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Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton Köhniö – Kyp-
ärämäki alueen paikallis-
yhdistys viettää tänä vuon-
na 10-vuotis juhlaa. Vaikka 
yhdistys on näinkin pit-
kään ollut yhtenä toimijana 
alueella, tulee vielä monelle 
yllätyksen tieto sen ole-
massa olosta. MLL on kai-
kille avoin kansalais-
järjestö, joka edistää lapsen 
ja lapsiperheen hyvinvoin-
tia, lapsuuden arvostusta ja 
näkyvyyttä Oma paikallis-
yhdistys toimii täysin va-
paaehtoisten voimin ja toi-
minta rahoitetaan jäsen-
maksui l la  ja  tuote-
myynnillä. 
  
Mannerheimin lastensuo-
jeluliitto haluaa olla omalta 
osaltaan parantamassa lap-
siperheiden asemaan asuin-
alueellamme. Jokaisella 
lapsella on oikeus hyvään, 
turvalliseen ja onnelliseen 
lapsuuteen. Oma paikal-
lisyhdistyksemme haluaa 
työskennellä tämän oikeu-
den toteuttamiseksi yhdes-
sä alueen muiden toimijoi-
den kanssa. 
 
Köhniö – Kypärämäki alu-

eella näkyvin toiminta 
muoto on ollut kerran vii-
kossa avoinna oleva per-
hekahvila. Perhekahvila on 
mitä mainioin paikka tu-
tustua alueen muihin lap-
siperheisiin vaihtaa ajatuk-
sia ja saada uusia ystäviä. 
Perhekahvilassa voi jakaa 
kokemuksia odotuksesta, 
äitiydestä, sen onnesta ja 
arjessa jaksamisesta. Perhe-
kahvila on syksystä 2007 
toiminut Keihäsmiehen-
katu 4 C:n kerhotilassa. 
Kahvila on auki tiistaisin 
klo 9.30 – 11.00.  Käykää 
rohkeasti tutustumassa toi-
mintaan. Mitä enemmän 
kävijöitä kahvilassa on, sitä 
monipuolisempaa toimin-

taa voimme kävijöiden toi-
veiden ja tarpeiden mu-
kaan järjestää. Jokainen kä-
vi voi omalla toiminnallaan 
luoda perhekahvilasta juuri 
sellaisen henkireiän arkeen 
kun itse toivoo.  Samassa 
tilassa pidetään myös äiti – 
iltoja. 
  
MLL:n kylämummi ja –
vaari toiminnan avulla py-
ritään lisäämään sukupol-
vien välistä vuorovaiku-
tusta. Kiireinen arki, muut-
toliike ja moninaiset per-
hemuodot johtavat siihen, 
että kaikilla lapsilla ei ole 
biologisia isovanhempi 
läsnä arjessa, toisaalta ak-
tiivisten ikäihmisten jouk-

ko kasvaa. Sukupolvien vä-
linen kanssa käyminen on 
mittaamaton rikkaus, jossa 
lapsi saa aikuisen ystävän 
aikaa, elämyksiä ja elä-
mänkokemusta joita vasten 
voi sitten peilata omaa elä-
määnsä. Lapset nauttii saa-
dessa kuunnella tarinoita 
menneistä ajoista. Isät ja 
äidit puolestaan saavat tu-
kea vanhemmuuteen ja 
saavat ehkä toisenlaista 
näkökulmaa asioihin. 
Mummien ja vaarien arki 
saa uutta merkitystä ja si-
sältöä. Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä. 
 
 
            (jatkuu sivulla 2) 
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MLL:n on mukana suun-
nittelemassa ja toivottavas-
ti myös toteuttamassa 
myös nuorille suunnattua 
toimintaa. Alueen muiden 
toimijoiden kanssa on alus-
tavasti keskusteltu mahdol-
l i suudesta  nuor i son-
kahvilan pyörittämiseen 

alueella edes muutamana 
iltana kuukaudessa.  
Yhdistys on omalta osal-
taan mukana Hyvä Joulu-
mieli keräyksessä, jossa jae-
taan 70 euron arvoisia lah-
jakortteja niitä tarvitseville 
perheille.  MLL:n Keski-
Suomen piiritoimisto va-
litsee lahjakorttien saajat 

hakemusten perusteella. 
Yhdistyksen kautta voi 
myös tilata Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton joulu-
kortteja niin omaan kuin 
yrityksen käyttöön ja tukea 
samalla omaa paikallis-
yhdistystä. 
  
 

Lisätietoja löytyy internet-
sivuilta  
w w w . m l l . f i / p a i k a l l i s-
yhdistykset ->Köhniö-
Kypärämäki. 
  
Mia Vaarakallio 
(puheenjohtaja) 

(jatkoa sivulta 1) 

Kypärämäen-Köhniön 
syksy on kulunut perin-
teisesti. Elokuussa oli 
Köhniön rantajuhlat, jossa 
ongittiin kaloja, heitettiin 
tikkaa, syötiin Marttojen 
mahtavia räiskäleitä  ja 
kuunneltiin Veke Ruuhi-
lahden ja Kari Mäkisen 
hanurilla ja Sini Louhi-
vuoren viulun säestämiä 
yhteislauluja.  Uutena oh-
jelmanumerona oli Afro-
musiikkia Suvi Runonen-
Väinämön ja poikien esit-
tämänä, joista nuorimpana 
rantajuhlaesiintyjänä aloitti 
Onni Väinämö, 2½- 
vuotta.  Myös Veera Palo-
mäki esitti kouluaikoinaan 
kauan sitten oppimansa 
laulelman Suomen kau-
pungeista. Veken omia sä-
vellyksiä laulettiin tänä 
vuonna julkaistusta kirja-
sesta, jota on saatavilla vie-
lä Erä-Kukasta tai allekir-
joittaneelta 10 € hintaan. 
Nuotti- ja elämänkertakir-
jaa on mennyt mukavasti 
kaupaksi,  ja toivotaan sen 
löytävän tiensä Pukin 
kontteihin.  
Asukasyhdistys on tarjon-
nut koko syksyn ajan jäse-
nilleen tunnin sählyvuoron 
lauantaina klo 16-17 Kille-

rin uudessa liikuntahallissa. 
Alkusyksystä sählääjiä oli 
vähän niukanlaisesti, mutta 
nyt säiden hämärtyessä 
pelaajia on ollut sopivasti. 
Voi olla, että asukasyhdis-
tys ei pysty yksin maksa-
maan koko kevätkauden 
vuoroa, mutta ehkä pelaaji-
en omaehtoinen rahallinen 
lisätuki vuoron ylläpitämi-
seksi mahdollistaa sählyn 
jatkumisen. Ilmoitamme 
ainakin nettisivuilla, heti 
kun talouslaskelmat ovat 
valmistuneet.   
Perinteinen teatteriretki 
tehtiin 28.11 Tampereelle 
katsomaan Alivuokralaista. 
Liput menivät kuin kuu-
mille kiville ja toivottavasti 
teatterinautinto tyydytti 
osanottajien kulttuuri-, lei-
voskakku- ja yhteisöl-
lisyyden nälkää. Tarkem-
mat arviot esityksestä toi-
saalla lehdessämme.  
Alueen terveyspalveluiden 
saatavuus vuonna 2010 on 
vähän huolestuttava. Kyl-
lön terveysasemalla on re-
monttia tehty jo pitkään. 
Keväällä alkavat vastaan-
ottotilojen kunnostukset. 
Väistötiloja ollaan etsi-
mässä alueemme kannalta 
hankalien yhteyksien pääs-

