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Kypärämäen Martat ry täytti 50 vuotta

Kypärämäen Martat ry on
perustettu 28.4.1959. Jäsenten ja kutsuvieraiden
kesken juhlittiin 50vuotispäivää Jyväskylän
kotitalousoppilaitoksella
sunnuntaina 26.4.09.
Kotitalousoppilaitoksen
aurinkoisessa ruokasalissa
nautittiin herkullisesta juhlalounaasta ja mukavasta
ohjelmasta: Siru Ahosen
tervehdyssanoista, mieskuoro Sirkkojen seniorikuoro Harmaiden herrojen
laulusta, Maire Kyllösen
runonlausunnasta ja yhdistyksen puheenjohtajan
Sirkka Sorjosen kuvallisesta katsauksesta yhdistyksen 50-vuotiseen historiaan. Yhteislauluna laulettiin marttavuosikymmenten aikana tutuksi
tullut Martti Korpilahden
säveltämä Martta-laulu,
jonka ensimmäinen säkeistö tuo paljon muistoja mieleen:
Päivä kun paistaa pirttihin
pieneen, työtäni teen olen
onnellinen.
/:Kylvän ja kitken, peltoni

laitaa Luojalta kasvua toivoellen.:/
Perinteisesti martat tunnetaan sienestäjinä ja
sienitietouden välittäjinä,
joten juhlalounaallakin tarjottiin alkuruokana marttojen keräämistä sienistä
tehtyä suppilovahverokeittoa. Juhlalounaan valmistaminen, esille laittaminen ja
tarjoilu oli kotitalousoppilaitoksen kahdelle luokalle
erinomainen harjoittelutilaisuus, ja he selvisivät
siitä kiitettävästi.
Kypärämäen Martat ry on
yksi Suomen noin 1300
marttayhdistyksestä, joihin
kuuluu yhteensä noin 40

000 jäsentä. Kypärämäen
yhdistyksen jäsenmäärä on
hiukan yli 50. Yhdistyksen
puheenjohtajana on vuodesta 2004 alkaen toiminut
Sirkka Sorjonen.
Valtakunnallinen Marttaliitto viettää myös juhlavuotta 110 toimintavuoden
kunniaksi. Lucina Hagman perusti marttajärjestön Sivistystä kodeille -nimisenä vuonna 1899. Tuo
nimi ei kuitenkaan kelvannut silloiselle maan johdolle, minkä johdosta yhdistyksen nimeksi otettiin
positiivisia ajatuksia herättävä naisen nimi, Martta.
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Yhdistyksen tavoitteena oli
sivistää kansaa naisten
avulla. Marttaliitto edistää
kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja haluaa antaa jäsenille
valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa.
Marttojen juhlavuoden
tunnuslause Juhlimme
kotona kehottaa rohkeasti
kutsumaan vieraita ja viettämään erilaisia juhlia kotona. Aina on aihetta juhlaan! Kannattaa klikata
marttojen kotisivulle
www.martat.fi ja poimia

(Jatkoa sivulta 1)

sieltä parhaat vinkit arkeen
ja juhlaan!
Juhlavuoden kunniaksi
Martat neulovat villasukat
kaikille Suomen vauvoille
eli noin 60 000 sukkaparia.
Innokkaiden neulojien käsissä on Kypärämäen martoiltakin valmistunut jo
noin 200 paria sukkia
Keski-Suomen keskussairaalassa syntyneille vauvoille.
Martta-toiminnan perustan muodostavat marttaillat. Toimintakauden aikana Kypärämäen Martat kokoontuvat yleensä Kypärämäen kirkon yläkerrassa
joka toinen maanantai klo
18.00. Jokaisessa marttaillassa on jokin teema.
Vuosien myötä marttatoiminta onkin tarjonnut huikean määrän eri alojen
asiantuntijoiden luentoja ja
muuta mukavaa toimintaa.
Erityisen suosittuja ovat
perinteisesti olleet KeskiSuomen Martat ry:n erikoisneuvoja Hanni Kurosen havaintoesitykset mm.
vuoden vihanneksesta tai
monesta muusta ruoanlaittoon ja kodinhoitoon liittyvästä aiheesta, mm. Mannerheimin ruokapöydässäkin olemme ”vierailleet”.

