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Viimeksi alkutalven asukaslehden nu-
merossa olin iloinen kunnon talvesta. 
Nyt olemme saaneet nauttia historiam-
me lämpöisimmästä kesästä. Köhniön 
ranta on täyttynyt iloisista uimareista 
toukokuun puolestavälistä lähtien. Si-
nileväkukintoja ei onneksi ilmaantunut, 
vaikka vedet lämpenivät. Vesien pinta 
on järvissä niin matalalla, että koskaan 
aiemmin ei ole ollut. Soutaminenkin on 
vaikeaa, kun airot eivät meinaa yltää ve-
teen. 
Iltaisin on väkeä kerääntynyt nuotiopai-
kan ympärille nauttimaan kesäöistä ja 
toisten seurasta. Suurempia häiriöitäkään 
ei ole näkynyt, mutta rannan roskaantu-
minen on lisääntynyt epämiellyttävällä 
tavalla. Nuotiopaikan, laitureiden ja hyp-
pytornin kunto huolestuttaa. Yritämme 
saada kaupunkia korjaamaan paikan tur-
vallisemmaksi. 
Alun perin nuotiopaikka on asukasyh-
distyksen tekemä, joka sekin vaatii kun-
nostusta joko kaupungin toimesta tai 
sitten meidän. Pidämme tärkeänä, että 
nuotiopaikka ja hyppytorni säilyvät, ettei 
kunnostus tarkoita pelkkää purkamista. 
Otamme asian puheeksi kaupungin päät-
täjien kanssa Aleksis Kiven päivänä 10.10. 
Kypärämäen koululla. Tilaisuudesta on 

tarkempaa tietoa lehden sivuilla.
  Perinteiset rantajuhlat onnistuivat mai-
niosti 14.8. Nuoria ja vanhoja, arviolta 
250–300 henkeä, oli nauttimassa rannan 
tunnelmasta, jota loivat hyvä sää, hanu-
ristit Mäkinen ja Virtanen, bändi Heleve-
tin6, oma Köhniön räppärimme Joosu J, 
Marttojen  tarjoilut, Kypärämäen  MLL:n 
temppurata, tikka- ja onkikilpailut, sup-
pailu laudalla tyynellä järvellä ja mölkyn 
heitto.
Aurinkoisen kesän jälkeen valo vähenee 
ja sateet tulevat. Katulamput sammuvat 
alueellamme yöksi monien mielestä aivan 
turhaan. Pimeässä yössä on ilkivallan te-
kijöiden, mm. auton renkaan puhkojien, 
helpompi liikkua. Kaatumisen vaarakin ja 
loukkaantuminen on suurempi. Nykyiset 
LED-valot  kuluttavat niin vähän energi-
aa, että ne pitää saada kaikkialle ja niiden 
pitää antaa palaa koko pimeän ajan, joka 
on pahimmillaan alkusyksystä ennen lu-
mien tuloa. Valoteos -asiakin on vielä vi-
reillä, vaikka sen käsittely ei ole edistynyt. 
Kypärämäki-Köhniökin kaipaa taidetta 
kaikkien ulottuville, ja mikä olisi sopi-
vampi kuin hienosti valaiseva teos.
Asukkaamme Pia Pale ehdotti avoimi-
en puutarhan ovien päivää, yhteisiä sau-
nalenkkimaratoneja ja historiakävelyä. 
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Liity jäseneksi!
Jäsenmaksun voit maksaa
asukasyhdistyksen tilille: 
FI05 8000 1401 3072 94 

Jäsenmaksu on talouskohtainen. 
Vuoden 2018 jäsenmaksut:  
10 euroa / talous ja
5 euroa / opiskelijatalous.

Muista käyttää maksaessasi viite-
numeroa: 20187

Hyviä uusia ehdotuksia - kiitokset niis-
tä. Puutarhapäivä siirretään alkukesään 
2019. Ensimmäinen historiakävely on 
sunnuntaina 30.9 klo 13, jolloin tava-
taan koulun  liikuntasalin parkkipaikalla. 
Köhniön  pitkäaikainen asukki, hallituk-
semme jäsen Pekka Halonen on luvan-
nut  vetää kävelyn. Etukäteen asiaan voi 
perehtyä ainakin kirjastoista ja allekir-
joittaneelta saatavalla Janne Haikarin 
alueemme historiikista, jonka yritämme 
saada sähköisenä nettisuillemme ensi 
tilassa. Saunamaratonin toteutusta mie-
titään, ja hyviä ehdotuksia sekä saunan 
tarjoajia kaivataan.
Joulukuu on jälleen kyläjoulukalenterin 
ja asukasyhdistyksen teatteriretken aikaa. 
Ilmoittautumisohjeet  joulukalenteriin ja 
Varkauden teatteriretkeen löytyvät leh-
destä. 
Kaunista alkavaa syksyä ja reipasta miel-
tä kaikille!

Juha Saltevo
Pj. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys

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

Osaavaa 
painopalvelua jo yli 
kahdenkymmenen 

vuoden ajan!

Päättäjät koulussa
Jyväskylän päättäjät tavattavissa Kypärämäen koululla keskiviikkona 10.10 2018.
Jyväskylän kaupungin tavoitteena on vähentää välimatkaa viranhaltijoiden, päättäjien 
ja asukkaiden välillä kansalaiskahveilla eri puolella kaupunkia. Kypärämäessä päästään 
yhteiskahville Kypärämäen koululla 10.10. klo 17.30 alkaen. Keskustelu alkaa kuuden 
kieppeissä, ja tilaisuus päättyy klo 19.30.
Yhteisiä kahvihetkiä on kehuttu, ja ryhmätyöskentely antaa äänen niillekin, jotka hel-
posti jäävät sanailijoiden varjoon. Ensin pienryhmissä haetaan asuinalueen vahvuuk-
sia ja kehittämisen kohtia. Lopuksi Jyväskylän kaupungin osallisuusasioihin paneutu-
nut erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen kerää keskustelulla näkökulmia, mielipiteitä 
ja ideoita yhteisen ymmärryksen laajentamiseksi. 
Illan aikana esiin tuodut ideat, ajatukset ja kehittämistoiveet menevät suoraan paikalla 
olevien virkamiesten ja poliittisten päättäjien korviin. Moniin polttaviin kysymyksiin 
on saatu jo iltojen aikana vastaus.
Tilaisuuksista tehdyt muistio ja kevään tapaamisten yhteenvedot löytyvät osoittees-
ta https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/illat. Jos et pääse paikalle, mutta sinulla 
on tähdellistä asiaa, voit laittaa sen myös asukasyhdistyksen mailin kautta hallitus(at)
kyparamaki-kohnio.fi. Facebook-ryhmäämme Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys 
ry voi käyttää myös hyvin asioiden pohdintaan.
 
Tervetuloa runsain joukoin ja avoimin mielin
 Irma Hirsjärvi, vpj.

ASUKASYHDISTYKSEN STIPENDI
Asukasyhdistyksen 50 euron stipendin sai keväällä 2018 Kypärämäen 
koulun  6-luokkalainen Sofia Eirtovaara, joka on toiminut aktiivisesti 

ja innovatiivisesti oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Hän 
on hoitanut tehtävänsä erinomaisesti ja johtanut puhetta kokouksissa 
oma-aloitteisesti. Hän on puheenjohtajan tehtävien lisäksi organisoi-
nut myös paljon muita oppilaskuntaan liittyviä töitä sekä osallistunut 

niiden toteuttamiseen.

