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syksyn lehti!

Lehden suunnittelu: Kypärämäen-Köhniön 
asukasyhdistys 
Paino: Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Konttisentie 8, 
PL 64, 40801 Vaajakoski

Muistithan?
 
Asukasyhdistyksen jäsenmaksu 2013 
10 €/ talous ja 5 € /opiskelijatalous 
 
Jäsenmaksun voi maksaa  
suoraan yhdistyksen tilille:  
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry  
FI05 8000 1401 3072 94

Syksy on pyörähtänyt käyntiin ja asu-
kasyhdistyksen hallituskin on päässyt 
taas työntouhuun. Alkanut syksy on 
itselleni ensimmäinen syksy puheen-
johtajana, on ollut paljon uutta opetel-
tavaa!

Syksy käynnistyi rantajuhlilla, jotka 
olivat oikein onnistuneet, vaikka juuri 
ennen juhlien alkua sää näyttikin aika 
epävakaalta. Kiitos kuitenkin kaikille, 
jotka tulitte kanssamme viettämään 
perinteistä rantajuhlaa! Tunnelma oli 
siellä ihanan yhteisöllinen ja mukavaa 
kun tulitte tuntemattomatkin rohkeasti 
juttelemaan!

Olen aina toivonut, ja nyt yhä vahvem-
min toivoisin sitä, että asukasyhdis-
tyksen työ ei olisi mitään pienen piirin 
puuhastelua, eikä sitä koettaisi jonkun 
suljetun piirin toiminnaksi. Kaikilla 
asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa 
alueen asioihin! Meille kaikille hallituk-
sessa toimiville voi esittää ehdotuksia 
ja toiveita (yhteystiedot löytyvät tästä 
lehdestä) asuinalueemme kehittämisek-
si, viemme niitä mielellämme eteenpäin 
ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan 
toteuttamaan.  Toimintaan ovat kaikki 
tervetulleita mukaan!

Ihanaa syksyä kaikille alueemme asuk-
kaille toivottaa

Syksyinen tervehdys 
asukasyhdistykseltä!

Suvi Runonen-Väinämö

asukasyhdistyksen 
 puheenjohtaja

Asukasyhdistyksen hallitus 2013 - 2014

Puheenjohtaja Suvi Runonen-Väinämö Metsäkatu 12, 
040 575 4842

Varapuheenjohtaja Juha Saltevo Permikatu 15, 040 508 2653

Sihteeri Arja Mönkkönen Rihlaperä 1, 050 556 1496

Taloudenhoitaja Arja Toivanen Loukkukatu 43 C, 050 325 6475 

Muut jäsenet: 

Johanna Barkman Kahakatu 27 a 1, 040 514 4855

Pekka Halonen Köhniönkatu 57, 040 088 6932

Marjo Lestinen Kangaskatu 22, 044 0210313

Erkki Matikainen Saihokatu 4 as. 61, 040 583 7991

Jorma Naukkarinen Keskussairaalantie 39, 050 653 10

Tiina Piilola Kypärätie 6–8 as. 9, 040 701 8169

Heli Ratia Kypärätie 37 C 26, 044 069 0966

Pentti Räisänen Permikatu 16, 050 300 4700

Lasse Savola Saihokatu 4 B 55, 050 352 1058

Sari Välimäki Kanervakatu 4, 040 832 9546 
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Kypärämäen kirkko on myyty yksityiselle omistajalle. 
Jatkossa kiinteistön käyttötarkoitus tulee olemaan 
asuminen. Talo on toiminut Kypärämäki-Köhniön 
alueen keskeisenä kokoontumispaikkana ja uusi 
omistaja näkee sen osaksi alueellista toimintakes-
kusta. Koska rakennus on suuri, uuden omistajan 
toiveena on, että talossa jatkaisivat nykyiseet vuokralai-
set sekä mahdollisesti muita vuokralaisia. 

Kodalymusiikkikoulu jatkaa tiloissa toimintaansa ja 
lisäksi on neuvottelut käynnissä mm. päiväkodin perus-
tamisesta. Taloa peruskorjataan parhaillaan.

Musiikki on ihmelääke!

Minna Lindgren kirjoitti Helsingin Sanomissa 9.6.2013: 
”Neurotieteet ovat löytäneet ihmelääkkeen. Kenellä 
tahansa on yksinkertainen keino pysyä terveenä, olla 
onnellinen, säädellä tunteita ja elää pitempään. Tai-
kajuoma toimii niin kuntoutuksessa ja terapiassa kuin 
hyvän arjen perusravintona. Se on musiikki!

Enää ei musikaalisuutta pidetä erityisenä lahjakkuutena, 
sillä musikaalisuus näyttää olevan ihmisen lajityypillinen 
ominaisuus. Ilman musikaalisuuteen niputettuja ominai-
suuksia ihminen ei oppisi puhumaan ja kommunikoi-

Kodály musiikkikoulun kuulumisia
maan. Moni muukin elintärkeä toiminto jäisi heikoksi. 
Musiikki vahvistaa ihmisen sosiaalisuutta ja vaikuttaa 
voimakkaasti samoissa aivonosissa kuin yhteisöllisyy-
teen liittyvät tekijät.”

Musiikkikoulun tavoitteena on edelleenkin kehittää 
valmiuksia monipuoliseen musiikin harjoittamiseen ja 
kehittää ja syventää musikaalista yleissivistystä.
Kaikille kursseille sekä kevään soiton- ja laulunope-
tukseen ilmoittautuminen onnistuu netissä, osoittees-
sa www.kodalymk.net tai suoraan numeroon 045 
1356 158.

Kypärämäen koulun pienessä salissa harjoittelevat 
viikoittain Vox Aurea Tuki ry:n seuraavia kuoroja.
Nollakakkoset Lapsikuoro (6-8 v.) ma klo 16.45-18.00 
Jyväskylän Poikakuoro (6-12v.) ma klo 18.00- 19.15 
Kolmekuutoset Lapsikuoro (9-12v.) to klo 16.30-18.15
Tervetuloa siis mukaan tutustumaan, oppimaan ja osal-
listumaan monipuolisesti musiikin tarjoamiin elämyksiin, 
iloon sekä yhdessäoloon! 

