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KYPÄRÄMÄEN KODÁLY MUSIIKKIKOULUN KUULUMISIA

Jyväskylän musisointi- ja
kulttuurimaailmaa elävöittämään puolitoista vuotta
sitten on perustettu uusi
Kypärämäen musiikkikoulu, joka on halunnut avata
ovia monipuoliselle musiikkiharrastukselle ja kulttuuritoiminnalle. Syksystä
lähtien koulun uusi vetäjä
toi uuden musiikkimaailman, unkarilaisen musiikkipedagogi Zoltán Kodályn nimen mukaisen
musiikkiopetuksen.
”Kypärämäen musiikkikoulun syyslukukausi on
mennyt oikein mukavasti”,
kertoo koulun opettaja ja
uusi vetäjä Ágnes Lak
Losonc. Innostuneita oppilaita on tullut mukavasti
ja kaikenikäiset ovat löytäneet perille. Kaikkiaan musiikinopettajia on kuusi,
joiden hoivissa sävel- ja
musiikkimaailmaan pääsevät uimaan sekä aikuiset
että lapset. Kouluun kuuluu yli 70 oppilasta. Tänä
syksynä opetusta on ollut
pianossa, kitarassa, viulussa, nokkahuilussa, sekä lau-

lussa (pop/klassinen).
Ryhmäopetuksena on järjestetty Kodály musiikkivalmennus-, rumpuryhmät
4-7 vuotiaille, muskariryhmät 0-4 vuotiaille, teoriaryhmät ja yhteislauluopetusta aikuisille ja nuorille.
Oppilaamme ovat opiskelleet ahkerasti ja menneet
hyvin eteenpäin toimintavuoden aikana.
Jyväskylän kaupungin kulttuurilautakunnan 14.9.
2010 hyväksymän opetussuunnitelman keskeinen sisältö on, että musiikin opetuksen laajan oppimäärän
mukaisella opetuksella annetaan oppilaille hyviä val-

miuksia ilmaista itseään ja
hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen opetukseen. Taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
henkeen kuuluu, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella, sekä toissijaisesti myös aikuisilla on
oikeus saada opetusta.
Opetuksen lisäksi Kypärämäen musiikkikoulu tarjoaa esiintymispalveluja.
Koulun opettajien ja oppilaiden omista esityksistä
saatiin nauttia Kypärämäen-Köhniön isanpäivän- ja
joulukonsertissa Kypärämäen kirkossa.
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Koulun tavoitteena on edelleenkiin kehittää valmiuksia monipuoliseen
musiikin harjoittamiseen ja
kehittää ja syventää musikaalista yleissivistystä. Keväällä opetus jatkuu samanlaisena ja lisäksi on
kanteleenopetus ja uudet
muskariryhmät 0-2 ja 3-4
vuotiaille. Myös muissa aineissa on vielä tilaa uusille
harrastajille. Erityisesti
Muskari kaipaa lisää osallistujia, samaten aikuisten
lauluryhmään olisivat uudet innokkaat harrastajat
tervetulleita, kertoo Lak
Losonc.
(jatkuu sivulla 2)

(jatkoa sivulta 1)

Kaikille kursseille sekä kevään soiton- ja laulunopetukseen ilmoittautuminen
onnistuu netissä, osoitteessa www.kyparamaenmusiikkikoulu.fi tai suoraan
rehtorille numeroon
045 206 2064.
Lämpimät kiitokset kuluneen lukuvuoden onnistumisesta kuuluvat kaikille
yhteistyökumppaneillemme; oppilaille uutterasta
harjoittelusta ja aktiivisuudesta, huoltajille tuesta ja
kannustuksesta, opettajille
väsymättömästä uurastuksesta ja aina iloisesta asenteesta työssään.

Musiikkikoulun vetäjä Agnes.

KUVA: JUHA SALTEVO
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Tervetuloa musisoimaan!
Kypärämäen Kodály
Musiikkikoulu

SYKSYN KUULUMISIA KIRJASTOSTA METSIEN
HAKKUISIIN
Tänä syksynä aluettamme
uhattiin jälleen kerran pienen, mutta meille tärkeän,
kirjastomme sulkemisella.
Onneksi uhka väistyi toistaiseksi 9 vuoden päähän
eli kirjaston vuokrasopimuksen loppuun. Kypärämäen- Köhniön ja Keltinmäen yhteisessä asukkaiden illassa 12.10. Kypärämäen koululla kuulimme
painavia puheenvuoroja
kirjastojen kehittämisen
eikä lakkauttamisen puolesta. Kirjastoihin voidaan
yhdistää mm. nuorisotilaa,
hyvinvointipisteitä, neuvolaa, kaupungin viranhaltijoiden tapaamista, asukasyhdistyksen hallituksen
jäsenten kuulemisia, luentoja yms. Kaikkia on mahdollista, jos vain tahtoa
löytyy. Onneksi paikalla oli
kulttuurilautakunnan jäseniä kiitettävästi, jotka ehkä
tästä illasta saivat uskoa
päätökselleen olla lakkauttamatta kirjastoja. Tämän
ehdotuksen kaupunginhallitus vahvisti. Kirjaston
aukioloaikoja tulee lisätä,
eikä vähentää. Pääkirjasto
menee kohta kosteusvaurioremonttiin ja henkilö-

