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Asukasyhdistyksen hallituksen uu si jäsen
Kypärämäki Köhniö Kortemäki
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Suomi 100 ja Asukasyhdistys 35 vuotta
Tämä on juhlavuosi meille kaikille suomalaisille sekä Kypärämäen ja Köhniön
asukkaille ja meidän omalle yhdistyksellemme, joka täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 35 vuotta. Juhlavuonna jäsenmaksun maksaneita on toistaiseksi 240
taloutta. Kiitos heille kaikille.
Yhdistyksen vuosikokous valitsi allekirjoittaneen puheenjohtajaksi kolmannen kerran. Uutena hallituksen jäsenenä
aloitti Kuokkalasta tänne muuttanut Irma
Hirsjärvi, joka myös pääsi kaupungin valtuustoon. Olemme Irman valtuustopaikasta tyytyväisiä, koska hänen kauttaan
saamme asioista tietoa ja ehkä tiedämme
paremmin, mitä kautta asioihin voidaan
vaikuttaa.
Saimme viettää 35-vuotisrantajuhlat Köhniön rannassa kesän parhaassa säässä.
Oli tyyntä, aurinkoa, lämpöä, eikä yhtään
pisaraa vettä tullut taivaalta. Olimme varanneet juhlaan kokonaisen Palvarin savustetun viljaporsaan, joka hupeni illan
kuluessa noin 200 syöjän suuhun salaatin
ja leipien kanssa. Marttojen maistuvat
räiskäleet täydensivät onnistunutta iltaa.
Musiikista huolehtivat paikallinen yhtye
Helevetin6, joka nimestään huolimatta
soitti rantajuhliin sopivaa musiikkia. Väliajalla Jouko Virtanen viritti tunnelmaa
hanurillaan. Perinteiset tikka- ja ma-

to-onkikilpailutkin pidettiin, ja kahdella
suppilaudalla pääsi meloskelemaan aurinkoiselle Köhniölle.
Elokuussa asukasyhdistys järjesti myös
kirpputoritapahtuman koulun takapihalla. Myyjiä ja hyvää tavaraa oli sopivan
paljon, mutta ostajia oli liikkeellä turhan
vähän. Ensi keväänä uusimme varmastikin kirpputorin ja pyrimme parantamaan
tiedotusta tapahtumasta.
Lehden ilmestyessä on Omenaadi-konserttisarja jälleen takana. Hieno tapahtuma, joka on nyt leviämässä muuallekin
mm. Vaajakoskelle, Muuratsalon Haikkaan ja Saarijärvelle. Kiitokset kaikkien
meidän puolesta tapahtuman äidille Sari
Haapasalolle.
Viime vuonna harjoittelimme kyläjoulukalenterin tekemistä. Satavuotiasta
Suomea juhlistamme tänäkin vuonna
entistä hienommalla joulukalenterilla alueen kaikkien halukkaiden toimijoiden ja yksityisten kotien ikkunoissa.
Lue tästä lehdestä, kuinka saat varatuksi
oman kalenteripäiväsi joulukuussa.
Jotain hienoa ja pysyvää toivoisin jäävän tästä juhlavuodesta alueellemme.
Kävin juuri Laukaan tien varrella Kari
ja Samuli Alosen työpajassa. Siellä isä ja
poika ovat tehneet hienoja, ympäristöön

Asukasyhdistyksen hallitus
2017-2018
Puheenjohtaja
Juha Saltevo, Permikatu
Varapuheenjohtaja
Irma Hirsjärvi, Soidintie
Sihteeri
Arja Mönkkönen, Rihlaperä
Taloudenhoitaja
Arja Toivanen, Loukkukatu
Muut jäsenet
Johanna Barkman, Kahakatu
Pekka Halonen, Köhniönkatu
Marjo Lestinen, Saihokatu
Erkki Matikainen, Saihokatu
Jorma Naukkarinen, Keskussairaalantie
Jenny Rauhansalo, Loukkukatu
Pentti Räisänen, Permikatu
Timo Sajavaara, Kanervakatu
Esko Varesvuo, Köhniönkatu

Ensimmäinen yhteyteni asukasyhdistyksen toimintaan oli alueen joulukalenteri. Tapahtumat ja paikat olivat
kovin kiinnostavia ja harmitti, että
muuttokiireiden vuoksi niihin paikan
päälle pääseminen ei onnistunut.
Olen nyt asukasyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja. Keväällä tulin
valituksi kaupunginvaltuutetuksi ja
maakuntavaltuutetuksi. Jäin pois lautamiehen ja Keski-Suomen Vasemmistonaisten puhenaisen tehtävistä,

sillä työn ja politiikan yhdistäminen
alkoi vaatia taiteilua. Etenkin nyt, kun
olen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja valtuustoryhmämme
puheenjohtaja.
Työskentelen Jyväskylän yliopistossa
tutkijana. Harrastan tieteiskirjallisuutta, luovan kirjoittamisen opettamista ja olen paljon mukana maahanmuuttajanuorten opinnoissa. Perhe ja
ystävät ovat nousseet itselleni todella tärkeiksi.
Odotan, että pääsen tutustumaan
kunnolla alueen liikuntamaastoon.
Olen kotiutunut hyvin. No jaa, taisin
kotiutua jo ennen muuttamista ihanasta alueesta ja mukavista naapureista johtuen.
Kiitos heille ystävällisyydestä!
Irma Hirsjärvi

Liity jäseneksi!
Jäsenmaksun voit maksaa asukasyhdistyksen
tilille: FI05 8000 1401 3072 94
Jäsenmaksu on talouskohtainen. Vuoden 2017
jäsenmaksut:
10 euroa / talous ja
		
5 euroa / opiskelijatalous.
Käytä maksaessasi viitenumeroa: 20174

Yhteystiedot
s-posti: hallitus@kyparamaki-kohnio.fi
puh: 040 5082 653 / pj. Juha Saltevo
verkossa: kyparamaki-kohnio.fi
sopivia metallisia valotaideteoksia, jotka
kävisivät alueellemme. Voisimme kerätä
rahaa taideteoksen ja pyytää kaupunkia
tulemaan mukaan. Mietitään asian toteutusta, jos se saa kannatusta.
Hyvää ja aktiivista alkavaa syksyä kyläläisille. Toivottavasti näemme ja tapaamme
yhteisissä tapahtumissamme syksyn aikana.

