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Kypärämäki kukkii
Viime syyskuussa Vesangantien varressa aherrettiin
tosissaan asukasyhdistyksen järjestämissä narsissien
istutustalkoissa. Tästä urakasta kirjoitin jo edellisessä
asukaslehdessä, mutta
muistin virkistämiseksi
totean, että maahan saatiin
3000 kukkasipulia. Ja nyt
Vesangantien yläpäässä on
komea, keltainen kukkameri, jota kyllä kannattaa
käydä katsomassa! Myös
kaupunginosamme sisääntuloväylien läheisyydessä
pilkottaa pieniä sinisiä kukkia, jotka ovat myös talkooväen työn tuloksia.
Vielä kerran kiitos kaikille
ahkerille istuttajille!

Kahvimatineoissa
kuunnellaan ja lauletaan myös yhdessä
Sunnuntaina 15.5. päättyi
perinteinen kahvima-

tineasarjamme tältä lukuvuodelta Nuorten soittajien konserttiin, jonka taiteilijat Päivi Arjas ja Sari Tukiainen-Määttä taas kerran
olivat valmistaneet yhdessä
nousevan soittajasukupolven kanssa. Nuoret taiteilijat, joista suurin osa oli
mukana myös vuosi sitten,
olivat kasvaneet reippaasti
pituutta, mutta vähintään
yhtä paljon muusikkoina
kuluneen vuoden aikana.
Varsinainen seniori näissä
konserteissa on 10-vuotias
sellisti Kristian Arjas, joka
oli mukana jo viidettä kertaa! Näissä kahvikonserteissa saa aina nauttia, paitsi hyvästä musiikista, erityisesti esiintymisen riemusta,
joka näistä nuorista huokuu ja tarttuu yleisöönkin.
Huhtikuun matinea koostui Leena Pyylammen ja
Sari Haapasalon esittämistä
kauniista keväisistä sävelmistä. Joukossa oli sekä
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Talvella pidettyjen pilkkikilpailujen järjestäjä Erkki Matikainen (vas.) sekä kilpailun onnellinen voittaja.
tunnettujen klassikoiden
sävellyksiä että Pyylammen
omaa tuotantoa, joka saa
teemansa suoraan elävästä
elämästä ja koskettaa siten
kuulijaansa. Yleisökin pääsi
mukaan laulamaan, mikä
on ollut muillekin viimeaikaisille matineoille tyypillistä. Enpä ihmettele, että
yhdessä laulamisen suosio
on taas kasvamassa: laulu
on mainio kanava tunteiden ilmaisemiseen, muistojen mieleen palauttamiseen
ja yhteenkuuluvuuden tunteen herättämiseen.

Asukasyhdistys järjestää perinteisen

Rantajuhlan
Köhniön rannassa keskiviikkona 18. elokuuta
2005 klo 18 alkaen. Luvassa on Marttojen järjestämää tarjoilua – makkaraa, lettuja, hilloa,
mehua, kahvia – soittoa ja laulua yhdessä sekä
hauskoja kilpailuja kaikenikäisille. Kaikki sylivauvoista senioreihin ovat tervetulleita viettämään yhteistä iltaa Köhniön uimarannalle!

Kaupunginjohtaja
kirjastovierailulla
Kevätkauden kirjastoesitelmiä pidettiin kaksi, joista
ensimmäiseen saatiin kaupunginjohtajamme Markku
Andersson kertomaan Jy1

väskylän ja omankin asuinalueemme tulevaisuuden
näkymistä. Kaikille lie selvää, etteivät kaupunkimme
tulevat vuodet näytä kovin
ruusuisilta talouden kannalta. Myös täällä Kypärämäessä elämme jälleen kerran pelonsekaisissa tunnelmissa odottaessamme kaupungin päätöksiä koulu- ja
kirjastoasioissa. Onneksemme oma koulumme
sentään säästyy lakkauttamiselta, vaikka ilman koululaisia koskettavia säästötoimia sekään ei selviä tulevina vuosina. Niin kirjastokuin koulupäätöksistäkin
voi lukea enemmän sisäsivuilta. Toinen esitelmäaiheista, seksuaaliterapeutti
Päivi Mäkisen esitys parisuhteen valttikorteista, oli
intiimistä aiheestaan huoli(Jatkuu sivulla 2)

(Jatkoa sivulta 1)

matta elävä ja huumoripitoinen, josta jokainen kuulija varmaan sai hyviä ajatuksia mukaansa. Juha Saltevo kirjoittaa tästä aiheesta tarkemmin omassa artikkelissaan.