sä eli Kinkomaalta, jossa 
kaupungilla on käyttä-
mätöntä ”ilmaista” tilaa. 
Neuvotteluita käydään 
myös keskustassa parempi-
en liikenneyhteyksien pääs-
sä olevista tiloista. Re-
montti kestänee noin 2 
vuotta. Hammaspuoli on 3 
kuukautta kesällä 2010 jos-
sain väistötiloissa, mutta 
pidempi hammasväen 
poistuminen Kyllöstä on 
1,5-2 vuotta ja alkaa touko-
kuussa 2011 (Suun tervey-
denhuollon johtajan Pirk-
ko Paavolan kertomana). 
Olkaapa kuulolla, asioista 
ei ole vielä lopullista pää-
töstä, mutta toivomme 
valtuutettujemme ja mui-
den vaikuttajien olevan 
tässä asiassa aktiivia, jotta 
korvaava tila löytyy koh-
tuullisten yhteyksien pääs-
tä..   
”Jokaisen aikuisen tulisi 
kuu lua  a sukasyhd i s-
tykseen” otsikoi Helsingin 
Sanomat (21.09.2008) Mie-
lenterveyden keskusliiton 
toiminnanjohtaja Timo 
Peltovuoren ja Helsingin 
yhteisöllisyysprojektin ve-
täjän Mikko Virkamäen 
kirjoituksen. Heidän mie-
lestään syvenevä yksinäi-

syys johtaa sairauksiin ja 
epätoivoisiin tekoihin. Yh-
teisöllisyys voisi ratkaista 
ongelmia putkiremonteista 
vanhustenhoitoon. Heidän 
mielestään paras ja halvin 
lääke asuinalueiden ri-
kollisturvallisuuden paran-
tamiseen on asukkaiden 
yhteistyö. Jos asukkaat 
vaihtavat ajatuksia alueen 
ongelmista, voidaan moni 
turvakamera jättää osta-
matta ja vartija palkkaa-
matta. Ehkäpä meidänkin 
alueen rantarakenteet ovat 
pysyneet paremmassa kun-
nossa, kun asioista puhut-
tiin keväällä. Kiitos myös 
kaikille asukasyhdistyksen 
jäsenmaksun maksaneille, 
joita kuluvana vuonna oli 
enemmän kuin koskaan eli 
yhteensä 271 maksanutta 
taloutta. Hienoa. Tästä on 
hyvä jatkaa. 
Hyvää ja rauhallista joulun 
aikaa ja onnellista eloa ensi 
vuodelle 
 
t. Kypärämäen-Köhniön 
asukasyhdistyksen puolesta  
J u h a  S a l t e v o ,  p j 
  

Syksyn kuulumisia ja tulevia tapahtumia 

”Alvaa mummi, miksi on niin kiva tulla mummilaan? Kun sinä annat aina 
kaikki peliksi!”  Eerika, 4v. 
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Elli Minkkinen vietti 101-
vuotispäiviään 3.12. Kor-
keasta iästään huolimatta 
hän asuu Saihon kodissaan 
yksin. Päivittäisistä aska-
reista hän suoriutuu hyvin, 
tosin poika ja miniä avus-
tavat siivouksissa ja ras-
kaammissa tehtävissä. 
Suurta suruakin on hänen 
elämässään ollut, kun on 
menettänyt miehensä ja 
kolme lastaan. 
Lapsenlapsia on yksi.  
Kysymykseen pitkän iän 
salaisuudesta on vastaus. 
- En tiedä siihen salaisuut-
ta, työtä on pitänyt tehdä 
lapsesta saakka. 
Pitkän elämän muistoja 
hän kertoo naurahdellen ja 
välillä silmiään pyyhkien. 
- 10-vuotiaana, isän kuol-
tua, jouduin lähtemään 

työhön maataloon hoita-
maan lapsia ja tekemään 
kotitöitä. Koulua en ole 
käynyt päivääkään. Luke-
maan ja kirjoittamaan opin 

äidin ja koulua käyvien 
lasten opetuksilla. 
- Jouluna tehtiin kuusen 
koristeeksi karamelleja. 
Paperiin käärittiin peru-

nansiivuja. Naapurin poika 
otti niitä kuusesta, lieneepä 
pettynyt avatessaan ne pa-
perista, Elli muistelee. 
Työpaikoista on mieles-
sä  Kanavuoren sekä Raut-
pohjan tehdas sotakor-
vausten tekoaikana. 
Silloin töitä tehtiin 12 tun-
tia joka päivä. Niin kiire oli 
ettei jouluksikaan töitä kes-
keytetty. 
  
Saihokadulle Elli Mink-
kinen muutti vuonna 1970. 
Nykyiseen asuntoonsa hän 
on hyvin tyytyväinen. Eri-
tyisen mieleinen on par-
veke, jossa kesän aurin-
koisina päivinä on mukava 
keinutella ja tuleepa otettua 
joskus iltapäiväunetkin, 
hän kertoo. 
   

Köhniön vanhin täytti 101 vuotta   

KUVA: ERKKI MATIKAINEN 

Elli Minkkinen joulunodotustunnelmissa. Edessä 102. joulu!  

Kyseinen esitys oli kohtee-
na 28.11.2009 asukasyhdis-
tyksen kulttuurimatkalla 
Tampereen Teatteriin. Kai-
kille saaduille 50 lipulle il-
maantui käyttäjä. Niinpä 
lähdimme hieman harmaan 
kosteassa syyssäässä Sai-
hon edestä kohti Tampe-
retta.  
Katsottava näytelmä  on 
TT:n teatterin historian 
toiseksi suosituin ja sillä on 
seitsemäs ja samalla vii-
meinen näytäntökausi me-
nossa täysille katsomoille. 
Esityksen alkutilanteessa 
on suuri ja arvokas vuokra-
huoneisto, jossa asuvat 
seesteisesti hyönteistutkija 
Pauli Bergström (Kake 
Aunesneva) ja munuaiski-
rurgi Lauri Mustonen
(Heikki Kinnunen) va-
kaasti päättäneinä elää lop-
puelämä ilman naisia, eikä 
pikkuhousupyykkiä asun-
nossa pestä. Rauha häiriin-
tyi yllättäen, kun vanha 
vuokraemäntä antaa asun-
non ennakkoperintönä su-

vun viimeiselle miespuoli-
selle jäsenelle. Tämä huo-
maa heti vuokran jälkeen-
jääneisyyden ja päättää 
muutaman sadan prosentin 
vuokrankorotuksesta. 
Tästä seuraa tarve ottaa 
kustannusten jakajaksi 
ALIVUOKRALAINEN. 
Alivuokralaisesta alkaa ta-
pahtumien vyöry, joka pol-

veili uskomattoman monin 
sketsityyppisin koukeroin 
hieman hentoisen suuntaa 
antavan juonen ympärillä. 
Kohtaukset saivat usein 
hauskuudellaan yleisön 
spontaanit aplodit esityk-
sen aikana. 
Lopputilanteessa rauha pa-
lasi asuntoon, muuttuneet 
olivat niin mielet kuin ym-

päristökin. Lisäksi asukkaat 
olivat lisääntyneet, kun 
vanha vuokraemäntä Lydia 
Molotova (Tuija Erna-
mo) ja stylisti Carl-Robert 
Christian Palmberg (Heik-
ki Hela) asettuivat sinne. 
Kummelilaisten käsikirjoit-
tajien takia voi ymmärtää 
tapahtumien mielikuvituk-
selliset kuviot ja hauskuu-
den, jonka erinomaiset ja 
ilmeikkäät näyttelijät to-
teuttivat. Nämä yhdessä 
loivat mieleenpainuvan 
mukavan ja viihdyttävän 
teatterikokemuksen.  
Kiitokset kaikille mukana 
olleille kulttuuriaktiiveille 
asukkaille ja erityiskiitos 
Arja Toivaselle 50 lipun 
peruutuserään tarttumises-
ta, lippupalvelusta ja kahvi-
j ä r j e s t e l y i s t ä .   
  
