
1 

1/2012 

   Julkaisija:  Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys, Salokatu 12, Jyväskylä 
   Kotisivut:   www.omapaikka.com 

Kaupungin metsäosasto 
teki hoitotöitä eli hakkuita 
alueellamme syksyn 2010 
ja kevään 2011 aikana. 
Ennen hoitotöiden aloitta-
mista asukkaille jaettiin 
tiedote tulevista hakkuu-
suunnitelmista. Asukkaat 
saivat myös merkitä tont-
tinsa lähialueella olevia 
puita, joita he toivoivat 
jätettävän tai poistettavan. 
Ennen hakkuita syyskuussa 
2010 asukasyhdistys järjesti 
metsäillan, jossa oli kau-
pungin puolelta mukana 
metsäpäällikkö Kemppai-
nen. Hakkuiden jälkeen 
pidimme uuden tapaami-
sen syksyllä 2011, jossa 
kiersimme ehkä eniten 
keskustelua herättäneen 
Tähtitorninmäen alueen. 
Kävelyn jälkeen kuulimme 
Saiholla metsäkyselyn 
tuloksista. tiedot on kasat-
tu kirjaseen, joka on luetta-
vissa mm. Kypärämäen 

kirjastossa. Kaikki samat 
asiat löytyvät myös netistä 
osoitteesta http://jyvas-
kyla.fi/yhdyskuntatoimi/
tonttiosasto/metsat/lahi-
metsat. 
Kyselystä selviää, että 
suurin osa asukkaista pitää 
lähimetsien hoitoa tärkeä-
nä. Vastaajia oli tosin vain 
155. Vastaajista yli 35-
vuotiasta 80–85% oli sitä 
mieltä, että alueen viihtyi-
syys parani hoitotoimenpi-
teiden jälkeen(täysin tai 
melkein samaa mieltä). 
Alle 34-vuotiaista oli tyyty-
väisiä 43 %, tosin tästä ikä-
ryhmästä vastaajia oli vain 
13. Vaaratilanteita hakkuis-
ta ei asukkaiden mielestä 
aiheutunut muutamaa 
poikkeusta lukuun otta-
matta. Loppuarvosana as-
teikolla 1-5 oli 3,64 ja pal-
veluista 3,73, jota on pidet-
tävä melko hyvänä. 
Sanallisia kommentteja an-

toi 73 % vastanneista, jot-
ka löytyvät kaikki kyselyn 
lopusta. Valituksissa mai-
nittiin eniten puistoihin ja 
metsiin jätetyistä Jyväsky-
län energialle viivästynees-
sä aikataulussa menevistä 
risukasoista. Joidenkin 
mielestä puita kaadettiin 
aivan liikaa, mutta toiset 
olisivat halunneet alueel-
lemme vielä avarampaa il-
mettä. Ihmisillä on ainakin 
lähimetsistä monenlaisia 
näkemyksiä, joiden yhteen-
sovittaminen ei ole aina 

helppoa. Minusta on vain 
hyvä, että ihmiset pitävät 
metsiä ja lähiluontoa tär-
keänä ja niistä otetaan kiih-
keästikin kantaa puoleen 
tai toiseen. Pahinta olisi 
välinpitämättömyys. 
Hakattuja alueita uhkaa lä-
hi tulevaisuudessa vesakoi-
tuminen ja heinittyminen. 
Metsäpäällikkö Kemppai-
sen luvalla pieniä vesakoi-
tuvia puita saa vapaasti 
raivata samoin kuin heini-
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koita. Kaikki maahan 
jääneet puut saa kerätä 
omaan talteen, ainakin 
Tähtitorninmäellä oli vielä 
loppusyksystä hakkuiden 
jäljiltä maapuita kerättä-
väksi. 
 
Juha Saltevo 

(jatkoa sivulta 1) 

Lähiruokapiirin syksyn toi-
mintakausi sujui mukavissa 
merkeissä. Tilaajia oli jaosta 
riippuen keskimäärin pari-
kymmentä. Tuottajatkin 
ovat olleet tyytyväisiä tila-
usmääriin.  Vapaaehtoispo-
rukka on säilynyt samana ja 
työtaakkaa on mielestäni 

saatu aika hyvin jaettua. 
Yhteistyö kotitalousoppilai-
toksen kanssa on sujunut 
oikein hyvin.  
Ruokapiirin kautta on syk-
syn aikana saanut tilata jau-
hoja, leipää, jyviä, puuro-
hiutaleita, rypsiöljyä, ome-
noita, marmeladimakeisia 

sekä perunaa, porkkanaa ja 
sipulia, maistuvia leivonnai-
sia ja lanttu- ja kalakukkoja. 
Vuoden viimeisessä jaossa 
oli mahdollisuus tilata 
myös jouluherkkuja, kuten 
laatikoita ja joululeivonnai-
sia.  Uusia tuotteita kartoi-
tamme koko ajan, ota yhte-
yttä jos sinulla on jotain 
ideoita tilattavista tuotteista 
tai tiloista joihin voisimme 
olla yhteydessä. Suunnitteil-
la on kartoittaa tilattavaksi 
mm. lampaanlihaa ja kui-
vattuja yrttejä. 
Tilauslomake löytyy siis 
osoitteesta www.japary.fi/
lahiruokapiiri/kyparamaki. 
Lomake avautuu aina kaksi 
viikkoa ennen jakoa ja on 
avoinna viikon ajan. 
Alustava kevään 2012 jako-
aikataulu (ensimmäisenä 
jakopäivä, perässä tilauslo-
makkeen avoinnaoloaika): 
 
31.1.  17.1-24.1 
28.2  14.2-21.2. 
28.3  14.3-21.3 
24.4  10.4-17.4 
(30.5  16.5-23.5) 
 
Yhteistyöterveisin koko 
”tiimin” puolesta, 
Suvi Runonen-Väinämö 
suvi.runonen@jyu.fi 
p.0405754842 

Lähiruokapiirin syksyn toimintaa 
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Ensimmäinen vuosi pu-
heenjohtajana alkaa olla 
lopuillaan ja täytyy todeta, 
että suuriin Saltevon Ju-
han jättämiin saappaisiin 
olen hypännyt. Paljon on 
toimintaa järjestetty vuo-
den aikana asukasyhdistyk-
sen toimesta ja syksy on 
ollut työntäyteistä, vaikka 
olenkin itse saanut nauttia 
siitä vuorotteluvapaalla 
ollen.  
Viime vuonna yritimme 
uudistaa jäsenmaksukäy-
täntöämme siten, että em-
me painattaneet enää jä-
senmaksukaavaketta erik-
seen lehden välissä jaetta-
vaksi vaan se oli saatavissa 
lehden sivuilta. Ajattelim-
me näin säästää sen painat-
tamisesta aiheutuvat eurot 
toiminnan järjestämiseen ja 
kehittämiseen.  En tiedä, 
johtuiko se tästä muuttu-
neesta käytännöstä, mutta 
vuonna 2011 jäsenmaksun 
maksaneita oli vain 127 
taloutta kun vuonna 2010 
jäsenmaksunsa maksoi 268 
alueemme taloutta. Tänä 
vuonna painatamme siis 
maksulaput erikseen ja ne 
löytyvät tämän lehden vä-
listä.  Toivon kuitenkin, 
että vähitellen voisimme 
luopua tästä käytännöstä ja 
siirtyä sähköiseen maail-
maan (tai leikattavaan ver-
sioon lehden sivuilta), ku-
ten niin monissa muissakin 
vapaaehtoisyhdistyksissä 
on jo tehty.  
Mikäli vähentynyt jäsen-
määrä johtuikin asukkai-
den tyytymättömyydestä 
järjestettyyn toimintaan, 
niin silloin minun asu-
kasyhdistyksen puheenjoh-
tajana ja  hallituksen jäsen-
ten täytyy tarkasti katsoa 
itseään ja tekemisiään pei-
listä.  Varsinkin musiikki-
matineat, joita on järjestet-
ty yhdessä Kypärämäen 
Musiikkikoulun, Seurakun-
nan ja Marttojen kanssa, 