kuntaa vapautuu toivottavasti
Kypärämäkeenkin.
Erityisesti lapset, koululaiset ja iäkkäämmät ihmiset
tarvitsevat lähikirjastoa nyt
ja tulevaisuudessa. Kaikkea
ei saa netistä eikä kaikilla
ole kulkumahdollisuuksia
suureen ja mahtavaan pääkirjastoon. Mielenkiintoista, että Jorma Ollilan johtama maabrändi työryhmä
päätyi juuri samoihin ajatuksiin kirjastoista.
Kuten monet Köhniön
rannassa kulkeneet ovat
nähneet, että alueen metsiä
on raivattu ja suurempiakin
puita kaadettu. Järviä näkyy huomattavasti paremmin. Meillä oli yhteinen
metsäilta hakkuista kaupungin metsäpäällikkö
Marko Kemppaisen
kanssa 30.09. Kaupungin
ja niiden hoidosta ja hakkuista on ihmisillä paljon
erilaisia mielipiteitä. Yksi
haluaisi kaikki pusikot
pois, samoin kaikki vähänkin lahovikaiset puut, koska ne voivat myrskyssä
kaatua. Toinen ei antaisi
kaataa yhtään puuta pois,
myös kaupungin hakkuiden jäljet naapurialueilla

pelottavat. Näistä keskusteltiin. Toivottiin konehakkuista luopumista. Polut
on maastotöiden jälkeen
avattava. Pystyssä olevia
isoja puita halutaan ihailla
edelleen. Luonnon monimuotoisuus tarvitsee myös
suojaisia pusikoita ja lahopuita. Yhdistyksemme halusi kertoa, että emme halua vaikeuttaa tarpeellisia
töitä, mutta tässä tapauksessa juuri virkistyskäyttö
ja maisemanhoito ovat
kaupunkimetsän keskeistä
ja järkiperäistä käyttöä.
Kulttuuripuolella saimme
vihdoin isänpäivänä musiikkimatineat käyntiin.
Ohjelmasta vastasi Kypärämäen musiikkikoulun
uusi vetäjä Agnes, joka on
kotoisin ystävyyskaupungistamme Debrecenistä
Unkarista. Saimme kuulla
musiikkikoulun opettajan
Andras Szabon ja viulisti
Zuzana Gasparovan soittavan hienosti Bachia ja
Beethovenia. Mieleenpainuva oli varmasti kaikille neljä kuukautta sitten
Petroskoista tänne Kypärämäkeen muuttaneen 9vuotiaan viulistin Bella

Stikhinan ja hänen sisarensa Violan pianolla säestämät kappaleet Mozartin
Tanssi ja Beethovenin Menuetti. Heistä kuulemme
vielä. Yleisöä vain toivottaisiin enemmän kuuntelemaan hienoja esityksiä ja
juomaan Marttojen matineakahvia.
Ruumiinkulttuuripuolella
asukasyhdistyksen maksaman sählyvuoren joudumme lopettamaan hintaan
nähden liian vähäisen käytön vuoksi, mutta vuoro
jatkuu tammikuussa lauantaina klo 16-17 Killerillä
omakustanteena. Asukasyhdistys maksaa siitä
10€ vuoro. Laduille, luistinradoille ja liukumäkiin
toivomme mahdollisimman monen pääsevän.
Hyvää ja rauhaisaa joulun
aikaa kaikille ja onnellista
uutta vuotta 2011
Toivoo Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry.
Juha Saltevo
Puheenjohtaja

VARATTU
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Vielä jäi honkia pystyynkin…
Lähimetsiemme hakkuut
ovat nyt siirtyneet järeämmän puuston poistoon.
Ainakin Köhniönjärven
rantametsissä hakkuut ovat
aiotusta keventyneet: motokoneen sijaan työn tekevät metsurit eikä isoa puuta oteta ihan niin paljon
kuin piti – paitsi vanhoja
koivuja, jotka lähtevät maisemasta lähes järjestään,
valitettavasti.
Kaupungin metsätoimisto
on raivaillut Köhniö-Kypärämäen alueella tiheiköitä
ja poistanut isompaa puuta
ensiksi ulkoiluväylien varsilta, jotta ladut voidaan
avata Kahakadun kentän ja
järven tuntumassa ajoissa.
Myöhemmin hakataan sisempänä metsässä. Näillä
näkymin konehakkuut rajoittuvat pääosin Vesangan
tien varren vanhoille pelloille. Kun roudastakin
tulee ennätysmäinen, jäänevät korjuujäljet vähäisiksi.
Asukasyhdistys toivoi syyskuussa metsätoimistolle
jättämässään kirjeessä, että
hakkuut eivät vaarantaisi
alueen komeaa, järeän metsäistä keskisuomalaista
ilmettä ja että ymmärretään
vanhojen puiden arvo maisemassa. Kun olen viime
päivinä keskustellut kaupungin metsätoimiston
väen kanssa, tulee ainakin
sellainen tunne, että tuo
kannanotto ja 30.9 metsäiltamme sekä lehtikirjoittelu
on vähän vaikuttanutkin.
Toivottavasti me kaikki vähitellen oivaltaisimme, mikä AARRE järeissä, erirakenteisissa, monipuolisissa
lähimetsissämme piilee.
Niitä ei enää maaseudulla
ole: Suomen metsät on
vajaan 50 vuoden massiivisella avohakkuu-myllytyksellä muutettu tasarakenteisiksi ja huomattavasti aiempaa köyhemmiksi luon-