suuksissa, apteekissa tai
vaikka Minimanissa. Tarjoilutyöllä keräämme rahaa
marttatoimintaan ja korvaamme tilavuokraa seurakunnalle kokoontumistilojen käytöstä.
Syksyn 2009 toimintakausi alkaa 14.9. ja jatkuu
parillisten viikkojen maanantaisin 7.12. asti. Toimintakauden ohjelma tulee
mm. kirkon ja kirjaston
ilmoitustauluille ja on
aikanaan luettavissa myös
internetissä (www.martat.fi/jarjesto/alueellinen_toiminta/keski-suoKuvassa kukkakimppu kädessään Kypärämäen Martat ry:n mi/).
puheenjohtaja Sirkka Sorjonen. Aikaisemmin puheenjohtajina ovat Martoilla on Kypärämäen
olleet mm. Anelma Pitkäniemi (vas.), Laura Liimatainen ja Bertta kirkon alakerrassa kolmet
kangaspuut, joilla jäsenet
Tikkanen.
voivat kutoa loimimaksun
hinnalla. Syksyn yhden
Kevätkauden viimeinen joka tänä vuonna suuntau- marttaillan teemana tulee
marttailta on Kypärämäen tui luonnonkauniiseen olemaan kangaspuilla kutoMartoissa perinteisesti aina Puumalaan la 16.5. Puu- minen.
kukkailta, jolloin hyvän- malaan mennessä pysäh- Tervetuloa mukaan marttuulinen huutokauppa täyt- dyttiin Marttojen perinne- tailemaan!
tää Kypärämäen kirkon tietokeskus Syreeniin Mikyläkerran; kilpaa huudetaan kelin Kenkäverossa, Suo- Hyvän kesän toivotuksin
jäsenten tuomia taimia ja men suurimmassa ja kau- Kypärämäen Martat ry
pistokkaita omaan kotiin neimmassa pappilamilkasvatettavaksi. Ruoka-, jöössä (www.kenkavero.fi). Elina Toikkanen
puutarha- ja käsityöaiheiKypärämäen Marttoja on
den lisäksi on ohjelmassa moni nähnyt kahvittaluentoja yhteiskunnan eri massa Kypärämäen kirkolalueilta, teatteriretkiä ja la, hoitamassa tarjoiluja
ilman muuta kevätretki, asukasyhdistyksen tilai-
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Keväisistä kulttuuripäivistä kesään
Kypärämäen XII kulttuuripäivät vietettiin poikkeuksellisesti äitienpäiväviikolla aikaisempien helmi-maaliskuun sijaista.
Uusi ajankohta toi ohjelmaan uusia tapahtumia:
pilkkikilpailujen sijaan
katselimme Köhniönjärven
rantojen ja metsien lintuja
10 hengen voimin ja
hortonomi Tuula Hiljasen opastamina 30 kyläläistä ihmetteli myyrien
tuhoja puutarhassa ja sai
vinkkejä mm. sammaloituneen nurmikon hoitoon (maan ilmastoiminen
talikolla, hienoa hiekkaa
reikiin ja sammaleet vähenevät). Uutta kansainväliKUVA: JUHA SALTEVO
syyttä edusti Uudesta-SeeTalvisia myyrien tuhoja toteamassa ja pihapensaiden elinkelpoisuutta miettimässä. Hortomi Tuula
lannista Köhniölle muuttaHiljanen (toinen vas.) opasti kulttuuripäivien lauantaiaamuna kiinnostuneita Permikadun ympyröissä.
nut muusikko Tommy
Barkman Humble Hobblers-yhtyeen kanssa. masen mielenkiintoinen tivät 50-juhliaan loppuke- kommentteja ja maksavan
Roots ja blues- musiikki näyttely ”Oravannahasta äästä. Marttojen historiaa myös asukasyhdistyksen
soi hyvin Pizzeria Arara- euroon”, jossa esitellään ja nykyisestä toiminnasta jäsenmaksun. Positiivisia
tissa. Varsinainen suurta- kaikki Suomen kolikot. Ar- on kirjoitus toisaalla leh- ilmiantoja osaavista muusipahtuma oli koulun liikun- vokas kokoelma on vasta dessä. Asukasyhdistys on- koista, taiteilijoista, keräitasalissa esitetty Mörri- toista kertaa esillä. Eero nittelee lämpimästi aktii- lijöistä tarvitaan tuleville
Möykyn suviooppera asu- saa elävällä kerronnallaan visia, toimeliaita ja aina kulttuuripäiville. Hyvä yhavuliaita Kypärämäen teisöllisyys on varmastikin
kasyhdistyksen entisen vanhat rahat eloon.
paras ehkäisykeino nuoripuheenjohtajan Sini Lou- Lauantai-iltapäivän har- Marttoja.
Yhteisöllisyys on tärkeää. son pienten levottomuukhivuoren vetämänä. In- maassa viileydessä päänokkaita ja aktiivisia kuu- simme nauttimaan piano- ”Jokaisen aikuisen tulisi sien estämiseksi. Meidän
musiikin ja tenorin laula- kuulua asukasyhdistyk- kaikkien täytyy välittää.
lijoita oli yli 400.
Hyvää ja nautinnollista
Juhlava tapahtuma oli mien aarioiden helmistä. seen” kirjoitti valtakunnan
myös kulttuuripäiviin ajoi- Kypärämäen musiikki- päälehti Helsingin Sano- kesää kaikille
tettu Veikko Ruuhilah- koulun opettajat Laura mat syksyllä 2008. Näin
den kirjasen ”Mies ja mie- Kivikoski (piano) ja Petri on. Toivomme mahdolli- Juha Saltevo
hen laulut” julkistaminen Vesa (tenori) loihtivat har- simman monen osallis- K y p ä r äm ä e n- K öh n iö n
Sotainvalidien sairaskodis- valukuisten kuulijoiden tuvan alueella järjestet- asukasyhdistyksen puheensa. Veke soitti hanuria, lau- iloksi hienon ”Ma elän”- täviin tilaisuuksiin, tark- johtaja
loi ja kertoi kirjassa ole- konsertin. Äitienpäivää kailevan luontoa, keräivista kappaleistaan. Sini ilahduttivat perinteiseen ta- levän roskia myös yhteisiltä
auttoi laulussa ja säesti viu- paan nuoret muusikot ja alueiltamme, seuraavan
nettisivujamme, lähettälulla.
Samassa paikassa Martat tarjosivat kahvit.
avattiin myös Eero Au- Kypärämäen Martat viet- mään sinne viestejä ja

Äiti aina komentaa meitä kaikkia, mutta me ei yhtään totella. Paitsi iskä
kyllä tottelee. Eeli 4v.
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Tammikuun Beatles-teatteria Lahdessa
Asukasyhdistyksen johtokunta päätti talven teatteriretken kohteeksi valita
monista tarjokkaista Lahden kaupunginteatterin
esittämän The Beatles näytelmän. Lippuja varattiin heti 40 kappaletta.
Myöhemmin yritettiin vielä
saada lisälippuja, mutta tuloksetta.
Lauantaina 24.01.09 kaikki 40 lipun saanutta nousivatkin linja-autoon. Perillä
havaittiin pienen näyttämön olevan oikeastikin
pieni, ja esittäjät olivat lähellä yleisöä.
Näytelmä kertoi The Beatles -yhtyeen tarinaa pai-

kallisesta koulu- ja klubiesiintyjästä maailman tähdeksi, siitä hippiaikaan ja
yhtyeen hajoamiseen.
Esityksen kertojana toimi
yhtyeen manageri, joka piti
tarinaa koossa. Näyttelijät
esittivät merkittävimpiä tapahtumia vuosien varrelta
ajankohtaan sopiviin asusteisiin pukeutuneina laulaen ja soittaen sen aikaisia
biisejä. Jopa häkellyttävän
hyvin, kun ottaa huomioon, että joukossa oli yksi
muusikko (tullut pois
muuttaneen näyttelijän
tilalle), kaksi harrastajasoittaja-näyttelijää sekä
rumpalinäyttelijä. Hän oli

aloittanut rumpujen soiton
vasta tämän näytelmän
harjoituksissa, eikä vieläkään soittanut kahta kertaa
samalla tavalla, mutta eihän
Ringokaan aikanaan soittanut. Lisäksi lavalla oli
kymmenkunta avustajaa,
jotka esittävät yleisöä ja
muita tapahtumiin liittyviä
henkilöitä.
Jo ikääntyvälle katselijalle
tuli nuoruus elävästi mieleen vieden ajatukset kappaleiden suosioaikojen tapahtumiin. Mukana olleiden nuorien Beatles-musiikin tuntijoiden mielestä
poikien laulu ja soitto oli
alkuperäisen häpäisyä,

mutta itse näytelmä antoi
kuitenkin heille paljon tietoa yhtyeen vaiheista.
Kokonaisuutena loistava
esitys, josta poistuessa tuntui, että kannatti lähteä
kulttuurin perässä maailmalle. Meitä Beatles-ihailijoita täytyy olla paljon,
koska näytelmää on esitetty jo kolme vuotta kerran
viikossa täysille katsomoille.
Arvostelijaharjoittelija
Pena (Räisänen)

Kypärämäen koulun
opettajakunta on
päättänyt kevään
stipendien jakamisesta.
Kypärämäen-Köhniön
asukasyhdistyksen
stipendin saa
Onni Pöyhönen 6m

KUVA: JUHA SALTEVO

Pizzeria Araratin konsertissa Humble Hobblers ja Tommy Barkman (kitaroimassa
oikealla).

