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Keväistä mieltä ja roskatonta Kypärämäkeä
Kevät näytti jo vähän aikaa
tulevan kovasti etuajassa,
mutta luonto on taas
kerran korjannut tilanteen normaaliksi huhtikuun lopun ja toukokuun
alun kylmien aikana.
Lumet kuitenkin lähtivät turhankin aikaisin ja
hiihtokausi ainakin
Kypärämäessä jäi monelta poikkeuksellisen lyhyeksi. Lenkkeilemään ja
pyöräilemään tosin
pääsee jo nyt kuiville
poluille ja Saihon Sahara
pöllyää kylän lähijalkapallon merkeissä ainakin
tiistaisin ja torstaisin klo
18.00. Kahakadun kenttä
on nuorten pesäpalloilijoiden ahkerassa käytössä,
mikä kovasti ilahduttaa
entistä pesäpalloilun harrastajaa.
Asukasyhdistys suunnitteli
viime vuonna Köhniön
rannan pukusuojarakennuksen kunnostamista
yhteiseen käyttöömme.
Entinen puheenjohtajamme arkkitehti Jorma
P e l t o n e n t e k i s i itä uudet korjaussuunnitelm
atkin. Toistaiseksi olemme
kuitenkin jättäneet
hankkeen kypsymään,
koska emme ole saaneet
kaupungilta taloudellista
tukea hankkeeseen, eivätkä
asukasyhdistyksen varat
yksinään riitä rakennuksen
kunnostamiseen. Tänä

KUVA: JUHA SALTEVO

Kypärämäen kulttuuripäivien Itämaisen illan arabimusiikkiin erikoistunut yhtye Sinuhe taikoi meidät Lähi-Itään.
Johtaja Pekka Toivanen oikealla.

keväänä korjaamme ns.
Tähtitorninmäen luontopolun tuhotut taulut jälleen
kerran ja tietenkin toivomme, että joskus koittaisi
aika, jolloin yhteisten
rakennelmien vahingoittaminen loppuisi Kypärämäestä.
Asukasyhdistys järjesti
Köhniön rannassa
siivoustalkoot Eurooppapäivänä 9.5. Talkoisiin
osallistui
parikymmentä
henkeä, mukana myös
ilahduttavan monta
nuorison edustajaa.

Edelliseen vuoteen
verrattuna roskia oli
maastossa vähemmän ja
rikottuja pulloja vain
muutama. Yksi rikkinäinen
tietokoneen näyttö
korjattiin Könkkölän vanhan tien varresta muiden
mukaan kaatopaikalle.
Tiedoksi vain kaikille
jääkaappeja, vanhoja
tietokoneita ja televisioita
metsään kantaville, että ne
otetaan Mustankorkean
kaatopaikalla ilmaiseksi
vastaan, mutta metsään
viennistä voi saada
1

seuraavalla kerralla ison
laskun. Kiitokset talkoolaisille. Yritetään pitää
yhdessä rannat ja muukin
lähiluontomme viihtyisässä
kunnossa.
Hyvää loppukevättä ja
kesää kaikille alueemme
uusille ja vanhoille
asukkaille!
K y p ä r äm ä e n- K öh n iö n
asukasyhdistyksen puolesta
Juha Saltevo

Hevosvoimaa ja kauramoottoreita —Killerin alueella
tapahtuu
Killerin alueen kehittäminen jatkuu. Alueelle
on laadittu asemakaavan
muutos ja se on
hyväksytty kaupunginvaltuustossa keväällä
200 7. K aav a sa a
lainvoiman jo kesän
kynnyksellä,
jos
valituksia ei tule. Sen
jälkeen
Killerillä
käynnistyy toivottavasti
u s ei t a r ak e nt a mi shankkeita. Rakentamisen
vauhti lienee aluksi
ripeää, sillä kesällä 2008
vietetään Kuninkuusraveja ja heti sen jälkeen
Neste-Rallia.
Killerin kaavoitus käynnistyi vuonna 2005
kaupungin ja KeskiSuomen Ravirata Oy:n
aloitteesta, kun tulevien
massatapahtumien kuten
Kuninkuusravien
aikataulu oli selvinnyt.
Myös liikuntahallien
rakentamiselle tuntui
olevan tarvetta. Voimassa
oleva asemakaava olisi
m a h d o l l i s t a n u t l i s ärakentamis en, mut ta
toimintojen sijoittelu
kaavan mukaan ei enää
t u n t u n u t j ä r k e v ä l tä .
A l ue e l l e s uu nn i t e l t u
rakentamaton katu ja
tallitontit olivat maastollisesti hankalassa paikassa,
liikuntahallit tarvitsivat
lisää tilaa ja ulkoilureittien
sijainnit tarkennusta.
Kaavamuutoksessa kysymys ei ole ollut alueen
kaavallisen sisällön muuttamisesta vaan enemmänkin toimintojen
selkeyttämisestä. Ulkoilureitti- ja latulinjaukset on
haluttu tutkia uudelleen,
jotta alue palvelisi mahdollisimman hyvin lähialueen
asukkaita mutta myös