KUVA: JAAKKO LUOMA

Tukkipuiden pinot ilmestyivät Köhniönjärven uimarannan tuntumaan. Isoa koivua lähtee maisemasta paljon.
toarvoiltaan ja maisemiltaan. Järeät lähimetsämme
olisi nähtävä kulttuuripääomana, jossa suojellaan
komeaa suomalaista metsämaisemaa mm. kouluopetuksen, liikunnan ym. tarpeisiin. Tällaiset metsät
olivat ennen isännän ylpeys
maillakin, kun niitä vähitellen kirveen kanssa hoidettiin ja hakattiin.
Mielestäni yhtäkään vanhaa puuta ei pitäisi enää
turhaan uhrata. Esimerkiksi Kahakadun kentän luota
Killerin suuntaan lähtevän
metsätien varresta poistetaan täysin turhaan komeita ikipetäjiä. Sellaisia ei
enää valmisteta. Samoin
vanhojen koivujen kaataminen lähes järjestään on
outoa – varsinkin kun sitä
perusteltiin minulle mm.
sillä, miten paljon koivu
vie ympäristöltään kasvuvoimaa. Mihin sitä voimaa
sitten muka tarvitaan: talouspuun kasvatukseenko?

Kun lähimetsiä ei hoideta
taloustuoton pohjalta, voisi
reilusti luopua mekaanisesta metsänhoitonäkökulmasta ja antautua reilusti
”tehottomuudelle” ja mm.
säästää vanhoja ja kauniita
puita. Toki joissakin paikoissa vanha koivu pitää
turvallisuussyistä kaataa,
mutta oudon paljon metsämiesten puheissa tämä
puoli korostuu. Ei täällä
voi puita lähtökohtaisesti
pelätä! Kyllä täällä edelleen
todennäköisemmin jäädään
auton kuin puun alle.
Minusta tuntuu, että yleinen ajattelutapa on muuttumassa. Ainakin metsätoimiston Puttonen sanoi,
että ”tämä on ensimmäinen kerta”, kun taloyhtiö
Jyväskylässä haluaa, ettei
sen lähimetsään kosketa
lainkaan. Kyseinen metsä
on Erämiehenkadun ja
vaalean rivitalomme (Soidintie 1 A) välissä oikealla
vähän ennen Killeriä. Ha4

lusimme säästää kauniin
metsän sellaisenaan ja pitää
alikasvoskuuset suojana
tielle. Yleisön vaeltaminen
Killerille ei ainakaan vähene lähivuosina eikä autojen
melu.
Pari tuntia metsästämme
väännettiin, ja kun emme
Norpan Pentin kanssa
ymmärtäneet nähdä kyseisessä metsässä niin suurta
vaaraa latvuskerroksen pienentymisen aiheuttamaan
puuston näivettymiseen,
metsätoimisto lopulta luopui elvyttävästä ja kasvutilaa avaavasta hakkuustaan
– ja puiden keruusta metsätraktorilla. Saa nähdä
joudummeko lähivuosina
naurunalaiseksi metsämme
kuihtumisen myötä!
Jaakko Luoma
Soidintieltä
040-752 9688
luoma.jaakko@gmail.com

Teatterimatka Tampereen Työväen Teatteriin
Asukasyhdistys järjestää teatterimatkan la 12.3.2011.
Kappale on syntisen hieno musikaali
CHICAGO
Estradi hehkuu räväkkänä ja roisina niin luxusta kuin burleskia – huumoria
unohtamatta.
Huippuluokan show on tulvillaan musiikkia,
upeita tansseja ja glamouria.
Matkan hinta on 50 € / jäsen. Hinta sisältää
linja-autokuljetuksen, teatterilipun ja väliaikakahvituksen.
Linja-auto lähtee klo 10 Saihotuvalta ( Saihokatu 4 ) ja pysähtyy
tarvittaessa Kypärämäen koulun, kirjaston ja Rihlaperän pysäkeillä.
Ilmoittautumiset Arja Toivaselle puh. 050 325 6475.
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Kypärämäen päiväkodin kuulumisia
Syksy on mennyt vinhaa kaksikkoon, Vihtoriin ja
vauhtia ja alamme päiväko- Vatukkaan jotka elävät
dilla valmistautua joulun pihapiirissämme ja vieraileodotukseen. Punaisia lak- vat myös kavereidensa luokeja ja tontun jälkiä tark- na Kahakadun puiston
kaillaan ja joku on jo kuu- takana olevassa Taikametlemma kuullut tonttujen sässä. Tuonne Taikametkulkusten kilinää.
sään ovat puolukoidenkin
Menneeseen syksyyn mah- retket usein suuntautuneet.
tuu monenlaista, arjen iloa Peipposet ja Keltasirkut
ja touhuja sekä yhdessä
tekemistä. Johtajuudessa
on tapahtunut myös muutos, johtajamme Liisa Salminen jäi viettämään ansaittuja eläkepäiviä. Minä
jatkan Liisan sijaisena tammikuun loppuun ja helmikuussa saamme vakituisen
johtajan. Päiväkotiimme
on ollut koko syksyn paljon hakijoita eivätkä kaikki
valitettavasti ole meille
mahtuneet, koska ryhmämme ja kerhot ovat
täynnä.
Punaisena lankana ja koko
talomme yhteisenä teemana on tänä vuonna Minä Joulun odotusta Taikametsässä...
Taikametsässä ja tavoitteenamme on lapsen yksi- ovat tutustuneet eskarin
löllisen kokemuksen ja myötä Pikkumetsän väoppimisen mahdollistami- keen ja retkeilleet paljon
nen luontoaiheen keinoin. lähiympäristössä ja kauemTeemaa on toteutettu joka panakin. Taikametsän saryhmässä ikätason mukaan. laisuuksiin he ovat tutustuMustikat löysivät metsäret- neet myös ryhmissä jonne
keltä Nelli-nallen joka ha- on syntynyt oma Taikalusi muuttaa mustikoille ja metsä ja asukkaikseen metaikoo vierailla myös mus- sä on saanut mm. kivipeiktikkalasten kotona. Puolu- koja. Kerhoissa Nasuilla ja
kat ovat tutustuneet orava- Tikruilla on ulkoiltu pal-