Erämiehenkatu 6, 40630 Jkl. Puh. 050 – 575 9774
Avoinna ma-pe klo 9 – 17 tai sopimuksen mukaan.
Kesälauantait suljettu.
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PARTURI-KAMPAAMO TIMO
TOIVOTTAA NYKYISILLE JA
UUSILLE ASIAKKAILLEEN
HYVÄÄ KESÄÄ

Isoäiti on sellainen jonka
kautta koko suku on tullut
ulos. Siksi ei ole niin
kummallista, että hänen
nahkansa vähän lerppuu.
Kristiina 7v.

PAJATIE 8, Roilin alapuolella
PUH. 014-616 604

Kysytäänpä Kypärämäen kirjailijalta
innoittama hevostarina, jota raapustin päivittäin ruudulliseen lehtiöön. Muistan
saaneeni aikaan kutakuinkin sata sivua tekstiä. Olisi
hauskaa löytää vihko nyt.

Mitä teen nykyään?
Nimi ja ikä
Nelli Hietala, 27.

Lyhyt
elämänhistoriani
Olen syntynyt ja kasvanut
Lieksassa, Pohjois-Karjalassa. Olen kirjoittanut
ylioppilaaksi Savonlinnan
Taidelukiosta vuonna
2000, minkä jälkeen olen
asunut eripuolilla opiskellen ja/tai työskennellen.
Olen opiskellut mm. rakennuskonservointia Seinäjoella ja työskennellyt
tarjoilijana Dublinissa, Irlannissa. Jyväskylään muutin vuonna 2004.

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa, pääaineeni on
kirjallisuus. Toisinaan työskentelen myös määräaikaisena kirjastovirkailijana
Jyväskylän kaupunginkirjastossa. Esikoisromaanini 39˚ luoteeseen julkaistiin
huhtikuussa. Pyrin kirjoittamaan mahdollisimman
paljon, mutta tällä hetkellä
gradun tekeminen vie suurimman osan ajastani.

Luonteenpiirteitäni
Olen iloinen ja kiltti, mutta
myös hyvin päättäväinen ja
kärsivällinen. Jälkimmäiset
ominaisuudet ovat tarpeellisia kirjoittajalle, erityisesti romaanin kirjoittajalle. Minulla on myös
(joskus huolestuttavan)
vilkas mielikuvitus.

Lapsuusmuistojani
Olin 12-vuotias, kun päätin ensimmäistä kertaa kirjoittaa romaanin. Kyseessä
oli silloisen harrastukseni

Missä olen hyvä?
Olen hyvä kuvittelemaan.
Samaistun helposti hyvinkin erilaisiin ihmisiin (usein
eläimiinkin) ja minun on
helppo ymmärtää monenlaisia näkökulmia. Tärkeämpää kuin olla ”hyvä” on
mielestäni kehittyminen,
eteenpäin pyrkiminen. Pyrin tulemaan paremmaksi
kuvittelijaksi, paremmaksi
kirjoittajaksi. En halua
koskaan tulla ”valmiiksi”.

Mistä hermostun?
En hermostu helposti.
Olen jopa niin huono hermostumaan, että olen ystäväpiirissäni tunnettu siitä.
Kaikenlainen epäoikeudenmukaisuus, ahneus ja
(ihmisten) epätasa-arvoinen kohtelu saa minut
kuitenkin vihaiseksi.

Kesän suunnitelmia
Vietän kesän enimmäkseen
töissä kirjastossa. Joka
vuosi minulta liikenee kuitenkin aikaa myös puutarhatöille, niin tänäkin
vuonna. Toivottavasti ehdin myös saada graduni
valmiiksi.

Oman asuinalueeni
hyviä/huonoja puolia
Pidän asuinalueen rauhallisuudesta, uimarannan ja
lenkkipolkujen läheisyydestä, hyvistä kierrätysmahdollisuuksista. Toisinaan kaupungilta päin tullessa kuitenkin toivoisi, että ylämäki olisi hiukan lyhyempi.
Kysymykset
Kettusen Kari

Nelli, kevät ja esikoinen.
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muotoili

Asukasyhdistys – hallituksen kuulumisia.
Uusia jäseniä
Olen Mäkisen Päivi ja
asun omakotitalossa Salokadulla. Elokuussa tulee 21
vuotta täyteen siitä, kun
muutimme Köhniölle ja
olemme viihtyneet täällä
erittäin hyvin. Olen koulutukseltani erikoissairaanhoitaja ja seksuaaliterapeutti ja työskentelen keskussairaalan koulutusyksikössä koulutuskoordinaattorina. Perheeseeni
kuuluu puoliso Ari ja kaksi
aikuista poikaa, jotka ovat
jo muuttaneet pois kotoa.
Yhdistystoiminta on lähellä
sydäntäni ja toiminkin tällä
hetkellä aktiivisesti mm.
Suomen seksologisen seuran hallituksessa, K-S sairaanhoitajat ry:n hallituksessa sekä K-S sairaalatalousyhdistyksen sihteerinä.
Vapaa-aikana lueskelen
paljon erilaista kirjallisuutta, käyn konserteissa ja

teatterissa, seuraan kesäisin
tiiviisti Jyväskylän Jaguaarien amerikkalaisen jalkapallon peluuta sekä nautin
lenkkeilystä ja pyöräilystä
itsekin.
Matkailu ympäri Eurooppaa saa minut ja puolisoni
liikkeelle keväisin ja syksyisin ja varsinkin Italia on
vienyt täysin sydämemme.
Mutta suurin osa vuodesta
vietetään kotona ja sen
takia oman asukasalueen
kehittäminen ja alueen palvelujen ylläpitäminen ovat
tärkeitä ja yhdessä hoidettavia asioita. Tehkäämme
siis yhdessä tästä alueesta
entistäkin viihtyisämpi alue
asua, jotta jälkipolvetkin
viihtyvät täällä!
Olen Mauri Hintikka
Köhniönkadulta, köhniöläinen vuodesta 1975. Päivätyöni olen tehnyt rakennusmestarina Tielaitoksen,
nykyisen Destian palveluksessa, pääosin siltojen

rakentamisessa. Kesäkuun
alusta olen jäämässä eläkkeelle. Omakotitalossamme asumme puoliso Hilkan kanssa nykyisin kahdestaan. Aikuiset lapsemme ovat muuttaneet. Lapsenlapsia on kaksi.

