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Talvea ja joulua odotellessa
Talvea on odoteltu pitkään
ja hartaasti pimenevän
syksyn
keskellä.
Ensimmäinen adventti
saikin mielen ilahtumaan,
kun maa sai lumipeitteen
tuoden valoa ja joulun
odotuksen
tuntua
mukanaan. Pian koittaa taas
juhlan aika vuoden
kallistuessa kohti loppuaan,
jolloin tulee myös mietittyä
menneen
vuoden
tapahtumia ja suunnattua
katsetta tulevaan vuoteen.

Miten käy päiväkodin
ja kirjaston?
Kaupungin talousongelmat

j a
a n k a r a t
säästösuunnitelmat ovat taas
kerran varjostaneet
Kypärämäen-Köhniön
tulevaisuutta erityisesti
k i r j a s t o j a
päivähoitopalveluiden
osalta. Voi vain ihmetellä
esimerkiksi päiväkodin
lakkauttamissuunnitelmien
perusteita alueellamme,
jossa lapsiperheiden määrä
on kasvussa. Taistelutahtoa
ja aktiivisuutta on onneksi
löytynyt näiden palveluiden
k ä y t t äji st ä, mi kä o n
tuottanut ainakin erävoiton.
Uhka
päiväkodin
menettämisestä näyttää
aikakin toistaiseksi olevan

ohi.
Kirjaston kohtalosta on
väännetty kättä rankemmin
kuin ehkä koskaan
aikaisemmin. Kaupungin
viime kesänä valmistuneessa
kirjastoverkkoselvityksessä
Kypärämäen kirjasto oli jo
pois pyyhitty ja useiden
virkamiesten ja kaupungin
luottohenkilöiden mielessä
asia oli ”päätetty”, vaikka
lopullinen valta näin
suurissa asioissa kuuluu
kaupunginvaltuustolle.
Tuntui oikeasti hyvältä
kuulla, että suurin osa
meidän kaupunkilaisten
valitsemista valtuutetuista
oli viime kokouksessaan

l ä h i ki r j a s t oje n
lakkauttamista vastaan,
joten kaupunginhallituksen
esityksestä poistettiin kohta
kahden lähikirjaston
lakkauttamisesta.
Kirjastopalveluita on jonkin
verran supistettava
vastaisuudessa, mutta ei
toimintoja lopettamalla,
vaan etsimällä alueellisia
yhteistyömahdollisuuksia.
K a u p u n g i n
kulttuurilautakunnalla on jo
vireillä mielenkiintoisia
suunnitelmia, yhtenä niistä
yhdistää joillakin alueilla
kirjastopalvelut asukas- ja
nuorisotoimintaan
yhteistyössä kolmannen
sektorin kanssa.

Vuoden varrella
tapahtunutta

Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys toivottaa lukijoilleen hyvää joulua!
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Asukasyhdistys on toiminut
vuoden
kuluessa
perinteiseen tapaan
j ä r j e s t ä m ä l l ä
kirjastoesitelmiä, kirkon
kahvimatineoita, keväiset
kulttuuripäivät
ja
rantajuhlan Köhniön
uimarannassa.
IX
kulttuuripäiviä vietetään ensi
vuoden maaliskuussa, 9.12.3. ja ainakin Könkkölän
iltamat järjestetään
uudelleen viimekeväisten
iltamien tuoman hyvän
palautteen
vuoksi.
Kypärämäestä löytyy myös
(Jatkuu sivulla 2)

(Jatkoa sivulta 1)

kirjailijoita: Riitta Jalonen,
joka esitteli tuotantoaan
kirj asto esit el mäsarj assa
syksyllä, on lähtöisin
Salokadulta. Hänelle
lähikirjastomme on ollut
äärettömän tärkeä jo
lapsuudessa. Riitta Jalosen
kirjoista ja suhteesta
kirjastoomme voi lukea Juha
Saltevon kirjoituksessa.
Mainittakoon, että
kaupunginosamme
kirjailijamainetta kasvatti
myös Kypärätien varrella
asuvan koululaisen, Ayla
Kocabiykin upea menestys
Napero-Finlandiassa: Ayla
palkittiin kunniakirjalla
sadullaan Lelukaupan kettu.
Parhaimmat onnittelut
nuorelle kirjailijalle tästä
hienosta saavutuksesta!
Kypärämäen ja Köhniön
liikennejärjestelyt ovat
kohentuneet huomattavasti
vuoden aikana. Plussakioskin ja Loukkukadun
seutu on nyt saatu
viihtyisäksi ja aiempaa
turvallisemmaksi pientenkin
koululaisten kulkea.
Yh distyksemme su uri

vilkkaan julkaisubuumin
jälkeen. Kuvakirjaa on
myyty edelleen hyvin,
historiikin toinen painos
alkaa olla loppu ja Cd-romlevytkin ovat jo vähissä.
Kypärämäki-korttisarjaa sen
sijaan on vielä runsaasti
myynnissä, mikä olkoon
vinkkinä joulutervehdyksiä
lähettäville näin joulun alla.
Korteista löytyy myös
jouluaiheinen talvimaisema.
Eräkukka hoitaa edelleen
tuotteittemme myyntiä,
mutta myös meiltä
toimikunnan jäseniltä kirjoja
ja kortteja löytyy.
Tutustuimme syyslomalla
perheemme
kanssa
Fiskarsin
hienoon
ruukkialueeseen.
Pyöräretkellä läheisen järven
tuntumassa osuimme
Fiskarin kylän yhteiselle
rantajuhlapaikalle ja uljaalle,
talkoilla
tehdylle
rantasaunalle. Rantaan oli
rakennettu tanssilava, joka
toimii kesäisin julkisena
tanssipaikkana ja kokoaa
etenkin juhan nuksena
suuren joukon kyläläisiä
yhteisen kesäillan viettoon.

