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Joistakin ilmiöistä on tullut pysyviä.  
Syyskuun loppupuolella kolahtaa 
sähköpostiin täitartuntatiedote. Niin 
kuin tänä vuonnakin, pienet kaverit 
löytävät uhrinsa ja kiusaavat lapsia 
yötä päivää. Päässä kuhisee ja mieli 
on apea. Asiasta on kerrottava, vaik-
ka se tietää vanhemmille valtavasti 
töitä ja kavereille porttikieltoa. Lapset 
haluavat, että hiukset tarkistetaan 
heti ja tartunta hoidetaan mahdolli-
simman tehokkaasti. Lapset eivät itse 
saa täitä pois päänahastaan. 
Meillä on ollut kaksi kertaa täitartun-
ta. Ensimmäisellä kerralla päästiin 
helpolla ja toisella olin hermoro-
mahduksen partaalla. Pienet kuok-
kavieraat saivat aikaiseksi valtavan 
siivousoperaation eivätkä lähteneet 
kuin pitkäjänteisellä ja systemaatti-
sella munien eli saivareiden tuhoami-
sella.  

License to care!
Yläfemma ja ansio jakoon! Täi-
tartuntaan pitää tarttua porukalla. 
Tuhoamistyö on kovaa, mutta yh-

dessä sen saa kukistettua. Tartunnan 
hoitaminen on lapsista välittämistä. 
Samassa veneessä ollaan, joten ei 
anneta täiden ohjata laivaa. Unohde-
taan kyräily, salailu, syyttely, häpeä 
ja ongelmapuhe. Otetaan käyttöön 
täiden hävittämisen taito! 
Jotkut ilmiöt jättävät jälkensä. Kun 
porukalla huolehditaan pienemmis-
tä, jättää se kyläämme välittämisen 
viestin, joka kulkeutuu jokaiselle ta-
kapihalle, jokaiselle kadulle ja näkyy 
meissä kaikissa.  
Asukasyhdistyksen syksyn nume-
rossa pääset lukemaan tapahtumista. 
Ehkä sivuilla on kuva sinusta tai 
kalasaalistasi? Vuosi vuodelta tilai-
suudet innostavat kyläläisiä tulemaan 
yhteen! 
Kiitos, kun pysyt mukana!  

Johanna
Pj. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys
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Muistithan?
Jäsenmaksun voit maksaa 
asukasyhdistyksen tilille: 
FI05 8000 1401 3072 94 
Jäsenmaksu on talouskohtainen. 
Vuoden 2016 jäsenmaksut: 
10 euroa / talous ja 5 euroa / 
opiskelijatalous.
Käytä maksaessasi
viitenumeroa: 20161

Asukasyhdistysakt iiv in jäähyväiset kyläläisille
Suvi Runonen-Väinämö toimi 
useana vuotena Kypärämäen-Kö-
hniön asukasyhdistyksen pu-
heenjohtajana. Hän tuli tutuksi 
monille kylän asukkaille myös 
yrityksiensä Villeco sekä Runo-
metsä kautta sekä pyörittäessään 
lähiruokapiiriä. Suvin perheen 
muutettua tänä syksynä toiselle 
paikkakunnalle, kyläläiset jäävät 
kaipaamaan aktiivista kylän tem-
pauksia järjestänyttä toimijaa ja 
ystävää. Tässä vielä Suvin tervei-
set kyläläisille. 
- Suvi, mitä jäät kaipaamaan Kypärämä-
ki-Köhniö -alueelta?
Jään kaipaamaan ihania ihmisiä ja 
yhteisiä tapahtumia.
- Miten alueemme on muuttunut niinä 
vuosina, kun asuitte täällä?
Ehdimme asua Kypärämäessä vain 
seitsemän vuotta, mutta esimerkiksi 
Facebook-ryhmien käyttöönotto lähensi 
mielestäni kyläläisiä. 
- Vinkkejä alueen uusille (ja vanhoille) 
asukkaille?
Osallistukaa rohkeasti kaikkiin tilai-
suuksiin ja tapahtumiin, joita alueella on 
tarjolla!  
- Mitä odotat tulevaisuudelta ja uudelta 

asuinpaikaltasi?
Täällä maalla on lähtenyt arki ihanasti 
käyntiin. Odotan, että jatkossa voin vielä 
enemmän keskittyä tärkeisiin ja olennai-
siin asioihin. Täällä on sitä tilaa, rauhaa 
ja yksityisyyttäkin enemmän, joita 
olemme koko perhe kaivattu elämääm-
me. Lisäksi pääkaupunkiseudun lähei-
syys auttaa varmastikin meitä yrittäjinä 
kehittämään liiketoimintojamme.
- Lopuksi ehdotuksia ja evästyksiä tule-
vaisuutta ajatellen asukasyhdistykselle 
ja asukasyhdistystoiminnasta kiinnos-
tuneille?
Hienosti onkin viimeaikoina tullut uusia 
ihmisiä mukaan toimintaan ja muun 
muassa Johannan ja Saanan panostus on 
ollut asukasyhdistykselle oikein piristävä 
asia, ja suunta on ehdottomasti oikea! 
Asukasyhdistystoiminnassa voi olla 
mukana omien intressiensä puitteissa ja 
luoda sellaisia tapahtumia ja ajaa sellai-
sia asioita, joista on kiinnostunut. Joten 
menkää rohkeasti mukaan toimintaan!

Kiitos Suville toiminnasta kylämme hy-
väksi ja mukavia syyspäiviä perheellen 
uuteen kotiin!

Teksti: Heli Ratia
Kuva: Suvi Runonen-Väinämö

HAMMASLÄÄKÄRI

SIRKE SALTEVO
VÄINÖNKATU 30 (4. kerros)

P. (014) 3333 400
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Yläilmoissa
Tyynessä säässä ensin kuuluu hentoinen ääni, 
kuin lukuisat ampiaiset pörräisivät korkealla 
taivaalla. Sen jälkeen jotain alkaa näkyä, ja pieni 
vilkkuva kahvinkeittimen kokoinen härveli 
pyyhkäisee korkealla ylitsesi ripeää juoksuvauh-
tia ja jatkaa matkaansa. Jos olet tämän kokenut, 
olet tainnut nähdä kauko-ohjattavan kuvauskop-
terin etkä todennäköisesti viimeistä kertaa.

Kuvaus
Kauko-ohjattavia koptereita on muutaman gramman 
painoisista sisälennätykseen soveltuvista hupikoptereista 
aina järeisiin, jopa kymmenien kilojen hyötykuormaa 
kantaviin työlaitteisiin. Tänään nämä suuret kopterit 
korvaavat miehitetyt, lentokoneilla tai oikeilla koptereilla 
tehdyt kuvaus- ja kartoituslennot. Tavallisen kameran 
lisäksi kopterit voivat kantaa esimerkiksi lämpökameraa 
tai vaikkapa kemikaalionnettomuutta arvioitaessa myrk-
kyanalysaattoreita. Näin saadaan ajantasaista tilannetietoa 
onnettomuuspaikalta ihmisiä vaarantamatta.

Tavallista kuluttajaa kiinnostavin laitekanta sijoittuu näi-
den kahden ääripään välimaastoon. Noin tuhannella eu-
rolla saa hankittua kopterin, jossa on satelliittipaikannus, 
hyvälaatuinen 12 megapikselin kamera, 4K-videoiden 
kuvausmahdollisuus, parinkymmenen minuutin lentoai-
ka ja mahdollisuus seurata lentäessä kameran näkymää 
padin tai puhelimen näytöltä videolinkin välityksellä. 
Tämmöiset kopterit ovat ohjattavissa aukeassa maastos-
sa kilometrien päästä, ja verkosta löytyy videoita, joissa 
niillä on noustu jopa yli kilometrin korkeuteen, pilvien 
päälle. Ilmanpaineeseen perustuva korkeusmittaus pitää 
laitteen korkeuden jopa kymmenen sentin vaihtelulla, ja 
satelliittipaikannus säilyttää halutun paikan noin metrin 
tarkkuudella. Laite korjaa tuulen vaikutuksen, ja lentämi-
nen onnistuu hyvin pienessä puhurissakin Tosin silloin 
laskeutuessa on oltava enemmän tilaa ympärillä. 