Uutta retkeä odottaen 
                                          
teatterikriitikkoharjoittelija 
Pentti Räisänen  

Tampereella tavattiin Alivuokralainen 

KUVA: JUHA SALTEVO 

Tyytyväisiä kulttuurimatkalaisia Tampereen talvisissa teatterimaise-
missa. 
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Rakentaminen Kypärä-
mäen keskustassa jatkuu. 
Noin vuosi sitten valmis-
tunut saneeraus- ja laa-
jennushanke Kypärämäen 
Työväenyhdistyksen toimi-
talossa, jossa ovat mm. kir-

jasto ja päiväkoti, on saa-
nut jatkoa viereiselle tontil-
le sijoittuvalla uudisraken-
nuksella.   
Uuden rakennuksen, joka 
siis tulee Erämiehenkadun 
ja Kypärätien risteykseen, 

rakennuttaa Jyväskylän 
Nuoriso- ja Palveluasunnot 
(JNP) ry. Yhdistys on laa-
jentanut toimialaansa entis-
estä nuorisolle tarkoitet-
tujen vuokra-asuntojen ra-
kentamisesta myös seniori-

kansalaisille suunnattuihin 
palveluihin. 
Nyt rakennettava ARA-
kohde käsittää 25 asuntoa, 
lähinnä vanhuksille, mutta 
muutama asunto voidaan 
osoittaa myös muille. Ta-
losta tulee viisikerroksinen 
ja se valmistuu ensi syk-
syyn mennessä.  
Uusi kohde sopii hyvin 
Erämiehenkatu 6:ssa si-
jaitsevan KTY:n talon vie-
reen, sanoo monipuolinen 
vaikuttaja ja aktivisti, 
JNP:n puheenjohtaja Pert-
ti Reinikainen. Asukkaille 
voidaan järjestää päivä-
keskustoimintaa ja saada 
muutenkin vuorovaikutus-
ta talon tarjoamien palve-
lujen kanssa. Synergiaetuja 
syntyy varmasti, uskoo 
Reinikainen. KTY:n talo 
tarjoaa nyt aikaisempaa pa-
remmat mahdollisuudet 
erilaiseen toimintaan. Lii-
ketiloistakin kaikki on nyt 
vuokrattu, uuteen taloon 
niitä ei ole suunniteltu, ker-
too Reinikainen, joka on 
myös KTY:n puheen-
johtaja.          
                                   
Antero Mikonranta    

Senioriasuntoja Kypärämäen keskustaan   

PERMANENTTI TARJOUS! 
 

PERMANENTTI+LEIKKAUS LYHYET 54€ (72€) ELINA 
MUUT ELINAN TYÖT –20% 

TARJOUS TAMMIKUUN LOPPUUN 2010 
 

HYVÄÄ JOULUA JA VALKEAA TALVEA! 
 

T: TIMO JA ELINA 
 

PARTURI KAMPAAMO TIMO 
 

PAJATIE 8 P.014-616 604 

KUVA: JUHA SALTEVO Kohta saa tämäkin kadunkulma aivan uuden ilmeen. 

Hiuskulma 
Armi Peltonen 

Erämiehenkatu 17 
VauVauvan talo 

Puh. 254 831 
 

KOKO PERHEEN PARTURI-
KAMPAAMO 
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Liity Kypärämäen-Köhniön  
asukasyhdistys ry:n jäseneksi!  

 
 

Jäsenmaksu vuodelta 2009: 
10€/talous 

 5€/opiskelijat ja eläkeläiset. 
  

Tilinumero:  
SAMPO 800014-1307294 

 
Kotisivut: 

www.omapaikka.com 

Jyväskylän Asukkaiden 
Paikallisagenda ry eli JAPA 
koordinoi Ruokaa läheltä- 
hanketta, jonka tarkoituk-
sena on edistää Jyvässeu-
dun alueella luomu- ja lähi-
tuotteiden käyttöä ja saa-
tavuutta sekä tuottajien ja 
kuluttajien välistä yhteis-
työtä. Hankkeen aikana 
Jyvässeudulle perustetaan 
lähiruokapiirejä, joista en-
simmäinen käynnistyi elo-
kuussa Tikkakoskella. Asu-
kasyhdistys on selvittänyt 
mahdollisuutta perustaa 
lähiruokapiiri myös Ky-
pärämäen ja Köhniön alu-
eelle. Lähiruokapiirin kaut-
ta kaikki kiinnostuneet lä-

hialueen asukkaat voivat ti-
lata tuotteita suoraan lähi-
seudun tuottajilta noin ker-
ran kuukaudessa. Lähiruo-
kapiirin valikoima vaihtelee 
tuotteiden saatavuuden ja 
tilaajien kiinnostuksen mu-
kaan. Piirin kautta voi tilata 
mm. kauden vihanneksia ja 
kasviksia, leipätuotteita, 
jauhoja ja muita kuivatuot-
teita.  
Lähiruokapiirin tarkoi-
tuksena ei ole tuottaa voit-
toa, vaan välittää tuoretta, 
terveellistä ja puhdasta lä-
hiruokaa asukkaille ilman 
ylimääräisiä välikäsiä. Lä-
hiruoka edistää kestävää 
kehitystä, sillä lähellä tuo-

tettujen elintarvikkeiden 
suosiminen on myös ym-
päristöteko. Koska kulje-
tusmatkat ovat lyhyitä, 
myös elintarvikkeiden pak-
kauskustannuksissa syntyy 
säästöjä. Ostamalla lähi-
ruokaa tuetaan paikallisia 
tuottajia ja pidetään eurot 
omassa maakunnassa.  
Asukasyhdistys järjestää 
aiheesta kaikille kiinnos-
tuneille avoimen yleisö-
tilaisuuden 12.01.2010 
klo 18 Saihotuvalla (Sai-
hokatu 4) yhteistyössä 
JAPA:n kanssa. JAPA:n 
edustaja tulee kertomaan 
lähiruokapiirin toiminnasta 
ja pyrimme tilaisuuden 

avulla kartoittamaan, löy-
tyykö alueeltamme riittä-
västi kiinnostuneita lähi-
ruokapiirin toiminnasta.   
Ruokapiiri pyörii vapaa-
ehtoisten voimin. Talkoo-
laisten apua tarvitaan mm. 
tuotteiden jakamisessa ti-
laajille. Jos olet kiinnos-
tunut toimimaan vapaaeh-
toisena, ota yhteyttä alle-
kirjoittaneeseen. Ediste-
tään yhdessä alueemme hy-
vinvointia!  
 
Lisätietoja: www.japary.fi/
lahiruoka  
Suvi Runonen-Väinämö 
suvi.runonen@jyu.fi 
040 5754842 

Lähiruokapiiri Kypärämäen ja Köhniön alueelle?   