infotaulu sai entistä
näkyvämmän paikan
Plussan vierestä. Tällä sekä
uusien infotaulujen
pystyttämisellä olemme
halunneet parantaa
t i e d o n k u l k u a
tapahtumistamme.
Tiedotusta tulee lisäämään
myös valmisteilla oleva
kotisivumme, joka on
tarkoitus
avata
vuodenvaihteen tienoilla.
Kypärämäen kouluremontti
on saatu valmiiksi ja
evakossa olleet koululaiset ja
henkilöunta ovat voineet
palata uusittuun ja upeaan
koulutaloonsa. Koulu vietti
näkyvästi vihkiäisiä
uusituissa tiloissaan
muutama viikko sitten.
Toivottavasti niin oppilaat
kuin henkilökuntakin nyt
viihtyvät
uudessa
opinahjossaan.

Uusia tuulia ja
suunnitelmia
Julkaisujen
saralla
yhdistyksemme on pitänyt
taukovuotta edellisvuosien

Mielessämme välähti, miten
hyvin tällainen lava sopisi
myös Köhniön rantaan
kyläpihlajamme vieressä
olevalle tasanteelle!
Asukasyhdistyksen
hallituskin innostui asiasta ja
so vimme,
et tä
mahdollisuuksia pienen
k a t e t u n
l a v a n
rakentamiseksi aletaan
selvittää. Talkooväkeä
rakentamiseen uskon
löytyvän, jos kaupunki
antaisi esimerkiksi
rakennustarpeet. Näin
asukasyhdistyksemme
vanhin kulttuuritapahtuma,
Köhniön rantajuhla saisi
uuden ohjelmanumeron,
kun kylän väki pääsisi
yhteislaulujen lisäksi
tanssimaan elokuun illassa.
Pelimanneja ja tanssittajia
kyllä löytyisi täältä
t a i t e i l i j o i d e n
kaupunginosasta muitakin
kesätansseja säestämään!
Kesäisistä unelmista tätä
kirjoittaessani ja kaunista
talvimaisemaa katsellessani
ajatus siirtyy alkaneeseen
jouluaikaan ja tulevaan
lomaan. Olkoon se kaikille

Kirjailija Riitta Jalonen Kypärämäen kirjastovieraana
Oman kylämme kirjailija,
nykyisin Hämeenlinnassa
asuva, Riitta Jalonen oli
Aleksis Kiven päivänä
10.10. kertomassa meille
k i r j o i s t a a n j a o ma n
Kypärämäen kirjastomme
merkityksestä
kirjailijaksi
kehittymisessä.
"Kypärämäen sivukirjaston
ulkopuolella Aura evästi
Jyriä:sinne mennään hiljaa,
vaka vana, pit ää ol la
tosissaan, kulkea hyllyjen
välejä, lukea kirjojen
selkämyksestä kirjan nimi ja
kirjailijan nimi, miettiä mitä
kirja pitää sisällään, onko se
minua varten, otanko sen
vai tuon toisen vai otanko

molemmat. Jyri oli ollut
samanlainen: kirjastossa ei
metelöity, siellä oltiin
tarkkaavaisia, vahdittiin
kirjoja niin että varmasti ei
mitään tärkeää jäänyt
lukematta, että sai sen
viimeisen joka puuttui
jostakin sarjasta, ja kun oli
sen saanut käteensä, oli
kummallisen onnellinen olo,
niin kuin olisi jo edeltäpäin
täyttynyt jostakin jota ei
ymmärtänyt." Näin Riitta
kirjoitti kirjassaan Taudinsyy
(1996) muistellen oman
lähikirjastonsa merkitystä
1960-luvun
alussa
Kypärämäen koulua
käyvänä Riitta Ahona.Sen

aikainen kirjastonhoitaja oli
havainnut Riitan käyvän
ahkerasti lainaamassa kirjoja
ja pyysi häntä osallistumaan
todennäköisesti ainoana
osanottajana kirjaston
järjestämään
kirja-arvostelukilpailuun vuonna 1967.
Tuleva kirjailija palkittiin
Eino Leinon Helkavirsillä,
joiden runoista 13-vuotias
tyttö ei vielä ymmärtänyt
m i t ä ä n .
Palkintotilaisuudessa
kirjaston takahuoneessa ei
ollut muita läsnä.
Kirjastonhoitajan puhe oli
lapsen mielestä pitkä, mutta
va i k ut t i s i ih e n, e tt ä
ensimmäiset Riitan
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kirjoitukset olivat runoja.
Vuonna 1990 hän kirjoitti
Enkeliyöt nimisen kirjan,
joka
käännettiin
skandinaavisille kielille ja
saksaksi. Kirja sai Topeliuspalkinnon vuonna 1992.
Teos kertoo nuoresta
tytöstä vaikeassa elämän
tilanteessa. Hänelle tapahtuu
paljon, mutta tapahtumat
eivät näy ulos toisille
ihmisille.
Lähikirjasto pitäisi perustaa
niille alueille Riitan mielestä
missä sitä ei vielä ole.
Huonoa, lyhytnäköistä
politiikkaa on lopettaa
pienen säästön nimissä
olemassa olevia kirjastoja.

