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Kypärämäen-Köhniön 
asukasyhdistyksen perus-
tamisesta tuli tänä vuonna 
kuluneeksi 25 vuotta. 
Puuttumatta yksityis-
kohtaisesti yhdistyksen 
historian vaiheisiin haluan 
kuitenkin tässä yhteydessä 
painottaa sen perustamisen 
merkitystä. Asukkaiden 
etuja ajava yhdistys on 
moneen otteeseen joutu-
nut puolustamaan ponnek-
kaasti palveluiden säilyt-
tämistä, se on toiminut 
viihtyisän ja turvallisen 
asuinympäristön edistä-
miseksi ja lisäksi järjestänyt 
monenlaista virike- ja 
kulttuuritoimintaa. Tästä 
ovat esimerkkeinä joka-
vuotiset kulttuuripäivät, 
matinea- ja kirjasto-
esitelmäsarjat sekä kesäiset 
rantajuhlat Köhniöllä.  

Valtakunnallisesti merkit-
tävin tunnustus pitkä-
jänteisestä työstä Kypärä-
mäen ja Köhniön alueella 
oli se, että Suomen 
Kotiseutuyhdistys valitsi 
a l u e e m m e  V u o d e n 
kaupunginosaksi vuonna 
2004. 

Teatteriesityksiä 
jäsenille 

Asukasyhd is tyksemme 
jäsentalouksia on tällä 
hetkellä noin 280, mikä on 
tietääkseni ennätys koko 
y h d i s t y s h i s t o r i a m m e 
aikana. Myös talouden 
osalta yhdistys voi hyvin. 
Tämä johtuu jäsen-
makukertymän lisäksi mm. 
kaupungin kul t tuur i-
lautakunnan vahvasta 
tuesta sekä vireän julkaisu-

tuotantomme tuomista 
tuloista. Siksi meillä on 
mahdollisuus palvella 
entistä paremmin jäseni-
ämme tarjoamalla taso-
kasta ohjelmaa kulttuuri-
päivillä sekä järjestämällä 
teatterikäyntejä tai –lippuja 
halukkail le.  25-juhla-
vuoden kunniaksi ohjel-
massa on ollut kaksi 
teatteriesitystä, joista 
ensimmäinen oli kaupun-
ginteatterin Viulunsoittaja 
katolla 28. marraskuuta. 
Yhdistys kustansi jäsenil-
leen oan lipun hinnasta 
sekä tarjosi kaikille 
väliaikakahvit. Kypärä-
mäen päällä Keihäsmie-
h e n k a d u l l a  t o i m iv a 
Tarinoiden Majatalo esittää 
Tapahtui niinä päivinä –
näytelmää joulun alla. 
Näihin esityksiin ostimme 
30 lippua, joita on jaettu 
vapaalippuina asukkaille. 
Lippuja voi edelleen 
tiedustella allekirjoit-
taneelta. 

Kypärämäki-keskus 
remontissa 

Kylämme keskellä seisova, 
KTY:n omistama kirjasto-
päiväkotirakennus on nyt 
suljettu ja remontointityöt 
aloitettu. Valmistuttuaan 
remontoitu rakennus 
tarjoaa monenlaisia toimi-
tiloja,  päiväkodin lisäksi 
mm.  p ienk ir j as to l le , 

nuorisolle ja erilaisille 
yhdistyksille. Toivottavasti 
keskuksesta tulee oikea 
kylätalo, jonne löytävät 
tiensä ja kotiutuvat niin 
yksityiset asukkaat kuin 
yhdistykset ja järjestötkin. 