Lennättäminen ja kuvaaminen
Suomessa on (ainakin toistaiseksi) verraten liberaalit 
määräykset koskien miehittämättömien ilma-alusten, 
kuten kuvauskopterien lennätystä. Lennätys on suoritet-
tava niin, että ulkopuolisille tai heidän omaisuudelleen 
aiheutuva haitta sekä meluhaitta ovat mahdollisimman 
pienet. Harrastelennättäjä ei saa myöskään lentää lain-
kaan väkijoukkojen päällä, eikä kaupunkialueella yli 
kolmen kilon painoisilla lentolaitteilla. Kopterin pitää olla 
koko ajan joko lennättäjän tai häneen yhteydessä olevan 
tähystäjän näköpiirissä sekä alle 500 metrin etäisyydellä. 
Lennättämisessä tulee muistaa myös kohteliaisuus – sa-

dan metrin korkeudesta laajakulmakamera ei hirmuisen 
tarkasti yksityiskohtia tallenna, mutta erityisesti mata-
lammalla kaupunkialueella lennettäessä tulee huomioida 
muiden oikeus yksityisyyteen. 

Muu lentoliikenne aiheuttaa myös omat rajoituksensa. 
Etäällä lentokentistä tai lentoharjoittelualueista saa lentää 
vapaasti 150 metrin korkeuteen asti, mutta esimerkiksi 
Kypärämäki-Köhniö-alue kuuluu Tikka-
kosken lentokentän lähialueeseen, 
ja jokaiselle lennätykselle pitää 
kysyä erikseen Tikkakosken 
lennonjohdosta lupa joko 
puhelimitse tai etukä-
teen sähköpostilla. 
Toistaiseksi lupa 
on aina heru-
nut.

Oman 
koke-
mukseni 
mukaan 
ongel-
mati-
lan-
teita 
len-
nät-
täessä 
tulee 
har-
voin, 
jos pitää 
huolta 
laitteen 
kompassin 
kalibroinnis-
ta ja muistaa 
tyhjentää äly-
akut aina välillä. 
Yleisin laitehäiriö 
lienee GPS-paikannuksen 
menettäminen, jolloin kopteri 
alkaa ajelehtia tuulen mukana. 
Muutama oma ongelmatilanne on 
päättynyt onnellisesti riittävän lentokorkeuden 
vuoksi. Syinä on ollut aina omat ylläpitolaiminlyönnit. 
On hyvä muistaa, että jos vahinkoja tapahtuu, lennättä-
jä on aina vastuussa. Tapauskohtaisesti vakuutusyhtiöt 
saattavat korvata vastuuvakuutuksesta vahinkoja, mutta 
varmempaa on mitoittaa toiminta ja lennätyspaikat oman 
osaamisen mukaan.

Hupi- ja hyötykäyttöä
Vaikka itse lentäminenkin on kopterilla jännää ja iloa 
tuottavaa, on se tarkan paikannuksen ja laitteen vakau-
den vuoksi liian helppoa kiinnostaakseen itsellään hyvin 

pitkään. Kun lento alkaa sujua, voi kiinnittää enemmän 
huomiota kuvaukseen - kopterithan on paljolti raken-
nettu kuitenkin kameran ympärille. Taivaalla olevan 
kopterin kameran valotus- ja muita säätöjä voi vapaasti 
muuttaa maasta käsin, ja sen kallistuskulmaa voi säätää. 
Yleisimpien koptereiden ympärille on myös tehty lukuisia 
edullisia sovelluksia, joiden avulla kopterin käyttö moni-
puolistuu. Esimerkiksi Litchi-sovelluksen avulla kopterin 

voi ohjelmoida kulkemaan tiettyjen pisteiden 
kautta, kuvaamaan videota pisteiden 

välillä ja ottamaan vaikkapa jo-
kaisessa pisteessä 360 asteen 

panoraama. Tällä sovel-
luksella voisin myös 

käskeä kopterin len-
tämään 15 metriä 

sekunnissa kohti 
Muuramen 

lukion urhei-
lukenttää 

ja laskeu-
tumaan 
sille. 
Tyynes-
sä sääs-
sä tai 
myö-
tätuu-
lessa 
kopteri 
teki-

sikin 
tämän, 

vaikka 
yhteys 

kauko-oh-
jaimeen 

katkeaisi.

Tämmöinen pieni-
kin kopteri soveltuu 

varsin hyvin ilmakartoi-
tukseen. Sopivalla sovel-

luksella voi rajata satelliittiku-
vasta kartoitettavan alueen, valita 

kuvauskorkeuden ja lähettää kopterin 
matkaan. Annetun tehtävän täytettyään kopteri 

laskeutuu lähtöpaikkaan tai tulee hakemaan vaihtoak-
kua jatkaakseen työn loppuun. Laskeuduttuaan sovellus 
lähettää automaattisesti kuvat verkkoon pilvipalvelimelle, 
joka laskee kuvajoukosta sekä 2D- että 3D-kuvat alueesta 
ja lähettää nämä sitten sähköpostiin. Helppoa ja kätevää. 

Jos pienet tienestit ilmakuvia myymällä alkavat siintää 
mielessä, on hyvä muistaa kaiken kaupallisen lentotoi-
minnan olevan kuitenkin luvanvaraista. Parempi siis 
jakaa hyvät otoksensa kaikkien ihailtaviksi ilmaiseksi. 

Tulevaisuus
Jos koptereiden lennättämisen säätely säilyy nykyisellään, 
on hintojen pudotessa helppo kuvitella lentoliikenteen 
lisääntyvän. Turvallisuutta on pyritty lisäämään ja vää-
rinkäyttöä estämään esimerkiksi USA:ssa vaatimuksella 
rekisteröidä kaikki kopterit (toisin kuin käsiaseet), ja 
myös jokainen lento on tallennettava. Koska erityisesti 
lentokoneiden kanssa törmäillessä seuraukset voivat olla 
hyvin vakavia, esimerkiksi DJI:n laitteilla on lennättämi-
nen estetty lähellä useimpia suuria lentokenttiä.

Vastuullisesti tehtynä kopterikuvaus kuitenkin mahdollis-
taa oman elinympäristön dokumentoinnin kirjaimellisesti 
uudesta kuvakulmasta, ja nämä kuvat sekä videot tuotta-
vat iloa katsojilleen.  

Linkkejä:
3D-malli Kypärämäen koulusta:
lyhytlinkki http://goo.gl/e5Ukk3

Kahakadun ja Permikadun lenkki:
lyhytlinkki http://goo.gl/iypVzb

Köhniön katuja:
lyhytlinkki http://goo.gl/EvCwqV

Trafin ohjeistus:
http://www.trafi.fi/ilmailu/miehittamaton_ilmailu

Teksti ja kuvat: Timo Sajavaara

DJI Phantom 3 Professional
Paino: 1280 g
Nopeus (max): noin 50 km/h
Nousunopeus (max): 5 m/s
Paikannus: GPS ja GLONASS, optinen korkeusanturi
Lentoaika (max): noin 23 minuuttia
Kamera: 4000×3000 pikseliä, f/2.8, 4K-video
Hinta: 1000–1200 euroa + näyttö

Mikä ihmeen

kuvausko
pteri?



Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki

6 7

Asukaslehti 2/2016

Kotikonserttifestivaali Omenaa-
di järjestettiin Köhniöllä jo kol-
matta kertaa, tällä kertaa tihkui-
sessa syyssateessa sunnuntaina 
4.9.2016. 
Pääjärjestäjänä toimi edelleen Ome-
naadin taiteellinen johtaja Sari Haa-
pasalo, jonka kotona soivat rokkik-
lassikot. Sari lauloi ja Timo Östman 
taituroi mukana kitarallaan. Toisessa 
konsertissa Timo Hirvanen soitti klas-
sista kitaraa hienostuneesti ja muuta-
man kappaleen intialaisella sitrallakin.
Kolmannessa paikassa saimme nau-
tiskella hyvään tunnelmaan päässeeltä 
kvartetilta Bellmanin lauluja ja episto-
loita lasin läpi. Laulajina talon isäntä 
Antti Suora ja Tomi Huusko. Kitarassa 
Ari Järvinen ja basistina Eero Virtanen 
täydensivät hienosti kokonaisuutta.
Konserteissa kierteli 40 kyläläistä naut-
tien musiikin lisäksi myös punapos-
kisista omenoista, kahvista, pullista ja 
mehusta. Kiitokset kaikille soittajille 
mukavasta sunnuntaihetkestä.

Teksti: Juha Saltevo

Kypärämäen koulun opettajat valit-
sevat vuosittain asukasyhdistyksen 

stipendin saajan. 
Tänä keväänä 50 euron stipendin sai

Tuomo Rosqvist 6.a luokalta. 

Perusteluiksi opettajat olivat
kirjanneet:

 ”Olet osoittanut yritteliäisyyttä ja
positiivista asennetta kaikkia

kohtaan.”

Paljon onnea Tuomolle!

Asukasyhdistyksen
stipendi 2016

Omenaadi
valloitti
jälleen

 
 
 

Fysioterapiaa, hierontaa ja hyvinvointia kotiin! 

Vatsalihasten erkauman kuntoutus 

Lantionpohjan fysioterapia 

Ruokapäiväkirja-analyysit 

 

puh. 040-5644301 

www.hyvinvointianneleikas.fi 

UUSILLE ASIAKKAILLE HIERONTA

30 MIN / 20 €

URHEILUHIERONTAA

KLASSISTA HIERONTAA
L I I K U N TA -  J A
H Y V I N V O I N T I K E S K U S

etu voimassa 31.10.2016 asti

buugi sykeraitti 7
killerin raviradan naapurissa

enni kinnunen puh. 0400 726 129

Kuva yllä: Timo Sajavaara lennätti kuvauskop-
teriaan myös asukasyhdistyksen rantajuhlissa 
elokuussa.
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Jenny Rauhansalo

Noin vuosi sitten elokuussa 2015 
perheemme asettui taloksi meille 
uuteen, mutta 60 vuotta vanhaan 
tiilirunkoiseen taloon Loukkukadul-
le. Etsimme isompaa kotia hyvällä 
tunnelmalla ja pihamaalla varustettu-
na, jonka lisäksi saimme upean asui-
nympäristön. Haaveilin kodista, joka 
olisi luonnon äärellä, mutta riittävän 
lähellä kaupunkia. Asuinpaikkana 
Köhniö on vastannut täysin toivei-
siini ja enemmän! Samaa mieltä on 
myös koiramme Rami, joka nauttii 
isosta pihasta, lähialueiden metsälen-
keistä ja mustikoista.

Vapaa-ajallani liikun mielelläni 
luonnossa perheen, ystävien tai 
koiran kanssa, usein marjoja ja sieniä 
keräillen. Vaikka vanhassa talossa 
riittää puuhaa ja pihatöissä sitäkin 
enemmän, vietän työpäivien jäl-
keen aikaani lenkkeillen ja talvella 
lähiladuilla hiihtäen. Harrastuksiini 
kuuluvat myös kuvataide ja uutena 
kokeiluna aikuisbaletti sekä mieheni 
rohkaisemana avantouinti, tai pikem-
minkin nopea pulahdus, Köhniön 
avantouintipaikalla.

Asuinalueessamme on viehättävää 
kylämäisyyttä, mitä Koillis-Savosta 
Tuusniemen kylältä kotoisin olevana 

maalaisena olen kaivannut, vaik-
ka olenkin ehtinyt asua Jyväskylän 
seudulla jo noin 15 vuoden ajan. 
Asuinalueemme luontoympäristön 
lisäksi ”kotikyläntunnun” muodosta-
vat asukkaiden välinen yhteisöllisyys 
ja ystävällisyys, jota uskon ja toivon 
asukasyhdistystoiminnan pitävän 
omalta osaltaan yllä. 

Asukasyhdistystoiminta on minulle 
uutta ja innostavaa, jonka kautta 
olen päässyt jo nyt paremmin perille 
asuinympäristöstämme. Toiminnan 
kautta toivon, että voin olla omalta 
osaltani mukana luomassa yhteisöl-
lisyyttä, opin tuntemaan asuinalueen 
väkeä paremmin ja voin tehdä oman 
osuuteni iloisten tapahtumien järjes-
tämisessä.

Timo Sajavaara

Olen elämässäni asunut yhdeksässä 
osoitteessa, joista kolme on ollut 
ulkomailla ja neljä Kortepohjan, 
Kortemäen ja Köhniön alueella. Kun 
minulle reilu kymmenen vuotta 
sitten Helsingissä ja Belgiassa vietet-
tyjen vuosien jälkeen tuli mahdolli-
suus palata vanhaan kotikaupunkiini 
töihin, muutin ensin kerrostaloon 
Kortepohjaan. Perheen kasvaessa 
siirryimme Köhniölle rintamamies-
taloon kesällä 2011 ja hyvin olemme 
viihtyneet.

Moni asia tekee Kypärämäki-Köhni-
ön alueesta haluttavan asuinpaikan. 
Meillekin toki viisi vuotta sitten 
erityisesti vaikuttivat valinnassa hy-
vämaineinen päiväkoti ja koulu vain 
parinsadan metrin päässä. Arvostan 
myös kovasti sitä, että marjaan ja 
sieneen pääsee aivan kotiovelta - se 
ei ole mahdollista lähempänä keskus-
taa sijaitsevilla omakotitaloalueilla. 
Alueen luontokohteista rakkain on 
Köyhänojan laakso, josta oli riemas-
tuttavaa löytää talvella saukonkin 
jälkiä.  Toivottavasti kalaa purossa 
riittää vuosiksi. 

Luonto ja kaupungin läheisyys tuo-
daan usein esiin, mutta unohdettu 
ja minusta tärkeä osa alueen viih-
tyisyyttä on myös asukkaiden laaja 
ikäjakauma pienten lasten perheistä 
iäkkäisiin alkuperäisasukkaisiin. 
Vastaavaa ei nuoremmilta asuinalu-
eilta löydy.

Työkseni tutkin fysiikan laitoksella 
hiukkaskiihdyttimellä materiaaleja 
puolijohteista taideteoksiin, ja matka 
kotoa Jyväsjärven rantaan käy pyö-
rällä alle kymmenessä minuutissa. 
Luonnontieteilijä iloitsee öisin kau-
pungin säästötalkoista – puolenyön 
jälkeen ennen nukkumaanmenoa on 
hienoa omalta pihalta katsella Lin-
nunrataa tai revontulia. Ehkä joskus 
pihaan rakentuu oma pieni observa-
toriokin.

Asukasyhdistyksen hallituksen

uudet jäsenet

Esko Varesvuo

Olen Etelä-Pohjanmaalla syntynyt, 
Satakunnassa kouluni käynyt ja 
Jyväskylässä opiskellut valokuvaaja ja 
alan kouluttaja. Asukasyhdistyksessä 
haluan olla mukana kehittämässä 
alueen yhteisöllistä toimintaa ja vah-
vistamassa alueen identiteettiä. 