Kirjasto luo yhteisöllisyyttä,
siinä on oman paikan tuntu.
Kirjaston kautta avautui
uusi maailma, johon piti
joka päivä koulun jälkeen
päästä, hän muistelee.
"Kaikilla ei ole kirjoja
kotona eikä kirjojen
ostaminen ole aina edes
taloudellinen kysymys.
Varakkaatkaan vanhemmat
eivät aina ymmärrä kirjojen
merkitystä
lapsen
ke hit y kselle. Ki rjojen

maailma on hidas, se kulkee
samassa tahdissa kuin
ihmisen mieli. Lapsen
psyyken ja kehityksen
kannalta kirjojen hidas
maailma etenee lapselle
sopivalla rytmillä."
Toistaiseksi, kiitos
kulttuurilautakunnan ja
keskusteluun osallistuneiden
aktiivisten ihmisten, myös
Riitta Jalosen, sitkeyden ,
lähikirjastomme
loppua
nykyisessä muodossaan ei

ole sinetöity, joten toivoa
on. Käyttäkää kirjastoa
mahdollisimman paljon, sillä
se on merkki päättäjille,
mitä mieltä olemme.
Illan lopuksi kirjailija luki
muistojaan Köhniön
rannasta, kirjastaan
Taudinsyy.
"Aura näytti Jyväskylästä
Jyrille Köhniön uimarannan.
He kävelivät kilometrin
matkan Auran kotoa
hiekkarannalle. Aura kertoi,

että tästä järvimaisemasta
on häneen uponnut jotakin,
hän kertoi hiekkalinnoista,
joita tehtiin lähelle veden
rajaa, ja kuopista, ,jotka
kaivettiin niin syviksi, että
vesi tuli vastaan,
hiekkahaudoista joiden
sisällä oli viileää ja märkää ja
hän kertoi uimakoulusta ja
siitä, kun ensimmäisen
kerran uskalsi hypätä
laiturilta jalat edellä ja miltä
tuntui nousta pintaan ja

Uusi avantouintikausi on alkanut —Köhniölläkin
Lokakuun kolmantena
sunnuntaina (16.10)
vietettiin eri puolilla Suomea
” t u l e v a n
avantouintikauden” virallista
avauspäivää.
Päivän
n i m e ä m i n e n
avantouintikauden
avauspäiväksi tapahtui
Suomen Avantouintiliitto
ry:n hallituksessa viime
vuonna.
Jyväskylän
K ö h n i ö j ä r v e n
avantouintipaikka avattiin
vähin äänin syyskuun
loppupuolella. Köhniö on
eräs paikallisen Jyväskylän
seudun avantouimarit ry:n
uintipaikoista.
Itse olen harrastanut
avantouintia vasta vuodesta
1998 alkaen, jolloin käväisin
Kiilopään avannossa pienen

”vedonlyönnin” jälkeen.
Ennen uintia olin hiihtänyt
JyTon huru-ukkojen
porukoissa 70 km ja
nauttinut maittavan
poronkäristysaterian.
Uinnin ikuisti kamerallaan
veteraanihiihtäjä Markku
Kettula,
joten
dokumenttikin on tallella.
Mikä sitten avantouinnissa
viehättää? Kysymys on
hyvä, koska Jyväskylässäkin
on lähes 1.500 uimaria, joilla
jokaisella on omat
perustelunsa. Parasta on
monen mielestä ns. itsensä
voittaminen. Mentyäsi
kerran – menet toisenkin
kerran ja sen jälkeen
voidaan asiaa perustella jo
paremmin.
Tunnettua on, että

ava n t o uin t i vah vi sta a
ihmisen elimistöä, jolloin
vastustuskyky erilaisille
taudeille paranee.
Uinti
aktivoi myös sympaattista
hermostoa, jolloin
stressinsietokyky kasvaa.
Vapautuuhan avantouinnin
yhteydessä elimistöön
stressihormoneja mm.
kortisonia ja adrenaliinia.
Nautinto on myös
kylmänsietokyvyn
paraneminen.
Huomaat
ettei pakkasellakaan
”oikeasti palele” niin kuin
ennen. Avantouinnin avulla
voit myös tasapainottaa
sympaattisen hermoston
toimintaa. Tällöin elimistösi
kestää rasituksia paremmin.
Huomaat olevasi kunnossa,
vaikket kuntoilekaan
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säännöllisesti.
Avannossa käynti on myös
– varsinkin saunan kera –
sosiaalinen tapahtuma, jossa
maallisilla titteleillä ei ole
merkitystä. Kukaan ei ole
”herra tai narri”, vaan
supisuomalainen
avantouinnin harrastaja.
Uimarin mieliala on usein
korkealla,
johtuen
psyykkisten voimavarojen
vahvistumisesta. Kaikkeen
ylläkerrottuun yllät,
käymällä säännöllisesti
avannossa.
Puhun
kokemuksesta.
Kauko Tuupainen
puheenjohtaja
Suomen Avantouintiliitto ry
JK.

