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Hienoa, kun aurinko paistaa Köhniön 
rannan lumisten puiden reunustamille 
laduille ja jäälle. Tämmöisiä olivat ns. 
vanhat hyvät talvet.
Alueellemme muutti viime vuonna nuori 
lumiyrittäjä Tatu Haapamäki, joka tosin 
nuoruudessaan on asunut Köhniöllä. Tatu 
teki kaverinsa Johanneksen ja paikallisten 
talkoolaisten kanssa Köhniön rantaan 
suuren lumilinnan, josta lähtee liukumäki 
alas rantaan. Linnan muurit ovat paksut 
ja kestävät väliaikaisia suojasäitä ainakin 
maaliskuun loppuun. Suureksi iloksi huo-
masin, että lukuisat lapset vanhempineen 
ja isovanhempineen ovat löytäneet tiensä 
lumilinnalle. Toivottavasti lumesta naut-
timinen ja lumirakentaminen eivät jää tä-
hän yhteen talveen. Tatu voisi tehdä meil-
le lumesta talvisaunankin vaikka avannon 
viereen.
Kypärämäen-Köhniön 21.kulttuuripäi-
vät ovat taas tulossa hiihtoloman jälkeen 
8-11.3.18. Ohjelmassa on Bellmanin 
juomalauluja ja epistoloita Araratissa 
asukasyhdistyksen vuosikokouksen jäl-
keen, joka pidetään Saiholla. Koululais-
ten, päiväkodin ja kotona olevin lasten 
konsertin vetää näyttelijä Aaro Vuotila 
perjantaiaamuna teemalla Kö-Köh-Köh-
niö. Paikallistaiteilijamme Ulla Virta tuo 
puupiirroksiaan esille taidenäyttelyyn, 
jonka avajaiset ovat perjantaina klo 15–
17   kotitalousoppilaitoksella. Lauantaina 

pidetään kunnon talveen uskoen Kahaka-
dun kentän musiikilliset luistelut. Päivät 
päättää sunnuntaiaamuiset pilkkikisat ja 
Köhniön lumilinnan ilottelut. Toivomme 
runsasta aktiivista osanottoa kaiken ikäi-
siltä. Tarkempi ohjelma löytyy toisaalta 
lehdestämme.
Pyrimme lähiluontoteemaan liittyen jär-
jestämään  yksi-kaksi linturetkeä alueel-
lemme kevään koittaessa, jos aamuvirk-
kuja halukkaita löytyy. Hannu Laakkosen 
talvilintukartoituksen tulokset löytyvät 
lehdestämme. Suuri, vihreä harmaapää-
tikka on kotiutunut hyvin asuinalueel-
lemme viime vuosina.
Lähiluonnon  käyttöä varten yritämme 
saada aikaiseksi kunnollisen suunnis-
tuskartan pienistä metsistämme, jotta 
koulun oppilaat voivat aloittaa suunnis-
tuksen jalon taidon harjoittelun turvalli-
sesti omalta alueeltamme. Siivoustalkoi-
hin asukasyhdistys osallistuu toukokuun 
alussa perinteisesti. Rantajuhlat tulevat 
tänäkin vuonna  elokuun aurinkoisena 
iltana.
Helluntaina eli 19–20.5 Kahakadun ken-
tälle nousee 2-300 hengen teltta. Läntiset 
seurakunnat  ja läntiset asukasyhdistyk-
set eli Kortepohja ja Keltinmäki meidän 
lisäksi järjestävät senegalilaisen messun 
ja muuta oheisohjelmaa, johon kaikki 
halukkaat voivat tuoda kortensa kekoon. 
Erityisesti lauantaina Kahiksen kentälle 
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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

tai telttaan tarvitaan musiikkia, ravinto-
latoimintaa, sirkusta, kirppiksiä ja muuta 
elämää. Varsinainen messu on iltapäivällä 
helluntaisunnuntaina. Hyviä ehdotuk-
sia toivotaan rohkeasti tuotavan meille tai 
suoraan seurakuntaan.
Syksyn tavoitteena on viime pääkirjoituk-
sessa alustavasti ehdottelemani valotaide-
teos. Olemme kartoittaneet tilannetta, 
ja valo voisi tulla meidänkin perällemme 
syksyn kaupungin valoviikkojen aikaan. 
Siihen tarvitaan kaikkien alueen toimijoi-
den apua ja ehkä taloudellistakin tukea.
Lehden välistä löytyy jäsenmaksuloma-
ke, jonka toivomme mahdollisimman 
monen maksavan. Viime vuonna maksa-
via jäseniä oli 255 taloutta. Näillä varoilla 
saamme mahdollisuuksia ensi vuoden-
kin lumilinnaan ja muuhun toimintaa. 
Kiitokset kaikille maksaneille ja tuleville 
uusille jäsenille.
 