ovat saaneet suuren suosi-
on ja sali on ollut täynnä 
niin iloisia esiintyjiä, heidän 
läheisiään kuin alueen 
asukkaitakin. Valitettavasti 
yleensä niin suosittu Ran-
tajuhla jouduttiin peru-
maan sadesään takia ja uut-
ta kaikille sopivaa iltaa pa-
remmassa säässä ei saatu 
järjestymään.  Teatterimat-
ka on aina ollut suosittu ja 
sen yritämme järjestää tä-
näkin vuonna.  Kaupungin 
lahjoittamat 1250 kpl nar-
sissin ja sinililjan sipulia on 
istutettu alueellemme ja 
toivottavasti ne nousevat 
keväällä kaikkien iloksi.   
Toivoisinkin teiltä alueem-
me niin uudet kuin vanhat-
kin (siis kauan alueella asu-
neet) asukkaat toiveita sekä 
uusia ideoita toiminnan 
järjestämiseksi ja kehittä-
miseksi. Kaikki ovat terve-
tulleita myös suunnittele-
maan ja toteuttamaan toi-
mintaa, kukin voimavaro-
jensa ja aikataulunsa mu-
kaan. 
Lähiruokapiirin toiminta 
on vakiintunut ja kiitos 
siitä kuuluu Suville ja hä-
nen ”tiimilleen” sitoutumi-
sesta ja uutterasta työstä 
tavaroiden vastaanottami-
sessa ja jakamisessa. Moni 
on varmasti jo löytänyt 
ihanat jauhot, öljyt, juurek-
set sekä muut tuotteet ja 
innostunut leipomisesta ja 
ruoanlaitosta, kuten minä-
kin. 
Jyväskylän kaupunki on 
tähän asti tukenut toimin-
taamme vuosittain kiitettä-
västi ja saatu tuki on jäsen-
maksujen lisäksi ollut eh-
doton edellytys toiminnan 
järjestämiselle. Kuitenkin 
joudumme jatkuvasti miet-
timään, miten vähäiset eu-
rot saadaan riittämään, sillä 
kaikki toiminnan järjestä-
minen on tullut entistä 
kalliimmaksi. Olemme saa-
net paljon alueemme taitei-

lijoita esiintymään maksut-
ta, mutta emme voi heiltä-
kään tätä aina vaatia, koska 
kyse on kuitenkin niin mo-
nen omasta työstä ja toi-
meentulosta. Yritämme 
kuitenkin järjestää edelleen 
laadukkaat ja monipuoliset 
Kulttuuripäivät  
8.-11.3.2012 ja niiden alus-
tava ohjelma löytyy lehdes-
tä.  Emme tule erikseen 
jakamaan niiden ohjelmaa, 
vaan tiedotamme siitä alu-
een ilmoitustauluilla, yhdis-
tyksen kotisivulla 
www.omapa ikka . com, 
Keskisuomalaisen Menot-
palstalla, ilmaisjakeluleh-
dissä sekä Jyväskylän kau-
pungin kotisivuilla Tapah-
tumat-kohdassa. 
Alueemme kehittämisessä-
kin on tapahtunut paljon, 
uutta rakennetaan koko 
ajan, metsäalueet on hoi-
dettu ja uusia suunnitelmia 
mm. viheralueiden ja ke-
vytväylien kehittämiseksi 
on suunnitelmissa.  Olem-
me saaneet turvallisen suo-
jatien ja korokkeen Erä-
miehenkadun ja Salokadun 
risteykseen.  Jokunen las-
ten leikkipakoista on lope-
tettu ja jäljelle jääneissä on 
leikkimässä entistä enem-
män lapsia ja toivoisinkin, 
että niitä myös kunnostet-
taisiin ja niistä pidettäisiin 
hyvää huolta.  Meillä jokai-
sella on myös asukkaana 
velvollisuus huolehtia, että 
leikkipaikkoja ei rikota eikä 
sotketa, vaan ne ovat tur-
vallisesti käytettävissä 
myös viikonlopun jälkeen.  
Ikääntyville on alueella 
palvelutaloja ja kerhotoi-
mintaa, mutta jostain syys-
tä nuorille ei ole löytynyt 
mitään toimitilaa alueel-
tamme, mikä on mielestäni 
todella ikävä asia. Toivon-
kin, että kun joudumme 
omasta kirkostamme luo-
pumaan keväällä ja uusi 
yrittäjä miettii kiinteistölle 

käyttöä, niin jatkossakin se 
olisi alueen asukkaiden 
käytössä ainakin osittain. 
Lämpimät kiitokset kulu-
neesta vuodesta kaikille 
alueemme yrityksille, joita 
ilman emme olisi tätäkään 
lehteä pystyneet tekemään. 
Toivon, että yhteistyömme 
tulee jatkumaan tulevana-
kin vuonna! 
Lämpimät kiitokset myös 
yhteistyökumppaneillem-
me Kypärämäen Musiikki-
koululle ja erityisesti sen 
opettajalle Ágnes  Lak-
Losoncille, jonka ansiosta 
olemme saanet nauttia lah-
jakkaiden lasten ja opettaji-
en  upeista musiikkiesityk-
sistä, Kypärämäen Martoil-
le uutterasta pullanleipomi-
sesta ja kahvinkeittämisestä 
eri tilaisuuksiin, seurakun-
nalle tilojen järjestämisestä 
sekä Kotitalousoppilaitok-
selle yhteistyöstä Kulttuu-
ripäivien ja Lähiruokapiirin 
osalta. 
 
Onnellista Uutta Vuotta! 
Tapaamisiin, 
 
Mäkisen Päivi, asukasyh-
distyksen puheenjohtaja 

Uuden vuoden haasteet 

Hallitsetko tai oletko 
kiinnostunut 

 
– lehden taittamisesta 
– juttujen tekemisestä 

– haastattelujen tekemisestä 
– kuvien ottamisesta? 

 

 

Ota yhteys 
pj. Päivi Mäkiseen, 

sp. p.m@saunalahti.fi tai  
puh. 044-3286905 
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Hiuskulma 

Armi Peltonen 
Erämiehenkatu 17 

VauVauvan talo 
Puh. 254 831 

 
KOKO PERHEEN PARTURI-KAMPAAMO 

Marraskuussa nuijittiin 
pöytään kauan ilmassa ol-
lut päätös: Seurakunta 
päätti luopua Kypärämäen 
seurakuntakodista. Pitkään 
jatkunut epävarmuus tilo-
jen kohtalosta sekä lopulli-
nen päätös ovat aiheutta-
neet haikeutta ja mielipa-
haa Kypärämäen-Köhniön 
asukkaissa. Tilanne on ol-
lut hankala myös seura-
kunnan työntekijöille. Epä-
tietoisuus tiloista on han-
kaloittanut toiminnan pit-
käjänteistä suunnittelua. 
Eikä tietoisuus asukkaiden 
mielipahasta ole suinkaan 
helpottanut tilannetta. Li-

säpulman on tuonut se, 
että Loukkukadun sisäilma 
on ajoittain aiheuttanut 
erilaisia oireita. Onneksi 
Työväenyhdistyksellä oli 
tarjota väistötilat Erämie-
henkadulla, jonne lapsi-
työn kerhot siirrettiin vuo-
den 2011 alussa. Samoissa 
tiloissa toimii nyt myös 
päiväkodin ryhmiä. 
Seurakunnassa ei ole seisty 
tumput suorina.  Yhteyttä 
on pidetty tuttujen hyvien 
yhteistyökumppaneiden, 
koulun, Työväenyhdistyk-
sen,  Sotainvalidien sairas-
kodin ja Marttojen kanssa.  
Tilojen pienentyessä on 