Lähempiä

tietoja

Kioski keskellä kylää
Köhniön Plussa palvellut
alueemme asukkaita jo lähes
neljännesvuosisadan ajan.
Ensi maaliskuussa tulee
kuluneeksi kymmenen
vuotta siitä, kun ikänsä
kaupan alalla työskennellyt
laukaalaislähtöinen EevaMarja Penttinen siirtyi
yrittäjäksi alueemme
maamerkkinä toimivaan
Köhniön Plussaan.
Aiemmin kioskiyrittäjänä oli
toiminut Kirsi Roiha vajaan
15 vuoden ajan.
Tällä hetkellä Eeva työllistää
kioskissa itsensä lisäksi 1,5
henkilöä: Pynnösen Markon
kokopäiväisenä
ja
Pohjalaisen Jonnan osaaikaisena. Myyjävaihtuvuus
on koko toiminnan ajan
ollut hyvin vähäistä – entiset
osa-aikaiset ovat siirtyneet
muille paikkakunnille tai
saaneet opintonsa valmiiksi.
Pitkäaikaiset työsuhteet ovat
mahdollistaneet sen, että
asiakkaat on opittu
tuntemaan, ja heille on voitu
taata mahdollisimman
henkilökohtaista palvelua.
Suurin muutos Eevan
aikana on ollut aiemmin
varastomyymälänä
toimineen
osan
muut t a mi n e n ka h vi o pelikäyttöön. Kaikenlainen
pelaaminen onkin tällä
hetkellä Plussan toimintaa
ylläpitävä voima. Lottoa,
veikkausta, totoa, pitkävetoa
– kaikenikäisten pelaajien
toimesta. Naisten suosiossa
on varsinkin Keno. Kioski
k u u l u u k i n
porukkaveikkauksessa
omassa sarjassaan Suomen
kärkijoukkoon.
Pelaamisen jälkeen suurin
tuoteryhmä on täysi-ikäisille
tarkoitettujen nestemäisten
tuotteiden myynti. jonka
v i i m e a i k a i s e e n
pienenemiseen
on
vaikuttanut markettien
jatkuvat tarjouskampanjat.
M ut t a kun kysyn tää
kuitenkin tuotteista on

riittävästi,
täytyy myös
tarjonnan olla
tarpeeksi
laajaa.
Plussan muita
tuoteryhmiä
o v a t
monenlaiset
makeiset,

Eevan ja Jonnan asiantuntevaa palvelua - asioimisvuorossa
pienuudesta, mutta nykyään
asiakkaat ovat jo siihen
tottuneet. Lumentuloa ja
sitä seuraavia aura-autoja
Eeva odottaa hieman
mietteliäänä, sillä lumivallit
voivat tehdä uudella
risteysalueella liikkumisen
melko mielenkiintoiseksi.
Plussan asiakaskunta on
k ä y t ä n n ö s s ä
kaupunginosamme
pienoiskoossa. Koululaisia,
lapsiperheitä, aikuisia,
eläkeläisiä – ja tietysti
alueemme nuorisoa. Siitä
Eevalla on lähes pelkästään
positiivista sanottavaa.
Nuorisomme pitää kioskia
omanaan, ja kukapa sitä nyt
huvikseen omaansa
turmelisi. Kioskin eteen
saattaa iltaisin kokoontua
nuoria myös kauempaa, ja
he saattavat välillä purkaa
tuntojaan vähemmän
myönteisellä tavalla. Tällä
hetkellä kiinteistön
ympäristössä on kuitenkin
hyvin rauhallista – johtuen
osin myös alueella olevasta
kameravalvonnasta.
Alkuaikoina Eeva eli
normaalia yrittäjän arkea, eli
teki käytännössä 12-13 -

virvoitusjuomat, lehdet,
savukkeet, elintarvikkeet,
kahvio
tuoreine
leipomuksineen, sekä tietysti
maitotuotteitakin pitää olla
saatavana. Ja luonnollisesti
sitä kaikenlaista pientä, mitä
kioskeilta nykyään
odotetaan.
Ihan
pienoistavaratalona Eeva ei
ymmärrettävistä syistä
kuitenkaan Plussaa pysty
pitämään. Seinät tulevat
vastaan, ja kannattavuuden
kannaltahan tuotteiden
pitäisi myös liikkua. Mutta
yksityisyrittäjänä Eevalla on
mahdollisuus pitää
varastossaan jotain tuotetta
vaikka vain yhden ihmisen
vuoksi – sitä kutsutaan
palveluksi.
Nyt jo ohi oleva
kouluremontti vaikutti
jonkun verran lähinnä
makeiskauppaan – suurempi
vaikut us oli p itkä än
kestäneellä katuremontilla.
On aika ymmärrettävää, että
v a r s i n ki n a u t o i l e v i e n
asiakkaiden saapuminen
ostoksille hankaloituu, jos
pihassa on suuri reikä.
Remontin jälkeen uusittua
pihaa aluksi moitittiin sen
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tuntista työpäivää, joka
luonnollisesti vaatii veronsa
ennemmin tai myöhemmin.
Nykyään hän tyytyykin
p ä ä o s i n
v a i n
keskimääräiseen 40 tuntiseen työaikaan.
Aamukahdeksasta eteenpäin
Eeva hoitaa yrityksen kassaasiat, laskujen maksut,
tukussa
käynnit,
hinnoittelut, siivouksen,
varaston järjestelyn – ja siinä
ohessa luonnollisesti
asiakaspalvelun. Tällä
hetkellä Eeva on siinä
m i e l e s s ä o n n e l l i s es s a
asemassa, että päivää ei enää
tarvitse venyttää iltaan asti –
jää aikaa myös perheelle ja
omalle itselle.
Yrittämisessä Eevan
mielestä parasta on vapaus.
Saa itse päättää työaikansa
sekä myyntiartikkelinsa ja –
kampanjansa. Huonoja
puolia on vaikeampi nimetä.
Ehkä se, että koko ajan on
kuitenkin vastuussa
kaikesta, mitä yrityksessä
tapahtuu. Ja luonnollisesti
verot ja vastaavat maksut
ovat aina rasitteena, mutta
Eevan mielestä niistä
valittaminen olisi vain

