksesta vastasi 
Virpi Kotilainen 31 
pisteellä. Alle 15-vuotiaden 
sarjan voitti Juhana Aho 
komealla tuloksella 34 
pistettä, toinen oli Teemu 
Rastas 28 p. ja kolmas Ira 
Tervonen 21 pistettä. 
Yleisen sarjan voittaja sai 
Kypärämäki ja sen väki 

kirjan, ja muut ainakin 
Kypärämäki postikortteja. 
Nuorten parhaat saivat 
ilmaislipun Jypin kauden 
avaukseen. 
Kiitokset palkintojen 
lahjoittajille ja kaikille 
mukana olleille. Syksyn 
räntä- ja vesisateissa on 
mukava muistella kaunista 
k e s ä ä  j a  o d o t e l l a 
uuden rantajuhlan tuloa. 
 
Juha Saltevo  

Perinteinen Köhniön rannan juhla 

Kalakilpailun voittaja Peetu Ala-Ilomäki nojailee tyynenä vasemmalla pukukopin seinään, kun 
Sirkka-Liisa Korhonen kirjaa ylös tuloksia. 

KUVA: JUHA SALTEVO 
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Noin vuosi sitten avattiin 
aivan Killerin raviradan 
tuntumassa tennishalli. Nyt 
toisella kaudellaan on 
lajivalikoimaa laajennettu 
ja hallissa voi nykyään 
pelata tenniksen lisäksi 
sulkapalloa ja pöytä-
tennistä. Pelialusta on 
kansainvälisen tennisliiton 
hyväksymä joustava ja 
hidas Novacrylic, jollaisella 
pelataan monet ammatti-
laiskisat. Sosiaalitilassa on 
v i ihty isä  kahv io  j a 
Jyväskylän laajin valikoima 
mailapelitarvikkeita aina 
tossuista vaatteisiin. Puku-
huoneet on varustettu 
suihkuilla ja pelin jälkeen 
voi lepuutella lihaksiaan 
saunassa. 
Itse hanke sai alkunsa 
vuosia sitten, kun halli-
projektin vetäjä Petri 
Pykälämäki etsi tilaa 
tennishallille. Kaavasta 
löytyi valmis tontti, joka oli 
aikoinaan suunniteltu isolle 
urheiluhallille. Sittemmin 
halli tehtiin Hippokselle ja 
nyt iso tontti on lohkottu 
tennishallille ja golfhallille. 
Tenn i sh a l l i a  v a r t en 
perustettiin 5 tennisaktiivin 
toimesta kiinteistöyhtiö, 
joka sai oman rahoituksen 

ja pankkilainan lisäksi 
avustusta myös opetus-
ministeriöltä. Osin kesken-
eräisenä ensimmäisestä 
vuodesta selvittiin nippa 
nappa taloudellisesti ja nyt 
toisen pelikauden alkaessa 
ollaan pääsemässä tavoi-
teltuun käyttöasteeseen, 
jolla saadaan halli pidettyä 
pystyssä pelaajia varten. 
Nykyään normaalin peli-
vuorovuokrauksen lisäksi 
hallissa on monenlaista 
to imin taa .  K i l l e r i l l ä 
pidetään yritysten liikunta-
tapahtumia, tenniskilpai-
luja, juniorileirejä ja 
sar j a tenni s turnauks ia . 
Lisäksi järjestetään monen-
lais ia pel i tapahtumia 
pelaajille, kuten Naisten 
ilta, hallisarja, nelinpeli-
päiviä, Kinkkukisa ja 
tenniskoulun peli-ilta. 
Viikolla pyörivät tennis-
koulun, kilpavalmennuk-
sen ja aikuistenniksen 
valmennusryhmät. Pelaajia 
hallissa käy satamäärin, 
joten voidaan ajatella, että 
Liikuntakeskus on tullut 
tarpeeseen. 
Vapaita pelivuoroja löytyy 
hyvin päiväsaikaan ja 
viikonloppuisin. Edul-
l i s i n t a  o n  p e l a t a 

arkipäivisin klo 7-14, 
jolloin tuntihinta on 14 
euroa ja opiskelijoilta 13 
euroa klo 7-17. Arki-
iltaisin on vakiovuorojen 
takia vaikea saada vapaata 
vuoroa, mutta peruutuksia 
toki tapahtuu. Hallilla on 

runsaasti välineitä, joita voi 
lainata, jos pelaaminen 
kiinnostaa. 
  