Köhniönkadulla olen asunut 14 vuot-
ta. Asumme vaimoni kanssa talossa, 
jonka rakensivat Viipurista tulleet 
Sanna ja Yrjö. Talolla on luonteensa 
ja se hengittää asujiensa rytmiin. 
Kypärämäki-Köhniö on mielestäni 
asuinalueena yhtenäinen, kodikas, 
lähellä luontoa, mukavat naapurit, 
ja olen viihtynyt alueella erinomai-
sesti. Alueen erityislaatu kiinnostaa 
niin paljon, että olen valokuvaajana 
tekemässä alueesta ja alueen ihmisis-
tä dokumenttiprojektia, joka jatkuu 
vielä vuoden.

Harrastuksiani ovat rintamamies-
talon remontointi, kirjallisuus ja 
jousiammunta, jossa toimin myös 
seuramme Jyväs-Sulka ry:n hallituk-
sessa. 

Avoinna
ma-pe -20 
la-su 10-16

www.kyllonapteekki.fi

Hoidetaan yhdessä

............................................................

............................................................

8

Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä

Kastelivatko kuurosateet nurmikon poissaolles-
sasi, käväisikö pakkanen alle -30 asteen edelli-
senä yönä tai kuinka monta aurinkoista tuntia 
Köhniöllä oli heinäkuussa? Näitä asioita on 
helppo tarkastaa Köhniöllä olevan sääaseman 
keräämistä tiedoista, jotka päivittyvät kymme-
nen minuutin välein. Asema mittaa lämpötilaa, 
tuulen nopeutta ja suuntaa, sademäärää sekä 
valon määrää. Käy tutustumassa:
https://www.wunderground.com/
personal-weather-station/
dashboard?ID=ISUOMI28

Tuoretta säätietoa
Köhniöltä
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Rantajuhlat
2016

Asukasyhdistyksen perinteiset rantajuhlat Köhniön
rannassa järjestettiin ennen koulujen alkua 9. elokuuta.

Kuvat: Esko Varesvuo

Hiekkateoskilpailu

Onkikilpailu

Tikkakilpailu

Hei, me

kilpailtii
n!

Poikien/miesten sarja (kalojen pituuskilpailu)
1. Kuuno Raitanen (yhteensä 88 senttiä)

Tyttöjen/naisten sarja (kalojen pituuskilpailu)
1. Veea Soikkeli (yhteensä 82 senttiä)

Suurin kala -sarja
1. Voitto Saltevo (suurin kala lahna)

Vasemmalla kuvissa onkikilpailun voittajat
Veea (yllä vas.), Kuuno (yllä oik.) sekä Voitto komean lahnansa 

kanssa.

Naisten sarjassa tuloksella 31 voiton veivät Sirke 
Saltevo ja Arja Toivanen. 
Miesten sarjan voitti Mika Saltevo tuloksella 35. 
Tuloksen 31 saivat Juha Saltevo ja Juha Teppo.
Lasten sarjassa voitto meni Eino Sajavaaralle ja Ville 
Kivelälle tuloksella 18. Matti Laihon ja Veeti Salte-
von tulos oli 17.

Kuvassa oikealla naisten tikkakisan voittajat Sirke ja Arja ja alla 
hiekkateoskilpailun voittaja Moona.

1. Moona Raitanen - ”Koira ja pallo”. 
Taidokkaasti toteutettu, teoksessa näkyi hienosti koiran asento ja 

liike.

 2. Minja Polvilampi - ”Linnakylä”. 
Monimuotoinen kylä erilaisine asumuksineen, kuten tämä oma 

alueemme Kypärämäki-Köhniökin.

3. Joel Lewandowski ja Konsta Keskinen - ”Köhniö 
-tulivuori”. 

Tulivuori oli taitavasti tehty ja teoksen silta osoitti jo rakentamisen 
insinööritaitoa.

Lisäksi kunniamaininnan sai Liisa Groenhofin, Ja-
netten ja Askon ”Iso krokotiili”, jolla oli komea pitkä 

häntä.



12 13

Asukaslehti 2/2016Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki

Kypärämäen-Köhniön asukas-
yhdistys tilasi alueen pesimälin-
nustoselvityksen vuodelle 2016. 
Vastaava selvitys samalle alueelle 
on tehty kesinä 1998, 2003 ja 
2009. Selvitysalue kattaa Kypärä-
mäen ja Köhniön kaupunginosat 
ja Köhniönjärven ympäristön. Ra-
joina ovat Savelankatu, Vuorikatu, 
Vesangantie, Könkkölä ja rautatie. 
Alue on kuvattu yksityiskohtaises-
ti ensimmäisen selvityksen rapor-
tissa (Kartta yllä).

Vuonna 2016 maastolaskentoja tekivät 
Pia Högmander ja Harri Högmander 
24.5., 27.5., 7.6. ja 12.6. aamuisin klo 
5.00–8.00. Maastotyö tehtiin ns. kartoi-
tuslaskentana kulkemalla aamuvarhaisel-
la koko tutkimusalue läpi 1–3 kertaan ja 
merkitsemällä karttaan tarkasti jokai-
nen lintureviiri (nähty tai kuultu lintu, 
pesä tai poikue). Lisäksi alueelle tehtiin 
puolenkymmentä lyhyttä päiväretkeä 
täydentämään tietoja päiväaktiivisten lin-
tujen reviireistä. Laskentojen havaintoja 
täydennettiin Keski-Suomen Lintutie-
teellisen Yhdistyksen havaintoarkistosta 
ja haastattelemalla selvitysalueella asuvia 

lintuharrastajia (erityisesti Juha Saltevo). 
Pesivien lintulajien parimäärät arvioitiin 
havaittujen reviirien perusteella. Arviot 
koskevat selvitysalueella pesiviä lintu-
määriä; siten esimerkiksi alueen ulko-
puolelta kuullut linnut eivät ole luvuissa 
mukana. Parimääräarvioissa on käytetty 
seitsemänluokkaista asteikkoa (1, 2–4, 
5–10, 11–20, 21–50, 51–100, 101–200 
pesivää paria).

Selvitysalueella havaittiin vuonna 
2016 yhteensä 41 pesiväksi tulkittua 
lintulajia. Näiden lisäksi alueella pesinee 
lehtokurppa, josta ei kuitenkaan saatu 
tietoon havaintoja tutkimuskaudelta; la-
jia nähdään sen iltaöisillä soidinlennoilla, 
joten se jää aamuretkillä havaitsematta. 
Selvitysalueella nähtiin myös kalalokki 
sopivassa pesimäympäristössä Köhniön-
järvellä ja kuultiin kukkuva käki, joika 
saattaa pesiä alueella. Neljästä muusta 
lajista tehtiin pesimäaikaisia havaintoja, 
mutta niiden pesiminen selvitysalueella 
ei ole luultavaa (kivitasku, pikkulepinkäi-
nen, närhi ja tikli). Näin ollen pesivien 
lintulajien lukumääräksi vuonna 2016 
voidaan arvioida 42. Vastaavin kriteerein 
arvioitu pesimälajimäärä vuoden 2009 
laskennoissa oli 39. 

