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Syksyisiä mietteitä
Kuivan kesän jälkeen ensimmäiset sateet
nähtiin, kun asukasyhdistyksen perinteiset rantajuhlat oli tarkoitus pitää keskiviikkona 14.8. Sade ja ennusteet illalle
olivat niin kosteita, että päätimme perua
juhlat. Varapäiviä ei enää ollut, joten katse
kohti ensi kesää.
Köhniön rannan hyppytornin ylin kerros poistettiin tänä kesänä huonon kunnon vuoksi. Kaupungilta (Jarmo Saikkonen) saamani tiedon mukaan hyppylaituri
ja hyppytorni uusitaan ensi kesään mennessä, mikä on hieno asia. Asukasyhdistyksen ja asukkaiden toive on myös, että
tulipaikka kunnostetaan ja säilytetään.
Elävä tuli ja makkaranpaisto luo mukavaa, yhteistä tunnelmaa rannalla. Jos virallista paikkaa ei ole, niin on suuri pelko,
että nuotiot leviävät kaikkialle. Rannan
parkkipaikkakin kunnostetaan, ja siihen
saataneen lisää paikkoja autoille.
Kypärämäen hyvinvointikeskus järjestää
asukasyhdistyksen aloitteesta ulkojumppaa Sotainvalidien sairaskodin hiekkakentällä tänä syksynä keskiviikkoisin
klo 14.30–15.15. Lehden ilmestymisen
jälkeen sovittuja päiviä on 2.10 ja 9.10.
Jos siellä on innostuneita jumppaajia,
niin toiminta voinee jatkua talven tuloon
saakka.
Perinteinen teatteriretki on lauantaina
23.11 Tampereelle (katso eri juttu lehdessä). Asukasyhdistys järjestää kuljetuksen
ja tukee sen lisäksi 11 eurolla teatterin ja
ruokailun yhteishintaa jäsenille. Ei-jäsenten hinta on 70 €. Jäsenmaksun maksa-

P

neita elokuun loppuun mennessä oli 244,
pientä laskua edelliseen vuoteen. Toivoisin, että mahdollisimman moni maksaisi 10 € perhejäsenmaksun, niin meidän
painoarvomme kaupunginkin suuntaan
nousisi jokaisen maksaneen jäsenen myötä.
Kirjastoasia ei ole edennyt. Tietomme
mukaan KTY:n vapaana olleeseen tilaan
tulee koulun iltapäiväkerhotoimintaa.
Toivottavasti koulusta tai jostain muualta
löytyisi sopiva tila pienelle omatoimikirjastolle, joka tosin tarvitsee ainakin osan
aikaa myös kirjaston hoitajan työpanosta.
Kuudennet Omenaadi-konsertit saatiin
viettää syyskuun ensimmäisenä aurinkoisena sunnuntaina Köhniöllä. Hienoja
tilaisuuksia ja kiva, että yleisökin oli löytänyt paikalle. Kiitokset niistä taas Sari
Haapasalolle.
Syksyn sateet veivät rantajuhlan, mutta
sieniä on tullut Köhniön rannoille ja lähimetsiin riittävästi. Näin paljon herkkutatteja ei läheskään joka vuosi putkahtele kuusien ja mäntyjen juurille. Kesän
ensimmäiset kantarellitkin näin vasta
syyskuun alussa. Toivottavasti mahdollisimman moni on huomannut nämä
aarteemme ja saanut nauttia niistä oman
osansa.
Hyvää värikästä, puolukkarikasta ja sienekästä syksyä asukasyhdistyksen puolesta toivoo
Juha Saltevo
Pj. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys

Asukasyhdistyksen hallitus
2019-2020
Puheenjohtaja
Juha Saltevo, Permikatu
Varapuheenjohtaja
Irma Hirsjärvi, Soidintie
Sihteeri
Arja Mönkkönen, Rihlaperä
Taloudenhoitaja
Arja Toivanen, Loukkukatu
Muut jäsenet
Pekka Halonen, Köhniönkatu
Marjo Lestinen, Saihokatu
Erkki Matikainen, Saihokatu
Jorma Naukkarinen, Keskussairaalantie
Jenny Rauhansalo, Loukkukatu
Pentti Räisänen, Permikatu
Timo Sajavaara, Kanervakatu
Saana Tammisto, Lehtokatu
Esko Varesvuo, Köhniönkatu
Yhteystiedot
s-posti: hallitus@kyparamaki-kohnio.fi
puh: 040 5082 653 / pj. Juha Saltevo
verkossa: kyparamaki-kohnio.fi

Liity jäseneksi!
Jäsenmaksun voit maksaa
asukasyhdistyksen tilille:
FI05 8000 1401 3072 94
Jäsenmaksu on talouskohtainen.
Vuoden 2019 jäsenmaksut:
10 euroa / talous ja
5 euroa / opiskelijatalous.
Muista käyttää maksaessasi viitenumeroa: 20190