Asukasyhdistyksen stipendit 2017
Kypärämäen koulun opettajat valitsevat vuosittain asukasyhdistyksen stipendin saajan. Tänä
vuonna stipendin saivat kuudesluokkalaiset Fanni
Blomgvist ja Pihla Määttänen. Tytöt ovat toimineet aktiivisesti yhteistyössä Kypärämäen alueen
muusikoiden kanssa esiintyen erilaisten yhteisöjen
tilaisuuksissa.

Kuva: Jussi Vainikainen

Köhniön Kanuuna

pelaa läpi syksyn ja talven!
Asukasyhdistyksen avoin peliporukka Köhniön Kanuuna
jatkaa Saihokadun kentällä jalkapallon pelaamista maanantaisin ja torstaisin kello 18.00 lokakuun loppupuolelle
saakka.
Futsalia eli sisäjalkapalloa ryhdytään pelaamaan Vesangan
koululla näillä näkymin perjantaisin kello 19.30, alkaen
20. lokakuuta.
Pipolätkää on pelailtu maanantaisin ja torstaisin kello
18.00 jo vuosien ajan Kahakadan kaukalossa, todennäköisesti myös ensi talvena. Tarkempaa tietoa kylän fb-sivulta
tai allekirjoittaneelta.
Jaakko Luoma 040-752 9688
luoma.jaakko@gmail.com

Osaavaa
painopalvelua jo yli
kahdenkymmenen
vuoden ajan!

Juha Saltevo
Pj. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys

Julkaisija: Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys, Painos: 2000 kpl, syyskuu 2017, Painopaikka: Kirjapaino Ässä Oy, Vaajakoski
Kannessa: Suppaajat ja uimarit nauttivat kesäillasta köhniönjärvellä, Kuva: Esko Varesvuo; Lehden taitto: Saana Tammisto
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Kun muutimme mieheni kanssa Killerin ja Köhniönjärven välille, viisikymmentä vuotta täyttävään rivitaloon, oli joulukuun 17. päivä 2016.
Joulu ja uusi vuosi uudessa kodissa
suvun ja ystävien kanssa oli jännittävä. Ikkunasta näkyi puutarha, joka
tulisi keväällä hengästyttämään joka
päivä uusilla yllätyksillä.

Kirjapaino ÄSSÄ Oy • Konttisentie 8 • 40800 Vaajakoski
www.kirjapainoassa.fi
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............................................................

Avoinna
ma-pe 8-20
la-su 10-16
............................................................

www.kyllonapteekki.fi

Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä

Keppihevosharrastus - hauskaa ja monipuolista
Keppihevosharrastuksen
suosio on kasvanut viime vuosina
valtavasti, ja myös Kypärämäki-Köhniön pihoilla vilistää lukuisia keppariharrastajia. Keppihevosharrastuksestaan kertovat
11-vuotias Saimi ja 9-vuotias Alisa Sipilä.
Kuinka kauan olette harrastaneet keppareita?
Pari vuotta säännöllisesti.
Miten harrastus alkoi?
Samalla, kun aloimme ratsastaa läheisellä tallilla oikeilla hevosilla, innostuimme myös keppihevosista.
Kuinka usein ratsastatte keppareilla?
Useita kertoja viikossa, joskus jopa
päivittäin.
Ratsastatteko koulua vai esteitä?
Molempia. Joskus käymme myös
maastossa eli ratsastamme pitkin metsiä.
Montako keppihevosta teillä on?
Yhteensä yhdeksän, joista osalla ratsastetaan säännöllisemmin kuin toisilla.
Missä keppihevoset yöpyvät?
Keppihevoset yöpyvät kesäisin tallissa
(entinen leikkimökkimme), ja talvisin
sisällä talossa.

Miten keppareita hoidetaan?
Harjataan, syötetään, talutellaan ja liikutetaan säännöllisesti.
Mikä keppariharrastuksessa on hauskinta?
Hyppäämme esteitä. Olemme tehneet
esteet yhdessä vanhempiemme kanssa, ja yleensä hyppäämme kotipihalla.
Kuinka korkeita esteitä olette hypänneet?
90–95 cm korkeimmillaan. Esteitä voi
asetella erilaisiin muodostelmiin, jolloin hypätään niihin sopivilla tekniikoilla.
Tunnetteko monia muita keppihevosharrastajia?
Kyllä, monet kaverimme harrastavat keppareita ja ratsastamme usein

yhdessä. Myös 6-vuotiaalla pikkuveljellämme Samuelilla on oma keppihevonen, ja hän ratsastaa toisinaan
kanssamme.
Oletteko osallistuneet keppihevoskisoihin?
Muutamiin kisoihin. Keppihevosharrastajat järjestävät niitä itse.
Kenelle suosittelette harrastusta?
Heille, jotka harrastavat ratsastusta
muutenkin, ja kaikille, jotka tykkäävät
liikkumisesta ulkona. Monet keppariharrastajat tekevät hevosia ja varusteita itse, joten harrastus sopii myös
käsitöistä kiinnostuneille. Keppihevosharrastus on siis sekä hauska että
monipuolinen!

Hoidetaan yhdessä
Tervetuloa tutustumaan täysin remontoituun myymäläämme
ja uudistettuun Quick Wash -autopesuun!

NESTE K SAVELA
Aina tuore
tt a !

Teksti ja kuvat: Virpi Sipilä

PAREMMAT PATONGIT

PAREMMAT AUTOPESUT

PAREMMAT SÄMPYLÄT

Meillä nyt myös Subwayn
mehevät patongit! Avoinna
joka päivä 9-22

Quick Wash -autopesuilla suojaat
autosi maalipintoja. Tervetuloa
tutustumaan!

Tuoretta sen olla pitää!
Vitriinistämme aina tuoreet
sämpylät ja leivonnaiset!

Meillä myös uudet huippuhyvät Koon hampurilaiset!
Kannattaa tulla maistamaan kauempaakin!
MEILTÄ MYÖS

Peräkärryn vuokraus,
Nestekaasu, Trukkikaasu
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AVOINNA JOKA PÄIVÄ

Tykkää meistä Facebookissa!

