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Kypärämäki-keskus kirjastotaloon ja asukkaiden
”kesähuvila” Köhniölle?
Miltä tuntuisi ajatus, että
alueellemme saataisiin
asukkaitamme monipuolisesti palveleva Kypärämäki-keskus ja kesäisin
meitä viihdyttävä huvila
Köhniön rantaan? Tällaisia
suunnitelmia on todellakin
vireillä, joten kyse ei ole
pelkästä toiveajattelusta.

Kypärämäki-keskus,
KTY ja uudenlainen
yhteistyö
Kaikkienhan tiedossa on
viimetalvinen vääntö
kirjastomme kohtalosta –
jälleen kerran! Tuntuu siltä,
että lähes joka vuosi uhka
kirjaston lakkauttamisesta
leijuu yllämme, mutta tällä
hetkellä olemme saaneet
ainakin erävoiton. Kaupungin kulttuuri- ja nuorisolautakunta ei suostunut
siihen, että Kypärämäen ja
Lohikosken sivukirjastoista
luovuttaisiin, vaan esitti
vaihtoehtona säästämisvelvoitteen pohjalta, että
toimintaa voitaisiin jatkaa
muuttamalla ao. kirjastot
ns. pienkirjastoiksi.
Tämänhetkisten tietojen
mukaan vuoden 2007 alusta ainakin oma kirjastomme aloittaa pienkirjastona, jolloin tullaan vähentämään niin tiloja (neliö-

määrä pienenee n. 300:sta
n. 100:aan), aukioloaikoja
kuin aineistonkin määrää.
Iloita pitää kuitenkin siitä,
että kirjaston perustoiminta Kypärämäessä
tulee näillä näkymin
jatkumaan.
Kypärämäen työväenyhdistys omistaa Erämiehenkadulla kirjasto-päiväkotikiinteistön, joka odottaa
laajamittaista peruskorjausta. KTY:n suunnitelmissa
on aloittaa remontti
syksyllä 2007, jolloin sekä
päiväkoti että kirjasto
siirtyisivät väistötiloihin
noin vuodeksi. Asukasyhdistyksen hyvä yhteistyökumppani ja palveluiden puolustaja KTY on
puheenjohtajansa Pertti
Reinikaisen aloitteesta
tuonut esiin kiinteistön remontoimisen Kypärämäkikeskukseksi, jossa päiväkodin ja kirjaston lisäksi
olisi tilaa ja toimintaa mm.
nuorisolle, asukasyhdistykselle ja monelle muulle kolmannen sektorin toimijalle.
KTY on jopa jo budjetoinut varoja nuorisotyöntekijän palkkaamiseen
asuinalueemme nuorison
harrastusmahdollisuuksien
lisäämiseksi.
Kuluvan vuoden alussa sai
alkunsa kaupungin eri
sektorien toimijoiden ja
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Kirjailija Irja Rane Pizzeria Araratin itämaisessa illassa.
kolmannen sektorin
välinen yhteistyö Kypärämäessä yhteistyöryhmän
perustamisella. Kirjastokysymys on ollut tämän
aktiivisesti kokoontuvan
ryhmän ”kuumia” asioita.
Asukasyhdistyksen hallituksesta tässä ryhmässä on
mukana allekirjoittaneen
lisäksi Antero Mikonranta,
joka kertoo ryhmän
toiminnasta tarkemmin
sisäsivuilla.

Laulua, tanssia ja
mukavaa yhdessäoloa
Perinteiset yhteiset
tapahtumat Kypärämäessä
ja Köhniöllä, kuten
rantajuhlat ja kulttuuripäivien laulu- ja tanssitilaisuudet ovat osoit1

taneet, että asukkaat kaipaavat lisää mahdollisuuksia viettää yhdessä
aikaansa laulaen, tanssien
ja seurustellen. Viime
maaliskuisten 9. Kulttuuripäivien iltamissa Könkkölässä aika tuntui loppuvan kesken, kun tanssiosuus pääsi alkamaan.
Könkkölässä esitettiinkin
toiveita lisätä tanssimahdollisuuksia erityisesti
kesäaikaan. Mikäpä
olisikaan kauniimpi paikka
kesäillan tansseihin ja
yhteislauluhetkiin kuin
upea Köhniön ranta!
Ideoita alettiin viritellä
yhdistyksen hallituksessa,
joka päätti ryhtyä selvittelytoimiin rantalavan
saamiseksi Köhniölle. Idea
(Jatkuu sivulla 2)