Julkaisija: Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys, Painos: 2000 kpl, syyskuu 2019, Painopaikka: Kirjapaino Ässä Oy, Vaajakoski
Kannessa: Onni Saltevo, Skeittauksen suomenmestari vuosimallia 2019, Kuva: Esko Varesvuo; Lehden taitto: Saana Tammisto
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YHTÄ MATKAA – YKSI MATKA, KAKSI ELÄMÄÄ

TULE MUKAAN:

Vanha nainen (Seela Sella) ja keski-ikäinen mies (Puntti
Valtonen) kohtaavat junassa. Toinen on matkalla häihin,
toinen hautajaisiin. Toinen haluaa keskustella, toinen on
torjuva.
Pitkän matkan mittaan ennakkoluulot haihtuvat ja vastarinta murenee. Kahden ihmisen elämäntragediat purkautuvat tarinoiksi, joiden kautta toisilleen vieraat matkakumppanit löytävät tien ennakkoluulojensa ryteikön läpi.
Poikkeuksellista reittiä kulkevaa matkaa ohjailee ja kommentoi kaikkitietävä, mystinen konduktööri (Safka Pekkonen). Tapahtumia myötäilevä laulu taivaltaa läpi esityksen
pohtien matkustamista ja elämää.

Teatterimatka
Tampereen Työväenteatteriin
lauantaina 23.11.2019

Lähtö Saihotuvalta klo 10.00. Näytäntö alkaa klo 13.00.
Matkan jäsenhinta on 50 €, ei- jäsenille hinta on 70 €.
Hintaan sisältyy linja-autokuljetus, teatterilippu ja ruokailu. Ilmoittautumiset Arja Toivaselle puh. 050 325 6475 tai
arja.toivanen@elisanet.fi. Suositan maksun suorittamista
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksen tilille:
FI05 8000 1401 3072 94.
Teatteriesityksen jälkeen siirrymme Finlaysonin Palatsiin
nauttimaan buffet-lounasta. Jos noudatat erikoisruokavaliota, mainitsethan siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
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 30.10. mennessä.
MeViisi -blogin arvostelu Kansallisteatterin ensi-illasta:
Kaksikko muodostaa herkullisen vastinparin. Valtosen ja
Sellan dialogia voisi kuunnella vaikka vielä kolmannen tunninkin verran. Sen sisältö pulppuaa oivalluksia tavallisesta
elämästä.
Kuva: Johnny Korkman / Tampereen TYöväenteatteri

Suunnistuskarttoja verkkosivuilla
Kevään 2019 aikana Tomi Löfman kartoitti Kypärämäen-Köhniön-alueen, ja tehdyn työn hedelmänä asukasyhdistyksen verkkosivuilta on ladattavissa A3-kokoinen
koko alueen suunnistuskartta mittakaavassa 1:5000 sekä
Kahakadun ja Tähtitornin ympäristöt 1:4000 mittakaavassa A5-kokoisena. Karttatulosteita asukasyhdistys on lahjoittanut Kypärämäen koululle ja Mäkipartiolle.
TS
Osaavaa
painopalvelua jo yli
kahdenkymmenen
vuoden ajan!

Kirjapaino ÄSSÄ Oy • Konttisentie 8 • 40800 Vaajakoski
www.kirjapainoassa.fi
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K YL Ä J OUL UK A L E N TE R I tu o v alo a j a ilo a
jou lu n o dotu k s e en t ä n ä k in vu on n a
Asuinalueellamme toteutetaan tänäkin vuonna nyt jo perinteinen
kyläjoulukalenteri. Kyläjoulukalenteri on asukkaiden toimesta
järjestettävä joulunodotustapahtuma, jossa mukana olevat taloudet toteuttavat omannäköisensä
kalenteriluukun. Olemme kuunnelleet kyläläisten kehitysehdotuksia ja tänä vuonna esitämme
toivomuksen, että tekijät pitäisivät oman kalenteriluukkunsa
”auki” jouluun asti.
Voit ilmoittautua luukuntekijäksi
10.10. alkaen asukasyhdistyksen
facebook-sivulla tai lähettämällä
sähköpostia: 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.
Lue lisää asukasyhdistyksen nettisivuilta:
www.kyparamaki-kohnio.fi

www.buugi.fi

ota yhteyttä: 050 911 1054/meri-sisko.makinen@buugi.fi
etu uusille 12kk asiakkaille

4
Ky-KoAsukaslehti-2-2019.indd 4

24.9.2019 14.33

Asukaslehti 2/2019

Omenaadi

Omenaadi 2019 kävelykonsertti järjestettiin Köhniöllä kuudennen kerran. Sää oli mitä mainioin sunnuntaina 1.9, ja väkeä oli mukavasti liikkeellä
konserttitilojen täydeltä.
Permikatu 17 pihalla saimme nauttia
maailman kantaesityksenä butotanssia ja musiikillisia improvisaatioita.
Butotanssin lumoon meitä johdatteli
tanssitaiteilija Helena Ratinen Osmo
Blomqvistin ja Markku Rinta-Pollarin
kiehtovan musiikin myötä.
Loukkukatu 17 nuoret tulevaisuuden
lupaukset Peppi Blomqvist pianon ääressä ja hänen luokkatoverinsa Hugo
Bondfolk esittivät meille jazzahtavia
laulelmia kolmella kielellä.
Komas kävelykonsertin paikka oli
Köhniönkatu 53, jossa Noora Kuusikko lauloi Guns N’ Rosesin biisejä Olli
Tantun säestämänä akustisella kitaralla.
Kaikki konsertit olivat nautinnollisia, ja kiitos kuuluu Sari Haapasalolle,
Omenaadien äidille.
Teksti ja kuvat: Juha Saltevo

