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Lumi on jo peittänyt maat ja veet…
Ilolla totean, että hiihtokausi on käynnistynyt jo
marraskuun puolella. Uusi
hiihtoura Killeriltä on
vedetty metsään raviradalta
länteen, joten sitä kautta
p ä äs evä t k aup ung i nosamme asukkaat ilman
autoa Laajavuoren laduille.
Toivottavasti myös
Ladunmajalle menevä
Hanhikankaan lenkin
yhteys saadaan kuntoon
turhanpäiväisen radanylityskiellon vuoksi.
Uusi suur Jyväskylä syntyy
vuodenvaihteessa ja
kaupungilla on mm.
maalaiskunnan surkeasti
h o i d e t t u j e n k o u l urakennusten vuoksi kalliita
rahareikiä riittämiin. Uusi
kaupunki vaatii kaikilta
valppautta, ettei vanhoja,
pieniä alueita aivan
unohdeta suuruuden
huumassa. Pientä esimakua
saimme, kun vastustuksestamme ja 250 nimen
keräämisestä huolimatta
Permipuisto tuhottiin eli
hyväkuntoiset keinut ja
pieni liukumäki ja
hiekkakasa hävitettiin
suurella työllä. Puiston
"kunnostajat" eivät
sietäneet edes vaaratonta,
huoltovapaata hiekkaläjää.
Sen tilalle laitettiin nurmea
kasvamaan ja selkeästi
merkityt kantarellien
kasvupaikatkin saivat

lähteä häiritsemästä hyviä
ennallistamissuunnitelmia.

lehdestä. Olkaa heihin
yhteydessä oman alueen
asioissa. Sitä varten heidät
on valittu valtuutetuiksi
alueeltamme.

Ensi vuosi tuo tullessaan
uusitun Kypär ämäen
työväentalon kylämme
palveluita parantamaan.
Saamme sinne pienkirjaston, joka on kolmena
päivänä auki. Sinne
saadaan lehtilukusali ja
uusia kirjoja. Tähän voivat
kaikki vaikuttaa vaalien
jälkeenkin. Tyytyväisenä
havaitsimme,
että
Kypärämäen äänestysprosentti oli suurkaupunkimme parhaita, mutta
saimme vain kaksi valtuutettua: Pertti Reinikaisen ja
Anna Autereen. Onnittelut! Heidän mietteitään voi
lukea muualta tästä

Vesisateiset rantajuhlat on
pidetty, Nyrölän planetaariossa käyty, matineat ovat
jatkuneet sunnuntaisin
kirkolla. Teatteriretki on
tulossa. Lauantaina 24.1.
mennään Lahteen katsomaan Beatles-esitystä
kaupunginteatteriin.
Tietenkin kulttuuripäivät
ovat huhtikuussa 2009.
Näistä kaikista saa kätevästi tietoa nettisivuiltamme
(www.omapaikka.com),
jonne pääsee myös Googlesta Kypärämäki -haulla.
Jokainen voi miettiä

Köhnionjärvemme talvisessa usvassaan
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kotinsa lämpötilan laskua
parilla asteella 18-20
asteeseen. Näin säästyy
ener gia a ja ehkä pä
kasvihuoneilmiö ja
loskatalvet vähän väistyvät.
Omat limakalvotkin voivat
paremmin, eivätkä
flunssapöpöt pääse niin
helposti iskemään.
Hyvää ja
joulunaikaa
kyläläisille

lumista
kaikille

Juha Saltevo
K y p ä r äm ä e n- K öh n iö n
asukasyhdistyksen pj

KUVA: JUHA SALTEVO

Kypärämäen koulu 60 vuotta
Kypärämäen koulu aloitti
toimintansa syyskuun
alussa 1948 Cygnaeuksen
kansak oulun tilois sa
vuoroluvussa. Kypärämäen
koululaiset olivat iltavuorossa ja koulupäivä
saattoi alkaa kello 15 ja
päättyä kello 18.00. Sitten
tammikuussa 1949 koulumme omat uudet tilat
valmistuivat ja oppilaat
pääsivät päiväkouluun.
Siksi juhlimme koulumme
syntymäpäiviä näin talvella.
60-vuotisjuhla on tällä
kertaa joulujuhlan
yhteydessä. Juhlimme
koulun oman ja alueen
väen kesken. Joulujuhlamme on lauantaina
20.12.2008 kello 9.00
alkaen isossa liikuntasalissa. Tervetuloa
mukaan,
vaikka
istumapaikkoja ei voi
luvatakaan.
Olemme valmistaneet
juhlan kunniaksi vuodelle
2009 seinäkalenterin, jossa
on kuvituksena oppilaiden