jon, maalattu, rakenneltu,
laulettu ja leikitty ja vierailevina tähtinä touhun pyörteeseen ovat sukeltaneet
prinsessat ja prinssit.
Olemme olleet edelleen
hyvin tyytyväisiä uusittuihin tiloihimme ja erityisesti
sali on ollut ahkerassa käytössä, on jumpattu, nähty

esityksiä ja kokoonnuttu
koko talon yhteisiin juhliin
ja lauluhetkiin.
Paljon yhteistäkin mahtuu
syksyymme. Alku syksystä
päiväkotiimme julistettiin
juhlallisesti päiväkotirauha
joka vahvistettiin kaverilupauksella. Lisävauhtia toimintaan antoi Varpaat
vauhtiin – kampanja, joka
liikutti meitä tavallista ak-

K‐market Liikenne
Jyväskylä Savela
Vehkakatu 2
Auki joka päivä aamusta
klo 24:ään.
Veikkausta, Fast‐Foodia,
Pesua ja Bensaa.
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tiivisemmin kaksi viikkoa.
Ennen isänpäivää peipposet ja keltasirkut viettivät
isä-lapsi peli-iltaa ja mustikat ja puolukat nauttivat
isänpäiväaamiaista isiensä
kanssa. Näiden tapahtumien lisäksi koko talon yhteiset pajaviikot ovat olleet
läpi syksyn kuukauden kohokohtia, niiden aikana
tapahtumia on ollut ympäri
taloa ja yhdessä on kokoonnuttu lauluhetkille.
Nyt alamme rauhoittua
joulunaikaan. Joulukuuhumme kuuluu piparien
leivontaa, joululauluja, jouluisia tarinoita ja hämärän
hyssyä kynttilöiden valossa
sekä joulukalenterit jotka
vievät meitä koko ajan lähemmäksi joulua. Päiväkodilla on hiljaisuuden
huone, jossa pääsemme
rauhoittumaan arjen keskellä ja tietysti ohjelmaamme kuuluvat myös ryhmien
omat joulujuhlat ja joulukirkko.
Joulu on tullut, joulu on tullut
salaisuuksien aika.
Ystävysten ympärille
tehdään joulun taika.
Jouluisin ajatuksin ja terveisin
Anne Sarkonen ja Kypärämäen päiväkodin väki

Joulukuun tarjous!
Lahjakortit ‐10%
Lahjakortilla maksat:
‐ Kaikki kuntosali‐ ja ryhmäliikunta‐
kortit
‐ Hierontapalvelut
‐ Urheilutarvikkeet

HAMMASLÄÄKÄRI

Mukavaa Joulun odotusta.
Killerin Liikuntakeskus, Sykeraitti 7,
050‐5455 374
www.killerinliikunta.fi

Rauhallista Joulua!
Hiuskulma

Armi Peltonen

MITTAKALUSTE
E. Aumanen Oy

Erämiehenkatu 17
VauVauvan talo
Puh. 254 831

KEITTIÖT
KYLPYHUONEET
IRTO-OVET
REMONTIT

KOKO PERHEEN PARTURI-KAMPAAMO

040 502 8879

7

Kypärämäen ”Senioritalo” on saanut asukkaansa
Kypärätien ja Erämiehenkadun kulmaan on valmistunut kerrostalo . Rakennusvaiheessa paikalliset antoivat talolle työnimeksi
”Senioritalo”. Virallinen
nimi on osoitteen mukainen Kypärätie 26.
Talo on Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot ry:n
JNP vuokratalo. Talon
kaikki huoneistot on jo
vuokrattu, sanoo Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot ry:n puheenjohtaja
Pertti Reinikainen. Asunnot ovat vuokrahuoneistoja ja tarkoitettu pääosin vanhemmalle väelle,
jotka elämäntilanteensa
vuoksi haluavat vuokraasunnon. Talossa on 24
huoneistoa, kaksioita ja yksi kolmio.
Asukkaita on Kypärämäestä, Köhniöltä ja paluumuuttajiakin on joukossa. ”Senioritalo” iltapäivällä
Kolmiossa asuu lapsiperhe
ja kaksioissa seniori-ikäisiä. Viereisessä kiinteistössä siVanhin asukas on yli 90 ja jaitseva KTY:n kerhohuokeski-ikä n.70 vuotta. neisto Kypäräkeskus lisää
Asukkaat ovat omatoimisia harrastustoimintamahdollija hankkivat tarvitsemansa suuksia.Siellä kokoontuvat
palvelut itse.
mm. eläkeläisjärjestö ja
Pertti Reinikainen sanoo ”Senioritalon” asukkaiden
asukkaiden olevan hyvin nimitoimi-kunta, joka pohtyytyväisiä asuntoihinsa. tii talolle kutsumanimeä.
Asukkaiden toivomuksia Lisäpalvelujakin on Kypäkuunnellaan ja toteutetaan rämäki-Köhniö aleelle tuesim. yhteisten hankinto- lossa . Kypärämäen koululjen muodossa.
la alkaa 7.12 ruokailupalve-

