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Edellisessä asukasyhdistyk-
sen lehdessä joulun alla lu-
pasin, että seuraavilla kult-
tuuripäivillä tulisimme jul-
kaisemaan kuvakirjan Ky-
pärämäestä ja sen väestä. 
Niin tapahtuikin ja ensim-
mäinen kappale saatiin 
ojentaa juhlallisesti kirjailija 
Harri Tapperille, joka oli 
kutsuttu esitelmöimään 
kirjoittamisen voimasta 
kirjastolle viime maalis-
kuussa. Juha Saltevo ker-
too sisäsivuilla tarkemmin 
tästä viime talven voiman-
ponnistuksesta, jonka poh-
jalta kirjan pieni, mutta ak-
tiivinen toimituskunta, Ju-
ha Saltevo, Arja Seppälä ja 
allekirjoittanut, sai kirjan 

julkaisukuntoon lu-
paamassaan aikatau-
lussa. Kuvakirjaan on 
kerätty kuvia alueem-
me asukkaista ja hei-
dän elämästään eri 
vuosikymmeninä tääl-
lä. Kuvien valinta ei 
ollut helppoa, tarjolla 
kun oli runsaasti laa-
dukasta kuvamateriaa-
lia varsinkin parin vuoden 
takaisen kylätaiteilijamme, 
valokuvaaja Kari ”Hoppa” 
Haapa-ahon sekä Juha Sal-
tevon kokoelmista. Annan 
suuren arvon myös pitkäai-
kaisen kypärämäkeläisen, 
Erkki Roinilan käyttööm-
me luovuttamille korkeata-
soisille valokuville men-

neiltä vuosi-
kymmeniltä. 
Kuvakirjan 
myynti on 
ollut vilkas-
ta niin Erä-
kukan kuin 
myös Kypä-
r ä m ä e n 
koulun ah-
kerien 4. 
luokkalais-
tenkin toi-
mesta. Nyt 
koululaiset 
ovat kesälai-
t u m i l l a , 
mutta kirjan 
kuten asu-

kasyhdistyksen aiempien-
kin julkaisujen myynti jat-
kuu Eräkukassa, mikä näin 
hyvänä lahjavinkkinä ker-
rottakoon. Pahoittelen 
muutamaa nimivirhettä, 
jotka julkaisuun on pääs-
syt; korjaamme tiedot, mi-
käli myynti edellyttää jat-
kossa toisen painoksen jul-
kaisemisen. Kiitän lämpi-
mästi ahkeraa toimikun-
taamme, Erkki Roinilaa, 
Jyväskylän kaupunkia sekä 
kaikkia niitä tahoja, jotka 
ovat tukeneet hankettam-
me taloudellisesti. 
 
Asukasyhdistyksen nyt 
päättyneen talvikauden oh-
jelmaan kuului jälleen run-
saasti kulttuuritarjontaa, 
joka pyrittiin järjestämään 
mahdollisimman mo-
nenikäisiä asukkaitamme 
kiinnostavaksi. Kirjas-
toesitelmiä pidettiin kevät-
kaudella kaksi ja molem-
missa oli ilahduttavan pal-

jon osallistujia niin kuunte-
lemassa kuin keskustele-
massakin. Kevään kolme 
kahvimatineaa olivat kaikki 
erityyppisiä, mutta kaikki 
keräsivät kirkkosaliimme 
runsaasti musiikinystäviä. 
Viimeisin pidettiin 23.5. 
perinteisenä nuorten soit-
tajien konserttina, jossa 
nuoret harrastajat pääsivät 
näyttämään leijonankyn-
tensä musiikin saralla.  Sel-
lonsoitonopettaja Päivi Ar-
jas ja Jyväskylä Sinfonian 
viulisti Sari Tukiainen-
Määttä olivat muutamien 
aktiivisten vanhempien 
kanssa koonneet nuoren 
esiintyjäkaartin soittamaan 
sekä yksin että yhdessä. 
Täällä asuu runsaasti nuo-
ria soittajia ja esiin onkin 
tullut ajatus perustaa sään-
nöllisesti kokoontuva ja 
harjoitteleva jousiorkesteri 
Kypärämäkeen. Asukasyh-

(Jatkuu sivulla 2) 

Kuvakirja kertoo... Köhniön rantajuhla 2004 
 
järjestetään tiistaina 10. elokuuta klo 18 alkaen 
Köhniön uimarannalla. Ohjelmassa mm. yh-
teislaulua, haitarin- ja viulunsoittoa, kilpailuja 
lapsille, muurinpohjalettuja, mehua ja muita 
herkkuja. Aurinkoinen ilmakin on tilattu. Ter-
vetuloa mukaan nuoret ja vanhat! 
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(Jatkoa sivulta 1) 

distys olisi valmis tuke-
maan tämänkaltaista har-
rastustoimintaa, esiintymis-
tilaisuuksia nimittäin löy-
tyisi em. konserttien lisäksi 
monenlaisissa asukastapah-
tumissa, seurakunnassa se-
kä koulun tilaisuuksissa. 
Saapa nähdä, saammeko 
kuulla vastaisuudessa Ky-
pärämäen nuorten sin-
fonikkojen soiton raikuvan 
kulttuuripäivillä, kirkkom-
me 50-vuotisjuhlaviikolla 
tai vaikkapa rantajuhlissa 
Köhniön rannassa! 
 