Luovan
kirjoittamisen
pikakurssi
Kypärämäki-Köhniön väelle
7.12.2019 klo 13-18
Mietitkö kuinka aloittaa tarina tai
kuinka rakennetaan henkilökuvaa?
Koetatko keksiä, kuinka lyhyesti voi

kirjoittaa kertomuksen? Pohdituttaako, kirjoittaako proosaa vai runoja?
Et ole yksin!
Tule luovan kirjoittamisen pikakurssille 7.12. klo 13-18 Saihokadun tuvalle, osoite Saihokatu 4.
Ilmoittaudu ja lähetä ennakkotehtävänä oma tekstisi viikolla 48 eli
21.11.-29.11. Tekstin pituus max.
neljä liuskaa tai kaksi runoa. Saat palautteen tekstistä kurssipäivän aikana.
Kurssille mahtuu 12 henkeä ja se jär-

jestetään minimissä 5 hengelle.
Kurssi on maksuton ja tarkoitettu
kaikenikäisille, ja tila on esteetön.
Päivään aikana kirjoitetaan paljon nopeita kirjoitusharjoituksia. Tilassa on
keittiö: ota omat eväät mukaan, mehua, kahvia ja teetä löytyy.
Kurssin vetäjä on sanataideohjaaja
Irma Hirsjärvi.
Lisätietoja: puh 0505915461,
hirsjarvi@gmail.com.
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Jypao

Jypao
PALVELUT

PALVELUT

Lipstikka

Salotti
Opetusravintola toimii opiskelijoiden
oppimisympäristönä, jossa harjaannutetaan
annosruokien valmistuksen taitoja.
Menukokonaisuus sisältää alkuruoan,
pääruoan, jälkiruoan sekä kotijuomat,
ruokaleivän ja kahvin tai teen.

Opiskelijaravintola Lipstikka tarjoaa laadukkaita
lounasruokia ja kahvilapalveluita. Kaikki
tarjottavat tuotteet ovat opiskelijoiden tekemiä.
maanantaista perjantaihin
Kahvilapalvelut klo 9.00 - 10.00 ja
klo 13.00 - 14.00
Lounas klo 11.00 - 11.45
Myymälä klo 13.00 - 14.00
Tervetuloa ruokailemaan tai ostoksille!

keskiviikosta perjantaihin
Klo 11- 13
Pöytävaraukset numeroon 0400 945 425
Tervetuloa!

Tilaus-, tila- ja

Puhtauspalvelut

juhlapalvelut

Teemme mm. ylläpito- ja perussiivouksia sekä
ikkunoiden pesua ja pihojen siivouksia
asiakaskohteissa edullisesti opiskelijatyönä.
Tarjoamme myös laadukasta tekstiilihuoltoa
Jyväskylän palvelualan opiston pesulassa.

Meiltä vuokrattavissa erikokoisia tiloja juhliin
sekä kokouksiin. Voit myös tilata leivonnaiset,
ruoat ja tarjoilut eri tilaisuuksiin edullisesti
opiskelijatyönä.

Pesula on avoinna opiskelijoiden työjärjestyksen
mukaisesti
maanantaista perjantaihin klo 9.15 - 13.15.
tiina.tikkinen@jypao.fi

maanantaista perjantaihin
kathy.koskela@jypao.fi
anita.salonen@jypao.fi
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Kypärämäen koulun pitkäaikainen rehtori Timo Knuuttila jäi pois
töistä 1.8.19 ja eläköityy ensi vuoden
puolella. Läksiäiskahvitukset 29.5.
koululla olivat hienot.
Asukasyhdistyksen edustus oli paikalla. Veimme lähtötervehdykseksi
teettämämme Kypärämäen-Köhniön
alueen upouudet suunnistuskartat
koulun käyttöön ja myös Timolle
omat kappaleet, ettei eksyisi kovin
helposti. Muistimme myös eläköityvän toivomuksesta opettajien stipendirahastoa.
Kiitos rehtori Timolle hyvästä yhteistyöstä ja antoisia eläkepäiviä.
Toivoo

Kypärämäen- Köhniön asukasyhdistys

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

NESTE K SAVELA
Aina tuore
tt a !

PAREMMAT PATONGIT

PAREMMAT AUTOPESUT

PAREMMAT SÄMPYLÄT

Meillä nyt myös Subwayn
mehevät patongit! Avoinna
joka päivä klo 10-22

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

AVOINNA JOKA PÄIVÄ

Tykkää meistä Facebookissa!