Kylässämme toteutetaan tänäkin vuonna 
nyt jo perinteinen kyläjoulukalenteri. Ky-
läjoulukalenteri on asukkaiden toimesta 
järjestettävä joulunodotustapahtuma, 
jossa mukana olevat taloudet toteuttavat 
omannäköisensä kalenteriluukun. 

Voit ilmoittautua luukuntekijäksi 10.10.
alkaen asukasyhdistyksen facebook-si-
vulla tai lähettämällä sähköpostia:       
joulukalenteri@kyparamaki-kohnio.fi 
Luukut täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä! 

Ilmoita nimesi, osoitteesi, puhelinnume-
rosi ja toivomuksesi kalenteripäivästä. 
Olemme varanneet tietyt päivät kouluille, 
päiväkodeille ja sairaskodille, mutta va-
paita päiviä on silti runsaasti. Lopullinen 
lista lähetetään osallistujille, jotta päivä-
määrää voi vielä tarvittaessa vaihtaa. 

Lue lisää asukasyhdistyksen nettisivuilta: 
www.kyparamaki-kohnio.fi

KYLÄJOULUKALENTERI avataan tänäkin vuonna!



Vaihto-oppilas Argent iinasta
Perheessämme on tämän vuoden 
asunut YFU:n kautta tullut argentii-
nalainen vaihto-oppilaspoika. Hän 
suostui mielellään ehdotukseeni 
tehdä kokemuksistamme pieni juttu 
tähän nykyisen asuinalueensa pai-
kallislehteen.
Syyksi vaihtovuoteen Manuel kertoo ha-
lun kartuttaa kokemuksia ja nähdä en-
nestään vierasta kulttuuria sekä saada 
”breikki” arjesta kotimaassa. Vaikka ar-
kea elämä on täällä Jyväskylässäkin enim-
mäkseen hänellä ollut - koulunkäyntiä ja 
kavereiden kanssa hengailua.
Suomi valikoitui vaihtomaaksi hyvän 
koulujärjestelmän ja viileän ilmaston 
vuoksi. Tosin edeltävä kesä yllätti myös 
Manuelin helteillään, samoin kesäinen 
valon määrä. Nukkuminen osoittautui al-
kuun haasteelliseksi, kun pimeä ei ulkona 
tullutkaan.
Parasta Suomessa Manuelin mielestä on 
luonto järvineen ja kauniine maisemi-
neen sekä sääolosuhteet (hän ei ole vielä 
elänyt täällä yhtään marraskuuta…) sekä 
tietenkin ihmiset.

Eroja kotimaahan löytyy sään, maise-
mien ja ruuan lisäksi paljon. Hänen ko-
tikaupungissaan Cordobassa asuu noin 
1,5 miljoonaa ihmistä. Melkoinen ero 
siis Jyväskylään ja rauhaisaan kaupungi-
nosaamme.
Argentiinalaiset tervehtivät toisiaan ta-
vatessaan poskisuudelmin ja halaavat 
paljon. Suomalaiset Manuel kokee hi-
taammin lämpiäviksi. Alkuun puhuimme 
asiasta ja kerroin hänelle, että etäisyyden 
pitäminen ei tarkoita, ettei toisesta oltai-
si kiinnostuneita. Suomalaisesta saa ajan 
kanssa hyvän ja luotettavan ystävän, mut-
ta se ei aina tapahdu hetkessä.
Manuel ei halua miettiä, mitkä asiat ovat 
paremmin tai huonommin täällä kuin 
Argentiinassa - asiat ovat hänen mukaan-
sa ainoastaan erilaisia. 
Joka tapauksessa hän pitää vaihtoon läh-
temistä tähänastisen elämänsä parhaana 
päätöksenä. Toivottavasti hän palaa vielä 
Suomeen ja Jyväskylään ihmettelemään 
yötöntä yötä.
Vaihto-oppilaan isäntäperheeksi ryhty-
mistä harkitsevia kehotan lämpimästi 

ottamaan yhteyttä vaihto-oppilasjär-
jestöihin, joita on useita ympäri maata. 
Isäntäperheenä toimiminen on mahtava 
tilaisuus tutustuttaa muualta saapunut 
nuori suomalaisiin tapoihin, kieleen ja 
kulttuuriin. Tämä avaa myös omia silmiä 
suomalaisuuteen ja opettaa eri tavalla 
arvostamaan omaa kotimaataan. Kuinka 
sitä onkaan kaunista Köhniöjärveä ja Laa-
javuoren lenkkeilymahdollisuuksia pitä-
nyt itsestäänselvyytenä - puhumattakaan 
maksuttomasta kouluruuasta, yleisestä 
turvallisuudentunteesta ja muista isoista 
asioista. 
Isäntäperheenä oleminen on myös lois-
tava tapa päästä itse tutustumaan toisen 
maan kulttuuriin ja kieleen sekä parhaas-
sa tapauksessa saada elinikäisiä ystäviä ja 
perheenjäseniä. 

Teksti ja kuva: Marjo Lestinen

Manuel ei halua
miettiä, mitkä asiat
ovat paremmin tai
huonommin täällä

kuin Argentiinassa - 
asiat ovat hänen

mukaansa ainoastaan 
erilaisia. 

”
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etu uusille 12kk asiakkaille

liikuntapassi kypärämäki-köhniö-lehden lukijoille.  
liiku ryhmäliikuntatunneilla, senioritunneilla 
ja kuntosalilla 4 päivän ajan!

leikkaa tämä mainos mukaasi tai ota siitä valokuva
ja tule buugiin! aktivoimme liikuntapassin 
käyttöösi ja pääset liikkumaan iloiseen joukkoomme..

www.buugi.fi

passi voimassa 15.10.2018 asti ja koskee uusia asiakkaita.
yksi liikuntapassi/henkilö/4 peräkkäisen päivän ajan.
katso aikataulut www.buugi.fi tai soita asiakaspalve-
luumme 050-5455374. tervetuloa!

ota yhteyttä:  
meri-sisko.makinen@buugi.fi 
050 911 1054

Hellää ja ammattitaitoista hoitoa

Hammaslääkäri
Maija Tölli

Väinönkatu 30 (4.kerros)
p. 010 400 3275

SOITA
045 2773 788











 







Pysy kärryillä kylän tapahtumista: kyparamaki-kohnio.fi
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Kypärämäen oma poika, rap-artisti Joosu J eli Joppe J, 
veti rennon keikan Köhniön-Kypärämäen asukasyhdis-
tykseen elokuisilla rantajuhlilla. Auringonpaisteisella 
Köhniönjärven rannalla artistin pehmeä ääni, rytmikäs 
musiikki ja kauniit melodiat elämänmakuisine tekstei-
neen saivat kuulijat mukaan rentoon tunnelmaan. Vii-
meistään hitti Raidaa ja chillaa pisti nuorimman fani-
joukon innokkaasti tanssimaan. 
Joosua Mononen, artistinimeltään Joosu J, säveltää ja sanoittaa 
itsensä näköistä hiphop/rap-musiikkia. Biisien sanoituksissa 
kuuluu artistin oma ääni, elämänmakuisissa tarinoissa pyörii 
lapsuudenystävät, kasvukumppanit ja oma perhe. Esimerkiksi 
kappaleessa 1993 Joosua syntyy maailmaan ja lämpimän humo-
ristisesti kerrotaan Joosuan kasvun tarinaa ja halusta pelastaa 
koko maailma.  – Se meni just niinku näin.