Asukasyhdistys piti vuosi-
kokouksensa helmikuussa 
ja jatkaa nyt toimintaansa 
hieman uudistetussa halli-
tuskokoonpanossa. Tuo-
reen toimikunnan koostu-
mus ja yhteystiedot ovat 
tämän lehden takasivulla. 
Mukava oli todeta, että 
vuosikokoukseen oli tullut 
huomattavasti enemmän 
kypärämäkeläisiä ja köh-
niöläisiä kuin muutamana 
edellisenä vuonna. Monet 
merkit viittaavat siihen, et-
tä kiinnostus yhteisten asi-
oiden hoitoon ja viihtyisän 
asuinympäristön rakenta-
miseen on lisääntymässä. 
Aktiiviset ihmiset voivat 
yhdessä todellakin vaikut-
taa myös kaupungin päät-
täjiin ja päätöksiin. Tämä 
on huomattu mm. silloin, 
kun kirjaston, koulun tai 
oman kirkon asemaa on 
uhattu säästötoimilla. Juk-
ka Louhivuoren pitämää 

kirjastoesitelmää kansalais-
vaikuttamisesta huhtikuus-
sa oli tullut kuuntelemaan 
ja asiasta keskustelemaan 
runsas joukko aktiivisia 
asukkaita. Ne, joilla ei ollut 
mahdollisuutta osallistua 
tuohon kirjastoiltaan, saa-
vat aiheesta tiivistetyn 
koosteen tässä lehdessä.  
 
Viimekeväisen jäsenkeruu-
kampanjan onnistuminen 
yli odotusten antoi potkua 
asukasyhdistyksen toimin-
taan ja osoitti sekin, että 
kaupunginosamme asuk-
kaat seuraavat toimintoja 
täällä ja haluavat osallistua. 
Tämän lehden mukana jae-
taan jäsenmaksukaavakkeet 
tälle vuodelle ja toivonkin, 
että mahdollisimman moni 
laittaa kortensa kekoon 
maksamalla jäsenmaksun-
sa, joka ei ole muuttunut 
viimevuotisesta. Muistutan 
myös siitä, että otamme 
hyvin mielellämme vastaan 
toiveita ja tarpeita asukkail-
ta esimerkiksi kirjaston pa-
lautelaatikon välityksellä. 
Kaikesta päätellen kaupun-
gin kulttuuripäättäjät ar-
vostavat toimintaamme, 
koska saamamme kaupun-
gin toiminta-avustus oli 
suurempi kuin millään 
muulla asukasyhdistyksellä 
Jyväskylässä. Kulttuuritoi-
mi valitsi myös Kypärämä-
en-Köhniön asukasyhdis-
tyksen valtakunnalliseen 
Vuoden adsukasyhdistys –
kilpailuun.  
 
Tulevalla kaudella haluam-

me panostaa entistä enem-
män yhteistyöhön alueem-
me eri toimijoiden kanssa. 
KTY eli Kypärämäen työ-
väenyhdistys suunnittelee 
mittavia rakennusuudistuk-
sia omistamaansa kirjasto-
taloon, josta päiväkoti 
muuttanee uuteen raken-
nukseen lähivuosina. 
Olemme alustavasti jo 
neuvotelleetkin asukastilo-
jen saamisesta KTY:n kiin-
teistöstä, johon se suunnit-
telee myös nuorisotiloja. 
Nuoriso tarvitsisikin kipe-
ästi omat kokoontumistilat 
täältä ja asukasyhdistys te-
kee parhaansa edesauttaak-
seen niiden saamista. Ku-
ten aiemmin mainitsin, 
täällä on runsaasti musiik-
kiväkeä ja –elämää, joka 
tulee entisestään vilkastu-
maan, mikäli KTY perus-
taa tänne puhallinorkeste-
rin. Tämä on myös tullut 
esille epävirallisissa keskus-
teluissa KTY:n kanssa.  
 
Kypärämäen kirkko, Jyväs-
kylän vanhin aluekirkko, 
täyttää kunnioitettavat 50 
vuotta ensi vuoden tammi-
kuussa. Olen asukasyhdis-
tyksen edustajana mukana 
työryhmässä, joka suunnit-
telee juhlaviikkoa tammi-
helmikuun vaihteeseen 
kirkkotoiminnan kunniak-
si. Tarkoituksemme on jär-
jestää jokaiselle jotakin, 
musiikkia, näyttelyitä, lii-
kuntaa ja luonnollisesti 
juhlajumalanpalveluksen 
sunnuntaina 30. tammi-
kuuta 2005. Työn alla on 

myös kirkkomme historiik-
ki ja sen on määrä valmis-
tua juhlaviikkoon mennes-
sä. Muistoja, niin sanallisia, 
kirjallisia kuin kuvallisiakin, 
ottaa mielellään vastaan 
yhteyshenkilömme ja oma 
pappimme Harri Romar. 
Kirjoitan tarkemmin juhla-
viikon ohjelmasta seuraa-
vassa joululehdessämme.  
 