Vertti, 5v., pelasi jalkapalloa 
mummin kanssa, ja mummi oli 

maalissa. ”Mummi, sä oot 
kyllä hyvä mokke, ku sä täy-

tät koko maalin!”   
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Terveiset Kypärämäen päiväkodista   
Uusista tiloista nauttien 
vietämme Kypärämäen 
päiväkodin 50 v. taipaleen 
juhlavuotta työn ja eri-
laisten tapahtumien mer-
keissä. 
Ulkoilualueemme kunnos-
tettiin rakentamisen jäljiltä 
kesällä. Syksyn puuhat ovat 
vaihtuneet talven leik-
keihin. Kivasti löytyi liu-
kumäki ja ulkoleikit lumes-
sa ovat lasten mieleen. 
Sisätiloissa monipuolinen 
salimme on ollut ahkerassa 
käytössä. Siellä on järjes-

tetty myös alueen asuk-
kaille mahdollisuuksia osal-
listua mm. Minikinon esi-
tyksiin ja kerhotoimintaan, 
jota on järjestetty kolman-
nen sektorin toimesta. 
Yhteistyöstä kirjaston 
kanssa olemme iloisia, har-
valla päiväkodilla on kirjas-
to samassa rakennuksessa. 
Kaupungin järjestämä  ker-
hotoiminta, kolmena aa-
mupäivänä viikossa, on 
käynnistynyt syksyn aikana 
ja kerhoryhmät ovat lähes 
täysiä. 

Päiväkotimme on ollut 
suosittu. Se tarkoittaa my-
ös sitä, että kaikki meille 
hoitopaikkaa hakeneet ei-
vät ole mahtuneet tänne. 
Jonossamme on edelleen 
niitä perheitä, jotka odott-
avat siirtoa toisesta hoito-
paikasta. Vuodenvaihteessa 
on myös useita uusia päi-
vähoidon tarvitsijoita 
odottamassa tietoa hoito-
paikasta. Toivon ymmär-
rystä, kun teille mahdol-
lisesti tarjotaan jotain muu-
ta vaihtoehtoa kuin Kypä-

rämäen päiväkoti. 
Päiväkotimme toivottaa 
kaikille alueen asukkaille 
mukavaa talven alkua ja 
jännittävää joulunodo-
tusta.  
 
Yhteistyöterveisin Liisa 
Salminen, päiväkodin joh-
taja  

HAMMASLÄÄKÄRI 

ROIL  MONIPUOLINEN  HUOLTOASEMA 

LÄHELLÄSI  

ROLS-hamburilaiset ja 

maittavat Ala Carte ateriat joka päivä 

lounas arkisin 10.30-14.30 

Elintarvikkeet mukaan elintarvike pisteestä  

VEIKKAUS-pisteestä  myös kimppa LOTOT  

AUTOSI  hohtavan  puhtaaksi parhaimmilla 

pesumenetelmillä myös alustahuuhtelu. 

Pidä autosi uuden veroisena 

                  TEBOIL:n  autokemikaaleilla 

Tällä  kupongilla Kristallipesu 

15€ (norm.20€) tammikuun loppuun asti 

Huollamme AUTOSI  ammattitaidolla 

puh.014-3381900 huolto 014-3381920 

          KUKKUMÄEN    T E B O I L 

          huoltaa autoja ja ihmisiä 
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KOULULAISTEN OMAT JOULUSIVUT 
 
 

Annan ja Ampun Pipartaikina resepti 
    

0,5 dl siirappia  
0,5 tl kanelia  

0,5 tl inkivääriä  
0,5 tl neilikkaa  

0,5 tl pormeranssinkuorta  
1 dl sokeria  
125 g voita  
1 kananmuna  

0,3 tl suolaa ja 1 tl soodaa 
3-3,5 dl vehnäjauhoja  
                        

1. Mittaa kattilaan siirappi, kaneli, inkivääri, neilikka, pomeranssinkuori, sokeri ja voi. Kiehauta ainekset. 
Siirrä kattila liedeltä jäähtymään, esimerkiksi kylmään veteen. Kun seos on jäähtynyt, vatkaa se vaaleaksi 

vaahdoksi. Sähkövatkain on vaahdottamiseen hyvä, sillä muuten vatkaaminen vaatii kärsivällisyyttä.  
2. Lisää kananmuna voimakkaasti vatkaten. Sekoita vehnäjauhoihin ripaus suolaa ja sooda. Lisää taikinaan.  

3. Anna taikinan maustua ja kiinteytyä jääkaapissa seuraavaan päivään.  
4. Ota taikinasta pala kerrallaan, pyörittele se ensin käsissä pehmeäksi palloksi, litistä jauhotetulle pöy-
dälle ja kauli kevyesti ohueksi levyksi. Huiskauta välillä vähän jauhoja taikinan alle ja kaulimeen, ettei tai-

kina tartu pöytään. Jos taikina pehmenee liikaa, laita se hetkeksi jääkaappiin.  
5. Taikinasta tulee noin 4 pellillistä piparkakkuja. Laita samankokoiset piparit samalle pellille leivinpaperin 

päälle. Paista noin 185 asteessa noin 7 minuuttia. 
                               

MUISTA ETTÄ TAIKINA ON LIIAN HAURASTA 
PIPARKAKKUTALON TEKEMISEEN! 

 
Jouluperinteitä 

 
Me aina päivää ennen joulua kutsutaan sukulaiset kylään tai me mennään niille. 

Me syödään paljon kinkkua,kaikenlaisia laatikoita ja juodaan glögiä ja saadaan lahjoja. 
Alex H  

 
Jouluna on tavallista mennä laskemaan pulkka mäkeä. Jouluna on tavallista koristella kuusi. JOULU RUOKIA 
ON: porkkanalaatikko,lanttulaatikko,kinkku ja joulusalaatti. Jouluna käydään pilkillä. Jouluna lauletaan ta-
vallisia joululauluja. Jouluna on tavallista saada lahjoja. Jouluna pitäisi olla kiltti. Jouluna tulee myyntiin 

joulutavaroita. Jouluna juodaan glökiä. Jouluna on kaupoissa paljon ruuhkaa. Jouluna on myös tapana käydä 
haudalla. Kaikki ei vietä välttämättä joulua. Hyvää joulun odottamista! 

  Sanni S ja Sanni T 
 

Vinkkejä  joululoman viettoon  
1.Pilkkiminen on kivaa mukava harrastus koska voi saada kaloja.  

2.Hiihtäminen on hyvää kuntoilua ja erittäin hauskaa!  
3.Elä koko joulua vietä  tietokoneen ääressä!  

4.Ylös,ulos ja lenkille! 
Samuel S 
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☺Askartele kartiotonttu☺ 
 
 

Tässä helppo askartelu vaikka lahjaksi tai koristeeksi.  Tarvitset vain kartonkia, lankaa, helmiä, kyniä ja 
halutessasi villaa tms. 

1. Leikkaa punaisesta kartongista läpileikkaukseltaan yli 20cm kokoinen ympyrä. 
2. Merkkaa keskikohta ja leikkaa siitä reunaan viilto. 

3. Muotoile sopivaksi kartioksi. 
4. Piirrä lakki ja kasvot. 

5. Liimaa hiukset langasta. Jos tonttusi on poika, voi sille liimata myös parran esim. villasta tai pumpulista. 
6. Neulo tai virkkaa tontulle kaulaliina. 