MA-PE 6-23, LA 7-23, SU 8-23
Subway avoinna MA-SU 9-22

KOON
GRILLISTÄ
HYVÄÄ
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Neste K Savela

Vehkakatu 2
40700 JYVÄSKYLÄ
Puh. 014-614307
keijo.asikainen@nestek.fi

Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki

Asukaslehti 2/2017
Mistäs Woodpodia saa ja paljonko maksaa?
Woodpodia ei toistaiseksi saa vielä
mistään, tämä on patentoitu prototyyppi ja ainoa kappale. Tarkoitus
on jossain vaiheessa ensi vuonna
saada tämä tuotantoon ja myyntiin
asti. Kyselyjä on tullut niin naapurista kuin Helsingistä ja Oulusta.
Hinnasta ei vielä puhuta mitään..
vajaa kolme tonnia, suurinpiirtein!
Teksti ja kuvat: Petteri Kivimäki
Vasemmalla: Woodpod ei tarvitse rakennuslupaa, vaan toimenpidelupa riittää, sanoo keksijä
Tommi Sipilä.
Oikealla: puuta nostetaan säiliöstä vinssin avulla,
kevyttä ja helppoa.

Woodpod on puuliiteri maan alla
Kävellessään iltakävelyä
pitkin ihanaa Köhniönkatua,
saattaa sen puolivälissä henkilön silmään osua eräällä
tontilla seisova kummallinen
metallinen pömpeli. ”Woodpod” lukee kyljessä. Keksinnön isä asuu keksintönsä
kanssa samalla tontilla, joten
kysytään mikä on kyseessä.
Keksijä ja ”kaupallinen kaveri”
Tommi Sipilä, mikä on ”Woodpod”?
Woodpod on moderni puuvarasto. Noin virallisesti sitä kutsutaan
”Polttopuun syvävarastointijärjestelmäksi kotitalouksille ja taloyhtiöille.” Tuttavallisemmin puulii-

teriksi maan alla, johon mahtuu
kolme heittomottia klapeja.
Woodpodin etuna on, ettei se
vähennä tontin rakennusoikeutta
eikä se tarvitse rakennuslupaa,
vaan sen asentamisesta selviää
pelkällä toimenpideluvalla. Klapit
ovat myös Woodpodissa täysin
säältä suojassa.
Miten asennetaan ja kuinka
toimii?
Kolme metriä korkea Woodpod-säiliö asennetaan maahan
kaivettuun pari metriä syvään ja
leveään kuoppaan. Säiliöön voi
joko nostaa kuorma-autolla kaksi
klapissäkkiä tai vaihtoehtoisesti heitellä säiliöön asennettuun
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säkkiin klapeja suoraan peräkärrystä. Sitä mukaa kun puuta
kuluu, nostetaan säiliöön liitetyllä
vinssillä puuta sisältävää säkkiä
ylös säiliössä.
Eikö klapi homehdu maan alla?
Ei, säiliön katolla on tuulituuletin
ja itse säiliössä ontto reunus, joten
ilma pääsee kiertämään klapien
ympäri. Tosin säiliöön on hyvä
ladata kuivaa ja heti polttoon
sopivaa puuta.
Kuinka pitkään kolme heittomottia riittää?
Itselläni kuluu lämmityskauden
aikana 6-7 heittomottia, joten
kahdella täytöllä selviän itse.

SOITA
045 2773 788




 




HAMMASLÄÄKÄRI

SIRKE SALTEVO
VÄINÖNKATU 30 (4. kerros)
P. (014) 3333 400
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Loukkukatu 17: tangoa maailmalta esittivät Matti Ekman ja Lasse Hirvi

Loukkukatu 46: indie-suomipoppia by Litku Klemetti Duo Köhniönkatu 65: Laulava Ahon perhe Eerika, Anne, Juulia, Juhana ja Hannu

KURSSI:
Digitaalisen
valokuvauksen
perusteet

NYT BUUGATAAN!

Kypärämäki-Köhniön
asukasyhdistys tarjoaa
jäsenilleen johdatuksen
digitaaliseen valokuvaukseen.
Kouluttajana on valokuvaaja
Esko Varesvuo.

12kk ryhmäliikunta- ja
kuntosalitreenit:

5kk/29€/kk

+7kk hinnaston mukaisesti

Kurssin sisältö

Kuvankäsittely (ilmaisohjelmat)
• Kuvan perussäädöt ja optimointi erilaisiin käyttötarkoituksiin
Oma kamera mukaan (järjestelmäkamera, pokkari tai
vaikka kännykkäkamera).

Käydään läpi valokuvauksen perusteet
• Kamera ja digikamera erityisesti
• Objektiivit ja niiden ominaisuudet
• Digitaalikameran valikot ja säädöt
• Valottaminen ja valo
• Kuvan sommittelu
• Valaisu, salaman käyttö, harjoituksia

Milloin ja missä

Tutustutaan digitaalisen kuvan erityispiirteisiin
• Tiedostomuodot
• Bitit ja pikselit
• Kuvakoot ja resoluutio

Kurssin kesto on 6 x 2h ja se kokoontuu torstaisin 17.30–
19.30 osoitteessa Saihokatu 4 (kerhohuone). Kurssin aloitus on 12.10.2017. Muut päivät ovat 26.10., 9.11., 23.11.,
7.12. ja 14.12.2017.

Valokuvailmaisu
Kuvakerronta-, kuvatulkinta- ja analyysiharjoituksia.
Kuvausharjoituksia.
Valokuvalle ominaista kuvailmaisua pyritään harjoittelemaan mahdollisimman paljon. Kysytään millainen on
hyvä kuva - lehtikuva, taidevalokuva tai luontokuva?

Ilmoittautuminen

Mukaan mahtuu 25 ensimmäistä. Ilmoittautuminen Esko
Varesvuolle sähköpostiin esko.varesvuo@fotolato.fi tai
puh. 050 413 6477.
Kurssi on ilmainen asukasyhdistyksen jäsenille. Jos et
vielä ole jäsen, liity!

Kuvat: Esko Varesvuo

Etu uusille 12kk asiakkaille

tarjoamme kypärämäki-köhniö lehden lukijoille 7 päivän
liikuntapassin veloituksetta. liiku ryhmäliikuntatunneilla ja kuntosalilla veloituksetta 7 päivän ajan!
leikkaa tämä mainos mukaasi ja tule buugi liikunta- ja
hyvinvointikeskukseen! aktivoimme liikuntapassin
käyttöösi ja pääset liikkumaan iloiseen joukkoomme
.

passi voimassa 31.10.2017 asti ja koskee uusia asiakkaita.
yksi liikuntapassi/henkilö/7 peräkkäisen päivän ajan.
katso aikataulut www.buugi.fi tai soita asiakaspalveluumme p. 050-5455374. tervetuloa!

www.buugi.fi
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Tikkakilpailun tulokset:
Aikuiset
1. Matti Pitkänen
2. Aki Järvinen 		
3. Matti Luoto		
4. Vesa Soininen
5. Outi Heinonen
6. Elina Soininen
7. Juha Saltevo		
8. Ari Piispanen		

36
32
31
29
28
26
25
23

Rantajuhla 2017

Osallistujia 23

Lapset

Tikkakilpailun aikuisten sarjan voittaja Matti Pitkänen.