Vuonna 2016 uusina pesimälajeina ha-
vaittiin sinisorsa, kesykyyhky ja kuusiti-
ainen, joita on pidetty mahdollisina pe-
sijöinä jo aiemminkin, sekä järripeippo. 
Sinisorsapoikue nähtiin Köhniönjärvellä, 
ja kesykyyhkyjen sekä kuusitiaisten käyt-
täytyminen viittasi pesintään selvemmin 
kuin aiemmissa selvityksissä. Järripeippo 
piti reviiriä pitkään Köhniönjärven ja 
Vesangantien välisessä metsässä. Muita 
uusia lajeja olivat keskikesällä havaitut 
kivitasku, pikkulepinkäinen ja tikli. 
Kivitasku ja tikli ovat saattaneet pesiä 
aivan selvitysalueen naapurissa rautatien 
ja Länsiväylän välisellä ruderaattialueella, 
mikä on lajeille sopivaa pesimäympäris-
töä. Pikkulepinkäinen sen sijaan lienee 
kesäaikainen harhailija. Kaikkien kolmen 
aiemman selvityksen pesimälajeista jäi 
nyt puuttumaan kaksi lajia: räystäspääsky 
Könkkölän pienen kolonian kadottua, 
ja hömötiainen, joka on saattanut kärsiä 
alueella toimeenpannuista hakkuista. 
Kumpikin laji on vähentynyt myös val-
takunnallisesti. Dramaattisin häviäjä on 
kuitenkin varpunen, jonka kanta-arvio 
oli 51–100 paria v. 2009 ja jopa yli sata 
paria v. 1998. Nyt laskennoissa ei havait-
tu ensimmäistäkään varpusta! Varpusten 
hupeneminen on 1990-luvulla alkanut 
yleiseurooppalainen ilmiö. Keskisuoma-

laisissa talvilintuseurannoissa varpusten 
määrä on romahtanut viimeisten noin 
kymmenen vuoden aikana arviolta vä-
hintään 95 %. 

Edellisessä, vuoden 2009 takseerauk-
sessa pesimättömiksi luokitelluista 
lajeista paluun Köhniön-Kypärämäen 
pesimälinnustoon tekivät metsäkirvinen 
ja tiltaltti. Aukeiden laidoilla erityisesti 
viihtyvä metsäkirvinen on saattanut hyö-
tyä metsänharvennuksista. Tiltaltti oli 
Keski-Suomessa poikkeuksellisen runsas 
v. 2016. Vuonna 2009 ensi kertaa pesi-
mälajeiksi noteeratut mustapääkerttu ja 
pikkuvarpunen ovat vakiintuneet alueen 
pesimälinnustoon, mikä sopii näiden 
lajien runsastumiseen Keski-Suomessa 
yleensä. Ilahduttavasti myös pikkutikka 
pesi edelleen Savelankadun viereisessä 
rinnemetsikössä.

Kaikkiaan neljässä selvityksessä (1998, 
2003, 2009 ja 2016) on havaittu yhteensä 
45 pesivää lajia ja seitsemän mahdollises-
ti pesivää lajia (telkkä, fasaani, kalalokki, 
lehtopöllö, käki, palokärki ja närhi). 

Runsaimmat pesimälajit Kypärä-
mäen-Köhniön alueella vuonna 2016 
olivat peippo, pajulintu, kirjosieppo, rä-
kättirastas, talitiainen ja punakylkirastas. 
Näistä peippojen ja pajulintujen määrät 
ylittivät sata paria, ja muiden runsaus oli 
51–100 paria. Pajulintujen määrä arvi-
oitiin nyt suuremmaksi kuin aiemmissa 
kartoituksissa ja räkättirastaiden taas 
pienemmäksi kuin kahdessa edellisessä 
arviossa. Edelliskerralla luokkaan 51–100 
paria arvioidut sinitiainen ja viherpeippo 
jäivät nyt välille 21–50 paria ja aiemmin 
saman runsausluokan varpunen siis 
todettiin kadonneeksi tyystin. 

Aiempia selvityksiä enemmän tavattiin 
uusien lajien ja pajulintujen ohella kä-
pytikkoja (pesimäkanta-arvio nyt 11–20 
paria), rautiaisia (21–50 paria), musta-
pääkerttuja (5–10 paria), mustarastaita 
(11–20 paria) ja pikkuvarpusia (11–20 
paria). Vastaavasti, edellä jo mainittu-
jen täysin kadonneiden lajien ohella, 
sirittäjien uusi kanta-arvio (5–10 paria) 
on alempi kuin kertaakaan aiemmin. 
Nämäkin muutokset vastaavat lajien 
maakunnallisia trendejä.

Yksittäisten laskentavuosien tuloksiin 
vaikuttavat muutonaikaisen sään vaihte-
lu, edellisen talven ankaruus kunkin lajin 
talvehtimisalueella jne. Myös ravin-
totilanteen vaihtelulla on merkitystä. 
Lämpimänä keväänä 2016 muuttolinnut 
saapuivat aikaisin ja moni laji esiintyi 

erityisen runsaana. Laskenta-aikaan mo-
nen varhain pesivän lajin laulukausi oli 
jo ohi, mutta vastaavasti myöhäisimmät 
saapujat olivat ehtineet Jyväskylään ai-
empia selvitysvuosia paremmin. Kahden 
edellisvuoden alkukesät olivat kylmiä ja 
märkiä, mikä heikensi monen lyhytikäi-
sen pikkulintulajin kantoja.

Varsinaisten kannanvaihtelujen 
erottaminen vuosittaisista satunnais-
tekijöistä on hankalaa, mutta neljä 19 

vuoden aikana toistettua kartoituslasken-
taa kertovat todellisistakin muutoksista. 
Kypärämäen-Köhniön alueella edellisen 
selvityksen jälkeen tehdyt metsänhak-
kuut ovat merkittävin ympäristönmuutos 
alueella tutkimusaikana. Hakkuut saat-
tavat olla syy vanhan metsän suosijoiden 
hömötiaisen ja puukiipijän puuttumiseen 
vuonna 2016, mutta muuten ne eivät hei-
jastu linnustossa kovin silmiinpistävästi.

Harri Högmander ja Pia Högmander

KYPÄRÄMÄEN-KÖHNIÖN
PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2016

Taulukko. Tutkimusalueella havaitut pesivät lintulajit sekä niiden parimäärät.

Laji 1998 2003 2009 2016 Huom.

sinisorsa 1

lehtokurppa 2–4 2–4 1 + pesinee, J. Saltevo (haast.)

rantasipi 1 1 1 1

kesykyyhky 2–4

tervapääsky 21–50 2–4 11–20 11–20 myöhäinen saapuminen 2003

käpytikka 2–4 2–4 5–10 11–20

pikkutikka 1 1 1 arkistohavainto 2009

räystäspääsky 2–4 2–4 2–4

metsäkirvinen 2–4 2–4 2–4

västäräkki 11–20 2–4 11–20 11–20 heikko vuosi 2003

peukaloinen 5–10 1 2–4 heikko vuosi 2003

rautiainen 5–10 5–10 11–20 21–50

punarinta 21–50 11–20 21–50 21–50 heikko vuosi 2003

leppälintu 11–20 11–20 21–50 11–20

mustarastas 5–10 5–10 5–10 11–20

räkättirastas 51–100 101–200 101–200 51–100

laulurastas 11–20 5–10 5–10 5–10

punakylkirastas 51–100 51–100 51–100 51–100

hernekerttu 2–4 11–20 11–20

pensaskerttu 2–4 2–4 2–4

lehtokerttu 21–50 5–10 21–50 21–50 myöhäinen saapuminen 2003

mustapääkerttu 2–4 5–10

sirittäjä 11–20 11–20 11–20 5–10

tiltaltti 2–4 2–4

pajulintu 51–100 51–100 51–100 101–200

hippiäinen 11–20 5–10 5–10 11–20

harmaasieppo 11–20 5–10 11–20 11–20 myöhäinen saapuminen 2003

kirjosieppo 51–100 51–100 51–100 51–100

hömötiainen 2–4 2–4 2–4

sinitiainen 21–50 51–100 51–100 21–50

talitiainen 21–50 21–50 51–100 51–100

kuusitiainen 1

puukiipijä 2–4 2–4

harakka 11–20 21–50 21–50 21–50

naakka 2–4 2–4 2–4

varis 5–10 11–20 11–20 11–20

varpunen 101–200 51–100 51–100

pikkuvarpunen 5–10 11–20

peippo 101–200 101–200 101–200 101–200

järripeippo 1

viherpeippo 21–50 21–50 51–100 21–50

vihervarpunen 21–50 21–50 21–50 21–50

punavarpunen 11–20 5–10 11–20 11–20

punatulkku 2–4 5–10 5–10 5–10

keltasirkku 11–20 11–20 5–10 5–10

pajusirkku 2–4
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www.buugi.fi 050-5455374

tarjoamme kypärämäki-köhniö lehden lukijoille
viikon liikuntapassin, arvo 50€.