tekemiä eri vuodenaikoihin
liittyviä kuvia. Takakannessa on koko koulun
väen
ryhmäkuva.
Kalenterin hinta on 10 €,
sillä tuetaan oppilaiden
kerhotoimintaa. Näitä
juhlakalentereita voi ostaa
koulumme kansliasta
koulupäivinä.
Koulu on peruskorjauksen
jälkeen erinomaisessa
kunnossa ja lähes täynnä
oppilaita. Hyppy digiaikaan
on onnistunut erinomaisesti opetusvälineiden
o s a l t a e ns i mm ä i s te n
alakoulujen joukossa koko
seudulla. Koulun arjessa
kuitenkin
monet
tapakasvatuksen, oikean ja
väärän, lukemaan,
kirjoittamaan sekä
laskemaan oppimisen asiat
ovat aivan samoja kuin
koulumme aloittaessa 60
vuotta sitten. Koulun
keskeisin ihmissuhde on
edelleen opettajan ja
oppilaan välinen. Tosin
ajan muutos on vaikut-

tanut myös odotuksiin,
joita opettajiin ja kouluun
kohdistetaan.
Toivotaan, että työväenyhdistyksen tilojen
remontin valmistumisen
jälkeen päästään alueen
nuorison kannalta
parempaan tilanteeseen.
Tarkoitan nuorisotiloja ja
nuor il le suu nnattuj a
toimintoja. Tiedän, että
pyrkimystä ja tahtoa on.
Katsoin juuri erästä
lehtijuttua 1970-luvun
puolenvälin tienoilta, ja
siinä jo haikailtiin
nuorisotilojen perään ja
tuotiin esiin nuorison
aiheuttamaa ilkivaltaa.
Koulun pihan osalta työt
ovat valmiit ja iso
kiipeilypyramidi on
osoittautunut käytössä
hyväksi ja toimivaksi.
Myös asiattoman oleskelun
ilta- ja yöaikaan kieltävät
kyltit ovat paikoillaan. Nyt
sekä vartiointiliike että
poliisi voivat poistaa
koulun
alueelta

Joulun aikaa koulussamme vuonna 1987

ylimääräiset kulkijat klo
22.00 - 7.00 välisenä
aikana. Toivotaan, että
tämä rauhoittaa aluetta
naapurien kannalta sekä
pitää
nyt
hienot
pihavälineet kunnossa ja
käytettävinä pitkään.
Vuodenvaihteessa aloittava
Jyväskylän kaupunki ei
juuri arkiseen koulunpitoon
vaikuta.
Hallinnossa muutoksia
tietysti tulee, mutta niiden
ei juuri oppilaille eikä
koteihin pitäisi näkyä.
Lähitulevaisuudessakaan
koulumme osalta ei ole
näkyvissä
mitään
suurempia myllerryksiä.
Ehkä yhteistyö Vesangan
ja Kuohun koulujen
suuntaan lisääntyy
kuntarajan poistumisen
myötä.
Timo Knuuttila
rehtori

KUVA: KARI KETTUNEN
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Teatterimatka Lahteen

Aloita Uusi Vuosi urheillen
ja yhdessä sählyillen!

Asukasyhdistys järjestää jäsenilleen teatterimatkan Lahteen lauantaina 24.1.2009.

Asukasyhdistys järjestää Kypärämäki-Köhniön
alueen asukkaille
ilmaisen sähly- eli salibandyvuoron
Killerin Liikuntakeskuksessa
lauantaisin kello 16.00 – 17.00

Teatterikappale on THE BEATLES
STORY, ja näytös alkaa klo 13.00.
Matkan hinta on 25 €. Hintaan sisältyy
teatterilippu, matkat ja väliajalla
leivoskahvit. Linja-auto lähtee Saihotuvalta
klo 10.00 ja pysähtyy Kypärämäen koulua ja
kirjastoa vastapäätä olevilla pysäkeillä sekä
Rihlaperän pysäkillä.
Ilmoittautumiset Arja Toivaselle
puh. 050 325 6475.