Perinteistä elämää
Muistan ko uluajalt ani
jostain syystä erityisesti
erään Sakari –niminen
opettajan aamunavauksen.
Hän puhui puheessaan
traditioista. Hän kertoi
heidän
perheensä
joulunvietosta. Kuinka he
käyvät
aattona
hautausmaalla viemässä
kynttilät poisnukkuneiden
rakkaidensa luokse ja
millaisia herkkuja heidän
ruokapöydästään löytyi ja
kuinka joku perheen lapsista
sai tehtäväkseen lukea koko
p e r h e e l l e
jouluevankeliumin.
Ruokailun jälkeen oli
lahjojen avaamisen vuoro.
Jokainen avasi vuorollaan
pakettinsa ja jännityksen
määrä oli lähes käsin
kosketeltavaa luokkaa.
Enemmän tai vähemmän
nukutun yön jälkeen heidän
perheensä pakkautui autoon
ja matka tehtiin Nurmon
kirkkoon. Aamusta ja
väsystä huolimatta
virrenveisuu sujui hyvin. Oli
upeata laulaa yhdessä suuren
joukon kanssa tuttuja virsiä
ja kuunnella tuttua asiaa
ensimmäisestä joulusta,
yöstä ja aamusta, jolloin
joulun tähti, Jeesus, syntyi
maailmaan
meidän
veljeksemme
ja
Vapahtajaksemme.
Aamunavauksessaan Sakari

kehotti meitä, pieniä
koululaisia, muistamaan
traditioiden merkityksen
sitten kun olemme aikuisia
ja meillä on omat perheet.
Opettajan oppi jäi mieleeni.
Olen muistanut hänen
viisaat ajatuksensa
traditioiden merkityksestä.
Mutta
olen
myös
huomannut, että vaatii
voimia pitää perinteitä yllä.
E i j o ul un ka an t a va t
itsestään siirry sukupolvelta
toiselle, vaan niitä täytyy
vaalia ja niiden eteen täytyy
tehdä työtä. Sen tähden
olemme vaimoni kanssa
pohtineet oikein tosissaan,
että mitä meidän perheen
jouluun kuuluu. Ei meillä
mitään sinikantista
muistivihkoa asioista ole,
mutta vuosien varrella
olemme oppineet pitämään
joistakin asioista kiinni.
Siivoukset, ruokaperinteet ja
kuusenkoristel ut o vat
tietenkin oma tärkeä
lukunsa, mutta yksi on ylitse
muiden. Se on se, että
jouluna jaksaisimme muistaa
koko perheen voimalla, että
kyseessä on Vapahtajan
juhla. Ja hänen ansiostaan
mekin juhlaa vietämme. Jos
hän ei olisi syntynyt
Betlehemin
talliin
kaksituhatta vuotta sitten,
emme mekään juhlisi joulua
ainakaan
tässä

merkityksessä. Sen tähden
me muistamme Vapahtajan
syntymään kahdella meidän
perheen traditiolla. Kotona
e n n en j o ul u r uo k ai l u a
luemme jouluevankeliumin.
Raamatun kohdan, joka
alkaa
Luukkaan
evankeliumin toisen luvun
alusta. Ja sitten käymme
kirkossa. Joko aattona tai
jouluaamuna. Pienten lasten
kanssa lähteminen saattaa
olla työlästä. Siinä vierähtää
hikipisara jos toinenkin,
ennen kuin talviset vaatteet
on päällä ja kirkon penkkiin
on päässyt istahtamaan.
Mutta se palkitsee. Siinä on
merkillinen tunne, kun saa
liittyä
suureen
juhlajoukkoon. Tunnelma ei
välttämättä ole riehakas,
vaan enemmänkin harras. Se
on tunne ja tila, jonka soisi
välittyvän sukupolvelta
toiselle. Tunne siitä, että
minäkin kuulun johonkin
joukkoon. Kuulun sitten
perheeseen tai sukuun tai
vaikka minulla ei olisikaan
läheisiä juuri nyt, niin saan
ajatella joulukirkossa, että
jokainen kirkkoon saapunut

on veljeni ja sisareni, ihan
vain sen tähden, että hänkin
on tullut ihmettelemään
joulun sankarin syntymää.
Vanhan opettajani ajatukset
traditioiden merkityksestä
jäi ainakin yhden pienen
oppilaan päähän. Olen
muistanut häntä ja hänen
opetuksiaan lämmöllä. Olen
päättänyt omalta osaltani
jatkaa joulun perinteitä
omassa perheessäni ja
samaa suosittelen jokaiselle.
Vaalikaa perinteitä ja
opettakaa niin itsellenne
kuin
läheisillenne
yhdessäolon jaloa taitoa ja
joulun vietossa joulun
syvintä merkitystä. Sen
merkityksen oivaltaa kerta
toisensa
jälkeen
jouluevankeliumin jakeiden
välityksellä ja joulukirkossa.
Siellä missä lauletaan ne
tutut, perinteiset virret ja
kuunnellaan jälleen kerran
kuinka enkeli ilmoitti
paimenille ja samalla
meillekin, ’älkää pelätkö!
Minä ilmoitan teil le
ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle. Tänään on
teille syntynyt Daavidin