liiku veloituksetta ryhmäliikuntatunneilla ja
kuntosalilla viikon ajan!

leikkaa tämä mainos mukaasi ja tule buugiin,
aktivoimme liikuntapassin käyttöösi ja pääset

liikkumaan iloiseen joukkoomme!

etu voimassa 20.10.2016 asti ja koskee uusia asiakkaita.

yksi liikuntapassi / henkilö / 7 peräkkäisen päivän ajan.

liiku
viikko

ilmaiseksi

L I I K U N TA -  J A
H Y V I N V O I N T I K E S K U S

Tähtitarhalaiset Aura, Silmu ja Helmiina sekä lastentarhanopettaja Minna Kansanaho.

Täht itarha muutt i Kypärämäkeen
Syksyisen Kypärätiellä kulkijan 
saattaa Siwan kohdalla yllättää 
iloinen mekkala – ja ei; nyt ei ole 
kyseessä ”Kypärätien liekkibaarin” 
herrojen riehakas kesän loppu-
veto, vaan Kypärätien ja Erämie-
henkadun risteyksessä sijaitsevaan 
matalaan tiilirakennukseen muut-
taneen Steiner-päiväkoti Tähtitar-
han lapset. 

- Juu, meillä lapset saavat leikkiä 
ja laulaa, ja paljon, naurahtaa 
Minna Kansanaho, lastentar-
hanopettaja Tähtitarhasta.
Tähtitarha on yksityinen, 
kannatusyhdistyksen ylläpitä-
mä päiväkoti, jossa toteutetaan 
Steiner-pedagogiikkaa. 
- Se tarkoittaa kasvattamista, 
jossa lapsen oma luovuus ja 
vapaa, omaehtoinen leikki sekä 
lapsuuden kunnioittaminen 
ovat toiminnan keskiössä. Meil-
lä lapset saavat olla rauhassa 
lapsia, eskaritkin oppivat teke-
mään vielä leikin kautta. Kyllä 
kirjallisiin tehtäviin ehditään 
sitten koulussa.
Kypärämäen kaunis syysaurin-
ko huokaa hyväksyvästi.
- Lyhyesti Steiner-pedagogiikas-
sa ohjenuorana on, että ihminen saa 
kasvaa läpi elämänsä pikkulapsesta 
aikuiseen vapaasti sellaiseksi, miksi 
hänen on tarkoitus kasvaa. Kasvua 
tuetaan säännöllisellä päivärytmillä 
ja jäljittelyllä, tiivistää Minna Kansa-
naho ja huokaa päälle tiivistettyään.

Lapset päättävät itse omat leikkinsä

Tähtitarha muutti Kypärätielle Mat-
tilankadulta elokuussa. Tällä hetkellä 
lapsia on 21, mutta paikkoja on kol-
mellekymmenelle, pienimmät ovat 
2-vuotiaita ja isoimmat eskarilaisia. 
Normaalista päiväkodista poiketen 
Tähtitarhassa on ns. sisarusryhmiä, 
joissa eri-ikäiset lapset ovat ryhmissä 
sekaisin.

- Kaksivuotiaat ja kuusivuotiaat 
leikkivät samoissa ryhmissä, lap-
set keksivät itse omat leikkinsä ja 
leikkivät sitä, mikä kulloinkin heistä 
tuntuu mielekkäältä eikä sitä, mitä 
ohjaaja on päättänyt leikittää. Pieni 
kaksivuotias voi seurata 

isomman leikkejä ja oppia samalla 
isommaltaan. Me ohjaajat tietysti 
seuraamme, että leikit sujuvat peli-
sääntöjen mukaan. Sellainen rajoitus 
kyllä on, että sotaleikkejä ei täällä 
leikitä, eikä ketään ammuta, kertoo 
Minna Kansanaho.

Luomua, kasvisruokaa ja kalaa

Minna Kansanaho korostaa, että 
Steiner-pedagogiikassa ei ole 
mitään outoa tai salamyhkäistä: 
asiasta kiinnostunut voi vierailla 
päiväkodissa juttelemassa pai-
kan päällä tai tutustua toimin-
taan Tähtitarhan kotisivuilla. 
- Olemme ihan tavallisten per-
heitten lapsia kasvattava päi-
väkoti. Meille voi ilmoittautua 
kuten muihinkin yksityisiin päi-
väkoteihin kaupungin palvelu-
setelin avulla, ns. Tähtitarha-lisä 
on 35 € kuukaudessa.
Eräs ero tavalliseen päiväkotiin 
verrattuna on sekin, että Tähti-
tarhassa lapsille tarjottava ruoka 
ei sisällä punaista lihaa, eli 
tarjolla on tasapainoinen ruo-
kavalio kasvisruokaa ja kalaa, 
ja lisäksi ruoka on luomua ja 
sen tekee henkilökunta paikan 
päällä.

Lisätietoja: 
www.tahtitarha.fi
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/
yksityiset

Teksti ja kuvat: Petteri Kivimäki







 







Radanvarsihakkuun t ilanne 
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys seuraa Liikenneviraston teettämää laajaa hakkuutyötä, joka liittyy Köhniönjärven eteläpään 
ja Mattilanniemen väliseen rata-alueeseen. 
Asukasyhdistys ilmaisi huolensa radanvarsihakkuusta, sillä puustolla on tärkeitä tehtäviä asuinalueen viihtyvyyden, esteettisyy-
den, hyvinvoinnin ja ekologisuuden kannalta. Lisäksi puusto toimii tehokkaana äänivallina radan, veden ja pihojen välillä.  
Tilanne on edistynyt siten, että alueelle toteutettiin liito-ora-
vakartoitus. Kartoituksessa ilmeni, että alueella on vahva 
liito-oravakanta, joka keskittyy radan eteläpuolelle. Nykyisen 
tiedon valossa hakkuu tullaan toteuttamaan poistamalla riski-
puut. Näillä näkymin vältymme alueellamme rankalta avohak-
kuulta, jota Liikennevirasto pääasiallisesti toteuttaa.  
Hakkuu tullaan toteuttamaan aikaisintaan talvella/keväällä 
2017. Asukasyhdistys seuraa tilannetta ja tiedottaa mahdolli-
sita uusista käänteistä verkkosivuillaan ja asukasyhdistyksen 
Facebook-sivulla.
Teksti: Johanna Barkman
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mittaan juhlavuoden juhlinta jatkuu 
tapahtumapainotteisemmin, kun 
lokakuussa vietetään Mäkipartion 
60-vuotisjuhlaa sekä marraskuussa 
yhteisretkellä sisaruslippukunta Kor-
tepartion kanssa. 

- Eniten odotan 60-vuotissynttärei-
tä. Siellä olisi tosi kiva nähdä koko 
Mäkipartion porukkaa ja vanhoja 
mäksiä, Tupamäki hehkuttaa.

Eikä kuusikymmenisen taipaleen 
juhlinta rajoitu vain tähän vuoteen: 
kesällä 2017 Mäkipartio suuntaa 
Pohjois-Norjaan, Nordkappiin 
Nord60-vaelluksen merkeissä. Varaa 
siis kesäkuun loppu vapaaksi ja lähde 
mukaan!