Vuoro alkaa lauantaina 3.tammikuuta 2009.
Varustuksena sisäpelikengät! Ota mukaan oma maila,
tai voit myös vuokrata sellaisen paikan päällä.
Nuoret ja aikuiset, naiset ja miehet – kaikki
joukolla sähläämään!
Ps. Vuoro on käytössämme kaksi kuukautta,
ja mikäli kävijöitä riittää, jatkamme siitä säännöllisesti
eteenkinpäin.
Tiedustelut 0400 - 280935/Kauno

PARTURI-KAMPAAMO TIMO TOIVOTTAA
NYKYISILLE JA UUSILLE
ASIAKKAILLEEN
HYVÄÄ JOULUA
PAJATIE 8, Roilin alapuolella
PUH. 014-616 604
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Uudet valtuutetut esittäytyvät
Uuteen kaupunginvaltuustoon valittiin kaksi
valtuutettua KypärämäenKöhniön alueelta, Anna
Autere (vihr.) ja Pertti
Reinikainen (SDP).
Molemmat ovat kuitenkin
k o k e n e i t a ku n n a l l ispoliitikkoja jo aiemmilta
vuosilta. Entisessä
valtuustossa ainoana
kypärämäkeläisenä ollut
Jukka Louhivuori on
tulevalla valtuustokaudella
varaedustaja. Asukaslehti
esitti Auteren ja Reinikaisen vastattavaksi
muutaman kysymyksen.
Näin vastailivat:

Anna Autere
1. Kuka olet ja mistä
Sinut tavoittaa?
Anna(-Kaarina) Autere,
YTM-opiskelija,
sairaanhoitaja
Saihokatu 1 A 26,
0505014594, autere@jyu.fi
2. Oliko valintasi yllätys
vai osasitko sitä odottaa?
No ei täysi yllätys, koska
olen ollut mukana
kuntapolitiikassa jo
pitempään, sekä mlk:ssa
että kaupungissa. Mutta
eihän
se
mikään
itsestäänselvyys ollut, kun
vaalityöhön ei oikein ollut
rahkeita ja kun olin jo
kertaalleen ehtinyt ilmoittaa lopettavani puoluepolitiikan. Aika jännittäväksi se vaali-ilta sitten
menikin.

3. Mistä ja minkälaisilta
ihmisiltä arvelet ääntesi
tulleen?

kummempaa se ei ole
p ie ni tul ois ell a l aps iperheelläkään. Pitäisikin
keksiä jotain uutta, aitoa ja
kestävää. Toivon pääseväni
tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakuntaan
luomaan puitteita uuden
Jyväskylän kansalaistoiminnalle ja visioimaan
sitä, millainen on hyvä
kaupunki kaikenikäisille ja
lähtökohdiltaan erilaisille
kaupunkilaisille.

Ääniä tuli tulosten
perusteella tasaisesti
ympäri uutta Jyväskylää.
Osa äänestäjistäni on joko
hyviä tuttujani tai
vakiintuneita kannattajia,
jotka pitävät yhteyttä
vaalien välissäkin. Osa
äänestäjistä on taas aina
ensisijaisesti puolueen
äänestäjiä, jotka valitsevat
omaa elämäntilannettaan
lähellä olevan ehdokkaan.
Nyt joukossa oli myös
puolueen vaihtajia, olen
kuullut. Ajattelen, että
ääneni tuliv at joka
tapauksessa aika valveutuneilta ihmisiltä.

5.Mitä Kypärämäen kannalta tärkeitä asioita aiot
edistää ja pitää esillä?

millaiset ovat kokemukset
tulevasta minikirjastosta.
Jos täällä olisi jatkossa
myös vaikka edes pari
kertaa viikossa auki oleva
kirjakahvila, se olisi
huippua.
6. Mitä muuta haluat
sanoa alueen asukkaille?
En ole superihminen, eikä
minusta sellaista tule.
Kuitenkin autan mielelläni,
jos voin ja toivon saavani
teiltä rakentavia ideoita ja
palautetta kaupungin
kehittämiseksi. Aion olla
jollakin tavalla mukana
myös oman asuinalueen
kansalaistoiminnassa.
Toivon meille kaikille
voimia ja mielenrauhaa,
sekä iloa ja valoa Joulun
lähestyessä. Roinasta viis,
sillä yhteinen aika ja
välittäminen on arvokkainta, mitä voimme
antaa.