Liikennekurin 
höltyminen huolena 

Holtiton ja vastuuton 
liikennekäyttäytyminen on 
ongelma, joka tällä hetkellä 
ehkä eniten askarruttaa 
monien kypärämäkeläisten 
mieltä. Vaikka ajoteiden 
hidasteita on lisätty 
e s i m e r k i k s i  k o u l u n  
ympäristössä, se ei tunnu 
va ikut tavan  kaikk i in 
autoilijoihin. Tämän tästä 
pienet koululaiset joutuvat 
vaaratilanteisiin koulu-
matkoillaan. Toivon har-
taasti, että kaikki autoilevat 
aikuiset ymmärtäisivät 
vastuunsa ja olisivat 
tienkäyttäjinä hyvänä 
mallina nuoremmille. 
Vahva ja elinvoimainen 
asukastoiminta on kaikkien 
asukkaiden etu. Yhteis-
henki, ahkerat ihmiset ja 
talkoohalukkuus taas ovat 
avainsanat, jolla vahvuus ja 
elinvoimaisuus yhdistys-
toiminnassa saavutetaan. 
Hyvää yhteistyötä toimi-
joiden ja eri yhteisöjen 
v ä l i l l ä  p i d e t ä ä n k i n 

(Jatkuu sivulla 2) 

25-vuotias asukasyhdistys elää ja voi hyvin 

KUVA: JUHA SALTEVO 

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Sini Louhivuori ja Pentti 
Räisänen suorittamassa juhla-arpajaisten arvontaa rantajuhlissa 
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Kypärämäen valttina ja 
”osasyyll isenä” myös 
yhdistyksen hyvinvointiin. 
Parannettavaa ja uusia 
haasteitakin toki löytyy, 
j o t e n  v o i m a k k a a s t i 
asukkaiden etua ajavaa 
yhd i s t ys t ä  t a rv i t a an 

tulevaisuudessakin. Oma 
näkemykseni ja samalla 
t o i v e e n i  o n ,  e t t ä 
Kypärämäki-Köhniö on 
vähintään yhtä viihtyisä, 
luonnonkaunis ja virkeä 
asuinpaikka kuin tänä 
päivänä myös yhdistyk-
semme seuraavan 25-

vuotisjakson jälkeen, 
jol lo in va lmiste l laan 
asukasyhdistyksen 50-
vuotisjuhlia. 
L u m i s t a  t a l v e a  j a 
Rauhallista Jouluaikaa 
kaikille yhdistyksemme 
jäsenille ja muillekin 
asukkaille toivottaen 

Sini Louhivuori 
A s u k a s y h d i s t y k s e n 
puheenjohtaja 

(Jatkoa sivulta 1) 

Kapolla on asiaa 
Otsikossa ei tosiaankaan 
ole kirjoitusvirhettä. Aiko-
muksenani on kirjoitella 
kaikenmaailman huomioita 
ja vinkkejä pyörästä ja 
pyörän käytöstä. En käytä 
sanaa polkupyörä, koska se 
on alan harrastajalle 
halventava käsite –  onhan 
siksi hienosta keksinnöstä 
kyse. 
Jos ihmisiltä kysytään ajo-
t a i t o i h i n  l i i t t y v i ä 
kysymyksiä, lähes kaikki 
ovat keskivertoa parempia, 
oli kyse auton, pyörän tai 
vaikkapa potkukelkan 
ajamisesta. Itse kyllä tiedän 
omat kykyni, monta kertaa 
kesässä ja varsinkin talvella 
tulee kaatumisia. Eli se siitä 
keskivertoa paremmasta 
ta idos ta .  Yleensäkin 
liikenteessä tulee olla 
nöyränä, silmät edessä ja 
takana, mutta myös 
s ivuil la.  Korvalappu-
vempeleet eivät kuulu 
pyöränkäyttäjän varustei-
siin. Ihan hirvittää, kun 
vastaan tulee sateenvarjon 
kanssa taiteileva ufo-
fillaristi. Eiköhän sitä voi 
antaa reilusti sateen 
kastella, jos ei satu ole-
maan kunnon sade-
varusteita. 
Teinpä tässä eräänä 
aamuna ennen seitsemää 
kaupunkiin sotkiessani 
pientä tilastoa vastaan-
tulevista pimeistä pyöristä. 
No, kolmestatoista oli 