sooloesityksiä kuultiin.
Kaloja innostui viileähkössä
illassa narraamaan kuusi
osanottajaa. Kisan voittaja
ei o l l u t yl l ät y s : j o
kolmannen
kerran
suurimman saaliin veti
Peetu Ala-Ilomäki.
Kun kerran kansaa oli
paikalla, puhuttivat
ajankohtaiset asiat, kuten

kirjastokysymys. Adressia
kierrätettiin. Myös
talkoohenkeä heräteltiin.
I n n o k k a i m m a t
ilmoittautuivat jatkamaan
jonkinlaista kirjastopalvelua
vaikka vapaaehtoisvoimin.
Tämäntapaiset tilaisuudet
ovatkin tarpeellisia, itse
juhlimisen ja hauskanpidon
ohella, paljon puhutun

Rantajuhla kokosi väkeä
Jo perinteeksi muodostunut
rantajuhla Köhniön rannalla
pidettiin 17. elokuuta viime
kesälle harvinaisessa
sateettomassa, mutta
viileähkössä säässä. Vaikka
helle ei hellinytkään,
kerääntyi paikalle jälleen
runsaasti alueen asukkaita;
perheitä, ikäihmisiä, jonkin
verran myös nuoria.

Päävastuun järjestelyistä
kantoi asukasyhdistys, mutta
juhlan onnistumisen
kann al ta Kyp ärämäen
Marttojen buffetti oli
ehdoton. Letut, kahvi ja
makkara maistuivat!
Juhlan ohjelman pääanti oli
totuttuun tapaan musiikki.
Tuttu hanuriduo johdatti
yhteislaulua,
myös
5

Kunnallispoliittisia kuulumisia
Kulunut syksy on ollut
kaupunginvaltuutetuille
tavallista rankempaa aikaa.
Onhan aina talousarvion
kokoamisessa
oma
vääntönsä, mutta tällä kertaa
vääntöä
on
ollut
aikaisempaa enemmän ja se
on ollut kovempaa. En
ihmettele, jos kaupunkilaiset
seuraavat
välillä
hämmentyneinäkin
tapahtumien kulkua. Kuka
oikeastaan päättää, koska ja
mitä. Ihmeteltävää on ollut
myös valtuutetuilla ja
lautakuntien jäsenillä.
Kaupungin uusi johtosääntö
on tähän hämmennykseen
yhtenä syynä, sillä asiat jotka
aikaisemmin päätettiin viime
käd e ssä v al t uu st o ss a,
voidaankin
uuden
johtosäännön mukaan
päättää jo lautakunnissa.
Näin on asia esimerkiksi
koulu- ja kirjastoverkon
osalta.
Kenelläkään ei liene uutta ja
outoa tieto siitä, että niin
meidän kuin myös muiden
kaupunkien talous on
huonossa kunnossa. Tänä
vuonna on vakaasti ja
yksituumaisesti yritetty

saada talous kääntymään
p a r e m p aa n s u un t aa n .
Tehtävä ei ole ollut helppo,
sillä samalla kun vanhoja
rakenteita saadaan kuntoon
tuo valtio kunnille uusia
tehtäviä ja vastuita.
Luulen, että joka ikisessä
asukaslehdessä vuosien
varrella on toistunut sama
teema: nyt on uhkana tämän
lakkauttaminen ja kohta
uhkaa tuo. Yhtä usein on
myös jossain seuraavista
asukaslehdistä todettu, että
huh, huh läheltä piti, mutta
säästyimme tälläkin kertaa.
Näin näyttää tilanne olevan
tälläkin
kertaa.
Lähikirjaston kohtalo oli
jälleen vaakalaudalla, mutta
lakkauttamisen sijasta edessä
voi olla pikemminkin
palvelutason muutos. Jos
oikein hyvin käy, saatamme
ehkä saad a uusiakin
p a l v e l u j a k i n .
Lähikirjastoverkkoa pyritään
muuttamaan kirjastojen
lakkauttamisten sijasta niin,
että nykyisiä palveluja
vähennetään ja samalla
tuodaan kirjaston tiloihin
uusia
toimintoja.
Suunnitelmat ovat vielä

kesken, emmekä tätä
kirjoitettaessa tiedä, mistä
lähikirjastosta tämä
uudistustyö aloitetaan.
Emme myöskään tiedä sitä,
minkälaisia muutoksia
tullaan tekemään.
Näitä
kysymyksiä pohtimaan on
perustettu työryhmä, joka
alkuvuodesta esittelee uudet
ja toivottavasti entistä
ehommat suunnitelmat
lähikirjastojen toimintojen
järjestämiseksi.
Kaikkia
kaupungin lähikirjastoja
nämä muutokset eivät tule
koskemaan, mutta aluksi
ainakin niitä, jotka olivat
lakkautusuhan alaisia. Jos
kokemukset ovat hyviä,
voidaan muutokset
kohdistaa yhä useampiin
lähikirjastoihin.
Paljon muitakin asioita
syksyn aikana valtuustossa
on käsitelty. Kaavoitukseen
ja Kypärämäkeen liittyy
läheisimmin Savelaa
koskevat
uudet
s u u n n i t e l m a t .
Muotovirheen takia
kaavamuutos siirtyi
seuraavaan kokoukseen,
mutta uuden kaavan
uskotaan menevän läpi