7. Liimaa kartion sisäpuolelle langanpätkät jaloiksi ja solmi niihin helmet. 
Nyt tonttusi on valmis vaikka paketoitavaksi! 

Vinkki!: Jos tonttu tulee lahjaksi, kääri se itse koristeltuun paperiin.  
Tekijä: Ayla Kocabiyik 6lk 

 
 
 

 

JOULURISTIKKO 
 

 
1.Leivotaan usein jouluna ja on tähden muotoinen 
keskelle pistetään hilloa. 
2.Jotkut ihmiset pitävät tätä punaista lakkia. 
3.Koristellaan jouluksi. 
4.Juodaan jouluna kuumana. 
5.Ripustetaan kuusen oksaan. 
6.Leivotaan jouluna ruskeasta taikinasta         
7.Letillinen tonttu joka laittaa pukille ja tontuille 
ruokaa. 
8.Yksi joulupöydän antimista. (lihaa) 
9.Yksi luukku avataan jokaisena päivän josta tulee 
kuva. 
10.Kulkuneuvo jolla pukki tulee.    
11.Tulee käymään jouluaattona.     
            Tekijät:Nita Hotti ja Anu Rajala.  
 

 
 

Jouluvitsejä 
 

Miksi tonttu otti tikapuut kouluun?   
Koska hän aikoi kiivetä yläasteelle.  

HA HA HAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Leevi T ja Veeti H  

 
Miksi  joulupukki asuu korvatunturilla eikä pohjoisnavalla? 

Porot eivät voi syödä pää alaspäin! 
Olli H 
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       Piritan Tietovisa 
 

  1. Mitä jouluna usein juodaan?    5. Kuka on joulumuori? 
   a) kahvia         a) Joulupukin serkku 
   b) limsaa         b) Joulupukin sisar 
   b) glögiä         c) Joulupukin vaimo 
 
  2. Kuka tulee perinteisesti jouluna käymään? 6. Mitä jouluna usein syödään? 
   a) joulukili        a) jäätelöä 
   b) joulupukki        b) kinkkua 
   c) jouluvuohi        c) maissia 
 
  3. Mikä puu koristellaan jouluksi?    7. Mikä kuuluu jouluun? 
   a) joulukuusi        a) uimahalli 
   b) jouluhonka        b) sauna 
   c) jouluraita        c) telttaretki 
 
  4. Mitä jouluna annetaan?     8. Mistä joulupukki tulee? 
   a) lahjoja         a) savupiipusta tai ovesta 
   b) kiviä         b) ikkunasta 
   c) sudenpentuja        c) kattoluukusta 

 
            Vastaukset: 1c,2b,3a,4a,5c,7b,8a  

Jouluarvoituksia 
 
   Arvoitus 1         Arvoitus 2    
   
  Mikä on punainen ja sen nimi alkaa t:llä?    Missä joulupukki asuu? 
  a) JouluPukki        a) Helsingissä 
  b) Taneli Tonttu         b) Lapissa     
  c) Elli Tonttu         c) Amerikassa 
  
            Vilma H ja Vilma-Lotta K 

Joulutarinoita 
 

Joulupukki ja lihava poro  
Joulupukki oli saanut lahjan, joka oli poro joka oli lihava. Pukki oli harmissaan kun poro ei edes osannut len-

tää. Mutta sitten pukki keksi hän laittaa poron laihdutuskuurille ja nyt se alkaa. 
1 syö terveellisesti, 2 kuntoile, vinkki: ota tavoite, 
3 elä jää sohvaperunaksi, vinkki: pelaa tietty aika. 

Ja nyt on poro laihenpi.   
Panu T 

  
    JOULUPUKIN MATKAHUOLET  

Oli jouluaatto. Joulupukin porot eivät suostuneet lähtemään lahjakierrokselle. 
Eivätkä joulupukin kolibrit jaksaneet kantaa lahjoja. Joulupukki lähti läheiselle 
mökille. Siellä asui vanha ukko, joka oli tosi saita. Joulupukki pyysi junarahaa, 

mutta ukko ei antanut. - Voin antaa sinulle rahaa, jos annat yhden lahjan minulle. 
 Joulupukki lähti suunnattoman lahjavuoren kanssa kohti Jyväskylää. Vihdoin hän oli perillä. Englannissa hän 

jakoi viimeisen lahjan. Ja joulupukki kävi antamassa ukolle 
lahjan. Ja lähti kotiin. 

Venla S 
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Mintun, Ellan ja Olgan joulutesti 
 
 

KUKA JOULUHAHMO OLET? 
 

 1.Lempi joulu herkkusi? 2.Minkä lahjan avaat ensin? 3. Mitä teet joulu aamuna ensin? 
 a) pipari     a) värikkään   a) avaat joulukalenterin 
 b) puuro     b) muodokkaan   b) menet syömään 
 c) omena     c) ison    c) heräät mutta jäät loikoilemaan 
 d) joulutorttu    d) pienen    d) menet lämpimän tulen ääreen 
 e) lanttu laatikko   e) se mikä jää jäljelle  e) keität puuron 
 
 4. Mitä toivot joululahjaksi? 5. Mieluisin joululaulu?  6. Mikä on parasta joulukuusessa? 
 a) uutta lakkia    a) tipe, tipe, tip, tap.. a) koriste pallot   
 b) paljon herkkuja   b) Petteri Punakuono    b) tonttu koristeet 
 c) uusi kello   c) en pidä musiikista    c) kuusen väristä 
 d) uuden talon     d) joulu puu         d) kuusen alla olevat lahjat 
 e) mieluiten kattilan.   e) porsaita äidin   e) joulu tähdestä 
    
 7. Odotatko talvea?  
 a) kyllä, koska talvisin voi käydä avannossa.  
 b) kyllä, sillä jouluna saa jakaa lahjoja  
 c) en, sillä talvisin on paljon töitä.  
 d) kyllä, sillä jouluisin minusta lähtee hyvä tuoksu. 
 e) kyllä, talvisin odotan joulua, ja lahjoja on mukava paketoida.  
  
  Eniten A–vastauksia      Eniten B-vastauksia    
 Olet tonttu, joka pitää joulu lauluista ja   Olet mukavan ”muodokas ihminen josta  
 muista joulun perinteistä.      jokainen pitää. Saatat syödä puuroa päi- 
 Olet räväkkä persoona.      vässä kerran tai pari. Pidät joulusta, ja 
 ”Tuloksena tonttu”       toivoisit sen olevan jo. 
          ”Tuloksena joulupukki” 
 
   
  Eniten C-vastauksia      Eniten D-vastauksia   
 Olet jouluisilla heinäpaaleilla     Jouluaamuisin avaisit mielelläsi pienimmän 
 nukkuva ihminen.       Lahjan jonka löydät. Viihdyt myös paljon 
 Pidät tuoreista tuoksuista,      lämpimän takka-tulen ääressä. Ei olisi 
 joita voisit vaikka vähän napostellakkin.    myöskään liikaa pyydetty, jos saisit syö- 
 ”tuloksena poro”       dä piparkakku talon jouluaattona. 
           ”tuloksena pipari ukko” 
  Eniten E- vastauksia  
 Olet rauhallinen persoona,  
 ja viihdyt paljon keittiössä kokkailemassa.  
 Olet hyvin joustava, etkä välitä, vaikka  
 kaikki ei olisi sinulle aina parhaimmasta päästä. 
 ”tuloksena joulupukin muori” 

 
 

 

JATKUU SEURAAVASSA LEHDESSÄ 
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Nuoret sitä  ja nuoret tätä.  
Entä  sitten? 
 