Tervetuloa pelaamaan, 
Petri Pykälämäki 
Kypärämäen asukas 

Killerin Liikuntakeskuksessa pelataan muutakin 
kuin tennistä 

 
Kauniit joulukukat ja yksilölliset asetelmat oman 

lähiön kukkakaupasta, tervetuloa kukkaostoksille! 
 

 avoinna:  arkisin klo 11 - 17 
 lauantaisin klo 9 - 14 
 sunnuntaisin klo 11 - 15 

 
Erä-Kukka Erämiehenkatu 6 

p. 014 - 252 635 
PS. Jouluviikolla palvelemme 

klo 9-19, aattona klo 8-13 

 
LÄHETÄ JOULUTERVEHDYKSESI 
ASUKASYHDISTYKSEN 
KUVAKORTEILLA!  
 
Erä-Kukasta (Erämiehenkatu 6) saat niin 
kortteja kuin Kypärämäki ja sen väki –
kuvakirjoja ja cd-romppujakin edullisesti 
joululahjoiksi. 
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Osallisuutta ja olohuone Kypärämäkeen 
Muistan lapsuuteni kylältä 
tuttuja, turvallisia paikkoja, 
joissa saattoi viettää aikaa; 
siellä oli ystäviä, naapu-
reita, lehtiä, pelejä, vapaata 
oleskelua. Tällaisina toimi-
vat esimerkiksi kirjasto, 
nuorisotila ja asukastupa. 
Ajat muuttuvat, mutta 
ihmisten perustarpeet 
säilynevät samankaltaisina 
ajasta toiseen. Tarvit-
semme aina yhteen-
kuuluvuutta sekä osal-
lisuuden ja turvallisuuden 
kokemuksia. Entiseen on 
turha takertua, joten millä 
tavalla näihin perus-
tarpeisiin voidaan vastata 
muuttuvien kunta- ja pal-
velurakenteiden sekä niuk-
kojen resurssien aikoina?  
Jyväskylän kaupungin 
keskushallinto on käynnis-
tänyt Kansalaisten osal-
lisuuden ja vaikuttamisen 
k e h i t t ä m i s h a n k k e e n . 
Hankkeen yhtenä tavoit-
teena on vuorovaikutuksen 
lisääminen järjestöjen, 
yhdistysten ja yhteisöjen 
kanssa. Asuinalueilla on 
tavoitteena luoda eri 
toimijoiden kesken sellaista 
alueellista yhteisöllisyyttä, 
jolla on asukkaiden hyvin-
vointia edistävää merkitys-
tä. Asuinalueet ovat kyliä 

kaupungin sisällä, ja näissä 
kylissä meistä jokainen voi 
uudistustenkin keskellä 
kokea olonsa turvalliseksi, 
osallistua ja vaikuttaa 
asuinympäristöön.  
Kypärämäessä on toiminut 
kuluvan vuoden alusta 
alkaen monitoiminen 
yhteistyöryhmä. Ryhmässä 
ovat edustettuina alueen 
keskeiset toimijat, mm. 
Kypärämäen-Köhniön 
asukasyhdistys, Kypärä-
mäen työväenyhdistys, 
Jyväskylän kaupungin 
vapaaehto i s to iminnan 
k e s k u s ,  J y v ä l ä  j a 
jälkkäritoiminta, kotita-
lousoppilaitos, seurakunta, 
MLL ja Perhe-hanke, 
Sosiaali- ja terveysturvan 
keskusliitto, koulu, päivä-
koti, nuorisotoimi ja kir-
jasto. Kypärämäen asuk-
kaiden olohuonetta on siis 
rakennettu varsin monien 
tahojen kanssa,  er i 
i k ä r y h m i e n  t a r p e e t 
huomioiden.   
Asukasilloissa on kartoi-
tettu alueen keskeiset re-
surssit eli tilat ja toimijat 
sekä tarpeet eli alueelle 
tärkeät palvelut tai 
t o i m i n n o t .  A l u e e n 
asukkaiden yhteiseksi 
tilaksi on muotoutumassa 