Asukasyhdistyksemme
hallituksen vauvauutisia:
Suvi Runonen-Väinämö
synnytti tiistaina 5.5. 3870
g painavan ja 51 cm pitkän,
viehättävän nuoren neidin.
Lämpimät onnittelut koko
perheelle hallituksen puolesta.

Pikkuneiti Runonen-Väinämö.

Lapset leikkivät prinssiä ja prinsessaa."Sitten kun tulet herättämään minua,
niin elä pussoo!", komensi Neea, 4v.

’Paluumuuttajat’
Kypärämäen päiväkodin
lapset ja henkilökunta ovat
palanneet remontoituihin
ja laajennettuihin tiloihinsa
takaisin monen yllätyksellisenkin vaiheen jälkeen.
Pihatyöt on luvattu tehdä
kesällä päivähoidon päivystysaikaan 22.6.-31.7. välisenä aikana, jolloin toimimme Honkaharjun päiväkodissa.
Luonto, liikuntamahdollisuudet, kirjastopalvelu,
koulu sekä muut yhteistyö-

kumppanit suovat monia
mahdollisuuksia lasten toimintaan tutulla, turvallisella alueella.
Olemme saaneet myös
oman salin, joka tuottaa
meille iloa ja lisää vaihtoehtoja jokapäiväiseen toimintaamme. Elokuussa
kerhotiloissa on tarkoitus
aloittaa Jyvälän toimintana
jälkkäri.
Nyt elämme vaihetta, jolloin suunnittelemme elokuun alkua ja seuraavaa

toimikautta. Lapsiryhmiä
päiväkodissamme on neljä
kerhotoiminnan lisäksi.
Päiväkotiimme on tullut
paljon päivähoitohakemuksia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että päiväkodissamme yksi lisäryhmä olisi
ollut tarpeen. Tosin tarpeet
vaihtelevat vuosittain. Valintapäätökset lähtevät
postiin kesäkuun alussa.
Haluamme lämpimästi
kiittää asiakkaitamme kärsivällisestä ja asiallisesta
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suhtautumisesta ’evakkoaikaamme’ ja sen aiheuttamiin järjestelyihin perheissänne.
Toivomme, että myös teidän odotuksenne on palkittu lapsen ilolla uusituissa
tiloissamme.
Yhteistyöterveisin
Liisa Salminen
päiväkodin johtaja
Kypärämäen päiväkoti

Mörri-Möykky käväisi kulttuuripäivillä

”Käännä nokka!” Mörri-Möykky ystävineen tanssittaa ja laulattaa.
Kypärämäen koulun liikuntasaliin oli kerääntynyt
perjantaina 8.5. yli 450 lasta ja vähän vanhempaakin
väkeä todistamaan, että itse
Mörri-Möykky ystävineen
oli ilmestynyt kulttuuripäiville laulamaan ja ilahduttamaan tarinoillaan ja tansseillaan kyläläisiä. Isovanha, Jouni-poika, pääsky,
pöllö, Saunajaako sekä monenlaiset satu-hahmot kuten sinipiiat, maahiset,
menninkäiset ja rumahiset
saapuivat Mörri-Möykyn
kanssa Jyväskylän kansalaisopiston musiikkikoulusta, jossa kuluneen talven
aikana valmistimme tämän
veikeän Marjatta Pokelan
lastenoopperan kollegani,
musiikinopettaja Katri
Nevatalon kanssa esitettäväksi.
Kansalaisopiston musiikkikoulussa toimii mainiosti

taiteidenvälinen yhteistyö.
Opiston suojiin mahtuvat
niin musiikkikoulu ja kuvataidekoulu kuin sanataiteen
ja teatteritaiteenkin opetussektorit. Mörri-Möykyn suvi -esitykseen kuvataidekoululaiset opettajiensa
kanssa olivat valmistaneet
värikkäitä lavasteita kärpässienistä, tateista ja puunrungoista Mörri-Möykyn
koloon ja pikkukaloihin.
Palautteesta päätellen
Mörri-Möykyn seurassa
viihtyivät sekä isot että pienet. Oli mukava huomata,
miten innokkaasti yleisö
osallistui moniin tuttuihin
lauluihin, kuten ”MörriMöykky tanssii ja ruokopilli soi”. Myös erityisesti
pienille esiintyjillemme yleisön välitön palaute oli
varmaan paras palkinto ja
innoittaja ja kannustaa näitä nuoria musiikinharras-

tajia eteenpäin harrastuksensa ja musiikin parissa.

Äideille laulettiin ja
soitettiin kirkolla 10.5.
Kansalaisopiston musiikkikoululaisilla on ollut
kiireinen kevät: MörriMöykyn suven kuuden esityksen lisäksi on järjestetty
matineoita ja konsertteja,
joista viimeisin, Nuorten
soittajien konsertti Kypärämäen kirkolla äitienpäivänä
kokosi kirkkosalin lähes
täyteen äitejä ja heidän perheitään. Ohjelma koostui
viulun-, pianon- ja huilunsoitosta sekä yhteislauluista, joista ehkä koskettavin oli tunnettu virolainen laulu Äidin sydän.
Seurakunta muisti jokaista esiintyjää ruusulla, mikä
jää varmasti nuoren esiin7

KUVA: VESA VILLANEN

tyjän mieleen ja jättää mukavan ja positiivisen olon
esiintymisestä, jota varmasti jokainen etukäteen
ainakin vähän jännittää.
Kun jo lapsena oppii esiintymään muille, uskon, että
aikuisenakin uskaltaa helpommin astua yleisön
eteen, ei vain soittamaan
tai laulamaan, vaan myös
puhumaan. Ruusun lisäksi
kaikki esiintyjät ja yleisö
kutsuttiin vielä täytekakkukahville kirkon yläkertaan, jonne Kypärämäen
Martat jälleen kerran olivat
kattaneet kauniin kahvipöydän.
Sini Louhivuori, kansalaisopiston musiikkikoulusta
ja Kypärämäestä

MITTAKALUSTE
E. Aumanen Oy

Isoäiti on ollut isoisoäidin
mahassa, äiti on ollut isoäidin
mahassa ja minä oon ollut äidin
mahassa. Mutta minun
mahassa on vain lihapullia.
Helene 6v.