(Jatkoa sivulta 1)

on nyt sillä asteella, että
kaupungin liikuntapalvelukeskukselta on tiedusteltu
mahdollisuutta saada
käyttöön ja korjata uimarannan vanha, pitkään
käyttämättömänä seissyt
p u k u h u o n e - k i o s k irakennus. Ainakaan vielä
ehdotusta sen kunnostamiseksi ei ole tyrmätty.
Olemme käyneet katsomassa rakennuksen sisätiloja, jotka ovat huomattavasti suuremmat, kuin
miltä ulkoapäin katsoessa
näyttää. Jos saamme
talkoovoimaa Köhniön
kesähuvilamme suunnitteluun ja korjaamiseen,
rakennustarpeita lahjoituksina tai pienin kustannuksin sekä rakennus- ja
toimintaluvat kuntoon,
saattaa lähitulevaisuudessa
uimarannassa asukkaita
palvella kesätalo, jossa voi
harrastaa sekä ruumiinettä hengenkulttuuria,
tavata tuttuja ja nauttia
vaikkapa kahvista ja
leivonnaisista ”rantaravintolassa”. Harvat asukkaat kaupunkiympäristössä
omistavat sellaista
luonnonkaunista rantaa,
kuin me täällä Köhniöllä ja
Kypärämäessä!
Köhniön grillipaikka on
ollut viime aikoina niin
kovassa käytössä, että sen
todettiin kaipaavan jo
kohennusta. Yhdistyksen
hallitus ryhtyi tuumasta
toimeen ja sai aikaan
nuotiopaikalle uudet
renkaat ja renkaiden
ympärille paljon penkkitilaa makkaranpaistajille ja
iltaa istuville. Toivomme
vain, ettei sytykkeitä enää
revittäisi läheisten koivujen
kyljistä, koska puut eivät
elä pitkään, jos ne
kuoritaan niin pahasti, kuin
nyt muutamat koivut
grillipaikan ympärillä.
Myös roskatalkoot
pidettiin toukokuun loppu-

puolella. Liekö sateinen ja
viileä sää pitänyt ihmiset
kotonaan, kun talkooväen
määrä jäi ainakin tällä
kertaa vähäiseksi?

Savela

Palvelee teitä osoitteessa
Vehkakatu 2
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Tiedotustaulut
kertovat tapahtumista
Tiedotus on avainasemassa, kun ihmisille
järjestetään toimintaa ja
tapahtumia. Yhdistyksellämme ei luonnollisesti ole
varaa julkaista maksullisia
ilmoituksia kaupunkimme
päivälehdissä, kuin erityistapauksissa. Tämän vuoksi
asukasyhdistyksen tiedotustaulut, joita on eri
puolilla Kypärämäkeä ja
Köhniötä, toimivat pääa s i a l l i s e n a t i e d o t u skanavana asukkaisiin.
Tauluja on juuri paranneltu
ja yhdistyksen omat taulut
on selvästi nimikoitu.
Hallituksen jäsenille on nyt
kullekin määrätty oma
vastuualueensa tiedottamisessa, koska saamamme
palautteen mukaan tieto ei
aina ole saavuttanut kaikkia, jotka olisivat olleet
tulossa tilaisuuksiimme.
Toivottavasti uudistetut
taulut toimivat jatkossa
entistä paremmin ja
täyttävät tehtäv änsä!
Muistutan vielä, että sekä
itselleni että yhdistyksemme hallituksen
muille jäsenille voi hyvin
antaa palautetta joko
suoralla yhteydenotolla tai
kirjastossa olevan
postilaatikon välityksellä.

pienimmällä budjetilla
toteutettavasta, mutta
tarjonnaltaan laadukkaasta
kulttuurijuhlasta. Kulttuuripäiviä on perinteisesti
vietetty helmi-maaliskuulla,
joko ennen tai jälkeen
urheiluloman. Tarkoituksena on ollut alusta asti
tuoda esiin mahdollisimman edustavasti alueemme
omia taiteilijoita eri
taiteenaloilta ja tarjota
monipuolista kulttuuria
kaikenikäisille. Tapahtuma
on pidetty joitakin
poikkeuksia lukuun ottamatta maksuttomana,
jotta kynnys osallistumiseen olisi mahdollisimman alhaalla.
Kaupunki on useina
vuosina tukenut tätä
tapahtumaa taloudellisesti,
mutta viime vuosina
yhdistyksen talous on
parantunut mm. kirja- ja
korttituloilla sekä tasaisesti
k a s v a v a n j ä s e n i s tö n
maksamilla jäsenmaksuilla.
Ensi vuonna pidettävien
10. Kultuuripäivien
ohjelmaa aloitetaan
pikkuhiljaa suunnitella.
Tavoitteena on saada
aikaan juhlavuoden arvoinen ja juhlallinen ohjelma,