Päivittelyn sijaan asuin-
alueellamme yritetään teh-
dä muutakin. Nuorison 
käyttäytymisessä  on aina 
aaltoliikettä, tohinaa ja tö-
rinää on aina kun lapset 
kasvavat aikuisiksi. Kuiten-
kin tiedossa on myös va-
kavia asioita joihin on ollut 
syytä puuttua laajemmalla 
rintamalla.  
Alueen yläkoulussa Kilpi-
sessä  on iso huoli nuorten 
tilanteesta; mm. imppaa-
minen on nostanut pää-
tään. Siitä ei ole tietoa, 
minkä alueen nuorista on 
kyse – nuorten liikkuvuus 
on suurta. Vanhemmat nä-
yttävät joka tapauksessa 
olevan tietämättömiä tilan-
teesta.   
 
Tiivistetään nuoriso-
toimen ja koulujen yh-
teistyötä 
 
Alueellamme toimiva 
asuinaluetyöryhmä ko-

koontui syyskuussa yhdes-
sä Kilpisenkoulun oppilas-
huoltotyöryhmän kanssa 
pohtimaan, mitä voisimme 
yhdessä tehdä asioiden ko-
hentamiseksi. Käytettävissä 
ei ole kovin runsaita re-
sursseja, mutta ainakin 
nuorisotoimen ja koulujen 
yhteistyötä voidaan tiivis-
tää.   
 
Vanhempain illat 
 
Käytännössä Synkkiksen ja 
nuorisotyön väki jalkautuu 
jatkossa yläkoulun van-
hempainiltoihin keskuste-
lemaan vanhempien kanssa 
tilanteesta. Synkkis on en-
naltaehkäisevää lastensuo-
jelutyötä joka liikkuu per-
jantaisin läntisellä alueella. 
Tietoa olemassa olevasta 
nuorisotoiminnasta ja nuo-
risoon liittyvistä asioista le-
vitetään myös alakouluun; 
aloitetaan vanhempien 
suuntaan yhteistyö lasten 
ollessa pieniä. Kypärämäen 
koulun rehtori Timo 

Knuuttila vie tätä asiaa 
eteenpäin.   
 
Vapaaehtoistoimintaa ja 
tietojen päivitystä 
 
Vapaaehtoistoimintaan py-
ritään kouluttamaan alueen 
aikuisia ja nuoria. Vanhem-
painilloissa tarjotaan aikui-
selle osallistumisen paik-
koja, kanavia olla mukana 
nuorten arjessa. Haluai-
sitko sinä esimerkiksi olla 
yhden illan kuukaudessa 
nuor isot i la l la  vapaa-
ehtoisena? Lisäksi koulujen 
sivuilta on nyt olemassa 
linkki nuorisotoimen si-
vuille, missä ovat ajan-
tasaiset tiedot tarjolla ole-
vasta nuorisotoiminnasta ja 
tuesta.   
 
Nuorisotila puuttuu 
edelleen 
 
Syksyllä 2008 tehdyn ky-
selyn mukaan Kypärämäen 
alueen nuoret (vastauksia 
55) toivovat eniten nuo-

risotilaa lähelle kotia 
(15) sekä kerhoja tai 
jatkuvaa järjestettyä 
toimintaa (11). Seu-
raavaksi eniten toi-

vottiin konsertteja ja keik-
koja. Nuorisotilaa on alu-
eella kaivattu kipeästi jo 
kauan. Tässä katseet ja toi-
veet kohdistuvat KTY:n 
suuntaan, jolla on suun-
nitelmissa nuorisotyön 
aloittaminen omissa ti-
loissaan. Sitä ennen alueen 
nuoriso liikkuu Keltin-
mäen nuorisotilalla.  
Kypärämäen asuinalue-
työryhmän toiminta on osa 
Jyväskylän kaupungin 
Kansalaisten osallisuuden 
ja vaikutusmahdollisuuk-
sien edistämishanketta. 
Kypärämäessä toimii mo-
nitoimijainen porukka, jos-
sa on mukana mm. koulun, 
järjestöjen, seurakunnan, 
päiväkodin, kirjaston, koti-
talousoppilaitoksen, asu-
kasyhdistyksen ym. edus-
tajia sekä alueen asukkaita. 
Työryhmän puheenjohta-
jana toimii Sosiaali- ja ter-
veysturvan keskusliiton ke-
hittämispäällikkö Anne 
Astikainen. Työryhmä on 
avoin, ja siitä voi kysyä li-
sätietoja tai ilmoittautua 
toimintaan mukaan: an-
ne.astikainen@stkl.fi.   

On siellä eskarissa yksi tyttö, 
jonka kanssa voisi men-

nä naimisiin. Mutta ei kai 
tässä  oikeestaan mikään kiire 

ole.  Aleksi, 6v.   
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Äidille ja Pienokaiselle 
Poikkesin jututtamassa 
Kantoliina- ja kestovaippa-
kauppa VauVauva:n perus-
tajaa Elinaa. Tällaisia aja-
tuksia hänellä oli vielä kes-
keneräisen liiketilan järjes-
telykiireiden ohessa.    
 
Kerro yrityksestäsi, mi-
tä  myyt ja pieni histo-
riikki? 
 
VauVauva on perustettu 
maaliskuussa 2007. Ajatus 
kestovaippojen ja kantolii-
nojen myymiseen lähti o-
mista positiivisista koke-
muksista. Käytimme silloin 
vajaan vuoden ikäisel-
lä  esikoisellamme kesto-
vaippoja ja myös kantoliina 
oli jokapäiväisessä käytös-
sä. Alusta alkaen yrityksellä 
on ollut verkkokauppa ja 
valikoimaan pääsi tutustu-
maan keskustassa asues-
samme kotipuodissa. Toi-
minta on laajentunut koko 
ajan ja valikoima on kasva-
nut muun muassa puule-
luihin ja lastenvaatteisiin.  
 
Koska olet avannut puo-
din Kypärämäkeen? 
 
Kypärämäen puoti on 
avattu joulukuussa 2008 
samaan aikaan kun itsekin 
muutimme tänne. Fyysi-
selle puodille oli pakottava 
tarve, sillä silloinen asun-
tomme alkoi muuttua ko-
dista yrityksen tiloiksi. Tä-
mä ratkaisu tuntui kaikin 
puolin sopivalta: yritys saisi 
kaipaamansa oman tilan ja 
myös kasvava perheemme 
lisää neliöitä.  
 
Miten asiakkaat ovat 
löytäneet kaupan? Olet-

ko itse tyytyväinen? Mil-
laista palautetta olet saa-
nut? 
 
Palaute on ollut pelkästään 
positiivista ja olen itsekin 
tyytyväinen. Paikka puodil-
le on hyvä, sillä yhteydet 
keskustaan ovat hyvät, au-
tolla tuleville on parkki-
paikat talon edessä toisin 
kuin keskustassa. Myös 
muut kuin paikalliset ovat 
löytäneet uuden puodin.  
 
Kerro tulevaisuuden-
suunnitelmista ja puodin 
laajentamisesta entisen 
Plussan puolelle 
 
VauVauvalle vuosi sitten 
varattu tila kävi nopeasti 
pieneksi. Kioskin lopet-
taessa toimintansa mietim-
me miehen kanssa liiketi-
lan osittaista vuokrausta ul-

kopuoliselle, mutta päätim-
me ottaa vapautuneen tilan 
VauVauvan käyttöön. Uu-
det tilat mahdollistavat va-
likoiman laajentamisen ja 
paremman palvelun.  
 