Joosu Jiin tunnelmallinen ääni soi hienosti esimerkiksi Kypärä-
mäen uudessa kotiseutulaulussa Takas mäkeen.

Miten kaikki alkoi
 - Ekat riimit tein varmaan siinä 10–11-vuotiaana, mut vasta 
yläasteella alko kuuntelemaan vähä enemmän räppii. Jyväsky-
läläislähtöisen räppäri Aren rapin Suomen mestaruus vuonna 
2007 herätti mielenkiinnon freestyleen, mitä monet junnut alko 
tekeen ja sitte siinä huomas, että itteki osaan. – Ja aika hyvin 
vielä. Into oli kovaa ja kaikki oli hauskaa.
Jossain lukion alussa sit aloin tekee omia biisejä, ja samassa lu-
kiossa tapasin Ruubenin, joka teki sillon biittejä. - Täytyy sanoa, 
että hiphop/rap oli kyllä siinä murrosiässä monelle kaverille 
pelastus. Omien vaikeuksien ja kasvukipujen myllerryksessä 
pystyi samastumaan biisien rajuihin sanotuksiin ja jänniin 

Rap-artisti Joosu J kotikulmillaan

Lounastarjous 7,80 €  
arkisin klo 10.30-14.30

Norm. pizzat ja kebabit
sis. 0,33 limu ja salaattipöytä

Kypärätie 24, 40630 Jyväskylä
p. 014252370, kotiinkuljetus

Avoinna ma-to 10.30-22.00
pe-la 10.30-23.00, su 11.00-22.00

Avoinna
ma–pe 8–20
la–su 10–16

Nyt 23 puolen tunnin 
pysäköintipaikkaa apteekin 

edustalla. Muista parkkikiekko!
 

www.kyllonapteekki.fi

Hoidetaan yhdessä

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

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

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

www.kyllonapteekki.fi

Hoidetaan yhdessä

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

............................................................
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tarinoihin. 
Esiintymiskokemusta Joosu J hankki mm elävän musiikin 
baarissa, Popparissa, Open Night-keikoilla, ja varsinainen 
ensimmäinen ihan oma keikka oli ravintola Rentukassa 
vuonna 2014. 
Jännittääkö esiintyminen? -Ennen keikan alkua kyllä 
ehkä hiukan, mutta kun alkuun pääsee ja saa kontaktin 
yleisöön, jännitys kyllä kaikkoaa.
Joosu Jiin ensimmäinen levy-yhtiöalbumi 1993 ilmestyi 
vuonna 2016. Tätä ennen artisti oli jo julkaissut musiikkia 
omakustanteena, esimerkiksi HelmetHillaPenskan yhdessä 
tuottaja Ruubenin kanssa. Artisti Joosu Jiillä on paljon 
sanottavaa, tarinoita kerrottavana, ja musiikin tekemi-
nen on haastavaa ja todella mielenkiintoista. Unelmat on 
toteutettavissa. 
Tekninen kehitys on vienyt siihen, että musiikin tekemi-
nen on kenen tahansa ulottuvilla.  - Välttämättä ei tarvita 
kalliita laitteita ja studioita, musiikkia voi tehdä läppäril-
lä. Tarvitaan mikki ja kuulokkeet ja joku sovellus, millä 
tehdä biittejä. Ei tarvitse ”levyttää” vaan kuuluville pääsee 
ilmaisilla nettisivustoilla.
- Monet tärkeät asiat, mm. miksaus ja taustat, tehdään po-
rukalla. Uutta musaa teen kotona tai kavereiden studiois-
sa, mut oma rauhallinen studio olis kyllä mahtava juttu.
Netistä siis löytyy useita Joosu Jiin hienoja kappaleita, ja 
pian pääsemme myös kuulemaan tämän luovan artistin 
uutta tuotantoa.

Teksti: Sirke SaltevoKuvat: Esko Varesvuo

Omien vaikeuksien 
ja kasvukipujen
myllerryksessä
pystyi samastumaan 
biisien rajuihin
sanotuksiin ja
jänniin tarinoihin. 

”

NESTE K SAVELA
Tervetuloa tutustumaan täysin remontoituun myymäläämme 

ja uudistettuun Quick Wash -autopesuun!

Neste K Savela
Vehkakatu 2

40700 JYVÄSKYLÄ
Puh. 014-614307

keijo.asikainen@nestek.fi

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

MEILTÄ MYÖS
Peräkärryn vuokraus,

Nestekaasu, Trukkikaasu

Tykkää meistä Facebookissa!

KOON
GRILLISTÄ
HYVÄÄ

PAREMMAT PATONGIT
Meillä nyt myös Subwayn 

mehevät patongit! Avoinna 
joka päivä 9-22

PAREMMAT AUTOPESUT
Quick Wash -autopesuilla suojaat 
autosi maalipintoja. Tervetuloa 

tutustumaan!

PAREMMAT SÄMPYLÄT
Tuoretta sen olla pitää! 

Vitriinistämme aina tuoreet 
sämpylät ja leivonnaiset!

Aina tuoretta!

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



Vehkakatu 5, 40700 Jyväskylä  Avoinna: Ma – Pe 9 – 17 (viikonloppuisin sopimuksen muk.)

Savelan Hiusstudio p. 0400 762 217
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Pikkujoulumatka Varkauden teatteriin
lauantaina 1.12.2018

KAKSI KITARAA

Suomalaisten suosikkiartistin Topi Sorsakosken tarina on ainut-
laatuinen matka isäukon tangopumpusta kansansuosion huipulle.  
Sattumien summat nakkikioskilla sinetöivät Sorsakosken nousun 
Agents-yhtyeen keulakuvaksi 1980-luvulla.

Sorsakoski oli huumorimies ja henkeen ja vereen suomalaisen 
lavakulttuurin puolestapuhuja.  Musiikkinäytelmä on Pekka Tammi- 
lehdon tiestä Topi Sorsakoskeksi.

Teatteriesityksen jälkeen nautimme teatterimenun 100-vuotiaassa 
ravintolamiljöössä Kaks Ruusua.  Kartanon isäntä on lupautunut 
kertomaan meille huumorilla höystetyn tarinan satavuotiaan Kan-
sankeittiön historiasta, ja kuinka tänä päivänä toimitaan.  

Lähtö Saihotuvalta klo 10.30.  Näytäntö alkaa klo 13.00.  Matkan 
jäsenhinta on 55 euroa.  Hintaan sisältyy linja-autokuljetus, teat-
terilippu ja ruokailu.  Ilmoittautumiset Arja Toivaselle puh. 050 325 
6475 tai arja.toivanen@elisanet.fi.
Muistathan mainita erikoisruokavaliosi ilmoittautumisen yhteydessä.

Toivomme, että osallistumismaksu suoritetaan suoraan asukasyh-
distyksen tilille FI05 8000 1401 3072 94.  Tarvittaessa voit maksaa 
myös 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.  Ilmoittau-
tumiset 15.11. mennessä.  

Tervetuloa!

Kuva: Varkauden teatteri

Könkkölän tila on Köhniönjärven 
luoteispäässä sijaitseva perinteikäs 
Jyväskylän kaupungin henkilöstön 
entinen virkistäytymispaikka, jonka 
4,5 hehtaarin tontilla on muun 
muassa juhlatilai suuksissa käytetty 
hirsinen, 1940–50 -lukujen vaihtees-
sa talkoilla rakennettu päära kennus, 
kaksi saunaa sekä useita muita pie-
nempiä rakennuksia. 