pohdittu, mitkä ovat ne 
ydintoiminnat, joita varten 
tiloja Kypärämäessä. tarvi-
taan Tärkeimmät ovat lapsi
- ja perhetyö sekä kou-
luikäisten toiminta, sillä 
lasten määrä Kypärämäes-
sä on ollut kasvava. Pie-
nimpien kanssa on myös 
vaikein liikkua kauemmas. 
Partiolaisten tilakysymys 
on myös tärkeimpien asioi-
den listalla. Tärkeä ryhmä 
ovat myös seniorit, joiden 
toiminnassa ollaan edelleen 
mukana eri tavoin. Toimi-
tilavaihtoehtoja punnitaan 
näiden toimintojen valos-
sa. Yhteiskäyttötilat mui-
den toimijoiden kanssa on 
hyvin varteenotettava vaih-
toehto, jota tutkitaan. 
Jumalanpalvelusten osalta 
on tiivistetty yhteistyötä 
Sotainvalidien sairaskodin 
kanssa. Yhteistyö palvelee 
sekä Sairaskodin asukkaita 
että heidän läheisiään, mut-
ta myös Kypärämäen-
Köhniön asukkaita. Kaikil-
le avoimia jumalanpalve-
luksia ovat 1. Adventtisun-
nuntain jumalanpalvelus, 
Kiirastorstain messu sekä 
Kaatuneiden muistopäivän 
jumalanpalvelus touko-
kuussa. Sairaskoti on kii-
tettävällä tavalla opastanut 
tulijoita pihalta omiin ti-
loihinsa. Loppiaisen perin-
teinen Kauneimmat joulu-
laulut lauletaan nyt ensim-
mäistä kertaa Sotainvalidi-

en sairaskodilla 6.1. Sinne-
kin ovat kaikki tervetullei-
ta.  
Kirkkovuoden kolmeen 
tärkeään messuun on mah-
dollista päästä Kypärämä-
estä Keltinmäen kirkkoon 
ja takaisin ilmaisella linja-
autokuljetuksella: pääsiäis-
päivänä, pyhäinpäivänä ja 
joulupäivänä. Tämän mah-
dollisuuden on jo moni 
seurakuntalainen löytänyt-
kin. Seuraava ilmainen kul-
jetus on pääsiäispäivänä  
8.4.2012. 
Aika vaihtuu, mutta seura-
kunnankin elämä jatkuu 
Kypärämäen –Köhniön 
alueella.   
 
Toivotan siunattua ja toi-
vontäyteistä vuotta 2012 
kaiki lle Kypärämäen-
Köhniön asukkaille. 
 
Eivor Pitkänen 
Aluekappalainen 
Keltinmäen alueseurakunta 
 
 
P.S. Keltinmäen alueseura-
kunnan alueneuvosto on 
tehnyt aloitteen alueseura-
kunnan nimen muuttami-
seksi sellaiseksi, että seura-
kuntalaiset Kuohulta Ky-
pärämäkeen ja Haukkalasta 
Mustalammelle voisivat 
tuntea nimen omakseen. 
Jos sinulla on hyvä ehdo-
tus uudeksi nimeksi, ota 
yhteyttä. 

Nyt on eteenpäin katsomisen aika 
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MLL:n Köhniö-Kypärä-
mäki alueen paikallisyhdis-
tyksen perhekahvila jatkaa 
toimintaansa tiistaisin. Ke-
vätkauden ensimmäinen 
perhekahvila on 10.1.  klo 
9.30-11. Perhekahvila toi-
mii Keihäsmiehenkatu 4 
c:n kerhotilassa. Toimin-
taan ovat tervetulleita sekä 

vanhat että uudet perheet. 
 
Tarkoitus on kevään aika-
na järjestää myös kaksi 
äitien omaa iltaa. Niistä 
tiedotetaan erikseen  

Tervetuloa perhekahvila-
toimintaan! 

Lähde Marttojen kon-
serttimatkalle: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Helmiä ja timantteja  
-konsertti 

 

25.3.2012 klo 15 
Sibeliustalolla 

 
Johanna Rusanen-Kartano, Angelika Klas, 

Jaakko Ryhänen, Jyrki Anttila sekä 16-
henkinen orkesteri kapellimestarinaan Jari 

Hiekkapelto. 
 

Lähtö klo 12 Kypärämäen kirkolta ja paluu 
välittömästi konsertin jälkeen. Matkan hinta 

(sisältäen konserttilipun ja matkan):  
42 € Martoilta ja 55 € asukasyhdistyksen jä-

seniltä. 
 

Sitovat ilmoittautumiset 13.2.2012 mennessä   
Mäkisen Päiville puh. 044-3286905. 

 
 
     

 

Ompelimo Pinelux Oy 

hoitaa mm. sisustusompelutyöt ja kor-

jausompelut 

Onkapannu 8, 40700 JKL 

Puh. 040 530 5625 

Sp.  kirsi.karhunen@pinelux.fi 

 

Tervetuloa! 

http://www.eniro.fi/JÄRVENPÄÄ/480892/Ompelimo+Sarta/?what=verhotarvikkeet&page=1&where=
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KUVA: KARI SUNNARI 

Lähdemme katsomaan  
”Kummeleiden” Heikki Vi-
hisen ja Timo Kahilaisen kir-
joittamaa farssia   

Maailmanlopun hau-
taustoimisto  
sunnuntaina 22.4.2012 klo 14 
Tampereen Työväen Teatte-
riin. 
 
Lähtö Saihotuvalta klo 11 ja kyytiin pääsee reitin varrelta. Pa-
luu välittömästi esityksen päättymisen jälkeen.  Olemme ta-
kaisin Jyväskylässä noin klo 19. 
 
Matkan hinta 50 €/hlö / jäsentalous ja 60 €/hlö/ei-
jäsentalous, sisältäen matkan, teatterilipun sekä kahvitarjoilun 
väliajalla (erityisruokavaliot ilmoitettava erikseen). 
 
Sitovat ilmoittautumiset tal.hoit. Arja Toivaselle (puh. 
050 325 6475 tai sp. arja.toivanen@elisanet.fi).  Maksu mak-
settava samalla yhdistyksen tilille F FI05 8000 1401 3072 94 
(tiedoksi teatterimatka ja lähtijöiden nimet) tai sen voi maksaa 
käteisellä Kulttuuripäivien tilaisuuksien yhteydessä (tasaraha). 
Paikkoja on varattu 50 ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. 
 
Tervetuloa hauskalle teatterimatkalle! 

Kevään teatterimatka 
Tampereelle 

 

 

Hei! 

Olen Hanna Makkonen, Killerin Fysiopisteen yrittäjä fysioterapeutti. 

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2005 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja vuoden 2006 alusta alka-

en olen toiminut toiminimellä, eli yrittäjänä. Ennen Killerin toimipistettä olen toiminut fysioterapeuttina Kor-

tepohjassa(2006-2007) sekä Lievestuoreella( 2007-2009). Vuoden 2009 lopussa jäin äitiyslomalle. Reilun vuo-

den äitiysloman/hoitovapaan jälkeen olin tehnyt päätöksen perustaa oma yritys.  

Killerin Fysiopiste aloitti toiminnan 15.1.2011. Yritykseni sijaitsee Killerin Liikuntakeskuksen tiloissa.  

Tällä hetkellä yrityksessäni on minun lisäkseni koulutettu hieroja Lotta Kinnunen.  

Killerin Fysiopisteestä saat apua tuki-ja liikuntaelinsairauksiin, palveluihin kuuluu kattavat fysioterapia- ja hie-

rontapalvelut. Pidän tärkeänä kouluttaa itseäni, jotta asiakkaani saavat ajanmukaisen ja parhaan mahdollisen 

hoidon. Tällä hetkellä olen mukana MDT-koulutuksessa, joka keskittyy välilevyperäisten oireiden hoitoon.  