KUVA: MAURI HINTIKKA

lu eläkeläisille ja työttömille. Ensi kesänä JNP käynnistää pienimuotoisten
kunnostus– ja huoltotöiden palvelun.
Palvelutalojen tarve ja kysyntä ovat lisääntyneet. Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot ry yleishyödyllisenä yhdistyksenä toimii aktiivisesti myöskin
vanhusväestön palveluissa. Ensi kesänä käynnistyy

Kortepohjan palvelutalojen rakentaminen, jossa
JNP on mukana, kertoo
Pertti Reinikainen.
JNP:n toiminnasta on tietoa sen kotisivulla www.jsna.fi.
”Senioritalo” sopeutuu hyvin maisemaan ja täydentää alueen kaupunkimaista
tuntumaa!
Mauri Hintikka

KYPÄRÄMÄEN KAHVIMATINEAT
Kypärämäen kahvimatineat jatkavat tuttuun tapaan Kypärämäen seurakuntakodilla.
Seuraava matinea on lauantaina 18.12 klo 16.Matineassa esiintyvät
Kypärämäen musiikkikoulun oppilaat ja opettajat Agnes Lak Losonc:n johdolla.
Kauneimmat joululaulut kaikuvat loppiaisena eli 6.1.2011 klo 15
Jorma Vilkon ja Heli Niemisen johdolla. Tapahtumassa kerätään kolehti lähetystyölle.

Matineat järjestetään yhteistyössä Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksen,
Kypärämäen marttojen ja Jyväskylän seurakunnan kanssa. Niihin on vapaa pääsy.
Lämpimästi tervetuloa!
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Hoosianna, Herra auta!
Näillä sanoilla käynnistyy
ensimmäisestä adventtisunnuntaista alkava uusi
kirkkovuosi. Seurakunta
tervehtii Herraansa pyytämällä hänen apuaan ja läsnäoloaan elämän arkeen ja
juhlaan. Avun pyytäminen
Vapahtajalta onkin uskoa
kaikessa yksinkertaisuudessaan.
Uusi kalenterivuosi on seurakunnalle muutosten vuosi: Vuoden alussa aloittavat
työnsä uudet luottamushenkilöt. Kirkkovaltuusto
valitsee uuden kirkkoneuvoston ja alueseurakuntien
luottamuselimet, alueneuvostot. Avoinna oleva
kirkkoherran virka täytetään. Uusi vuosi merkitsee
myös seurakunnan kiinteistöstrategian täytäntöönpanoa. Strategia tarjoaa sekä
keppiä että porkkanaa.
Keppiä merkitsee se, että
lähes joka puolella on kiinteistöjä joista luovutaan.
Porkkanaa merkitsee se,
että seurakunnan käyttöön
jäävät toimitilat ovat jatkossa terveitä ja hyväkun-

kerhotoimintaan ja partiolaisille etsitään tarkoituksenmukaisia tiloja. Myös
diakonin vastaanotto jää
Kypärämäen-Köhniön
alueelle. Nyt kun päätös
Loukkukadusta luopumisesta on tehty, voidaan
selvittää kaikki alueen tilavaihtoehdot ja yhteistyömahdollisuudet. Näistä
löytyy varmasti hyviä ratkaisuja.
Toiminta Loukkukadulla
jatkuu toukokuun 2011
loppuun. Perhe- ja päiväkerhojen osalta siirtymävaihe saattaa järjestelyjen
vuoksi alkaa aikaisemminkin.
Adventin ja joulun ajan
tilaisuuksia Kypärämäen
seurakuntakodissa on seuraavasti:

toisia ja että toimintaan jää
määrärahoja.
Loukkukadun seurakuntakoti on vuoden 2011
myyntilistalla. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö
seurakunta toimisi jatkossakin KypärämäenKöhniön suunnalla. Erityisesti päivä- ja perhekerhotoimintaan, koululaisten

Pe 3.12. viikkomessu klo
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Lasten joulukirkot pe
17.12. klo 9.45 ja 10.30

lus 24.12. klo 17
Jouluaamuna linja-auto‐
kyyti Keltinmäen kirkon
messuun klo 10, aikatau‐
lu tarkemmin lehdessä ja
netissä
Loppiaisena 6.1. Kau‐
neimmat joululaulut klo
15.
Keltinmäen
alueseura‐
kunnan toiminnasta löy‐
tyy lisää tietoja Henki‐
&Elämä ‐lehdestä, Keski‐
suomalaisesta ja osoit‐
teesta www.jyvaskylan‐
seurakunta.fi/Alueseura‐
kunnat/Keltinmäki
Siunattua ja ilon täyttä‐
mää adventin ja joulun ai‐
kaa!
Ensimmäisen
adventti‐
sunnuntain aattona 2010
Eivor Pitkänen
aluekappalainen

Jouluaaton jumalanpalve‐

Lähiruokapiirin syksyn toimintaa
Lähiruokapiirin syksyn
toimintakausi sujui mukavissa merkeissä. Tilaajia oli
jaosta riippuen 16-29 ja
tuottajatkin ovat olleet tyytyväisiä tilausmääriin. Vapaaehtoisia on jäänyt kevään jäljiltä pois, mutta
onneksi uusiakin on tullut
tilalle. Haluan tässä kiittää
erityisesti Pentti Ahosta
sekä Antero Westerlundia heidän työpanoksestaan piirin toiminnan hyväksi. On ollut todella
suuri apu saada piirin toimintaan mukaan myös
ihmisiä, jotka pääsevät paikalle auttamaan päiväsaikaan ilman jälkikasvua.