Kylätaiteilijanamme on 
aloittanut nyt toista toimi-
kauttaan teatteritaiteilija 
Lasse Savola. Hänen mai-
nio talvinäytelmänsä sai 
hymyn huulille kulttuuri-
päivien luistelutapahtumas-
sa maaliskuussa. Lasse pie-
ni, mutta tasokas teatteri-
ryhmä on nyt kesätauolla, 
mutta Lasse jatkaa työtään 
täällä vetämällä palloker-
hon kaikille liikuntaa ja toi-
mintaa kaipaaville koululai-
sille. Lehden sisäsivuilta 
saa yksityiskohtaisempaa 
tietoa tästä kerhosta. Ke-
sään Kypärämäessä ja 
Köhniöllä kuuluu luonnol-
lisesti myös elokuun ranta-
juhla, jota vietetään tällä 
kertaa tiistai-iltana 10. elo-
kuuta. Toivon, että saam-
me rantajuhlassa nauttia 
kauniista kesäillasta Köhni-
ön rannassa runsaslukui-
sesti. Olkoon nyt alkanut 
kesä kaikille alueemme 
asukkaille kaunis ja ren-
touttava! 
 
Sini Louhivuori 
Asukasyhdistyksen 
puheenjohtaja 
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Koulun peruskorjaus alkaa 
kesäkuun toisella viikolla 
purkutöillä koulurakennuk-
sessa myös kaivinkoneet 
tulevat kaivamaan salaojia 
ja viemäreitä koulun tontil-
le. Työt jatkuvat yhtä soit-
toa heinäkuun 2005 lop-
puun asti. Koululla uusi-
taan lämpö-, vesi- ja vie-
märiputket sekä sähköt ja 
ilmavaihto. Samalla palo-
luokitusta parannetaan. 
Hintaa tälle peruskorjauk-
selle tulee reilut 4 miljoo-
naa euroa.  
 
Koko koulu ei mene työn 
alle yhdellä kertaa. Ensin 
tehdään Köhniön puoleiset 
osat ja pieni sali/
ruokalasiipi. Vanhan kou-
lun korkeassa osassa käy-
vät 1-3 luokat koulua koko 
syksyn ja vielä tammikuun. 
Sen jälkeen he siirtyvä en-
siksi remontoituihin tiloi-
hin ja vanhan koulun kor-
kea osa puolestaan tulee 
korjausten  kohteeksi. Au-
tismi-  ja harjaantumisluo-
kat siirtyvä joulun jälkeen 
evakkoon Salmirantaan. 4-
6 luokat ovat koko luku-
vuoden 2004-05 evakossa 
Kilpisen koulun tiloissa.  
 
Evakon aikana 4-6 luokan 
oppilaat kulkevat jalkaisin 
ja pyörällä normaalia 
enemmän Kypärämäen ja 
Kilpisen väliä ajoittain jopa 
keskellä päivää. Toivoisin-
kin autoilijoita erityistä va-
rovaisuutta, jotta vältyttäi-
siin onnettomuuksilta. Ny-
kyiset alhaisemmat nope-
usrajoitukset alueellamme 
auttavat varmasti tässä, 
kunhan me kaikki vain 
muistaisimme noudattaa 
niitä!   
 
Koulun remontti oli ratkai-
seva tekijä, kun opetusvi-

rastossa mietittiin eppu-
luokkien sijoittelua. Korte-
pohjan ja meidän kouluille 
oli lupa perustaa yhteensä 
4 eppuluokkaa. Ne voitiin 
sijoittaa näihin kahteen 
kouluun joko molempiin 
kaksi tai sitten niin, että 
meille yksi ja Kortepohjaan 
kolme. Kummatkin ratkai-
sut vaativat noin 10 oppi-
laan "pakkosiirtoa" koulus-
ta toiseen. Ratkaisujen pa-
remmuutta vertailtiin mo-
nilla eri mittareilla. Vaihto-
ehtojen välille ei saatu eroa 
siirtyvien määrän suhteen, 
koulumatkan, sisaruussuh-
teiden ym. välillä. Kumpi-
kin koulu luonnollisesti 
halusi pitää omat oppilaan-
sa. Näin ratkaisevaksi teki-
jäksi nousi se, että remon-
tin keskelle ei haluttu tuo-
da lapsia vieraalta alueelta. 
 