Suurin osa asiakkaista tulee vastaanotolle lääkärin lähetteellä, mutta ilman lähetettäkin olette tervetulleita. Fy-

sioterapia aloitetaan aina fysioterapeuttisella tutkimisella, joka ohjaa hoidon suunnan. Lisää tietoa palveluistam-

me löydät nettisivuilta: www.killerinfysiopiste.fi 

 
TERVETULOA OPETUSRAVINTOLA 

SALOTTIIN !  
 
Jyväskylän kotitalousoppilaitoksessa on toimi-
nut jo reilun vuoden verran 20- paikkainen ope-
tusravintola Salotti. Ravintola toimii opiskelijoi-
den harjoitusravintolana. Ravintola on avoinna 
pääsääntöisesti arkisin  
klo 11 – 12. 
 
Menukokonaisuus sisältää alkuruoan, pääruoan, 
jälkiruoan, leivän, levitteet ja ruokajuoman. Joka 
päivä on tarjolla myös kasvisruokavaihtoehto. 
Menukokonaisuuden hinta vaihtelee 6.10 – 8.10 
euroa riippuen kulloinkin käytetyistä raaka-
aineista. 
 
Ruokalistoihin voitte tutustua osoitteessa 
www.jklkoti.fi  Valitsemalla etusivun vasem-
manpuoleisesta valikosta Opetusravintola Salot-
ti, pääsette suoraan näkemään ravintolan ruoka-
listan. 
 
Sisäänkäynti on Salokadun puolelta ( Salokatu 
20 ), B-ovi tai sisäpihan puolelta. Ryhmävarauk-
sia voi tiedustella numerosta 040-7581500.  
 
Olette lämpimästi tervetulleita yksin, kaksin tai 
ryhmänä tutustumaan ja nauttimaan opiskeli-
joidemme valmistamista maukkaista aterioista !  

mailto:arja.toivanen@elisanet.fi
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”Soitto ja laulu on ihmisel-
lä ikään kuin toinen kieli, 
jolla alkaa sydämensä liiku-
tuksia ilmoitella...” 
- (Lönnrot) 
 
Kodály musiikkikoulun 
kolmas toimintavuosi on 
mukavasti alkanut, toimin-
ta on laajentunut Kypärä-
mäkeen lisäksi uudessa toi-
mipaikassa Pitkäkadulla. 
Laadukas perusopetus on 
edelleen tärkeä ohjenuo-
ramme. Musiikkiopiskelun 
mielenkiinto on lisäänty-
nyt, mikä selvästi näkyy 
kaksinkertaistuneesta oppi-
lasmäärästä. Kaikkiaan mu-
siikinopettajia on kymme-
nen ja kouluun kuuluu yli 

120 oppilasta. Tänä syksy-
nä opetusta on ollut pia-
nossa, kitarassa, viulussa, 
huilussa, nokkahuilussa, 
sähkökitarassa sekä laulus-
sa (pop/klassinen). Ryh-
mäopetuksena on järjestet-
ty Kodály musiikkivalmen-
nus-, rumpuryhmät 6-8-
vuotiaille, muskariryhmät 2
-6-vuotiaille, teoriaryhmät 
ja yhteislauluopetusta ai-
kuisille. Oppilaamme ovat 
opiskelleet ahkerasti ja 
menneet hyvin eteenpäin 
toimintavuoden aikana.  
Elävää esitystä ei korvaa 
mikään! 2011 vuoden aika-
na Seurakuntakodissa pi-
detty matineoissa oli yh-
teensä yli 110 esiintyjä. 

Konsertissa musiikin kuu-
lemiseen sisältyy oma jän-
nittävä kihelmöintinsä, toi-
saalta myös välitön musii-
kin elämyksellinen kokemi-
nen ja tunnelman jakami-
nen muun yleisön kanssa. 
Kannattaa siis kokeilla 
konsertteja niin kuuntelija-
na kuin esiintyjänä, niitä 
kyllä meillä riittää. 
Mitä aivoissa oikeastaan ta-
pahtuu musiikin vaikutuk-
sesta? Käytännön työssä 
syntyy tuntuma siitä, että 
muskarin lorut ja laulut tu-
kevat puheen kehitystä, 
musiikkiharrastuksen myö-
tä keskittymiskyky ja mo-
toriset valmiudet kasvavat 
levottomillakin lapsillakin. 

Musiikin kuuntelu hoitaa 
mieltä paitsi rentouttamalla 
niin myös aiheuttamalla 
voimakkaita tunnekoke-
muksia ja yllätystippoja sil-
mäkulmaan. 
Taidekasvatus on parasta 
luovuuskasvatusta. Taiteen 
kautta voi ymmärtää luo-
vuuden olemusta. Kon-
serttisarja keväällä jatkuu 
samalla tavalla, ”Hauskat 
sävelet” konsertissa, jossa 
piano-oppilaat soolokap-
palein lisäksi soittavat neli-
kätisesti, sekä hauskoja 
omia sävellyksiä. 
Kypärämäen koulussa har-
joittelevia Vox Aurea kuo-
roperheeseen kuuluvat 
Nollakakkoset, Poikakuoro 
sekä Kolmekuutoset odot-
tavat uusia laulajia! Kuoro-
ja johtaa Àgnes Lak-
Losonc. 
Tervetuloa mukaan harras-
tamaan, oppimaan ja osal-
listumaan monipuolisesti 
musiikin tarjoamiin elä-
myksiin, iloon sekä yhdes-
säoloon!  Kevän soiton- ja 
muskariopetukseen ilmoit-
tautuminen onnistuu netis-
sä, osoitteessa 
www.kodalymk.net 
tai suoraan numeroon 
045 206 2064. 
Toivotan jokaiselle oppi-
laalle ja perheelle jälleennä-
kemisen sekä uuden vuo-
den aloittamisen iloa mu-
siikin!  
Tervetuloa musiikkikevää-
seen!  
 
Kodály Musiikkikoulu  

Musiikin siiville 
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KYPÄRÄMÄEN 15. 
KULTTUURI- 

PÄIVÄT 
(Alustava ohjelma) 

8.-11.3.2012 
 

Järjestäjä: Kypärämäen-
Köhniön asukasyhdistys yh-
teistyössä Kypärämäen Työ-
väenyhdistyksen, seurakun-
tapiirin, Kypärämäen koulun, 
Marttojen ja Pizzeria Arara-

tin kanssa 

 
TORSTAI 8.3.2012 
 
VUOSIKOKOUS klo 18 ja 
keskustelua alueen palve-
luista ja niiden kehittämi-
sestä Anna Autereen joh-
dolla klo 19 
Saihotupa, Saihokatu 4  

MUSIIKKIA klo 20.30 
JAM-TRIO ESIINTYY 
Pizzeria Ararat, Kypärätie 
24 A. Yleisöä toivotaan 
ajoissa paikalle pizzan ää-
reen. 
 

Perjantai 9.3.2012 
 
MUSIIKIN SIIVIN  
klo 9.30 (1-3 lk ja päiväkoti-
ikäiset lapset) 
klo 10.30 (4-6 lk lapset) 
Jyväskylän ammattiopiston 
opiskelijat esiintyvät, 
Kypärämäen koulun pieni sali 

 
TAIDENÄYTTELYN 
AVAJAISET klo 16 
(Taiteilijat Arja Tuohiluoma 
ja Erkki Kulmala)  
Jyväskylän Kotitalousoppilai-
tos, Salokatu 20 
 

VEERA PALOMÄEN KIR-
JAN JULKISTAMIS-
TILAISUUS klo 18 
Saihotupa, Saihokatu 4 
 

BINGOILTA klo 19  
Veikko Ruuhilahden musiikin 
tahdissa 

Hyvät palkinnot! 
Saihotupa, Saihokatu 4  

 
Lauantai 10.3.2012 
 

NUKKETEATTERI CA-
PELLA: JÄNIS JA KIL-
PIKONNA klo 15 
Kypärämäen kirkolla  
Maksu 5 €/perhe 
 

LUISTELUA, MUSIIK-
KIA JA MAKKARAA klo 
17 
Kahakadun luistinradalla 
koko perheelle  
Musiikki Jukka Louhivuori, 
Marttojen makkarat ja me-
hut 
 

Sunnuntai 
11.03.2012 
       

PILKKIKISAT klo 9-11 
Köhniönjärvellä 
Palkinnot. Vetäjänä: Eki Ma-
tikainen 
Jäävesivaraus, omat onget 
mukaan. 
 