Uusittu hallitus ja uudet haasteet
Asukasyhdistyksen vuosikokous valitsi alkaneen
kauden hallitukseen uusia
jäseniä, joten kokoonpanomme on nyt suurempi
kuin moneen vuoteen.
Edustettuna on monen
alan asiantuntemusta ja
osaamista, jota luonnollisesti käytetään mahdollisimman paljon asuinalueemme ja kaikkien asukkaiden hyväksi. Aktiivista ja
kaikkia ”kyläläisiä” palvelevaa toimintaa on tarkoitus
edelleen lisätä. Mieltämme
askarruttaa jatkuvasti esim.
kirjastokysymyksen ohella
puute kokoontumistiloista
nuorille. Olemme keskustelleet moneen otteeseen
erilaisista vaihtoehdoista
lisätäksemme nuorten viih-

tymistä täällä ja järjestääksemme heille mielekästä
tekemistä vapaa-aikoina.
Myös oman asukastilan
löytäminen on toiveissamme. Uskon, että entistä
tiiviimpi verkottuminen
alueemme muiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa
auttaa pääsemään lähemmäksi tavoitteitamme.

meitä toimimaan entistä
tomerammin kaikkien kypärämäkeläisten ja köhniöläisten iloksi ja virkistykseksi.

Rantajuhlassa tavataan…
Kesä on taas edessä ja sen
myötä toivottavasti loma ja
ansaittu lepo jokaiselle.
Muistutan vielä lopuksi
yhdistyksemme vanhasta
perinteestä, rantajuhlasta,
joka kutsuu kaikkia asukkaita viettämään yhteistä
iltaa Köhniön rantaan keskiviikkona 17. elokuuta.

Ilahduta ystävääsi
Kypärämäki-kortilla!
Maaliskuisilla kulttuuripäivillä esiteltiin taas uusi asukasyhdistyksen julkaisu:
postikorttisarja, jonka kuvat, piirustukset ja maalaukset ovat kaikki Kypärämäen ja Köhniön alueelta
ja paikallisten taiteilijoiden
tekemiä. Kannattaa siis
kävellä Eräkukkaan, ostaa
kukkien lisäksi kortteja
tutuilta kulmilta ja lähettää
niitä sukulaisten ja ystävien
iloksi. Korttien aiheet sopivat niin eri vuodenaikoihin
kuin onnitteluihin ja muistamisiinkin. Jokainen kortista yhtä hyvin kuin jäsenmaksustakin saamamme
euro on arvokas ja auttaa

Saamme tulevassa juhlassa
mukaamme Kypärämäen
Martat, jotka nyt ottavat
vastuulleen tarjoilun. Luulenpa, että niin letut, mehut kuin makkaratkin
maistuvat tuttuun tapaan
laulun, soiton ja erilaisten
kisojen lomassa! Ja se kaunis ilmahan on myös tilauksessa…
Kaikkia asukkaita tervehtien hiirenkorvien jo vihertäessä
Sini Louhivuori
asukasyhdistyksen puheenjohtaja

Valtuuston kuulumisia
Tämän kirjoituksen sisällön olisi voinut kopioida
edellisen tai sitä edellisen
vuoden Asukaslehdestä,
sillä niin samoja polkuja
näyttävät asiat etenevän
vuodesta toiseen. Kirjastokysymystä pohditaan
jälleen ja tällä kertaa ennustukseni on, että aikaisempaa suurempia muutoksia tullaan kokemaan.
Minkälaisiksi kirjastopalvelut Kypärämäessä tulevat
muotoutumaan selvinnee
kesäkuun aikana, jolloin
kirjastoverkkoselvitys val-

mistuu.
Koko kaupungin lähikirjastoverkkoon tullaan mitä
todennäköisimmin tekemään monia muutoksia.
Joillakin alueilla lähikirjaston paikkaa muutetaan
niin, että se palvelee laajempaa aluetta. Toisaalla
lähikirjaston palveluajatusta saatetaan muuttaa esimerkiksi siten, että se palvelee parhaiten tiettyä ryhmää, esimerkiksi lapsia ja
koululaisia.
Kolmannen
sektorin ylläpitämä lähikirjasto ei myöskään ole pois-