 
Musiikkiterveisin 

Àgnes Lak Losonc



Sivu 4 Kypärämäki - Köhniö Asukaslehti 2/2013

Kesää on ollut vielä jäljellä ja olem-
me saaneet nauttia aurinkoisista 
ja lämpimistä ensimmäisistä kou-
luviikoista.  Välituntiulkoiluun ei ole 
tarvinnut ketään patistella, vaan 
välituntipiha on täyttynyt nopeasti 
leikkivistä ja pelaavista lapsista. 
Liikuntaa ja liikkumista edistävän 
hankkeen kautta saaduilla määrä-
rahoilla olemme hankkineet lisää 
pelivälineitä ja upouusi pingispöytä 

pyritään saamaan myös käyttöön 
mahdollisimman pian. 
Koulun piha-alue tarjoaa mahdol-
lisuuden monenlaiseen toimintaa 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. On 
ollut mukava nähdä alue vilkkaassa 
käytössä. Aktiivisen ja oikeanlaisen 
käytön vastapainona on ikävää ollut 
erityisesti viikonloppuisin tapahtuva 
pihan ja osin myös koulurakennuk-
sen sotkeminen. Kiitos kiinteistön-
hoidon, on pitsalaatikot ja tupakan-
tumpit maanantaiaamuisin siivottu 
ja pienten lasten on mukava tulla 
jatkamaan työtä omaan kouluun. 
Ilkivallan korjaamiseen ja sotkujen 
siivoamiseen vuosittain kuluville 
euroille soisi parempaa käyttöä 
vaikkapa puistojen ja koulupihojen 
kunnostamisessa.
Kesälomilta kouluun palaaminen on 
merkinnyt paluuta arkiseen rytmiin 
aikaisine aamuherätyksineen ja 
illalla taas pitäisi päästä unten maille 
totuttua aikaisemmin.  Iltapäivisin 
vapaan oleilun sijaan aherretaan 
kotitehtävien parissa ja harrastustoi-
mintakin pyörähtää jälleen käyntiin. 
Rytminmuutos ja uuden toiminta-
kauden aloittaminen vaatii aina hiu-
kan totuttelua, mutta jo muutaman 
kouluviikon jälkeen tuntuu siltä, että 
hyvään vauhtiin olemme Kypärämä-
en koulussa päässeet. 
Tänä lukuvuonna jatkamme hyvin-
vointioppimisen teeman ja sisältöjen 
parissa. Hyvän olon perustarpeet 
ovat varsin yksinkertaiset: riittävästi 

Terveiset Kypärämäen koulusta
lepoa ja toisaalta toimintaa, sekä 
ravintoa toiminnan ylläpitämiseen. 
Fyysisen terveyden ja toiminta-
kyvyn ohella hyvinvointi on myös 
iloa, tyytyväisyyttä ja uteliaisuutta 
uuden oppimiseen. Hyvinvoin-
ti syntyy yhteisöissä; kodeissa, 
vapaa-ajalla ja täällä koulussa, 
jossa päivittäin harjoittelemme yh-
dessä elämisen ja olemisen taitoja. 
Erilaisuuden sietäminen, toinen 
toistemme arvostaminen, jokaisen 
osallisuus ja yhteinen huolenpito, 
niin ihmisistä kuin ympäristöstäkin, 
ovat keskeisiä hyvinvointioppimi-
sen sisältöjä. 

Koulun vuoteen kuuluvat jälleen 
erilaiset retket ja vierailut, jotka 
tuovat mukanaan vaihtelua kou-
lutyöhön ja täydentävät omalta 
osaltaan oppisisältöjä. Vuosittain 
toistuvat tapahtumat rytmittävät 
toimintaa sekä luovat ja ylläpitä-
vät perinteitä, asioita, jotka ovat 
juuri meille ja meidän koulullemme 
tyypillisiä ja tärkeitä. Syksyinen 
patikkaretkipäivä ja yhteinen alu-
een kevättalkoo toukokuussa ovat 
tapahtumia, jossa alueen lapset 
ja aikuiset ovat yhdessä koolla 
ja tullaan tutuiksi puolin ja toisin. 
Kouluun ja koulun toimintaan on 
mahdollista tutustua myös kuu-
kausittain avointen ovien päivinä.
Hyvää alkavaa syksyä toivottaen

Meri Lumela, rehtori

Olen Heikki Ikonen nyt 7.lk 
Kilpisen koulussa. Olen musiikki-
luokalla ja lempiaineeni on liikunta 
ja tykkään kokeilla uusia lajeja. 
Viime kesänä golffasin enoni 
kanssa. Harrastan jalkapalloa 
JJK:ssa, koska pidän joukkuepe-
leistä. Asukasyhdistyksen viime 
kevään stipendirahoilla ostin itsel-
leni uuden temppupotkulaudan. 
Kiitos rahoista ja hyvää syksyn 
jatkoa koko asukasyhdistykselle.
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Köhniö-Kypärämäen asukkailla on mitä parhaimmat 
mahdollisuudet nauttia loistavista lenkkeilymaastoista. 
Laajavuoren lenkkipolut, Kahakadun pururata ja Köhniön 
”rantaraitti” löytyvät aivan vierestä. Lisäksi asuinalueeltam-
me löytyy luontopolku, joka asukasyhdistyksen toimesta 
kunnostettiin viime kesänä. Polku ei ehkä sovellu niinkään 
perinteiseen lenkkeilyyn, mutta sitäkin paremmin vaikkapa 
lasten kanssa luontoon tutustumiseen. 
Luontopolulta löytyy opaskyltein varusteltuna tavallisimpia 
lehtomaisen metsän ja kuivan kangasmetsän kasvilajeja. 
Noin kilometrin mittainen polku kiertelee Kypärätien ja Sa-
velankadun väliin jäävässä metsässä ja mäellä. Lähtöpiste 
sijaitsee Kypärätien ja Erämiehenkadun kulmassa olevan 
Sotaveteraanitalon vieressä ja polulle pääsee myös Koivu-
kadun päästä. Veturipuiston ja Sotaveteraanitalon lähellä 
olevalta ilmoitustaululta sekä Koivuakadun ilmoitustalululta 
löytyy luontopolun kartta. Oheisen kartan voi myös leikata 
itselleen talteen.
Reitti on merkitty metsään keltaisin merkein ja sen voi 
kiertää miten päin vain, mutta yksi haara johtaa ”umpiku-
jaan” joten karttaa on hyvä vilkaista, ettei eksy Savelan-
kadulle ja toisaalta ei vahingossa jää polun rehevin osuus 
kokonaan näkemättä. Polku on paikoin melko pusikoitu-
nut, sillä raivaus ei kuulunut kunnostustöihin. Sen sijaan 
polku on nyt entistä paremmin merkitty molempiin suuntiin 
ja opastaulut on tuettu ja puhdistettu. 
Kesäaikaan polulla selviää lenkkitossuilla tai jopa san-
daaleilla, mutta hyttysiin on syytä varautua ja paikoin 
nokkosetkin saattavat poltella sääriä. Kosteammalla kelillä 
on hyvä varustautua kumisaappailla, sillä polku voi olla 
paikoin mutainen. Mukavaa luontoretkeilyä niin isoille kuin 
pienillekin Köhniö-Kypärämäen asukkaille! 