MUSIIKKIMATINEA: 

Musiikkikoulun konsertti klo 
16 
Kypärämäen musiikkikoulun 
oppilaat, 
Kypärämäen kirkolla 
 

RENESANSSIKONSERT-
TI 
Klo 17.30 Kypärämäen kirkol-
la 
 
——————————————— 
 
Kulttuuripäivien yhteyshen-
kilö: Päivi Mäkinen, Asu-
kasyhdistyksen pj. 
044 3286905.  
Lisätiedot: nettisivuiltamme 
www.omapaikka.com 
 
"VEIKKO RUUHILAHTI- 
mies ja miehen laulut",  
”VEERA PALOMÄEN taival 
Karjalasta Köhniölle”,  
”Kypärämäki ja sen väki kuvi-
na” kirjoja ja postikortteja 
on  saatavissa Erä-Kukassa.  
 
Kulttuuripäivien tilaisuudet 
ovat nukketeatteria lukuun 
ottamatta maksuttomia. 
Muutokset mahdollisia. 

Jäsenmaksu vuonna 2012 on 10 € /talous ja 5 € /opiskelijatalous. Jäsenmaksun maksamista varten on 
lehden mukana pankkisiirtolomake, jolla voit maksun maksaa. Toivomme, että jatkossa voisimme lait-
taa lehden sivuille vain kopin lomakkeesta ja maksaminen tapahtuisi joko verkkopankin välityksellä tai 
leikkaamalla kopio lehdestä ja toimittamalla se pankkiin.  Jäsenmaksun voi maksaa myös hallituksen 
jäsenille kaikissa asukasyhdistyksen tilaisuuksissa. 
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Kypärämäen-Köhniön talvilinnut 
Minulla on ollut alueella talvilintujen laskentareitti talvesta 
2008/2009 lähtien. Talven aikana olen kiertänyt Ismo 
Reinikaisen kanssa aina 3 laskentaa, lukuunottamatta 
talvea 2010/2011 jolloin kiersin lenkin yksin. Laskennat 
ovat syys, talvi ja kevät laskenta. Laskentaa edeltävinä 
vuosina on talvilintubongaus kohteina olleet lähinnä Is-
mo Reinikaisen ruokinta Rihlaperällä, jossa on joinakin 
talvina erikoisia talvehtijoita, ja Kahakadun pähkinähakki 
ruokinta. Aivan viime vuosina on myös kierrelty Köy-
hänojan ympäristössä. 
  
Tuorein laskenta (talvi) on nyt kierretty (1.1.2012). Tulok-
seksi tuli 17 lajia.  
Tässä lajit : 
 
1. Sinisorsa (2 koirasta,4 naarasta Köhniöjärven avantoui-
marien sulassa) 
2. Kesykyyhky 2 yks. 
3. Käpytikka 2 yks. 
4. Mustarastas, nuori koiras Rihlaperällä  ennen laskentaa 
kävi Reinikaisen Ismon ruokinnalla myös vanha koiras, 
joka ollut paikalla marraskuusta lähtien) 
5. Hippiäinen 7 yks. (3+4 yks. Luontopolun varrella) 
6. Hömötiainen 3 yks. Rihlaperällä 
7. Kuusitiainen 2 yks. Rihlaperällä 
8. Sinitiainen 32 yks. 
9. Talitiainen 68 yks. 
10. Puukiipijä 1 yks. Luontopolun varrella 
11. Närhi 5 yks. 
12. Harakka 21 yks. 
13. Varis 10 yks. 
14. Korppi 1 yks. lenti yli Permikadulla 
15. Varpunen 1 koiras Rihlaperällä 
16. Viherpeippo 2 yks. Metsäkadulla 
17. Urpiainen 2 yks. lenti yli Permikadulla 
 
Tässä muut alueella havaitut talvilinnut laskennoissa, niit-
ten ulkopuolella ja aiemmilta vuosilta : 
 
1. Laulujoutsen 
 10.11.2010 (syyslaskenta 6 ja 5 yks. parvet muutto 

lennossa Köyhänojalla ja Köhniönjärvellä) 
2. Sinisorsa 
 10.11.2010 (syyslaskenta 6 koirasta, 5 naarasta Köy-

hänojalla) 
 3.11.2011 (syyslaskenta 1 koiras Köhniönjärvellä) 
 1.1.2012 (talvilaskenta 2 koirasta, 4 naarasta Köh-

niönjärvellä avantouimarien sulassa). 
3. Tavi 
 4. - 18.1.2009 1 naaras Köyhänojalla ja Köhniöjärven 

avantouimarien sulassa. 
4. Varpushaukka 
 4.3.2009 (kevätlaskenta nuori koiras Rihlaperällä ja 

vanha koiras Permikadulla) 
 10.11.2010 (syyslaskenta vanha naaras Kahakadulla) 
 3.1.2011 (talvilaskenta vanha naaras Kahakadulla). 

Muinakin talvina säännöllinen talvehtija. 
5. Kanahaukka 

 12.11.2008 (syyslaskenta nuori koiras Rihlaperällä) 
 5.11.2009 (syyslaskenta nuori koiras Kypärätiellä) 
 3.1.2010 (talvilaskenta nuori koiras Rihlaperällä) 
 28.2.2010 (kevätlaskenta nuori koiras Rihlaperällä). 

Muinakin talvina säännöllinen talvehtija. 
6. Ampuhaukka 10.11.2010 (syyslaskenta 1yks. Permika-
dulla) 
7. Harmaalokki 
 5.11.2009 ( syyslaskenta yht. 42 yks. matkalla Mus-

tankorkealle/ takaisin Mustankorkealta) 
 10.11.2010 (syyslaskenta yht. 19 yks. matkalla Mus-

tankorkealle). Mustankorkean väliä lentäviä havaitaan 
nykyään vuosittain marras - joulukuulle saakka. 

8. Kesykyyhky Vähälukuinen ja satunnainen ruokintojen 
vierailija. Lähes kaikissa laskennoissa havaittu. 
9. Huuhkaja (Reinikaisen Ismo kuuli huhuilua muutama-
na iltana 2000 - luvun alkupuolella Joulukuun alussa Rih-
laperällä) 
10. Lehtopöllö 
 (Reinikaisen Ismo kuuli muutamana iltana huhuilua 

2000 - luvun alussa Rihlaperällä) 
 Marraskuu 2008/maaliskuu 2009 huhuili alueella il-

taisin ja öisin. 
11.Viirupöllö muutama havainto vuosien varrelta talvelta. 
12. Varpuspöllö 2000-luvun alussa Rihlaperällä pyydysti 
sairaan Urpiaisen Reinikaisen Ismon ruokinnalta. 
13. Palokärki satunnainen alueella. 1yks. lenti yli Permika-
dulla 10.2.2009. 
14. Harmaapäätikka satunnaisilla alueilla. 
15. Käpytikka 
16. Pikkutikka 9.11.2010 ja 10.11.2011 1yks. Kypärätiellä. 
17. Pohjantikka 3.11.2011 ja 1.1.2012 ilmeisiä tuoreita 
syöntijälkiä Luontopolun varrella. 
18. Tilhi 
 10.11.2010 (syyslaskenta n. 40 yks. parvi Kangaska-

dulla) 
 3.11.2011 (syyslaskenta 2 yks. Kangaskadulla). Hyvi-

nä Pihlajanmarja talvina hyvin runsas alueella. 
19. Koskikara 
 4.3.2009 (kevätlaskenta 1 yks. Köyhänojalla). 
 Joinakin aiempinakin talvina Köyhänojalla 1-2 yks. 
20. Punarinta 1.-20.11.2002 ja 25.12.2004 1 yks. Rihlape-
rällä Reinikaisen Ismon ruokinnalla. 
21. Mustarastas  
 3.1.2010 (talvilaskenta vanha koiras Rihlaperällä. Kä-

vi Reinikaisen ruokinnalla läpi talven) 
 10.11.2010 (syyslaskenta vanha koiras Rihlaperällä ja 

Permikadulla. Rihlaperän lintu läpi talven Reinikaisen 
ruokinnalla.) 