Ensi vuosi on
juhlavuosi!
Vuonna 2007 juhlitaan
K y p ä r äm ä e n- K öh n iö n
asukasyhdistyksen 25vuotista olemassaoloa ja
Kypärämäen 10. Kulttuuripäiviä. Kulttuuripäivät on
vakiinnuttanut asemansa
yhtenä kaupunkimme
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johon liitettäisiin myös
yhdistyksemme 25-vuotissyntymäpäivät. Ajankohdaksi voisi tällä kertaa
käydä helmikuu, mutta
kaavailut ovat kesken ja
tarkemmat tiedot voi lukea
seuraavasta lehdestämme
joulun alla. Edellisistä, 9.
Kulttuuripäivistä kerron
sanoin ja kuvin tämän
lehden sisäsivuilla.
Kiitos jälleen kerran
kaikille entisille ja uusille
jäsenille niin ideoista ja
muusta palautteesta kuin
taloudellisestakin tuesta!
Asukkaat ovat samalla
yhdistyksen voimavara ja
toiminnan kohde, jonka
hyvinvoinnista, viihtyvyydestä ja palveluista
haluamme pitää kiinni
entistä pontevammin.
Nautitaan alkavasta kesästä
kauniissa kaupunginosassamme!
Koivukadulla
toukokuuta 2006

28.

Hyvää kesää toivottaen
Sini Louhivuori, asukasyhdistyksen puheenjohtaja

Tangokas teatterimatka Varkauteen
Perjantaina 27. tammikuuta hyppäsimme äidin,
isin ja Eerika-siskon kanssa
Saihokadulta iloisen porukan mukana linja-auton
kyytiin. Bussi suuntasi
kohti Varkautta, määränpäänään Varkauden kaunis, vanha teatteritalo.
Lähdimme siis mukaan
asukasyhdistyksen
järjestämälle teatterimatkalle.
Tänä vuonna yhdistys oli
valinnut näytelmäk si
Varkauden teatterissa
esitettävän, Olavi Virran
elämästä kertovan Hopeinen kuu -musikaalin. Itse
olin kohteesta iloinen, sillä
Varkaus ei ole minulle
tuttu paikka, enkä myöskään ollut ennen paikkakunnan teatterissa vieraillut. Muutenkin vielä melko
uutena ”köhniöläisenä” oli
hauska lähteä mukaan
uusien ihmisten matkaan
tälle yhden talvi-illan
mittaiselle retkelle.
Matka taittui iloisessa
puheensorinassa, ja taukopaikalla nautitut munkkikahvit maistuivat mukavassa seurassa. Kilometrit
taittuivat rapsakasti, ja
pianhan seurueemme
kurvasikin jo teatteritalon
pihaan. Rakennus on
tunnelmaltaan ihana;
vanha puurakennus toivotti meidät lämpimästi tervet u l l e i k s i n a u t ti m a a n

kulttuurista.
Näytelmässä mieleenpainuvinta oli pääosan
esittäjä Mikko Kilkkisen
upea, tangoihin kauniisti
sopiva ääni, sekä lukuisat
vanhat ja kauniit laulut,
jotka varmasti olivat
yleisössä monelle tuttuja ja
m i e l e i s i ä . H e n k i l ökohtainen suosikkini oli
k uitenk in nä yt elm än
”vanha” Olavi Virta, jonka
karisma ja kokemus toivat
musikaaliin kaivattua
syvyyttä. Myös elävä
musiikki ja orkesteri ovat
aina plussaa teatterissa.
Mieleeni jäi myös itse
teatteritila, jollaisessa en
ennen ollut käynytkään.
Lava tuntui aluksi
pienehköltä, ja lyhyenä
tyttönä minusta tuntui
aluksi, että näin matalasta
katsomosta täytyy varmaan
kurotella esiintyjät nähdäkseen, mutta näytelmän
alettua juttu unohtui ja
näinkin kaiken aivan
loistavasti.
Miellyttävän esityksen
jälkeen oli mukava kömpiä
takaisin lämpimään linjaautoon ja huristella
pimeässä talvi-illassa kotiin
päin. Tangot soivat
mielessä koko matkan ajan
ja itselleni jäi erityisen
iloinen mieli siitä, että
täällä järjestetään alueen
asukkaille tällaisia yhteisiä
hetkiä ja retkiä, jotka