Ote Killerin lähiympäristösuunnitelmasta
muita luonnossa liikkuvia.
Alueen kautta kulkee
merkittävä maakunnallinen
ulkoilureitti Laajavuoresta
Kolmisoppiseen. Samalla
voitiin miettiä ladun ja
hevosurheilun risteämisen
minimointia ja hiihtosiltojen paikkoja.
Kaavaprosessiin kuuluvia
kaavoituksen aloituskokouksia on järjestetty
useita. Nykyisten käyttäjien
eli hevosurheilijoiden (ravi,
ratsastus, hevosjalostus),
ralliväen, urheiluseurojen,
ulkoilijoiden, liikuntaviraston, katu- ja puistoosaston, Jyväskylän Laajavuori Oy:n jne. ajatukset ja
toiveet on selvitetty.
Palautetta ovat antaneet
aktiiviset lähialueen asukkaat. Runsas osallisten
määrä ja ympäristön

luontoarvojen huomioiminen tekivät suunnittelusta haastavan eikä
kompromisseiltakaan ole
vältytty.
Killerin-Laajavuoren alue
on seudullisesti merkittävä
virkistysalue, joka
tunnetaan ympäri Suomea.
Se muodostaa kaupungin
laajimman ja toiminnallisesti monipuolisimman
virkistysaluekokonaisuuden. Kaavamuutoksen
kohteena oleva Killerin
alue on kooltaan n. 124 ha
ja se sijaitsee muutaman
kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Loistava
sijainti takaa sen, että eri
ikäiset kaupunkilaiset
nuorisoa unohtamatta
voivat harrastaa siellä
liikuntaa ja urheilua
(alueella on mm. ratsastus2

koulu, hevostalleja,
tennishalli ja salibandyhalli
on suunnitteilla). Alue on
hyvin saavutettavissa myös
valtateiden varsilta.
Asemakaavan muutoksen
tavoitteena on ollut luoda
edellytykset Killerin alueen
kehittämiselle eri käyttäjäryhmät huomioiden.
Asemakaavaa täydentää
lähiympäristösuunnitelma,
joka ohjaa rakentamista.
Kaavan toteutuessa vanhat
tallit ja valjastuskatokset
väistyvät uusien tieltä.
Ravirata säilyy entisellä
paikallaan mutta raviradan
länsipuolelle rakennetaan
uudet kadut Raviraitti ja
Kavioura sekä uusia
tallitontteja. Raviradan
itäpuolella liikuntahallien
rakentaminen jatkuu.
(Jatkuu sivulla 3)

Kaava mahdollistaa myös
liikerakentamista Vesangantien varteen. Liikenneja pysäköintijärjestelyt ja
tulevaisuudessa Vesangantien varrelle rakennettava
kevyen liikenteen väylä
parantavat
alueen
saavutettavuutta, turvallisuutta ja toimivuutta.
Kiitän tässä yhteydessä
kaikkia kaavaprosessiin
osallistuneita toimijoita ja
lähialueen asukk aita
r a k e n t av a s t a v uo r opuhelusta. Toiveeni on,
että toteuttamisen myötä
Killerin alueen ympäristö,
imago ja kaupunkikuva

kohenevat. Jatkossa Killerin merkitys ja käyttö
virkistysalueena korostuu
entisestään, kun uusi
kokonainen Valkeamäen
kaupunginosa rakentuu
kaupungin länsilaidalle.
Lisätietoja Killerin kaavasta löytyy internetistä
osoitteessa http://
www.jyvaskyla.fi/
kaavoitus/kaav a.php/
id/392
Leila Strömberg
apulaisasemakaava-arkkitehti
Jyväskylän kaupunki

Teatterissa Tampereella
My
Fair
Lady!
V i i m e h e l m i k u i s en a
perjantaina KypärämäenKöhniön asukasyhdistys
järjesti perinteisen teatterimatkan – tällä kertaa
Tampereelle, jonne kaikki
nykyisin
tuntuvat
haluavan. Bussi oli tupaten
täynnä alueen väkeä, ja
tunnelma oli valmiiksi
odottavan korkealla, koska
Kaupunginteatterissa
esitettiin
tuttuja
näyttelijöitä pullisteleva
ajaton musikaali My Fair
Lady. Eikä odotuksissa
tälläkään kertaa petytty.
Esimerkiksi Kinnusen
Heikki ja Ernamon Tuija
vetivät vaativat roolinsa

todella
upeasti.
Näyttelijöiden lisäksi
musiikki ja tanssikohtaukset olivat kaikki
loisteliaasti toteutettuja.
Paluumatkalla bussissa
meno oli mitä mahtavinta,
laulut raikuivat, ja ennen
ku in ta jusi mm ek aan
olimme jo takaisin
Saihokadulla.
Perheraatimme mielestä
esityksen valinta oli
harvinaisen onnistunut.
Laatua sen olla pitää, kun
yhdistys teatterimatkalle
lähtee. Tämä myös
vinkiksi seuraavaa matkaa
varten. Täytyy muistaa
varata taas liput ajoissa,
että mahtuu bussiin koko

porukalla. Tuli muuten
mieleen, että joskus voisi
järjestää kesälläkin retken
johonkin vetävään

kesäteatteriesitykseen.
Hannu Aho

Palvelemme talon remonttiin
saakka entisissä tiloissa
Erämiehenkatu 6:ssa.
Tervetuloa kukkaostoksille!
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Kaiken takana on hallitus
Lukijat varmasti tietävät,
että tämän lehden
toimittamisvastuussa on
K y p ä r äm ä e n- K öh n i ö n
asukasyhdistys, joka pyrkii
monin eri tavoin pitämään
huolen alueemme asukkaiden yhteisistä asioista.
Ja tarkkaavaiset lukijat ovat
varmaan panneet merkille,
että lehden takasivulla on
luettelo yhdistyksen hallituksen jäsenistä yhteystietoineen.
Mutta keitä ovat nämä
ihmiset nimien takana?
Mitä he tekevät työkseen,
mitä puuhaavat vapaaajallaan muuta kuin
asukasyhdistystoimintaa?
Osa heistä on teille
tutumpia, osa hieman
vieraampia. Jokainen sai
luvan eli allekirjoittaneen
käskyn kertoa itsestään
muutamalla lauseella ihan
mitä tahansa. Seuraavanlaista jälkeä siitä syntyi.