sa laskuista. Esimerkiksi
Tampereen Pispalassa on
jo vuosia toiminut yhdistyspohjainen lähikirjasto
kaupungin lopetettua alueen lähikirjaston. Kypärämäen osalta täytyy toivoa,
että mikäli kirjastopalvelut
heikkenevät niin voisimme
saada jotain palvelua paranemaan, esimerkiksi asukas- ja nuorisotila on jo
kauan ollut tarvelistallamme. Ehkä tässä tilassa voitaisiin säilyttää myös ainakin joitain kirjastopalveluita.
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Uuden päiväkodin rakentaminen on edelleen suunnitelmissa, eikä sen poistaminen investointisuunnitelmista ole ollut keskusteluissa esillä. Kaupungin
talouden syöksyessä kohti
kriisirajaa ei tietenkään ole
poissuljettu, että myös tästä suunnitelmasta jouduttaisiin yllättäen luopumaan,
kuten tehtiin Cygnaeuslukion kohdalla.
Jukka Louhivuori
Kaupunginvaltuutettu

Kuulumisia Kypärämäen koulusta
Rakentajat valtasivat Kypärämäen koulun kokonaan
viime vuoden viimeisinä
päivinä. Tällöin loputkin
oppilaat lähtivät evakkoon.
Nyt alkaa evakkolukuvuosi
lähestyä loppuaan Salmirannassa ja Kilpisellä.
Työskentely molemmissa
paikoissa on toiminut hyvin, jopa paremmin kuin
ennakkoon arvelimme!
Myllerrys Kypärämäen
koulutalon ympärillä on
ollut vinhaa. Ensimmäisen
vaiheen ensimmäinen osa
on jo valmis ja loputkin
valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä. Tarkoitus
on aloittaa koulutyö
15.8.2005 kokonaan korjatussa koulutalossa. Korjaustyö on kattanut käytännössä kaiken muun paitsi

talon rungon. Kaikki lämpöön, veteen, sähköön,
ilmastointiin ja automaatioon liittyvät asiat on rakennettu uudestaan. Samalla talon paloturvallisuus
on saatu tämän päivän tasalle. Hinnaksi näyttäisi
koko hankkeelle muodostuvan reilut 5 miljoonaa
euroa.

pärämäkeä. Meillä ne näyttäytyvät siten, että joudumme pienentyneen oppilasmäärän vuoksi siirtymään
yhdysluokkiin 3-6 luokilla.
Ensi syksynä siis koulussamme on yleisopetuksessa
kaksi aloittavaa eppuluokkaa ja yksi jatkava toppuluokka sekä kolme kappaletta 3-4 yhdysluokkia ja
kolme kappaletta 5-6 yhdysluokkia. Oppilaita yleisopetuksessa on kaikkiaan
noin 213. Harjaantumis- ja
autismiopetus jatkuu koulussamme entiseen tapaan
kolmen luokan ja 18 oppilaan voimin. Jossain yhteydessä Kypärämäkeä on
vilauteltu musiikkiluokkien
sijoituspaikkana. Ne tai
muut osoitetut lisätoiminnot mahtuvat korjattuun
rakennukseen.

Peruskorjaus tuli todella
hyvään aikaan kypärämäkeläisten kannalta. Viime
viikkoina julkisuuteen tulleet koko kaupungin kouluverkkoa koskevat suunnitelmat olisivat ilman peruskorjausta lähes varmasti
merkinneet Kypärämäen
koulun lakkauttamista.
Nämä koulumyllerrykset
eivät kuitenkaan ohita Ky-

Järjestämme syyslukukauden aikana tupaantuliaiset
korjattuun koulutaloomme. Yhdysluokkien tulon
vuoksi lykkäämme niitä
vähän myöhäisemmäksi,
jotta saadaan kaikki rutiinit
toimimaan. Tällä tietoa
lauantaiksi
19.11.
(oppilailla koulupäivä) kaavailtujen tupaantuliaisten
yhteydessä myös kaikki
kyläläiset ovat tervetulleita
tutustumaan korjattuihin
tiloihimme.
Kesäterveisin
Timo Knuuttila
rehtori
Kypärämäen koulu

Kypärämäen omat kortit
Nyt niitä saa, Erä-Kukasta ja asukasyhdistyksen hallituksen jäseniltä, 8 erilaista korttia kaikkiin
vuodenaikoihin. On kesää, syksyä, joulua, pääsiäistä ja tervehdystä tutuille ja kaupungin päättäjillekin Kypärämäestämme. 4 erilaisen kortin nipuissa 3€ nippu.