varmasti jäävät mukana
olleille mieleen. Asukasyhdistys sai ainakin
minusta uuden vakituisen

teatterimatkalaisen!
Laura-Elina Aho

Vapaus
Vapautta on elää.
Vapaassa maassa
itsenäisenä, ahkerana,
kuinka kenellekin sopii.
Vapautta on rakastaa puhtaasti,
uhrata itsensä onnelle,
jos se joskus sattuu kohdalle.
Vapautta on usko kaikkeuteen…
oikeata on uskoa parempaan huomiseen.
Elää henkisesti rikasta elämää.
Vapautta on olla yksin,
jos kantaa sen tuottaman tuskan.
Lempeätä on tuntea puhdas rakkaus,
lentää pois onnettomasta elämästä,
hetkeksi lepäämään.
Katariina Turunen
Rakkaus
Rakkauteni syttyi kesäyönä,
leikki keijujen seassa.
Kasvoi kera kukkien
ja riemuitsi auringon säteitten kanssa.
Katariina Turunen
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Pizzoja ja pitkiä päiviä
Ravintola-pizzeria
Ararat, lajissaan poikkeuksellisen viehättäväksi,
kodikkaan lämpimäksi
omistajan itsensä toimesta
sisustettu paikka, on
alueemme uusimpia
yritystulokkaita. Noin
vuoden verran toimineen
ruokapaikan omistaja on
Salehi Ata, joka saapui
Iranin kurdialueelta
Suomeen ja Jyväskylään
kuutisen vuotta sitten.
Ensimmäinen vuosi
Salehilta meni maahanmuuttajille tarkoitetuilla
kursseilla, jonka jälkeen
hän työskenteli viitisen
vuotta erilaisissa osaaikatöissä, mm. eri
pizzerioissa. Tästä hänelle
heräsi halu oman yrityksen
perustamiseen – ja niin
syntyi Ararat, joka on
saanut nimensä Turkin ja
Iranin rajalla sijaitsevan,
Nooan arkistakin tutun uinuvan tulivuoren mukaan.
Yr ityksessää n Salehi
työllistää itsensä lisäksi
kaksi työntekijää sekä
yhden harjoittelijan. Paikka
on avoinna joka päivä noin
11 tuntia, ja kun muut
tekevät normaalimittaisia
päiviä, Salehin oman
työpäivän pituus on 14-16
tuntia. Aamuseitsemältä
tukkuun noutamaan päivän
raaka-aineita, sitten
alkuvalmistelujen jälkeen
tauoton työpäivä, ja kotiin
paikkojen kunnostusten
jälk een yhdeltätoista
iltayöstä.
Varsinaisesta työnarkomaniasta ei Salehin
mukaan ole kysymys. Hän
on vain kotimaassaan
tottunut siihen, että ellei
tee töitä, ei myöskään tule
rahaa. Sosiaalijärjestelmä ei
tue työttömiä - päiväraha
on tuntematon käsite.
Toisaalta hän ei omien

sanojensa mukaan osaisikaan olla vain paikallaan,
vaan aina täytyy olla jotain
tekemistä. Maanantaipäivät
Salehi on kuitenkin
pyhittänyt vain perheelleen. Tuolloin hän tekee
normaaleja kotiaskareita ja
touhuaa kahden lapsensa
kanssa – ehtien joskus jopa
pistäytyä heidän kanssaan
vaikkapa keilaamassa.
P izzer iassa my ydä än
luonnollisesti pizzoja.
Suosituimpia ovat
pepperoni-, pekoni- ja
talon oma Ararat-pizza,
johon tulee kinkkua,
salamia, jauhelihaa ja
aurajuustoa. Lisäksi listalta
löytyvät perustuotteina
erilaiset kebabit, pastat,
salaatit ja hampurilaiset.
Juomapuolelta löytyy
nykyään myös olut ja
siideri, joita voi toki nauttia
ilman ruokailuakin
seurustelun merkeissä iltaa
istuen.
Araratissa pizzan perus-