Heli Ratia

Kypärämäki-Köhniön 
luontopolku kunnostettu

Teatterimatka Mikkeliin 9.11.
VADELMAVENEPAKOLAINEN
”RIITTÄVÄN HYVÄ KOMEDIAKSI, RIITTÄVÄN 
HAUSKA TRAGEDIAKSI”

Mikko Virtanen – miesparka – on syntynyt väärään 
kansallisuuteen.  Passin mukaan hän on suoma-
lainen, mutta sisimmältään hän tietää olevansa  
ruotsalainen.  Hän ei halua olla suomalainen mies; 
ahdistunut, änkyrä mörökölli.  Hän haluaa olla avoin ja 
ulospäin suuntautunut ruotsalainen mies.  Hän haluaa 
elää kansankodissa, missä ovetkin avautuvat kutsu-
vasti sisäänpäin.  
Niinpä Mikko Virtasesta tulee Göteborgissa syntynyt 
Mikael Anderson, jolla on kaunis vaimo ja täydellinen 
ruotsalainen perhe sekä kartanomallinen Volvo.

Asukasyhdistys tekee teatterimatkan Mikkeliin lau-
antaina 9.11.  Lähtö Saihotuvalta klo 10.00.  Matkan 
jäsenhinta on 50 eur.  Hintaan sisältyy linja-autokulje-
tus, teatterilippu, väliaikakahvitus ja teatterin jälkeen 
teatterilounas Tertin kartanossa.  Ilmoittautumiset Arja 
Toivaselle 
puh. 050 3256475 tai arja.toivanen@elisanet.fi.  

Matkan voit maksaa Kypärämäen-Köhniön asukasyh-
distyksen tilille FI05 8000 1401 3072 94 tai käteisellä 
linja-autossa.  Ilmoittautumisesi jälkeen esteen sat-
tuessa ilmoita asiasta, jotta varalla olijoilla on mah-
dollisuus päästä mukaan.  Linja-autokyytiin voi tulla 
Erämiehenkadun ja Keskussairaalantien pysäkeiltä, 
mutta tästäkin on syytä ilmoittaa ilmoittautumisen 
yhteydessä.   
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Kahden nuoren kypärämäkeläisen naisen, Janika Tannin 
ja Terhi Komulaisen yhteinen into ja tavoite synnytti kotita-
louspalveluja tarjoavan yrityksen Käen mintun. Käenminttu 
pyrkii helpottamaan ihmisten arkea vähentämällä kiirettä ja 
tarjoamalla aikaa.

Kesäkuussa aloittanut yritys tarjoaa luonnonmukaista ja 
perinteistä kotiapua. Yrityksen voi tilata omaan tai läheisen 
kotiin hoitamaan kotisiivouksia, ikkunanpesua, pihanhoi-
toa tai rakentamaan kasvimaan. Yritys tarjoaa apua myös 
asiointiin ja vanhusten ulkoilussa avustamiseen.

Yrittäjien kiinnostus on ympäristöasioissa ja se näkyy 
ympäristön ja allergioiden huomioimisessa. Yritys käyttää 
luonnossa täysin hajoavia myrkyttömiä siivousaineita ja 
välttää henkilöautoilua.

Kesällä yritys on ollut vastuupuutarhureina Juurikas JKL:n 
vihannesmaalle, joka on 20 osakkaan yhteisomistukses-
sa. Yrittäjiä inspiroi kestävä arki ja uusia ideoita toiminnan 
kehittämiseen on viritelty muun muassa lasten puutarha-
kerhon perustamiseen.

Käenminttu tarjoaa
ekologisia kodin-ja
puutarhanhoitopalveluja

Sen jälkeen kun lähiruokapiiri alueella lopetti, olen 
saanut jatkuvasti kyselyä lähiruuan saatavuudesta. 
Nyt Kypärämäestä saa lähi- ja luomuruokaa laatikoit-
tain muutaman kerran kuussa.

Olen koonnut sekä tuoretuotelaatikon että kuivatuotelaa-
tikon. Tuoretuotelaatikko sisältää n.7 kg kauden kasviksia 
ja vihanneksia sen mukaan mitä lähialueen tuottajilla on 
valikoimissa. Tuorelaatikosta löytyy aina myös 10 kpl 
kananmunia sekä hiivaton saarijärvellä leivottu ruislimppu. 
Elokuun ja syyskuun aikana tuorelaatikosta on löytynyt 
lisäksi mm. keräkaalia, kyssäkaalia, kukkakaalia, multa-
porkkanoita, pensaspapuja, kesäkurpitsoita, kurkkua ja 
tomaattia.  

Kuivatuotelaatikko sisältää sertifioituja luomutuotteita mm.  
mannaryynejä, kaurahiutaleita, spelt-kuitulisää, ruisjauho-
ja, vehnäjauhoja, spelttijauhoja, -pastaa ja täysjyväspelt-
tinäkkileipää. 

Tuoretuotelaatikon hinta on 30€ ja kuivatuotelaatikko 
on 25€.  Laatikot tilataan verkkokaupasta tai suoraan 
minulta, maksetaan tilille ja noudetaan sovittuna ajankoh-
tana. Voin myös alueen asukkaille toimittaa laatikon, mikäli 
esimerkiksi ei ole autoa käytössä.
Ruokalaatikkotoiminnan tavoitteena on toimittaa moni-
puolista lähiruokaa helposti ja tutustuttaa ihmiset ehkäpä 
uusiinkin kasviksiin ja makuihin.  Kaupanpäälle saa resep-
tejä ja neuvoja tuotteiden käytöstä. Toivottavasti ruoka-
laatikko säästää kaupassakäynnin vaivan, jolloin aikaa jää 
olennaisempiin asioihin. 

Tällä hetkellä ruokalaatikoita jaetaan muutaman kerran 
kuukaudessa, jatkossa jopa kerran viikossa. Tuotevalikoi-
ma laajenee koko ajan. Ehdotuksia otetaan vastaan!

Suvi Runonen-Väinämö

Ruokalaatikoiden tilausosoite on: 
http://www.runometsa.fi/kauppa/ruokalaatikot/
Lisätietoja voi kysellä suoraan minulta: suvi@runometsa.fi, puh. 
040 5754842.