valot kolmella, loput 
pimeinä ja tummissa 
vaatteissa. Tuntuu siltä, 
että noin 5 – 10 euron 
pääomasijoitus jonkin-
laiseen valolaitteeseen on 
aivan mahdoton toteuttaa. 
Enkä edes viitsinyt katsoa 
ohittamieni pyöräilijöiden 
mahdollisia valoja, niin 
onneton oli tilanne valojen 
suhteen. Eihän tuollaisilla 
pikkutuikuilla olekaan 
tarkoitus, että itse niiden 
avu l l a  n äkee  t i en . 
Päämääränä on ilmoittaa 
vastaantuleville omista 
l i ikkeistään.  Kunnon 
valolaitteet, joilla sitten 
näkee, maksavat mansi-
koita, useita satoja euroja. 
S a m a i s e n a  a a m u n a 
tutkaelin myös tätä iän-
ikuista ongelmaa: käyt-
tääkö vai ei – kypärää? 
Eipä sitä käytetä, vain 
kahdella kolmestatoista oli 
pää arvossaan. Jälleen tuo 
”minähän olen taitava” -  
harhaluulo vaikuttaa 
ihmisissä. Hyvä kypärä 
maksaa n. 50 euroa. Se on 
tyylikäs, värikäs, virta-
viivainen, vahva, helppo-
käyttöinen ja moni-
vuotinen. Kypärä kestää 
kymmenkunta vuotta, ellei 
kaadu ja kypärään osu 
iskua. Pyöräilykypärä on 
siis sangen halpa henki-
vakuutus vuotta kohti. 
Antaisin muutaman vinkin 
kypärän käytöstä: hihnat 

tosi tiukalle, sillä eteenpäin 
kaatuessa käsillä ei pysty 
kovinkaan voimamies 
estämään pään osumista 
maahan. Kypärä pitää 
vetää aivan silmien 
yläpuolelle, takaraivolla 
siitä ei kyllä ole hyötyä. 
Näin talven tullen kypärän 
alle saa pipon tai kypärän 
alushatun mahtumaan, kun 
poistaa kypärän sisältä 
enimmät sovitepalat. 
Talvella pyöräileminen se 
vasta metkaa onkin. Lunta 
30 cm, pakkasta 30 astetta, 
hirveä loskakeli, kova 
lumipyry jne. Pakkanen ei 
ole haitaksi alle 30 asteen 
kelillä, koska kylmyyden 
aiheuttama kitka saa 
ajamisen tosiaan raskaaksi. 
Syvässä lumessa taas 
e tupää  p i tää  saada 
kevyeksi, siis yritä istua 
mahdollisimman takana. 
Ongelmana monilla ovat 
palelevat kädet ja jalat. Jos 
ei välitä stailista, kunnon 
villasukat kenkien päällä 
antavat lämpöä. Käsien 
kanssa tilanne onkin 
h a n k a l a m p i ,  k o s k a 
vaihteiden käyttö ei oikein 
onnistu paksut rukkaset 
kädessä. Hienoa olisikin, 
jos käytössä olisi vanha 
yksivaihteinen mummo-
pyörä koville pakkasille. 
Sitä paitsi, sen tekniikka 
pelaa eikä sitä varasteta. 
Vielä pari vinkkiä, joilla 
saat vauhtia pyörääsi: 

renkaisiin kunnon paineet, 
niin kovaksi kuin käsi-
pumpulla saat. Voiteluun, 
etenkin ketjuihin, käytä 
ohutta öljyä. Itse olen 
kokeillut pariakymmentä 
”ihmeöljyä”, mutta viimei-
set kymmenen vuotta olen 
käyttänyt aseöljyä! 
Lopuksi asia, johon olen 
miettinyt ratkaisua, mutta 
enpä ole keksinyt.  Monet 
vanhemmat kuljettavat, 
aivan oikein, lastaan 
lastenistuimessa. Ikävä 
kyllä, iso reppu vanhem-
man selässä vääntää lapsen 
takakenoon ja pään sivulle 
pahaan asentoon. Hyvä 
kumminkin, että toisella 
näistä pyörällä kulkevista 
o n  k y p ä r ä .  A r v a a 
kummalla! 
 