Kypärämäen työväen-
yhdistyksen omistama 
rakennus, jossa tällä 
hetkellä toimii mm. 
päiväkoti ja kirjasto, sillä 
muita yhteistoimintaan 
soveltuvia tiloja alueella ei 
ole. Yhden haasteen 
kuluvalle vuodelle tuo 
työväenyhdistyksen tilaa 
odottava remontti, joka 
alkaa syksyllä 2007 ja 
kestää noin vuoden. Sen 
jälkeen on kuitenkin ilo 
jatkaa ja laajentaa käyn-
nistettyjä toimintoja entistä 
ehommissa tiloissa. Ideoita 
työryhmällä ja asukkailla 
on ollut runsaasti; samaan 
rakennukseen lomittain ja 
sovitellen on kaavailtu 
jälkkäritoimintaa, nuoriso-
työtä, kirjastoa, kahvilaa, 
k i r ja tor ia ,  vaihtor i a , 
terveystupaa, yhteispal-
velupistettä ja yhteistä 
kokoustilaa. Yhteisesti on 
todettu, että alueella 
kaivataan kipeästi mm. 
nuorisotilaa ja nuorille 
mielekästä tekemistä.  
Ensimmäisenä käynnis-
tyykin alueen nuoriso-
toiminta. Kypärämäen 
työväenyhdistys palkkaa 
joulukuusta alkaen alue-
työntekijän, jonka päävas-
tuualue on nuorisotyö. 
Perheille suunnattuja 
toimintoja rakennetaan 
yhteisyössä Perhehankkeen 
ja MLL:n kanssa, ja tätä 
to imin taa  ideo idaan 
perheillassa 19.12.2006. 
Muita tärkeiksi katsottuja 
toimintoja käynnistetään 
mahdollisuuksien mukaan 
kevään aikana. Kirjaston 
toiminta jatkuu nykyis-
ellään kesään 2007 saakka, 
k o s k a  r a k e n n u k s e n 
remontti alkaa syksyllä. 
K i r j a s t o  k u i t e n k i n 
pienentynee minikirjas-
toksi, mikä tarkoittaa 
nykyisten 300 neliön sijaan 
100 neliön tilaa. Samassa 

suhteessa pienenee myös 
niteiden määrä, mutta 
alueelle jäävien teosten 
valinnassa huomioidaan 
mm. lapset ja ikääntyneet, 
jotka tarvitsevat eniten 
lähellä olevia kirjasto-
palveluita.  
Tavoitteena on jatkossa 
l a a j e n t a a  v a s t a a v a a 
suunnittelu- ja kehittämis-
työtä muillekin asuina-
lueille mikäli työ Kypärä-
mäessä tuottaa hedelmää. 
Tällaiselle yhteisöllisyyttä ja 
osa l l i suut ta  luova l l e 
toiminnalle on tarvetta. 
Mikään uusi ei kuitenkaan 
synny päivässä, joten 
tulosten saamiselle tulee 
tehokkuudenkin aikoina 
antaa aikaa. Osallistu-
akseen ja ollakseen 
omatoimisia asukkaat 
tarvitsevat kokemuksia 
siitä, että heidän äänellään 
ja työllään on merkitystä, 
että heitä kunnioitetaan 
tasa-arvoisina toimijoina. 
Vanhaan ei ole paluuta, 
j o t e n  r a k e n n e t a a n 
yhteistyössä asukkaiden, 
järjestöjen, kaupungin ja 
vapaaehtoisten kanssa 
kylän keskus, kaikkia 
a s ukka i t a  p a l v e l ev a 
olohuone!  
      
Kypärämäen yhteistyö-
ryhmän puheenjohtaja 
Anne Astikainen 
K e h i t t ä m i s p ä ä l l i k k ö , 
Sosiaali- ja terveysturvan 
keskusliitto ry 
anne.astikainen@jkl.fi 
050 – 5975 188 
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Jyväskylän Kotitalousoppi-
laitos on Jyväskylän 
Talouskouluyhdistys ry:n 
ylläpitämä yksityinen 
toisen asteen ammatillista 
peruskoulutusta antava 
oppilaitos. Oppilaitoksen 
pitkät perinteet ulottuvat 
aina 20- luvun lopulle 
saakka. Se perustettiin 
Jyväskylään vuonna 1929 
vastaamaan sen ajan 
nuorten koulutustarpeita ja 
se oli ensimmäinen ravit-
semisalan koulutusta an-
tava oppilaitos koko Kes-
ki-Suomen maakunnassa. 
Oppilaitoksessa opiskelee 
vuosittain noin 200 
opiskelijaa, joista noin 
puolet opiskelee erilaisilla 
talouskoululinjoilla ja 
puolet tutkintoon joh-
tavassa koulutuksessa. 
Vakinaista henkilöstöä 
Jyväskylän kotitalous-
oppilaitoksessa on 10. 
Oppilaitos tarjoaa tutkin-
toon johtavaa koulutusta 
kotitalous- ja kuluttaja-
palvelujen perustutkin-
nossa ja catering-alan 
perustutkinnossa. 
Jyväskylän Kotitalous-
oppilaitoksen nuorisoas-
teen perustehtävä talous-
kouluopetuksen lisäksi on 
kehittää nuorten ammatil-
lista osaamista, edistää 
elinikäistä oppimista ja 
e lämänhal l intaa  sekä 
edistää työllisyyttä ja 