Sini Louhivuori,
puheenjohtaja
Olen kypärämäkeläinen
varhaislapsuudesta lähtien.
Opiskelin Helsingissä,
josta palasin sitten
Oriveden kautta Kypärämäkeen. Olen musiikkialalla, ja työelämäni olen
viettänyt lähes kokonaan
vapaan sivistystyön parissa.
Nykyisin työskentelen
Jyväskylän seudun kansalaisopistossa suunnittelijaopettajan virassa. Perheeseemme kuuluu mies ja
viisi lasta, joista kotona
enää kaksi - muut ovat
Helsingissä musiikkialalla.
Toimin erilaisissa luottamustehtävissä, joista
Kypärämäen asukasyhdistystoiminta on yksi läheisimpiä. Tärkeitä asioita
elämässäni ovat musiikki,
luonto, liikunta ja ystävät,

kotiutumaan tänne.
Nykyään toimin hallituksen sihteerinä. Siviiliammatiltani olen päiväkodin johtaja Huhtasuon
alueella.

mutta kaikkein tärkeintä,
mitä olen saavuttanut,
on perhe.

Juha Saltevo,
varapuheenjohtaja
Olen perus-jyväskyläläinen,
ja paluumuuttajana tulin
Köhniölle Permikadulle
perheineni 1986. Asukasyhdistyksen toiminnassa
olen jo veteraanisarjassa.
Hallituksessa 1990-luvun
alkupuolelta, puheenjohtajana kolme vuotta
vuosituhannen vaihteessa,
ja nyt siis varasellaisena.
Lähiluonto ja liikuntapaikat ovat erityisenä
kiinnostuksen kohteena.
Ammatiltani olen lääkäri ja
työskentelen KeskiSuomen keskussairaalassa
sisätautipuolella. Lapsia on
neljä, joista nuorimmainen,
Onni asuu vielä kotona.
Muuna kotiväkenä ovat
vaimoni Sirke ja paljasjalkainen permikatulainen
tyttökoira Turre. Lisäksi
meillä on kaksi lastenlasta,
joista toinen, Veeti on
löytänyt kotinsa Kypärämäestä Vuorikadulta.

Arja Toivanen,
rahastonhoitaja
Työskentelen Rintamaveteraanien Keski-Suomen
piirin piirisihteerinä.
Perheeseeni kuuluu puoliso Elmer ja jo kotoa poismuuttanut Jyväskylän
yliopistossa opiskeleva
poikamme. Harrastukseni
ovat talviaikaan hiihto ja
laskettelu, kesällä veneily
Päijänteellä, ja lenkkeily
ympäri vuoden.

Nina Vähäkoski
Olen muuttanut alueelle,
Saihokadulle, vuoden 2007
alussa Myllyj ärvelt ä.
Perheeseeni kuuluu avopuoliso, 3-vuotias poika,
koiria sekä kissa. Olen
opiskellut hoitoalaa ja
taidetta, ja nyt kolmen
vuoden kotiäitiyden
jälkeen päivitän koulussa
hoitoalan tietoja ja
osaamista.

Arja Mönkkönen,
sihteeri

Hannu Aho

Perheeseemme kuuluu
vanhempien lisäksi kolme
lasta. Muutimme Kypärämäen Rihlaperälle Keltinmäestä kesällä 1990. Pian
siis täyttyy 17 vuotta
kypärämäkisinä. Lapset
ovat jo maailmalla, ja
kahdestaan mieheni kanssa
elelemme talossamme.
Asukasyhdistyksessä olen
ollut hallituksen jäsenenä
jo monia vuosia. Jäsenyys
on tuonut uusia tuttuja,
mukavaa puuhailtavaa
yhdessä, ja alussa se auttoi

Olemme asuneet Köhniönkadulla parisen vuotta.
Perheeseen kuuluu vaimo
Anne, tyttäret Laura-Elina,
Eerika ja Juulia sekä
poikamme Juhana, joka
asuu vielä kotona. Asukasyhdistysasioissa minulle
päällimmäisenä on alueen
nuorten harrastustoimintojen saaminen edes jollain
tavalla toimimaan kaikille
sekä liikunta- että
kulttuuritoiminnoissa!

Pekka Halonen
Muutin Köhniölle 7vuotiaana syksyllä 1949.
Koulunkäyntien jälkeen
to imin ilm av oi mi ss a
mekaanikkona 43 vuotta.
Eläkkeelle jäin vajaa pari
vuotta sitten. Olen
naimisissa, kaksi lasta ja
kaksi lastenlasta. Harrastan
urheiluseuratoimintaa (JPS,
JyTo), kuntouintia, pilkkimistä ja lentopalloa
(kunhan polvi tulee
kuntoon).

Kari Kettunen
Olen asunut Kypärämäessä
yli 30 vuotta ja samoin
ollut työssä Kypärämäessä
saman ajan. Harrastan
nykyään mm. lukemista
(sci-fi etupäässä), esperantoa, melontaa ja vaellusta
vaimon kanssa. Kuitenkin
harrastuspuolella on yksi
ylitse muiden - crosscountry-fillarointi. Se on
ehdoton suosikkini, olen
jopa xc-friikki. Käsillä
tekemistä pidän myös
arvossa.