 2.3.2011 (kevätlaskenta vanha koiras Rihlaperällä. 
 21.11.2011 lähtien vanha koiras Rihlaperällä Reinikai-

sen ruokinnalla. 
 1.1.2012 (talvilaskenta nuori koiras Rihlaperällä Rei-

nikaisen ruokinnalla ). Talvehtii lähes joka talvi, eni-
ten Marjatalvina. 

 

(Jatkuu sivulla 10) 
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22. Räkättirastas  
 12.11.2008 (syyslaskenta 1 yks. Rihlaperällä) 
 2.1.2009 (talvilaskenta 1yks. Köhniöllä) 
 5.11.2009 (syyslaskenta yht. 10 yks. Rihlaperällä, 

Köyhänojalla ja Permikadulla) 
 3.1.2010 (talvilaskenta 4 yks.) 
 28.2.2010 (kevätlaskenta 3 yks.) 
 10.11.2010 (syyslaskenta yht. 9 yks.) 
 3.1.2011 (talvilaskenta 1 yks. Kahakadulla). Hyvinä 

Pihlajanmarja talvina runsas talvella. 
23. Mustapääkerttu Talvi 1991/1992 koiras läpi talven 
Rönnbergin Riston ruokinnalla Köhniönkadulla. 
24. Hippiäinen 
25. Hömötiainen 
26. Töyhtötiainen 
 1990- luku - 2000 luvun alku 1-2 yks. ja marraskuu 

2005 - 1.1.2006 1 yks. Rihlaperällä Reinikaisen ruo-
kinnalla. 

 12.11.2008 (syyslaskenta 2 yks. Kypärätien ja Koivu-
kadun välisessä metsässä) 

 1.1.2012 havaitsi Juha Saltevo 1 yks. lintulaudallaan 
Permikadulla. 

27. Sinitiainen 
28. Talitiainen 
29. Kuusitiainen 
 Lähes kaikissa laskennoissa 1-2 yks. Rihlaperällä Rei-

nikaisen ruokinnalla, alueen ainoa vakituinen Kuusi-
tiais paikka. 

 2.3.2011 (Kevätlaskenta laulava lintu Köyhänojalla). 
30. Pyrstötiainen 
 2.1.2009 (talvilaskenta 12 yks. parvi Rihlaperällä ja 10 

yks. parvi Kahakadulla). 
 Viime vuosina joinakin talvina runsas esiintyminen, 

mm. Rihlaperällä Reinikaisen ruokinnalla joinakin 
talvina parvia läpi talven. 

31. Pähkinänakkeli talvi 1995/1996 2 yks. läpi talven Rih-
laperällä Reinikaisen ruokinnalla. 
32. Puukiipijä 
33. Närhi 
34. Pähkinähakki 
 1-3 yks. käynyt läpi 2000-luvun Kahakatu 25 A:n 

ruokinnalla talvisin, joinakin talvina vain muutamana 
päivänä. 

 28.2.2010 (kevätlaskenta 1 yks. Kahakatu 25 A:n ruo-
kinta). 

35. Harakka 
36. Naakka (Lähes pelkästään Mustankorkean väliä lentä-
viä lintuja) 
37. Korppi (vähälukuinen vaeltelija alueen yli, usein ha-
vaintoja laskennoissa) 
38. Varis 
39. Pikkuvarpunen 
 2.1.2009 (talvilaskenta 4 yks. Permikadulla) 
 4.3.2009 (kevätlaskenta 5 yks. Rihlaperällä. Kävivät 

läpi talven Reinikaisen ruokinnalla) 
 28.2.2010 (kevätlaskenta 1 yks. Kangaskadulla) 
 3.1.2011 (talvilaskenta 8 yks. Kangaskadulla ja 2 yks. 

Köhniönkadulla) 
 2.3.2011 (kevätlaskenta 8 yks. Kangaskadulla) 
 3.11.2011 (syyslaskenta 10 yks. Kangaskadulla 
 Joulukuu 2011 muutamina päivinä 3 yks. Rihlaperällä 

Reinikaisen ruokinalla, myös aiempina vuosina on 
ruokinnalla käynyt 1-7 yks. 2000-luvun alkupuolelta 
lähtien, toisinaan läpi talven. 

40. Varpunen 
41. Peippo 
 2.3.2011 (kevätlaskenta koiras ja naaras Kahakadulla. 

Kävivät muutaman talon ruokinnalla tammikuulta 
lähtien 

 3.11.2011 (syyslaskenta naaras ruokinnalla Kangaska-
dulla. 

 Muutamina talvina Rihlaperällä Reinikaisen ruokin-
nalla 1-2 yks. 1990 luvulta lähtien, toisinaan läpi tal-
ven, viimeksi koiras 25.2.2011 

42. Järripeippo Kahdesti koiras Rihlaperällä Reinikaisen 
ruokinnalla 2000-luvulla muutaman päivän ajan loka-
marraskuun vaihteessa. 
43. Vihervarpunen 
 28.2.2010 (kevätlaskenta 15 yks. parvi Kangaskadul-

la). 
 22.12.2011 3 yks. Rihlaperällä. Joinakin talvina alueel-

la runsas esiintyminen. 
44. Viherpeippo 
45. Punatulkku 
46. Urpiainen 
47. Tundraurpiainen 
 muutamana talvena 1-2 yks. Rihlaperällä Reinikaisen 

ruokinnalla 
 10.2.2009 vanha koiras Permikadulla. 
48. Taviokuurna Hyvinä Pihlajanmarja talvina ainakin 
havaintoja Rihlaperältä, viimeksi lähes 10 vuotta sitten. 
49. Pikkukäpylintu 
 10.11.2010 (syyslaskenta 8 yks. lenti länteen Köy-

hänojalla) 
 3.1.2011 (talvilaskenta 1 naaras Köyhänojalla) 

2.3.2011 (kevätlaskenta koiras ja naaras, pesän raken-
nus käynnissä Köyhänojalla.) 

 Alueella myös runsaasti muutamana talvena 1990 
luvulla ja 2000 luvun alussa. 

50. Isokäpylintu 2000 luvun alussa talvella 2 koirasta ja 2 
naarasta Rihlaperällä 
51. Kirjosiipikäpylintu 2000 luvun alussa talvella koiras 
Rihlaperällä. 
52. Keltasirkku 
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VARATTU 