Lähi- ja luomuruokalaatikko-
palvelu Kypärämäessä
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Tiina Piilola
Hei! Olen Tiina Piilola, 36-vuotias vapaa kirjoittaja ja 
kirjallisuuden jatko-opiskelija ja asunut Kypärämäessä 
nyt reilut kymmenen vuotta – ja viihtynyt todella, todella 
hyvin. Vaikka olen syntyisin Oulaisista Pohjois-Pohjan-
maalta, pidän itseäni MELKEIN paljasjalkaisena kypä-
rämäkeläisenä, sillä mieheni kautta olen soluttautunut 
täällä usean sukupolven ajan asuneeseen sukuun.
On hauska ajatella, että tyttäremme käy samaa koulua 
kuin isänsä ja isoisänsä, se tuo jatkuvuuden tunnetta ja 
juurevuutta. Ehkä viihdyn täällä erityisen hyvin siksikin, 
että rakastan kaikkea vanhaa ja vanhanaikaista ja sitä, 
että ajan kerroksellisuus näkyy, ihan niin kuin se näkyy 
rivitalossamme Veljeskypärässä, jossa on yhteispihoi-
neen ja lankkulattioineen samaa vanhanajan viehätystä 
kuin koko Kypärämäessä.
Asuinalueen auvon täydentää mielestäni ehdottomas-
ti oma kirjasto, jota kovana lukijana käytän tiuhaan. 
Kirjaston ohella toinen ehdoton lempipaikkani Kypärä-
mäessä on Köhniön uimaranta – ja Kypärämäen-Laaja-
vuoren lenkkipolku tietenkin! Kesäisin harrastan juok-
sua, uintia ja ratsastusta ja ympäri vuoden kaikenlaista 
zen-meditaatiosta flamencoon.
Asukasyhdistykseen lähdin uteliaisuudesta ja koska 
uusi pj. Suvi houkutteli ja myös tutustuakseni muihin 
kypärämäkeläisiin kuin oman rivitalon asukkaisiin.

Johanna Barkman
”Elämä Kypärämäki-Köh-
niöllä on kuin Onnelassa” 
- otsikko komeili lehtien si-
vuilla sinä kesänä kun tänne 
muutettiin. Tästä kesästä on 
kohta kymmenen vuotta ja 
sama otsikko voisi edelleen-
kin kuvata arvostustani kyläämme kohtaan. 
Koen olevani paluumuuttaja, vaikka lapsuuteni ja nuo-
ruuteni vietin Petäjävedellä. Muistan, kun linja-auto kulki 
Köhniön kautta ja miten ihaillen katselin alas rantaan. 
Nyt, lähes 35 vuotta myöhemmin, on ranta osa päivit-
täistä elämääni. Sen rantareitti on upea, joskin osittain 
voisi olla paremmassa kunnossa. 
Nuorena aikuisena päädyin Jyväskylän yliopistoon 
syventämään nuorisotyöntutkintoani psykologian opin-
noilla. Luulin asuvani Helsingissä koko elämäni, mutta 
onneksi elämä päätti toisin ja vei takaisin Jyväskylään. 
Luulen, että perheeni on kanssani samaa mieltä, aina-
kin mieheni Tommy ja koiramme Roope. 
Elämäni täyttää perheen puuhat, työni lastensuojelujär-
jestö Pesäpuu ry:ssä, kaikenlaiset pienet harrastukset 
ja ystävät. Sieltä löytyy vielä tilaa yhteisten asioiden 
hoitamiselle, jota asukasyhdistystoiminta parhaimmil-
laan on. 
Pysytään edelleen myönteisissä otsikoissa!
t. Johanna Barkman

Heli Ratia
Hei, olen Heli Ratia, 37 v, vaikka 
naisten ei kai tarvitsisi ikäänsä 
ilmoittaa... Muutin Keski-Poh-
janmaalta Jyväskylään opiskele-
maan ympäristötiedettä vuonna 
1999 ja sillä tiellä olen edelleen.
Maisteriopintojen jälkeen työs-
kentelin hetken Pohjanmaalla, 
mutta vuonna 2005 palasin 
takaisin Jyväskylään yliopistolle 
jatko-opintojen pariin, jotka vihdoin viime keväänä sain 
päätökseen. 
Köhniölle muutin kesällä 2009 silloin 1,5-vuotiaan poi-
kani ja koirani kanssa. Vihdyin täällä alusta asti todella 
hyvin ja tunsin tulleeni ”kotiin”. Perheeseeni kuuluu nyt 
jo eskari-ikäisen poikani ja 8-vuoden eläkeiän saa-
vuttaneen bokserini lisäksi aviomies ja marraskuussa 
odotamme perheemme täydentyvän vauvantuoksuisel-
la sinappikoneella.
Suuri haaveemme on oma rintamamiestalo lankkulatti-
oineen ja pönttöuuneineen. Vaikka olemmekin pyydys-
täneet omaa kotia jo melkeinpä epätoivoisen pitkään, 
niin muuallekaan emme suostu muuttamaan, sen 
verran mukavaa tällä on asua! Täällä on ihanat lenkki-
polut ja Köhniönjärvi vieressä sekä yhteisöllinen tunnel-
ma, mikä on mielestäni aika harvinaista näinkin suu-
ressa kaupungissa. Ainoa asia mikä välillä harmittaa 
on roskaaminen ja lasinsirut; pienellä vaivannäöllä ja 
vastuuntunnolla asuinalueestamme saataisiin entistäkin 
viihtyisämpi ja turvallisempi lasten ja karvakuonojen 
taapertaa.
Aurinkoisia syyspäiviä kaikille! 

Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät
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Köhniön
rantajuhlat 
mallia 2013

Vietimme taas perinteiset (kuinka 
monennet?) rantajuhlat tiistaina 13.8 
Köhniön rannalla 150-200 hengen voi-
min. Sää oli uhkaava sateen suhteen. 
Olimme juuri rajamailla, toisella puolella 
satoi ja toiselle puolelle paistoi aurin-
ko lämpimästikin. Asukasyhdistyksen 
uusi telttakatos piti hanuristimme Kari 
Mäkisen ja  blues-kitaristin Tommy 
Barkmanin soittimet kuivina.
Martat hoitivat räiskäleiden paiston 
ja kahvituksen. Räiskäleitä meni noin 
250 kappaletta. Perinteiset kalakilpailut 
pidettiin. Voittajaksi selvisi aikuisten 
sarjassa puoli-ammattilainen Pirjo 
Laitinen 130 senttimetrillä pikku ah-
venia. Toiseksi tuli Diego Teran 86 cm 
ja kolmas aikuisten sarjassa oli Raimo 
Laaksonen 61 cm pituisella ahvenjou-
kolla.
Lasten sarjassa kilpailu oli tiukka, mut-
ta rehti. Pisimmän kalajoukon veti kui-
ville 4-vuotias Rasmus Hintsanen 59 
cm, toiseksi eniten kalaa sai Veijo Aro 
(5 vuotta ja 50 cm), 3. ja 4. sija meni 
Laihon perheeseen, Mika (4v.)sai 34 
cm ja Matti (6v.) Laiho 32cm ahvenia. 
Viimeiset palkitut olivat Veeti Saltevo 
(7v.ja 24 cm) ja Nuutti Saltevo 3 vuotta 
ja 13 cm kaloja. Kaikki siis palkittiin 
ja viimeinen Nuuttikin sai komean ja 
terävän kalapuukon.
Tikkaakin heitettiin kilpaa. siinä par-
haan tuloksen sai vahingossa allekir-
joittanut, 31 pistettä. Toiseksi tuli 30 
pisteellä Vesa Kuhanen (?), kolmas oli 
Timo Sajavaara (?) 29 ja neljäs Jochen 
Knoll 28 pistettä. Lasten sarjakin oli ja 
monet palkittiin, mutta kirjurin paperis-
ta ei saa varmuutta tuloksista.
Toivelauluvihkokin kului käsissä ja 
laulajia riitti, Kari Mäkinen säesti, Veke 
Ruuhilahti ei enää jaksanut tulla paikal-
le. Laulattajina Sini Louhivuori ja Leena 
Pyylampi.
Kiitokset Martoille ja lukuisille osanotta-
jille yhteisestä hauskasta illasta.