Könkkölän piha-alu eita on käytetty 
viljely- ja virkistystoiminnassa, mutta 
viime vuosina toiminta on ollut 
vähäistä. Könkkölän tilan käyttöoi-
keudet kuuluivat ennen henkilöstö-
järjestöille, josta Jyväs kylän kaupun-
gin valtuusto on tehnyt päätöksen 
vuonna 1947. Tämä päätös kumottiin 
keväällä 2015. 
Ajatus Könkkölän Green Care -toi-

mintakeskuksen perustamisesta on 
lähtenyt alun perin tilan säilyttämisen 
ja elvyttämisen tarpeesta. Könkkölän 
tila on ollut pitkään vähällä käytöl-
lä, ja uusia käyttömahdollisuuksia 
sekä toimintaideoita on tilalle etsitty. 
Työllisyyspalveluiden suunnasta on 
tullut painetta työllistämistoiminnan 
kehittämi seen ja laajentamiseen. Täl-
löin ajatus toiminnan ja tilan käytöstä 
yhdistyi. Työtä tilan säilyttämiseksi 

on tehty useiden tahojen kanssa ja 
monessa eri vaiheessa.
Könkkölässä työskentelee tällä het-
kellä noin 60 työllistettyä henkilöä, 
jotka ovat iältään 19-50–vuotiaita. 
Lisäksi Könkkölässä toimii seitsemän 
työvalmentajaa. Työllistetyt ovat joko 
kuntouttavassa työtoiminnassa, työ-
kokeilussa, palkkatuella tai oppisopi-
muksella opiskelemassa osa- tai ko-
konaista tutkintoa. Könkkölä tarjoaa 
asiakkailleen mielekästä työtoimintaa 
ja vahvan tuen ohjausta työllistymi-
sen edistämiseksi. Könkkölän työl-
listämisympäristössä hyödynnetään 
Green Care -menetelmiä.

Aikani 
Könkkölässä 
– asiakkaan tarina
Kun aloitin Green Care Könkkölässä 
noin vuosi sitten, oli elämäni yhtä
vuoristorataa ja arkirytmini aivan 
hukassa. Olin käynyt muutamilla työ-
pajoilla aikaisemmin, mutta olin aina 
palannut samaan pisteeseen. Kun 
aloitin Könkkölässä, niin en osannut 
oikein odottaa muuta kuin ”nor-
maalia työkkärin vaatimaa työpajaa”, 
mutta yllätyin positiivisesti jo muuta-
man ensimmäisen päivän aikana siitä, 
miten omanlainen meininki ja yhtei-
sö koko Könkkölä oli. Ensimmäistä 
kertaa koskaan jopa odotin seuraavaa 
päivääni työpajalla ja ihmisten näke-
mistä siellä.

Mitä kauemmin aikaa Könkkölässä 
vietin ja tutustuin ihmisiin ja näin, 
miten hommat
sujuvat ja ohjaajat oikeasti välittävät 
jokaisesta - oli mikä oli - niin tunsin 
oloni entistä enemmän, kuin olisin 
vihdoinkin löytänyt sen paikan, mistä 
ehkä pääsenkin ylös elämässäni ja 
saan aloitettua kokonaan uuden lu-
vun kaikessa. Enkä ollut väärässä.

Könkkölä tarjosi minulle tukea, 

turvaa ja ymmärrystä joka ikisellä 
hetkellä, kun sitä tarvitsin, ja auttoi 
minua keskittymään tulevaan, vaikka 
nykyhetkenä olikin vaikeaa. Könk-
kölän kautta sain vihdoin tunteen 
elämässäni, että osaan asioita, ja sain 
kontakteja, mitä kautta voisin työl-
listyä ja edetä elämässäni. Könkkölä 
ei siis todellakaan ollut vain pelkkä 
”normi paja” mitä pelkäsin, vaan 
Könkkölä oli oma tukeva yhteisö ja 
perhe, joka kantoi eteenpäin, kun 
elämä potki päähän ja oli vaikeaa.

Olen kiitollinen kaikesta, mitä sain 
Könkkölän kautta, ja olenkin juuri 
työllistymässä vuoden pitkän urakan 
ja yrittämisen jälkeen, mihin en olisi 
pystynyt ilman mahtavaa yhteisöä ja 
ohjaajia - ainakaan vielä vuosiin. 

Suosittelen Könkkölän toimintaa 
jokaiselle, joka on eristymässä ns. 
normaalista elämästä tai on jo syr-
jäytynyt. Siellä saa juuri oikeaa tukea 
ja ohjausta sekä toimintaa, mitä ei 
muualta löydy.

Uutta toimintaa Könkkölän tilalla
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Frisbeegolfissa taitojaan 
hioivat Voitto (vas), Veeti ja 

Nuutti Saltevo

RA
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14.8.2018

Tikanheiton tulokset 
    
Aikuiset  tulos
    
Sorko Tomi  31
Sarja Matti  31
Puttonen Sauli  31
Tervonen Rea  29
Kemiläinen Jarno 25
Toivanen Elmeri 25
    
Lapset    
    
Saltevo Veeti  31
Saltevo Nuutti  22
Löfman Kaapo  18
Manninen Hilda 17
Kettunen Sakari  16
Saltevo Voitto  16

Asukasyhdistyksen puheen-
johtaja Juha Saltevo toivottaa 
väen tervetulleeksi Ranta-
juhlaan.

Mannerheimin lastensuojelu-
liiton paikallisosaston Anna 
Sorko (vas.), Saija Liimatai-
nen ja Raisa Kolu järjestivät 
lapsille upean temppuradan.

Kypärämäen Martat toivot 
jälleen suositun lettupisteensä 
rantajuhlaan.

Marttojen lettupisteellä oli 
perinteisesti ruuhkaa.

Rantajuhlassa tavataan ystäviä 
ja tuttuja. Mukana Heta Mart-
tinen (vas.), Saana Tammisto 
ja Riitta Uusitalo.

Perinteinen tikkakisa oli taas 
rantajuhlien ohjelmasssa. Keijo 
Puttonen osallistui kisaan tyyli-

puhtaalla suorituksella.

Oikealla:
Temppuradalla taiteilivat 

Hilda Manninen (vas.), 
Peppi Manninen ja Elina 

Soininen.
Alla:

Helevetin6 keikalla
ja kovassa vedossa. 

Kalakilpailun tulokset
Kuuno Raitanen sai kaloja 207 cm 
ja Luka Lähteenmäki 90 cm.

Ku
va

t: 
Es

ko
 V

ar
es

vu
o



mikään kaiken parantava lääke, vaan 
tulevaisuuden kansalaisille tärkeä tai-
to muiden tärkeiden taitojen ja tieto-
jen joukossa.

Kypärämäen koulu on myös ’Liik-
kuva koulu’, kuten kaikki muutkin 
Jyväskylän koulut. Juuri nyt on luo-
killa ja oppilaskunnan hallituksella 
menossa ideointitalkoot siitä, mihin 
kohdistetaan pieni määräraha, joka 
on ’Liikkuvan koulun’ hankerahasta 
koulullemme suunnattu. Kyse voi olla 
välituntivälineistä tai jostakin pysy-
vämmästä. Myös koulumme piha al-
kaa olla aika kulunut. Terveydellisten 
olojen tarkistuksen yhteydessä nou-
sivat esiin pihassa oleva kaukalo ja 
volttimontun rakenteellinen uudistus. 
Kyseinen tarkastuskertomus löytyy 
koulun kotisivuilta.