KEITTIÖT
KYLPYHUONEET
IRTO-OVET
REMONTIT
040 502 8879

Poliisin kuulumisia kesän kynnyksellä
Poliisin valtakunnallisen
hallintorakenneuudistuksen myötä Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitos haudattiin ilman sen suurempaa surutyötä 31.12.2008.
Tilalle saatiin uusi KeskiSuomen poliisilaitos, joka
palvelee koko maakuntaa.
Poliisiasemia on edelleen
viidellä paikkakunnalla,
keskuspaikkana Jyväskylän
pääpoliisiasema.
Uuden poliisilaitoksen
myötä on myös järjestyspoliisin valvonta-alue suurentunut huomattavasti.
Jyväskylästä lähtevä poliisipartio saattaa joutua hälytystehtävälle minne päin
tahansa Keski-Suomea.
Tämä tosiasia on jopa hieman nostanut poliisin paikalle saapumiseen kuluvaa
aikaa täällä Jyväskylässä,
mutta poliisissa uskotaan
tämän "notkahduksen"
olevan vain hetkellinen.
Muutoksen huomaa oikeastaan vain tilastoista, sillä
hädän hetkellä Jyväskylän
keskustan alueella, mihin
Kypärämäkikin lasketaan,
poliisipartio saapuu edelleen parhaimmillaan vain
muutamassa minuutissa.
Apu on siis yhä lähellä!
Kypärämäen ja Köhniön
alueet ovat kuitenkin nykyisellään varsin rauhallista

seutua. Poliisin hälytystehtäviä on alueella ollut viime
vuosina vähemmän kuin
monessa muussa kaupunginosassa. Tämä on varsin
luonnollinen kehitys, koska
mitä nuoremmasta kaupunginosasta on kyse, sitä
enemmän siellä myös poliisitehtäviä ilmaantuu. Asukaspohjan ikääntyessä
myös ilkivalta ja häiriköinti
vähenevät.
Kevät on tuonut tullessaan myös mopoilevan
nuorison. Pärinäpojat ja tytöt ovat vallanneet jokakeväiseen tapaan kadut ja
hiekkarannat. Köhniön
hiekkaranta kuuluu yhtenä
monista kaupungin uimapaikoista siihen joukkoon,
jonka valvontaa poliisi
tehostaa aina kesän tullen.
Uimarantoja on Jyväskylässä varsin paljon, ja jokaisella paikalla ongelmat
ovat samankaltaisia. Nuoriso suosii uimarantoja kokoontumispaikkoina, ja
kun joukossa tyhmyys monesti tiivistyy, tarkoittaa se
valitettavan usein mm. rikottuja pulloja hiekassa ja
muuten vain tuhottuja tai
sotkettuja uimakoppeja.
Monesti poliisi on lähes
voimaton tällaisen ilkivallan edessä, koska paikalla
olevan nuorison juttusille

on erittäin vaikea päästä ja
tapausten jälkikäteinen selvittäminen on hankalaa.
Paikalle saapuvan poliisin
"haistettuaan" juhliva nuoriso tanssahtelee läheisiin
metsiin ja kaduille sellaisella vauhdilla, että eipä siinä poliisikaan perässä pysy!
Parhaimmiksi keinoiksi tällaisen ilkivallan estämisessä
jää asennekasvatus, joka
tietenkin lähtee ennen
kaikkea lasten kotoa. Tiedätkö sinä, kuinka lapsesi
iltansa viettää, ja missä tai
kenenkä kanssa?
Erityisiä tapahtumia, jotka vaikuttavat Kypärämäen
alueen asukkaiden liikennöintiin alueella ensi kesän
aikana, on toistaiseksi
tiedossa ainoastaan perinteinen Neste Oil Ralli, joka
järjestetään heinä-elokuun
vaihteessa. Ralli aiheuttaa
erityisiä liikennejärjestelyjä
alueella, joihin on jo
kuitenkin vuosien varrella
totuttu. Yhtenä merkittävänä ongelmana rallin aikana ovat olleet ralliyleisön
väärin pysäköidyt autot
alueella. Onneksi tästäkin
ongelmasta on jo aika hyvin päästy eroon rallijärjestäjien, kaupungin ja poliisin yhteistyöllä.
Poliisin tunnelmat kesää
kohden mentäessä ovat va8

loisat. Ihmisten suupielet
venyvät auringon säteiden
myötä hymyyn, ja näin
tapahtuu varmasti myös
meillä poliiseilla. Kun vielä
valtion taholta on näytetty
vihreää valoa poliisin resurssien kasvattamiseksi,
on meillä todellinen syy
hymyyn. Mitä paremmin
resursoitu Keski-Suomen
poliisilaitos on, sitä enemmän poliisilla on mahdollisuus näkyä katukuvassa.
Kypärämäen kaduilla näkyvä vilahdus poliisiautosta
on omiaan luomaan turvallisuuden tunnetta ympäristöön. On täysi syy todeta, että tällainen näky on
yhä todennäköisempi jatkossa. Hyvää alkanutta kesää Kypärämäen alueen
asukkaille!
Tuomo Korhonen
komisario
Keski-Suomen poliisilaitos