Kuvat ja teksti: Juha Saltevo

Tikkakisan osanottajia.

Omatoiminen makkaranpaisto alkaa olla harvinaista nykytapahtumissa.

Marttojen maistuvat tuotteet vietiin käsistä!



Kypärämäki - Köhniö Asukaslehti 2/2013 Sivu 9

Yhteislaulua “johtivat” Hannu 
Tauriainen, Sini Louhivuori ja Leena 
Pyylampi, harmonikkaa soitti Kari 
Mäkinen (alla).
Asukasyhdistyksen puheenjohtaja 
Suvi Runonen-Väinämö toivotti kaik-
ki tervetulleiksi rantajuhlaan.

Tommy ja Johanna Barkman yhteis-
laulun lumoissa (yllä).
Onkikisan osanottajina Saltevoita ja 
muita (vieressä).
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Siitä kun Kypärämäen ja Köhniön aluetta 
ensimmäisen kerran rakennettiin 1940-lu-
vun alussa, on moni asia muuttunut niin 
rakentamisessa kuin tavassamme asua ja 
suhtautua ympäristöömme. Vietämme nyt 
suurimman osan ajastamme sisätiloissa, 
asuminen on varmasti vaivattomampaa, 
eikä sisällä tarvitse pukeutua vuodenajan 
mukaan. Myös suhtautumisemme ympäris-
töön on muuttunut, mikä näkyy rakennus-
materiaalivalinnoissamme.
Nämä muutokset ovat varmasti osaltaan 
vaikuttaneet myös ihmisten hyvinvointiin ja 
terveyteen. Tästä kertovat jotain sellaisten 
nimityksien syntyminen ja yleistyminen kuin 
sairas rakennus -oireyhtymä tai monike-
mikaaliyliherkkyys. Huono sisäilman laatu 
aiheuttaa Suomessa vuosittain miljardien 
ylimääräiset kustannukset mm. sairaskus-
tannusten ja poissaolojen muodossa (Si-
säilmayhdistyksen julkaisema Rakennusten 
sisäilmasto ja LVI-tekniikka, 2007).
Rakennuksen sisäilmaan vaikuttavat 
yhtälailla itse rakennus ja sen materiaalit kuin tekniset 
järjestelmät ja rakennuksen käyttäjät. Sisäilmaston tär-
keimmäksi tekijäksi mielletään usein fyysiset olosuhteet 
kuten lämpötila tai veto. Näin varmasti aikaisemmin olikin. 
Veto ja koleus tai liika lämpö aiheuttavat epäviihtyisyyttä ja 
terveydellisiäkin haittoja. 
Fyysisiä olosuhteita tärkeämpiä sisäilman laadun tekijöitä 
ovat kuitenkin nykyään kemialliset olosuhteet. Nämä ovat 
usein siitä hankalia, ettemme pysty niitä aina aistimaan 
selkeästi. Huoneilmassa on kuitenkin lähes aina lukuisia 
orgaanisia epäpuhtauksia, jotka ovat peräisin nimen-
omaan synteettisistä rakennus- ja sisustusmateriaaleista, 
liimoista ja maaleista. Näiden haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden katsotaan olevan suurelta osin syypää myös 
sairasrakennusoireiden yleistymiselle. Yksittäisen yhdis-
teen pitoisuus voi olla pieni, mutta ilmassa on kymmeniä 
eri yhdisteitä pieninä pitoisuuksina. 
Lisäksi tulevat biologiset olosuhteet, kuten bakteerit 
ja virukset tai homesienet ja pölypunkit. Näitä on tosin 
ollut aina, mutta erityisesti homeesta on noussut paljon 
keskustelua herättänyt aihe rakentamisessa ja raken-
nuksissa, mihin osaltaan on varmasti vaikuttanut myös 
rakentamisen muuttuminen.
Miten rakentaminen sitten yhtäkkiä muuttui sotien jälkeen, 
jolloin rakennuksista tuli vähitellen näinkin ongelmallisia? 
Usein väitetään, että se oli tehokkaan markkinointikoneis-
ton ansiota, mutta niin uusia kuin perinteisiäkin luonnolli-
sia rakentamisen ratkaisuja on edelleen tarjolla.  Luonnol-
lisissa materiaaleissa on se hyvä ominaisuus, että ne ovat 
hengittäviä ja pitävät yllä hyvää sisäilman laatua. 
Esimerkkinä luonnollisista rakennusmateriaaleista ovat 
mm. puu, luonnonkuidut tai savi. Savella on yhtäläiset 

Näkökulma: 
Luonnolliset rakennusmateriaalit parantavat 
sisäilmanlaatua vanhoissa taloissa

ominaisuudet kipsiin verrattuna, mutta se kuluttaa val-
mistettaessa 85 % vähemmän energiaa. Lisäksi tulevat 
sen sisäilman laatua parantavat ominaisuudet. Savipinta 
voi imeä sisäilman kosteuden nopeammin kuin mikään 
muu rakennusmateriaali ja säännellä suhteellista sisäil-
mankosteutta 40 ja 70 prosentin välillä, millä tasolla myös 
todennäköisyys ilman välityksellä tarttuvien bakteerien ja 
virusten esiintymiselle on matalin. Se estää myös muiden 
rakennusmateriaalien herkästi haihtuvien ja myrkyllisten 
yhdisteiden, kuten formaldehydien vapautumisen sisäil-
maan ja auttaa estämään homeen muodostumista. On 
myös näyttöä siitä, miten savi pystyy hoitamaan epäpuh-
tauksia ja neutralisoimaan sisätiloista hajut - kaikki melko 
hyödyllisiä missä tahansa rakennuksessa, jossa halutaan 
huolehtia sisäilman laadusta. 

Luonnollisilla materiaaleilla saat viihtyisän kodin.  Kuvan talossa on käytetty 
sisäpintamateriaaleina savea, joka huolehtii ilmankosteudesta ja pitää sisäilman 
hyvälaatuisena.

Teksti: Ville Väinämö  
energiatehokkuusasiantuntija, DI 

www.villeco.fi
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Mitä on neuvokkuus kotona? Se voi olla vaikka sitä, 
että arjen asiat sujuvat sutjakkaasti. Sujuvuuden lisäksi 
kotityöt myös tehdään taloudellisesti – aikaa ja rahaa 
säästäen.