Saimme syksyn aikana
myös uudet toimitilat Jyväskylän Kotitalousoppilaitokselta ja yhteistyö on
lähtenyt oikein hyvin käyntiin. Jatkossa olisi tarkoitus
ideoida yhteistyöprojektia,
jossa kotitalousoppilaitoksen opiskelijat voisivat toimia harjoittelijoina piirin
pyörittämisessä. Se helpottaisi osaltaan meidän muutaman ”vakituisen vapaaehtoisen” työtaakkaa.
Ruokapiirin kautta on syksyn aikana saanut tilata
jauhoja, leipää, jyviä, puurohiutaleita, rypsiöljyä,
omenoita, hilloja, mustaherukkanektariinia, mysle-

jä, kasvisliemijauhetta,
sipulikeittoainesta, marmeladimakeisia sekä perunaa,
porkkanaa ja sipulia. Uusia
tuotteita kartoitamme koko ajan, ota yhteyttä jos
sinulla on jotain ideoita
tilattavista tuotteista tai
tiloista joihin voisimme
olla yhteydessä. Suunnitteilla on kartoittaa tilattavaksi mm. lampaanlihaa ja
kuivattuja yrttejä.
Tilauslomake löytyy siis
osoitteesta www.japary.fi/
lahiruokapiiri/kyparamaki.
Lomake avautuu aina kaksi
viikkoa ennen jakoa ja on
avoinna viikon ajan.
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Alustava kevään 2011 jakoaikataulu
Jakopäivä

Tilauslomake
Avoinna

26.1.
23.2
30.3
27.4
(25.5

12.1-19.1
9.2-16.2.
16.3-23.3
13.4-20.4
11.5-18.5)

Yhteistyöterveisin koko
”tiimin” puolesta,
Suvi Runonen-Väinämö
suvi.runonen@jyu.fi
p.0405754842

Kuulumisia koululta 19.11.2010
Edellisen kerran kirjoitin
asukasyhdistyksen lehteen
pari vuotta sitten. Silloin
oli uuden kunnan perustaminen päällimmäisenä. Nyt
”kuntaliitos” on jo arkea,
vaikka vielä hiottavaa käytännöissä löytyykin.
Vain muutos on pysyvää!
Tämä totuus on ajankohtainen nyt, kun kovaa
vauhtia suunnitellaan päivähoidon siirtymistä hallinnollisesti opetuspalveluiden yhteyteen vuoden
2012 alusta. Lisäksi vuonna 2013 pitäisi kaupungin
aloittaa uuden palveluorganisaation käyttöönotto,
kuten ”kuntaliitossopimuksessa” päätettiin. Nämäkään muutokset eivät
juuri vaikuta arkiseen koulunpitoon tai päivähoitoon,
mutta rehtorille ja päiväkodinjohtajille edellä olevat
muutokset saattavat olla jo

isompi juttu.
Ksylitolia
päälle

ta maksaa omat pastillinsa
eli vapaamatkustajia ei tässä hankkeessa ole. Nyt kun
ollaan kohta joulussa, niin
on todettava, että yllättävän pienillä ohjeistuksilla ja
vahtimisella on tämä asia
lähtenyt toimimaan. Jatkosta vanhempainneuvosto päättää kevään aikana.

ruokailun

Olemme aloittaneet ensimmäisten joukossa Jyväskylässä käytäntöä, jossa kodit
kustantavat lapsilleen ksylitolipastillit ruokailun yhteyteen. Vanhempainneuvoston viime keväänä teettämän kyselyn perusteella
lähes kaikki olivat valmiit
tähän. Niinpä pastillit tilattiin kesällä ja ensimmäisestä koulupäivästä lähtien on
ruokalasta saanut ksylitolipastillin. Ruokalan linjastolle tuli ”automaatti”, josta oppilas ottaa pastillin ja
pistää sen suuhunsa sitten
ruokailun loputtua. Tällä
menettelyllä saadaan riittävä säännöllisyys, jotta toivottuja hammasterveydellisiä vaikutuksia on saavutettavissa. Tämä lysti maksaa
6 euroa oppilaalta koko
lukuvuodeksi. Henkilökun-

Kirjasto uhattuna?
Kaupungin vuoden 2011
talousarvion teon yhteydessä Kypärämäen pienkirjasto oli jälleen kerran
uhattuna. Muiden paikallisten toimijoiden mukana
koulun vanhempainneuvosto otti kantaa kirjastopalveluiden Kypärämäessä
säilyttämisen puolesta. Kypärämäen vanhempainneuvosto peräänkuuluttaa pitkäjänteistä päätöksentekoa,
luottamuksen vahvistamista kansalaisten ja päättäjien
välillä sekä lähipalveluiden
nostamista niille kuuluvaan

arvoonsa. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa kaikki
satsaukset ennaltaehkäisyyn ja ihmisten omatoimisuuteen ovat viisasta ja
kaukonäköistä politiikkaa.
Aivan yksityiskohtaiset ehdotukset ovat luettavissa
koulun nettisivuilta osoitteesta: http://www.peda.net/veraja/jyvaskyla/kyparamaenkoulu/oppiminen/
vanhemmat/kannanotot.
Toivottavasti löydämme
keinot säilyttää kirjastopalvelut alueella. Oppilaiden
kirjasto-opetus hoituisi
pääosin kaikkein parhaiten
omassa tutussa toimipisteessä. Tähän näyttäisi aukeavan mahdollisuus kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen päätösten myötä. Kiitokset kaikille päättäjiin vaikuttaneille!
Timo Knuuttila
rehtori
Kypärämäen koulu