Lämmintä ja aurinkoista
kesää!

Erä-Kukka
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Erämiehenkatu 6

Kypärämäen koulun oppilas Lauri Saikkonen esittelee Kypärämäen
omia tervehdyskortteja.

p. (014) 252 635
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Uudet aallot —tiedämmekö millaisessa
puistossa leikimme?
Leikkikenttiä on viime
vuosina vähennetty niin
Kypärämäessä kuin muissakin kaupunginosissa.
Tästä on tullut yhteydenottoja näiden palvelujen järjestäjälle eli katu- ja puistoosastolle. Osin näistä johtuen, osasto tekee viherpalveluihin liittyvää ohjelmointia. Osaston ylläpitämiä viherpalveluja on kaikkiaan 16 osa-aluetta, joista
leikkipuistot ovat vain yksi
alue.
Leikkipuistojen osalta tämä
tarkastelu tarkoittaa sitä,
että ensinnäkin on käytetty
kolme eri tyyppistä nimitystä leikkipuistopalveluista, riippuen siitä mitä mikin alue on laajuudeltaan ja
sisällöltään. Katu- ja puisto-osaston vastuulla ovat
ensinnäkin perhepuistot
(=toiminnalliset kokonaisuudet), joita kaupungissa
onkin jo useampia. Perhe-

puistot sisältävät ”vauvasta
-vaariin” toimintoja monipuolisesti ja ovat alueina
laajoja. Näissä saattaa lisäksi olla myös muiden hallintokuntien järjestämiä toimintoja, kuten päivähoitoa
tai esim. urheilukenttä.

siä kuin varsinaisia leikkipuistoja, joten olemme
jatkossa käyttäneet niistä
nimitystä oleskelupuisto.
Oleskelupuisto terminä
kuvaa paremmin alueen
käyttöä ja sisältöä
Itse ohjelmointiin liittyvä
selvitystyö on käynnistetty
nimitysten täsmentämisen
jälkeen. Olemme selvittäneet kaikkia niitä tekijöitä,
jotka sijoitteluun voivat
vaikuttaa. Ensimmäisenä
on tarkasteltu väestön nykytilaa ja väestöennustetta.
Lähinnä siis leikki-ikäisten
määrää kullakin alueella ja
ennustetta tulevaisuudesta.
Leikki-ikäisten määrän
muutos ei lähimmän kymmenen vuoden aikana kuitenkaan katsota olevan
kuin maksimissaan noin 20
henkilöä suuraluetta kohden.

Perhepuistojen lisäksi on
nk. Korttelileikkipuistoja.
Perhepuiston leikkipuistoosion voi hyvin rinnastaa
näihin. Korttelileikkialueet
ovat pinta-alaltaan pienempiä ja sisältävät siis yleensä
vain leikkipuistotoiminnan
tai hyvin pienen pelialueen.
Varuste taso on kohtuullisen suuri.
Edellisten lisäksi on vielä
pienpuistoja, jotka ovat
varustetasoltaan hyvin mitättömiä. Lähinnä vain jokin jousiväline tai vastaava.
Näitä pienpuistoja ei luonnollisesti kosketa sama
määrä turvallisuusmääräyk-