kehittää työelämää. Nuori-
sokoulutuksen tehtävänä 
on järjestää opetussuunni-
telmaperusteista ammatil-
lista peruskoulutusta. 
Jyväskylän Kotitalous-
oppilaitos on viihtyisä, 
kodikas ja aikaansa 
seuraava oppilaitos, joka 
antaa valmiuksia kodin 
tehtävien hoitamiseen, 
jatko-opintojen suun-
ni t teluun,  ammatt i in 
kasvamiseen ja oman 
elämän hallintaan. 
Koulussamme toimii myös 
kahvila Cafe Kotitalo. Se 

on avoin kaikille, jotka 
haluavat viettää kotoisan 
hetken kahvikupin ääressä. 
Kahvilassa on tarjolla 
myös oppilaiden itse 
tekemiä tuotteita. 
Kahv i l a  peruste t t i in 
ensisijaisesti kehittämään 
opiskelijoiden asiakas-
palvelutaitoja. Koulun 
opettajien ja opiskelijoiden 
lisäksi on pyritty saamaan 
asiakkaiksi myös lähiympä-
ristön asukkaita. Näin 
opiskelija pääsee  
 

kokemaan aidon tuntuisia 
palvelutilanteita. 
Lisäksi koulussamme on 
myymälä, jossa on myytä-
vänä erilaisia leipomo-
tuotteita ja pakattuja 
ruokia. Se on auki ilta-
päivisin noin puoli yhdestä 
puoli kahteen koulun 
”vanhassa” päädyssä. 
Tervetuloa! 
 
Tiina Hannonen, Piia 
Pekkarinen, Marianne 
Salminen, Jenna Salila 

Tervehdys Jyväskylän Kotitalousoppilaitoksesta! 

Cafe Kotitalo 
 

Maanantaina  9.00-10.00 ja 12.45-14.00  
Tiistaina  9.00-10.00 ja 12.45-13.45  
Keskiviikkona  12.45-14.00  
Torstaina  9.00-10.00 ja 12.45-14.00  
Perjantaina  9.00-10.00  
  

Tervetuloa!  
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Knoppi. Tiedätkö mikä se 
on? Tai mitä se on? 
Lyhyesti kirjoitettuna se 
tarkoittaa yksityiskohtaa, 
pientä sivuseikkaa tai jotain 
sellaista asiaa tai sanaa joka 
on harvinainen eikä 
monenkaan arkielämässä 
kovinkaan kummoinen 
juttu. Ihmistä joka viljelee 
knoppeja sanotaan knop-
pailijaksi. Knoppailu voi 
siis olla näsäviisastelua, eli 
rehvastelua tai päivän-
selvien asioiden julki-
tuomista. Sanotaan että 
etenkin lapset saattavat olla 
näsäviisaita kun he knop-
pailevat omilla tiedoillaan 
ja taidoillaan. 
Nyt haluan olla lapsen-
mielinen ja knoppailla. 
Oikeastaan haluan antaa 
teillekin hyvän knoppailu –
sanan. Eli sen opeteltuan-
ne voitte knoppailla, viisas-
tella työpaikalla, koulussa, 
ystävien kesken vaikkapa 
pikkujouluissa ja tietenkin 
sukulaisten kesken. Mikäpä 
tekee paremman vaikutuk-
sen appivanhempiin kuin 
oman tietämyksen osoit-
taminen. 
Knoppailusanoja on kaksi. 
Ne ovat, adventus Domini. 
Ne ovat latinan sanoja ja 
tarkoittavat suomeksi, 
Herran tuleminen. Ajatel-
kaa kuinka mukava on 
hiljentää ystäväporukka ja 
kysyä muina miehinä ja 
naisina, ihan kuin päivän 
selvänä asiana, ’tiedätkös 
mistä muuten sana advent-
ti tulee?’ Hämmästyneen 
hiljaisuuden keskellä on 
sitten mukava korostetun 
huolellisesti todeta. ’Se 
tulee latinan sanoista 
adventus Domini. Sanat 
tarkoi ttavat  muuten, 
Herran tuleminen.’ Knop-
pailumestarin arvo on 
tämän jälkeen enää 
kruunaamista vailla. 
Nyt knoppailut sikseen. 