Uusi musiikkikoulu Kypärämäkeen

Kuvataiteilijana Emilia Savolainen.
Jyväskylän musisointi- ja
kulttuurimaailmaa elävöittämään on perustettu uusi
Kypärämäen musiikkikoulu, joka haluaa avata
ovia monipuoliselle musiikkiharrastukselle ja kulttuuritoiminnalle. Koulun
tavoitteena on paitsi antaa
taideopetusta musiikin
saralla, myös raottaa ovea
esiintyvien taiteilijoiden
arkeen ja kannustaa aktiiviseen kulttuuritoimintaan.
Koulun kaikki opettajat
esiintyvät ja konsertoivat
opetustyönsä ohessa.
"Esiintyminen on tärkeä
osa opettajan ammatillista
kehittymistä ja työssä jaksamista: esiintyessä opettajat saavat muistutuksen sii-

tä, mikä musiikissa on tärkeää ja millaista muusikon
käytännön työ on ", kertoo
Kypärämäen musiikkikoulun rehtori Laura
Kivikoski.
Soitonopetus painottuu
pianon- ja laulunopetukseen, mutta tarjolla on
myös viulunsoitonopetusta. ”Aloitamme pienestä, siitä on sitten hyvä kasvaa” Kivikoski kertoo. Sitä, mikä on pientä, Kivikoski ei kerro. Syksyn
suunnitelmissa on kuitenkin myös aloittaa myös
ryhmäopetusta musiikkiteatterin ja yhtyelaulun
merkeissä.
Opetuksen lisäksi Kypärämäen musiikkikoulu tar-

joaa esiintymispalveluja.
Koulun opettajien omista
esityksistä saatiin nauttia
K y p ä r äm ä e n- K öh n i ö n
kulttuuripäivien konsertissa Kypärämäen kirkossa.
Kun oppilaskunta kasvaa,
tarkoitus on myös rohkaista oppilaita esiintymään
koulun matineoiden lisäksi
myös koulun ulkopuolisissa tapahtumissa. Ajatuksena on, ettei ihmisten
tarvitse aina lähteä musiikin luokse, vaan että musiikki voi tulla myös sinne,
missä ihmiset ovat.
Kypärämäen musiikkikoulu aloittaa opetuksen
kesäkuun alussa järjestettävillä kursseilla.
Musiikkileiri Muksis ja il9

maisutaitoleiri SanoSanoSe
ovat suunnattu alakouluikäisille. Laulun kesäkurssille voivat puolestaan
osallistua kaikenikäiset lauluharrastustaan aloittelevat
tai jo enemmän laulua harrastaneet oppilaat. Kaikille
kursseille sekä syksyn soiton- ja laulunopetukseen ilmoittautuminen onnistuu
netissä osoitteessa
www.kyparamaenmusiikki
koulu.fi tai suoraan rehtorille numeroon 040 5170
638.

”Aika moni asiakas on tullut haukkumaan.”
Näin toteavat Eläinklinikka
Tähden omistajat Anu
Kaistinen ja Marjatta
Tanninen. Jotkut ovat
puolestaan tulleet naukumaan, sihisemään, sähisemään, tvirt-tvirttaamaan –
ja mitä kaikkia tapoja niitä
onkaan, millä lemmikkieläimet itseään ilmaisevat.
Onneksi tuosta otsikon
haukkumisesta tässä tapauksessa vastaavat vain
koirat, ja nekin hyvin sopuisasti. Anu ja Marjatta
sen sijaan lausuvat vain positiivisia ajatuksia kertoillessaan uuden yrityksensä
alkutaipaleesta.
Molemmat ovat eläinlääkäreitä, ja Anulla on sen lisäksi myös ihan virallinen
ihmislääkärinkin koulutus.
He työskentelivät ensin
kymmenisen vuotta työtovereina muiden palveluksessa. Jossain vaiheessa alkoi jutusteluissa nousta
esiin ajatus omasta yrityksestä, ja kuluvan vuoden
alkupuolella se vihdoin
konkretisoitui.
Ensinhän piti luonnollisesti päättää alue, jossa yritys tulisi sijaitsemaan, ja
löytää sieltä vielä klinikan
tarpeisiin soveltuvat,
muunneltavat tilat. Ja mikäpäs sen sopivampi paikka kuin Kypärämäki. Rauhallinen kaupunginosa,
jonne on helppo tulla. Paikallisten kätevästi kävellen,
ja muiden sopivasti autoillen ilman paikoitusongelmia.
Kun vielä Kypärätie 19:n
kiinteistöstä löytyi juuri
tarkoitukseen sopiva paikka, oli Eläinklinikka Tähti
valmis avaamaan ovensa.
Yrittäjyyteenhän liittyy aina
se oma vapautensa, joskin
vastuu seuraa mukana siinä
sivussa. Mutta tärkeintä
Anulle ja Marjatalle oli ennen kaikkea tehdä paikasta

KUVA: LASSE SAVOLA

Kuvassa vasemmalta Ali Salaoudji, Salla-Mari Manninen, Anu Kaistinen ja Marjatta Tanninen.
Etualalla Alex-poika, joka tuli klinikalle näyttämään kipeytynyttä tassuaan.
heidän itsensä näköinen.
Pieni, viihtyisän kodikas,
palveleva paikka ihmisille
tuoda heille usein hyvinkin
rakkaat lemmikkinsä pitämään huolta hyvinvoinnistaan.
Yrittäjien mukaan heillä
hoidetaan kaikki isot koirat
ja sitä pienemmät lemmikit. Anu onkin niitä harvoja kaupunkimme eläinlääkäreitä, joka tuntee erinomaisesti myös matelijoiden
murheet. Mieleen jäävin
kokemus hänellä on uransa
varrelta se, kun piti aikanaan ns. letkuttaa 50-kiloinen pytonkäärme. Ummetus kun oli päässyt toista vaivaamaan. Silloin oli
oltava monta ihmistä pitämässä käärmettä suorana,
niin että Anu pystyi avaamaan sen suun leukapihdeillä ja työntämään nesteytysletkun pytonin sisälle.
Tähän kohtaan täytyy kirjoittajan todeta, että olen
itse raavas mies, ja silti
säpsähdän puolukkamet-

sässä jo pientä kiveltä livahtavaa sisiliskoakin. Vaatii omanlaistaan rohkeutta,
että edes pystyy toimimaan
eläinlääkärinä.
Kun lääkärissä potilasta
kehotetaan sanomaan vaikkapa aa, niin yleensähän
näin tapahtuukin, mutta
eläinten kanssa ei päästä
ihan yhtä helpolla. No, ehkä jotkut papukaijat saattaisivat totellakin. Kekseliäisyys onkin Anun ja
Marjatan mukaan ammattitaidon ohella eräs tärkeimmistä asioista, jotta tutkimustoimenpiteissä päästään edes alkuun. Ja luonnollisesti eläinrakkaus.
Hammaslääkärin ei esimerkiksi ole mikään erityinen pakko rakastaa ihmisten hampaita, mutta ilman
eläinrakkautta eläinlääkärin
työ olisi hyvin hankalaa.
Kyllä sen vaistoaa niin
eläin kuin eläimen omistajakin, kuinka tärkeä se hoitajalleen on, ja kuinka hyvää huolta siitä pidetään.
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Niin kliseiseltä kuin se
saattaa kuulostaakin, niin
kyllä eläinlääkärin ammatti
on molemmille kutsumustyö. Mutta koti onkin sitten rauhoitettu jo muille
askareille, sillä ympärivuorokautisena ei antoisintakaan työtä kukaan jaksaisi
pitkään tehdä.
Eläinhän ei tunnetusti itse
osaa tulla vastaanotolle
kertomaan mahdollisista
vaivoistaan, eli omistaja aina on mukana.
Tärkeintä onkin Anun ja
Marjatan mukaan se, että
osaa oikealla tavalla kuunnella omistajaa, poimia
kerronnasta sopivia vihjeitä, tehdä havaintoja, ja samalla tutkia lemmikkiä niin
silmin kuin herkin, tunnustelevin käsinkin. Usein diagnoosi syntyy jo näiden
asioiden yhteistyönä. Mutta kaiken kaikkiaan lieviä
salapoliisin vaistoja tarvitaan oikeiden johtopäätösten tekemiseksi.