1. Taavetti Vähäkoski 18
2. Nuutti Saltevo
16
3. Matti Laiho
16
4. Roni Loukkaanvirta 15
5. Kim Tervonen
15
6. Atte Piispanen
11
7. Apa Honkanen
10
7. Niilo			10
Osallistujia 16

Onkikilpailun voittaja Maiju Ratia.
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Perinteinen KypärämäenKöhniön rantajuhla vietettiin
15.8.2017 upeassa kesäillassa
Köhniönjärven rannalla.

Onkikilpailun tulokset:
1. Maiju Ratia 		
2. Valtteri Rautjoki
3. Nuutti Saltevo

144 cm
120 cm
112cm

Saima Tuohimetsä
Mika Laiho 		
Kuuno Raitanen
Pirjo Laitinen 		
Jarmo Ikonen 		
Helka Lestinen 		
Pyry Heininen 		
Nooa Rosti 		

108 cm
72 cm
72 cm
47 cm
36 cm
27 cm
24 cm
10 cm

Paavo Tuohimetsä

8 cm

Kuvat: Esko Varesvuo
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Alueen toimijoita
ja tapahtu mia

Jumalanpalvelukset ja
uskonelämä

Messu sunnuntaisin klo 10, Keltinmäen kirkko.
Messu sunnuntaisin klo 16, Kortepohjan seurakuntakeskus, (Isännäntie 4).
Jumalanpalveluksen jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja henkilökohtaiseen esirukoukseen.
Aamurukous ti klo 8.–8.30 ja Hiljainen aamurukous to klo 8.–8.30,
Keltinmäen kirkko.
Lisätietoa tapahtumista, retkistä ja
leireistä www.jyvaskylanseurakunta.
fi

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian päivystys. Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta to klo
12-13 kirkko.
Muissa asioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijälle: elina.sarlund@evl.
fi 050 549 7026, suvi.leppapuisto@
evl.fi/leena.hayrinen@evl.fi 050 549
7008, jukka.rantanen@evl.fi 050 549
7032.
Myötätuuliryhmä to 21.9., 19.10. ja
23.11. klo 14 kirkko.
Mielenvirkistysryhmä, lisätietoja

diakoni Elina Sarlund.

Lapsille ja perheille

Kypärämäen perheolkkari ti klo
9-11, Erämiehenkatu 6. Mukavaa
yhdessäoloa, laulua, leikkiä ja kahvittelua.
4-v. synttärit ke 13.9. klo 18 kirkko. Tänä vuonna 4 vuotta täyttäviä
lapsia kutsutaan perheineen viettämään yhteistä syntymäpäiväjuhlaa.
Luvassa ohjelmaa ja herkuttelua!
Leena Noronen, Riitta Haaparanta-Kocabiyik
Retki-ilta perheille Ladun Majalla
ke 20.9. klo 17.30-19.30 Ronsuntaipaleentie 279. Saunomista, uimista,
pelailua, makkaranpaistoa (omat
makkarat tai osto 0,50 €/kpl paikan
päältä. Tiedustelut 050 340 9891.

Aikuisille

Israel-Jordania matkan info ti 12.9.
klo 18-19.30 Keltinmäen kirkko.
Matka 6.4.-13.4.2018 antaa mahdollisuuden tutustua Raamatun maihin
Israelissa ja Jordaniassa. Matkan
perushinta puolihoidolla 1650 €
ilman retkiä.
Seurakuntakuoro to klo 18 kirkko.
Tiedustelut 050 521 5414.
Saihokadun olohuone ti klo 11 Saihokatu 4, Elina Sarlund. Olohuone,
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jossa aihe ja keskustelua. Saihokadun ruokailu ti klo 12 Saihokatu 4.
Ruokailu 4€/hlö.

Kuulumisia
Kypärämäen
päiväkodista

Nuorille

”Kenkätalossa asui eukko,
jolla oli sata lasta ja elämä
puuhakasta.”

Muita yhteystietoja

Tämä Kirsi Kunnaksen riimittelemä
runo kuvaa Kypärämäen päiväkodin
alkanutta syksyä lapsimäärän ja erilaisten puuhien osalta, mutta yhden”
eukon” sijaan henkilökuntaa on noin
20. Päiväkodissa jokaiselle lapselle
laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU, johon kirjataan lapsen
kiinnostuksen kohteet, toiveet ja tarpeet sekä kehitykseen liittyvät havainnot ja tarvittavat toimenpiteet. Uusi
VaSu korostaa lapsen ja perheen osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja
toteuttamisessa.

Kouluikäiset: tiedustelut Kuusela
050 549 7002.
Nuoret: tiedustelut Koivurova 050
549 7010, Taurén 050 549 7030.
Kouluikäisten, nuorten ja nuorten
aikuisten tapahtumatiedot: www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi.
Eivor Pitkänen, aluekappalainen 050
590 0265, eivor.pitkanen@evl.fi
Aira Lehto, aluesihteeri 050 340
9899, aira.k.lehto@evl.fi

Kasteasiat

Kirkkoherranvirasto, Tellervonkatu
5, Jyväskylä, Kastetoimitusten ajanvaraukset p. 050 363 2300. Avoinna
ma-pe klo 9.00-15.30

Hautauspalvelut

Kirkkoherranvirasto, Tellervonkatu
5, Jyväskylä
Hautapaikkaa, siunauskappelia,
siunausaikaa ja tuhkausta koskevat
varaukset sekä haudanhoitosopimusten laadinta p. 040 162 3982.