Kristikunta elää parasta 
aikaa juuri tuota odotuksen 
aikaa. Odotamme joulua. 
Usealle se merkitsee 
ylimääräistä vapaata töistä 
tai koulusta. Lapsille se 
merkitsee lahjojen saamis-
ta. Jouluna jokainen odot-
taa ja toivoo saavansa rau-
haa ja lepoa. 
Mutta odottamisella on 
muitakin puolia. Kristit-
tyinä voimme sanoa 
odottavamme Kristusta. 
Päällimmäisenä lienee 
hänen syntymäjuhlansa 
odotus. Jouluna Jumala 
syntyi maailmaan Jeesus-
lapsessa. Se on ihme yhä 
edelleen. Vaikka uutista on 
kuulutettu maan kansoille 
jo vuosisatoja, ei sen 
uutisarvo heikkene tänään-
kään. Toiseksi odotamme 
advent in  a ikana  j a 
muulloinkin Kristuksen 
tulemista, niin kuin 
hienosti sanotaan, sanassa 
ja sakramenteissa. Kun 
Jumalan pojasta puhutaan, 
vaikka sitten jouluevan-

keliumissa tai veisataan 
h o o s i a n n a a  o i k e i n 
sydämen pohjasta, niin 
silloin saamme odottaa 
Jumalan pojan tulemista 
sydämiimme. Ja toki me 
odotamme joulun sankaria 
tulevaksi aikojen lopulla. 
Kertaus on opintojen äiti. 
Adventus Domini, Herran 
tuleminen. Näillä kahdella 
pienellä sanalla voit 
knoppailla ystävien kesken 
ja toki näillä kahdella 
sanalla voit hiljentyä 
omaan joulurukoukseesi ja 

rukoilla, adveni Domine! 
Herra, tule! 
 
Kypärämäen kirkon pappi 
Harri Romar 

Papin jouluknoppi 

Oma kirkkommekin odottaa valkeaa joulua KUVA: JUHA SALTEVO 
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Napasointu, leposointu, 
reaalisointu, huippusointu 
ja sointulaari. Siinä vain 
osa siitä tarjonnasta, mitä 
Kypärätie 4:ssä sijaitseva 
Sointukulku –niminen 
yritys asiakkailleen tarjoaa. 
Sointukulku on virallisesti 
musiikkikasvatuksen kehit-
tämiskeskus. Käytännössä 
tämä tarkoittaa pääasiassa 
sitä, että jokainen ihminen 
todellakin vauvasta vaariin 
voi  saada i tse l l een 
positi ivisia elämyksiä 
musiikin avulla joko sitä 
itse tuottaen tai vaikkapa 
v a i n  a k t i i v i s e s t i 
kuunnellen. 
Sointukulun hengästyt-
tävän laajasta tarjonnasta 
vastaa sen omistaja, 
Kajaanista 10-vuotiaana 
Keski-Suomeen muuttanut 
Kaarina Marjanen. Hän 
aloitti pianonsoiton itse 5-
vuotiaana ja on siitä lähtien 
ollut tekemisissä musiikin 
parissa soittaen, laulaen, 
opiskel len, opettaen, 

säveltäen ja tutkien. 
Koska tähän lehteen pitäisi 
mahtua muitakin asioita, 
en ryhdy luettelemaan 
kaikkea Kaarinan tekemisiä 
tai Sointukulun tarjontaa, 
vaan kehotan jokaista 
asiasta kiinnostunutta 
suuntamaan internetiin 
o s o i t t e e s e e n 
www.so in tuku lku .ne t . 
S ieltä löytyy kaikki 
tarvittava tieto niin 
Kaarinasta itsestään kuin 
h ä n e n  y r i t y k s e n s ä 
tarjoamista musiikkiin 
liittyvistä palveluistakin. 
Yrityksenä Sointukulku on 
vielä nuori, tänä vuonna 
perustettu, mutta yrittäjä-
Kaarinan päivät ovat jo nyt 
niin pitkiä, että kohta 
lienee syytä katsella lisää 
osaavia henkilöitä mukaan 
toimintaan. 
Yrittäjyytensä ohessa 
Kaarinan pitää vielä 
keskittyä perheeseensä, 
nuorin lapsi on vasta 5-
vuotias, sekä työn alla 