Mikään ihmeiden tekijä
eläinlääkäri ei kuitenkaan
ole, vaikka usein lemmikin
omistajan odotukset ovatkin aika korkealla.
Kyllähän eläin on ihmisen
tavoin hyvin monimutkainen olio – autoista poiketen erityistä eläinkorjaamoa
ei vielä ole keksitty.
Tällaisia kuulumisia oli
siis yrittäjinä nuorilla, mutta eläinlääkäreinä kokeneilla Anulla ja Marjatalla. Toivotaan, että myös oman
asuinalueemme lemmikkien omistajat ottavat
paikan omakseen. Oli kyse
sitten kotieläimen yksit-

täisestä sairaudesta, vuositarkastuksesta, tai vaikkapa
koirahieronnasta, jota sitäkin klinikalta tarvittaessa
löytyy.
Tarkempia tietoja Eläinklinikka Tähdestä ja sen
palveluista löytyy yrityksen
kotisivuilta osoitteesta
www.elainklinikkatahti.fi.
Poiketkaapa tutustumassa!

Tällä mainoksella ilmainen
tutustuminen Killerin
ryhmäliikuntaan tai kuntosaliin.

Lasse Savola

Varaa paikkasi asiakaspalvelusta,
ryhmäkalenteri löytyy netistä:
www.killeriliikunta.fi
Killerin Liikuntakeskus
050-KILLERI (eli 5455 374)
Olemme avoinna myös kesäaikaan.

Petri Pykälämäki
0400-32 33 32
petri.pykalamaki@killerinliikunta.fi

KUVA: JUHA SALTEVO

”Ma Elän” -konsertin tarjonneet taiteilijat Laura Kivikoski ja Petri Vesa kukitettuina.
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KUVA: JUHA SALTEVO

”Oravannahasta Euroon” -näyttelyssä. Kokoelman omistaja Eero Aumanen esittelee vanhoja Suomen rahoja Sirke Saltevolle.

Kun treenaa paljon, kasvaa lihakset tosi isoiksi pateiksi ja silloin saa
vaimon tosi helpolla. Aleksi 6v.
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Nuoriso puhuttaa Kypärämäessä
Varttuneet jyväskyläläiset
muistavat vielä ajan, jolloin
kaupunkimme pahamaineisimmat lättähatut ja pahantekijät tulivat Kypärämäestä. Elettiin 1950- ja 60-lukua, jolloin jengikulttuuri
eli kukoistuskauttaan. Kypärämäen jengi herätti pelkoa ja pahennusta ympäri
kaupunkia.
Tänä päivänä ei puhuta
Kypärämäen jengistä, mutta rauhattomuudet ja ilkivallan tekijät ovat viime
aikoina järkyttäneet kaupunginosamme muuten
auvoisaa ilmapiiriä. Kenenkään henki ei liene ollut
vakavasti uhattuna, mutta
kotirauhaa on rikottu ja
omaisuutta tuhottu. Tilanne on paikoin kärjistynyt
niin, että virkavaltaa on
vaadittu apuun.
Asukasyhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa
oli Varpukadun asukkaita
esittämässä huoliaan yhä
voimistuvasta ilkivallasta.
Asukkaat ovat tunteneet
ongelman edessä voimattomuutta, kun yhteydenotot poliisiinkaan eivät ole

aiden ilta- ja yöretkiä.
Monet muistuttivat nuorisotilan ja –toiminnan
puutteesta. Seurakunnalla
on toimintaa, joka tarjoaa
osalle nuorista tekemistä
kerran viikossa. Kaupungin järjestämää toimintaa
on Keltinmäessä, jonne
Kypärämäen nuoriakin
osallistuu. Omaa kokoontumispaikkaa ja ainakin
kerran viikossa ohjattua
ja/tai valvottua toimintaa
kuitenkin kaivataan, ehdottomasti. Tämä tuli selvästi
esille myös nuorten keskuudessa tehdyssä kyselyssä viime syksynä.
Jonkinlaista valoa on näkyvissä, kun KTY:n toimitalo Erämiehenkadulla
saadaan kokonaisuudessaan käyttöön. Kaupungin
nuorisotoimi tukee pienellä
panoksella nuorisotyöntekijää, jonka Jyväskylän
Nuoriso- ja palveluasunnot
JNP ry on aikeissa järjestää
uusiin toimitiloihin. Toiminta alkanee syksyn tullen.
Alueyhteistyöryhmässä kaivattiin monipuolista toi-

tuoneet korjausta asiaan.
Aiheesta virisi vilkas keskustelu, jossa ei ainoastaan
kauhisteltu nuorison käyttäytymistä, vaan yritettiin
miettiä syitä ja keinoja tällaisten ilmiöiden torjumiseksi. Nuorisokysymys
nousi tärkeimmäksi asiaksi
keväällä myös aluetyöryhmässä, jossa alueen kaikki
keskeiset toimijat yhdessä
yrittävät parantaa kaupunginosamme asukkaiden
elinoloja ja viihtyvyyttä.
Yhteistyöryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, seuraavan kerran
elokuussa.
Eräät ovat panneet merkille, että iltaisin, varsinkin
viikonloppuina, ulkona
liikkuukin vain nuoriso.
Aikuiset ovat kotona tai
muissa turvallisissa sisätiloissa. Asukasyhdistyksen
kokouksessa esitettiin, että
aikuiset jalkautuisivat katupartiointiin esim. perjantaiiltaisin. Ja tietenkin ihmeteltiin taas sitä, miten vähän osa vanhemmista on
kiinnostunut ja seuraa jälkikasvunsa, 10-16 -vuoti-