Jyväskylän koulujen järjestyssään-
nöt on yhtenäistetty, ja sivistyslauta-
kunnan elokuussa hyväksymät. Ne-
kin löytyvät jo tämän kirjoituksen 
ilmestyessä koulujen kotisivuilta. 
Uudet säännöt sisältävät varsinaiset 
järjestyssäännöt sekä koulukohtaiset 
toimintaohjeet. Lisäksi Huoltaja -vä-
lilehdelle tulee myös aineistoa siitä, 
miten koulu ja koti voivat tukea oppi-
jaa. Koulun henkilökunta työstää en-
sin oman versionsa, joka sitten menee 
oppilaskunnan ja vanhempainneu-
voston käsittelyyn. Sen jälkeen tiedo-
tamme oppilaita ja koteja tehostetusti 
muutoksesta.

Timo Knuuttila
rehtori

Kypärämäen
päiväkodin
syksyiset
kuulumiset
”Rakennetaan taloa
ystävyyden taloa
riittää kyllä valoa
siis rakennetaan taloa ”
 
Päiväkotimme uutta peltikattoa on 
rakennettu pitkään, ja valmistuttuaan 

siitä tulee upea. Se suojaa meitä paah-
teelta ja myrskyltä. Täällä päiväko-
dissakin olemme rakennuspuuhissa 
- syksyllä uudet ryhmät ja kaverisuh-
teet rakentuvat vähitellen. Me päivä-
kodin henkilökuntana pyrimme ra-
kentamaan yhdessä perheitten kanssa 
sellaisen toimintaympäristön ja ilma-
piirin, joka tukee ja suojaa lasta elä-
män tuiverruksissa

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voi-
maan 1.8.2018 ja se korostaa mm. 
lasten ja vanhempien osallisuutta, 
kiusaamisen ehkäisyä ja siihen puut-
tumista, lasten havainnointia ja peda-
gogista dokumentointia sekä leikki-
pedagogiikkaa. Saimme hyvän startin 
syksyyn, kun koko varhaiskasvatuk-
sen henkilökunnalla oli Paviljongissa 
koulutus, jossa Petteri Mikkola luen-
noi käytännönläheisesti, miten em. 
asioita voimme toteuttaa työssämme 
lasten kanssa.

Päiväkoti on taas pullollaan iloista 
touhua ja hyörinää aamusta alkaen, 
sillä päiväkodin kaikki päivähoito-
paikat ovat käytössä. Aamupäivisin 
jakaannumme toimimaan pienem-
missä lapsiryhmissä. Retket kuuluvat 
toiminnan ytimeen ja siihen liittyen 
saamme lokakuussa kokeiluun Muk-
suBussin (sähköavusteinen polkupyö-
rä), jolla 8 lasta ja aikuinen pääsevät 
tutkimaan lähiympäristöä. Koulun 
kanssa on jo suunnitteilla yhteistyötä 
laulusesitysten muodossa, ja päivä-
keskuksessa käymme tervehtimässä 
vanhuksia.

Uuden toimintakauden avasimme 
4.9. Palauttelimme mieleen hyviä 
kaveritaitoja draaman keinoin ja an-
noimme yhdessä kaverilupauksen.

Maisa Kuusinen

Kypärämäen 
päiväkeskukses-
sa virkistytään
Kypärämäen päiväkeskus on avoinna 
arkipäivisin klo 8.00–15.00. Päiväkes-

kus sijaitsee osoitteessa Salokatu 20 B. 
Alueen ikäihmiset ovat tervetullei-
ta mukaan toimintaan. Yhdessäolo 
toisten kanssa ja mieltä virkistävät 
toiminnat ilahduttavat arkea.  Päivä-
keskuksen työntekijät myös ohjaavat 
ja neuvovat mieltä askarruttavissa 
asioissa. 
Päiväkeskuksessa järjestetään päivit-
täin toimintatuokioita. Toimintatuo-
kiot lomittuvat ruokailurytmin mu-
kaan. Tuokiot alkavat klo 9.45 ja klo 
12.30. 

Monipuolista liikuntaa ja musisointia
Säännölliseksi ryhmäksi on muo-
dostunut aamupäivisin tuolijumppa. 
Liikunta ja fyysisen toimintakyvyn 
ylläpitäminen ovatkin toiminnan tär-
keä kulmakivi. Tanssi on myös hyvää 
liikuntaa, joten jalalla pistetään ko-
reaksi välillä.
Sään salliessa päiväkeskuksessa myös 
ulkoillaan. Ohjelmassa on muun 
muassa mölkkyä ja renkaan heittoa. 
Päiväkeskuksessa harrastetaan sään-
nöllisesti muistia tukevia tietokilpai-
luja ja muistipelejä. 
Musiikki kuuluu päiväkeskuksen ar-
keen. Jyväskylän kaupungin kulttuu-
ripalvelujen Taideapteekki tarjoaa 
monipuolista kulttuuriohjelmaa. Päi-
väkeskuksessa vierailee myös muita 
vapaaehtoisia esiintyjiä.

Päiväkeskus tekee paljon yhteistyötä 
eri toimijoiden kanssa.  Yhteistyötä 
tehdään esimerkiksi Terveystuvan, 
läheisen päiväkodin ja seurakunnan 
kanssa.  
Toiminnassa pääsee osallistumaan 
myös erilaisiin retkiin, joita tehdään 
eri kohteisiin Jyväskylän alueella. 
Asiakkaat voivat vaikuttaa ohjelmaan 
esittämällä toiveita.
Päiväkeskuksessa on myös mahdol-
lista lounastaa. Säännöllisistä käyn-
neistä sovitaan erikseen henkilöstön 
kanssa.

Vanhustenviikkoa vietetään loka-
kuussa
Jokavuotinen valtakunnallinen van-
hustenviikko ja ikääntyneiden oma 
ARMAS-festivaali lähestyvät. 
Lokakuun ensimmäisinä viikkoina Jy-
väskylässä on runsaasti ikääntyneille 
suunnattuja tapahtumia. Esimerkiksi 
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Alueen
toimijoita ja
tapahtumia

Keltinmäen
alueseurakunta
toimii
Kypärämäen
toimipisteissä

Erämiehenkatu 6,
(Työväenyhdistyksen tila)

Perheolkkari tiistaisin klo 9-11.
Päiväkerho 3-5 -vuotiaille tiistaisin ja 

torstaisin klo 13–16.
Tiedustelut:

Riitta Haaparanta-Kocabiyik,
050 372 5573 tai

 Sirpa Talvitie 050 3800426
 

Saihokatu 4
Tiistaisin klo 11–12 Saihokadun olo-

huone.
Hyvää kotiruokaa tiistaisin klo 12–13. 

Lounas 4€,
 kouluikäiset lapset 1€ ja alle koului-

käiset ilmaiseksi.
 Ruokalista vaihtelee viikoittain. Ruoka 

on aina laktoositonta.

Tiedustelut Ainoleena Laitinen,
044 716 4959.

Keltinmäen alueseurakunnan var-
haiskasvatus toimii Erämiehenkatu 
6:ssa tiistaisin ja torstaisin. Tiistaisin 
kokoontuu perheolkkari, joka on avoin 
yhdessäolon paikka lapsille ja aikui-
sille. Olkkarista saa leikki-, juttelu- ja 
kahvitteluseuraa, ja siellä vietetään 
myös yhteisiä hartaus-, laulu- ja 
liikuntahetkiä, välillä askarrellaan, ja 
vierailijoitakin käy silloin tällöin. Ker-
ran kuussa on kirkkohetki, jolloin on 
myös mahdollisuus ruokailuun.  
 