Aina voimavarat eivät riitä kotitalousasioiden suunnitte-
luun saati itse tekemiseen. Silloin on paikallaan hankkia 
palvelut vaikka palveluyritykseltä. NeuvokasKoti yri-
tykseni tarjoaa kotipalveluja, tukipalveluja, neuvontaa, 
sekä kotitalous- ja käsityökursseja.
Kotipalvelut muokataan aina asiakkaan tarpeiden 
mukaan ja niillä helpotetaan perheen kiireistä arkea. 
Palvelu voi olla kertaluontoinen tai sopimuksen mukai-
nen. Kotipalveluihin kuuluvat kaikki kotityöt sekä lisäksi 
pihanhoito. Palveluista voi tehdä kotitalousvähennyk-
sen itselleen, mutta myös omille vanhemmilleen. 
Yritykseni kuuluu palvelurekisteri Klemmariin, johon on 
koottu luotettavia hyvinvointi- ja kotipalveluja tarjoavia 
yrityksiä. Se on myös Jyväskylän kaupungin tukipalve-
lujen rekisterissä. Tukipalvelujen tarkoituksena on tukea 
sellaisten henkilöiden kotona asumista, jotka iästä, 
heikkokuntoisuudesta tai sairaudesta johtuen eivät 
pärjää yksin. Tukipalvelut ovat asiakkaalle arvonlisäve-
rotonta palvelua ja niistä voi tehdä kotitalousvähennyk-
sen. 
Neuvonnalla organisoidaan arjen hallintaa. Pienilläkin 
toimilla saadaan esimerkiksi ruuanlaitto raaka-aineiden 
hankinnasta lähtien kuntoon tai kodin siivous mahdolli-
simman mukavaksi ja helpoksi. Erityisesti iäkkäillä tulisi 
koti järjestää toimivaksi ja mahdollisimman turvalliseksi.
Kotitalous- ja käsityökurssien sisältö räätälöidään yh-
dessä asiakkaan kanssa ja kurssit toteutetaan asiak-
kaan kotona. Nyt ajankohtaista ovat erilaiset säilöntä-
kurssit – pikkelssit, hillot, mehut ja monet muut herkut 
talven varalle. 

Uudet asiakkaat, tervetuloa tutustumaan NeuvokasKoti 
yritykseni palveluihin.

Teksti: Katri Savolainen

NeuvokasKoti 
 

Kotipalvelut
Tukipalvelut
Neuvonta
Kurssit

Monipuoliset palvelut avuksi arjen 
sujumiseen

Katri Savolainen
044- 7377 830

www.neuvokaskoti.fi
 

 
 

NeuvokasKoti 
monipuoliset palvelut kotiin

Jyväskylän ATK- ja TV-Huolto Oy
Voionmaankatu 34

TV puh. 0400 718 139
ATK puh. 045 277 3788
info@atkjatv-huolto.fi

Huolletaan TV:t, videot,
CD:t ja ATK-laitteet.CD:t ja ATK-laitteet.
Myydään uudet ja

kunnostetut laitteet. 
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Facebook on Internetissä toimiva yhteisöpalvelu. Se 
tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden kuvallisen käyttä-
jäprofiilin luomiseen sekä yhteydenpitoon ystäviensä ja 
tuttaviensa kanssa. Facebookissa on myös mahdollista 
liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada tietoa tulevista ta-
pahtumista. Alueellamme toimii aktiivisesti kolme asuk-
kaiden ylläpitämää ryhmää: Kiva kotikylä kaikille, reilu 
kauppapaikka kylän väelle ja keskusteleva kyläyhteisö. 

KÖHNIÖ, KYPÄRÄMÄKI, KORTEMÄKI – kiva kotikylä 
kaikille -ryhmä on tarkoitettu alueen asukkaille, jotka 
haluavat antaa oman panoksensa kylän hyvinvointiin ja 
hauskanpitoon. Ryhmässä on 362 jäsentä, jotka kes-
kustelevat alueen asioista, tapahtumista ja tilanteista. 
Ryhmän perustaja Anna-Kaarina Autere kertoo, että 
hän perusti ryhmän kahvipöytäkeskustelun pohjalta. 
”Todettiin, että ihmiset eivät oikein löytäneet toisiaan 
silloisilla asukasyhdistyksen vuorovaikutusareenoilla ja 
sosiaalinen media alkoi kuitenkin olla yhä isommalle 
joukolle tavallinen kanava jakaa asioita ja etsiä kon-
takteja. Facebookin ryhmä ei ole asukasyhdistyksen 
”päättämä ja rakentama” areena, mutta sen toivotaan 
luovan lisäarvoa myös asukasyhdistyksen toimintaan. 
Mukavaa onkin, että yhdistyksen aktiiveitakn on ryh-
mässä useita. Tärkeää on, että asukkaita tavoitetaan 
useamman kanavan kautta - fb on vain yksi niistä, 
mutta toimii hyvin nopeissa viestintätarpeissa ja ideoin-
nissa.” 

Ryhmän sivuille voi ilmoittaa kadonneet koirat ja kissat 
tai raportoida löytyneistä polkupyöristä tai salaa kaade-
tuista puista. Kypärämäen pienkirjasto kertoo ryhmän 
sivuilla aktiivisesti kuulumisiaan, joten asukkaat pysyvät 
tietoisina sen tapahtumista. 

KESKUSTELEVA KYLÄYHTEISÖ KYPÄRÄMÄEN, 
KÖHNIÖN JA KORTEMÄEN ASUKKAILLE -ryhmä 
on tarkoitettu alueen asukkaille, jotka haluavat hyviä 
keskustelutapoja noudattaen puntaroida kriittisestikin 
alueen asukkaisiin vaikuttavista asioista. Jäseniä ryh-
mässä on lähes 80. 

Ryhmässä on esitelty alueella asustavia koiria, jotta 
ne tulisivat tutuksi siinä missä asukkaatkin. Asukkaita 
puhututtavat myös kylällä sattuneet ikävät välikohtauk-
set ja ilkivalta. Paljon keskustelua herättää ajonopeu-
det. Ruusuja ja risuja jaetaan myös perheiden pienille 
kullannupuille. 

Tärkeää on näissä molemmissa keskusteluryhmissä se, 
että keskustelua käydään hyvässä hengessä ja siinä 
voivat olla osallisena sekä lapset, nuoret että aikuiset. 
Jokainen kommentoi omalla nimellään. 

KÖHNIÖ, KYPÄRÄMÄKI, KORTEMÄKI - reilu kaup-
papaikka kylän väelle -ryhmä on kerännyt vajaat 200 
jäsentä, joten vielä mahtuu kauppiaita areenalle. Reilun 
vuoden ajan pyörineessä ryhmässä on vaihtanut omis-
tajaa lähes 300 tavaraa. Ryhmässä on myyty ja ostettu 
muun muassa marjoja, huonekaluja, vaatteilta, kenkiä, 
lamppuja ja peräti omakotitaloja. Aina ei ole raha toi-
minut valuuttana,  vaan tavara on annettu ilmaiseksi tai 
siitä on pyydetty kahvipaketti vastineeksi. 