Oppilaiden vanhemmat 
reagoivat voimakkaasti siir-
toja vastaan. Etunenässä 
oli tietysti siirtyvien van-
hemmat. Myös vanhem-
painneuvosto osallistui ad-
ressin luovuttamiseen ope-
tuslautakunnalle. Päätös 
kuitenkin pysyi. Tällä het-
kellä koulumme eppuluo-
kassa on 26 oppilasta. 
K a h d e n  o p p i l a a n 
"pakkosiirto" on voitu pur-
kaa. Lääninhallitukseen on 
valitettu kahden muun op-
pilaan osalta. Valitukset 
ratkaistaan kesän aikana, 
jolloin voidaan lopullisesti 
laittaa piste tälle prosessil-
le. Opiksi otettavaa tietysti 
kertyy niin allekirjoittaneel-
le kuin koko opetustoimel-
lekin.  
 
Valitettavasti luulen, ettei 
jatkossakaan selvitä ilman 
tiukkaa ohjausta opetus-
ryhmien perustamisessa. 
Nyt ei kuitenkaan pidä teh-

dä hätäisiä johtopäätöksiä, 
että aina oppilaat joutuvat 
Kortemäestä ja Kypärämä-
en pohjoiskolkalta  Korte-
pohjaan. Luulen nimittäin, 
että jatkossa virta vie toi-
sinpäin?? Opetusviraston 
näkemysten mukaan Kypä-
rämäen koulua ei kannata 
korjata yksisarjaiseksi kou-
luksi. Peruskorjaus on kui-
tenkin totta eli jatkossakin 
koulu on alueemme kes-
keisiä palveluita.  
 
Näin jälkikäteen voisi tie-
tenkin viisastella, että jos 
kaikki tänä vuonna tällä 
alueella koulunsa aloittavat 
olisivat valinneet lähikau-
pan eli Kypärämäen kou-

lun ei olisi jouduttu koko 
kurimukseen. Mutta kuten 
kauppojenkin kohdalla tie-
dämme, tämän päivän ih-
miset tekevät erilaisia rat-
kaisuja ja ne ovat aina oi-
keita ja  hyviä heidän omal-
ta kannaltaan katsoen. 
 
Elokuussa 2005 palaamme 
kaikki taas yhteen täysin 
remontoituun Kypärämäen 
kouluun. Sitten järjestäm-
me avoimet ovet koko ky-
lälle! 
 
 
Timo Knuuttila 
rehtori  

Koulu remonttiin — osa oppilaista evakkoon Kilpiseen 

Kaikki lapset palloile-
maan! 
 
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys järjestää ke-
säkaudella kaikille lapsille tarkoitetun palloilupäi-
vän. Kokoonnumme joka kesätiistai kello 15.00 
Kahakadun kentän kaukaloon pelailemaan jalka-
palloa ja kaikkea muutakin, mitä nyt kenenkin mie-
leen sattuu juolahtamaan. Tarkoituksena ei luon-
nollisestikaan ole huippu-urheilu, vaan liikunnalli-
nen yhdessäolo ja hauskanpito. Siispä kaikki tytöt 
ja pojat ilman ikärajaa - ja tietysti vanhemmat 
mahdollisuuksien mukaan - paikalle. 
 
Ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 15.6., 
josta jatkamme viikoittain aina elokuun alkuun as-
ti, mikäli innokkaita palloilijoita riittää. 
 
Terveisin 
Lasse Savola 
touhutiistaivastaava 
050 - 352 1058 
 
Ps. sadekelin sattuessa emme ehkä kokoonnu kas-
telemaan itseämme - siitä voipi saada vilustumis-
taudin... 
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Kypärämäen ja Köhniön 
asukkaat tunnetaan Jyväs-
kylässä aktiivisina ja itseään 
koskevien asioiden suhteen 
valppaina.  Ehkä meille on 
siirtynyt Kypärämäen ja 
Köhniön uudisraivaajien 
määrätietoisuus, rohkeus ja 
sitkeys.  Yhä uudestaan 
alueemme asukkaat ovat 
joutuneet tilanteeseen, jos-
sa meille tärkeitä asioita 
ollaan lakkauttamassa tai 
tekemässä jotain muuta 
alueemme kehityksen kan-
nalta mielestämme vahin-
gollista.  Toisinaan on esi-
tetty Kypärämäen koulun, 
neuvolan ja hammashoito-
lan lakkauttamista, musiik-
kiluokkien lopettamista, 
päiväkodin, kirjaston lak-
kauttamista, urheilukentti-
en talvihoidon lopettamis-
ta, Köhniön taustan ja ran-
ta-alueitten kaavoitusta, 
kirkon myymistä jne. 
 