  Tiistaisin ja torstaisin kokoontuu 3-5 
vuotiaiden lasten päiväkerho. Tällä 
hetkellä ryhmässä on tilaa - lastenoh-
jaajilta voi kysellä lisätietoja.
 

Mitä päiväkerho on?
 
Päiväkerho on kokonaisvaltaisesti 
lapsen ja hänen ikä- ja kehitystasonsa 
huomioivaa seurakunnan varhaiskas-
vatusta. Se on lapsen kasvupaikka, jos-
sa toimitaan kumppanuudessa lapsen 
kodin kanssa. Lapsesta välittäminen, 
hyväksyvä kohtaaminen, lapsuuden 
ilon kokemukset ja lapsen hengellisen 
herkkyyden vaaliminen ovat päiväker-
hon ydintä. 

  

 Kerhossa on yhteinen aloitus ja 
hartaus, eväshetki, vapaata ja yhteistä 
leikkiä sekä liikkumista. Kerhopäiviin 
sisältyy usein myös kädentöitä, satu-
hetki ja ulkoilua. Ryhmässä syntyvät 
kaverisuhteet ja yhdessä harjoiteltavat 
sosiaaliset taidot ovat lapselle tärkeitä.

Sekä perheolkkari että päiväkerho 
ovat maksuttomia. Perheolkkarissa on 
vapaaehtoinen kahvi- ja ruokamaksu, 
päiväkerhossa syödään omia eväitä. 

Kuulumisia
koululta
Koulumme pienen salin eli musiikki-
luokkamme eli iltakäyttäjien tanssisa-
lina tunteman tilan lattiaremontti al-
koi keväällä jo ennen koulun loppua. 
Lattia piti korjata, koska sitä ei kor-
jattu 15 vuotta sitten tehdyn perus-
korjauksen yhteydessä. Valmista tuli 
noin kaksi viikkoa koulun alkamisen 
jälkeen. Nyt salissa on uusi, vankoil-
le tukirakenteille tehty jalopuulattia. 
Lisäksi näyttämön etureunaan saatiin 
samalla kiinteät kuoroportaat. 

Digiloikasta puhuttiin uuden ope-
tussuunnitelman yhteydessä paljon-
kin. Kypärämäen koulun osalta ei 
voi puhua loikasta, mutta eteenpäin 
on kuitenkin päästy. Nykyiset viides-
luokkalaiset saivat viime lukuvuoden 
aikana henkilökohtaiset laitteet. Nyt 
elokuussa saatiin muiden luokkien 
käyttöön uusia yhteiskäyttökoneita 
30 kappaletta eli käytännössä kan-
nettavia tietokoneita. Vanhat iPad 
-salkkumme vielä toimivat, vaikka 

alkavatkin olla jo elinkaarensa lop-
pupuolella. Opettajilla on nyt toista 
lukuvuotta käytössään henkilökoh-
taiset koneet. 
Prosessi myös jatkuu, ja porraste-
tusti etenevästi kaikki koulut pää-
tyvät samalle tasolle. Toki aina uu-
disrakennukset ja peruskorjaukset 
toimivat hyppäyksenä ko. kouluille. 
Tämä digitaalinen muutos on luon-
nollisesti paljon muutakin kuin 
laitteita ja koneita. Sisällön puolel-
la myös mennään ”hitaasti, mutta 
varmasti” eteenpäin esimerkiksi 
ohjelmoinnissa. Digitalisaatio ei ole 
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Seniorimessuja vietetään maanan-
taina 1.10 kaupunginteatterilla. Sin-
ne on vapaa pääsy. Vanhustenviikon 
pääjuhlaa juhlistetaan sunnuntaina 
7.10 myös kaupunginteatterilla. Vii-
kon painettua tapahtumakalenteria 
saa hakea päiväkeskuksista. Tiedossa 
on hyvin aktiiviset ja tapahtumarik-
kaat viikot.

Perhekahvila 
Helmet
MLL Köhniö-Kypärämäen perhekahvi-
la Helmet tarjoaa perheille tilan yhdes-
säoloon.
Perhekahvila on matalan kynnyksen 
paikka, jonne on helppo tulla. Kahvi-
lassa vietetään iloisia hetkiä rennosti 
seurustellen ja leikkien. Vanhempien 
kesken vaihdetaan ajankohtaisia kuu-
lumisia ja jutellaan lapsiperheiden 
iloista ja haasteista. Lapset saavat 
leikkiseuraa muista lapsista. Perhe-
kahvilassa käy lisäksi monipuolisesti 
erilaisia vierailijoita. Aiemmin perhe-
kahvilassa on käynyt mm. hammaslää-
käri, perheohjaajia kaupungin varhai-
sen tuen palveluista, lasten uniasioiden 
asiantuntija sekä fysioterapeutti. Nyt 
syyskaudella meillä on käynyt musii-
kinopettaja pitämässä musiikkituo-
kion, ja luvassa on vielä mm. Marttojen 
helppoa kotiruokaa sekä tutustuminen 
vyöhyketerapiaan ja homeopatiaan. 
Lisäksi lasten uniasioihin perehdytään 
jälleen marraskuussa.  
Perhekahvilan kävijät ovat olleet pää-
sääntöisesti lasten kanssa kotona olevia 
pienten lasten vanhempia tai perheitä, 
joissa vuorotöiden teko mahdollistaa 
välillä perhekahvilaan osallistumisen. 
Mukaan mahtuu myös uusia kävijöitä, 
ja perhekahvilan vetäjäporukkaan ote-
taan mukaan kiinnostuneita. Vetäjäksi 
voi tulla kävijöiden lisäksi myös mum-
mot tai papat, jotka haluavat viettää 
aikaa pienten kanssa ja tarjota näin 
panoksensa vapaaehtoistyöhön. Kah-
vilaa pyöritetään yhdessä ja jokainen 
osallistuu omalla panoksellaan luo-
maan kahvilaan viihtyisän sekä ren-
non ilmapiirin.  
Perhekahvila on auki joka toinen per-
jantai (parillisina viikkoina) Salokatu 
20 A kerhotilassa katutasossa. Ovet 
ovat auki klo 10-12, jona aikana voi 
tulla ja mennä itselle sopivaan tahtiin. 
MLL Liikkakerhoon torstaisin mah-
tuu myös lisää kävijöitä. Katso lisätie-

toja kohniokyparamaki.suntuubi.com 
tai Facebookista MLL Köhniö-Kypä-
rämäki. Tervetuloa!