Tule mukaan keskustelemaan facebookissa! Näiden 
asukasryhmien lisäksi voit seurata keskustelua tai kes-
kustella itse aktiivisesti järjestöjen ryhmissä kuten MLL 
Köhniö–Kypärämäen ryhmässä. Facebookin ansioista 
juttu voi jatkua kasvokkain myös kylänraitilla. 

Teksti: Johanna Barkman

Facebookissa palvelee kolme asukasryhmää

Saihokadun 
 pysäköintiongelmasta

Keväisessä lehdessämme oli Päivi Mäkisen 
nimiin mennyt , mutta Pekka Halosen tekemä 
juttu alueemme parkkiongelmista. Mitään posi-
tiivista ei ole tapahtunut kesän aikana, sama
järjettömyys jatkuu. Onko kuvan Saihokadun 
tienvarsipysäköinnissä pienintäkään järkeä? 
Jos on, niin voisiko joku ystävällisesti kertoa, 
että mitä? Oikealla olevalle hiekkaiselle entiselle
parkkipaikalle ei saa autoa jättää, siitä sa-
kotetaan heti. Tienvarsipysäköinti vie toisen 
autokaistan ja näkyvyyden ja vaarantaa kevyen 
liikenteen.

Juha Saltevo
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Olemme kolme iloista yrittäjää Köhniöllä. Perustimme 
vuonna 2008 hoiva-alan yrityksen, toimipaikkana Veka-
rokatu 2. Päiväkotitoiminnan aloitimme saman vuoden 
elokuussa. Moni muistaa varmasti vielä kaupan, joka 
toimi pitkään tiloissamme ennen meitä.

Alkuun lapsia oli vain neljä ja teimme toimintaamme tu-
tuksi alueella. Vuoden 2009 vaihteessa alkoi Jyväskylän 
kaupunki myöntää perheille sittemmin palveluseteliksi 
muuttunutta palvelurahaa. Tämä antoi perheille mah-
dollisuuden valita kunnallisen ja yksityisen päivähoidon 
välillä. Yhteistyömme kaupungin kanssa on toiminut 
alusta asti ja olemme yksi palveluntarjoaja muiden jou-
kossa tarjoamassa laadukasta päivähoitoa.

Päiväkotitoiminta on otettu hyvin vastaan taloyhtiössä, 
jossa toimitilat sijaitsevat. Köhniöltä löytyy leppoisia 
ihmisiä ja mukava, monimuotoinen ympäristö meidän 
touhuilla lasten kanssa ja retkeilymaastotkin löytyvät lä-
heltä. Päiväkodin punaisina lankoina ovatkin ympäristö 
ja sen merkitys meille sekä erilaisuuden hyväksyminen. 
Lapset ovat avoimia, tutkivia ja luonnostaan kiinnos-
tuneita ihmisen alkuja. Meidän on tärkeää luoda heille 
turvalliset puitteet siksi aikaa, kun vanhemmat käyvät 
töissä. 

 

          

• kestovaipat 

• kantoliinat 

• odotusajan tuotteet 

• imetysliivit, -paidat ja -tyynyt 

• lastenvaatteet 

• Teutonia vaunut ja lisävarusteet 

Erämiehenkatu 17, 40630 Jyväskylä, ma-pe 10-17, to 
10-19, la 10-14 

verkkokauppa ja nettisivut www.vauvauva.fi 

Vekarokadun päiväkodissa työskentelee meidän kol-
men yrittäjän lisäksi yksi työntekijä ja kaksi päiväkotikoi-
raa. Paikkoja päiväkodissa on 21:lle lapselle. 

Iloista syksyä toivottavat Anu, Sari ja Mirja Vekarokadun päivä-
kodilta.

Vanhemman näkökulmaa päivähoitoon

Toiseksi nuorin tyttäremme aloitti Vekarokadun päi-
väkodissa vuoden ikäisenä syksyllä 2009. Hän ehti 
tuolloin olla päivähoidossa vain muutaman kuukauden 
ennen kuopuksemme syntymää. Syksystä 2012 mo-
lemmat saivat iloksemme paikan Vekarokadulta.  
Jo vanhemman tyttären ajoilta oli mieleen jäänyt välitön, 
välittävä ja ystävällinen ilmapiiri päiväkodista. Emmekä 
ole pettyneet nytkään. Työntekijöillä on aikaa ottaa lap-
set aamulla vastaan kiireettömästi ja iltapäivällä löytyy 
aina hetki vaihtaa muutama sananen päivän kulusta. 
Vanhempana pidän tärkeänä sitä, että päiväkodin hen-
kilökunta on kiinnostunut lapsistani yksilöinä ja valmiita 
toimimaan näiden edun mukaisesti. 
Päiväkoti on pieni ja ryhmätön. Tällaisessa ryhmässä 
uskon lasten oppivan toimimaan eri-ikäisten kanssa ja 
kantamaan vastuuta pienemmistään. Ryhmää on myös 
mahdollista jakaa pienempiin, jolloin monet toiminnot, 
kuten askartelut ja retkeily, pystytään räätälöimään 
taidoissaan ja tiedoissaan juuri tietyllä tasolla oleville 
lapsille. 
Luontoon kunnioittavasti suhtautuvana äitinä arvostan 
myös päiväkodin tekemää kasvatustyötä ympäristön 
suhteen. Tämä ei jää vain puheiden asteelle, vaan päi-
väkodissa retkeillään paljon lähiympäristössä (ja hiukan 
kauempanakin) ja opetellaan tuntemaan ja arvosta-
maan luonnon kasveja, sieniä ja eläimiä.  Ympäristö-
kasvatus näkyy myös ruuassa. Päiväkodin ruoka tulee 
Kanaemon keittiöstä, joka panostaa tarjonnassaan 
itse tuotettuun lähiruokaan, käyttäen mahdollisuuksien 
mukaan luomuaineksia. Ainakin meidän, joskus nirsoil-
lekin, tytöille on ruoka päiväkodissa maistunut erittäin 
hyvin!
Osansa ympäristö- ja luontokasvatuksesta hoitavat nuo 
ihanat päiväkotikoirat Huppe ja Taru, jotka tuntuvat ole-
van lapsille todella tärkeitä. Päiväkotiajan ulkopuolella 
työntekijöiden kotona asuvat koirat tulevat omistajiensa 
kanssa aamuisin töihin ja viettävät lasten kanssa aikaa. 
Aikatauluissa on toki huomioitu myös koirien ulkoilu-, 
ruoka- ja lepohetket. Tarvit taessa päiväkodin henkilös-
tö saa neuvoa lähialueella asuvalta ammattitutkinnon 
suorittaneelta eläintenkouluttajalta.
Sanonta ”Pieni on kaunista” pätee ainakin tämän päi-
väkodin suhteen.