mintaohjelmaa, jossa jokaisella toimijalla olisi oma
vastuualueensa. Sellaisen
rakentamista suunnitellaan
laajennetussa Kilpisen
koulun oppilashuoltotyöryhmän kokouksessa 7.9.
Mukaan on kutsuttu mm.
etsivän nuorisotyön, sosiaalitoimen, poliisin ja
seurakunnan edustajat.
Vastuuta ja tehtävää riittää siis kaikille. Pienilläkin
asioilla voi vaikuttaa. Löytyisiköhän esimerkiksi kesäksi pari vapaaehtoista vetämään jalkapallotoimintaa
(tai muita harrastusmuotoja) nuorille? Se tarkoittaisi perään katsomista ja pallosta huolehtimista, ei valmennusta. Asukasyhdistys
voi hankkia välineet.
Antero Mikonranta
ps. Köhniön Kanuunan
jalkapalloillat ovat avoimet
kaikille halukkaille maanantaisin ja torstaisin klo
18 Saihokadun saharalla,
vetäjänä Jaska Luoma.

VEIKKO ”VEKE” RUUHILAHTI
KIITTÄÄ
asukasyhdistystä lämpimästi hanuristin
toimien ja laulujen julkaisemisesta.
Kirjaa saa ostaa Erä-Kukasta
ja puheenjohtajalta 10€ hintaan.
Tuotto käytetään Veken tahdon
mukaisesti
asukkaiden virkistystoimintaan.
”VEIKKO RUUHILAHTI - MIES JA
MIEHEN LAULUT”
Toim. Juha Saltevo, Suvi RunonenVäinämö
ja Jukka Louhivuori
Julkaisija Kypärämäen-Köhniön
asukasyhdistys
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Veken kirjan ja Eero Aumasen näyttelyn juhlayleisöä Sotainvalidien sairaskodilla. Oikealla Veken vaimo Raija Ruuhilahti.

Sählystä tuli suosikki
Todella liikunnallisissa
merkeissä aloitettiin tämä
vuosi. Kypärämäki-Köhniö
-alueen asukkaita oli kiitettävä määrä meidän
omalla sählyvuorollamme
joka lauantai Killerin Liikuntakeskuksessa.
Mukana oli niin nuoria
kuin vanhempikin, ja joka
kerta saatiin täydet kentälliset. Vaihdot toimivat automaattisesti, ja vuoron pituus tunti oli myös riittävä
- hikiset pelit saatiin tuossa
ajassa syntymään. Pelaajat
alkoivat tuoda mukanaan
tummia ja vaaleita t-paitoja, ja näin saatiin kätevästi
yhtenäiset peliasut kentällisille.
Siinä sivussa ihan automaattisesti tavattiin uusia
ihmisiä sekä tutustuttiin
naapureihin ja muihin alueella asuviin henkilöihin.
Mikä sen hienompaa, kuin

tällainen harrastuksen
kautta tuleva mahdollisuus
kanssakäymiseen.
Asukasyhdistys haluaa
tarjota samaisen liikunnallisen hetken ja kunnon kohotuksen myös alkavana
syksynä, kunhan tämä kesä
ja sen mukanaan tuomat
ulkoilma-aktiviteetit on
vietetty.
Syksyn vuoro alkaa 1.8.2009 ja jatkuu 19.12.2009
asti. TERVETULOA pelailemaan joka lauantai klo
16.00 -17.00 Killerin liikuntakeskukseen!
Tiedustelut 0400–280
935 / Kauno
Mahdollisista muutoksista
löydät tietoja asukasyhdistyksen kotisivuilta
www.omapaikka.com

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

Kauno Välivaara
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K-Market Savela,
Vehkakatu 2
Auki joka päivä aamusta klo
24:ään.
Veikkausta, Fast-Foodia,
Pesua ja Bensaa.

”Kypärämäkikeskus” valmistunut
Erämiehenkadulla sijaitsevan KTY:n talon peruskorjaus on valmis ja uudet,
ajanmukaiset tilat ovat valmiina palvelemaan kaupunginosamme asukkaita.
Päiväkoti, pienkirjasto,
KTY:n kokoustilat, kukkakauppa, parturi ym. nostavat Kypärämäen palvelutasoa entistä korkeammalle tasolle. Pienkirjasto
on suunniteltu palvelemaan erityisesti lapsia ja
nuoria, mutta myös aikuisten kaunokirjallisuutta
löytyy hyllyistä. Mikäli kirjastosta ei löydy haluamiasi
kirjoja, voit tilata niitä pääkirjastosta tai muista Aal-

to-kirjastoista. Kirjasto on
auki maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14-19 ja perjantaisin klo 10-15. Tiloissa
on kaksi asiakastietokonetta, joista toisesta löytyy
m y ö s I n t e r n e t - y h t eys. Alueellemme on muuttanut viime vuosien aikana
suuri määrä lapsiperheitä,
ja erityisesti heille päiväkodin palvelut ovat tärkeitä. Päiväkodissa on tilat
neljälle lapsiryhmälle, joissa
on 1-6 -vuotiaita lapsia.
Jukka Louhivuori
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ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2009-2010
Pekka Halonen
Mauri Hintikka
Kari Kettunen
Erkki Matikainen
Antero Mikonranta, varapj.
Päivi Mäkinen
Arja Mönkkönen, siht.
Suvi Runonen-Väinämö
Juha Saltevo, pj.
Lasse Savola
Simo Suoja
Arja Toivanen, tal.hoit.
Kauno Välivaara
Pentti Räisänen

Köhniönkatu 57
Köhniönkatu 56
Keihäsmiehenkatu 3,
Saihokatu 4, as. 61
Koivukatu 19,
Salokatu 12
Rihlaperä 1,
Metsäkatu 12,
Permikatu 15,
Saihokatu 4 B 55,
Kahakatu 17,
Loukkukatu 43 C,
Kangaskatu 24,
Permikatu 16,

040 088 6932
0400 178 889
040 752 1102
040 583 7991
050 597 8970
044 328 6905
050 556 1496
040 575 4842
040 508 2653
050 352 1058
040 054 6190
050 325 6475
050 592 4609
050 300 4700

Lehden taitto: Johannes Peltonen
Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Konttisentie 8, PL 64, 40801 Vaajakoski
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Avoinna
Su-To 14-20
Pe-La 11-20