Muutitte Kypärämäkeen 
keskustasta. Miten si-
nä ja perheesi olette 
v i ih tyneet  kypärä-
mäessä?  
 
Olemme asuneet vuoden 
Kypärämäessä  ja olemme 
viihtyneet täällä hyvin. 
Alue on mukavan rauhal-
linen, lapsilla on tilaa leik-
kiä ja tarvittavat palvelut 
ovat lähellä.   
 
Mitä  muuta haluaisit 
alueen asukkaille ker-
toa? 
 
Toiminnan ja aukioloaiko-

jen laajentuessa puodilla 
on tarve apujoukkoihin. 
Tällä hetkellä puodilla on 
osa-aikainen työntekijä, 
mutta harjoittelijan paikka 
on edelleen avoinna. Har-
joittelijan toimenkuvaan 
kuuluisi sekä normaali 
myyntityö että nettiti-
lausten postittaminen. 
Haaveissani olisi gradun 
valmistuminen ja toisaalta 
myös oman työpäiväni ly-
hentäminen. 
Minusta on ollut mukava, 
kun alueen asukkaat ovat 
mielenkiinnosta poiken-
neet puotiin ja toivottaneet 
tervetulleeksi Kypärämä-
keen. Täällä tuntuu val-
litsevan kaupunkialueeksi 
poikkeuksellisen lämmin ja 
tuttavallinen ilmapiiri.    
  
                                         
Suvi Runonen-Väinämö  

Tuotteet alkavat olla siististi paikoillaan  

”Eikö ollutkin kaunis ´ suu kiinni ´ -laulu?”, kysyi lastenlaulua hyräiltyään 
Alisa, 4v.   
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Nyt on harvinaislaatuinen 
tilaisuus opiskella henkis-
tä astrologiaa  Jyväskyläs-
sä ja vieläpä  omalla asuin-
alueellamme Kypärämäes-
sä kokeneen ja ihastuttavan 
opettajan Erkki Lehti-
rannan johdolla. Kurssi 
toteutetaan syksyllä 2010 
alkaen ja se koostuu 5-8 
viikonlopun mittaisesta 
jaksosta. Kurssi pidetään 
näillä näkymin allekirjoit-
taneen kotona. 
Henkisessä astrologiassa 
opetellaan tutkimaan syn-
tymäkarttaa, joka muodos-
tuu syntymäajan ja –paikan 
perusteella. Syntymäkartta 
on kuin kosminen peili, 
josta näemme itsemme. 

Henkinen astrologia auttaa 
löytämään uusia tapoja 
tuon peilin tarkastelemi-
seen korkeammasta näkö-
kulmasta. Syntymäkarttaa 
tutkimalla voidaan paljas-
taa ihmisen tärkeimmät 
henkiset kasvupisteet, ne 
karmalliset läksyt, jotka hä-
nen toivotaan oppivat täs-
sä inkarnaatiossa. Kartalta 
löytyvät myös ne koodauk-
set, jotka sisältävät suurim-
mat kehitysmahdollisuu-
det. 
Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot: 
Suvi Runonen-Väinämö 
Email:suvi.runonen@jyu.fi 
Puh.0405754842  

Henkisen astrologian 
koulutusohjelma Kypä-

rämäessä 

 
Avoinna ma-pe 7-22, la 9-19, su 9-21  
Tarjoamme ilmaisen tutustumisker-
ran ryhmäliikuntaan ja kuntosalille.  

 
______________________________ 

 
Tarjous  

 
Tällä kupongilla ryhmäliikunnan tai 
kuntosalin kuukausikortista –10%.  
Voimassa vuoden 2009 loppuun.  

Killerin Liikuntakeskus  
Raviraitti 6, 40630 Jyväskylä  
Asiakaspalvelu 050-5455 374  

www.killerinliikunta.fi   

MITTAKALUSTE 
E. Aumanen Oy 
 
     KEITTIÖT 

  KYLPYHUONEET 
IRTO-OVET 
REMONTIT 
  

      040 502 8879 
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Kypärämäen musiikkikoulun kuulumisia kuluneelta 

”Kypärämäen musiikki-
koulun syyslukukausi on 
mennyt mukavasti”, kerto-
vat musiikkikoulun opetta-
jat ja perustajat Laura Ki-
vikoski ja Petri Vesa. Tä-
nä syksynä opetusta on 
ollut pianossa, kitarassa se-
kä laulussa (pop/klassi-
nen). Ryhmäopetuksena 
on järjestetty yhteis-
lauluopetusta aikuisille ja 
nuorille sekä Muksis-
muskari lapsille. 
Innostuneita oppilaita on 
tullut mukavasti ja kaiken-
ikäiset ovat löytäneet pe-

rille. Keväällä  opetus jat-
kuu samanlaisena ja lisäksi 
toiveissa on muskari-
ryhmän jakaminen Mini-
muksis- ja Muksisryhmiksi, 
mikäli innokkaita riittää . 
Syksyllä toiminut muskari-
ryhmä on ns. sisarusryhmä, 
jossa on 0-3-vuotiaita lap-
sia sisaruksineen tai ilman. 
Myös muissa aineissa on 
vielä tilaa uusille harrasta-
jille.  Erityisesti Muksis-
muskari kaipaa lisää osal-
listujia, samaten aikuisten 
lauluryhmään olisivat uu-
det innokkaat harrastajat 

tervetulleita, Kivikoski ja 
Vesa kertovat. Lauluryhmä 
on aloittelevien lauluryh-
mä, joten aikaisempi koke-
mus yhdessä laulamisesta 
ei ole välttämätöntä. Nuo-
tinlukutaito sen sijaan on 
plussaa, joskaan ei välttä-
mätöntä. 
Kivikoskelle ja Vesalle voi 
myös ehdottaa eri instru-
menttien opetusta ja he 
koettavat järjestää si-
tä  mahdollisuuksien mu-
kaan. Kypärämäen musiik-
kikoulu toimii Keihäsmie-
henkatu 2a:ssa, jossa on 

käytössä yksi oma opetus-
luokka, aula ja eteinen, se-
kä mahdollisuus isomman 
tilan käyttöön ryhmäope-
tuksissa. 
Kypärämäenmusiikkikou-
lun oppilaita ja opettajia on 
mahdollisuus kuulla Kypä-
rämäen seurakuntakodilla 
järjestettävissä kahvimati-
neoissa.   
Lisätietoja: 
www.kyparamaenmusiikki
koulu.fi tai puhelimitse 040 
5170 638 (Laura Kivikoski) 

Ensi kevään aikana jär-
jestetään kaupungin ala-
koululaisille Jyväskylän 
suun terveydenhuollon toi-
mesta Hymyä elämään 
kampanja. Eri luokka-as-
teille on tehty verkkoon 
kuvia opettajille avuksi liit-
tyen oppilaitten tervey-
teen.Kakkos- ja kuutos-
luokkalaisten vanhemmille 
järjestetään vanhempain-
illat, joissa keskustellaan 

lasten arkeen liittyvistä 
ajankohtaisista asioista. 
Paikalla on asiantuntijoita 
hammas-huollosta, tervey-
denhoidosta,  ravitse-
muksesta ja fysioterapiasta. 
Kypärämäen alakoululla 
vanhempainillat ovat kes-
kiviikkona 17. helmikuuta 
klo 18.00 kakkosluokka-
laisten vanhemmille ja klo 
19.00 kuutosluokkalais-
ten  vanhemmille.              