Aktiivista toimintaa kaiken ikäisille

Syyskauden viikkotoiminta käynnis-
tyi elokuussa yhteensä kahdeksan las-
ten ja nuorten partioryhmän voimin. 
Lisää lapsia voidaan ottaa toimintaan 
mukaan, mikäli kiinnostuneita aikui-
sia löytyy toiminnan mahdollistajiksi. 

Tänä syksynä käynnistettiin myös 
oma partioryhmä aikuisille. Aikuis-
toiminta on avointa kaikille kiinnos-
tuneille täysi-ikäisille. Osallistuak-
seen ryhmän toimintaan ei tarvitse 
olla partiolainen - kiinnostus riittää.

Teksti ja kuva : Aino Torvinen

Kiinnostaako partiotoiminta 
Mäkipartiossa? 
Ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan 
sähköpostitse lpkj@lista.maki.partio.
net. Etsitään yhdessä sopiva tapa har-
rastaa partiota. Lisää tietoa lippukun-
nan toiminnasta löytyy nettisivuilta 
osoitteesta maki.partio.net. Seuraa 
Mäkipartiota myös Facebookissa ja 
Instagramissa @makipartio!

Martat

Martat on toiminut tällä alueella jo 
vuodesta 1959 asti - ja toimii edel-
leen.

Jäsenet vaihtuvat, mutta osallistuja-
määrä on nyt viime vuodet pysynyt 
lähes samana. Eroamisia tapahtuu, 
uusia on tullut tilalle. Tällä hetkellä 
meitä on noin 60 henkilöä.
Kokoonnumme säännöllisesti kol-
men viikon välein Demarituvalla, 
jonka lähes kaikki kypärämäkiset 
tietävät. Se on meille mitä ihanteelli-
sin paikka. Mahdumme hyvin, ja jos 
on vieraita, niin hekin sopivat

On ollut mukava tehdä yhteistyötä 
asukasyhdistyksen kanssa. On 
rantajuhlaa elokuussa, jossa nytkin 
oli mukavasti osallistujia, kulttuuri-
päivillä olemme olleet ja sään sallies-
sa luistelutapahtumassa maaliskuus-
sa. Tänä vuonna meidät kutsuttiin 
taas mukaan. Kiitos siitä! Se, jos mikä 

on sitä yhteisöllisyyttä!

Tähän lopuksi haluan kertoa, että 
mitä me niissä marttailloissa oikein 
touhuamme.
Ensinnäkin meillä on lähes joka 
kerran vierailija. Hallitus ”hankkii” 
luennoitsijoita jo edellisenä keväänä/
syksynä. Hallitus siis hoitaa ohjel-
man. Totta kai kysymme jäseniltä 
mielipiteitä ja
ideoita. 
Olemme onnistuneet saamaan ihan 
kiitettävästi vieraita puhumaan 
mielenkiintoisista ja ajankohtaisista 
aiheista. Palkkioksi annamme villa-
sukat. Ne ovat olleet suosittuja.
Kiitos kaikille vierailijoillemme!

Tiesittekö, että marttailtoihimme voi 
osallistua kerran tai pari ilman, että 
on jäsen! Vähän niin kuin ”kuuloste-
lemaan”.

TERVETULOA - ja liittyäkin saa 
meidän iloiseen joukkoomme!

Oikein hyvää syksyn odotusta kaikil-
le asukkaille.

Ystävällisesti 

Tuulikki Ylkänen
puheenjohtaja
Kypärämäen Marttayhdistys
tuuylk@saunalahti.fi
050 307 3116

Marttojen syksyn ohjelma:

* 12.9.16 maanantai klo 18.00

Kaaos kuriin - hallitse elämääsi!
Kati-Eerika Timperi 
Miten hallitset elämääsi ja organisoit 
asioita.

*  3.10.16 maanantai klo 18.00

Luomuliikunta, osa 2
Liisa Lumiaho sairaanhoitopiirin 
perusterveyshuollon yksiköstä.
Hyötyliikunta.

* 24.10.16 maanantai klo 18.00
Keskisuomalainen ruokakulttuuri
Erkki Fredrikson, intendentti

Keltinmäen alueseurakunta 
toimii Kypärämäen
toimipisteissä

Erämiehenkatu 6, 
(Työväenyhdistyksen tila)
Perheolkkari torstaisin klo 9-11. 
Avoimia yhdessäolon hetkiä van-
hemmille, isovanhemmille ja hoitajil-
le yhdessä lasten kanssa. 
Tiedustelut Riitta Haaparanta-Koca-
biyik, 050 372 5573

Saihokatu 4
Tiistaisin klo 11-12 Saihokadun 
olohuone. 
Hyvää kotiruokaa tiistaisin klo 12-13 
Saiholla. Pääruoka, salaatti, jälkiruo-
ka/kahvit yht. 4 €. Alle kouluikäiset 
lapset 1 €. 
Tiedustelut Ainoleena Laitinen, 
050 549 7026.

Toimintaa Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa
osoitteessa Isännäntie 4

Viikkotoiminta
• Sunnuntai  Jumalanpalvelus klo 

16. 00
• Tiistai Lähetyspiiri klo 10-11.30 

parittomilla viikoilla.
• Tiistaitapaaminen parittomilla 

viikoilla klo 13-14.30.

• Yhteislauluhetki lähes joka tiistai 
klo 14.45 – 15.45. Tule laulamaan 
yhdessä hengellisiä lauluja.

• Keskiviikko Perheolkkari klo 
9-11.00. Avointa yhdessäolo 
vanhemmille, isovanhemmille ja 
hoitajille yhdessä lasten kanssa. 

• Torstai Torstaikahvila klo 12-
13.30 Avoin kohtaamispaikka. 
Maksuton tarjoilu. 

• Torstaisin alakoululaisten avoi-
met ovet klo 13-16.00

• Perjantai Hiljentymisryhmä per-
jantain puolipäivä klo 13-15.30 
parillisilla viikoilla. Hiljentymistä 
seuraavan sunnuntain tekstien 
äärellä arkiretriitin hengessä. 
Oma Raamattu ja muistiinpa-
novälineet mukaan. Yhteys-
henkilö Eivor Pitkänen 050 590 
0265. 

• Nuorten avoimet ovet klo 
18-21.00 seuraavina perjantai-
päivinä: 23.9.; 21.10.; 25.11.; 
16.12. Vapaata oleskelua, pelejä, 

satunnaista ohjelmaa ja 
purtavaa. 

Kalenteri
• su 9.10. klo 16.00 
Senegalilainen messu 
Kortepohjan seurakun-
takeskuksessa. Juuri 
Senegalista palanneet 
nimikkolähetit Teija ja 
Raimo Laine saarnaavat, 
liturgina Jorma Vilkko. 
Kanttorit Heli Nieminen 
ja Petri Lintunen joh-

tavat seurakuntakuoroa. Musii-
kissa myös rumpuryhmä Mami 
Wata ja Jarmo Hovi. Messun 
jälkeen tarjolla on uutispuuroa ja 
kirkkokahvit.

• Su 16.10. ei poikkeuksellisesti 
ole jumalanpalvelusta Korte-
pohjassa, koska alueseurakun-
nallamme on vastuuvuoro Taulu-
mäen kirkon klo 18.00 alkavasta 
messusta kyseisenä päivänä. 

• 

• Su 20.11. Koko perheen Puuha-
messu klo 16.00 Kortepohjan 
seurakuntakeskuksessa, Ridan-
pää, Yli-Suvanto, Noronen, Nie-
minen. Toimintapisteet alkavat 
klo 15.45. Messun jälkeen on 
tarjolla nakkikeittoa.

Tervetuloa mukaan seurakunnan 
toimintaan Kypärämäen, Köhniön ja 
Kortemäen asukkaat! 

Iloa ja siunausta syksyyn! 