Hyvää kevättä ja nauttikaa lumesta ja au-
ringon valon lisääntymisestä!

Juha Saltevo
Pj. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys

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

Osaavaa 
painopalvelua jo yli 
kahdenkymmenen 

vuoden ajan!

Ky pärämäen-Köhniön 
21. KULTTUURIPÄIVÄT
8.–11.3.2018
TORSTAI 8.3.
Asukasyhdistyksen vuosikokous klo 18.00 Saihotuvalla osoitteessa Saihokatu 4

Musiikki-ilta aikuisille: Lauluja lasin läpi – Bellmanin lauluja ja epistoloita
Esiintyjät: Antti Suora laulu, Tomi Huusko laulu, Ari Järvinen kitara, Eero Vir-
tanen kontrabasso
Klo 19.30 Pizzeria Ararat, Kypärätie 24 

PERJANTAI 9.3.
Aaro Vuotilan lastenkonsertissa Köh-Köh-Köhniö leikitään ja liikutaan
Esitys klo 8.30, Kypärämäen koulu, Erämiehenkatu 12, pieni Sali
Koululaisille, päiväkotien ja kotona oleville lapsille.

Taidenäyttelyn avajaiset klo 15-17 Jyväskylän palvelualan oppilaitoksella, enti-
nen kotitalousoppilaitos, osoite Salokatu 20
Taiteilija Ulla Virran puupiirroksia esillä 12. – 22.3.18 klo 8.15 – 15.30 arkipäivi-
nä oppilaitoksen toisessa kerroksessa. Sisään ovesta nro 2, ruokasalin viereinen 
ovi.

LAUANTAI 10.3.
Luistelua, musiikkia ja ulkoilua Kahakadun kentällä klo 17 – 19. Kypärämäen 
Marttojen puffetista voit ostaa makkaraa, mehua, kahvia ja kahvileipää.

SUNNUNTAI 11 .3.
PILKKIKISAT JA KÖHNIÖN LUMILINNA – LIUKUMÄKI   klo 9 -11, 
Köhniönjärvi
Pilkkikisassa palkintoja, omat onget ja syötit mukaan. Makkaratulet ja makka-
raa. Pilkkikisassa jäävaraus.

Järjestäjänä Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry
Yhteistyössä: näyttelijä Aaro Vuotila, taiteilija Ulla Virta, Jyväskylän palvelualan 
oppilaitos, Pizzeria Ararat, Kypärämäen koulu, Kypärämäen Martat, lumiraken-
taja Tatu Haapamäki



Asukasyhdistyksen teatteriretkellä
Syksyn 2017 teatterimatkamme 
suuntautui Mikkeliin, jossa kat-
sottiin Elling -niminen näytelmä. 
Se kertoo kahden mielisairaalassa 
vuosia olleen miehen sopeutu-
misesta takaisin normaaliyhteis-
kuntaan. Kaikki tuntuu vaikealta 
laitoksen jälkeen, missä kaikki 
toimet on saneltu
henkilökunnan toimesta. 
Nyt kaikki on uutta. Ovi, jonka voi 
avata ja sulkea omalla avaimella. Pu-
helin, joka soinnillaan aiheuttaa kau-
hun hetkiä ja jolla soittaminen on 
täysin mahdotonta. Jos oman asun-
non hallitseminen on vaikeata, niin 
mitä onkaan elämä oven ulkopuolella. 
Ruokakauppa täynnä ratkaistavia pul-
matilanteita. Mikä onkaan onni syödä 
lähibaarissa läskisoosiannos itse tilat-
tuna ja maksettuna. 
Esimerkeistä näkee, kuinka vaikeita 
voivat olla aivan tavallisina pidetyt 
asiat ja tehtävät, jos ei niihin ole tot-
tunut.

Pulmatilanteiden ratkominen ja niistä 
selviäminen oli hyvien näyttelijöiden 
ansiosta erittäin hauskaa seurattavaa. 
Tervetuloa mukaan taas seuraavalle 
teatterimatkalle.
Toinen puoli matkan annista oli käyn-
ti Tertin kartanon herkkupöytien ää-
ressä. Ruoka oli hyvää, ja
sitä tuotiin lisää tarpeen mukaan. 
Niinpä joukko poistui pöytien äärestä 
mieluummin enemmän kuin
vähemmän ”syövyksissä”. 
Tertissä on myös puoti, josta saa ostaa 
kartanon tuotteita ja lähiseudun tuo-
tantoa. Kaikkea nättiä joko 
itselle tai lahjaksi.
Menomatka ajettiin pilvisessä, kui-
vassa syyssäässä, mutta paluu oli sit-
ten kuljettajan painajaista pimeää, 
märkää tietä pitkin. Kaikesta huoli-
matta tulomatkalla saatiin arpajaiset-
kin pidettyä.