hinta on viisi euroa, mutta
parhaillaan on menossa
tarjouskampanja (normaali
pizza+limpsa 3,99 euroa),
j o l l a S al a h i h a lua a
tutustuttaa Araratin tarjontaan nekin ihmiset, jotka
siellä vielä eivät ole
käyneet. Ja mikäli ei itse
pääse paikan päälle,
kotiinkuljetus
on
luonnollisesti järjestetty.
Pääosan asiakkaista
muodostaa KypärämäkiKöhniön alueen nuorempi
väestönosa, mutta tilauksia
tulee myös Keltinmäestä,
Myllyjärveltä ja keskustan
suunnasta. Aivan kaikkein
kauimmaisimpiin kaupunginosiin kotiinkuljetusta ei
ole järjestetty, sillä uusi
suomalainen sanontahan
kuuluu: bensa kallis, pizza
halpa.
Koska kilpailu alalla on
kohtalaisen kovaa, eikä
hintoja voi enää laskea,
Salehin kilpailuvaltit ovat
ensinnäkin erittäin

Salehi Ata ja kesken työkiireiden pakollinen valokuvaustauko.
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herkulliset pizzat, joista
asiakkaiden palaute on
ollut todella positiivista.
Salehi
käyttääkin
tuotteissaan vain ensiluokkaisia, tuoreita raakaaineita, pizzataikina leivotaan luonnollisesti joka
päivä erikseen, ja kastike,
tuo pizzan sielu, on
Salehin oman reseptin
mukainen, jota ei tässä
kannata paljastaa. Lopputulos puhuu puolestaan, ja
senhän voi jokainen käydä
itse toteamassa. Laadun
lisäksi Araratin tunnistaa
palvelustaan, josta moni
suomalainen yrittäjä voisi
käydä ottamassa oppia.
Ararat pyrkii jatkuvasti
parantamaan palveluaan
asiakkaiden toiveiden
mukaisesti. Uutuutena ovat
viikonloppuisin alkaneet
karaoke-illat, jotka jatkavat
työpäivää perjantaisin ja
lauantaisin kello 21.30–
01.30. Salehi uskoo, että
tällaiselle toiminnalle on

KUVA: LASSE SAVOLA

alueellamme kysyntää –
tarjontaahan on tähän asti
joutunut hakemaan lähes
keskustasta asti.
Minkäänlaisia lieveilmiöitä
ei sen paremmin omistajan
syntyperä kuin alkoholipitoisten tuotteiden
tarjoilukaan ole Salehin
mukaan tuonut mukanaan
– toisin kuin eräillä muilla
alueilla eri puolella
Suomea. Salehi kiittääkin
kaikkia asiakkaitaan –
entisiä ja tulevia – ja toteaa,
että tällä alueella asuu
ainoastaan hyviä ihmisiä. Ja
jos palvelu jo tällä hetkellä
on hyvää, Salehi lupaa
jatkossa sen olevan
vieläkin parempaa, jos
tämä nyt ylipäänsä on edes
mahdollista.
Tätä juttua tehdessäni oli

Araratissa juuri alkamassa
lounastunti, joten Salehi
itse ehti rupatella kanssani
vain muutaman minuutin –
muu aika meni tiiviisti
pizzauunin läheisyydessä.
Onneksi paikalla oli
kuitenkin harjoittelijana
toimiva Fazel, joka paitsi
että toimi tarvittaessa
tulkkina, vastasi Salehin
puolesta useimpiin allekirjoittaneen uteliaisiin
kysymyksiin. Fazelilla toki
on sukunimikin, mutta
jätän sen varmuuden
vuoksi pois, ettei tule liikaa
kirjoitusvirheitä yhteen
sanaan.
Tervetuloa kaupungin
parhaaseen pizzeriaan!
Lasse Savola