MIten edellä mainitut asiat toteutuvat arjessa?
Meidän aikuisten tehtävä on olla läsnä lapsille, kuunnella, havainnoida ja
etsiä yhteisiä kiinnostuksen kohteita
ja suunnitella ja toteuttaa yhdessä lasten toimiva oppimisympäristö.
Lasten ideat voivat viedä tutkimusmatkalle avaruuteen, ja sen toteutumiseen tarvitaan mielikuvituksen
lisäksi esim. leikkiä, kädentaitoja,

musiikkia ja
liikkumista.
Pä i v ä k o t i m me kuopukset, Mustikat,
tarvitsevat
luonnollisesti
paljon syliä,
leikkiä, loruilua, laulelua
ja liikkumista
tur vallis ess a
ympäristössä.
3-5
-vuotiaiden
Puolukoitten
ja
Keltasirkkujen
ryhmissä on
jo opittu monia taitoja, joita tuetaan lapsen omia
vahvuuksia huomioiden, esim. omatoimisuus, hyvät kaveritaidot, monipuoliset kädentaidot ja pelit.
Esiopetusikäisiä lapsia on tänä vuonna 44, ja heidät on jaettu kolmeen
pienryhmään, joille lapset ovat valinneet nimet: Keltaiset Karamellit,
Siniset Salamat ja Punaiset Oravanpoikaset. Eskariryhmissä opetellaan
edellisten taitojen lisäksi mm. luku- ja
laskuleikkejä, ikätasoisia oppimispelejä ja turvataitoja, joita kaikkia voi
oppia vaikkapa liikunta- ja luonto - eli
LILU -retkillä kerran viikossa. Kerran
kuukaudessa kokoonnumme yhteiselle lauluhetkelle. Päiväkotimme toimii myös tukikohtana LILU- kerholle,
jossa paikkoja on 16.
Vanhemmat voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin heille
suunnattujen
kyselyjen muodossa tai vaikkapa järjestämällä
toimintaa lapsille. Oman lapsen
päiväkotipäivää
voi tulla seuraamaan mahdollisuuksiensa mukaan.

Ajankohtaista
Syksyllä olemme
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perinteisesti tehneet yhdessä koko
päiväkodin väki kaverilupauksen,
jolla kiinnitetään huomiota hyviin
kaveritaitoihin ja ennaltaehkäistään
kiusaamista. Toiminnalliset vanhempainillat kuuluvat syksyn ohjelmaan.
Osallistumme myös valtakunnalliseen VaSusta vauhtia varhaiskasvatukseen -päivään 5.9. erilaisten liikuntaleikkien muodossa päiväkodin
pihassa.
10.10. on SUOMI 100 -päivä, jolloin
istutamme yhdessä puun päiväkodin pihaan lipunnoston yhteydessä.
Samana päivänä rantaudumme lähialueen yhteistyökumppaneiden luokse laulaen.
Vietämme päiväkodilla perinneviikkoja viikoilla 45 ja 46. Silloin voivat
myös alueen asukkaat tuoda päiväkodille mielenkiintoisia esineitä näyttelyyn.
Osallistuimme viime vuonna alueemme kyläjoulukalenteriin omalla ikkunalla - toivottavasti myös tänä vuonna.
Suomen 100 -synttäreitä juhlimme arvokkaasti päiväkodin salissa
5.12.2017.
Värikästä syksyä!
Maija-Liisa Kuusinen

Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki

Asukaslehti 2/2017

Muutosten tuulet
- kuulumisia koululta
Kypärämäen koululla lukuvuosi on vän rakennetta ottamalla käyttöön
saatu hyvin vauhtiin. Vuosi sitten jo kolmannen version pitkästä väkäyttöönotettu uusi perusopetuksen litunnista. Tämä muutos tapahtuu
opetussuunnitelma työllistää ja rasit- koulupäivän sisällä eikä juuri vaikuta
taakin edelleen opettajia. Koteihin ja koulupäivän alkamiseen ja päättyoppilaille nämä muutokset eivät näy miseen. Nyt pitkä välitunti (30 min)
kovinkaan erityisellä tavalla. Koulun- on sijoitettu aamupäivään, ja keskellä
käynti vaatii edelleen enemmän tai päivää on vastaavasti pitkä tunti, joka
vähemmän ponnisteluja, eikä opis- katkeaa ruokailulla, mutta ulos ei siikeltavien asioiden sisällötkään ole nä kohtaa mennä. Katsotaan, olisiko
hirmuisesti oppilaiden ja kotien nä- tämä se oikea tapa toimia jatkossakin
kökulmasta muuttuneet. Muutoksen koulussamme.
kärki on tavassa tehdä tätä koulutyö- Viime keväänä haikeana hyvästelimtä. Oppilaiden osallistaminen omaan me YPR–luokan Kypärämäen kouoppimiseen on varmuudella lisään- lussa, kun 1980–luvun puolivälistä
tynyt aiempaan verrattuna. Oppilas- asti koulussamme toiminut kehitysarviointi on omassa muutostilassaan vammaisten opetusryhmä lähti Loluultavasti vielä
hikosken koumuutaman vuo- Muutoksen kärki on tavassa lulla tapahtuvan
den, koska tälkahden vuoden
tehdä tätä koulutyötä.
lä saralla meillä
evakon jälkeen
Jyväskylässä on Oppilaiden osallistaminen kohti Kuokkalan
lähdetty varsin
yhtenäiskoulua.
omaan oppimiseen on
kunnianhimoiYläkouluryhmä
sesti liikkeelle.
varmuudella lisääntynyt pääsee KuokkaToivon pitkämielan yhtenäiskouaiempaan verrattuna.
lisyyttä ja tervettä
lussa yläkoulun
uteliaisuutta täyhteyteen, mikä
män toistaiseksi keskeneräisen asian meillä Kypärämäessä ei toteutunut.
kanssa kaikilta osapuolilta.
Merkittävä syy YPR–luokan lähtöön
Opetussuunnitelman sisällä kulke- oli lisääntyvä tarve autistioppilaiden
va mediassakin paljon pohdittu ”di- alakouluopetukselle. Koulumme tilat
giloikka” etenee. Kypärämäen koulul- eivät olisi riittäneet nyt aloittaneelle
la on nyt kaikilla opettajilla työtabletti kolmannelle autististen lasten opetai -tietokone. Oppilaista tämän luku- tusryhmälle (Aut C –luokka). Nytvuoden aikana henkilökohtaiset ko- kin kaikki kolme autistiryhmää on
neet saavat IV- ja toivottavasti myös ylitäytetty, kun jokaisessa on seitseIII-luokkalaiset. Juuri tällä hetkel- män oppilasta. Tyhjästä käynnistetty
lä koulun konekanta on aivan liian uusi luokka on kuitenkin saatu hyvin
niukka, vaikka ylempien luokkien käyntiin mm. ajoissa tehdyn perustaoppilaiden puhelimet auttavatkin eri- mispäätöksen ja onnistuneiden rekrylaisissa tilanteissa jonkin verran. Kai- tointien ansiosta.
kille näille digiasioille ja käyttötavoille Merkittävä parannus on Ruokkeen
on jo olemassa käytön pelisäännöt ja suunnan bussiliikenteen parantuohjeet. Esimerkiksi välitunneilla ei minen edelliseen lukuvuoteen verkoulussamme puhelimia käytetä, ja rattuna. Nyt bussiyhteydet toimivat
tällä tähdätään nimenomaan välitun- kaikkina koulun alkamis- ja päättytien toiminnallisen puolen etusijalla misaikoina. Myös Valtti–kortin käytpitämiseen.
töönotto bussilippuna tällä suunnalla
Olemme myös muuttaneet koulupäi- on ainakin koulun näkökulmasta pa-