Teksti: Pentti Räisänen
Kuva: Esko Varesvuo

Kypärämäen vanhusten päivä-
keskuksen tilanne tuli valtuuston 
arvioitavaksi syksyllä 2018 osana 
budjettikeskustelua. Esityksenä 
oli Tikkakosken, Säynätsalon ja 
Kypärämäen vanhusten päivä-
keskusten lopettaminen osana 
kaupungin tilankäyttösuunnitel-
maa. Sangen yhtenäisesti puolu-
eissa nähtiin kuitenkin tärkeäm-
pänä ensin selvittää keskusten 
käyttöaste, toiminnan tilanne ja 
mahdolliset kehittämistarpeet. 
Lakkauttamisesitys ei saanut kan-
natusta, ja tilanne arvioidaan tä-
män vuoden aikana.
Vanhusten päiväkeskusten toimintaa 
on siis meilläkin Kypärämäen-Kö-
hniön alueella syytä tarkastella uu-
delleen omien tarpeidemme näkö-
kulmasta. Perusteena on myös niin 
ikään syksyllä hyväksytty Jyväskylän 
kehittämisstrategia, jossa painotet-
tiin kaupunginosien ja kuntalaisen 
tasavertaisia mahdollisuuksia. Säy-
nätsalossa pohdinnan kohteena on 

ollut keskuksen parempi sijainti ja 
Tikkakoskella jo alkanut keskustelu 
käsittelee keskuksen merkitystä koko 
kaupunginosalle.
Kypärämäen kohdalla tilanne on se, 
että keskuksessa aikaisemmin ollut 
todella vilkas toiminta on päässyt hii-
pumaan. Toiminnan kehittäminen on 
siis ajankohtaista. Muussa tapaukses-
sa tarkastelussa on nykyisten toimin-
tojen keskittyminen vain vanhuspal-
veluihin ja järjestäminen esimerkiksi 
kotiaterioiden kautta. Se eristäisi van-
huksia entisestään eikä tukisi ikään-
tyvien ihmisten omaehtoista aktiivi-
suutta ja osallisuutta. 
Vanhusten päiväkeskusten ei pidä jää-
dä  eristyksiin. Perusturvalautakun-
nan nuorimman jäsenen, kaupungin-
valtuutettu Matleena Käpin mukaan 
vanhusten päiväkeskusten olennai-
nen rooli on olla heidänkin elämään-
sä tukeva, aktiivisuutta lisäävä sosi-
aalinen kohtaamispaikka ja siihen 
liittyen myös kaikenikäisten järjestö-
jen yhteinen tila. Keskusta kannattaa 
kehittää vanhusten oman toiminnan 
lisäksi myös sosiaalista elämää tuke-

maan. Tavoitteeksi voisimme laittaa 
tilan tuomisen koko kaupunginosan 
yhteiseksi olohuoneeksi, niin että se 
tukee lisääntyvässä määrin vanhene-
van asujaimiston peruspalveluita.
Kaupunginosien kylätaloista on pit-
kään puhunut valtuutettu Tuulikki 
Väliniemi. Katsetta onkin käännetty 
monissa keskusteluissa esimerkiksi 
Keltinmäen kylätalon aktiviteettien 
suuntaan. Viimekin vuonna siellä jär-
jestettiin yksinasuvien yhteinen joulu, 
ja lapsiperheet, nuoret, kansalaisjär-
jestöt ja eri toimijat kansoittavat taloa 
yhdessä. Poikkeuksellisen aktiiviselle 
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdis-
tykselle ikääntyvien keskus ja sen 
oma väki on sydämen asia. Vanhene-
van väen, eli kaikkien meidän aktiivi-
suutta tukee monipuolinen toiminta, 
ihmiskontaktit yli ikärajojen sekä yh-
teisöllinen lähitoiminta. Asukasyh-
distyksen hallitus kutsuukin kaikkia: 
laitetaanpa ideoita liikkeelle! Ollaan 
proaktiivisia ja kerätään hyvä esitys 
kaupungin suuntaan.

Irma Hirsjärvi
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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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Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä

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!

Päiväkeskuksesta yhteisön tilaksi
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SOITA
045 2773 788











 







etu uusille 12kk asiakkaille

liikuntapassi kypärämäki-köhniö-lehden lukijoille.  
liiku ryhmäliikuntatunneilla, senioritunneilla 
ja kuntosalilla 7 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 31.3.2018 asti ja koskee uusia asiakkaita.
yksi liikuntapassi/henkilö/7 peräkkäisen päivän ajan.
katso aikataulut www.buugi.fi tai soita asiakaspalve-
luumme p. 050-5455374. tervetuloa!

12kk ryhmäliikunta- ja 
     kuntosalitreenit:

5kk/29€/kk

HÄMMENTÄVÄ
TARJOUS!