Osa uhkakuvista on toteu-
tunut, vaikka näiden kaik-
kien lakkautus- tai lope-

tusuhan alaisten asioiden 
eteen asukkaat ovat teh-
neet hartiavoimin työtä, 
jottei pahin toteutuisi.  Vä-
lillä vaikuttamiskeinot eivät 
ole riittäneet, vaan uhkaku-
vat ovat toteutuneet 
(musiikkiluokat lakkautet-
tiin, neuvola suljettiin, 
hammashoitola siirrettiin 
Kyllönmäelle jne.) tai toi-
vomamme asia ei ole eden-
nyt (asukastalo, nuorten 
tilat).  Onneksi vielä use-
ammin on käynyt niin, että 
asukkaita on kuultu ja 
olemme saaneet pitää niin 
koulun, päiväkodin, kirjas-
ton, Kahakadun kentän 
luistinradan ja paljon muu-
ta.  Vaikuttaminen ei aina 
tarkoita jonkin uhkakuvan 
torjumista, vaan toisinaan 
olemme saaneet toteutu-
maan uusia asukkaita pal-
velevia asioita.  Mainitta-
koon esimerkkinä Kahaka-
dun kentän uusi rakennus 
ja kiertoliittymä ja muita 
liikenneturvallisuutta pa-
rantavia järjestelyjä.  Erityi-

sen tärkeänä pidän koulun 
peruskorjausta ja uuden 
päiväkodin rakentamispää-
töstä.  Nämä ratkaisut hei-
jastuvat myönteisesti mo-
nien vuosien päähän – tus-
kinpa koulun sulkemisesta 
tai päiväkodin lakkauttami-
sesta vähään aikaan edes 
keskustellaan. 
 
Uhkakuvia ja ongelmia 
edelleen riittää, kuten tä-
män kevään koulukeskus-
telu osoitti.  Opetustoimen 
säästöt heijastuivat Kypä-
rämäen kouluun niin, että 
osa Kypärämäen lapsista 
joutuu aloittamaan koulun-
käynnin Kortepohjan kou-
lussa, jolloin koulumatka 
pitenee ja seurauksena on 
myös muita perheiden kan-
nalta harmillisia asioita.   
 
Mitkä ovat sitten ne kei-
not, joita Kypärämäen ja 
Köhniön asukas voi käyt-
tää halutessaan vaikuttaa 
asioihin?  Keinoja on mo-
nia ja osa niistä helposti 

toteutettavissa.  Kerron 
seuraavassa eri vaikutta-
miskeinoista.  Toivottavas-
ti näistä neuvoista on joil-
lekin teistä apua. 
 
Perinteinen ja edelleen yksi 
tärkeimmistä vaikuttami-
sen keinoista on äänestä-
minen.  Tässä suhteessa 
Kypärämäen ja Köhniön 
väki on toiminutkin esi-
merkillisesti.  Äänestyspro-
sentti oli myös viime vaa-
leissa kaupungin korkein!  
Toivottavasti näin on 
myös seuraavissa kunnal-
lisvaaleissa. 
 
Vaikuttamisen kannalta 
ydinkysymys on, että asuk-
kaat seuraavat aktiivisesti 
kaupungin päätöksiä ja val-
misteilla olevia asioita.  
Kaupungilla on velvolli-
suus tiedottaa asukkaita 
koskevista asioista etukä-
teen, mutta aktiivisella asi-
oiden seuraamisella on tär-
keä merkitys.  Helpoin ta-
pa lienee Jyväskylän kau-

Kuinka voit vaikuttaa päätöksiin

11.-14. maaliskuuta Kypä-
rämäen ja Köhniön väelle 
tarjottiin runsain mitoin 
kulttuuria asukasyhdistyk-
sen nyt seitsemättä kertaa 
järjestämillä kulttuuripäivil-
lä. Tällä tapahtumalla meil-
lä on ollut alusta asti toi-
veena tavoittaa mahdolli-
simman moni alueen asu-
kas ”ikään, säätyyn tai su-
kupuoleen katsomatta”. 
On ollut ilahduttavaa huo-
mata, että tapahtuma jo 
tiedetään ja tunnetaan tääl-

lä. Tilaisuudet, jotka paria 
poikkeusta lukuunottamat-
ta ovat maksuttomia,  vetä-
vät hyvin niin nuoria kuin 
vanhempiakin asukkaita 
kuulemaan, toimimaan ja 
osallistumaan. Arviomme 
mukaan kulttuuripäiville 
osallistui tänä vuonna noin 
550 henkeä, mikä kyllä an-
taa aiheen tyytyväisyyteen.   
 
Leena Pyylampi lauloi ja 
laulatti koululaisia Suuret 
seikkailijat –esityksellään 

torstaina, perjantaina taas 
laulettiin senioriväen kans-
sa sairaskodilla haitariduo 
Veikko Ruuhilahden ja 
Toivo Vihisen sekä allekir-
joittaneen viulun säestyk-
sellä. Itse olen kokenut nä-
mä sairaskodin lauluhetket 
hyvin hienoina ja herkkinä 
tilaisuuksina. Yhteislaulua 
suunnattiin myös nuorille 
perjantai-iltana kirkolla. 
Nuori pappimme Harri 
Romar osoitti musikaalisen 
lahjakkuutensa tarttumalla 

kitaraan 16-vuotiaan Eeva 
Louhivuoren säestäessä 
pianolla nuoren seurakun-
nan veisuja. Myös tällaisia 
yhteis- ja toivelaulutilai-
suuksia tarvitaan: samalla 
kun ne puhuttelevat sekä 
kauniilla musiikilla että 
tekstillä, ne rauhoittavat 
mieltä ja kasvattavat yhteis-
henkeä.  
 