Yhteistyötä lähipalvelujen puolesta
K y p ä r äm ä e n- K öh n i ö n
alueella on käynnistynyt
organisoitu yhteistyö
lähipalvelujen puolustamiseksi ja toimintojen
kehittämiseksi. Taustalla
on vuoden alkupuolella
toimineen, kaupungin
sivistystoimen johtajan
nimeämän työryhmän työ,
jossa kaupungin eri
toimialojen ja kolmannen
sektorin yhteistyömahdollisuuksia selvitettiin.
Kypärämäki otettiin eräänlaiseksi pilottialueeksi,
koska täällä on ajankohtaisia uhkia lähipalveluissa ja toisaalta
aktiivisia kolmannen sektorin toimijoita. Helmikuun alussa pidetyssä
tilaisuudessa perustettiin
yhteistyöryhmä, jossa on
yhdistys-, oppilaitos- sekä
kaupungin palveluyksikköjen edustus.
Keskustelu on Kypärämäessä konkretisoitunut

paljolti kirjaston tulevaisuuteen. Lähikirjastohan
näytti jo olevan poistumassa täältä kokonaan,
mutta tällä hetkellä Kypärämäen yhteistyöryhmä
uskoo vahvasti sellaisen
ratkaisun syntymiseen, joka
turvaa ainakin lehtilukusali- ja pienkirjastopalvelut.
Se merkitsisi kirjastotilan
supistumista noin kolmannekseen nykyisestä
ja
kokoelman noin 7500
kirjaan. Erityisesti
painotetaan lasten ja ikääntyneiden huomioimista
kirjastopalveluissa.
Yhteistyöryhmä on
kuitenkin lähtenyt
suunnittelemaan muutakin
toimintaa Erämiehenkatu
6:n kiinteistöön, jossa
k ir j a stok in sij a it s ee .
Kiinteistön omistaa
Kypärämäen Työväenyhdistys, jolla on suunnitelma tilojen saneerauksesta ja laajentamisesta

ainakin päiväkotitilojen
osalta.
Kirjastotilan
yhteyteen ja rinnalle on
suunniteltu
tiloja mm.
nuoriso-, jälkkäri- ja
kahvilatoiminnalle.
Yhteistyöstä
ovat
kiinnostuneet esim
Jyväskylän kotitalousoppilaitos ja Jyvälän
Settlementti. Verkostoitumisen kautta haetaan
toiminnallista ja taloudellista pohjaa monipuoliselle
toimintakeskukselle.
Voimavaroja yhdistämällä
voidaan estää lähipalvelujen näivettyminen ja jopa
parantaa niitä nykyiseen
verrattuna.
Toivoa sopii, että kaupunki
tukee näitä kolmannen
sektorin ja palveluyksiköiden yhteisiä
ponnistuksia. Kaupunkiorganisaatiossa on ainakin
ohjelmatasolla myötämieltä, sillä kansalaisten
osallisuuden ja vaikut5

tamisen edistämisestä sekä
kolmannen sektorin
yhteistyöstä on valmistumassa oikein oma
strategiaohjelma. Jatkoksi
toivotaan tekoja.
Yhteistyöryhmän työhön
ovat osallistuneet Anne
Astikainen (pj)
Jukka
Laukkanen (siht.), Sini
L o u h i v u o r i ( a s u k a syhdistys), Timo Knuuttila
(koulu), Tella Juote (opetuspalvelukeskus), Hannele
Niemelä (kirjasto), Pertti
Reinikainen (Työväenyhdistys), Kaija Ratia ja
Terhi Tuukkanen (Kotitalousoppilaitos), Seppo
Taurén (kaupunkiseurakunta), Antti Kolu ja Risto
Kähkönen (kaupungin
nuorisotoimi) sekä Antero
M ik on ra n t a ( as uk asyhdistys ja Keski-Suomen
Yhteisöjen Tuki).
Antero Mikonranta

Kulttuuripäivien kuvia ja kuvailua
Maaliskuun 9.-12. päivien
välillä kuluvana vuonna
Kypärämäessä riitti
ohjelmaa
kaikille
kulttuurinnälkäisille
nuorille ja vanhoille
asukkaille. Järjestyksessä 9.
Kulttuuripäivät keräsivät
tänä vuonna arviolta 330
osanottajaa erilaisiin
tilaisuuksiin. Tapahtumaa
olivat asukasyhdistyksen
l i s äk si j är j es t ä m ä ss ä
Kypärämäen seurakuntapiiri, kirjasto, koulu,
Martat, Salokadun päiväkeskus sekä yksittäiset
taiteilijat.
Torstaina 9.3. päästiin
lasten järjestämään
taidenäyttelyyn kirkolle,
jossa perhekerhon ohjaajat
ja kerholaiset esittelivät
tuotantoaan. Eniten
tarjoavalle ostajalle oli
luvassa puita ja pupuja
kuvaava taulupari, jonka
tekijöistä Jussi Koskinen (5
v.), Malviina Keurulainen
(4 v.) ja Damla Kockabiyik
(5 v.) pääsivät kuvaan
teoksensa ääressä.
Asukasyhdistys tarjosi
eniten ja omistaa nyt tuon
hienon teoksen. Toivottavasti sille löytyy arvoisensa paikka joskus
yhdistyksen omissa tiloissa!