MA-PE 6-23, LA 7-23, SU 8-23
Subway avoinna MA-SU 10-22

KOON
GRILLISTÄ
HYVÄÄ

Neste K Savela

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

Tähtäimessä Tokio

Kierretään kisoja ja tapahtumia,
temppuja hiotaan yksin ja porukalla,
vaihdetaan kokemuksia ja kaikessa
on mahtava tekemisen meininki.

Skeittari Onni Saltevo, vuoden
2019 rullalautailun 26-vuotias
Suomen mestari, on onnellinen
mahdollisuudesta elää skeitaten.
Hänen lapsuudenhaaveensa kiertää maailmalla rakastamansa lajin
parissa on toteutunut ja intohimoinen tekemisen meininki on
säilynyt läpi vuosien. Menestys on
vienyt Onnia eri puolille maapalloa. ”Syyskuun Brasiliaan kisojen
jälkeen on tullut skeitatuksi kaikilla mantereilla.”
Onni Saltevo, kolmen siskon pikkuveli, syntyi Jyväskylässä keväällä 1993.
Koulupolku alkoi Kypärämäen päiväkodista ja ala-asteelta, sitten Kilpisen
ylä-aste, ja lopulta Sepän lukiosta val-

mistui ylioppilasmerkonomi.
Onni asustaa tällä hetkellä Helsingissä, minne hän muutti käytyään vielä
armeijan Tikkakoskella. Onni toimi
puolitoista vuotta Helsingin Yhteislyseon yläasteella koulunkäyntiavustajana ja edelleenkin hän työskentelee
siellä sekä Käpylän yläasteella sijaisopettajana.
”Nuorten kanssa työskentely on hauskaa ja todella mielenkiintoista. Olen
sijaistanut lähes kaikkia oppiaineita,
pääasiassa kuitenkin liikuntaa. Matikan, fysiikan ja kemian kyllä jätän
suosiolla viisaammille.”
Pikkupoikana Onni harrasti innokkaasti laskettelua, lätkää ja jalkapalloa. Kotinurkilla oli uimaranta, puistot, pikku metsiä ja paljon kavereita.

11-vuotiaana hän ilmoitti, että lätkänpelaaminen saa riittää, sehän vie kaiken vapaa-ajan.
Sihvosen Juha, taitava skeittaaja ja
luokkatoveri Kypärämäen koulusta
oli saanut Onnin syttymään rullalautailuun. Kaikki muu sai jäädä, kun
Hakuliselle Mikan ja Beniniin sekä
Virtanen Petterin kanssa alkoi innokas harjoittelu, tutustuminen lajiin ja
haastaviin temppuihin. Sisukkaasti
Onni pomppi ja tasapainoili aluksi
kotiportilla päiväkausia: lukuisia toistoja ja hiomista, ja kaikki tapahtui aikana ennen YouTuben skeittivideoita.
”Pian oltiin koululla, keskussairaalalla ja Sepänaukiolla. Talvella antoi suojaa Salmirannan mainio skeittihalli.
Kiireesti koulusta kotiin syömään,
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pikaiset läksyt ja loppupäiväksi skeittaamaan. Viikonloppuisin vedettiin
aamusta iltaan, meno oli hauskaa ja
rentoa. ”
Laudalla rullaten, polkupyörällä,
myöhemmin mopolla ja kavereiden
autokyydillä kierreltiin skeittipaikkoja aluksi kotikaupungin ympäristössä,
sitten lähdettiin Helsinkiin Postille,
Kiasmalle, Kampintorille ja muualle
ympäri Suomen.
”Ekat pääkaupunkimatkat tehtiin 12-vuotiaana
Ikea-bussilla. Aikaisin
aamulla
mummojen
kanssa bussiin ja iltamyöhällä takas. Meillä
oli kainalossa skeittilaudat, mummoilla valtavat kassit täynnä jotain
sisustuskamaa.”
Uudet skeittipaikat tuovat vaihtelua ja tarjoavat
tekemiseen lisää haastetta.
Koko ajan oppii uusia
temppuja. ja kavereita
löytyy kaikkialta, missä skeittarit kohtaavat.
”Kierretään kisoja ja
tapahtumia, temppuja
hiotaan yksin ja porukalla, vaihdetaan kokemuksia ja kaikessa
on mahtava tekemisen
meininki.”
”Ekan pitemmän skeittireissun tein kavereiden kanssa vuonna 2009
Mallorcalle. Sittemmin
on kierrelty autolla mm. Virossa ja
Latviassa sekä pitkin Pohjoismaita.
Paljon on kertynyt kivoja kavereita
matkan varrelta. ”
Rullalautailu on rajua ja fyysisesti
vaativaa. Tiukka hyppiminen varmasti vahvistaa tukirakenteita, mutta
ruhjeiltakaan ei voi välttyä. ”No, nivelsiteet on menny useamman kerran,
muutamia murtumia on ollu ranteissa, sormissa, kylkiluusta, jalkapöydässä...”
Harrastukseen olennaisena osana liittyy vauhdikkaiden videoiden tekeminen. Videot päätyvät nähtäväksemme
esimerkiksi YouTubeen, Vimeoon,