Erkki Matikainen
Olen eläkkeellä oleva
maalari ja remonttialan
yrittäjä. Olen mukana
monen eri järjestön
toiminnassa. Asun Saihokatu 4:ssä, pidän Köhniöstä erittäin paljon, ja haluan
olla mukana alueen
kehitystyössä.

Antero Mikonranta
Olen asunut Kypärämäessä
vuodesta 1984 lähtien, alkuun Kypärätiellä
kerrostalossa, sittemmin
Koivukadulla omakoti(Jatkuu sivulla 5)
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talossa vaimon kanssa.
Ainut lapsemme, Lauri,
opiskelee yliopistossa biologiaa ja asuu keskustassa.
Työhistoriaani kuuluu noin
20 vuotta Jyväskylän
kaupungin työllisyysasioista vastaamista, mutta
tällä hetkellä olen
edistämässä kolmannen
sektorin toimintaa KeskiSuomen Yhteisöjen Tuen
(KYT) toiminnanjohtajana.
Päätyöni ohella harrastan
metsätöitä,
talon
korjausta sekä yksilö- ja
yhteiskuntafilosofointia.

Pentti Räisänen
Olen eläkkeellä oleva
KUVA: JUHA SALTEVO
paperiteknikko ja asunut
Jyväskylässä 36 vuotta, KTY:n päivätanssien parketille olisi mahtunut lisääkin tanssijoita. Tämä tiedoksi ensi vuotta varten. Musiikista
josta ajasta Permikadulla huolehtivat hallituksen puheenjohtaja, viulisti Sini Louhivuori sekä Kari Mäkinen hanurillaan.
omakotitalossa 28 vuotta.
Olen naimisissa, ja meillä ja kolme ihanaa lapsen- joten Killerin ja Laaja- vereen – JyP:n kaikki
on kaksi kotoa muuttanut- lastakin löytyy. Nykyisin vuoren suuntaan tulee kaikessa.
ta tyttöä sekä yksi elän onnellisesti sinkkuna lenkkeiltyä. Killerin kuplalapsenlapsi. Harrastuksiini itseni kanssa. Harrastaisin hallit ovat myös tulleet Niin että tällaisia olemme.
Kun aika ajoin alueemme
kuuluu omakotitalo, kesä- vaikka mitä, mutta en ehdi, tutuksi.
asukkailla on jotain
kun
minulla
on
22
tyttöä.
mökki sekä liikunta eri
viestittävää yhdistykselle,
muodoissaan. Jälkimmäi- Leppäveden Lepän tyttö- Kauno Välivaara
toivottavasti tämä hieman
sestä pitää kohdallani futisjoukkuetta valmennan
huolen myös Diskoksen ja noin neljänä iltana Olen asustellut perheineni helpottaa yhteydenottoJyväskylän Ladun ”huru- viikossa, ja siitä huolimatta Kangaskadulla kolmisen janne. Tiedätte ainakin,
joukkue
m e n e s t y y vuotta. Perheeseen kuuluu kuka meistä todennäköisiukko” –toiminta.
erinomaisesti.
vaimo Sirpa, lapset Salla, mmin osaisi asiaanne
Alisa ja Jori, joista kaksi kantaa ottaa ja siitä taas
Lasse Savola
nuorinta asuvat vielä edelleen hallituksen muille
Simo Suoja
kotosalla. Toiveenani on jäsenille kokouksissa
Vietin lapsuus- ja nuoruusvuoteni Jyväskylässä, ja Olen Kahakadun poikia. saada alueen liikunta-asiat tiedottaa.
maailmalta palattuani Vanhempani rakensivat aktiivisemmalle tasolle,
muutin Köhniölle viitisen talon tänne vuonna 1958, mm. käynnistää niin jalisvuotta sitten – enkä pois ja asuinkin täällä aina kuin pesispelitkin Kypäräs a a k k a . mäen ja Köhniön välillä lähde. Olen hallituksen a r m e i j a a n
Opiskelun
ja
työn
vuoksi niin kuin ennen vanhaan.
kolmas saihokatulainen, ja
kului
25
vuotta
muualla,
Kaikkihan toki muistavat
valitettavan aikapulan
kunnes
90luvun
lopulla
Köhniö Unitedin!
vuoksi nykyään yhdistykmuutin
takaisin
kotitaloon.
sen ex-sihteeri. Työkseni
olen freelance-melkein- Tontti on yli 1600 m², Lissu Korhonen
mitä-vaan, ja tällä hetkellä joten puutarhan hoitoa ja
minua työllistää eniten pihatöitä riittää. Vanhassa Valitettavasti Lissu ei
keikkailu Helsingissä talossa riittää muutoinkin ehtinyt kiireiltään itsestään
esimieskouluttajana. Olen kaikenlaista laitettavaa. kertoa, mutta lyhyesti
kerran eronnut ja useasti Tontilta on hyvä yhteys sanottuna hän on jääkarannut viiden lapsen isä, Laajavuoren kuntopolulle, kiekkoihminen henkeen ja
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Kypärämäen Kulttuuripäivät ennen ja nyt
Helmikuun puolivälissä
juhlittiin Kypärämäessä
lähes viikon ajan, kun
järjestyksessä 10. Kulttuuripäivät käynnistyivät.
Päivien startti ei kylläkään
tapahtunut Kypärämäessä,
vaan Tampereella, jonne
noin 50 kulttuurihenkistä
asukasta suunnisti teatteriretkelle 10. helmikuuta.
Varsinainen kulttuuriviikonloppu alkoi torstaina
15.2. ja päättyi seuraavana
sunnuntaina. Tilaisuuksia
oli kaikkiaan 13 ja yleisömäärä nousi reilusti yli
tuhanteen. Ohjelma oli
rakennettu perinteisesti
sellaiseksi, että siitä löytyisi
jotain kiinnostavaa
kaikenikäisille. Yhteistyökumppaneita oli taas
ilahduttavan paljon, mikä
on ensiarvoisen tärkeää
onnistuneen kokonaisuuden takaamiseksi. Mukana
olivat KTY, seurakuntapiiri, kirjasto, koulu,
Martat, kotitalousoppilaitos, Pizzeria Ararat sekä
Sotainvalidien sairaskoti