Marjo Lestinen, nelilapsisen perheen äiti Köhniöltä

Vekarokadun päiväkoti yrittäjien ja vanhemman silmin
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On mukavaa kertoa itsestäni, kuka minä olen, mistä 
tulen ja mitä teen. Samalla on kuitenkin haastavaa 
tutkia itse persoonaa, varsinkin itseään. Se on suuri 
matka, ei vain pieni kävely. 
Olen uusi asukas Suomessa ja täällä Jyväskylän Köhni-
öllä. saavuimme tänne perheeni kanssa reilu vuosi sitten 
Volgogradista, Venäjältä. 2012 oli todella mielenkiintoinen 
vuosi kaikille meille, uusi kulttuuri, uusi kieli, uudet ystävät 
ja uusi työ ja koulu. 

Olen koulutustaustaltani lingvisti, lisensiaatti, opettaja ja 
kielenkääntäjä. Opiskelin Volgogradin Yliopiston filolo-
gisessa tiedekunnassa ja omaan 15 vuoden opetusko-
kemuksen Volgogradin Akatemian kielitieteen osastolla 
Venäjällä. 

Rakastan työtäni ja pitkän kokemuksen johdosta päätin 
perustaa oman yrityksen n.1kk takaperin tänne Jyväsky-
län Köhniölle.

Yritykseni nimi on LINGVO CENTER, joka tarjoaa kurssi-
muotoista kielikoulutusta kaikenikäisille, käännöstöitä ja 
tulkkausta. Samoja palveluita tarjotaan myös yritysmaail-
maan. Kielitarjonta on laajaa ja voit opiskella mm. Englan-
tia, Saksaa, Ranskaa, Suomea, Ruotsia, Espanjaa, Kiinaa 
ja Thai kieltä.

Nykyisin tarvitaan kielitaitoa monella tavalla ja - tasolla. 
Toisille on tärkeätä osata vieraita kieliä työn vuoksi, toi-
sille taas on oleellista kielen oppiminen matkailun vuoksi. 
Uuden kielen oppiminen tai jo entuudestaan tutun kielen 
kertaaminen avaa uusia ovia ja mahdollisuuksia tutustua 
uusiin kulttuureihin ja ihmisiin ja liike-elämälle se tarjoaa 
parempia mahdollisuuksia toimia kansainvälisellä kentäl-
lä.

”Uusi kieli on uusi maailma”.

Maija Pönkkä
Puh. 044 9991260

info@linvocenterfinland.com
www.lingvocenterfinland.com

Kirjaston asiakasillat 
jatkuvat lokakuussa

Kypärämäen pienkirjaston asiakasillat jatkuvat 
1.10. alkeaen. Innokkaat vapaaehtoiset valvojat 
pitävät kirjaston ovia auki tiistaisin ja torstaisin 
klo 16 -19. 
Varsinaisia kirjastopalveluja ei tuolloin ole tarjolla, 
mutta voit lukea lehtiä, käyttää kirjaston asikas-
tietokoneita ja lainata aineistoa itsepalveluauto-
maatilla. Palautusautomaattia ei ainakaan vielä 
ole tulossa, mutta palautukset voi jättää niille 
varattuun laatikkoon, ne käsitellään seuraavana 
päivänä. Varauksensa voi kuitenkin jatkossa 
hakea myös asiakasiltoina, sillä kirjastossa siirry-
tään lokakuussa varausten itsepalvelunoutoon. 

Tervetuloa kirjastoon!

Kypärämäen pienkirjasto
Erämiehenkatu 6
puh. 014-266 4851
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/kyparamaki
http://www.facebook.com/kyparamaenkirjasto

Kirjasto on avoinna ma ja ke klo 14-19 ja pe klo 
10-15
Asiakasillat ti ja to klo 16-19

“Knowledge is a power”

HAMMASLÄÄKÄRI

SIRKE SALTEVO
VÄINÖNKATU 30 (4. kerros)

P. (014) 3333 400
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KUKKUMÄKI
KUKKUMÄENTIE 31, 40630 JYVÄSKYLÄ
014 - 338 1900 (MYYMÄLÄ)
014 - 338 1920 (HUOLTO)
www.teboilkukkumaki.fi

OLEMME MYÖS KOTIPIZZA.
TÄLLÄ KUPONGILLA SAAT MEILTÄ:

NORMAALIKOKOISEN
3:N TÄYTTEEN PIZZAN
HINTAAN 590

(NORMAALIHINTA 8,90)
1 PIZZA / KUPONKI
VOIMASSA 31.10.2013 SAAKKA

 

 

RUNOMETSÄ - eväitä elämän poluille 
Lähi- ja luomuruokaa - valmiiksi kootut herkulliset ja monipuoliset ruokalaatikot 

Hyvinvointia - Peter Hess -äänihierontaa sekä Reiki energiahoitoa 

Paljon muuta kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin saralla, tutustu tarjontaan verkkosivuilla 
tai ota yhteyttä! 

Puhelin 040 575 484 2 ◦ Sähköposti suvi@runometsa.fi ◦ www.runometsa.fi 

Puhelin 040 725 556 1 www.villeco.fi villeco@villeco.fi 

 
 
 
 

 
 
Lämmitysjärjestelmäsaneeraukset 
haluatko säästää rahojasi ja luontoa? Meiltä saat 
ilmaisen säästölaskelman ja tarjouksen 
haluamastasi kokonaisuudesta!  

esimerkkejä saneerauksista: 
Ilma-ilmalämpö 2000 € asennettuna; maalämpö 15 000 
€ asennettuna; yhdistetty aurinkolämpö, -sähkö ja 
puulämmitys 19 000 € asennettuna 

Käyttövesisaneeraukset 
pientaloihin alkaen 4000 €. Kysy tarkempi tarjous! 
Energiatodistukset ja -selvitykset 
edullisesti 
Jos olet suunnittelemassa rakentamista, myyntiä, 
ostoa tai vuokraamista, on energialaskenta usein 
tarpeen! 

Luonnolliset rakennusmateriaalit 
Korkealaatuisiin rakennuksiin, missä terveys, 
kauneus ja luonnon ympäristön säilyminen ovat 
tavoitteina. 



LÄNSIVÄYLÄN HERKKUJA
ARKEEN JA JUHLAAN!

- Aina raikas hedelmä- ja
vihannesosastomme tarjoaa
tuoretta syksyn satoa.

-Tuoreet lihat ja kalat 
palvelustamme ruokavinkkien
kera.

WWW.KILLERINLIIKUNTA.FI

5 VUOTTA JUHLAA !

5 kk

12 kuukauden rajattomassa
liikuntakortissa

PERSONAL TRAINING
- OHJAUS, ARVO 80€

€ / kk29

LAHJAKSI

LA 21.9.2013 AVOIMET OVET

TERVETULOA!


