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Kotisivut www.omapaikka.com

Uudenvanhan puheenjohtajan tervehdys kyläläisille
A suk as yhd is tyk se mm e
puheenjohtajuus vaihtui
keväällä. Nelisen vuotta
yhdistystämme erinomaise
sti vetänyt Sini Louhivuori
lopetti pj:n tehtävät, mutta
jatkaa kulttuurilähettiläänä.
Sinillä riittää siis
aikaa erityisesti alueemme
kulttuuritoiminnan rikastuttajana. Tulemme
edelleenkin nauttimaan
kirkon kahvimatineoista
ja Kypärämäen kulttuuripäivistä. Lämpimät
kiitokset Sinille kaikkien

kyläläisten puolesta. Kukat
sain luovuttaa jo
Könkkölän iltamissa
maaliskuussa. Muuten
asukasyhdistyksemme
hallitus on säilynyt pienin
muutoksen ennallaan.
Lissu Korhonen lopetti,
tilalle tuli Louhivuoren
perhettä edustamaan
entinen yhdistyksemme
puheenjohtaj a Jukka
Louhivuori ja uutena
tulokkaana
vasta
Metsäkadulle muuttanut
Suvi Runonen-Väinämö.

Kiitokset myös Lissulle ja
tervetuloa uusille voimille.
Pienten puistojen kohtalo
on vaakalaudalla. Permipuistoon ilmestyi 7.5.
kaupungin lyhyt tiedote,
että touko-kesäkuun aikana
keinut ja liukumäki
poistetaan ja puisto
siistitään. Pensaita vähän
leikellään, mutta hiekat
luvattiin jättää. Ilmoitus
herätti suuren tyrmistyksen
vastikään pienten lasten
kanssa lähialueelle muut-

Iloiset kukitetut Nuorten soittajien konsertissa äitienpäivänä 11.5. Oikealla mm. Jukka ja Sini
Louhivuori, Petri Lintunen, musiikinopettaja Katri Nevatalo sekä taaempana Kellistit-ryhmän
vetäjä Sari Eirtola-Loukola. Etualalla niitä nuorimpia, ts. Puikuloita ja Violetti-viulisteja
Jyväskylän seudun kansalaisopiston musiikkikoulusta.
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taneiden keskuudessa.
Sukupolven vaihdos on
tuonut rauhalliseen, puiden
sopivasti varjostamaan
puistoon oman käyttäjäkunnan, joka ei ole kovin
ihastunut käymään avoimella hiekkakentällä
o l evi ss a S ai ho- ta i
Veturipuistoissa. Aikanaan
päätöstä perusteltiin uusilla
p u i s t o j e n E U - tu r v amääräyksillä ja vähäisillä
käyttäjämäärillä. 11.5.
mennessä oli Permipuiston
puolesta adressiin tullut
250 nimeä, jotka
haluaisivat säilyttää puiston
pienimuotoisena leikkipuistona.
Ehkäpä
kaupunki ei menisi
vararikkoon, jos keinut ja
liukumäki annettaisiin olla
paikoillaan. Jätin nimilistat
teksteineen kaupungin
katu- ja puisto-osaston
johtaja Kari Strömille ja
kaupunginhallituksen
p u h e enj o h t a ja V e ij o
Koskiselle. Odottelemme
mielenkiinnolla lopullista
päätöstä. Toivottavasti
syksyiset kunnallisvaalit
vähän
herkistävät
poliitikkoja kuuntelemaan
äänestäjiä, myös tulevia.
Kevään tultua meillä oli
8.5. yhdessä muiden
kaupunginosa-alueiden
kanssa siivoustalkoot
Köhniön rannassa. Roskia
(Jatkuu sivulla 2)

(Jatkoa sivulta 1)

oli yllättävän vähän ja
lasinsirpaleita vielä
vähemmän. Toivottavasti
ranta pysyisikin roskattomana jatkuvasti. Koko
Jyväskylässähän on
menossa roskattomuuskampanja. Sen sanoman
soisin leviävän rannan
käyttäjiin. Kevät tuo
nuotion polttajat. Tuokaa
hyvät ihmiset omia
polttopuita rannan
nuotiopaikoille, ettei niitä
tarvitse repiä pukukopeista. Makkarat ja
mehut maistuivat kaikille
siivousten jälkeen. Nuoria
tulevia siivoojia oli
ilahduttavasti paikalla.
Kiitos kaikille talkoolaisille
taas kerran!