Lähempänä ajankohtaa lä-
hetetään koulun kautta 
vanhemmille tiedotteet. 
Kuukautta ennen vanhem-
painiltaa jaetaan koululai-
sille viikkokalenteri, johon 
yhdessä vanhempien kans-
sa kirjataan viikon ajalta 
kaikki syömiset, hampai-
denpesut, ksylitolin käytöt, 
liikunta ym.   
 
 

Marja-Leena Peltola 
Terveyskasvatushammas-
hoitaja Kyllön hammashoi-
tola                                    
P.0407379550                  
marja-leena.peltola@jkl.fi 

Hymyä  elämään alakouluille   

VARATTU 
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KUVA: KARI KETTUNEN 

Kuka siis olet?  
 
Nimeltäni olen Einari 
Kirjavainen.  
 
Lyhyt elämäntarinasi?  
 
Olen syntynyt v. 1942 Sal-
missa eli olen toistpuolt ra-
jaa. Tulin vanhempieni 
mukana toisella kerralla 
Varkauden kautta Rauta-
lammille. Perheessä oli 4 
poikaa ja kaksi tyttöä eli 
meitä oli siis kaikkiaan 6 
lasta. Rautalammilla asuim-
me alle kilometrin päässä 
kolmesta eri järvestä, siitä 
varmaankin sai alkunsa in-
nostus uimiseen. Silloiset 
kesät kuluivat uimalassa, 
jossa oli 25 metrin uima-
rata sekä hyppytorni. Päi-
vät pitkät siellä pulikoitiin 
ja siitä se on jatkunut noin 
50 vuotta. 
Nuorena miehenä tulin sit-
ten Jyväskylään myymälän-
hoitajaksi Keljon Mäki-
Mattiin. Tämän jälkeen 
siirryin palokuntaan ja siel-
lä olin töissä 31 vuotta ja 
nyt olen ” siunatussa le-
vossa ” eläkkeellä.   
 
Olet kilpauimari. Miten 
harjoittelet?  
 
Nuorempana harjoittelin 5 
– 7 km 4 kertaa viikossa. 

Nykyisin uin vain 3 – 4 
kertaa viikossa 2 – 3 km 
kerrallaan. Käyn puntti-
salilla, lenkillä Köhniö-
järven ympäri ja talvella 
Kotalammen lenkillä. Mut-
ta uiminen on kuitenkin se 
pääasia. Sitä mahdollisim-
man paljon. Harjoitus on 
tehtävä hallissa, koska 
käännökset ja käsivedot, 
lähtö ja maaliintulo vaati-
vat oikean paikan treenaa-
miselle. Järvessä uinti ei 
näitä erityistaitoja kehitä, 
se on vain leppoisaa uis-
kentelua. Paras uintilajini 
on rintauinti. Harjoittelun 
jälkeen venyttelen paljon, 
se pitää kropan vetreänä.  
 
 

Onko ravinnolla merki-
tystä  menestykseesi?  
 
Eipä juuri, syön kaikkea 
hyvää ruokaa. Paljon vi-
hanneksia, etenkin raakaa 
porkkanaa. Makeutena 
käytän hunajaa sokerin 
sijasta. Ennen kisoja täytyy 
hieman tarkkailla syö-
misiään. Jonkun verran 
jauheesta tehtyä energia-
juomaa aamuisin ennen 
kilpailuja. Kylmäpuristettu 
öljy on mainiota. Käytän 
vain karkeaa merisuolaa, 
kai siitäkin jotain hi-
venaineita saa. Paino-
ongelmia ei ole juurikaan 
ollut: aina olen painanut 
pohjaan!  
 
Missä  päin maailmaa 
olet kilpaillut?  
 
Arvelisin matkustaneeni 
kilpailumatkoilla 3 kertaa 
maapallon ympäri. Maita 
on kertynyt 21 kappaletta. 
Kaukaisimmat ovat Uusi-
Seelanti, Etelä-Afrikka, 
Australia, USA, Kanada ja 
Hongkong. Suosikkipaik-
kani on Mauritius. Lähes 
kaikki Euroopan maat on 
uitu läpi.  
 
Arvokkaimmat sijoituk-
sesi?  
Ensimmäinen SM Master- 

sarjassa oli huippuhetki, 
nyt niitä on kertynyt lähes 
200.  Palomiesten ja polii-
sien MM- kisoissa on tullut 
n. 150 mestaruutta/kultaa. 
Viime vuonna 2008 tein 
sarjassani 50 metrin rin-
tauinnin Suomen, Pohjois-
maiden ja samalla Euroo-
pan ennätyksen. 
Olen hieman laskeskellut 
mitalien määrää, niitä on n. 
920 kappaletta.  
 
Mitä muuta teet, ehdit-
kö harrastaa?  
 
Toimin Keski-Suomen 
Hengitysyhdistyksen halli-
tuksessa, Swimming Jyväs-
kylän piirissä ja Palokun-
nan eläkeläisissä.  
 
Luonteenpiirteitäsi?  
 
Nuorempana olin paljon 
tekemisissä  savolaisten 
kanssa. Ns. hiljainen kar-
jalaispoika tuli hyvin toi-
meen lupsakoiden, joskus 
umpikierojen? savolaisten 
kanssa. Kuntoa on ylläpi-
dettävä ja se vaatii oman-
laistansa sisua. Asiatto-
muuksista on joskus vit-
sailtava huumorin pilke sil-
mässä. 
  
Oman asuinalueesi hy-
viä  puolia?  
 
Eihän tämän parempaa 
paikkaa ole muualla tai eh-
kä Fidzi- saaret voisivat ol-
la. Siellä on aurinkoa vähän 
enemmän. Täällä voi koti-
ovelta lähteä hiihtämään ja 
lenkkeilemään, uida Köh-
niöllä ja uimahalli on lähel-
lä.  Naapurit ovat mitä par-
haita, joukkoon mahtuu 
yksi? 
 
Tuttuun tapaan kysymyk-
set muotoili 
Kettusen Kari  

 Einari ja matkamuistoja maailmalta.  

Einari Kirjavainen, mestariuimari 

K‐market Liikenne 
Jyväskylä Savela 
Vehkakatu 2 
 
Auki  joka  päivä  aamusta 
klo 24:ään. 
Veikkausta, Fast‐Foodia, 
Pesua ja Bensaa.  
 
Hyvää Joulua! 
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    ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2009-2010 
 
Pekka Halonen Köhniönkatu 57 040 088 6932 
Mauri Hintikka Köhniönkatu 56 0400 178 889 
Kari Kettunen Keihäsmiehenkatu 3, 040 752 1102 
Erkki Matikainen Saihokatu 4, as. 61 040 583 7991 
Antero Mikonranta, varapj. Koivukatu 19, 050 597 8970 
Päivi Mäkinen Salokatu 12 044 328 6905 
Arja Mönkkönen, siht. Rihlaperä 1, 050 556 1496 
Suvi Runonen-Väinämö Metsäkatu 12, 040 575 4842  
Juha Saltevo, pj. 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, 050 325 6475 
Kauno Välivaara  Kangaskatu 24,  050 592 4609  
Pentti Räisänen  Permikatu 16, 050 300 4700  

Lehden taitto: Johannes Peltonen 
Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Konttisentie 8, PL 64, 40801 Vaajakoski 