Meille Vauvauvaan on avautunut 
joulukuussa ihana pikkuinen las-
tentarvikekirppari. Kirppari toi-
mii täyden palvelun periaatteella, 
eli varaat meiltä myyntijakson ja 
saat meiltä kassit, joihin pakkaat 
myytävät tuotteet. Kun toimitat 
myytävät tuotteet puodille, huo-
lehdimme me lopusta: hinnoit-
telemme ja nostelemme tuotteet 
rekkeihin kokojen mukaan. 

Palvelu on vaivaton sekä myyjälle että 
kirppariasiakkaalle. Arki on monesti 
kiireistä ja ylimääräistä aikaa on har-
voin kirpparitavaroiden hinnoitte-
luun. Asiakas puolestaan löytää kaik-
ki tarjolla olevat vaihtoehdot yhdellä 
silmäyksellä, ilman erillistä etsimistä 
monesta pöydästä. Huolehdimme sii-
tä, että kirppari on siisti, ja myynnissä 
olevat tuotteet ovat edustavasti esillä. 
Olemme halunneet tarjota palvelun, 

joka mahdollistaa helpon tavan myy-
dä itselle jo tarpeettomaksi jääneet 
lastenvaatteet ja -tarvikkeet. Kirppu-
torin myyntijakso maksetaan kerralla, 
ja kaikki myydyistä tuotteista saadut 
rahat tilitetään asiakkaan tilille.

Kirpputoriostosten lomassa sinulla 
on mahdollisuus nauttia kuppi kuu-
maa Paahtimo Pavun kahvia tai mui-
ta pienen kahviopisteemme tuotteita. 
Täällä on tilaa tavata ystäviä, ja lapset 
viihtyvät leikkipaikassamme niin, et-
teivät aina malttaisi pois lähteä. Pienet 
asiakkaamme nauttivat tarjoillessaan 
herkkuja ihanasta leikkiruokavali-
koimasta. Leikkipaikastamme löytyy 
myös pieni kauppa, jossa lapset voivat 
leikkiä kauppaleikkejä.

Kevääksi puodille on tulossa tuote-
uutuuksia. Saamme valikoimaamme 
Ecovesselin laadukkaita lasisia ja te-
räksisiä juomapulloja pienille ja isoille 
ihmisille. Pullot ovat kemikaalivapaita 
ja turvallisia käyttää. Ecovesseliltä tu-
lee myös silikonisia, kokoon taittuvia 
eväsrasioita, jotka sopivat niin retkei-
lijälle kuin koululaisen reppuunkin 
eväiden säilytykseen. Puodilta löytyy 
paljon pienten ruokailuun liittyviä 
tuotteita, ja nyt haluamme tarjota 
myös koko perheelle sopivan vaihto-
ehdon silloin, kun materiaalien kemi-
kaalittomuus on tärkeää.

Hyvinvointi on meille tärkeä arvo, ja 
olemme täällä sinua varten. Halutes-
sasi varmistaa kantovälineiden tur-
vallisen ja oikean käytön, opastamme 
sinua puodilla tai erillistä korvausta 
vastaan kotonasi. Meiltä voit tilata 
esittelyn myös kerholle tai tapahtu-
maan. 

Nähdään puodilla!

Elina

VauVauvasta löydät
nyt myös lastentarvikekirpparin

Hannu Laakkonen kiersi jälleen pe-
rinteisen  talvilintulaskentareittinsä 
6.tammikuuta 2018 tällä kertaa kave-
rinsa Anne-Marie Korkealehdon kans-
sa. He havaitsivat 22 lajia, mikä on kol-
manneksi paras tulos viime vuosilta. 
Parhaat ovat olleet 25 lajia 3.1.2013 ja 
24 lajia 8.1.2017. 

Tässä lajit:
1. Harakka (24 yks.) 
2. Talitiainen (74 yks.) 
3. Sinitiainen (29 yks.) 
4. Urpiainen (yht. n. 300 yks., suurim-
mat parvet n. 120 yks.) Kahakatu 25A:n 
ruokinnalla ja n. 100 yks. Koivukadulla 
ruokinnalla) 
5. Kesykyyhky (6 yks. Rihlaperällä) 
6. Kanahaukka (nuori koiras, joka oli 
vähällä saada saaliiksi kesykyyhkyn 
Rihlaperällä) 
7. Kuusitiainen (1 yks. Kangaskadulla ja 
1 yks. Kahakadulla) 
8. Puukiipijä (1 yks. Kangaskadulla ja 
1+1 yks. Köyhänojalla) 
9. Punatulkku (koiras ja naaras Kangas-
kadulla ja koiras Kahakadulla) 