olevaan tutkimukseensa. 
Hän on monen muun 
koulutuksensa ohella 
filosofian lisensiaatti, ja 
tavoitteena on ajan oloon 
saada päähänsä tohtorin 
hattu aiheesta musiikin 
vaikutus äiti-lapsi vuoro-
vaikutussuhteeseen.. 
Kun Kaarina vielä johtaa 
naiskuoro Pulssia sekä käy 
miehensä Pekan kanssa 
tarvittaessa musiikki-
duokeikoilla, voi tällainen 
laiskemman sorttinen 
kirjoittelija vain ihmetellä, 
kuinka jotkut ehtivät ja 
jaksavat. Mutta niin kai se 
on, että kun voi työkseen 
tehdä sitä, mistä pitää ja 
mitä tekisi harrastuk-
senaankin, aikaa ja voimia 
riittää tavallista enemmän. 
Vaikka otsikossa maini-
taankin soinnun kulkevan 
vauvasta vaariin, nyky-
tietämyksen mukaan 
musiikin olisi hyvä tulla 
mukaan lapsen elämään jo 
ennen sen syntymistä eli 
sikiövaiheessa. 
Musiikki kaikissa muo-
doissaan on ihmisen 
hyvinvointia edistävä 
tekijä, jota vielä liian 

vähän siihen tarkoitukseen 
käytetään. Kyse voi olla 

vaikkapa lapsen oppi-
misesta motorisia ja 
sosiaalisia vuorovaiku-
tustaitoja tai vaikkapa 
vanhusten elämänlaadun 
parantamisesta. 
Tällä hetkellä Kaarina 
perheineen asuu Mylly-
järvellä, mutta meidän 
kannaltamme valitettavasti 
on muuttamassa vuoden 
vaihteessa Ristonmaalle 
vieden yrityksen mukanaan 
uuden kotinsa yhteyteen. 
Mutta kun jo tällä hetkellä 
hänellä käy oppilaita eri 
puolilta kaupunkia ja 
kauimmaiset aina Hanka-
salmelta ja Suolahdesta 
asti, niin eiköhän täältäkin 
halukkailta matka Riston-
maalle onnistu. 
Kaarinan lyhyet ja ytimek-
käät terveiset lukijoille 
kuuluvat, että tulkaa ih-
meessä musisoimaan. Mi-
täpä siihen enää tarvitsee 
lisätä, sillä soittaminen on 
yksinkertaisesti mukavaa. 
Itse ainakin harrastelija-
muusikkona ymmärrän sen 
tuottaman mielihyvän 
tunteen täydellisesti. 
Seinänaapurini vain eivät 
tunnu olevan asiasta aina 
samaa mieltä. 
 

Sointu kulkee vauvasta vaariin 

Kaarina vaihteeksi afrikkalaisissa djemberumputunnelmissa. 
KUVA: LASSE SAVOLA 
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Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys järjestää perinteisen 
teatterimatkan Tampereelle 

lauantaina 10.2.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linja-autokuljetus lähtee Saihotuvan (Saihokatu 4) edestä klo 15.30 
 

Hinnat sisältäen kuljetuksen ja teatterilipun 
vain 30 euroa (asukasyhdistyksen jäseniltä), muilta 35 euroa.  

Ps. lippujen normaalihinnat 39 euroa. 
 

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

Varaukset joulukuun loppuun mennessä Arja Toivaselle 
puh. 243 141 tai 050 – 325 6475 

  
Tervetuloa Tampereen Teatteriin! 
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HYVÄÄ JOULUA! 
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Killerin Hevosurheilu-
keskus on kahden viime 
vuoden aikana aloittanut 
k e h i t t ä m i s h a n k k e e n . 
Kehittämishankkeen kes-
keiset toimenpiteet liittyvät 
sekä ravikilpailutoiminnan 
toimintojen nykyaikais-
tamiseen että Killerin 
ulkopuolisten suhteiden 
kehittämiseen. 
Kilpailutoiminnan tavoit-
teita ovat mm. yleisötilojen 
ja -alueiden perusparan-
nukset, joista tällä hetkellä 
näkyvimpiä muutoksia on 
viime kesänä valmistunut 
kaarrekatsomo. Killerin 
alueen kaavamuutospro-
sessi on edennyt aikatau-
lussa ja todennäköisesti 
vuodenvaihteen tietämillä 
asia menee lopullisesti 
valtuuston käsittelyyn. 
Kaavamuutoksessa on 
huomioitu raviurheilun ja 
ratsastuksen toimintojen 
turval l isuusas ioi ta ja 
toiminnallisuuksia, sekä 
m u i d e n  v a p a a - a j a n 
toimintojen keskittymistä 
Killerin alueelle. 
Hevosurheilu työllistää 
Keski-Suomessa noin 500 
täysipäiväistä henkilöä eli 