Pyöräilyterveisin Kapo 
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Saimme taas viettää iloiset 
rantajuhlat  Köhniö-
j ä r v em me r an no i l l a 
elokuun 22. päivä. Aurinko 
suosi kuten aina ja väkeä 
oli nauttimassa Mart-
tojen  räiskäleistä, mak-
karoista ja kahvista 
tykötarpeineen  noin 200 
k y l ä l ä i s t ä .  P u h e e n-
j o h t a j a m m e  S i n i 
Louhivuoren tervetulo-
to i vo tuksen  j ä l keen 
esittäytyi alueemme uusi 
pappi Jorma Vilkko. Sen 
jälkeen saimme ihailla 
Jyvässeudun taitouima-
reiden ja uimahyppääjien 
esityksiä valmentajansa 
Heini Laitisen johtamina. 
Kaunista on katsella, 
kun nuoret kuvioivat 
j ä rven  p inna l l a  ta i 
hyppäävät korkeuksista 
Köhniön tummaan veteen. 
Yhteislaulua raikui Sinin 
vetämänä ja tahdittamana 
viululla. 
Kelpo hanuristimme Veke 
ja Kari olivat tietenkin 
myös mukana. 
Yhdistyksemme 25-vuotis-

juhlien kunniaksi oli 
arpajaiset, joihin  sai 
osa l l i s tua  i lma iseks i 
nimensä kirjoittamalla. 
Nimiä kertyikin 205, 
pääpalkinnon eli 2 lippua 
K a u p u n g i n t e a t t e r i n 
Viulunsoittaja katolla 
m u s i k a a l i i n  v o i t t i 
T a r j a  A l a - I l o m ä k i . 
Arvottiin myös 2 elokuva 
ja uimahallilippua, voit-
tajien nimet  tosin pääsivät 
karkaamaan arpajaismestari 
P e n t t i  R ä i s ä s e l t ä . 
Perinteisen kalakilpailun 
voitti perinteisesti Peetu 
Ala-Ilomäki selvällä erolla 
m u i h i n  k i l p a i l i j o i-
hin.  Tikkaki lpai lukin 
pidettiin ja palkinnot 
j a e t t i i n .  L o p u k s i 
nuoriso kisaili vielä 
köydenvedossa ilman 
fyysisiä tapaturmia. 
Kiitokset kaikille mukana 
ollei l le.  Ensi kesän 
odotuksessa. 
  
Juha Saltevo 

Köhniön rantajuhlat 2007 

Paikallisia hyppytaitureita ilmassa ja odottamassa  

KUVA: JUHA SALTEVO Kovaa köydenvetoa juhlien lopuksi 

KUVA: JUHA SALTEVO 
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Kulman takana perhekahvila 
Kypärämäessä toimii yksi 
Suomen yli 300:ta MLL:n  
perhekahvilasta, jonne 
kaikki lapsiperheet ja 
muutkin ovat tervetulleita. 
Perhekahvilat syntyvät 
vanhempien omasta aloit-
teesta ja toimivat suurim-
maksi osaksi vapaaehtois-
voimin. Monet vanhem-
muudesta ja perheasioista 
kiinnostuneet toivovat 
paikkaa, jossa olisi helppo 
tutustua uusiin, samanlai-
sessa elämäntilanteessa 
oleviin ihmisiin. MLL:n 
perhekahvi la  tar joaa 
vanhemmille tukea, tietoa 
ja toimintamahdollisuuksia. 
Samalla lapset saavat 
seuraa ja mukavaa teke-
mistä. Perhekahvila toi-
minta on kaikilla avointa ja 
maksutonta toimintaa.  
Perhekahvilaan voi tulla 
hetkeksi joko hengäh-
tämään tai purkamaan 
toimintatarmoaan. Tarjolla 
on paikka toimia yhdessä 
muiden lapsiperheiden ja 
omien lasten kanssa. Ilot, 
huolet ja päivänpolttavat 
asiat jaetaan kahvi-
kupposen ääressä. Syksyn 
aikana olemme yhdessä 
lasten kanssa muovanneet 
taikataikinaa, askarrelleet 