sekä lisäksi yksittäisiä
taiteilijoita ja muita
aktiivisia toimijoita.
Asukasyhdistys järjesti
Kypärämäen ensimmäiset
K u l t t u ur i p äi v ä t 13 . 15.3.1998. Tilaisuuksia oli
silloinkin tarjolla runsaasti,
kaikkiaan 12, vaikka
ohjelmaa oli vain kolmena
päivänä. Valitettavasti en
löytänyt enää tilastoa
kävijämääristä tuolta ajalta,
mutta väkeä oli silloinkin
paljon liikkeellä. Kuvataidetta oli esillä runsaasti,
kolmen näyttelyn verran,
taiteilijoina Ulla Virta,
Anssi Moilanen ja Ina
Colliander. 10. päivillä
kuvataidetta tarjosivat
seurakunnan päiväkerholaiset sekä taiteilija Ritva
Lehtonen Rajaton Rakkaus
–näyttelyllään.
Musiikkitilaisuuksia pidettiin vuonna 1998 neljä:
lapsille Suuri Meriseikkailu
(Keski-Suomen konservatorion opiskelijat) ja
Tupajatsit KTY:llä, jossa
jatsitaivaltaan aloitteli mm.

Joona Toivanen Trio.
Sunnuntaina esiintyivät
Jyväskylän maalaiskunnan
musiikkikoululaiset
kahdessa eri tilaisuudessa,
ensin opettajineen kahvimatineassa kirkolla, sitten
koululla
esittäen
Karamellioopperaa. Viime
helmikuun juhlillakin
tarjoiltiin musiikkia
neljässä eri tilaisuudessa,
O i nii t ä aik oj a –
yhteislauluhetkessä, Pizzeria Araratin Itämaisessa
illassa, musiikkiluokkalaisten konsertissa koululla
sekä päivien päätapahtumassa, Tupajatseissa
KTY:llä, jossa illan
päävieraana oli melkoiseen
maineeseen jo kohonnut
Joona Toivanen Trio.
Tunnelma oli korkealla,
esiintyjät taitavia ja tupa
viimeistä sijaa myöten
täynnä! Lisäksi musiikki oli
osana ohjelmaa mm.
Gospelmessussa kirkolla,
aikuisten päivätansseissa
KTY:llä ja luistelutapahtumassa Kahiksella.

Kypärämäen Kulttuuripäivät on pitänyt kiinni
linjastaan koko historiansa
ajan tarjoamalla vuosittain
alueen asukkaille musiikkia, kuvataidetta, sanataidetta ja teatteria,
liikuntaa ja urheiluakaan
unohtamatta. Vuosien
mittaan on kokeiltu
vaihtelevalla menestyksellä
myös elokuvaa. Parina
viime vuonna on onnistuttukin, kun yhteistyössä
seurakunnan kanssa
kirkolla on järjestetty
elokuvailta aikuisille.
Tilaisuudet ovat olleet
mieleenpainuvia ja innostaneet yleisöä vilkkaaseen
keskusteluun esityksen
jälkeen. Pidän tärkeänä,
että ohjelmavalinnassa
ollaan rohkeita kokeillen
uutta silläkin riskillä, ettei
yleisöä saada, toisaalta taas
pidetään kiinni perinteisestä ohjelmistosta, joka
vuosi vuodelta saa ihmiset
liikkeelle.
Jokavuotiset Kulttuuripäivät kevättalvella on yksi
asukasyhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja. Ensi
syksynä alkaa vuoden 2008
juhlien suunnittelu ja siitä
saa lukea seuraavasta
lehdestämme joulukuussa.
Suunnattaessa katsetta
kohti 11. Kulttuuripäiviä
haluan vielä kerran kiittää
kaikkia niitä yhteisöjä ja
yksityisiä toimijoita, jotka
ovat antaneet oman
panoksensa kulttuuripäivien onnistumiseksi
näiden vuosien aikana.
Kulttuuriterveisin
Sini Louhivuori, asukasyhdistyksen puheenjohtaja