Katu- ja puisto-osasto on
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Kaupunginjohtaja Andersson kirjastossa.
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lisäksi usean vuoden ajan
katu- ja puistofoorumien
yhteydessä teettänyt kyselyjä palveluiden merkityksestä ja kuntalaisten tyytyväisyydestä palveluihin.
Lisäksi kaupunki on mukana Efektian 37 kuntaa koskevassa ulkoista palvelukykyä mittaavassa tutkimuksessa. Näiden kyselyiden
tulokset ovat käytettävissämme viimeiseltä viiden
vuoden ajalta.
Olemme myös selvittäneet
tämän hetkisten perhepäivähoitajien käyttämät puistot. Huhtasuon alueella
teetettiin lisäksi suuntaa
antavana nk. sosiotooppi
kysely, eli kysyttiin ihmisten viheralueisiin liittämiä
sosiaalisia- ja kulttuurisia
arvoja.
Näiden jälkeen on tutkittu
kaavatilanne. Uusien kaavojen yhteydessä laaditaan
aina maisema-, viheryleistai lähiympäristösuunnitelma, jossa aina kuullaan
sidosryhmät ja tutkitaan
paitsi maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä
kauneimpien viheralueiden
säästäminen, myös mitoitusperusteet viherpalveluiden järjestämiseen.
Kaikkia viheralueilla toimijoita ohjaavan viheraluejärjestelmän tavoitteena on
tehty myös alueiden käyttöluokitus koko kaupunkia
koskien. Keskustelu käyttöluokituksesta eri hallintokuntien osalta on vielä käymättä. Olemme myös tutkineet rakentamattomat
kaavavaraukset ja niiden
antamat mahdollisuudet.
Joillakin alueilla mm. AH
tontti (=yhteispiha-alue)

saattaa korvata palveluiden
järjestämistarpeen muuten.
Leikkipuistojen tulee edellisten tekijöiden lisäksi
täyttää tavoitettavuus ja
turvallisuus kriteerit. Asuntoalueiden vapaa-alueiden
mitoitus ohjeistus on vuodelta 1975 ja sitä on eri
kunnat soveltaneet mahdollisuuksien mukaan.
Turvallisten yhteyksien
tulee toteutua kevyenliikenteenväylän verkoston
myötä. Myös saaste, melu,
jätehuolto, lammikot, jyrkänteet, suunnitteluvirheet
jne. voivat olla turvallisuudelle kyseenalaisia tekijöitä.
Katu- ja puisto-osasto toimintaa ohjaa lainsäädäntö
eli tuoteturvallisuuslaki,
joka koskettaa kaikkia valvottuja kuluttajapalveluita.
Laki käyttää työkalunaan
eurooppalaisia standardeja
ja ohjaa mm. turva-alueita,
turva-alustoja ja yleensäkin
vahinkojen estämistä leikkialueilla. Lainsäädännön
toteutumista valvoo ympäristölautakunta. Toimintaa

ohjaa myös katu- ja puistoosaston resurssit. Eli niin
investointien kuin ylläpidonkin rahoitus ja sitä
kautta mahdollisuudet toimia.

sa päivätoiminnassa.
Kaikille katu- ja puistoosaston hallinnoimille leikkipuistoille on tehty kuntokartoitus vuonna 1997 ja
2002. Tämän lisäksi sitä on
vuositasolla aina päivitetty.
Puistoja valvotaan myös
päivittäisten ja viikoittaisten puhtaanapitokierrosten
yhteydessä sekä varta vasten välineiden tarkastuksella kuukausittain. Edellä
mainittujen tekijöiden selvittäminen ei käy ihan käden käänteessä. Jo pelkästään kaikkien sidosryhmien
kuuleminen vie oman aikansa. Esitystä tulevasta
verkosta on tarpeen tutkia
joka kantilta mahdollisimman tarkkaan, että päästäisiin nimenomaan kaikkia

Paitsi katu- ja puistoosasto, kaupungissa rinnasteisiksi luokiteltavia palveluja järjestää myös tilapalvelu; koulujen piha-alueet,
päiväkotien pihat sekä liikuntapalvelukeskus liikuntapuistoineen ja kenttineen. Tätä koko kaupungin palveluverkostoa on
myös tutkittu. Palveluverkostossa tutkitaan myös
mahdollinen keskinäinen
korvaavuus.
Toisiaan tukevia palveluita
ovat myös mm. Mannerheimin lastensuojeluliiton
päivätoiminta meidän puistoissamme sekä sosiaali- ja
terveyspalveluiden päivähoitotoiminta. Eli paitsi
perhepäivähoitajat ja heidän käyttämänsä puistot,
myös nk. puistorakennukset meidän perhepuistoissamme toimivat aktiivises-

jyväskyläläisiä tasapuolisesti palvelevaan, riittävään,
toimivaan ja turvalliseen
verkostoon.
Esitys on näillä näkymillä
valmistumassa ja käsitellään alkukesästä kaupunkisuunnittelulautakuntaan.
Esitys asetetaan myös julkisesti nähtäville ja asiasta
tiedotetaan kaupungin normaalikäytännöin paikallisessa lehdessä kuulutuksella.
Leena Rapo
rakennuttajahortonomi
katu- ja puisto-osasto
Jyväskylän kaupunki