ihtotapahtumassa. Kuva: Mervi Laine
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rannus. Kiitokset kaupungin joukkoliikenteen suunnittelijoille yhteistyötahoineen tästä. Tällä on varmasti
merkittävä vaikutus Ruokkeelle Timolantien ympäristöön kaavoitettujen omakotitonttien kiinnostavuudelle.
Kyllä tähänkin kirjoitukseen voi Susijengin eli Suomen koripallomaajoukkueen EM-kisamenestyksen huumassa pienen Lauri Markkas –osion
kirjoittaa. Lauri on tällä hetkellä
kiistatta kirkkain timantti koulumme
oppilaista maailmalla. Hän on hyvä
osoitus siitä, mitä oma intohimo ja
siitä ponnistanut työnteko voi tuottaa.
Koulun rooli ei ole valtava varsinkaan
urheilullisella puolella, mutta kyllä
eväitä ja taitoja on hänellekin täällä
pystytty antamaan. Koulumme liikuntasali on sitten jo aivan keskeinen
Laurin kehityksen kannalta, mutta
urheiluseuran yms. toiminnan kautta.
Oli hienoa, kun Laurista dokumenttia
tehnyt Ylen kuvausryhmä poikkesi
elokuussa koululla, ja törmäsin Lauriin ja tukijoukkoihin salilla myös
juuri ennen hänen liittymistään Susijengin mukaan. Omatoimista harjoittelua ja tuntuman ylläpitoa oli silloinkin ohjelmassa eli kyllä se on työnteko
joka kantaa.
Timo Knuuttila, rehtori

Marttojen Suomi
100 –juhlavuoden
teema on ”Syödään
yhdessä –
Suomihyvää”
Kypärämäen martoissa olemme
osallistuneet teemaan mm. asukasyhdistyksen juhlavuoden rantajuhlassa paistaen lettuja - Suomihyvää
parhaimmillaan!
Marttaliiton verkkosivulta löytyy
Syödään yhdessä -teemaan liittyen innostavia vinkkejä kodin
juhlien järjestämiseen. Martat
ovat valmistaneet valmiit menut,
miettineet kattaukset ja koristelut
inspiraation lähteeksi; jokainen voi

muokata niistä tilanteeseen sopivat
juhlat https://www.martat.fi/marttakoulu/kodin-juhlat/syodaan-yhdessa-suomi-hyvaa/. Madalla kynnystä: kaiken ei tarvitse olla tiptop.
Tärkeintä on kutsua ystävät ja tuttavat syömään yhdessä.

numme käsitöitä tehden Kypärämäen Työväenyhdistyksen tilassa.
2.10. Sote-uudistus. Illan alustajana Kaija Haapsalo
7.10. Jyväskylän kaupunginteatterin näytelmä Täti ja minä.
23.10. Askarteluilta, ohjaajina Mari
Venäläinen ja Marja Reinikainen
28.10. Myyjäiset ja Martta-toiminKypärämäen marttojen
nan esittelyä Työväenyhdistyksen
syksy 2017
kerhotilassa
13.11. Jyväskylän Sinfonian orkesKypärämäessä Martat kokoontuu teritoiminta, intendentti (emerijoka kolmas maanantai klo 18.00 tus) Lasse Allonen
alkaen (kahvittelu jo klo 17.40) 27.11. Suomenlipun historiaa, pasTyöväenyhdistyksen kerhotilassa, tori Eivor Pitkänen
ellei muuta mainita. Yhdistyksellä 11.12. Pikkujoulu
on nyt myös nettisivu https://www. Tervetuloa mukaan tutustumaan
martat.fi/marttayhdistykset/kypa- toimintaan!
ramaen-martat-ry/, ja syksyn ohjelma löytyy myös sieltä. Puheen- Kypärämäen Martat ry toivottaa
johtajana toimii Eija Heiniluoma.
hyvää syksyä kaikille Kypärämäki-Köhniön asukkaille!
11.9. Köhniön rannalla
makkaranpaistoa,
kesän Elina Toikkanen
kuulumisten vaihtoa ym. sihteeri
Jos ilma ei suosi, kokoon-

..alueen
toimijoita
ja tapahtu mia
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V irkeyttä
avantou innista
Syksyn saapuessa monen ajatuksissa ovat harrastukset, eteenkin
liikuntaharrastukset. Aloittaisinko tänä syksynä jotain uutta?
Miten olisi avantouinti?

Itselläni olivat nämä ajatukset kolme
vuotta sitten. Olin muutama vuosi
aikaisemmin muuttanut Köhniölle, ja
avantouintia vuosikymmeniä harrastaneen tätini yllyttämänä päätin jatkaa päivittäisiä aamu-uintejani kesän
päätyttyä niin pitkälle, kuin sielu tai
paremmin sanottuna kroppa sietäisi.
Talven taituttua kevääseen huomasin,
ettei sietokyvylle tullut raja vastaan.
Avantouinnin vaikutukset olivat
myönteisiä. Aamut alkoivat pirteämmin, ja virtaa riitti pitkälle päivää.
Päätin siis jatkaa.
Meillä Kypärämäessä ja Köhniöllä
asuvilla on erinomaiset mahdollisuudet avantouinnin harrastamiseen.
Jyväskylän seudun avantouimarit
ry:n viidestä avantouintipaikasta yksi
on Köhniönjärvellä.
Uintikausi alkaa 15.9 ja päättyy
15.5. Avantouintipaikalla on lämpi-