KUVA: JUHA SALTEVO

Tupajatsien nuorimpien soittajien yhtye Kapinakaviaari ensi esiintymisessään. Pianossa Hilkka Louhivuori,
rummuissa SINILTÄ?? ja bassossa SINILTÄ??.
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Kypärämäen ja Köhniön alueen sairaanhoitopalvelut
Kyllön terveysasemalla
Köhniön ja Kypärämäen
aluetta palveleva terveysasema on Kyllön terveysasema. Terveysasemalla
toimii väestövastuinen
omahoitaja- ja omalääkärijärjestelmä, jolla väestölle
turvataan pääsy sairaanhoitajan tai oman lääkärin vastaanotolle ja mahdollistetaan jatkuvat hoitosuhteet.
Sairastuessanne äkillisesti
hoidon tarpeen arvion
tekee terveydenhuollon
ammattilainen, joka antaa
kotihoito-ohjeita tai ohjaa
sairaanhoitajan tai lääkärin
vastaanotolle. Oma
sairaanhoitaja tai lääkäri
hoitaa kiireellistä hoitoa
tarvitsevat potilaat samana
tai seuraavana päivänä.
Kiireettömissä tapauksissa
puhelin- tai vastaanottoaika järjestetään tarkoituk- Tässä teitä Kyllön terveysasemalla hoitavaa henkilökuntaa. Vasemmalta alkaen: Kirsi Markkanen,
senmukaisella tavalla Pirjo Tsusoff, Kirsti Nuorva, Klaus Suni ja Pia Petäjäaho
omalle sairaanhoitajalle tai
lääkärille. Sairaanhoitajat
arvioivat hoidon tarvetta ja
sen kiireellisyyttä, ohjaavat
ja tukevat potilaiden
itsehoitoa, hoitavat lieviä
sairauksia sekä tekevät
tarvittavia
h o i t otoimenpiteitä.
Terveysasemalta löytyy
myös fysioterapeutti, puheterapeutti, sisätautilääkäri,
korvalääkäri ja hammaslääkäri. Asemalta löytyy
lainattavia apuvälineitä.
Vaikeat sairaustapaukset
hoidetaan keskitetyssä
ensiavussa Kyllön terveysasemalla, Keskussairaalantie 20, joka päivä klo 8 - 23
ja yöaikaan klo 23 - 8
Keski-Suomen keskussairaalan ensiapupoliklinikalla, Keskussairaalantie 19.
Sakari Ritala,
apulaisylilääkäri
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Kypärätien kirppari, Vihreä Euro
Kypärätien ja Koivukadun
kulmassa toimii kirpputori
Vihreä Euro. Se on
aloittanut toimintansa reilu
vuosi sitten liikehuoneistossa, jossa on aiemmin
toiminut mm. kauppa,
ravintola ja tietokonealan
yritys.
Vihreä Euro kuuluu ostoja myyntiliike HansaAntikiin, jonka omistaa
Riitta Perälä. Hansa-Antik
on sijainnut Yliopistonkadulla noin viisi vuotta.
Yritys ostaa tavaraa isommissa erissä, esimerkiksi
kuolinpesiä ja pystyy
myymään edulliseen
hintaan hyvää käyttötavaraa. Kirpputori ei ota
lahjoituksia vastaan, vaan
osto- ja myyntiliikkeen
periaatteen mukaisesti
maksaa joka tavarasta, kun
taas useimmille muille

kirpputoreille tavarat
tulevat lahjoituksina.
Yliopistonkadun liikkeessä
myydään antiikki- ja
design- esineitä, kun taas
käyttötavara ja tekstiilit
myydä än Kypärä ti en
liikehuoneistossa.
Kirpputorin idea lähti siitä,
että omistaja Riitta Perälä
huomasi, kuinka paljon
hyvää ja käyttökelpoista
tavaraa heitetään kaatopaikalle - sellaista tavaraa,
jolle joku varmasti löytäisi
käyttöä ja tarvetta. Kaikki
ihmiset eivät halua sijoittaa
suuria summia kodin
laittamiseen, vaan ovat
tyytyväisiä käytettyyn
materiaaliin. Käytetty kun
ei tarkoita, että se olisi
välttämättä huonoa. Tänä
päivänä hyvin vähänkin
käytetyt tavarat voivat
päätyä kaatopaikalle.

Kaikilla tavaroilla on oma
aikansa. Esimerkiksi se,
mitä lapsena tarvitaan on
toisenlaista kuin teini-iässä
tai vanhuudessa. Miksipä
silloin aina pitäisi hankkia
tarvitsemansa uutena,
pohtii Riitta Perälä.
Vihreän Euron sijainti on
hyvä varsinkin opiskelijoita
ajatellen. Lähellä sijaitsee
Kortepohjan yo-kylä,
sosiaali- ja terveysalan
koulu ja kotitalousoppilaitos. Opiskelijat löytävät
itselleen helposti koko
kodin sisustuksen ja
käyttötavarat kahvinkeittimestä lähtien, pieneen
hintaan. Kesällä ja syksyllä
myynti on ollutkin vilkkaampaa, kun opiskelijat
saapuvat kaupunkiin ja
alkavat rakentaa kotiaan.
Myös muutkin kuin
opiskelijat liikkuvat parem-

KUVA: NINA VÄHÄKOSKI

Parturi-Kampaamo Timo
Pajatie 8, puh 616 604
Toivottaa asiakkailleen Hyvää Kesää!
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min kesä- kuin talviaikaan.
Kun ostaa isompia
esineitä, tulee monille
eteen pulma, kuinka
kuljettaa ostoksensa kotiin.
Jos ei keksi keinoa, on
kirpputorilta mahdollista
saada kuljetusapua pientä
korvausta vastaan.
Mainostukseen yritys ei ole
satsannut paljoa. SuurJyväskylän lehdessä on
muutaman kerran ollut
ilmoitus, muutoin tieto
kirpputorista on levinnyt
puskaradion kautta. Myös
Yliopiston liikkeestä
ohjataan Kypärätielle, jos
asiakas etsii jotain, mikä
voisi löytyä paremmin
sieltä. Silloin tällöin on
erilaisia tarjoustempauksia,
esimerkiksi 10 eurolla voi
ostaa pussillisen täyteen
juuri sellaista mitä itse
tarvitsee. Näistä tarjouksista on mainos kirpputorin ikkunassa. Kadun
varressa on jalkakäytävämainos silloin, kun liike on
auki.
Kirpputorilta voi siis löytää
kotiin halvalla esineitä,
jolla on käyttöarvoa. Jos
etsii jotain tiettyä, eikä sitä
ole esillä liikehuoneessa,
kannattaa kertoa myyjälle,
sillä etsitty tavara voi
löytyä varastosta. Kaikki
materiaali kun ei sovi
olemaan esillä ahtaissa
tiloissa.
Kirpputorin tulevaisuudesta ei ole vielä tietoa,
mutta liikehuoneistolle
Riitta Perälällä on kyllä
muita suunnitelmia, jos
kirpputori ei saa tulta
alleen.
Katselemassa ja ostoksilla
Vihreässä Eurossa voi
käydä ke-pe klo 12-18 ja la
klo 10-15.
Nina Vähäkoski