10. Hippiäinen (2+3 yks. Köyhänojalla) 
11. Räkättirastas (1 yks. Köyhänojalla ja 
1yks. Metsäkadulla) 
12. Varis (9 yks.) 
13. Sinisorsa (8 koirasta, 10 naarasta 
Köhniöjärven avantouimarien sulassa) 
14. Keltasirkku (3+11 yks. Permikadul-
la) 
15. Naakka (6 yks. parvi lensi yli Permi-
kadulla) 
16. Käpytikka (1 yks. Permikadulla ja 
koiras Kahakatu 25A:n ruokinnalla) 
17. Närhi (2 yks. Permikadulla) 
18. Tilhi (11+1+10 yks.) 
19. Harmaapäätikka (naaras Kahakatu 
25A:n ruokinnalla) 
20. Peippo (2 koirasta, naaras Kahakatu 
25A:n ruokinnalla) 
21. Tundraurpiainen (naaras urpiais-
parvessa Koivukadulla ruokinnalla ja 
nuori lintu urpiaisparvessa Rihlaperällä 
Reinikaisten ruokinnalla) 
22. Mustarastas (vanha koiras, 2 nuorta 
koirasta ja naaras Rihlaperällä Reini-
kaisten ruokinnalla).

Vakiolajeista ei tullut yhtään havaintoa 
korpista, hömötiaisesta, viherpeiposta 
ja pikkuvarpusesta. Nyt syys- ja talvilas-
kennoista ovat tulleet mukaan uusina 
lajeina taviokuurna (2.11 9 yks. parvi 
Rihlaperällä muuttolennossa), harmaa-
päätikka (koiras 2.11 ja naaras 6.1 Ka-
hakadulla) ja tundraurpiainen (6.1). 

Harmaapäätikka on uusi tulokas alueel-
la. Edellisenä talvena kävivät koiras 
ja naaras ruokinnalla Loukkukadulla, 
joka on reitin ulkopuolella, ja ne ovat 
pesineet ilmeisesti 2016 lähtien alueella. 
Myös Permikadulla ruokailee säännölli-
sesti harmaapäätikka, uros ja naaras. 

Reinikaisten ruokinnalla kävi hömö-
tiainen vain muutamana päivänä mar-
raskuun alussa ja 2.11 kävivät koiras- ja 
naaraspeippo sekä punarinta. Kaksi 
kuusitiaista kävi päivittäin 4.11 - 6.12.17 
välisen ajan, jonka jälkeen käyneet hy-
vin epäsäännöllisesti. 3.1 oli ruokinnal-
la yhtä aikaa 6 mustarastasta. 5.1 kävi 
naaraspeippo.

Alueelta kokonaan on kadonnut var-
punen. Viimeiset havainnot talven 
2012/2013 laskennoissa. Myös hömö-
tiainen on käynyt hyvin vähiin viime 
vuosina, ja siihen ovat syynä metsän-
hoitotoimet. Töyhtötiainen sinnittelee 
kahden reviirin voimin Köyhänojalla ja 
Kypärämäen luontopolulla, ja havainto-
ja on tullut satunnaisesti laskentoihin. 

Lintuterveisin
Hannu Laakkonen

Kypärämäen-Köhniön

talvilinnut
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Talkoolaistet kolaamassa  lunta Köhniönrannassa. Lumimies itse! Valmis linna kohoaa jopa kahden ja puolen metrin korkeuteen.

neliömetriltä arvioimme saatavan ko-
lattua lunta noin 50 kg, joka on mää-
rällisesti noin kymmenesosakuutio 
lunta lumilinnan rakenteita varten. 
Tästä päättelimme, että tarvitsemme 
lunta noin 20 x 20-metriseltä alueelta. 
Arvio osui oikeaan. 
Lunta haettiin aika kaukaakin,  tule-
van  lumilinnan sivuilta  ja ylärintees-
tä.  Ensin  kasasimme lumet, ja sitä 
seurasi vielä kasan kaivaminen ja 
muotoilu lumilinnaksi. Myös jäädytys 
onnistui pakkasilla; käytimme Köh-
niönjärven vettä lähinnä lumilinnan 
liukumäen jäädyttämiseen. Suojakeliä 
tarvittiin vain linnan viimeistelyä var-
ten. 
 
Kolmessa päivässä lumilinnan raken-
taminen oli puolivälissä. Maanantaina 
tulivat talven siihen asti kipakimmat 
pakkaset. Jäädytystyöt onnistuivat 
tiistaina, ja seuraavaksi rakennuspäi-
väksi, perjantaiksi oli luvattu suojake-
liä jo toista päivää. Lumi oli siis nuos-
kalunta, jota nostimme lumilinnan 
muurien pystysuoristamista varten 
valleille. Linnan muureista oli tavoit-
teena tulla keskimäärin puoli metriä 
paksut ja käytävistä vähintään 60 cm 

leveät. Lopuksi linnaan sahattiin lau-
dat portaiden askelmiin ja rakennet-
tiin puukaiteet varmistamaan, ettei 
linnan korkeimpien muurien päältä 
tiputa alas. Tämä tapahtui perjantaina 
ja lauantaina. Teimme neljän tunnin 
työpäiviä, ja linnan rakentaminen kes-
ti pääosin kahdelta henkilöltä viikon 
verran. Noin 50 työtuntia vastasi noin 
50 kuutiota lumilinnan lunta!
 