mät pukukopit, naisille ja miehille
omansa. Pukukoppeihin päästään
kulkukortilla liittymällä yhdistyksen
jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksu, jonka suuruus on tällä kaudella
60 € aikuiset, 40 € opiskelijat ja 10 €
12-18-vuotiaat nuoret. Jäsenmaksun
voi maksaa myös Smartum -seteleillä
tai Sportti Passilla.
Mikäli ei heti ole uskallusta liittyä
jäseneksi, niin avantouintia voi
kokeilla ilmaiseksi kokeilukortilla,
jonka voi noutaa 20 euron panttia
vastaan avantouimareiden toimistolta (Eeronkatu 6). Pukukopeissa
on kansiot, joihin uimarit kirjaavat
käyntikertansa.
Viime uintikaudella Köhniöllä oli
hieman yli 6300 käyntikertaa. Käyntikerroista noin 2/3 on naisten ja 1/3
miesten osuus. Parhaimpina päivinä
uimapaikan käyttäjiä on ollut lähes
40. Periaatteena on, että jokainen uimari huolehtii siisteydestään, ja siten
paikat saadaan pysymään puhtaina.
Köhniönjärvi on hyvässä ekologisessa
tilassa, mitä suinkaan kaikki lähijär-

Yllätysluukku!

vet eivät ole. Vesi on ruskeaa, mutta
väristään huolimatta se on puhdasta
ja sopii hyvin uimavedeksi. Huolta
aiheuttavat kymmenet sorsat, joita
viime vuosina on järven jäätyessä
ilmestynyt avantoon. Sorsat eivät ole
harmittomia. Niiden ulosteet voivat
aiheuttaa uimareille terveys- ja hygieniahaittoja. Olemmekin yrittäneet
keksiä keinoja, miten saada sorsat
pidettyä poissa. Sorsia ei ole muissa
Jyvässeudun avannoissa, joten jokin
ne houkuttelee Köhniölle.
Joskus avantouintipaikan läheisyydessä on nähty sorsien ruokkija tai
useitakin ruokkijoita. Jyväskylän
kaupungin ympäristöterveydenhuollon määräykset kieltävät luonnonlintujen ruokkimisen yleisillä alueilla,
joita ovat myös avantouintipaikat.
Sorsia ei siis saa ruokkia ja houkutella jäämään talven yli Köhniönjärvelle. Niiden on parempi lentää talveksi
etelään tai talvehtimaan Tourujoen
tai Rauhanlahden suliin vesiin; paikkoihin, joissa sorsista ei ole kenellekään haittaa.

Uudet uimarit
- tervetuloa kokeilemaan
ja vanhat konkarit
- avannolla tavataan!
Lisätietoja:
Jyväskylän seudun
avantouimarit ry
www.jklavanto.net
toimisto Eeronkatu 6,
puh. 050 590 7110
toimisto@jklavanto.net
Köhniön
uimapaikkavastaava
Tuija Manerus
”Vesi ei tuntunut märältä”,
kommentoi brasilialainen Valerie
ensimmäisen avantouintinsa jälkeen.
Kuva: Tuija Manerus
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Köhniö-Kypärämäki KYLÄJOULUKALENTERI avataan tänä vuonna toista kertaa!

”Juuri kävin lumimyräkässä iltakävelyllä kurkistamassa tämän luukun.
Kyllä kannatti, oli aivan ihana!”
”Joulukalenteri oli hieno idea. Ihmiset
toteuttivat sitä todella sydämellään.”
Useilla paikkakunnilla on perinteeksi
muodostunut kylän oma joulukalenteri. Kyläjoulukalenteri on asukkaiden toimesta järjestettävä joulunodotustapahtuma, jossa mukana olevat
taloudet toteuttavat omannäköisensä
kalenteriluukun. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys päätti kokeilla
ideaa omalla asuinalueellamme joulukuussa 2016.
Facebookin kyläryhmissä ilmoitettiin
varattavissa olevista luukuista ja muutamassa viikossa luukut olivat varattu
täyteen. Sääntöjä ei laadittu. Jokainen luukku avattiin etukäteen sovittuna päivänä ja se sai olla auki niin
kauan, kuin sen toteuttajat halusivat.
Pääasiana oli vain se, että jouluista
asetelmaa sai ihastella asukkaiden
ikkunoissa tai talojen (omakotitalo,
rivitalo, kerrostalo...) edustoilla. Kyläjoulukalenteri lähti tavoittelemaan
iloa, yhteisöllisyyttä ja joulumieltä - ja
onnistui tavoittessaan. Luukut kaunistivat ja valaisivat asuinaluettamme
keskellä pimeintä talvea.

Navigointia jouluenkelin luo
Kartta siitä, missä osoitteessa kunkin päivän luukku avautui, julkaistiin
sekä sosiaalisessa mediassa ja asukasyhdistyksen kotisivulla että ilmoitustauluilla. Pian Facebookin ryhmään
alkoi tulla kuvia ja tarinoita.

”Tontut opastavat luukulle koko lauantain, sunnuntai aamuun saakka,
jonka jälkeen niillä on jo kiire takaisin
salaisiin puuhiinsa. Lauantai aamusella ja illan hämärtyessä syttyy pihaan
myös lyhtyihin kynttilät. Porot lentelevät ikkunassa joulun yli ja kuka tietää
saavatko vielä lisää seuraakin ennen
joulua. Joulun odotushan on täynnä
jännitystä ja yllätyksiä.”
Ihmiset ihastelivat luukkuja ja kommentoivat, että luukut ovat hyvä tapa
tutustua omaan asuinalueeseen. Toisinaan oli epäselvyyttä, kuinka kauan
yksittäinen luukku oli auki, sillä osa
oli ajatellut kiertää joulun lähestyessä samalla kertaa kaikki luukut. ”Tää
on ihana ajatus, mutta olikos tarkoitus
että luukku on auki jouluun saakka
jolloin kaikki voisi kiertää loppukuusta ihailemassa kerralla, vai että luukku
on auki vain oman päivänsä?” Huomasimme, että joitakin sääntöjä voisi
kenties laatia.