Köhniön Kanuuna —kyläurheilun edelläkävijä!
Joka tiistai ja torstai klo 18
Köhniön Kanuuna kokoaa
isot ja pienet pallon perään
Saihokadun Saharalle,
jolloin pöly vain nousee
tienoon ylle…
Keitäs katseeni tavoittaakaan: Siiri, Voitto,
Elkku, Amanda, Milla,
Lassi, Anni, Jyrki, Ilpo,
Leevi, Niilo, Miron,
Tommi.. Vähän vanhemmista on ainakin Aleksi,
Verner, Niko, Matti, Joni,
Oskari.. Ikälopuista Tapio
Litmanen, Jyrki Kuokkanen, Jaakko Luoma,
Juupe Nieminen ja Pepe
— se vähän kalju vanhempi, joka oli aika hyvä,
mutta otti aika tosissaan.
Kukas tuo äiti onkaan?
Laurion Vesa tulee, hyvä:
oli puhetta, että kesäksi
kuntoon: saavat sitten
uimarannalla ihailla.. Ja
missäs se Saltevo taas
viipyy?
Onneksi on vielä
Saihokadun Sahara, joka ei
maksa mitään! Kuka
muistaa koska se valmistui? Käytetään sitä, kun se
vielä on olemassa. Ehkä
sielläkin on jonain päivänä
"kovan rahan" asun-

toja: "high-tech-citymme"
ei ole vielä valmis.
Kysytte, mikä on Köhniön
Kanuuna? Se on se
jalkapalloseura, joka aikoo
vielä pelata ystävyysottelun Kajaanin Susia vastaan. Talvella Köhniö-

järven jäädyttyä se muuttuu Köhniön Jääkarhuiksi
ja laittaa luistimet jalkaansa. Ladulla se on
Köhniön Kalhu. Nimi
kirjoitetaan tervan ja mustikkasopan sekoituksella.

Tervetuloa mukaan!
Jaakko "Iso-Kanuuna"
Luoma
(040-752 9688)

KUVA: JAAKKO LUOMA

Köhniön Kanuuna valmiina harkkoihin. Mukana vasemmalta ylhäältä: Verner Nurmi, Matti
Leinonen, Aleksi Myyryläinen, Niko Hintikka, Joni Heikkilä, Ilpo Luoma, Ami Maukonen ja
Elkku Litmanen. Alhaalla vasemmalta: Tommi Vepsäläinen, Voitto Häkkinen, Miron Elis Jaarle,
Amanda Jussila, Milla Vänskä ja Siiri Jussila.
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Kulttuuripäivien kalajuttuja
Kalakilpailut Köhniöllä pidettiin
k ul t tuu r i pä iv i e n yh t e yd e ss ä
sunnuntaina helmikuun 18.
päivänä. Jo perinteisiksi
muuttuneet pilkkikisat saatiin
järjestää melkoisen mukavan sään
vallitessa, kun ei sattunut
samanlaisia paukkupakkasia kuten
aikaisempina vuosina.
Osanottajia oli ihan mukavasti.
Vain muutamia mainitakseni
paikalla olivat Laaksosen Rami,
Riikonen Timo sekä Niemisen
Maija, jolta meinasivat pieksut
kastua - jäällä kun oli vettä noin 10
cm. Nuoria oli mukana mm. Jarec
Kaakinen ja hänen siskonsa Jasmin,
Niklas Korhonen ja Touko Silpola.
KUVA: JUHA SALTEVO
Onkimista kesti kaksi tuntia ja
Pilkkikilpailun
jännitys
tiivistyy
tarkkuuspunnitukseen
Köhniön
pienikokoisten
kalojen vuoksi.
saalistakin tuli. Oli kauheita petoja,
Mestarina keskellä kisan järjestäjä Erkki Matikainen.
kun digitaalivaakakin meni
tajuttomaksi, joten voittaja piti
arvioida kalan silmien välin perusteella. Voittaja oli Mirjami Murtamäki, toinen Kari Tuomela ja kolmas Pirjo Laitinen.
Saaliitta jäi kymmenkunta, mutta ensi vuonna on heilläkin varmasti parempaa onnea. Aamuavannossa kävi
parikymmentä henkilöä, mutta heillä oli käytössään isompi avanto kuin pilkkijöillä.
Erkki Matikainen