se on alana kohtuullisen 
kokoinen työllistäjä. Keski-
Suomen ravirata Oy 
maksaa vuosittain hevo-
senomistajille palkinto-
rahoina ts. palkkaa yli 
miljoona euroa. Näiden 
tunnuslukujen myötä 
voidaan todeta hevosten 
olevan sekä harrastuksena 
että elinkeinona yhteis-
kunnallisesti varsin merkit-
tävää ja laaja-alaista 

toimintaa. Hevoselinkeino 
kehittymisen myötä siirtyy 
yhä lähemmäksi osaksi 
yhteiskunnan elinkeino-
elämän keskiötä. 
Kilpahevosten kimppa-
omistus on lisännyt hevos-
ten omistajien määrää 
myös. Hyvin tyypillinen 
hevosenomistaja tänä 
päivänä on kaupungissa 
asuva, joka on mukana 
ravihevosen laajemmassa 

omistajaporukassa. 
Vaikka raveja pystytään 
tänä päivänä seuraamaan 
livekuvana käytännössä 
jokaisessa kotitaloudessa 
internetin kautta ja samalla 
pelaamaan, toivotan kaikki 
vain seuraamaan raveja 
paikan päälle hevosurheilu-
keskukseen. 
 
Mika Kolu 
Killerin toimitusjohtaja 

Arvaa missä on tällainen talo? Sehän on pukusuojarakennus Köhniön uimarannalla ja voi näyttää tällaiselta, mikäli 
unelmamme asukkaiden kesähuvilasta Köhniöllä toteutuu. Suunnitelmat ovat edenneet ja piirustuksia tehty. Talkooväkeä 
tarvitaan paljon hankkeemme toteuttamiseksi, koska ulkopuolinen työ maksaa. Siispä silmä tarkkana seuraamaan 
talkookutsuja keväällä ja sankoin joukoin rakentamaan yhteistä huvilaa upealle uimarannallemme 

KUVA: ARKKITEHTITOIMISTO LPV JYVÄSKYLÄ 

Hevosurheilua ja urheiluhevosia Killerillä 
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Kaupunginosamme on 
pieni ja muistuttaa perin-
teistä kyläyhteisöä oma-
kotitaloineen ja luonnon-
läheisine ympäristöineen. 
Aika moni meistä tuntee 
naapurinsa. Kuulumisia 
vaihdetaan aamutuimaan 
postilaatikolla, päivisin 
lähikaupan kassalla tai 
puistossa, ja ehkä illalla 
kioskilla tai pihamaalla 
haravan tai lumikolan 
varressa notkuessa. Vaikka 
olemme vielä aika lähellä 
toisiamme, emme silti ole 
välttyneet ympäröivän 
yhteiskunnan tuomilta 
muutoksilta. Työssäkäyvillä 
o n  k i i r e .  A am u l l a 
suoriudutaan kiireellä 
töihin ja illalla marketin 
kautta kotiin. Kotitöiden ja 
harrastusten jälkeen ei jää 
kovin pal jon a ikaa 
muuhun. Ne, jotka eivät 
ole mukana työelämässä 
viettävät enemmän aikaa 
alueella, mutta palveluja ja 
harrastuksia on heidänkin 
lähdettävä hakemaan yhä 
enemmän muualta. Kaikilla 
ei kuitenkaan ole mahdol-
lisuutta tai halua hakeutua 
muua l l e .  Er i t y i s es t i 
lapsiperheille, ikääntyville 

ja nuorisolle tulisi olla 
enemmän toiminnan 
mahdollisuuksia myös 
lähellä kotia. 
Palvelut ja toiminnat eivät 
käynnisty itsestään. Nyt 
mene i l l ä än  o l evass a 
alueellisten toimintojen 
käynnistämisessä mukana 
ovat jo kaupunki, alueella 
toimivat järjestöt ja 
yhdistykset. Heidän lisäk-
seen tarvitaan mukaan 
myös alueen asukkaita. 
Jokaisella on mahdollisuus 
osallistua oman alueen 
viihtyvyyden ja hyvin-
voinnin lisäämiseen tule-
malla mukaan toimintaan 
vapaaehtoisena. Vapaa-
ehtoistoiminta on taval-
lisen ihmisen taidoin ja 
tiedoin tehtyä yhteistä 
tekemistä jonkin asian tai 
muiden ihmisten hyväksi. 
Se on ilman palkkaa ja 
pakkoa tehtyä työtä, joka 
antaa iloa kaikille mukana 