isänpäiväkortteja, laulettu 
ja leikitty. Loppuvuotta 
värittääkin sitten jo 
itsenäisyyspäivä ja joulu. 
P e r h ek a hv i l a s s a  o n 
kuluneen syksyn aikana 
käynyt todella mukavasti 
äitiä lapsineen. Enim-
millään on yhtä aikaa ollut 
paikalla 13 aikuista ja 24 
lasta, joten kysyntää 
toiminnalle varmasti on. 
Perhekahvi la  tar joaa 
ma in ion  t i l a i suuden 
tutustua alueen muihin 
äiteihin ja lapsiin, saada 
uusia ystäviä. 
Perhekahvila toimii nyt  
Keihäsmiehenkatu 4:ssä C-
talon kerhohuoneessa. 
Kahvila on avoinna 
t i i s ta is in  9.30-11.30. 
Tervetuloa uudet ja vanhat 
tutut, mummot, vaarit, 
kummit ja muut. 
 
Mia Vaarakallio 

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä —hyvässä ja pahassa 
Millaisessa maailmassa sinä 
haluat elää aikuisena, 
vanhana? 
Millaisiksi toivoisit omien 
lastesi kasvavan - toiset 
huomioon ottaviksi vai 
oma etu edellä painele-
viksi? 
Seurasin viime lukuvuoden 
joka aamu autoilijoiden 
liikennekäyttäytytymistä 
Kypär ämäen kou lun 
lähellä. Saattelin ekaluok-
kalaisia kouluun, ja näin 

valitettavan monta läheltä 
piti -tilannetta suojatiellä. 
Pahin tilanne oli se, kun 
linja-auto oli ajaa eka-
luokkalaisen päälle. Liioit-
telematta juuri yksikään 
a u t o  e i  p y s ä h t y-
nyt suojatien edessä, vaik-
ka sille olikin astumassa 
jalankulkija, iso tai pieni. 
 Tiedän, että moni autoilija 
on vilpittömästi sitä mieltä, 
ettei suojatien eteen 
kannata pysähtyä - jottei 

jalankulkijalle tulisi turhaa 
turvallisuuden tunnetta 
siitä että kaikki pysähtyvät. 
Kysyn, miksi suojatiet 
sitten ovat olemassa? Ole 
reilu ja rehellinen, mieti 
kumpi on tärkeämpi - 
sinun kiireesi vai huoma-
avaisuus toista ihmistä 
kohtaan? Voimmeko odot-
taa esimerkiksi lapsiltamme 
ja nuoriltamme hyvää 
käytöstä, ellemme itse 
ensin anna esimerkkiä! 

Liikenteessä voimme antaa 
esimerkkiä, olla huomaa-
vaisia, luoda turvallisuutta 
ja rakentaa pieneltä osin 
parempaa  huomis ta . 
Esimerkilläsi ratinkin 
takana on uskomaton 
voima - hyvässä ja 
pahassa!   
  
Anne Astikainen, pienen 
koululaisen äiti 

"Miesten kohtaamispaikka" 
 

Missä? Kypärämäen kirkolla Loukkuk. 7 
Milloin? 24.1. 21.2. 27.3. 17.4. ja 22.5.2008 klo 18-19.30 

Tule tapaamaan toisia miehiä, kyselemään ja keskustelemaan. 
 