Kristiina Ridanpää, seurakuntapasto-
ri, 050 590 0296

Mäkipartio: Pitkä ikä ja 
paljon kokemuksia

Mäkipartio juhlii 60-vuotista pol-
kuaan ja partio herättää kiinnostusta 
enemmän kuin vuosiin. Toiminnan 
kasvu näkyy niin viikkotoiminnassa 
kuin myös retkien jatkuvasti kasvavi-
na kokoina. Oletko sinä ollut joskus 
partiossa?

Kuuteenkymmeneen vuoteen mah-
tuu valtavasti koloiltoja, retkiä lähi-
metsään, suurleirejä ja ennen kaikkea 
lukuisia innostuksen hetkiä yhdessä 
kavereiden kanssa. Parhaimmat 
muistot liittyvät useimmiten juuri 
ystäviin ja yhdessä tekemiseen.

- Kymmenenvuotiaana olin talvipar-
tiotaitokilpailuissa kavereideni kans-
sa. Kilpailussa yhtenä tehtävänä oli 
valmistaa bataattikeittoa Jyväskylän 
Kirkkopuistossa. Saamamme bataatti 
oli aivan jäässä, emmekä onnistuneet 
pilkkomaan sitä puukolla. Lopulta 
päädyimme sahaamaan bataatin 
lautasahalla, Yksisarviset-seikkailija-
joukkuetta johtava 16-vuotias Teresa 
Tupamäki muistelee.

Juhlavuonna riittää säpinää

Kuluneena vuotena koko Mäkipartio 
on kisaillut juhlavuodeksi toteutetun 
Kiwano-skaban merkeissä. Kiwa-
no-kisassa kerätään pisteitä passiin 
olemalla aktiivisesti mukana toimin-
nassa ja haastamalla itsensä. Syksyn 

Alueen toimijoita
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* 29.10.16 lauantai 
Kekrimyyjäiset Työväenyhdistyksen 
kerhotiloissa.

* 14.11.16 maanantai klo 18.00
tutustuminen Jyvälän uusiin tiloihin, 
Setlementtitaloon.
Taloa esittelee toiminnanjohtaja 
Helena Huovila.

*  3.12.16 lauantai klo 18.00
Jyväskylän Kaupunginteatterin näy-
telmä ”Mies, joka kieltäytyi käyttä-
mästä hissiä”.
 
* 12.12.16 maanantai klo 18.00  
Pikkujoulut omassa kokoustilassam-
me Erämiehenkadulla.

MLL Köhniö-Kypärämäki

Lapset ensin! … ja perheet. Alueem-
me aktiivinen Mannerheimin lasten-
suojeluliiton Köhniö-Kypärämäen 
paikallisyhdistys tähtää kaikessa 
toiminnassaan siihen, Suomi on 
lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa 
lapsen etu asetetaan etusijalle ja jos-
sa lapset ja nuoret voivat hyvin.

Tämä tehtävä mielessä yhdistyksem-
me on polkaissut käyntiin hurjan 
aktiivisen syksyn, joka käynnistyi 
parhaalla mahdollisella tavalla 
yhteistyössä Asukasyhdistyksen, 
Marttojen ja meille kaikille niin tär-
keän kesäkahvila ja -kioski Mahlan 
kanssa elokuussa perinteisessä alueen 
Rantajuhlassa. Olimme mukana yh-
distyksenä ensimmäistä kertaa, ja voi 
kun me nautimmekaan siitä yhteisöl-
lisyydestä, joka alueellamme vallitsee. 
Kiitos, että saimme olla mukana, ja 
kiitos kaikille meidän luontobingoon 
osallistuneelle! Voittaja sai palkinton-
sa jo samana iltana.

Syksy on nyt lähtenyt toden teolla 
liikkeelle niin, että tätä kirjoittaessani 
kaikki uudet ja vanhat toimintamuo-
tomme on saatu käyntiin 
Isien ilta järjestettiin ensimmäisen 
kerran keskiviikkona 24.8. Laajiksen 
seikkailupuistossa.
Äitien ilta aloitti 29.8. lenkki-illan 
muodossa. 

Perhekahvila aloitti perjantaina 2.9., 
ja se kokoontuu joka toinen perjantai 
klo 10.00-12.00 Seuraavan kerran 
30.9.
Uusi Terhokerho avasi ovensa tiis-
taina 6.9. Kerho kokoontuu kerran 
kuukaudessa. Paikkana on Salokadun 
päiväkeskus. Lokakuussa kerho avaa 
ovensa tiistaina 4.10. klo 9.30-10.30.
Lasten ja aikuisten yhteinen Liikka-
kerho käynnistyi sekin tiistaina 6.9. 
Kerho kokoaa lapset ja aikuiset joka 
tiistai Kypärämäen koulun vanhaan/
pieneen saliin klo 16.15-17.15.

Perhekahvilalle etsimme uusia tiloja, 
mutta ainakin tällä hetkellä kokoon-
tumispaikka on Keihäsmiehenkatu 
4:n kerhotila. 

Terhokerhossa heittäydytään hetkeen 
yhdessä eri sukupolvien kesken ja 
annetaan leikin ja mukavan tekemi-
sen viedä mennessään. Kutsumme 
Terhokerhoon mukaan kaikki lapsi-
perheet ja eri-ikäiset aikuiset!

Liikkakerho kerran viikossa on 
suunnattu erityisesti alle kouluikäisil-
le lapsille ja heidän vanhemmilleen. 
Kerhoon mahtuu vielä mukaan, ja 
kaksi ensimmäistä kertaa voi käydä 
veloituksetta tutustumassa toimin-
taan. Koko syksystä veloitamme 40 
€/perhe ja MLL:n jäsenperheet 30 
€/perhe (riittää, kun yksikin henki-
lö perheestä on jäsen).

Äitien ja mahdollisista tulevista 
Isien illoista tiedotamme sekä 

..ja
tapahtumia

Facebookissa (MLL Köhniö-Ky-
pärämäki) että www-sivuillamme 
kohniokyparamaki.suntuubi.com. 
Molemmista löytyy myös tietoa ker-
hoistamme.

Kaikki toimintamme pyörii vapaaeh-
toisvoimin! Käytämme jäsenmaksu-
palautuksia ja muita tulojamme mm. 
liikkakerhon välineiden hankintaan, 
perhekahvilan tarjoiluihin jne. Toi-
votamme mukaan toimintaan kaikki 
alueen perheet, myös isojen lasten 
vanhemmat ja perheet, joissa lapsia 
ei ehkä ole laisinkaan. Tärkeintä on, 
että meillä on yhdessä visio lapsiystä-
vällisestä asuinalueesta!

Ja lopuksi heitän kaikille lehden luki-
joille vielä mietintämyssyyn ajatuk-
sen Lukumummosta tai – vaarista. 
Vapaaehtoisesta, joka voisi käydä 
noin kerran viikossa Kypärämäen 
koululla lukemassa yhdessä lasten 
kanssa. Toimintaan annetaan alkuoh-
jaus, mutta mitään erikoistaitoja ei 
tarvita. Paitsi lukutaito tietysti! Jos 
kiinnostuit tai tiedät sopivan, laitapa 
sähköpostia osoitteeseen mll.kohnio.
kyparamaki@gmail.com. Kerromme 
lisää!

Kaunista syksyä koko kylän väelle! 

Ystävällisesti,
Johanna

Teksti ja kuva: Johanna Maasola

www.kyparamaki-kohnio.fi
Kypärämäen-Köhniön asuksasyhdistys

Kot ikylämme palve lut,

tapahtumat ja

muut ajankohtaiset asiat

löydät verkosta:

Syksy tulee, 
muista heijastin!



HELPOSTI MUKAAN!

Kokoa kätevästi

kevyt ja ruokaisa

salaatti moni-

puolisesta

salaattibaarista.

Lisäksi

TAKE AWAY –

lämminruokabuffet!