Lumilinna valmistui suunnitelman 
pohjalta, tosin vielä sitäkin isommak-
si. Pituutta linnalle tuli kahdeksan 
metriä ja leveyttä lähes kuusi. Kor-
keutta linnalla on jopa 2,5 metriä. Vii-
mein Tatulle tuli vielä työ muuttaa lu-
milinnan liukumäen suunta suoraksi 
kohti rantaa. Liukumäessä aiemmin 
ollut kurvi oli nimittäin osoittautunut 
ongelmalliseksi.  Nyt mäestä saattoi 
laskea suoraan kohti rantaa vaikka liu-
kurilla, pulkalla tai kelkalla, ja vauhtia 
riitti!
 
Tuntemuksia ja puheenaiheita lu-
milinnan rakennustyömaalla olivat 
mm. ”Nyt kuuma kaakao kyllä mais-
tuu”, ”Tätäkö ne sun lumityöt aina 
on, joka päivä kun lunta tulee niin 

4-8  tuntia  lumitöiden paiskomista?”, 
”Tehdään lumikolalla tällainen temp-
pu, että kola kiepsautetaan selän ta-
kaa näin, katoppa”,   ”This man is an 
expert snow builder” ja ”Uskomaton 
kokemus ja iso on työn tulos”. Lisäksi 
juttelimme kaverin ja talkooporukan 
kanssa muutakin. Tatulta sai kaakaota 
ja suklaata mukaansa se, joka halu-
si tai tarvitsi.
 
Rakentamisen aloittamisesta oli tie-
dotettu Facebookissa. Lauantaina 
meillä oli mukavasti talkooporukkaa 
auttamassa lumilinnan työmaalla. 

Kiitos kaikille avusta, ja ensi vuonna 
ehkä uudestaan!

Tatu

Kuvat: Tatu Haapamäki

Tatu Haapamäki, 22, oli suun-
nitellut  lumilinnaa Köhniön-
rantaan jo  joulukuun lopulla. 
Hän lähti rakennusvastaavaksi 
lumilinnan rakennustyömaal-
le tämän vuoden tammikuun 
lopussa ja rakensi siellä kave-
rinsa ja alueen talkooväen avul-
la  alueemme  suurimman  lumi-
linnan.
 
Pikkupakkasessa aloimme hommat 
20.1 lauantaina  aamupäivällä. Tatu 
saapui paikalle autolla kahden lumi-
kolan, kolmen lapion, rakennustar-
vikkeiden ja eväiden kanssa. Hänen 
kaverinsa Johannes oli odottamassa 
jo ennen yhdeksää Köhniöllä, ja kul-
jetimme työvälineet sekä tavarat alas 
rakennuspaikalle. Sinne suunnitte-
limme ja rajasimme aurausviitoilla 
alueen, jonka sisälle kasattaisiin yli 
40 kuutiometriä pakkautunutta lun-
ta. Kasaa kaivettaisiin ja muotoiltai-
siin sitten lumilinnaksi.
 
Lunta oli maassa  40 cm, eli  todella 
hyvin. Se  vastasi tarpeitamme suu-
ren linnan rakentamiseksi. Yhdeltä 

Köhniölle kohosi
lumilinna kyläläisten 

iloksi
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Kalenteriluukkujen kuvat: 
Sari Ikävalko, Petteri Kivimäki, 

Anna Käyhkö, Hanna Pitkänen, Juha Saltevo

Kypärämäki-Köhniö-Kortemäki

KYLÄJOULUKALENTERI
2017

Alueemme lumista joulun 2017 tuloa ilahdutti jo toisen 
kerran ikkunoihin tai talojen pihoille ilmaantuneet hienot 

joulukalenterit.

Toivomme tämän perinteen vakiintuvan alueellemme. Kaik-
kien yhteinen jouluaaton luukku oli kynttiläketju Köhniön ran-

nassa. Useat kymmenet asukkaat olivat tuoneet sinne tu ikkuja, 
kynttilöitä ja lyhtyjä tuomaan harrasta joulurauhan tunnelmaa kyläläi-
sille. Kiitokset kaikille mukana olleille!

-JS



Osallistuimme myös alueen yhteiseen 
joulukalenteriin omalla ikkunalla.