oleville. Vapaaehtoistoi-
minta tarjoaa mahdol-
lisuuden käyttää vapaa-
aikaansa mielekkäällä ja 
merkityksellisellä tavalla. 
Toiminnasta saa sisältöä 
elämäänsä, uusia ystävyys-
suhteita, mahdollisuuden 
oppia uutta ja saada 
vastapainoa arkeen tai 
työelämään. Jokainen voi 
tulla mukaan juuri sillä 
panoksella, mikä sopii 
omaan elämäntilanteeseen. 
Joku voi toimia viikoittain 
es imerkiksi  ystävänä 
yksinäiselle, toinen taas 
kerran tai pari vuodessa 
avustamassa tapahtumissa. 
Tehtävänsä voi siis valita 
sen mukaan kuinka paljon 
aikaa on käytettävissä, 
mistä asioista pitää ja mitä 
haluaa jakaa toisten kanssa. 
Kypärämäen-Köhniön 
alueella ollaan käynnis-
tämässä hyvin monenlaista 
toimintaa. Vapaaehtoisia 

ta rv i taan to imimaan 
a i n a k i n  l a s t e n  j a 
l aps ipe rhe iden  sekä 
nuorten ja ikääntyvien 
kanssa.  Vapaaehtois-
t o i min nas t a  omas t a 
alueella kiinnostuneille 
järjestetään tammikuussa 
perehdyttämiskoulutus. 
Perehdytyksessä käydään 
läpi vapaaehtoistoiminnan 
periaatteita, esitellään 
mahdollisia tehtäviä ja 
pohditaan, mikä tehtävä 
olisi itse kullekin mieluisin 
ja sopivin. Yhdessä 
toimien ja toisia tukien 
voimme jokainen olla 
mukana rakentamassa 
oman asuinalueemme 
yhteisöllisyyttä. 
 
Sari Välimäki 
koordinaattori 
Jyväskylän kaupungin 
vapaaehto i s to iminnan 
keskus, VaPari 

Yhdessä toimien, toista tukien! 

 
KAHVIMATINEAT KYPÄRÄMÄEN KIRKOLLA (Loukkukatu 7): 
 
Su 10.12. klo 15 Kypärämäen barokkiyhtye soittaa ja säestää joululauluja. 
 
La 6.1. klo 15 Kauneimmat joululaulut, mukana myös Jyväskylän Studiokuoro. 
 
Molempien matineoiden päätteeksi Kypärämäen Martat tarjoaa joulukahvit.  

 
 

VAPAA PÄÄSY, TERVETULOA! 
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ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2006-2007  
 
Hannu Aho Köhniönkatu 65 050 9107 634 
Pekka Halonen Köhniönkatu 57 244 782 0400 886 932 
Kari Kettunen Keihäsmiehenkatu 3, 254 609 040 752 1102 
Sirkka-Liisa Korhonen Keihäsmiehenkatu 6 
Sini Louhivuori , pj. Koivukatu 4 , 253 286 050-523 7723 
Erkki Matikainen Saihokatu 4, as. 61 040-583 7991 
Antero Mikonranta Koivukatu 19, 050-597 8970 
Arja Mönkkönen Rihlaperä 1, 242 786 050 5561 496  
Juha Saltevo, varapj. Permikatu 15, 040-508 2653 
Lasse Savola, siht. Saihokatu 4 B 55, 050-352 1058 
Simo Suoja Kahakatu 17, 0400-546 190 
Arja Toivanen, tal.hoit. Loukkukatu 43 C, 243 141 050-325 6475 
 
 
Lehden taitto: Arttu Peltonen 
Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Konttisentie 8, PL 64, 40801 Vaajakoski 

Parturi-Kampaamo  
Timo Pajatie 8 puh 616 604 

Toivottaa asiakkailleen 
 Hyvää Joulua! 

Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys toivottaa lukijoilleen hyvää joulua! KUVA: JUHA SALTEVO 

Liity Kypärämäki-Köhniön  
asukasyhdistyksen jäseneksi!  

 
Jäsenmaksu vuodelta 2006 10€/talous, 5€/

opiskelijat ja eläkeläiset. 
 Tilinumero: SAMPO 800014-1307294 