Saija Liimatainen
perhekahvilavastaava
MLL Kohniö-Kypärämäen paikallis-
yhdistys 

Mäkipartio - 
innostavaa
tekemistä
kaikenikäisille
Syksyn saapuessa voi Kypärämäessä 
jälleen bongata partiolaisia, kun Mä-
kipartion viikkotoiminta käynnistyy 
kesätauon jälkeen. Mäkipartio on pe-
rinteikäs jyväskyläläinen lippukunta, 
joka on tarjonnut harrastustoimintaa 
lapsille ja nuorille jo 62 vuoden ajan. 
Lippukunnan kokoontumispaikka 
eli kolo sijaitsee Kypärämäellä, min-
kä lisäksi Mäkipartiolla on toimintaa 
myös Keltinmäessä.
Lippukunnassa syksy on lähtenyt 
käyntiin innokkaissa merkeissä. Ret-
keilykausi on jo avattu: viime vii-
konloppuna lippukunnan johtajisto 
retkeili Vaarunvuorten jylhissä mai-
semissa. Myös lippukunnan tulevis-
sa tapahtumissa painottuvat retkeily, 
luonnossa liikkuminen ja hauskan-
pito mukavassa porukassa. Ryhmien 
oman viikkotoiminnan lisäksi järjes-
tetään koko lippukunnan yhteistä toi-

mintaa kuten erilaisia retkiä ja leirejä. 
Syyskuun aikana luvassa on esimer-
kiksi partiolaisille ja heidän perheil-
leen suunnattu perheretki Räiskäle, 
jossa kokoonnutaan retken nimen 
mukaisesti paistamaan lettuja ja 
viettämään mukavaa aikaa yhdessä. 
Loppusyksystä lippukunta järjestää 
muun muassa perinteisen Syysram-
butan-syysleirin, jonka nimi tulee 
hassunnäköisestä rambutaani -hedel-
mästä.
Lippukunnan omien tapahtumien 
lisäksi mäkipartiolaiset osallistuvat 
innokkaasti myös Jyväskylän alueen, 
Järvi-Suomen alueen ja koko Suomen 
laajuisiin partiotapahtumiin. Näihin 
lukeutuvat esimerkiksi erilaiset par-
tiotaitokisat, joissa partiolaiset ko-
koontuvat kisailemaan siitä, kenellä 
on eräily- ja partiotaidot parhaiten 
hallussa.
Partioon voi liittyä kuka vain
Partio on suosittu harrastus, ja tänä-
kin syksynä lippukunta on saanut pal-
jon uusia jäseniä. Mäkipartio järjestää 
muiden lippukuntien tavoin ohjelmaa 
kaikille yli 7-vuotiaille lapsille, nuo-
rille ja aikuisille. Yläikärajaa ei ole, jo-
ten aikuisenakin voi liittyä partioon, 
vaikka aiempaa kokemusta harras-
tuksesta ei olisikaan. Omien kiinnos-
tuksen kohteiden ja taitojen mukaista 
ohjelmaa ja tekemistä löytyy varmasti 
kaikille iästä ja aiemmista eräkoke-
muksista riippumatta.

Teksti ja kuva: Jenna Tarvainen

Martat on
monessa
mukana
Alueellamme toimii aktiivisesti mart-

Kypärämäen Martat syksyllä 2018 
Aloitamme marttaillat kahvittelulla klo 17.45, ja illan ohjelma alkaa klo 18.00. Kokoonnumme 
os. Erämiehenkatu 6, ellei ohjelmaan ole toisin merkitty.

Ma 10.9. Syyskauden aloitus jutustellen. 

Ma 1.10. Käsityöilta vetäjänä Siru Ahonen. Neulotaan kämmekkäitä, kynsikkäitä, ranteen-
lämmittimiä ym. mm. myyjäisiä ajatellen.

Ma 22.10. Ihonhoito. Kosmetologiksi opiskeleva Hanna Simoinen kertoo ajankohtaista 
ihonhoidosta.

La 27.10. Myyjäiset klo 11 – 14 (Kypärämäen Työväenyhdistyksen tila, Erämiehenkatu 6). Tarjolla on 
käsitöitä, suolaisia ja makeita leivonnaisia, kasvissosekeittoa rasioissa ym.

Pe 9.11. Päiväkonserttimatka Lahteen: Kotkan poikii – Juha ”Watt” Vainio (Sinfonia Lahti). Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset Liisa Hirvonen, hirvonen.sl(at)gmail.com, p. 0400 679 628. 

Ma 12.11. Jätteillä on osoite. Paula Wilkman Mustankorkean lajitteluneuvonnasta opastaa jätteiden lajitteluasioissa. 

Ma 3.12. Sydänsairaudet ja niiden hoito. Kardiologian erikoislääkäri Leena Peräaho.

Ke 12.12. Pikkujoulut sisältäen jouluruokailun.

Ohjelma löytyy myös verkosta: www.martat.fi/marttayhdistykset/kyparamaen-martat-ry/

Tervetuloa mukaan! 

Kypärämäen Martat ry
Pj. Eija Heiniluoma, p. 040 822 9415, eija.heiniluoma(at)gmail.com 
Sihteeri Elina Toikkanen, p. 040 722 1038, elina.p.toikkanen(at)gmail.com

tayhdistys, Kypärämäen martat ry 
(per. 1959), jonka toimintaan monet 
ovat varmaankin tutustuneet asukas-
yhdistyksen aurinkoisessa rantajuh-
lassa 14.8. Siellä olimme perinteisesti 
muurinpohjalettuja paistamassa, ja 
hyvin tuntuivat maittavan. Käytän-
nön hankaluutena ja hidasteena on 
edelleen kolmannen paistopisteen 
puuttuminen. 
Marttatoimintaan kuuluu olennaise-
na osana myös käsityöt, ja siksi ranta-
juhlassa annoimme mukaan taitavien 
marttojen neulomia ja virkkaamia 

patalappuja. Se on tämän vuoden 
marttatempaus, ja meidän yhdistys 
halusi toteuttaa sen tällä tavalla. Toi-
vottavasti patalaput ovat olleet ahke-
rassa käytössä.

Äskettäin 8-v lapsenlapseni Elliot 
halusi tietää, mitä me martat oikein 
teemme kokoontumisissamme. Sa-
man kysymyksen saan kuulla yhä 
uudestaan myös muilta. Niinpä ker-
roin illan kulusta, että ensin juomme 
kahvit/teet ja vaihdamme kuulumisia. 
Iloinen puheensorina on kuitenkin 
keskeytettävä, kun klo 18 on kulloi-
senkin vieraan vuoro puhua illan 
teemasta. Noin tunnin esitystä seuraa 
yleensä aina yhtä vilkas keskustelu ja 
kysymysten esittäminen asiantunti-
jalle. Aiheet vaihtelevat terveydestä, 
hyvinvoinnista ja ruuanlaitosta ko-
dinhoitoon, kulttuuriin ja käsitöihin. 
Kokoonnumme joka kolmas viikko 
maanantaisin. Yhdessä mietimme 
marttailtojen aiheet, joten ne eivät ole 
vain hallituksen ideoimia.
Esityksen jälkeen jäämme vielä kes-
kustelemaan marttailuun liittyvistä 

käytännön asioista, esim. erilaisiin ta-
pahtumiin tai tempauksiin osallistu-
misesta. Marttoihin liitetään useim-
miten sukkien neulominen, mitä toki 
myös harrastamme, mutta olemme 
mukana monessa muussakin. Kevääl-
lä olimme Kahakadulla Senegalilaisen 
messun kahvittajina ja viime syksynä 
lahjoitimme 76 vauvan sukkaparia ja 
kolme vauvan peittoa keskussairaalan 
vastasyntyneitten osastolle. Yhteis-
työmme alueen asukasyhdistyksen 
kanssa on jatkunut jo vuosikausia eri 
tilaisuuksissa. 