erillisille nettisivustoille ja skeittimessuille. Lyhyempiä pätkiä löytyy sponsoreiden tai tekijöiden omilta Instagram-tileiltä.
Jyväskylän Hallikisojen alle 18-vuotiaiden mestaruus oli tuolloin 11-vuotiaan Onnin ensimmäinen kisavoitto.
”Edelleenkin tykkään eniten skeitata
kaduilla, kiertää tapahtumia ja kuvata
videoita, vaikka kyllä kilpailuissa käyminenkin on tosi kivaa. Ei oo paineita, kisat ei oo mitään tiukkapipoisia

kilpailuja, niissä on rento meininki.
Ne on kohtauspaikkoja, missä tavataan vanhoja ja uusia kavereita”
Suomen mestaruus 2019 Tampereen
kolmepäiväisissä SM-kisoissa takasi
Onnille pääsyn skeittimaajoukkueeseen ja olympiakarsintoihin. Vuoden
2020 Tokion kesäolympialaisissa rullalautailu on ensimmäistä kertaa näytöslajina. Onni on kuluvan vuoden aikana hankkinut menestystä Lontoon
ja Los Angelesin karsintakisoista. Hän
on tällä hetkellä eniten pisteitä kerännyt suomalainen, ja enää on jäljellä
yhdet kisat, syyskuussa Brasilian Sao
Paulossa.

”Kisoja ja skeittitapahtumia on tullut
kierretyksi maailmalla tän SM-voiton
myötä aika paljon. Just tulin Oslon
Ex-Games-kisoista, aikaisemmin tänä
vuonna oli kilpailuja Virossa, Bristolissa, Barcelonassa ja Shanghaissa.”
Menestys on tuonut muutoksia sponsorikuvioissa. Onnin ensimmäinen
tukija, jyväskyläläinen skeittiliike
Beyond, pitää edelleen hyvää huolta
suojatistaan. Onni pääsi kansainväliseen EuroTeamiin, lautamerkki vaihtui Otos Projektista vanhimpaan amerikkalaiseen
vielä toimivaan lautamerkkiin, Santa Cruziin. Vielä
kun laudassa on alla Bones-laakerit ja -renkaat ja
jalassa New Balance-kengät, niin mikäs on rullaillessa.
”Tänä vuonna Jyväskylän skeittaajat ovat kokeneet ison kolauksen, kun
Salmirannassa 15 vuotta
toiminut skeittihalli päätettiin lopettaa. Jyväskylän
Rullalautailijat ry on koittanut saada aikaan uutta
hallia, ja kaupunki onkin
näyttänyt hankkeelle vihreää valoa edellyttäen,
että yhdistys etsii sopivat
tilat. Vielä ei ole mitään
varteenotettavaa löytynyt
kohtuullisten liikenneyhteyksien päästä. ”
Jyväskylästä on kotoisin
lukuisia kansallisesti ja
kansainvälisesti
menestyneitä rullalautailijoita,
ja urheilukaupunkimme
skeittihalleineen on saanut mainetta ensiluokkaisena skeittipaikkana.
Täältä on tältä vuodelta Onnin lisäksi
naisten Suomen mestari Heini Luotola ja 14–17-vuotiaiden SM-hopeamitalisti Alvar Takala sekä takavuosilta
monia muita.
”Toivottavasti saamme kaupunkiin
pian uuden skeittihallin. Sehän voisi
hyvin sopia vaikka osaksi käynnissä
olevia uusia rakennushankkeita”
Teksti: Sirke Saltevo
Kuvat: Esko Varesvuo
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Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisosaston Anna Sorko
(vas.), Saija Liimatainen
ja Raisa Kolu järjestivät
lapsille upean temppuradan viime vuoden
rantajuhlassa Köhniöllä.
Kuva: Esko Varesvuo

MLL:n paikallisyhdistys 20 vuotta
Mannerheimin lastensuojeluliiton
Köhniö-Kypärämäen paikallisyhdistys perustettiin 16.9.1999, josta
tuli juuri kuluneeksi 20 vuotta.
MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. Jokaisella lapsella on
oikeus hyvään lapsuuteen, ja sitä me
haluamme osaltamme tukea. Köhniö-Kypärämäen alueella on ihailtavaa yhteisöllisyyttä, joka ilmenee
esimerkiksi asukasyhdistyksemme,
Marttojen ja yhdessä ohjautuvien, hyväntahtoisten asukkaiden toiminnassa. Tämä yhteisöllisyys rikastaa ja turvaa myös alueemme lasten lapsuutta.
Yhtenä esimerkkinä tästä oli vuosi
sitten sattuneen Erämiehenkadun onnettomuuden jälkeinen yhteisöllinen
tuki tapaturman lapselle. Lapsen isä
kiittää yhä tuesta ja kertoo lapsen voivan hyvin.