Kaukolämpö etenee Köhniöllä
Syksyllä aloitetut kaukolämpötyöt ovat Köhniöllä
edenneet hyvin ja laajentuneetkin alkuperäisistä
suunnitelmista. Erämiehenkadulta on verkosto
laajentunut Luttoskadulle
ja edelleen Permikadulle ja
Loukkukadulle. Köhniönkadun loppupää valmistuu
heinäkuussa ja Köhniönkadulle on runkoverkko tullut myös Luttoskadun päähän numeroiden 38 – 60
sekä Salokadun päähän
numeroiden 7 – 21 alueelle.

Jyväskylän Energia on kiitettävästi jakanut tietoa
kaukolämmöstä ja sen edut
alkavat varmasti olla kaikkien tiedossa. Yksittäisen
talon kohdalla taloudellisuus, helppous, siisteys ja
vapautuneet tilat ovat johtaneet myönteiseen ratkaisuun investoinnin kalleudesta huolimatta. Koko
asuinalueemme kannalta
on ilmanlaadun parantumisella ja puhtauden lisääntymisellä suuri merkitys, nokiset hanget vähenevät?
Kaukolämmön tuloa odo-

teltiin useita vuosia ja asiassa oli monta vaihetta.
Nyt ovat monien toivomukset toteutuneet ja liittyminen on tapahtunut.
Kiinteistöjen välillä on
edelleen suuria eroja liittymisen suhteen. Lämmitysjärjestelmiä on hiljakkoin
uusittu tai käytössä on sähkölämmitys. Liittyminen ei
myöskään vielä ole mahdollista koko Köhniön
alueella. Kehitys kuitenkin
etenee oikeaan suuntaan ja
liittymiä tulee koko ajan
lisää, nyt niitä on Köhniön
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alueella jo useita kymmeniä. Tulevaisuuden suunnitelmat tähtäävät siihen, että
kaikilla kiinteistöillä on
mahdollisuus liittyä kaukolämpöön.
Kaukolämpöön liittyminen
on helppoa. Kun asia on
ajankohtainen, ota yhteys
Jyväskylän Energian lämpöpalveluun ja asia lähtee
toteutumaan. Lisätietoja
kaukolämpöasioista antaa
Satu Varstala, puh 624 178
tai 050 465 7165. (LNi)
Lasse Nirhamo

JYPIN KAUSIKORTTIMYYNTI 2005-2006 ON ALKANUT!
Varaa oma aitiopaikkasi Hippokselle
JYPin toimistolta, puh. (014) 449 7407.
KAUSIKORTTIEN HINNAT
Seisomakatsomo
200 € (sis. fanikaulaliinan)
Istumakatsomo
A1, A4, B1, B4 ensimmäinen rivi ja neljä reunimmaista penkkiriviä 300 €
A1, A4, B1, B4 muut katsomon osat 420 €
A2, A3, B2, B3 480 €
A2, A3, B2, B3 klubikatsomo (pehmustettu penkki, P-paikka) 600 €
C2, C3, C4 Hurrikaanikatsomo (pehmustettu penkki, P-paikka) 550 €
JYP, Voionmaankatu 15, 40700 Jyväskylä, puh. (014) 449 7407, fax (014)
449 7419, www.jypht.fi
Toimisto avoinna arkisin klo 11-16.
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Kylätaiteilijan testamentti
Pesti on päättynyt. Kolmatta vuotta tuli kylätaiteiltua. Jotain tuli tehtyä, jotain jäi tekemättä. Piti
eräänlainen testamentti
kirjoittaa kuluneesta kaudesta, mutta toisaalta –
eipä taida vielä olla sen
aika. Vaikka varsinainen
määräaikainen työpaikka
jäikin taakse, samoja asioiden parissa tässä on puuhasteltu freelance -pohjalta
sen jälkeenkin. Ja tästä