Kirjastojen tulevaisuus puhutti asukasillassa
Noin viisikymmentä Kypärämäen, Köhniön ja Keltinmäen alueiden asukasta
kokoontui 12. päivänä
lokakuuta asuinalueiltaan
Kypärämäen koululle. Illan
aluksi koottiin alueen hyviksi havaittuja ja toimivia
asioita, joita niitäkin löytyi
melkoisesti. Illan edetessä
keskustelu tiivistyi kirjastoverkkoselvityksen ja sen
kautta lähikirjastojen tulevaisuuden ympärille. Lopuksi vielä keskusteltiin
myös muista akuuteista
kehittämisen paikoista.
Kirjastokeskustelua pohjusti kulttuurilautakunnan
puheenjohtajan Pauliina
Holmin katsaus kirjastoverkkoselvitykseen. Paikalla oli ilahduttavasti myös
muita lautakunnan jäseniä

sekä joitakin valtuutettuja,
jotka myötäilivät asukkaiden näkemyksiä lähikirjastojen säilyttämisestä. Lautakunta oli asetettu päätöksenteossa hankalan tehtävän eteen, selvityksessähän
esitettiin sekä Keltinmäen
että Kypärämäen kirjaston
lakkauttamista.
Muutamia keskustelusta
poimittuja näkökulmia:
Kirjastoverkkoselvitystä
kritisoitiin: kirjastot ovat
tärkeitä myös kohtaamispaikkoina. Verkkoselvityksissä pitäisi ottaa huomioon kaupungin satsaus
muuhunkin kuin yhteen
toimintaan – eroon ränniajattelusta.
Kirjastolaitos on yhteiskunnan tärkeimpiä kivijalkoja: tärkeä perinne pikku-

lapsista aikuisiin.
Kirjasto luo hyvinvointia ja
pitkällä jänteellä säästöä.
Kirjastoja tulisi kehittää
niin, että tilat olisivat monikäyttöisiä.
Avaukset koulun, kirjaston
ja nuorisopalvelujen yhteistyöstä ovat hyviä. Voimien
yhdistäminen järkevää.
Mitä tehdään kymmenen
vuoden vuokrasopimukselle Kypärämäessä? Kirjaston lopettaminen ei säästä
mitään.
Keskustelun edetessä päätettiin siirtyä pohtimaan
sitä, mitä toimintoja lähikirjastoihin voisi yhdistää
jotta ne olisivat monipuolisempia. Ideoita tuli runsaasti, erityisesti liittyen
yhteisölliseen, kylätupa/
terveystupa -tyyppiseen
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toimintaan, harrastepiireihin ja erilaisten palvelujen
tuomiseen lähemmäksi
asukkaita.
Liikenne, metsäasiat ja
puutaloperinteen säilyminen
Kirjastokeskustelun jälkeen
jäi vielä hetki muille ajankohtaisille teemoille.
Huolta kannettiin puistometsien liian karkeasta ja
voimakkaasta harventamisesta, jota tehdään liian
isolla kalustolla. Liikenneturvallisuus asioista nousi
esille mm. Erämiehenkadun ja Salokadun risteys
sekä yleensäkin liian suuret
nopeudet.
Vanhaa puurakentamisen
kulttuuria haluttiin vaalia.

Nykyinen kaava ei sinänsä
kannusta vanhan purkamiseen, vaan korjaamiseen,
mutta ainakin joissakin
kohdissa olisi toivottu rakennusvalvonnalta tiukempaa linjaa, jotta perinteinen
linja alueella säilyisi.
Lähikirjastoasiassa uusi
linjaus
Runsaan kansalaispalautteen (jota siis annettiin
mm. Kypärämäen asukasillassa) saattelemana kau-

pungin kulttuurilautakunta
käsitteli 19.10.2010 kirjastoverkkoa ja päätyi esittämään uutta linjausta, joka
poikkesi merkittävästi kirjastoverkkoselvitykseen sisältyvistä esityksistä.
Kulttuurilautakunta päätti
esittää kaupunginhallitukselle kokonaisvaltaista kirjastojen kehittämissuunnitelmaa vuoteen 2020 saakka.
Sen mukaan Jyväskylässä
on nykyisen laajuinen pää-,
lähi- ja pienkirjastoista

muodostuva kirjastoverkko, joka perustuu yhteistoiminnallisiin innovaatioihin
ja jota uudistetaan useilla
kehittämistoimenpiteillä.
Kypärämäen kirjastosta
päätöksessä todetaan:
Kypärämäen kirjaston toimintaa jatketaan vuokrasopimuksen mukaisesti vuoteen 2019 kumppanuuden
kautta varmistaen ainakin
lehtilukusalin toiminta ja
etäispäätteiden käyttömah-

dollisuus.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa
vuodelle 2011 tämä linja
on toteutunut. Tätä voidaan pitää ainakin torjuntavoittona Kypärämäen ja
Köhniön asukkaille. Kirjaston tulevaisuuden suunnittelu kumppanuuden
kautta tulee esille ensi vuoden alkupuolella ja siinä
keskustelussa asukasyhdistys on varmasti mukana.