MUSTI & MIRRI
Erämiehenkatu 14
40630 JYVÄSKYLÄ
Puh. 014-242222
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ilman suurta tunteen paloa.
Toteutuessaan kaava tulee
muuttamaan maisemaa
Laajavuoren risteyksestä
kaupungin suuntaan aika
paljon:
Katu tulee
m u u t t u m a a n
bulevardimaiseksi
puuistutuksineen.
Kerrostaloja nousee tien
viereen ja paljon muuta. En
ole huomannut alueemme
kannalta uudessa kaavassa
erityisiä uhkia.
Monenlaisten pelkojen
täyttämä syksy on
kääntymässä joulunodotusta
kohti. Päiväkoti, kirjasto ja
monet muut asiat ovat
saaneet myönteisen
käänteen ja jälleen näyttää
siltä, että voidaan edetä
uutta vuotta kohti turvallisin
mielin. Toivottavasti nyt
olemme
päässeet
tilanteeseen, jossa on
löydetty hyvä etenemistie
eikä ensi keväänä ala jälleen
sama ”rumba”. Valtuuston
viesti on ollut niin selvä ja
Liity
KypärämäkiK ö h n i ö n
asukasyhdistyksen
jäseneksi! Jäsenmaksu
vuodelta 2006 10€/talous,
5€/opiskelijat
ja
eläkeläiset. Tilinumero:

Koulun peruskorjaus on valmis
Kypärämäen koulu on nyt
todella upea. Sen
peruskorjaus valmistui
erinomaisesti aikataulussa
viime kesänä. Nythän aivan
alkuperäisten suunnitelmien
mukaan pitäisi olla valmiina
vasta lämpö, vesi ja viemäri
-korjaus. Kaupungin
ki i n t ei s t ö t o m i s t a v a n
Jyväskylän Tilapalvelun
johdolla aloitettiin tämän
kohteen suunnittelu vuonna
2003. Tarkoitus oli tehdä
ilmastointiremontti
paloluokan nostamisineen ja
muineen joskus 10-15
vuoden kuluttua tästä
hetkestä. Koulumme
peruskorjauksen hinnaksi
laskettiin urakan alkaessa
4 157 000 euroa.
Matkanvarrella lisäkuluja tuli
rakentamisen kestäessä
vajaat 500 000 euroa.
Viime joulun jälkeen
varmistui, että saamme
erillisen määrärahan
koulumme kalustamiseen.
Mielestäni kalustamisen ja
muun sisustamisen osalta
olemme onnistuneet
erinomaisesti. Tältä osin
meillä on vielä asiat vähän
kesken, mutta jouluun
mennessä saamme myös
r u n s a a s t i v a h v i s t u st a
opetusvälineisiin. Lähinnä
vahvistusta
tulee
digitaaliaikakauden
vempaimiin, joista pitäisi

ollut kova urakka. Opettajat
ovat olleet kovilla, sillä
yhdysluokat ovat heille vielä
oppilaitakin suurempi
muutos. Se, miten upeasti
opettajat ovat urakasta
tähän asti selvinneet, on
hatunnoston ja syvän
kumarruksen arvoinen
suoritus. Annetaan heille
kaikki kykyjemme ja
mahdollisuuksiemme
mukaan
tukemme
jatkossakin.
Lisää muutoksia on luvassa
ensi lukuvuodeksi, kun 3-6
– l u o k k i e n
musiikkiluokkatoiminta ja
koulutulokkaiden
erityisryhmä eli starttiluokka
siirtyvät kouluumme juuri
80-vuotisjuhliaan viettävältä
Cygnaeuksen koululta. Vielä
on ennenaikaista sanoa
o
n
k
o
musiikkiluokkaopetuksen
tulolla kouluumme
vaikutusta yhdysluokkiin.
Yksi ilouutinen minulla on
vielä kerrottavana. Yksi
pitkäaikaisimmista
toiveistamme näyttäisi
olevan toteutumassa eli
koulumme välituntipihan
kunnostus on lähellä
toteutumista. Se, mikä on
niiden lopullinen laajuus ja
tehdäänkö kaikki työt
kerralla, on vielä
ratkaisematta? Mutta jotain
asiassa tapahtuu siis ensi

tulla meille jatkossa
arkipäivää. Se on yksi
mahdollisuus
lisää
opetustyöhömme.
Kun aikataulua ajatellaan
vielä vähän laajemmin,
voidaan perustellusti sanoa,
että olemme reilut 10 vuotta
edellä alkuperäistä
aikataulua. Eikä siinä vielä
kaikki – vaan on syytä
rehellisyyden nimessä
edelleen muistaa, että ilman
peruskorjauksen aloittamista
koulumme olisi luultavasti
ollut viime kesänä päätetyllä
lakkautettavien koulujen
listalla. Ehkä Kypärämäen
lapsien ala-aste ainakin
isoimpien osalta olisi
jatkossa ollut siellä Kilpisen
siivessä tai jotain muuta…
Tämä tuo hyvin esiin sen
kuinka
nopeassa
muutoksessa olemme
osallisina. Korjauksemme
suun n i t t el un al kaess a
kellään ei varmasti ollut
hajuakaan nyt päätetyistä
kolmen
koulun
lakkauttamisista – ainakaan
juuri näiden koulujen!

Muutoksia,
muutoksia…
Muutoksen tuulet pyyhkivät
koulunpitoa tällä meidänkin
koulussa. Yhdysluokkiin
siirtyminen yhtä aikaa tämän
muuttosouvin kanssa on
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kesänä.