Vielä samana iltana
vietettiin Sesam Aukene –
itämainen ilta Pizzeria
Araratissa. Nämä tuhannen
ja yhden yön tarinat oli
koonnut ja ne esitti
vangitsevasti taiteilijapari,
kirjailija Irja Rane ja
trubaduuri
Leena
Pyylampi.
Perjantai piti sisällään
kolme erilaista kulttuuritapahtumaa. Aamulla
pitkän elämäntyön
näyttelijänä tehnyt Kari
Paju kertoi työstään
Kypärämäen koululaisille.
Yhteislaulut teemalla Oi
niitä aikoja! raikuivat taas
iltapäivällä Salokadun
päiväkeskuksen kerhohuoneessa. Laulamassa oli
nelisenkymmentä senioria
säestäjinään Veikko
Ruuhilahti haitarilla ja
allekirjoittanut viululla.
Tunnelma oli vanhan
tapaan leppoisa ja laulajat
innoissaan. Illalla katsottiin
kirkolla Jarmo Lampelan
ohjaama Eila-elokuva, joka
oli aiheeltaan raskas, mutta
esityksenä koskettava ja
hyvin toteutettu. Oma
aluepappimme Harri
Romar keskusteli elokuvan
jälkeen katsojien kanssa
kysymyksistä, joita esitys

herätti.
Kuvataide ja kyläiltamat
kuuluivat lauantain
ohjelmaan. Meiltä löytyy
yllättävän monia upeita
kuvataiteilijoita, joiden
tuotantoa on mukava
esitellä. Steinerkoulun
opettaja Yrjö Varjanne oli
itselleni uusi, mutta
mielenkiintoinen tuttavuus.
Hän kuvaa kauniisti
erilaisia rantamaisemia
akvarellitöissään. Illalla
bussi kuljetti väkeä
Könkkölään kuulemaan
Kari Pajun hauskoja
juttuja, musiikkia Pop Up
–yhtyeen ja Timangi Jr –
yhtyeen esittäminä sekä
nauttimaan Marttojen
valmistamista herkuista.
Housebändinä toiminut
Timangi Jr sekä Veikko
Ruuhilahti ja Kari Mäkinen
(kuvassa)
h a i t a r imusiikillaan pistivät liikettä
tanssijoiden kenkiin. Välillä
istuttiin huokaisemaan ja
laulettiin tuttuja lauluja. Ilta
meni mukavasti, mutta
liian nopeasti, ainakin
i hmis ten p et t ynei s tä
ilmeistä päätellen, kun
bussin lähdöstä kotiinpäin
piti ilmoittaa. Ensi vuonna
on muistettava ainakin
varata enemmän aikaa
tanssille.
Avannolla ja pilkkikisoissa
alkoi kulttuurisunnuntain
vietto. Urheita uimareita
oli lähes 30 ja pilkkikisailijoitakin 11. Kalaa tuli
ainakin yhden sopallisen