”Wau, ihan mahtavaa! <3”
Kylässämme toteutetaan tänäkin
vuonna nyt jo perinteinen kyläjoulukalenteri. Asukasyhdistyksen hallitus
pohti, ettei luukuille anneta kuitenkaan sen kummempia sääntöjä vaan
halutaan, että jokainen luukku vie
meidät omlla tavallaan kohti joulu-
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mieltä.
Suosittelemme, että kalenteriluukkua
käydään katsomassa kyseisenä päivänä, sillä emme voi edellyttää rakentajia pitämään luukkua auki monta
päivää.
Asukkaiden toivomus viime vuodelta
oli, että kartta olisi paremmin ihmisten ulottuvissa, jotta luukkujen seuraaminen helpottuu. Asukasyhdistys
tähtääkin nyt siihen, että kyläjoulukalenterikarttoja olisi saatavissa kylämme liikkeissä.
Voit ilmoittautua luukuntekijäksi lokakuun alusta alkaen asukasyhdistyksen facebook-sivulla tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen:
joulukalenteri@kyparamaki-kohnio.fi
Luukut täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
Ilmoita nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja toivomuksesi kalenteripäivästä. Olemme varanneet tietyt päivät
kouluille, päiväkodeille ja sairaskodille, mutta vapaita päiviä on silti runsaasti. Lopullinen lista lähetetään
osallistujille, jotta päivämäärää voi
vielä tarvittaessa vaihtaa.

Tulethan mukaan! -

kannustavat kalenteritontut
Johanna ja Saana
P.s. Kuvassa viime vuoden yhdestoista luukku,
jossa ohikulkijoille esitettiin talvisia maisemia
heijastettuna videotykillä ikkunaan.
Kuva: Esko Varesvuo

(sykeraitti 7-9, 40630 jkl)

syömään!
lounastarjous
(tällä mainoksella)

7,90€
(norm. 9,50€)

Lounas sisältää: Lämpimän pääruuan, keiton, salaattibaarin,
leivät ja levitteet, ruokajuomat sekä jälkiruokakahvit

buugi ravintolan ravintolapäällikkö
jaakko iltola,
tervetuloa syömään!
lounaslistamme löydät:
facebook buugi ravintola

tarjous voimassa 15.10.17 asti

Könkkölän tilalla
tapahtuu
Könkkölän tila on ollut kiinteä
osa Köhniönjärven maisemaa jo
vuosikymmenten ajan. Tiluksiin
kuuluu komea, talkoovoimin rakennettu punainen päärakennus,
kaksi rantasaunaa sekä useita
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita museorakennuksia.
Könkkölän hiljaiselo saunavuorojen
ohella on päättymässä, kun tilan
toimintaa on hiljalleen käynnistelty
viime vuosien ajan.
Syksyllä 2016 perustettiin Green
Care -keskus Könkkölä Ry, jonka
tavoitteena on luoda ja kehittää
luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä
hyödyntävää työllisyyden, yrittäjyyden ja ympäristöoppimisen toimintakeskusta.
Könkkölä tarjoaa työtoimintapaikkoja työkokeilijoille, kuntoutujille,
oppisopimusopiskelijoille sekä
harjoittelijoille. Yhteistyökumppa-

neina Könkkölän tilalla ovat mm.
Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden Puusta Pitkälle -hanke, Sovatek-säätiö, Jyväskylän Katulähetys
Ry sekä Keski-Suomen museo.
Könkkölän väki ei ole unohtanut
juuriaan yhteisöllisenä kohtaamispaikkana, ja siksi Könkkölässä
pyritään järjestämään myös yleisölle avointa toimintaa, kuten erilaisia
tapahtumia.
Könkkölän kesäpihassa oli tänä kesänä myös kesäkahvio. Lisäksi sekä
vieraita että työntekijöitä viihdyttivät lampaat, kani sekä kanalauma.
Puutarha on löytänyt raaminsa
uudestaan, kun sinne on noussut
komea kasvihuone, ja aluetta on
muutenkin raivattu rankalla kädellä
perinnebiotooppia kunnioittaen.
Teksti ja kuvat: Mia Kelly

Vastustamattomat
makunautinnot tarjoaa
Tavallista parempi
ruokakauppa

LÄNSIVÄYLÄ
Meillä myös
Pakettiautomaatti

Löydät meidät
myös Facebookista
ja Instagramista

Kaivokatu 1, 40700 Jyväskylä,
puh. 01042 33900
Palvelemme MA-LA 7-21 ja SU 10-21.

Teatterimatka Mikkelin Teatteriin lauantaina 11.11.2017

ELLING

Lämminsydäminen ja humoristinen kertomus kahdesta miehestä, jotka yrittävät sopeutua yhteiskuntaan mielisairaalassa vietettyjen vuosien
jälkeen. Arkielämä uudessa yhteisessä asunnossa on täynnä haasteita.
Puhelimeen vastaaminen pelottaa, ravintolasalin ylittäminen kauhistuttaa kuin tutkimusretki pohjoisnavalle, kalsarit pitää pestä, kaupassa käydä
ja uusiin ihmisiin tutustua. Tarina kertoo onnesta – se on muuten lähiöbaarissa omin rahoin nautittu
läskisoosi – pärjäämisestä ja välittämisestä. Mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen näyttäytyvät aivan uudessa valossa. Ne suhteuttavat ”tavallisten” ihmisten ongelmat uuteen mittakaavaan. ELLING pohjautuu norjalaisen Ingvar
Ambjørnsenin romaaniin Brødre i Blodet, joka oli bestseller. Kirjan pohjalta Peter Naess ohjasi elokuvan päähenkilön nimellä Elling, ja se oli ehdolla parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar-sarjassa vuonna 2002
Rooleissa: Ismo Sievinen, Teemu Aromaa, Risto Kopperi, Marjo-Riikka Romo ja Mimmi Rantala
Teatteriesityksen jälkeen ruokailu Tertin kartanossa. Jos noudatat erikoisruokavaliota, mainitsethan siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
Lähtö Saihotuvalta klo 10.30. Näytäntö alkaa klo 13.00. Matkan jäsenhinta on 50 euroa. Hintaan sisältyy linja-autokuljetus, teatterilippu ja ruokailu. Ilmoittautumiset Arja Toivaselle puh. 050 325 6475 tai arja.toivanen@
elisanet.fi.
Matkan voit maksaa Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksen tilille ( Danske Bank Oyj )
FI05 8000 1401 3072 94 tai käteisellä linja-autossa. Ilmoittautumisesi jälkeen esteen sattuessa ilmoita asiasta, jotta
varalla olijoilla on mahdollisuus päästä mukaan. Linja-autokyytiin voi tulla Erämiehenkadun ja Keskussairaalantien pysäkeiltä, mutta tästäkin on syytä mainita ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset 15.10. mennessä.