Syksyn toimintaa
Perhekahvilatoiminta on alusta lähtien ollut keskeisintä toimintaamme.
Monelle vanhemmalle, itseni mukaan lukien, se on ollut henkireikä
kotona ollessa. Siellä voi muodostua
tuttavuuksia ja ystävyyssuhteita, jotka kantavat vuosien jälkeenkin arkea
yhä ilahduttaen ja konkreettisesti helpottaen.
Tämän syksyn perhekahvila alkoi 6.9.
ja kokoontuu aina parillisina perjantaina kello 9–11 osoitteessa Salokatu
20 A. Perhekahvilaan ovat tervetullei-

ta kaikki vauvasta vaariin leikkimään
ja kahvittelemaan hyväksyvässä seurassa. Myös uusia vetäjiä kaivataan.
Liikkakerhossa pienet lapset vanhempineen opettelevat hyvällä mielellä
ja matalalla kynnyksellä liikkumaan
erilaisten leikkien, pelien ja temppujen avulla. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin kello 16–17 Kypärämäen
koulun isossa liikuntasalissa. Mukaan
liikkumaan saa yhä tulla.
Syksyn päätteeksi pidämme vanhemmille suunnatun äitien ja isien illan,
jostain lapsiperheitä kiinnostavasta
teemasta. Ehdota meille aihetta tai
puhujaa, josta uskot lapsiperheiden
arjessaan hyötyvän.

Yhteistyötä Hopen kanssa
Hope ry:n toimii samoin kuin meidänkin yhdistyksemme vapaaehtoisvoimin ja unelmoi, että lapsilla olisi
Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Hope kerää
vähävaraisille ja kriisin kokeneille
perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia sekä lapsille ja nuorille
harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.
MLL:n yhdistyksemme haluaa tänä
syksynä yhdistää voimavarojamme.
Järjestämme vapaamuotoisen tavarakeräyksen, jonka tuoton lahjoitamme
kokonaisuudessaan Hope Jyväskylälle, vähävaraisille keskisuomalaisille
lapsiperheille jaettavaksi. Hopelta
kerrottiin, että heidän avustettavillaan

on tällä hetkellä erityisesti puutetta
ksylitolipastilleista, vitamiineista, alaja yläasteikäisten lasten sukista sekä
kovista leluista kuten lautapeleistä,
palapeleistä, barbeista, legoista, pikkuautoista ja uusista tarra- ja tehtäväkirjoista. Hopen Jyväskylän varastot
ovat rajalliset, joten kunnioitetaan
hopelaisten ohjeistusta ja lahjoitetaan
vain yllä toivottuja tavaroita.
Lahjoitukset voi tuoda sunnuntaina
20.10.2019 osoitteeseen Köhniönkatu
4. Toimitamme tavarat henkilökohtaisesti Hope Jyväskylälle ja julkaisemme kuvan lahjoitetuista tavaroista
Facebook- ja verkkosivuillamme.
Onko sinulla jokin mukava muisto
MLL:n toiminnasta? Lähetä se meille
sähköpostilla (kohnio-kyparamaen.
yhdistys@mll.fi) tai julkaise Facebook-sivullamme. Koostamme juhlavuoden kunniaksi muistoja vuosien
varrelta. Lisätietoa kaikesta toiminnastamme löydät osoitteesta www.
kohniokyparamaki.suntuubi.com ja
Facebook: MLL Köhniö-Kypärämäki
Tehdään pieniä tekoja toistemme hyväksi ja uskotaan edelleen yhteisön
voimaan.
Lapsenmielistä syksyä kaikille toivottaen,

Anna Sorko

MLL Köhniö-Kypärämäki
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
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SOITA
045 2773 788
Kuva: Antti Pänkäläinen /K-S Museo

KypärämäenKöhniön
2. KULTTUURIKÄVELY
Tervetuloa kulttuurikävelylle
tutustumaan asuinalueeseemme
kävellen ja jutellen. Muista pukeutua säätilan mukaan, niin ei
kielenkannat kangistu kesken
kävelyn.Tapaaminen sunnuntaina
29.9 klo 14.00 Demarituvan edessä. Kesto noin reilu tunti.
Pekka Halonen ja Juha Saltevo

(etu vain tätä mainosta näyttämällä / etu 1krt/hlö)

lounas sisältää:

keiton, lämpimän ruoan, runsaan salaattipöydän,
leivät, juomat sekä jälkiruokakahvin

buugi ravintolan ravintolapäällikkö
jaakko iltola,
tervetuloa syömään!

lounaslistamme löydät:
facebook buugiravintola

tarjous voimassa 31.10.19 asti

11
Ky-KoAsukaslehti-2-2019.indd 11

24.9.2019 14.33

Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki

Alueen
toimijoita ja
tapahtu mia
Syksyiset terveiset
Tähtitarhalta
Tähtitarhan syksy on alkanut iloisissa
ja vauhdikkaissa leikeissä ja touhuissa
tutustuen samalla uusiin leikkikavereihin.
Olemme retkeilleet lähimetsässä ja
tavanneet siellä myös koirakavereita,
joita on saanut silitellä ja rapsutella.