Tied. Jorma Vilkko p. 050-5497052 

PARTURI-KAMPAAMO TIMO 
 
TOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN HYVÄÄ 
JOULUA JA TOIVOTTAA MYÖS UUDET 
ASIAKKAAT TERVETULLEIKSI 
PAJATIE 8, Roilin alapuolella puh. 616604 
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L u m i  p e h m e n t ä ä 
joulukuisen sinihämärän. 
Tarinoiden majatalon 
pihaa valaisevat soihdut ja 
ulkotulet. Eteisessä lämpö 
puskee vastaan. Kengistä 
kopistellaan lunta, takit 
saavat jäädä narikkaan. 
Teatteriyleisö odottaa 
esityksen alkua lämpiön 
sohvilla rupatellen.  
Tarinoiden majatalo on 
Torstaiteatterin ja nuorille 
aikuisille suunnattujen 
i t s e t u n t e m u s r y h mie n 
kotipaikka Jyväskylässä. 
Tilaa etsittiin kauan ja 
hartaasti - kunnes se oikea 
löytyi lopulta Kypärä-
mäestä. Entinen arkkitehti-
toimisto tarjoaa selkeät, 
toimivat ja lämpimän 
k o d i k k a a t  p u i t t e e t 
monenlaisten ryhmien 
toiminnalle ja teatteriväen 
viihtymiselle. Majataloon 
on helppo tulla omalla 
autolla tai bussilla. 
Talon väkeen kuuluvat 
työntekijät Elina ja Mika 
Lahtinen. Itsetuntemus-
ryhmistä vastaava Elina on 
koulutukseltaan pappi ja 
toiminnallisten ryhmätyö-
menetelmien ohjaaja. 
Torstaiteatterin toimintaa 
luotsaavalla Mikalla on 
op in to j a  J yväsk y l än 
yliopiston musiikkitieteen 
ja draamakasvatuksen 
laitoksilta. Syvä rakkaus 
teatterin tekemiseen syttyi 
aikanaan Äänekosken 
teatterissa ja Tulus-kuoron 
dramaturgin tehtävissä. 
Tarinoiden majatalo syntyi 
Lahtisen pariskunnan 
yhteisestä unelmasta. 
   - Halusimme tehdä työtä, 
jossa saamme olla ihmisten 
m o n e n k i r j a v i e n  j a 
hauraidenkin tarinoiden 
äärellä. Nautimme molem-
mat pienten ryhmien 
kanssa toimimisesta . 
Haluamme puolustaa 

e lämää ja  se l la i sen 
yhteyden mahdollisuutta, 
jossa ei tarvitse hävetä tai 
pelätä mitään. 
Kaik is sa  Tar ino iden 
m a j a t a l on  r yhm i s s ä 
pidetään kiinni kolmesta 
pelisäännöstä. Ne ovat 
vapaaehtoisuus, luottamu-
ksellisuus ja jokaisen 
ryhmäläisen oikeus tutkia 
ja kertoa itse omaa 
tarinaansa toisten sitä 
analysoimatta tai neuvoja 
jakelematta. 
   - Jokainen ihminen on 
äärettömän kaunis ja 
rakastettava, kun hän saa 
turvallisesti laskea suojauk-
sensa ja olla olemassa 
kaikkineen. On etuoikeus 
saada tehdä työtä, jossa 
kohtaaminen on totta, 
Elina Lahtinen sanoo. 
Tarinoiden majatalossa 
toimivan Torstaiteatterin 
har joi tuksissa ol laan 
jatkuvasti luomisen ihmeen 
äärellä. Avainsanoja ovat 
leikki, luovuus, seikkailu ja 
ihmettely. Elämä kuohuu 
välillä myös hurjana ja 
pyörteillen. 
   - Kun alamme valmistaa 
uutta esitystä, ryhmä on 
aina avoin myös uusille 

tulijoille. Ei tarvitse olla 
kokenut teatterintekijä, 
sosiaalinen tähti tai 
erityisen räiskyvä persoona 
voidakseen tulla mukaan. 
   - Harjoitusten alkaessa 
meillä ei ole valmista 
näytelmäkäsikirjoitusta. 
Tarina, roolit, musiikki, 
puvustus ja dramaturgia 
s yn t yvä t  r i nnakka in 
ryhmän kokonaisvaltaisena 
prosessina. Toisinaan 
sisällytämme harjoituksiin 
myös itsetuntemustyösken-
telyä. Ryhmäläisten oma 
elämä ja sen kysymykset 
saavat kasvaa sisälle tari-
naan, Mika Lahtinen 
kertoo. 
J ou l uk u un  i l t a  on 
pimentynyt. Tulen valo-

piirissä Maria ja Joosef 
katsovat luottaen ja 
r a k a s t a e n  t o i s i a a n . 
Vaikeuksista huolimatta 
heidän suhteensa kantaa ja 
kestää. Se kantaa myös 
maailman Vapahtajaa. 
 