Lauantai oli sitten vilkkain 
kulttuuripäivä: päivä tarjosi 
kuvataidetta, kirjallisuutta, 

Muistelua maaliskuisilta kulttuuripäiviltä 
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pungin tiedotuslehden seu-
raaminen tai internet-
sivujen tutkiminen (www.
jyvaskyla.fi).  Internetin 
kautta on mahdollista lä-
hettää viestejä valmistele-
ville virkamiehille ja ottaa 
näin suoraan kantaa val-
mistelutyöhön.  Erityisen 
tärkeä palvelu on kunnal-
lisaloite-sivu, jossa jokai-
nen kuntalainen voi käydä 
tekemässä esimerkiksi 
omaa asuinaluetta koskevia 
esityksiä.  Jyväskylän kau-
punki käsittelee jokaisen 
aloitteen ja maaliskuussa 
valtuutetuille kerrotaan, 
millä tavoin aloitteet ovat 
edistyneet. Kunnallisaloit-
teen voi tehdä osoitteessa 
w w w . j k l . f i / h a l l i n t o /
kunta l a i s a lo i t e . sh tml .  
Luonnollisesti aloitteen voi 
tehdä myös kirjallisesti, mi-
käli internetin käyttö ei ole 
tuttua.  Aloite lähetetään 
o s o i t t e e s e e n 
Kaupungintalon kirjaamo, 
Jyväskylän kaupunki PL 
193, 40101 Jyväskylä. 

 
Vähemmän tunnettu kun-
talain kohta on se, jossa 
todetaan että kaupunki/
kunta voi avustaa asukkaita 
vaihtoehtoisten esitysten 
valmistelussa antamalla esi-
merkiksi tiloja, laitteita ja 
tietoja asukkaiden käyt-
töön. 
 
Kypärämäen asukkaat ovat 
käyttäneet myös monia pe-
rinteisiä vaikuttamisen kei-
noja, kuten nimilistojen 
keräämistä, mielipidekirjoi-
tusten kirjoittamista ja jopa 
mielenosoituksia.  Käsityk-
seni on, että nämä kaikki 
ovat hyödyllisiä ja hyviä 
vaikuttamisen keinoja, 
mutta kenties kaikkein te-
hokkain tapa on olla suo-
raan yhteydessä virkamie-
hiin ja valtuutettuihin.  Eri-
tyisesti valtuustoryhmien ja 
kunnallisjärjestöjen pu-
heenjohtajilla, kaupungin-
hallituksen ja eri lautakun-
tien jäsenillä on monia 
mahdollisuuksia vaikuttaa 

asioiden etenemiseen.  Tie-
tenkin myös oman alueen 
valtuutettuihin kannattaa 
olla yhteydessä.  Internetis-
tä on saatavissa kaikkien 
edellä mainittujen yhteys-
tiedot.  Tärkeätä on, että 
asioihin puututaan jo val-
misteluvaiheessa.  Mikäli 
asioita on ehditty valmis-
tella jo pitkälle, on niihin 
entistä vaikeampi päästä 
vaikuttamaan.          
 
Asukasyhdistys on yksi tär-
keimmistä vaikuttajista alu-
eemme kehitykseen.  Tässä 
mielessä on ollut hienoa, 
että niin moni Kypärämä-
en ja Köhniön asukas on 
liittynyt asukasyhdistyksen 
jäseneksi ja näin paranta-
nut yhdistyksen toiminta-
mahdollisuuksia. Asu-
kasyhdistyksen keskeinen 
tehtävä on tuoda tämän 
alueen asukkaiden ääni 
kuuluviin kaupungin hal-
linnossa.  Asukasyhdistys 
onkin ottanut monella ta-
valla kantaa alueemme ke-

hittämistä koskeviin kysy-
myksiin.  Esimerkiksi kaa-
voitusta koskevissa asioissa 
asukasyhdistys on järjestä-
nyt yhdessä kaupungin 
edustajien kanssa kuule-
mistilaisuuksia, joissa asuk-
kaat voivat suoraan kertoa 
näkemyksiään asioita val-
misteleville virkamiehille. 
 
Mikäli haluat lisää tietoa 
vaikuttamisen keinoista, 
käy tutustumassa Kuntalii-
ton internet-sivuihin.  Siel-
lä on Vallakas-niminen si-
vusto, jossa annetaan käy-
tännön opastusta kuntalai-
sen vaikuttamisen keinois-
ta (http://www.kunnat.
net/). 
 