KUVA: SINI LOUHIVUORI

Asukasyhdistyksen ostaman Puita ja pupuja -tauluparin
tekijäkaartia: vas. Damla Kocabiyik (5 v.), Malviina
Keurulainen (4 v.) ja Jussi Koskinen (5 v.).
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verran, mitä ihmettelen,
kun jäin itse kokonaan
ilman saalista. Taitolaji se
on pilkkiminenkin!
Kulttuuripäivät päätettiin
arvokkaasti, mutta herkästi
kauneimmilla hengellisillä
lastenlauluilla, joita laulettiin sekä yhdessä että
kuultiin pienten tyttöjen
esittäminä. 6-vuotias Kaisu
Koittola esiintyi myös
viulistina vienolla
soitollaan. Saimme kuulla
myös sanataidetta, kun
Napero-Finlandia –kilpailussa kunniakirjalla
palkittu 8-vuotias Ayla
Kocabiyik voittoisan
satunsa Lelukaupan kettu.
Esityksessä avustivat Aylan
pikkusisko Damla sekä aiti
Riitta HaaparantaKocabiyik. Aylan satu on
luettavissa kokonaisuudessaan tässä lehdessä.
Ensi vuonna, jolloin
vietetään 10. Kulttuuripäiviä, ohjelmaan palautetaan muutaman vuoden
tauon jälkeen tupajatsit ja
toivomuksena on, että
paikalle saadaan Kypärämäestä maailmalle ponnahtaneita jatsareita, joiden
yhtenä ensimmäisistä
areenoista oli KYT:n
kerhotila ensimmäisissä
tupajatseissa 1990-luvun
lopulla.
Sini Louhivuori

Lelukaupan kettu
Olipa kerran pienen pieni
kettu, jonka nimi oli
Pikkuruinen. Se asui
lelukaupan hyllyllä. Se oli
lelu mutta kerran Yöhaltia
tuli lelukauppaan ja taikoi
Pikkuruiselle erikoisen
lahjan nimittäin puhumisen lahjan. Sitten Pikkuruinen toivoi että Yöhaltia
taikoisi myös parhaille
ystävilleen Töpö-Nallelle ja
Ilona-Nukelle puhumisen
lahjan. Ja Pikkuruisen toive
toteutui. Ne puhuivat
kaikki illat miten hauskaa
olisi jos joku ostaisi ne.
Eräänä iltana kun
lelukauppias lähti kotiin ja
oli sulkemassa ovea pöllö
lensi lelukauppaan. Se
lenteli aikansa kunnes
huomasi Pikkuruisen.
Pöllö kysyi halusiko se
tulla mukaan maailmalle.
Pikkuruinen epäröi ensin
koska ei halunnut jättää
ystäviään mutta päätti
lähteä sillä se halusi nähdä
maailmaa. Pikkuruinen sai
matkustaa pöllön selässä.
Maisemat näyttivät
kauniilta ylhäältä päin.
Mutta yhtäkkiä Pikku-

ruinen menetti otteensa
pöllön niska- höyhenistä ja
putosi maahan. TÖMPS!
Kylläpä maailma näytti
suurelta ja mikään ei
näyttänyt tutulta.
Sillä aikaa Töpö ja Ilona
odottivat leluhyllyllä ostajaa. Kauppaan tuli pieni
tyttö äitinsä kanssa. Tytöllä
oli syntymäpäivä ja hän sai
valita jotain lelukaupasta.
Hänen silmiinsä osui ensin
Töpö-Nalle ja IlonaNukke. Tyttö ei osannut
päättää kumman ottaisi.
Niimpä äiti antoi ottaa
molemmat.
Tyttö lähti äidin ja uusien
lelujen kanssa iloisella
mielellä kotia kohti.
Matkalla hän huomasi
pienen ketun maassa.
Tyttö kysyi äidiltä voisiko
hän ottaa myös ketun.
Ennen kuin äiti kerkesi
vastaamaan mitään Pikkuruinen rupesi pälpättämään
kaikesta mitä se oli
kokenut. Tyttö kuuli
kaiken ja myös kassissa
makaavat Töpö ja Ilona
kuulivat. Äiti ei kuullut
mitään mutta otti ketun

KUVA: SINI LOUHIVUORI

Kypärämäen nuorta ja varttuneempaa kirjailijapolvea: Katariina
Turunen (vas.) ja Ayla Kocabiyik kirkolla 12.3.
mukaansa. Kassissa kaikki
olivat iloisia koska olivat
taas yhdessä ja matkalla
uuteen kotiin.
Tästä alkoivat Pikkuruisen

Parturi-Kampaamo Timo
Pajatie 8, puh 616 604
Toivottaa asiakkailleen Hyvää Kesää!
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uudet seikkailut mutta ne
ovatkin jo toisia tarinoita.
Ayla Kocabiyik, 8v

ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2006-2007
Hannu Aho
Pekka Halonen
Kari Kettunen
Sirkka-Liisa Korhonen
Sini Louhivuori , pj.
Erkki Matikainen
Antero Mikonranta
Arja Mönkkönen
Juha Saltevo, varapj.
Lasse Savola, siht.
Simo Suoja
Arja Toivanen, tal.hoit.
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