Joululoman jälkeen hanget korkeat 
nietokset kutsuivat lapsia talvisiin 
leikkeihin, ja myös hiihto- ja luis-
telukausi pääsivät käyntiin. Veturi-
puiston jää on sopivan kävelymatkan 
päässä pienemmille luistelijoille, ja 
pulkkamäessäkin saa kunnon kyytiä. 
Tutkimukset osoittavat, että myös 
varhaiskasvatuksessa lasten päivit-
täistä liikuntaa tulisi lisätä. Olemme 
lisänneet päiväkodissamme metsä-
retkien, viikoittaisten jumppavuoro-
jen ja painisalivuoron lisäksi lasten 
liikuntamahdollisuuksia myös sisäti-
loissa. Eteistilat ja käytävät toimivat 
hyvin juoksuleikeissä ja pallopeleissä, 
ja ryhmätiloihin rakentuu penkeistä 
ja patjoista vaikkapa oma ”Hoploppi”.

Eskarilaiset pääsevät tänäkin kevää-
nä osallistumaan Suomen Palloliiton 
Keski-Suomen piirin järjestämään 
Eskarifutis -tapahtumaan Hipposhal-
lissa. 

Päiväkodissa vierailee vuoden mit-
taan useampi ryhmä lähihoitajaopis-

kelijoita ohjaamassa 
liikuntaa ja käden-
töitä lapsille. Lisäksi 
lastentarhanopettaja-, 
lähihoitaja-, ja las-
tenohjaajaopiskelijat 
harjoittelevat pidem-
piä jaksoja kaikissa 
ryhmissä. Päiväkodin 
johtaja Jukka Jan-
honen vinkkaa, että 
alasta kiinnostuneet, 
työmarkkinatukeen 
oikeutetut nuoret voi-
sivat ottaa yhteyttä 
häneen harjoittelu-
paikkaa hakiessaan.

Päiväkotimme pie-
nimmät, Mustikat, 
tarvitsevat paljon ai-
kuisen läsnäoloa pit-
kin päivää, ja päiväle-
volle heidät silitellään 
hellästi uneen. Näin 
jokainen pikkuinen 

saa aikuiselta yksilöl-
listä huomiota, ja tut-

kimusten mukaan silittely kehittää 
myös aivoja ja tunnetaitoja..    

Tänä keväänä vietämme ystävänpäi-
vää ”vaihto-oppilas”-teemalla eli lap-
set voivat mennä leikkimään toiseen 
ryhmään sisaruksen tai hyvän kaverin 
kanssa. Kokoonnumme myös yhtei-
seen lauluhetkeen päiväkodin pihalla. 

Olemme luoneet oman perinteen kut-
sumalla päiväkodistamme eläkkeelle 

jääneet työntekijät ystävänpäiväkah-
ville, ja joka vuosi kutsu on saanut hy-
vän vastaanoton.

Isovanhemmat pääsevät tutustumaan 
lasten päiväkotipäivään perjantaina 
23.3.

Pääsiäiskirkko päiväkodilla on tiistai-
na 27.3.

Kuluva toimintakausi on ollut ennä-
tyksellinen eskarilaisten määrässä. 
Eskarivuosi päättyy juhlavasti eska-
ritodistusten jakoon ja juhlalounaa-
seen viereisellä palvelualojen opis-
tolla. Muitten ryhmien kevätjuhlien 
vietosta kysellään lasten ja perheitten 
toiveita.

Valoisaa kevättä päiväkodin väen 
puolesta toivottaa 

Maija-Liisa Kuusinen
Kuvat: Kypärämäen päiväkoti

Aluksi suuret kiitokset Köhniön lu-
milinnan rakentajille. Päiväkotimme 
lapset käyvät pulkkamäessä Köhniön-
järven rannalla, ja lumilinna oli heille 
mahtava yllätys. 
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Alueen
toimijoita ja
tapahtumia

Kansanjuhlaa
Kahakadun 
kentällä
Toukokuulle suunnitellaan 
kaupunginosatapahtumaa Ka-
hakadun kentälle. Idea syntyi 
Keltinmäen alueseurakunnassa 
Senegalilaisen messun 10-vuo-
tisjuhlaan liittyen. 
Juhlamessu haluttiin ulkosalle, telt-
taan. Samalla tarjoutuvat puitteet 
kaupunginosatapahtumalle lauan-
taista sunnuntaihin 19.-20.5. 2018.
Asukasyhdistys tarttui ideaan. 
Suunnittelua kehitellään nyt yh-
dessä ja mukaan etsitään erilaisia 
paikallisia toimijoita. 400 hengen 
telttaan sopii esiintymistilaa, istu-
mapaikkoja, myynti- ja tarjoilupöy-
tiä. Vielä ollaan ideointivai

heessa ja selvitellään, minkälais-
ta ohjelmaa ja tapahtumaa paikal-
le saadaan. Varmasti kiinnostusta 
syntyisi vaikkapa lasten sirkusesi-
tysten, monenlaisen musiikin, pop 
up -ravintoloiden, yhteiskunnallis-
ten keskustelujen ja miksei vaikka 
kaupunkitanssien pohjalta. 
Mutta se, mitä tullaan toteutta-
maan, riippuu nyt suunnitteluun 
mukaan tulevista. Ideoita voi ker-
toa asukasyhdistyksen hallitukselle 
ja aluekappalainen Eivor Pitkäselle 
(eivor.pitkanen@evl.fi).