Tämä koskee tietenkin
yhtä lailla muitakin
k a u pu n gi n os i a : l äh ipalveluita, terveitä tiloja,
julkisen liikenteen sujuvuutta ja esteettömyyttä
sekä kansalaistoiminnan
edellytyksiä
(tilat
helpommin käyttöön ja
avustuskäytännöt
selkeiksi). Puitteita eriikäisten ihmisten kohtaamiselle pitää saada
aikaan. Työttömyyteen
ja ihmisten yksinäisyyteen pitää ruveta
etsimään tosissaan
ratkaisuja. Asukasyhdistyksille pitäisi
luoda yhteisiä tiedotusja toimintarakenteita
kaupungin tuella. Olisi
mukava, jos yhdistyksiin luotaisiin omat
nuorten foorumit.
Kypärämäen
ja
Köhniön asumisviihtyisyyden vaaliminen
on tärkeää edelleen.
Odotan
i n n o l l a , Anna Autere

4.Mihin asioihin aiot
erityisesti paneutua tulevalla valtuustokaudella?
Siihen, että päätöksenteossa päästään iänikuisen
tehokkuus- ja talouspuheen tuolle puolen. Kun
olen mukana laatimassa
hallitusohjelmaa, minua
kiinnostaa
miten
sektoriajattelu saadaan
haalistumaan. Palvelut ja
hallinto pitää saada
toimimaan mahdollisimman matalan byrokratian
periaatteella. Aion siis
paneutua siihen, mitä se
asukas- ja asiakaslähtöisyys
todella on ja edistää niitä
parhaani mukaan. Lasten,
nuorten ja ikäihmisten
todellinen osallisuus
yhteiskunnassa minua
askarruttaa. Kovin paljon

Kun ihmiset tulevat vanhoiksi, he eivät enää sano että he rakastavat
toisiaan. Silloin he kysyvät, että ottaako kahvin kanssa pikkuleipiä.
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Pertti Reinikainen
1. Kuka olet ja mistä
Sinut tavoittaa?
Työnantajani on Jyväskylän kaupunki, ja siellä
asuntotoimen yksikkö.
Tehtäväni siellä on kehittää
ja koordinoida erityisryhmien asunto- ja työoloja, sekä synnyttää uusia
projekteja, jotka edistävät
ja parantavat ihmisten
elämistä ja yhteistyötä.
K y p är ä m ä e n- K öh n i ö n
asukas olen vuodesta 1958.
Tosin väliin mahtuu viiden
vuoden asuminen Kortepohjassa -70 luvulla, josta
muutimme nykyiseen
asuinpaikkaamme
Kanervakadulle.

2. Oliko valintasi yllätys
vai osasitko sitä odottaa?

Kaupungin kasvaessa
vanhat asuinalueet ja
kaupunginosat tahtovat
jäädä uusien kaupunginosien jalkoihin. Yksi tärkeä
asia mielestäni on katuverkon kuntoon saattaminen viemäreineen kaikkineen, sekä rapistuvat
kentät ja leikkipuistot,
asukkaiden iloksi. Työllisyysasiat, sekä peruspalveluverkoston kehittäminen ja monipuolistaminen ovat minulle tärkeitä
asioita.

Hienoinen kutina oli
olemassa että, jospa se
siitä..
3. Mistä ja minkälaisilta
ihmisiltä arvelet ääntesi
tulleen?
Luulenpa, että oman
asuinalueeni "täysi-ikäiset"
ihmiset antoivat minulle
aika runsaan tuen, josta
olen kiitollinen. Se kertoo
siitä, että alueella on tehty
pitkään hyvää yhteistyötä
ja luottamusta on syntynyt.

5.Mitä Kypärämäen kannalta tärkeitä asioita aiot
edistää ja pitää esillä?

4.Mihin asioihin aiot
erityisesti paneutua tulevalla valtuustokaudella?

sanotuksi myös se, minkä
toivon toteutuvan ja myös
pysyvän
voimassa
K y p ä r äm ä e n-K ö h n iö n
kaupunginosassa. Tietysti
haluan edistää sitä, että
kaupunginosamme
palvelutaso mieluummin
kehittyy kuin huononee.
Lopuksi haluan todeta, että
vuoden odotuksen jälkeen
päiväkoti, kirjasto, parturi,
kukkakauppa ja monta
muuta hyvää, aloittaa
Erämiehenkatu
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kiinteistössä, uusituissa
tiloissa. Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
lehden lukijoille.

Oikeastaan tuossa edellisessä vastauksessa tuli

Mies ja miehen laulut – kirja Veikko Ruuhilahdesta
Asukasyhdistyksen kirjasarjassa ilmestyy loppuvuodesta tai tammikuussa mielenkiintoinen kirja
musiikin monitoimimiehestä Veikko "Veke"
Ruuhilahdesta.
Kirja on koottu Veken nuoteista ja Veken avustukselle
musiikkimiehen uran vaiheista alkaen Haapamäen
Riihosta päätyen tänne Korterinteelle.
Kirjan ilmestyttyä pidämme varmasti sopivan
julkaisutilaisuuden, ehkäpä kulttuuripäivien aikaan.