 
Jukka Louhivuori 

liikuntaa ja jatsia. Alueel-
lamme asuva valtakunnalli-
sestikin tunnettu kuvatai-
teilija Ulla Virta avasi tai-
denäyttelynsä kirjastossa 
iltapäivällä ja välittömästi 
sen jälkeen julkistettiin ku-
vakirjamme Kypärämäki ja 
sen väki kuvina. Kirjasto 
oli täynnä kuvataiteesta ja 
kuvakirjasta kiinnostuneita, 
joista osa ostikin oman 
kappaleensa saman tien. 
Myös Jyväskylän paikallis-
television toimittajat olivat 
paikalla. Luistelun merkeis-
sä liikuttiin alkuillasta Ka-
hakadun kentällä. Jää oli 
lämpimän sään takia melko 

huonossa kunnossa, mutta 
musiikki soi ja makkara 
maistui. Innokkaimmat 
musiikinystävät saivat vielä 
illalla nauttia perinteisistä 
tupajatseista KTY:n tilois-
sa. Kun ajattelen tupajat-
seissa vuosien varrella 
esiintyneitä nuoria muusi-
koita, täytyy todeta, että 
täältä on ponnistanut jatsin 
taivaalle monia Kypärämä-
en kasvatteja yltäen mone-
na vuonna jopa Pohjois-
maiden mestareiksi. Sun-
nuntaiaamu sai kolmisen-
kymmentä rohkeaa liik-
keelle Köhniön rantaan 
nauttimaan aamiaisesta 

rannalla ja kylmästä kylvys-
tä Köhniössä. Sunnuntai-
ilta keräsi jälleen kirkolle 
väkeä, tällä kertaa erityises-
ti lapsia ja lapsiperheitä las-
ten iltakirkkoon. Olen ilol-
la seurannut aktiivisuuden 
lisääntymistä ja vaikutuksia 
kirkkotoiminnassa täällä, 
mm. pyhäkoulun paluu oh-
jelmaan on ollut todella 
tervetullutta ja suosionsa 
perusteella osoittanut sel-
västi tarpeellisuutensa. 
 
Kulttuuripäivien ajankohta 
on vakiintunut maaliskuun 
puolivälin viikonloppuun. 
Ensi vuonna todennäköi-

nen ajankohta on 10.-13. 
maaliskuuta. Siitä kerro-
taan sitten tarkemmin seu-
raavassa joululehdessäm-
me.  
 
 
Kulttuuriterveisin 
 
Sini Louhivuori 
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Meitä Kypärämäkeläisiä on 
nykyisin 3228. Meitä on 
nuoria ja vanhoja. On me-
tallimiehiä, autonasentajia, 
putkimiehiä, muurareita ja 
rakennusmiehiä, sairaan-
hoitajia, opettajia, lääkärei-
tä, juristeja, yliopiston pro-
fessoreita, muusikoita ja 
kuvataiteilijoita, arkkitehte-
ja, työttömiä, eläkeläisiä. 
Hoidamme puutarhoja, 
teemme polttopuita, kor-
jaamme talojamme, raken-
namme uutta, pelaamme 
palloa, kävelemme sauvo-
jen kanssa ja ilman, ulkoi-
lutamme koiriamme , uim-
me omassa avannossam-
me, kuuntelemme kirkko-
konsertteja ja elävää jatsia, 
käymme koulua, loikoilem-
me Köhniön hiekkarannal-
la , skeittaamme, luistelem-
me, juhlimme, elämme ja 
kuolemme 
. 
Meistä valmistui Kypärä-
mäen kulttuuripäivillä 
13.3.2004 julkistettu kirja, 
jonka julkaisijana on asu-
kasyhdistys. Kirjan kokosi 
työryhmä Sini Louhivuori, 
Arja Seppälä ja Juha Salte-
vo vanhoista jo historialli-
sista kuvista sekä vuoden 
2001-2002 kyläkuvaajam-
me Ari "Hoppa" Haapa-
ahon otoksista ja allekir-
joittaneen sekä muiden 

asukkaiden omista näppäi-
lyistä. 
 
Kirjan alkuun muokkasim-
me vuonna 1999 valmistu-
neesta FM Janne Haikarin 
kirjoittamasta alueemme 
historiikista tiivistelmän. 
Alkuosaa täydentävät hie-
nosti Erkki Roinilalta käyt-
töön saamamme Köhniön 
rakennusvaiheen mustaval-
koiset kuvat. 
 
Puheenjohtajamme Sini 
Louhivuori (o.s. Väisänen) 
muistelee elävästi 1960-

luvun perheensä elämää 
Salokadulla. Samalle aukea-
malle on kotialbumista kai-
vettu 12 kuvaa Väisäsen 
perheen elämästä. 
 