Teatterikone toteutti Ronja Ryövärintytär metsäseikkailun Killerin metsässä viime kesänä.
ole maailmanlaajuinen,
mutta se on täydellinen ja
riittävä sille itselleen.
Reilut 1800 ihmistä kävi
kulkemassa Killerin polut
Ronjan ja ryöväreiden johdolla. Jotkin poluista levenivät kesän mittaan ja ensi
keväänä voi käydä katsomassa kuinka luonto uudistuu.
Sateeton kesä
Taloudellisesti kesä meni
yli odotusten ja metsäseikkailut tulevat saamaan jatkoa, mutta ei vielä tulevana
vuonna. Ronja Ryövärintyttären tuotantoa suunniteltiin pitkään ja itse kesä
kaikkine helteineen oli raskas, vaikka antoisa. Teatterikoneen säätyöryhmä ei
myöskään usko olevan
mahdollista että ensi kesänä voitaisiin esittää 29 esitystä ilman vesisadetta,
kuten tällä kertaa onnellisesti kävi.

"Ronja Ryövärintytär harjoittelua Killerin metsässä"
Kaupunkimaisemassa valYhteisessä verkossa
pas mieli on turva verraTeatteriesityksen valmista- ton, kuten laulussa sanominen sitoo tekijänsä yh- taan, mutta kaupungilla
teiseen verkkoon. Varsin- kulkeminen aiheuttaa huokin erityisoloissa tehty esi- maamatta alituista stressiä
tys pystyy muovaamaan elimistössä. Ihminen on
ryhmästä yhden ison per- osa luontoa. Autot eivät
heen. Näin tapahtui Ronja- ole. Ne ovat siis epäluonryhmälle Killerin metsässä. nollisia. Keho reagoi epäMetsä on näyttelijälle poik- luonnolliseen vaaraan kun
keuksellinen paikka tehdä peltilaatikoita tulee taukoatyötään. Pohjantikan kans- mattomana virtana useista
sa ei voi kilpailla kiinnosta- suunnista. Mieli tietää tai
vuudessa ja niin sen kuu- ainakin tahtoo uskoa niiluukin joissain tilanteissa den kulkevan sääntöjen
olla. Oli upea nähdä kuin- mukaisesti ja pyrkii turrutka katsojat, lapset ja aikui- tamaan vaarasta varoittavat
set nauttivat kulkemisesta aistit. Metsässä sen sijaan
metsässä, tunnistivat kas- aistit heräävät. Voi pysähveja, maistoivat mustikoita tyä seuraamaan hämähäkin
ja seurasivat ympäristöään. elämää verkossaan. Se ei

Uutta tulossa
Nyt menneet ovat menneitä ja uutta historiaan tehdään. Ronja elää muistoissa ja katsojien lähettämissä
ihanissa kuvissa, joita pääset katsomaan Teatteriko11

neen Facebook sivulla.
Metsä elää omaa elämäänsä
ja sitä pääset katsomaan
vaikka joka päivä ilman
tietoliikenneyhteyttä.
Kesäkauden jälkeen kone
ehti jäähdytellä jälkikesän
helteissä viikon päivät kunnes Forumin nuorten harjoitukset alkoivat. Sitä on
kierretty esittämässä yläkoululaisille syksyn kuluessa ja esitykset jatkuvat ensi
vuoden puolella. Keväälle
on tulossa myös kaksi uutta ensi-iltaa. Happohotelli
–tarinoita alkoholistin läheisen elämästä saa kantaesityksensä Vakiopaineessa
helmikuun lopulla ja Abbie Spallenin näytelmä
Pumpgirl tulee ensi-iltaan
vierailuna kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä
huhtikuun lopussa.
Jonain kauniina pakkaspäivänä Ronja-perhekin suuntaa kuksineen ja termareineen takaisin pääkallopaikalle ja silloin metsä kaikuu
taas hetken aikaa ryövärilauluista. Verkko on taas
hetken ehjä.
Aaro Vuotila, Teatterikone
Lisää tietoa tulevista osoitteessa www.teatterikone.fi

ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2010-2011
Pekka Halonen
Mauri Hintikka
Kari Kettunen
Erkki Matikainen
Antero Mikonranta
Päivi Mäkinen, varapj.
Arja Mönkkönen, siht.
Jorma Naukkarinen
Suvi Runonen-Väinämö
Juha Saltevo, pj.
Lasse Savola
Simo Suoja
Arja Toivanen, tal.hoit.
Pentti Räisänen

Köhniönkatu 57
Köhniönkatu 56
Keihäsmiehenkatu 3,
Saihokatu 4, as. 61
Koivukatu 19,
Salokatu 12
Rihlaperä 1,
Keskussairaalantie 39
Metsäkatu 12,
Permikatu 15,
Saihokatu 4 B 55,
Kahakatu 17,
Loukkukatu 43 C,
Permikatu 16,

040 088 6932
050 590 2889
040 752 1102
040 583 7991
050 597 8970
044 328 6905
050 556 1496
050 653 10
040 575 4842
040 508 2653
050 352 1058
040 054 6190
050 325 6475
050 300 4700

Liity Kypärämäen-Köhniön
asukasyhdistys ry:n jäseneksi!
Jäsenmaksu vuodelta 2010:
10€/talous
5€/opiskelijat ja eläkeläiset.
Tilinumero:
SAMPO 800014-1307294
Kotisivut:
www.omapaikka.com

Asukasyhdistyksen vuosikokous
on torstaina 03.maaliskuuta 2011 Saihon kerhohuoneessa klo 18.00.
Kypärämäen XIV kulttuuripäivät järjestetään 10-13.3.2011. Laittakaapa aika kalenteriinne.

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

LÄNSIVÄYLÄN KINKKU ON
JOULUPÖYDÄN KUNKKU!
- varaa kinkkusi ajoissa –
Joulun aikaan myös kalojen ja kalavalmisteiden
valikoimamme on runsaimmillaan.
Juhlapöytään juomat palkitusta
olutvalikoimastamme!
HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA
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