Petri Lintunen

Kuulumisia
Kypärämäen 
päiväkodista
Tässä kasvaa Suomipuu, Suomipuu,
runko nousee, voimistuu, voimistuu, 
oksat lapsia, oksat lapsia, oksat lapsia 
suojaa.
Sata on oksaa, sata on juurta, sata lin-
nuille pesää, 

sata valkoista talvea, sata sinistä kesää

Vuosi 2017 päättyi kiihtyvään Suo-
mi 100- juhlintaan, ja myös Kypärä-
mäen päiväkodissa valmistauduttiin 
itsenäisyyspäivän juhlaan mm. har-
joittelemalla Soili Perkiön ja Hannele 
Huovin tekemää Suomipuu-laulua. 
Itsenäisyyspäivän aattona kokoon-
nuimme lasten ja henkilökunnan 
kesken itsenäisyyspäiväjuhlaan pre-
sidenttiparia kättelemällä. Lisäksi 
ohjelmassa oli lippukulkue, musiik-
kiluokan oppilaiden musiikkiesitys, 
juhlapuhe, yhteislauluja sekä lasten 
ajatuksia Suomesta.  

Vekarokadun
päiväkoti
täyttää 10 
vuotta

Vekarokadun päiväkotikoirat Huppe ja Taru. Kuva Anu Lapinmäki

Eskarilaisia ja Keltasirkkuja matkalla Kahakadun hiihtoladuille.

Talven riemuja. Puolukkaryhmä Veturipuiston pulkkamäessä. 
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tarjous voimassa 15.3.18 asti.

lounaslistamme löydät:
 facebook buugiravintola

buugi ravintolan ravintolapäällikkö
 jaakko iltola,

tervetuloa syömään! 

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 

Retkeilemme lähiluonnossa ja jär-
vi on meille tärkeä. Ympäri vuoden 
tutkimme kasveja ja eläimiä metsäs-
sä. Huomaamme myös, mitä roskia 
ihmisiltä on valitettavasti luontoon 
jäänyt. Polut kiemurtavat rannalla. 
Kivet ja kannot ovat hyvää harjoitte-
lua luonnon omassa liikuntasalissa.

Laskimme lapset päiväkodin vuosit-
taisesta valokuvasta ja jokaisen heis-
tä muistimme nimeltä. Kuluneina 
vuosina yhteensä sata lasta on ollut 
meillä päivähoidossa. Osa heistä oli 
meillä koko päivähoitoaikansa ennen 
eskaria.

Meillä on ollut isoja ammatillisia haa-
veita, jotka ovat toteutuneet: luon-
to- ja ympäristöpainotteinen peda-
gogiikka, lasten hyvinvointia tukeva, 
rauhallinen ilmapiiri, terve sisäilma 
sekä pysyvä ja tuttu henkilökunta. 
Joukossamme on myös osa-työkykyi-
siä kollegoita, joille tarjoamme vaki-
tuista työtä. Päiväkodissa työskentele-
vät koulutetut päiväkotikoirat Huppe 
ja Taru, ammattinaan lasten hoitotyö.

Päiväkodillamme on nyt hieman han-
kala tilanne. Kuluneena toimintakau-
tena meille ei ole löytänyt riittävän 
moni sellainen perhe, joka haluaa va-
lita pienen päiväkodin, pitkiä päivä-
hoitosuhteita, tutun ja pysyvän henki-
lökunnan, ja jonka toiveena on pieni 

lapsiryhmä. Meillä on 
isoja naapureita - Ky-
pärämäen ja Kukku-
mäen päiväkoti, mut-
ta kyllä me pyrimme 
pontevasti sopimaan 
joukkoon mukaan.

Nykyiset asiakkaamme 
arvostavat päivähoitoa, 
joka sijaitsee lähellä 
kotia tai vanhemman 
työpaikkaa. Pienillä 
päiväkodeilla on omia erityispiirteitä 
ja teemoja, jotka tuovat päivähoidon 
tarjontaan monimuotoisuutta ja va-
linnan mahdollisuuden. 
Eli hyvät perheet. Jos toiveenanne 
on pieni, turvallinen, rauhallinen ja 

monimuotoinen päiväkoti, niin läm-
pimästi tervetuloa Vekarokadun päi-
väkotiin. Aloitetaan 11.toimintavuosi 
yhdessä tulevana syksynä.

Anu Lapinmäki
Vekarokadun päiväkoti



Seuraa
kotikylän
menoja:

kyparamaki-
kohnio.fi

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

Varpukadulla asukaslehtien jaosta vastaa ammattitaidolla Miki Räsänen
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