Keväällä esikoululaiset istuttivat kukkien siemeniä kasvatuslaatikkoon, ja
nyt syksyllä olemmekin ihailleet noita kauniita kukkasia. Tänä vuonna
vietämme Waldorf 100 -juhlavuotta,
jonka teemana on Bees&Trees. Teeman mukaisesti olemme muovailleet
ja askarrelleet mehiläisiä, ja meillä
seikkaileekin Metta Mehiläinen ystävineen aamupiirin lauluissa ja loruissa.
Nyt edessä onkin sitten suuri juhla-

päivä 19.9, jolloin vietetään kansainvälisesti Waldorf 100 -juhlaa. Juhlimme yhdessä Steinerkoulun kanssa
kulkueen ja markkinoiden merkeissä.
Lisäksi lennätämme yhdessä leijoja
26.9, joten nyt alkaakin sitten siis ahkeroiminen leijapajassa.
Mukavia ja aurinkoisia syyspäiviä kaikille toivotellen,
Tähtitarhan iloinen joukko.
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“Koulussa on hyvät opettajat ja olen saanut tukea.
Koulu on pieni, mutta sopiva.” Sonja, kodinhuoltaja
“Mää kuulin yhdeltä tuttavalta, joka oli ollut täällä
koulussa kanssa, että täällä on ihana henkilökunta
ja ei tarvii tulla mestarina kouluun, että täällä opetetaan jokaista henkilökohtaisesti. Minä olen tykännyt koulun ruoasta paljon ja olen itsekkin oppinut paljon koulun kautta tekemään ruokaa ja leipomaan monenlaista. Nyt syksyllä aloin opiskelemaan vielä kokiksi, että olisi mahdollisimman monipuolista osaamista ja helpompi löytää töitä.”
Veera, valmistunut kodinhuoltajaksi, opiskelee nyt
kokiksi

Jyväskylän palvelualan opisto
Kypärämäessä salokadulla sijaitsee Jyväskylän palvelualan opisto, lempinimeltään lyhyesti Jypao.
Jypao on monikulttuurinen yksityiskoulu, jossa voi
opiskella kokin, kodinhuoltajan tai toimitilahuoltajan ammattiin.
Tarjoamme opiskelijalle yksilöllisen opintopolun ja
monikulttuurisen oppimisympäristön. Jatkuvan
haun ansiosta opiskelun aloittaminen Jypaolla on
joustavaa. Opettajille ja henkilökunnalle on erittäin tärkeää pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista ja auttaa jokaista löytämään oma polkunsa
yhteiskunnassa. Tarjoamme tukea kaikissa opintojen vaiheissa ja varmistamme myös tuen työelämään siirryttäessä.

Jypaon opiskelijat ja henkilökunta toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi myös meille asiakkaaksi! Tarjolla on ruoka- ja puhtauspalveluja sekä
tilaus- ja juhlapalvelut.
Tarjoamme monipuolista palvelua opetusravintola Salotissa ja opiskelijaravintola Lipstikassa.
Lipstikassa on tarjolla lounasruoka- ja kahvilapalvelut ja Salotin puolella voit nauttia edullisesti laadukkaan ja monipuolisen menun. Meiltä voit
myös tilata opiskelijatyönä ruokia ja leivonnaisia
juhliin tai tapahtumiin. Teemme myös ylläpito- ja
perussiivouksia, pihojen siivouksia ja ikkunanpesua opiskelijatöinä. Pesulapalveluihimme kuuluu
laadukas tekstiilihuolto. Kaikissa palveluissamme
on aina mukana ohjaaja. Meiltä voit myös vuokrata opetuskeittiön, ruokasalin tai kokous- ja koulutustilat.

Opiskelijat ovat meille kaikki kaikessa, ja siksi haluamme antaa heille mahdollisuuden kertoa Jypaosta omin sanoin:
“Koulussa on ystävällisiä ihmisiä ja kuulin Jypaosta
vanhalta koululta. Olen oppinut suomalaisuudesta
ja saanut apua suomen kielen oppimisessa koululta.” Nuri, toimitilahuoltaja
“Olin vaihtamassa alaa kesken lukuvuoden. Kuulin
edelliseltä opinto-ohjaajalta, että Jyväskylässä on
pieni koulu, joka ottaisi huomioon omat tarpeeni
opiskelun suhteen. Laitoin hakemuksen ja parin
viikon sisään olinkin opiskelemassa uutta ammattia. Ammattitaitoiset opettajat osaavat neuvoa ja
keittiössä ilmapiiri on hyvä.” Merja, kokki

Lämpimin syysterveisin,
Mimmi Jokiaho ja Merja Hänninen

Pysy kärryillä kylän tapahtumista: kyparamaki-kohnio.fi
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tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri
Hervanto. Marttojen jäsenhinta 65 euroa/hlö.
Sitovasti ilmoittautuminen viimeistään
20.9. Liisalle p. 0400 679 628,
hirvonen.sl(at)gmail.com.

Kypärämäen Martat
Syksy 2019
Marttaillat Kypärämäessä (Erämiehenkatu 6)
alkavat kahvittelulla klo 17:45 (kahviraha 2
euroa), ja illan aihe alkaa klo 18:00.