Aati Jäppinen on
kuollut
Koulumme ensimmäinen
johtajaopettaja Aati
Jäppinen kuoli 23. lokakuuta
96
vuoden
iässä.
Kaatuminen päivittäisellä
kävelyreitillään aiheutti
vamman, mikä johti
m e n e h t y m i s e e n
muutamassa päivässä. Hänet
siunattiin haudan lepoon
lähimpien läsnäollessa tasan
viikko sitten.
Aati Jäppin en toimi
koulumme johtajana sen
perustamisesta vuonna 1948
lähtien aina eläkkeelle
jäämiseensä vuonna 1972
asti. Uuden asuinalueen
muotoutumisessa koululla ja
sen johtajalla oli merkittävä
r o o l i
m m .
vanhempainkerhotoiminnan
kautta. Hän oli mukana
laajasti järjestötoiminnassa.
Hänet oli palkittu Suomen
Leijonan ritarikunnan
ritarimerkillä.
Reilu kuukausi sitten Aati
Jäppinen ehti tutustua
peruskorjattuun koulumme
ja vierailla veteraanipäivänä
vaimonsa Sirkan (myöskin
koulumme entinen opettaja)
kanssa mm. omalla
nimikkotiellään, Aatintiellä,
vanhan koulun ylimmässä

Pekka Halosen haastattelu
Kuinka vanha olette?
”Olen 63 vuotta”
Minkälainen Kypärämäen
koulu oli ennen aikaan?
”Olihan se vähän erilainen,
uutta liikuntasalia ei vielä
ollut.
Opiskelin
Kypärämäen koulussa 3 ja
puoli vuotta, ennen sitä
kävin Cygnaeuksessa.”
Mitä te teette nykyään?
”Oleskelen kotona, olen
ollut eläkkeellä 2 viikkoa,
e n n e n
o l i n
lentokonemekaanikko.
Viimeisinä työvuosinani tein
armeijan
pajalla
metallitöitä.”
Onko täällä tapahtunut
mitään merkittävää, kun
olette asuneet täällä?
”Paljon on tapahtunut.
Kyp är ä mä en ko ul uun
saatiin uusi liikuntasali, en
muista tarkalleen milloin,
mutta se oli iso mullistus.
Ennen ei ollut viemäreitä,
kaukolämpöä ja vesijohtoja,
ne ollaan saatu taannoin”
Mitä pidät nykypäivän
Kypärämäestä?
”Kypärämäki on muuttunut
rauhalliseksi ja nätiksi
asuinalueeksi”
Mitä merkkihenkilöitä
Kypärämäessä on asunut?
”Onhan täällä niitäkin ollut.
Täällä on asunut useita

kaupunginvaltuutettuja”
Oletko sukua Tarja
Haloselle?
”No, en ole”
Onko sinun mielestäsi
Kypärämäki mennyt/menossa
huonompaan
suuntaan?
”Kyllä sikäli on, että
Kypärämäestä on kadonnut
lähes kaikki palvelut, ennen
oli pankki, apteekki ja
enemmän kauppoja. Pian
katoaa myös se kirjasto sekä
ehkä
päiväkotikin
lakkautetaan.”
Minkä ikäisestä asti olette
asuneet
täällä
Kypärämäessä?
”O l en as u n ut t ä ä l l ä
seitsemänvuotiaasta asti.
Muutimme
tänne
alkutalvesta, joskus
marraskuun aikaan”
Ehditkö ollenkaan käydä
Kypärämäen koulua?
Kuka oli silloin koulun
rehtorina, muistatko?
”Niin kuin jo kerroin, kävin

Kypärämäen koulua 3 ja
puoli vuotta. Parhaiten
muistan rehtori Aati
Jäppisen. Hän oli asiallinen
ihminen ja hän oli se, joka
alkoi painostaa vanhempien
ja opettajien yhteistyötä
Kypärämäen koulussa, hän
perusti vanhempainkerhon.
Lempiaineeni oli matikka.
Historiasta en tykännyt
yhtään”
Oliko täällä ennen kaikki
samat kaupat kuin
nykyään? Milloin Plussa
perustettiin?
”Täällä oli ennen hirveästi
kauppoja ja myymälöitä
esim. Loukkukadulla oli
kauppa, nykyään ei. Plussa
perustettiin joskus 19701980-luvulla”
Millaista täällä oli, kun
olit nuori?
”Hauskaa oli, talvella
mentiin kouluun suksilla ja
kesällä pelattiin paljon
pesäpalloa, KypärämäkiKöhniö- koululaisten ottelu
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pidettiin joka vuosi”
Oletko viihtynyt täällä?
”Olen kyllä. Lapsuuden
kavereita asuu vieläkin
täällä, heidän kanssaan on
mukavaa. Joka kadulla asuu
ainakin yksi.”
Kuka
oli
ennen
kaupunginjohtaja?
”Heitä oli paljon, mm. Veli
Järvinen.”
Oliko sähköjä?
”Oli, ne ovat olleet
Kypärämäen perustamisesta
lähti en. Kaukol ämp ö,
vesijohdot ja viemäri
puuttuivat.”
Oliko täällä asutusta
enemmän silloin kun olit
nuori?
”Kouluikäisiä lapsia oli
paljon kun sota oli
loppunut.”
Haastateltava:
Pekka Halonen(63v).
Haastattelijat:
Mette Seppälä(11v)