Oletko kyllästynyt siihen, 
että hiekoitus raapii pulkan 
pohjaa? Haluaisitko käyttää 
potkukelkkaa talvella?  
Tuntuuko, että kevytväylän 
hiekoituksen vuoksi jäät 
paitsi talven riemuista? 
Ehdotamme, että hiekoi-
tuksessa otetaan käyttöön 
kelkkakaista. Tämä tarkoit-
taa, että hiekoituksesta  
vastaava yritys jättää kelk-

kailijoille oman kaistaleen 
niillä alueilla tai reiteillä, 
joilla se on mahdollista 
toteuttaa ja joilla asukkaat 
sitä toivovat.  
Kelkkakaistaa on ehdotet-
tu ennenkin Jyväskylässä. 
Valtuusto on hylännyt esi-
tykset vetoamalla lain  
velvoittamaan vastuuseen. 
Valtuustossa on myös esi-
tetty, ettei hiekoitusta olisi 

mahdollista toteuttaa ny-
kyisellä hiekoituskalustolla. 
Jyväskylän alueella liukkau-
dentorjuntaa hoitaa esi-
merkiksi Altek aluetekniik-
ka kevytkuorma-autoilla ja 
avolavapakettiautoilla. Al-
tekista kerrotaan, että kelk-
kakaista on mahdollista 
toteuttaa kevytkuorma-
autoilla. Hiekoittimen 
hiekkasäiliön toiseen reu-

naan laitetaan yksinkertai-
sesti metallilevy. 
Myös laki sallii kelkkakais-
tan käyttöönoton toisin 
kuin valtuusto on aikai-
semmissa päätöksissä esit-
tänyt. 
Laki 547 / 2005 3 §:n 5. 
momentti: 
"Kunta voi päättää, jos 
liikenteelle ei aiheudu huo-
mattavaa haittaa, että mää-
rätty katu tai kadun osa 
pidetään talvella kunnossa 
vain osittain taikka että 
määrätyllä kadulla tai ka-
dun osalla ei torjuta liuk-
kautta, jotta sitä voidaan 
käyttää kelkalla kulkemi-
seen. Liukkauden torju-
matta jättämisestä on il-
moitettava." 
Kelkkakaistan merkitsemi-
seen on olemassa myös 
valmis liikennemerkki. 
Merkki on käytössä esi-
merkiksi Pälkäneen kun-
nassa.  
Jos haluat pulkkailla, kelk-
kailla tai hiihtää vaikkapa 
kauppaan, töihin, ladulle 
tai muihin menoihin koti-
oveltasi talven kelien sen 
salliessa, käy täyttämässä 
adressi internet-osoittees-
sa: 
  
http://www.adressit.com/
kelkkakaistat_jyvaskylaan 

Kelkkakaistat Köhniölle? 
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Lempeä paprikakeitto 
 
2-3 punasipulia 
2-4 valkosipulinkynttä 
4 punaista paprikaa 
6 dl vettä 
2 rkl tomaattipyreetä 
1 kasvisliemikuutio 
1 ½ rkl balsamiviinietikkaa 
2 tl sokeria 
1 laakerinlehti 
1 tl kuivattua basilikaa 
ripaus valkopippuria 
ripaus cayennepippuria tai muutama tippa Tabascoa 
1 dl ruokakermaa 
 
Tarjoiluun: tuoretta silputtua basilikaa ja paahdettuja lei-
päkuutioita 
 
Kuumenna uunin grillivastus tai pane uuni kuumene-
maan mahdollisimman kuumaksi.  Kuori ja lohko pu-
nasipulit.  Halkaise paprikat ja poista niistä siemenet.  
Aseta paprikat uunipannulle kuori ylöspäin.  Lisää mu-
kaan sipulit ja halkaistut, kuorimattomat valkosipulinkyn-
net.  Paahda kasviksia uunissa, kunnes paprikoiden kuori 
on saanut reilusti ruskeita pilkkuja.   
Sujauta paprikat muovipussiin ja sulje pussi.  Höyry irrot-
taa kuoren.  Poista kuoret, kun paprikat ovat jäähtyneet 
sen verran, että niitä voi käsitellä.  Purista valkosipuleista 
sisukset.   
Laita kasvikset kattilaan ja lisää joukkoon kaikki muut 
aineet paitsi kerma.  Kuumenna kiehuvaksi ja keitä hiljal-
leen noin 15 minuuttia.  Poista laakerinlehti hetkeksi ja 
soseuta keitto tasaiseksi.  Lisää kerma.  Kiehauta keitto, 
tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa ja valkopippuria. 

 

Punajuurikakku 
 
3 ¼ vehnäjauhoja 
2 ½ dl sokeria 
1 dl kaakaojauhetta 
4 tl leivinjauhetta 
2 tl inkivääriä tai neilikkaa 
2-3 punajuurta (n. 4 dl punajuuriraastetta) 
225 g sulatettua margariinia tai 2 dl rypsiöljyä 
4 munaa 
Kakkuvuokaan: rasvaa ja manteli- tai pähkinärouhetta 
 
Voitele iso (noin 2 l) tai 2 pienempää, pitkää vuokaa tai 
rengasvuokaa. Jauhota vuoka manteli- tai päh-
kinärouheella.  Jos rouhetta jää, lisää se kakkutaikinaan.  
Sekoita sokeri, kaakao, leivinjauhe ja inkivääri jauhojen 
joukkoon.  Kuori punajuuret ja raasta ne hyvin hienoksi.  
Sekoita raaste jauhoseokseen, samoin rasva.  Vatkaa mu-
nien rakenne riki ja lisää taikinaan.  Kaada taikina vuo-
kaan ja kypsennä 175-asteisessa uunissa 50 - 60 minuut-
tia.  Voit siivilöidä jäähtyneen kakun päälle tomusokeria. 
 
 

Marttojen maittavia reseptejä 

Keski-Suomen Martat ry | Yliopistonkatu 11, 40600 Jyväskylä | www.martat.fi/keski-suomi 
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Päivähoito siirtyi vuoden-
vaihteessa sosiaali- ja ter-
veyspalveluista sivistyspal-
veluiden organisaatioon. 
Taustalla on tehty paljon 
työtä muutoksen eteen ja 
nähtäväksi jää, kuinka arki 
päivähoidossa muuttuu, 
todennäköisesti varsin vä-
hän. Suurimmat muutokset 
tapahtunevat hallinnossa ja 
tukipalveluissa. Kypärämä-
essä on tehty yhteistyötä 
päiväkodin ja koulun kans-
sa hyvässä hengessä tähän-
kin asti ja tuo yhteistyö 
tulee tiivistymään lisäänty-
vien yhteisten tapaamisten 
myötä. Tilakysymykset 
ovat molempia osapuolia 
läheisesti koskettava yhtei-
nen haaste, palveluiden 
takaamiseksi.  
Kulunut vuosi on ollut 
Kypärämäen päiväkodille 
muutosten sävyttämää ai-
kaa, josta on selviydytty 
hienosti. Suuri kiitos siitä 
kuuluu yhteistyön taitaville 
vanhemmille ja ammattitai-
toiselle henkilökunnalle.  
Päiväkodin ”vanha” Pääs-
kysten-lapsiryhmä herätel-
tiin henkiin elokuussa. 
Ryhmä aloitti toimintansa 
viime vuodet kerhon ja 
koululaisten iltapäivähoi-
don käytössä olleessa tilas-
sa. Ryhmä on 14 lapsen 
esiopetusryhmä. Koululais-
ten iltapäiväryhmä siirtyi 
koulun tiloihin ja kerhom-
me siirtyivät rakennuksen 
toiseen päähän Kypärämä-
entyöväenyhdistyksen tiloi-
hin. Kerhon kanssa samas-
sa tilassa toimii myös seu-
rakunnan kerhot. Muutos-
ten jälkeen päiväkodissa on 
5 lapsiryhmää joissa on 93 
päivähoito- ja 28 kerho-
paikkaa.  
Toimintamme painopiste-
alueina kuluvalla toiminta-
kaudella ovat olleet varhai-
nen puuttuminen ja lapsen 
itsetunnon kohottaminen 
”Kehu Lapsi Päivässä 

”projektin avulla. Jokaises-
sa ryhmässä on alkanut 
Viikon Henkilö-projekti, 
jossa jokainen lapsi on 
vuorollaan viikon ajan ryh-
mässään hiukan erityisase-
massa. On ollut mukava 
lueskella ryhmien Viikon 
henkilöiden ”elämän-
kertoja” ja nähdä kuinka 
tärkeää lapselle on saada 
positiivista huomiota van-
hemmilta, henkilökunnalta 
ja muilta lapsilta. Omia 
Kehu-kukkia on myös aika 

ajoin lueskeltu ja ne saavat 
poikkeuksetta suupielet 
nousemaan hymyyn.  Esi-
opetusryhmä on tehnyt ns. 
kotioviretkiä lasten koti-
oville. Nämä retket ovat 
olleet erittäin suosittuja. 
On mukava päästä kerto-
maan omasta kodistaan 
ryhmän muille lapsille. 
Olemme pyrkineet huomi-

oimaan mahdollisimman 
varhain mahdolliset tuen-
tarpeet lasten hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Mitä aikai-
semmin saadaan tukitoi-
met lapselle käyntiin, sen 
paremmat ovat mahdolli-
suudet turvata lapsen hy-
vinvointi. ”Tulipalo on 
helpompi sammuttaa heti 
alkuvaiheessa”. 
Toki arkeen mahtuu myös 
haasteita, joista on selvitty 
ja tullaan selviämään myös 
jatkossa. Päivähoidon tarve 