Oheisesta Kypärämäen marttojen 
ohjelmasta näette marttailtojen mo-
nipuolisen aiheiden kirjon tänäkin 
syksynä. Lisäksi järjestämme taas 
myyjäiset Demarituvalla la 27.10. klo 
11-14.  Marttojen toimintaan olet-
te tervetulleita tutustumaan paikan 
päälle, ilman sitoumuksia. Tapaami-
siin marttailun merkeissä!

Marttaterveisin
Eija Heiniluoma
puheenjohtaja

Alueen
toimijoita ja
tapahtumia
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Helluntaina 20.5.18 pidettiin värikäs kaupunginosata-
pahtuma Kahakadun liikuntapuistossa. Keltinmäen 
alueseurakunta oli pääjärjestäjä Senegalin messussa, 
jonka afrikkalaista tunnelmaa ja Jumalan sanaa oli kuu-
lemassa noin 200 ihmistä eri puolilta Jyväskylää. 
Edellisenä päivänä eli lauantaina asukasyhdistyksen talkoolaiset 
olivat mukana suuren teltan pystytyksessä. Sunnuntain aloitti 

kirpputori, jossa oli 15 myyjää ja vähän enemmän ostajia.
Kypärämäen Martoilla oli  kahvi- ja evästarjoilua. Läänintaitei-
lija Matti Hämäläinen Äänekoskelta esitti ajatuksia herättävän 
ja antavan Kylähullun monologin. 
Aluekappalainen Eivor Rekola veti hyvän keskustelun osallisuu-
desta. Siinä olivat mukana kaupunginvaltuutettu Paul Abbey, 
demokratiatutkija Perttu Männistö ja kanttori Sirpa Lampinen. 
Vauhdikasta ja hienoa nuorten esittämää musiikkia kuultiin 
esitysten välillä. Helluntain päätti Jaakko Löytyn säveltämä 
Senegalilainen messu. 
Hieno päivä - kiitokset Keltinmäen alueseurakunnan väelle. 
Kiva, että saimme olla mukana!
 
Teksti ja kuvat: Juha Saltevo

TIESITKÖ, ETTÄ… NAAPURISSASI ASUU 
KAKSI KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄÄ?

Pipsa Saarela     Nina Riihimäki
040 579 2455       044 230 1931
Kiinteistönvälittäjä       Kiinteistönvälittäjä
LKV,LVV,RI AMK,RKM       LKV,LVV
Sisustussuunnittelija       Sisustussuunnittelija
Kiinteistönvälitys       Kaupanvahvistaja
Pipsa Saarela LKV       Kiinteistönvälitys
         Nina Riihimäki LKV

MYYNTITOIMEKSIANNOT
 KIINTEISTÖT
 OSAKKEET
ARVIOT
VUOKRAUS  
SISUSTUSSUUNNITTELU 
KAUPANVAHVISTUKSET

tarjous voimassa 15.10.18 asti

lounaslistamme löydät:
 facebook buugiravintola

buugi ravintolan ravintolapäällikkö
 jaakko iltola,

tervetuloa syömään! 

Senegal
tuli kylään

Köhniön Omenaadi-konsertit saa-
tiin viettää sunnuntaina 9.9 syksyn 
lämmössä musiikista nauttien ja 
omenoita syöden. Kiitos taas ker-
ran Sari Haapasalolle korkeatasoi-
sesta ohjelmasta. 

Kuvat ja teksti: Juha Saltevo

Vas. Bluesia ja juurevaa jatsia Sini Pajusen 
laulamana ja Sakari Rautiaisen kitaroimana
Alla vas. Kevyttä metallimusiikkia puola-
laisen taiteilija J.J.Calon esittämänä

Omenaadi 
2018
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Myydään tontteja Ruokkeella
• Omakoti-, pari- ja rivitalotontteja

• Kunnallistekniikka on valmis
• Osasta näkymä järvelle (Ruokepuolinen)

puh. 0400 642 719 / Arto Rainamo
etuovi.com/kohde/c64884

    = vapaa tontti

Paremman kunnon koti 

TERVETULOA NAUTTIMAAN  
PALVELUISTAMME KYPÄRÄMÄESSÄ 

FYSIOTERAPIA 
TOIMINTATERAPIA 

YKSILÖLLINEN OHJAUS 
HIERONTA 

JALKAHOITO 
SAVI- JA PARAFIINIHOIDOT 

LAHJAKORTIT 
KOTIKÄYNNIT 

 
KYSY LISÄÄ 

KUNTOUTUKSESTA 
050 - 4418218  

TERVETULOA LOUNAALLE 
 

MAISTUVAA  KOTIRUOKAA 
NOUTOPÖYDÄSTÄ 

JOKA PÄIVÄ KLO 11-12.30 

TARVITSETKO ASTIOITA? 
 

ASTIASTOVUOKRAUS 
EDULLISESTI 

SAIRASKODILTA 
 

KYSY LISÄÄ 014 – 690626 
WWW.SISKOTI.FI 

VUOKRAA MEILTÄ 
10€ / VRK 

  20€ VIIKONLOPPU 

TARVITSETKO PERÄKÄRRYÄ? 

Sotainvalidien Sairaskoti, keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä 
www.siskoti.fi 

Lounas 
7,40€ 

 
RUOKALISTA 

KOTISIVUILLAMME 

KYSY LISÄÄ SAIRASKODIN PALVELUISTA P. 014 - 690626 

Kolme-
kymppinen 
Sairaskoti
palvelee 
kaikkia
Sotainvalidien Sairaskoti, keskellä 
Kypärämäkeä, avattiin asiakkaille 
helmikuussa 1988, joten 30-vuotis 
synttäreitä saatiin viettää viime 
keväänä.
Vuosien varrella on tuhansia sotain-
valideja, veteraaneja sekä puolisoja 
nauttinut Sairaskodin tehokkaasta 
kuntoutuksesta tai ihmisläheisestä 
laitoshoidosta.
Kypärämäki alueena onkin tullut 
monille asiakkaillemme tutuksi hoi-
tojaksoilla ulkoillessa.
Edelleen veteraanikuntoutus on Sai-
raskodilla aktiivista, vaikka veteraa-
nien keski-ikä onkin jo 93 vuotta.
Sairaskoti on laajentanut palvelui-

taan kaikkien kaupunkilaisten saata-
ville. Esimerkiksi kuntoutusosastolta 
voi varata itselleen kuntoutushoitoja, 
hierontaa tai jalkahoitoa - myös 
ilman lääkärin lähetettä. 
Omassa keittiössä valmistuu päi-
vittäin ravitsevaa ja monipuolista 
ruokaa. Edulliselle lounaalle voi klo 
11 - 12.30 poiketa kuka tahansa. 
Ruokalista on nähtävillä Sairasko-
din kotisivuilla.  Myös ateriasetelit 

kelpaavat maksuksi.
Lisäksi vuokrattavana on kuomulli-
nen peräkärry edullisesti tai vaikka 
astiastot omiin juhliin tai muihin 
tilaisuuksiin.
Olet sydämellisesti tervetullut tutus-
tumaan joustaviin palveluihimme!

Jarmo Porkka
Sotainvalidien Sairaskoti
palveluneuvoja



Meillä myös
Pakettiautomaatti

Tavallista parempi 
ruokakauppaL Ä N S I V Ä Y L Ä ruokakauppa

Kaivokatu 1, 40700 Jyväskylä, 
puh. 01042 33900

Palvelemme MA-PE 7-21, LA 8-21 ja SU 10-21.
Löydät meidät 
myös Facebookista
ja Instagramista

Tavallista parempi 

Vastustama� omat 
makunautinnot tarjoaa