Tervetuloa teatteriin! 
 
Elina Lahtinen 
 
Torstaiteatterin ”Tapahtui 
niinä päivinä” -näytelmä 
Tarinoiden majatalossa. 
Viimeiset esitykset: su 
2.12. klo 17 ja 19, sekä su 
9.12. klo 17 ja 19. 
Lisätiedot: 
www.tarinoidenmajatalo.fi 
tai p. 0207 681 684. 

Teatteria Tarinoiden majatalossa 

Entinen arkkitehtitoimisto tarjoaa lämpimän kodikkaat puitteet Tarinoiden majatalon toiminnalle 
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Joulua odotellessa! 
Mustien ja Mirrien joulupäivät 

Erämiehenkadulla 13.-15.12.2007!! 
 

Torstaina 13.12 — Kattia kanssa! 
- Aidot rotukissat esittelyssä, tule tutustumaan val-
loittaviin kissoihin ja Keski-Suomen Rotukissa-
yhdistyksen toimintaan. 
- Päivän tarjouksena Inodore kissanhiekka 14 kg, 2 
kpl 30€ (norm. 39,80€) 
- Catrix kissan raapimapuu starttipaketit -20% 
- Ostaessasi vähintään 1,5 kg Pro Plan 
kissanruokaa, 
saat hienon raapimatunnelin kaupan päälle... 

 
Perjantaina 14.12. — Tassut joulukuntoon! 

- Leikkauta koirasi kynnet ja tassukarvat 
joulukuntoon 
liikkeessämme ILMAISEKSI! 
- Pukinkonttiin kaikki koirien luut ja herkut -10% 
- Tarjous voimassa vain 14.12.2007 

 
Lauantaina 15.12. — Välkyin hurtta! 

- Välkyin Hurtta - kilpailu tasatunnein klo 11-13! 
Tuo koirasi kilpailemaan aktivointilelujen pariin 
Välkyin   Hurtta - tittelistä! 
- Jokaisen erän voittaja palkitaan ja hän jatkaa 
finaaliin joka alkaa klo 14.00. 
- Päivän tarjouksena kaikki koirien pedit ja kissojen 
wc-talot  -10%! 

 
Meiltä nyt myös NEU-pakasteet! 
Myymälämme lauantain aukioloaikaa on 
pidennetty! 
TERVETULOA! 

 
 
Erämiehenkatu 14, 40630 Jyväskylä 
p. 075 325 7010 
avoinna ark. 10-18 la 10-15 
Joulunajan aukioloajat: su 23.12.  
klo 10-15, ma 24.12. 10-13, ma 
31.12. 10-16 

 
 

Vapaus 
 

 Vapautta on elää 
Vapaassa maassa 

itsenäisenä, ahkerana, 
kuinka kenellekin sopii. 

Vapautta on rakastaa puhtaasti, 
uhrata itsensä onnelle, 

jos se joskus sattuu kohdalle. 
Vapautta on usko kaikkeuteen… 

oikeata on uskoa parempaan huomiseen 
Elää henkisesti rikasta elämää. 

Vapautta on olla ykin 
ja jaksaa kantaa sen tuottaman tuskan. 
Lempeätä on tuntea puhdas rakkaus, 
lentää pois onnettomasta elämästä, 

hetkeksi lepäämään. 
 
  
 

Rakkaus 
 

 Elämä on kiertokulkua 
Ikuista kehittymistä 

Korkein on kaikki luonut, 
Ilmentäen itseään, 
ihmisessä kipinänä, 

joka pyrkii kohti hyvyyttä, 
kohti kauneutta, 

oikeuden mukaisuutta, 
kalleinta kaiken luodun 

käsittävää rakkautta, 
joka syntyy hengestä 

ei lihasta -. 
Rakkaus kurkottaa kohti 

Taivaallista elämää. 
 