Kypärämäessä ylittää päi-
väkodin kapasiteetin ja 
valitettavasti emme ole 
pystyneet kaikille järjestä-
mään päivähoitopalveluja 
lähipalveluna. Jyvälän päi-
väkodin ikävä kohtalo toi 
myös pienen lisäpaineen 
hoitopaikkojen tarpeeseen. 
Myös Kartanonkujan päi-
väkodin kosteusvaurio toi 

meille lisää päivähoitoha-
kemuksia. Alakerran (Pääs-
kysten) ryhmätilan laajen-
nus on jo valmiiksi suunni-
teltu, mutta toteutus on 
laitettu ”jäihin” toistaiseksi, 
kaupungin taloudellisen 
tilanteen vuoksi.  
Päivähoitoon otettiin käyt-
töön v.2012 alusta ns. pal-
velutakuu. Sen tarkoitukse-
na on kannustaa perheitä 
hoitamaan lapsia kotona 
silloin, kun vanhemmat 
ovat kotona. Palvelutakuu 
oikeuttaa lapsen palaamaan 
entiseen päiväkotiin. Kes-
keytyksen ajalle on mah-
dollista hakea lasten koti-
hoidon tukea. Lisäksi per-
he voi käyttää avoimen 
varhaiskasvatuksen palve-
luita keskeytyksen aikana. 
Lisää aiheesta päivähoidon 
nettisivuilla 
http://www.jyvaskyla.fi/
paivahoito 
Loppukesästä ja alkusyk-
systä huolta aiheutti vii-
konloppuisin päiväkodin 
alueen ilkivalta. Lasten 
leikkipaikkoja töhrittiin ja 
roskattiin, mutta lisäval-
vontakamera päiväkodin 
katokseen sai tilanteen alu-
eella rauhoittumaan. Uusi 
valmistuva pienkerrostalo 
toiminee tulevaisuudessa 
myös ”hiljaisena” valvoja-
na viikonloppuisin ja tie-
tenkin on kaikkien syytä 
tarkkailla, että päiväkodin 
aluetta käytetään asianmu-
kaisesti.  
Päiväkodissa on ollut mo-
nenmoista toimintaa. Elo-
kuussa saimme nauttia 
Nukketeatteri Capellen 
esityksestä Jänis ja Kilpi-
konna. Arabiemiraateista 
saimme vieraiksi opettajia, 
jotka olivat tutustumassa 
suomalaiseen kouluun ja 
esiopetukseen. He antoivat 
positiivista palautetta suo-
malaisesta tavasta tehdä 

(Jatkuu sivulla 14) 

Kypärämäen päiväkodin kuulumisia 

Haravointipuuhissa syksyllä 2011. 
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kasvatustyötä. Syyskuun 
alussa Kypärämäen päivä-
kotiin julistettiin asiaan 
kuuluvin juhlamenoin Päi-
väkotirauha. Koko päivä-
kodinväki osallistui lipun-
nostoon pihamaalla, johon 
karhu ja jänis olivat tuo-
neet lapsille terveiset met-
sästä. Pajaviikoilla on ollut 
mm touhuja värilaboratori-
ossa ja korttipajoissa. Mar-
raskuussa vietettiin hulvat-
tomat koko talon ”Kaa-
moskarkelot”, jolla tuotiin 
iloa ja piristystä syksyn 
pimeyteen. Lapset kutsui-
vat isänsä aamupalalle isän-
päivän kunniaksi ja he sai-
vat nauttia rauhassa yhtei-
sen aamupalan päiväkodil-
la. Joulukuussa toiminta 
täyttyi joulutouhuista. Lei-
kittiin ja laulettiin jouluisia 
leikkejä ja lauluja sekä as-

karreltiin ”joulua”. Tuomo 
Rannankari kävi laulatta-
massa ja leikittämässä lap-
sia joulukuun alussa. Päivä-
kodin yhteinen joulujuhla 
oli Jyväskylän kaupungin 
kirkossa, jossa lapset esitti-
vät joulukuvaelman, joka 
viimeistään sai joulun tun-
nelman läsnäolijoiden sy-
dämiin. Esikoululaiset vei-
vät piristävän jouluterveh-
dyksen sotainvalidien sai-
raskodille laulujen merkeis-
sä. 
Paljon touhua ja tohinaa 
on ollut ja paljon sitä tulee 
olemaan jatkossakin. Ky-
pärämäen päiväkodin väki 
toivottaa kaikille hyvää 
kuluvaa vuotta. 
  
 
Jukka Janhonen 
Kypärämäen päiväkodin 
johtaja 

(Jatkoa sivulta 13) 
MYYTÄVÄNÄ 

  
Marttojen omistamat kahdet 

kangaspuut. 
 

Lisätietoja saat Kirsti Knuut-
tilalta 

 puh. 0500 640684. 

 
Kevään musiikkimatineat 

(alustava ohjelma) 
11.3.2012 Musiikkikoulun kon-

sertti ja 
Renessanssimusiikin konsertti 
1.4.2012 Pienten sävellysten ilta 

27.5.2012 Kevätkonsertti 

 

Tervetuloa! 
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HAMMASLÄÄKÄRI 

KUVA: JUHA SALTEVO 

Veera Palomäki Tampereella asukasyh-
distyksen teatterireissulla 2009. 

VEERA PALÖMÄEN TAIVAL KARJALASTA 
KÖHNIÖLLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asukasyhdistyksen kirjasarjassa ilmestyy alkuvuo-
desta Veeran kirjanen. Kirjan julkistaminen on kult-
tuuripäivien aikaan maaliskuun alussa. Kirjaan on 
kasattu Veeran elämän vaiheita ja vauhdikkaita 
käänteitä Salmista Köhniölle. Mukana  on paljon 
kuvia päähenkilön omista arkistoista ja allekirjoitta-
neen otoksia viime vuosilta. Kovan kysynnän vuok-
si ennakkotilauksia voi tehdä Veeralta. 
 

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

    ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2010-2011 
 
Pekka Halonen Köhniönkatu 57 040 088 6932 
Erkki Matikainen Saihokatu 4, as. 61 040 583 7991 
Antero Mikonranta Koivukatu 19 050 597 8970 
Päivi Mäkinen, pj. Salokatu 12 044 328 6905 
Arja Mönkkönen, siht. Rihlaperä 1 050 556 1496 
Jorma Naukkarinen Keskussairaalantie 39 050 653 10 
Suvi Runonen-Väinämö Metsäkatu 12 040 575 4842  
Juha Saltevo, varapj. Permikatu 15 040 508 2653 
Lasse Savola Saihokatu 4 B 55 050 352 1058 
Simo Suoja Kahakatu 17 040 054 6190 
Arja Toivanen, tal.hoit. Loukkukatu 43 C 050 325 6475 
Pentti Räisänen  Permikatu 16 050 300 4700  
Jari Paavilainen Varpukatu 1 040 713 3723 
Sari Välimäki Kanervakatu 4 040 832 9546 

LÄNSIVÄYLÄN HERKKUJA
ARKEEN JA JUHLAAN!

- Aina raikas hedelmä- ja vihannesosastomme
tarjoaa vitamiinit talveen.

- Tuoreet lihat ja kalat palvelustamme
ruokavinkkien kera.

MAUKKAITA RUOKAHETKIÄ TOIVOTTAA