Savela

Palvelee teitä osoitteessa
Vehkakatu 2
40700 JYVÄSKYLÄ
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Kuulumisia koululta - toukokuu 2007
Kypärämäen koulu kasvoi
viime elokuussa musiikkiluokkien ja starttiluokkien
siirryttyä Cygnaeukselta.
Ensi elokuussa koulumme
oppilasmäärä on jo lähes
350 oppilasta. Nyt koulu
on aivan täynnä. Jatkuvaa
iloa koulun niin pienemmälle kuin isommallekin
väelle tuottaa koulumme
peruskorjauksen kaikinpuolinen onnistuminen.
Mitään suurta mokaa ei ole
löytynyt ja rakennusaikaiset
takuut voidaan hyvillä
mielin purkaa tulevana
kesänä. Kiitokset koko
koulun väen puolesta
kaikille peruskorjauksessa
mukana oleille!
Kouluvalinnat niin tulevilla
ekaluokkalaisilla kuin
tulevilla seiskaluokkalaisilla
eivät näillä kulmilla
sujuneet kovinkaan
helposti. Molemmilla kohtaa oppilaiden ja vanhempien toiveet eivät kaikilta
osin toteutuneet. Ekaluokkalaisten kohdalla vaikeaa
väliin jäivät Kortemäestä ja
Vesangantien pohjoispuolelta Kortepohjan kouluun halunneet kymmenkunta koulutulokasta.
Heidän lähikoulukseen
osoitettiin Kypärämäen
koulu. Tältä alueelta
tultaneen jatkossakin
useimpina vuosina lapset
ohjaamaan Kypärämäen
kouluun. Samalla alueella
asuvia tulevia nykyisiä
kuudesluokkalsia ohjattiin
puolestaan Viitaniemen
kouluun, vaikka kyseiset
oppilaat olisivat halunneet
Kilpiseen muiden luokkatovereidensa kanssa.
Molemmissa tapauksissa
on kysymys muutaman
vuoden takaisten kouluverkkoratkaisujen tuomista
uusista tilanteista. Molem-

missa tapauksissa on
ainakin muutamia valituksia vireillä, joilla viranomaisten perusteet ja
menettelyt testataan. Myös
tiedottamisesta yms.
asioista on tullut kritiikkiä
ja parannusehdotuksia
kouluviranomaisille.
Koulun pihan kunnostus
jatkuu edelleen tänä
kesänä. Tarkoitus on lisätä
joitain leikkivälineitä
pihaan. Myös lisääntyneelle
henkilökunnalle on luvassa
lisää autojen lämpöpaikkoja. Valmiiksi piha
remontti pitäisi saada
kesällä 2008. Toivoisin
alueen nuorisolta parempaa huolenpitoa uudelle
miniareenalle ja muille
koulumme pihan välineille.
Pelit pitäisi malttaa myös
kesällä lopettaa areenalla
viimeistään kello 22.00!
Naapurit ja ohikulkijat
ilmoittakaa alueemme
häiriöistä arkailematta
poliisille ja valvottujen
alueiden osalta vartiointiliikkeille. Näin luodaan
yhteistä turvallisuutta!
Näin kirjoittaa eräs
eppuluokkalaisen äiti
sähköpostissaan minulle:
”Kypärämäen kouluun
Erämiehenkatua ylittävien
turvallisuus on saatava
tolalleen. Autoilijoiden
käytös suojatien kohdalla
hämmästyttää minua joka
aamu saatellessani omaa ja
naapurin ekaluokkalaista
kouluun. YKSIKÄÄN
auto ei pysähdy suojatien
edessä vaikka suojatien
reunassa olisi kuinka
monta pientä reppuihmistä
odottamassa vuoroaan tien
ylitykseen.”
Myös autojen nopeudet
alueemme kaduilla ovat
huolestuttavat. Muutaman
kerran Keskussairaalan-

tiellä Rihlaperän kohdalla
ollut nopeusnäyttö kertoo
lahjomattomasti, että
nopeudet ovat aivan liian
suuria. Tämän tiedon olen
saanut liikennesuunnittelusta, joka pystyy
purkamaan tilastotietoa
laitteesta.
Koululla toteutettiin oppilaille talvella heijastinkampanja, jossa kaikki
oppilaat tekivät itselleen
omat heijastimet. Ne

heiluivatkin kiitettävästi
koko talven. Liikenneturvallisuus vaatii kuitenkin
jatkuvaa huomiota niin
meiltä koulun kuin kaikilta
muiltakin aikuisilta
Hoidetaan homma jokainen omalta kohdaltamme
– vaikka se vähän enemmän aikaa veisikin!
Timo Knuuttila
rehtori

25-vuotias Kypärämäen-Köhniön
asukasyhdistys ry. järjestää

LAULULLISEN RANTAJUHLAN
kaikenikäisille

keskiviikkona 22. elokuuta
2007 klo 18 alkaen Köhniön
rannassa
Ohjelmassa mm.
- yhteislaulua haitari- ja
viulusäestyksellä
- sooloesityksiä
- ongintakilpailu lapsille ja aikuisille:
oma onki mukaan!
- herkuttelua nuotion äärellä
- SYNTTÄRIYLLÄTYS!
(Säävaraus)

TERVETULOA MUKAAN!!
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ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2006-2007
Hannu Aho
Pekka Halonen
Kari Kettunen
Sirkka-Liisa Korhonen
Sini Louhivuori , pj.
Erkki Matikainen
Antero Mikonranta
Arja Mönkkönen, siht.
Juha Saltevo, varapj.
Lasse Savola
Simo Suoja
Arja Toivanen, tal.hoit.

Köhniönkatu 65
Köhniönkatu 57
Keihäsmiehenkatu 3,
Keihäsmiehenkatu 6
Koivukatu 4 ,
Saihokatu 4, as. 61
Koivukatu 19,
Rihlaperä 1,
Permikatu 15,
Saihokatu 4 B 55,
Kahakatu 17,
Loukkukatu 43 C,

050 9107 634
244 782
254 609
252 611
253 286
040 583 7991
050 597 8970
242 786
040 508 2653
050 352 1058
0400 546 190
243 141

Lehden taitto: Arttu Peltonen
Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Konttisentie 8, PL 64, 40801 Vaajakoski
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0400 886 932
040 752 1102
044 0799021

050 5561 496

050 325 6475