  

Katariina Turunen 
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”Mikä nimeksi kotisivuille” – kilpailu! 
 
Tervehdys, hyvät lukijamme! Ja positiivista joulunodotusaikaa itse kullekin. Minulla on parhaillaan työn 
alla Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksen omat kotisivut. Niille on tulossa kaikkea mahdollista tietoa 
kaupunginosastamme – menneitä muistellen ja tulevia tiedottaen. Luonnollisesti ne tulevat toimimaan 
myös asukkaiden omana keskustelufoorumina mieltä askarruttavissa asioissa. 
Pieneen ongelmaan törmäsin tässä suunnitteluvaiheessa. Kaikilla internetin kotisivuillahan pitäisi olla 
selkeä, muistiin jäävä nimi. Kun ajatellaan tätä meidän ihastuttavaa asuinaluettamme ja sen 
asukasyhdistystä, kotisivujen looginen nimihän voisi olla vaikkapa 
www.kypärämäenköhniönasukasyhdistys.com. Valitettavasti tekniikka ei ole vielä onnistunut siirtämään 
internetiin ihan kaikkia kirjaimia, joten tuo edellinen nimi tulisi olemaan siellä muodossa 
www.kyparamaenkohnionasukasyhdistys.com. Jostain syystä se ei ainakaan minun mielestäni tunnu kovin 
hyvältä kotisivun nimeltä. Liian pitkä muistettavaksi ja kirjoitettavaksi, ja sitten vielä nuo niin ihanasti 
muuttuneet äät ja ööt. Kohnio – mikä se sellainen paikka on? Tai Kyparamaki? 
Siispä ehdotankin pientä nimikilpailua. Keksikää hyvä, ytimekäs, mieleen jäävä nimi kotisivullemme 
internetiin. Parhaat (ja hauskimmat) ehdotukset tullaan palkitsemaan tuotepalkinnoin. 
Joten ei muuta kuin aivonystyrät liikkeelle. Lähettäkää ehdotuksenne sähköpostilla osoitteeseen 
lasse.savola@gmail.com. Aikaa on tämä vuoden loppuun asti – kotisivut avataan tammikuun alkupuolella. 
Niistä tullaan tiedottamaan yhdistyksemme ilmoitustauluilla ja tietenkin seuraavassa lehdessämme. 
Nimiehdotuksistanne etukäteen kiittäen 
 
Lasse Savola 
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ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2006-2007  
 
Hannu Aho Köhniönkatu 65 
Pekka Halonen Köhniönkatu 57 244 782 
Kari Kettunen Keihäsmiehenkatu 3, 254 609 624 652 
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 
Juha Saltevo, varapj. Permikatu 15, 241 512 040-508 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 

ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2007-2008  
 
Hannu Aho Köhniönkatu 65 050 9107 634 
Pekka Halonen Köhniönkatu 57 244 782 040 088 6932 
Kari Kettunen Keihäsmiehenkatu 3, 254 609 040 752 1102 
Sirkka-Liisa Korhonen Keihäsmiehenkatu 6 252 611 044 334 4802  
Sini Louhivuori , pj. Koivukatu 4 , 253 286 040 828 3474 
Erkki Matikainen Saihokatu 4, as. 61 040 583 7991 
Antero Mikonranta Koivukatu 19, 050 597 8970 
Arja Mönkkönen, siht. Rihlaperä 1, 242 786 050 556 1496  
Juha Saltevo, varapj. Permikatu 15, 040 508 2653 
Lasse Savola Saihokatu 4 B 55, 050 352 1058 
Simo Suoja Kahakatu 17, 040 054 6190 
Arja Toivanen, tal.hoit. Loukkukatu 43 C, 243 141 050 325 6475 
Kauno Välivaara  Kangaskatu 24,  050 592 4609  
Pentti Räisänen  Permikatu 16, 050 300 4700  
Nina Vähäkoski Saihokatu 2 A 3, 040 771 5550  
 
Lehden taitto: Arttu Peltonen 
Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Konttisentie 8, PL 64, 40801 Vaajakoski 
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