Munasta on moneksi

Kananmuna on
Marttaliiton 120vuotisjuhlavuoden
pääruoka-aine.
”Kananmunaa
monipuolisempaa
ruoka-ainetta ei
olekaan. Munasta
teet terveellisen
pika-aterian tai
loihdit upeita
jälkiruokia. Kananmuna on osa marttajärjestön
historiaa. Järjestön alkuvuosina, 1900-luvun
alussa, Martat rohkaisivat emäntiä
kasvattamaan kanoja. Munien myynnistä naiset
saivat omia tuloja, mikä vahvisti naisten
itsenäisyyttä ja tasa-arvoa perheissä. Martat
perustivat munaosuuskunnan, jonka kautta
myytiin munia ympäri maata, ja levittivät
tietoa kanojen kasvatuksesta ja munien
terveellisyydestä. Vuonna 2019 marttajärjestö
täyttää 120 vuotta. Sen kunniaksi nostamme
jälleen esiin kananmunan, tuon mainion
tuotteen.” Lue esimerkkejä munan
lukemattomista käyttömahdollisuuksista
www.martat.fi -sivulta Yllätysmunavihkosesta https://www.martat.fi/wpcontent/uploads/2018/12/Yllatysmuna-aineisto2019.pdf

Ma 16.9. Martta-aiheinen ilta 120vuotisjuhlavuoden tiimoilta. Jäsenemme
Marketta Uustalo alustaa iltaa 50-luvulta
peräisin olevan Martan ruokatalous –kirjan
pohjalta. Jutustellaan marttatoiminnasta
vuosikymmenten aikana.
Ma 7.10. Satokausiajattelu
ruoanvalmistuksessa. Silja Heinikangas
marttapiiristä kertoo ruoanlaitosta
satokausiajattelun pohjalta. Satokausia
hyödyntäen käytetään kasviksia ja hedelmiä
silloin, kun ne ovat parhaimmillaan.
Ma 28.10. Yle Keski-Suomen toimittaja ja
teatterintekijä Mikko Maasola saapuu
vieraaksemme.
Ma 11.11. Miten kaatumista voidaan
ehkäistä sairaalassa ja kotona?
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kaatumisen
ehkäisyohjelma sekä pitosukkien esittely.
La 16.11. klo 11-14 Myyjäiset
Työväenyhdistyksen kerhotilassa,
Erämiehenkatu 6. Tervetuloa ostoksille!
Ke 27.11. Kypärämäen Marttojen
jäsenille syys- ja pikkujouluretki
Varkauteen. Lähtö Kypärämäestä klo 10.30.
Matkalla kahvit Moilasen leipomossa
Naarajärvellä. Varkaudessa opastettu kierros
Mekaanisen musiikin museossa,
pikkujouluruokailu Ravintola Kaks Ruusua ja
Varkauden teatterissa konsertti: "Sydämen
toivomus". Juhlavuotta viettävät

Tervetuloa mukaan marttatoimintaan!
Lisätietoja Kypärämäen Martat ry
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/kypar
amaen-martat-ry/
Sähköposti: martat.kyparamaki(at)gmail.com
Pj. Eija Heiniluoma, p. 040 822 9415
Sihteeri Elina Toikkanen, p. 040 722 1038

MARTAT ● WWW.MARTAT.FI ● WWW.MARTANPUOTI.FI ● WWW.MARTTAPERINNE.FI ● WWW.PIKKUKOKKI.FI ●
WWW.FACEBOOK.COM/MARTATVINKKAA ● WWW.YOUTUBE.COM/MARTATTV ●
TWITTER.COM/MARTATVINKKAA ● TWITTER.COM/MARTTALIITTO
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Perhekompassin palveluohjaus
lapsiperheille ilman ajanvarausta
syksyllä 2019

Kypärämäessä

hyvinvointikeskuksessa
Salokatu 20 B
keskiviikkoisin klo 14-16
2.10., 23.10. ja 4.12.
Tule juttelemaan perhekeskustyöntekijän kanssa, jos mietit mihin ottaa yhteyttä
mieltä askarruttavissa lapsiperheen arjen asioissa. Etsitään yhdessä
tilanteeseen sopivia ratkaisuja, palveluita ja toimintoja.

Löydät meidät Facebookista Jyväskylän perhekeskusverkostot
& Instagramista Jkl perhekeskusverkostot
www.jyvaskyla.fi/perhekompassi
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Tällä kupongilla 15% alennus
valitsemastasi palvelusta.
Tarjous voimassa 31.10.2019 asti.
Etu käytettävissä vain kerran.

Kypärätie 19 40630
Kypärämäki
p. 040 689 1234
www.hiushuonesieva.fi

Vastustamattomat
makunautinnot tarjoaa
Tavallista parempi
ruokakauppa

LÄNSIVÄYLÄ
Meillä myös
Pakettiautomaatti
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Löydät meidät
myös Facebookista
ja Instagramista

Kaivokatu 1, 40700 Jyväskylä,
puh. 01042 33900
Palvelemme MA-PE 7-21, LA 8-21 ja SU 10-21.
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