Hopan kuvista saimme 
käyttöömme vain kirjaston 
näyttelyssä olleet tietoko-
neella tehdyt "vedokset", 
joista toiset olivat varsin 
suurirakeisia, mikä näkyy 
muutamien kuvien paina-
tuksessa. Myös kuvauspai-
kat ja ihmisten nimet puut-
tuivat. Pyrimme löytämään 
kaikkien kuvattujen nimet 

ja osoitteet, jotta kirjanku-
vissa olevat ihmiset jäisivät 
paremmin elämään. 
 
Pyysimme vanhoja ja uu-
dempiakin ihmiskuvia pa-
riinkin kertaan ihmisiltä, 
mutta saimme niitä valitet-
tavan vähän. Kypärämäen 
koulun oppilaat ikuistin 
syyskuussa 2003 koulun 
pihalla. Historiajaksossa on 
vertailtavana saman koulun 
oppilaat koulun valmistu-
misvuonna 1949. Ajatukse-
na oli saada kaikki Saiho-
katu 4.n asukkaat samaan 
kuvaan talonsa edustalle. 
Talossa asuva sihteerimme 
Lasse Savola järjesteli asiaa 
ja sai kasaan vain 6 kuvaan 
halukasta. Kiitokset kaikille 
heille viitseliäisyydestä ja 
Veera Palomäelle hienosta 
hevoskastanjastaan. 
 
Asukasyhdistyksen tapah-
tumista mm. rantajuhlista 
ja Kypärämäen kulttuuri-
päivistä on useampia ih-
miskuvia samoin Kypärä-
mäen-Köhniön (60v) ja 
Työväenyhdistyksen (50v) 
yhteisestä Arjen juhlasta 
lokakuussa 2000. 
 
Permikadun juhla ja arki 
sekä Koivukadun elämää 
on tallentunut kirjaan. Liik-
kumisen ilo näkyy Kahaka-

Kypärämäki ja sen väki kuvina 

KUVA: SIRKE SALTEVO 

Kirjailija Harri Tapper on saanut ensimmäisen uunituoreen Ky-
pärämäki ja sen Väki kirjan kirjastolla 4.3.Vieressä myhäilevät 
Sini Louhivuori ja Juha Saltevo. 
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dun uuden kopin edustan 
palloilijoista ja voittoisan 
Real Madridin pelaajien 
innokkaista ilmeistä. Pip-
purikin on päässyt ulkoi-
luttamaan uunituoretta isää 
Ville Alenia. 
 
Kirjan etuaukeamalla on 
alueemme kartat Jyväsky-
län kaupungiksi tulovuo-
delta 1837 ja vuodelta 1923 
ennen asutusta, vain juna-
rata kulkee Köhniön ran-
nalla. Taka-aukeamalla on 
virastokartta vuodelta 1951 
ja uunituore (2004) alu-
eemme kartta, jonka saim-
me kaupungilta käyttööm-
me. 
 
Kirjaa on painettu Lieves-
tuoreella ER-painossa 600 
kappaletta. Ensimmäinen 
kappale annettiin kirjailija 
Harri Tapperille painosta 
tulopäivänä 4.3 kiitokseksi 
Harrin pitämästä kirjas-
t o e s i t e l m ä s t ä ä n 
"Tarinoinnin voima". Ilok-
semme Harri arvosteli po-
sitiivisesti kirjamme Keski-
suomalaisessa sen ilmesty-
mispäivänä 13.3. 
 
Kirjan myynnissä on kun-
nostautunut Kypärämäen 
koulun opettaja Jaana Pal-
veen luokka 4 B, jonka op-
pilaat ovat myyneet noin 
150 kirjaa. Muutamat ovat 
saaneet kaupaksi yli 20 kir-
jaa mm. Ira Tervonen. 

Näin on karttunut luokan 
kassa oman taskun lisäksi. 
Kirjaa on saatavilla 20 € 
hintaan Erä-Kukasta ja 
hallituksen jäseniltä. Ylei-
sessä kirjakauppamyynnis-
sä se ei ole. 
 
Ilman Jyväskylän kaupun-
gin avustusta ja paikallisia 

julkaisemista tukeneita yri-
tyksiä ja yhteisöjä emme 
olisi pystyneet tätä meistä 
kertovaa kirjaa tekemään. 
Lämpimät kiitokset kaikil-
le. 
 
Toivon, että kirja löytää 
tiensä mahdollisimman 
moneen käteen. Entisetkin 

kypärämäkeläiset varmasti 
ilahtuvat kirjasta. Pitäkää 
kiirettä, koska kirjaa on jäl-
jellä vain noin 300 kappa-
letta. 
 
Juha Saltevo 

KUVA: SIRKE SALTEVO 

Julkistamistilaisuudessa 13.3. kirjastolla 
saimme antaa alueemme pitkäaikaiselle vai-
kuttajalle Erkki Roinilalle kirjan kiitoksek-
si työstään alueemme hyväksi ja kirjaan saa-
duista historiallisista kuvista. Tapahtumaa 
todistavat vasemmalta Sini Louhivuori, histo-
riikin tekijä Janne Haikari ja Juha Saltevo. 
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