KUVA: JUHA SALTEVO

Veke rantajuhlamusisoimassa 2008

Nenä on oikeastaan lihas, jolla hengitetään. Mutta sitä voi käyttää myös
rään kuljettamiseen. – Eemil, 6v.
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Laajavuori-Ladunmaja latureitin muutos Killerin
kohdalla
Lenkkeilijät ovat jo
huomanneetkin, että
Killerille on rakennettu
uusia katuja, Raviraitti ja
Kavioura, jotka katkaisevat
vanhan
m a a k u n t auran. Killerin raviradan
ja katujen rakentamisen
vuoksi Laajavuoresta
Ladunmajalle johtavaa
latureittiä on jouduttu
Killerillä muuttamaan
ja osin rakentamaan uutta.
Uusi reitti kulkee Rallitien
ja
Vuorenvitosen
risteyksen kautta ampumapaikan ohi ja kääntyy
vasemmalle kohti Vesangantietä ja Killeriä.
Vesangantien varressa latu
o n k a h d e n s a d a n Uusi latureitti merkitty kuvaan tummennettuna.
metrin matkalla aidalla
erotettu, toinen puoli Killerin uuden urheiluhiihtäjille ja toinen puoli hallin pihan kautta voi
ratsukoille. Tämä ratkaisu kulkea Laajavuoren kuntoon vain tämän talven, sillä polulle aivan laillisesti, sillä
ensi kesänä ratsukoiden kulkureitti on osoitetkulku siirretään eri tu asemakaavassa. Oheises
sa kuvassa on kartta
kohtaan.
Killerin parkkipaikalta Killerin alueesta, jossa on
kohti Laajaria lähtevä latu näkyy tummennettuna uusi
Anna lahjaksi harrastus.
muuttuu
h i e m a n . latureitti.
Laajavuoresta tultaessa
Killerillä
tehdään
Meiltä voit ostaa lahjakortin
silmukka skeittivälineiden Hannu Aaltonen
ryhmäliikuntaan tai mailapeleihin.
vierestä kohti Soidintien ali Liikuntapalvelukeskus
kulkutunnelia ja takaisin
Laajavuoreen.

Kun käärit pakettiin lahjakortin,
lahjasi synnyttää vähemmän jätettä.

Killerin Liikuntakeskus - ekologinen
kierrätyshalli.

Petri Pykälämäki
0400-32 33 32
petri.pykalamaki@killerinliikunta.fi
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JYVÄS APTEEKKI
Palvelemme Kyllön terveysasemalla
Keskussairaalantie 20
Puh. 334 2600
www.jyvasapteekki.fi
Jyväs Apteekista uusi palvelu:
Farmaseutti kotiin !
Soita ja kysy lisää!
MA-PE 8.30 – 20.00
LA
8.30 -16.00
SU
10.00—16.00

Liity Kypärämäen-Köhniön
asukasyhdistys ry:n jäseneksi!
Jäsenmaksu vuodelta 2009:
10€/talous
5€/opiskelijat ja eläkeläiset.
Tilinumero:
SAMPO 800014-1307294

K‐Market Savela,
Vehkakatu 2

MITTAKALUSTE
E. Aumanen Oy
KEITTIÖT
KYLPYHUONEET
IRTO-OVET
REMONTIT

Auki joka päivä aamusta
klo 24:ään.
Hyvää
Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta!

040 502 8879
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ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2008-2009
Hannu Aho
Pekka Halonen
Kari Kettunen
Jukka Louhivuori
Erkki Matikainen
Antero Mikonranta, varapj.
Arja Mönkkönen, siht.
Suvi Runonen-Väinämö
Juha Saltevo, pj.
Lasse Savola
Simo Suoja
Arja Toivanen, tal.hoit.
Kauno Välivaara
Pentti Räisänen

Köhniönkatu 65
Köhniönkatu 57
Keihäsmiehenkatu 3,
Koivukatu 3,
Saihokatu 4, as. 61
Koivukatu 19,
Rihlaperä 1,
Metsäkatu 12,
Permikatu 15,
Saihokatu 4 B 55,
Kahakatu 17,
Loukkukatu 43 C,
Kangaskatu 24,
Permikatu 16,

050 9107 634
244 782
254 609
040 576 5864
040 583 7991
050 597 8970
242 786
040 575 4842
040 508 2653
050 352 1058
040 054 6190
243 141
050 592 4609
050 300 4700

Lehden taitto: Arttu Peltonen
Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Konttisentie 8, PL 64, 40801 Vaajakoski
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040 088 6932
040 752 1102

050 556 1496

050 325 6475