eteenkinpäin, toivottavasti
ainakin.
Eli jatkan asustamista
Köhniön rauhassa, asukasyhdistyksen sihteerinä
toimin edelleenkin, ja teatterikuvioissa pyörin välillä
vähän liikaakin. Tekstiä
syntyy yön tunteina eri tarkoituksiin, ja jalkapalloilukin on yhä kuvioissa mukana – näillä kampurajaloilla
tosin vain erään lähikunnan tyttöjoukkueen val-

mentajana.
Pari kiitoksen sanaa lienee
paikallaan. Ensinnäkin tietysti alueen asukasyhdistykselle, joka tekee omalta
osaltaan arvokasta työtä
tarjoamalla eri taiteenlajien
edustajille työtilaisuuksia.
Seurakunnalle sen tarjoamista tiloista, jotka ovat
mahdollistaneet teatterin
tekemisen. Ja viimeisenä,
joskaan ei missään tapauksessa vähäisimpänä: kiitok-

set kaikille niille, jotka ovat
olleet mukana itse teatteria
tekemisessä. Toivottavasti
edes joku on joitain positiivisia kokemuksiakin itselleen saanut.
Että tällaista testamenttia.
Lasse Savola, kylätaiteilija,
evp.

SEKSI
Ylitalon ukko loi meidät ihmiseksi
Aatamin ensimmäiseksi
mieheksi miehiseksi
ja Eevan toiseksi
ihanaksi naiseksi
ja heidän välilleen tuli seksi.
Se on havaittu tarpeelliseksi
mekin on saatu se ilmaiseksi.
Joskus se on muuttunut maksulliseksi
joskus jopa luotolliseksi
mutta silloin se on tullut rikolliseksi.
Monet se tekee iloiseksi
toiset jopa totiseksi
kuutamoiloina haaveelliseksi
kesäisin joskus metsäiseksi
ja silloin tulee helposti pihkaiseksi.
Joillekin käypi iltaseksi
sen jälkeen tulee uniseksi
ja itsensä tuntee tyytyväiseksi.
Joskus se saattaa jäädä aamuiseksi
jolloin on vaara että menee nyhjäämiseksi
tai siirtyy peräti huomiseksi.
Nuoret se tekee onnelliseksi
joskus aivan hysteeriseksi
vanhetessa voi mennä silittelemiseksi
tai peräti muistelemiseksi
joskus vain kuvien katselemiseksi.
Jos huomaa itsensä yksinäiseksi
vetää se mielen murheellisesi.
Tämä loru on tehty tilapäiseksi
eikä ole tarkoitettu haitalliseksi,
vaan meidän kaikkien viihtymiseksi
niin ihmeellinen on seksi

Vapun kynnykselle 28.04. pieni joukko kypärämäkeläisiä (9 henkeä) kuuli erikoissairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti Päivi Mäkisen mielenkiintoisen esityksen seksuaalisuudesta parisuhteen voimavarana. Poissaolleille ohessa
mietittäväksi miesten ja naisten aivojen eroja ja kevääseenkin sopiva runo. Luento oli kevään viimeinen asukasyhdistyksen ja kirjaston yhteisessä
luentosarjassa.
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Liity Kypärämäki-Köhniön asukasyhdistyksen jäseneksi! Jäsenmaksu vuodelta 2005 10€/talous, 5€/opiskelijat
ja eläkeläiset. Tilinumero: SAMPO
800014-1307294
ASUKASYHDISTYKSEN TOIMIKUNTA 2004–2005
Kari Kettunen
Sini Louhivuori , pj.
Erkki Matikainen
Antero Mikonranta
Arja Mönkkönen
Juha Saltevo
Lasse Savola, siht.
Simo Suoja
Arja Toivanen, tal.hoit.
Terhi Tuukkanen

Keihäsmiehenkatu 3,
Koivukatu 4 ,
Saihokatu 4, as. 61
Koivukatu 19,
Rihlaperä 1,
Permikatu 15,
Saihokatu 4,
Kahakatu 17,
Loukkukatu 43 C,
Köhniönkatu 19,

254 609
253 286

624 652
050-523 7723

3100 607
242 786
241 512
050-352 1058
0400-546 190
243 141
244 491

624 297

Lehden taitto: Arttu Peltonen
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040-508 2653
050-325 6475
040-501 1731