Vuoden kuvataiteilija Rauno Viljanen kukitettuna näyttelynsä avajaisissa kotitalousoppilaitoksella.

Talkoiden jälkeen illalla
joutsenpariskunta kierteli
Köhniöllä
etsien
pesimäpaikkaa. Katselin
kiikarilla kun järven
luusuaan (laskuojan
suuhun) jätetyt valkoiset
muovituolinjämät herättivät joutsenissa epäilyn

lajikumppaneista. Lintujenkin pitää yrittää varmistaa
ja sopeutua roskaajien
jälkiin.
Nauttikaa kesästä,
luonnosta ja yhdessäolosta asuinalueellamme.
Joka viikonloppu ei
tarvitse ajaa satoja kilo-
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metrejä mökille tekemään
samaa mitä kotikulmillakin
voi tehdä. Tutustukaa
kesän aikana uusiin
nettisivuihimme. Kirjoitelkaa sinne ehdotuksia
alueemme kehittämisestä
tai ihan mitä mieleen
juolahtaa.

Hyvää kesää kaikille
Juha Saltevo
K y p ä r äm ä e n- K öh n iö n
asukasyhdistyksen pj

Mustikat on hyviä, koska niiden sisällä on hilloa. – Pertti, 5 v.

Killerin uudistussuunnitelmat
ja kävelyreitit Laajavuoreen
Asukasyhdistyksen tekemä
ä huomautusta Killerin
kaavaan ei ole otettu
huomioon. Ongelmana on
Kypärämäen ja Köhniön
suunnalta pääsy Laajavuoren kuntopoluille ja
laduille. Uusien hallien
väliin ei ole jätetty mitään
kävely- tai hiihtouraa.
Killerin länsipäässä ovat
myös rakennustyöt olleet
käynnissä keväästä lähtien.
Sitä kautta kulki ennen
hiihtolatu Laajavuoreen.
Toivomme, että tämä
yhteys ainakin rakennetaan

Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksellä uudet kotisivut

kunnolliseksi, jos hallien
välistä
ei
saada
toivomaamme yhteysuraa.
Olkaa kaikki aktiivisia ja
tarkkailkaa tilannetta

www.omapaikka.com
Omapaikka on nyt
Kypärämäen ja Köhniön
asukkaiden oma paikka.
Osoitteesta nimittäin
löytyvät upouudet kotisivumme. Haluat sitten
saada tietoa asukasyhdistyksestä tai ajankohtaisista
tapahtumista, lueskella
ihan ensimmäisiä asukaslehtiä tai osallistua keskusteluun alueemme asioista,
omapaikka on sitä varten.
Sivuston ylläpitäjänä otan
mielellään vastaan

Kypärämäen-Köhniön
asukasyhdistys,
Juha Saltevo, pj
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palautetta mahdollisista
toiveista, joita sivut
sinussa herättävät.
Siispä ei muuta kuin
k aikki tutust uma a n.
Kotisivut on tehty juuri
sinua varten. Omapaikka
– kaikkien meidän oma
paikka.
Nimikilpailuuun osallistuneiden kesken arvottiin palkinnon saajaksi
Kalevi
Kaistinen
Köhniönkadulta.
Lasse Savola

Killerillä harrastetaan
Killerin Liikuntakeskuksen
uuden hallin historia ja
uusi tulevaisuus Laajavuoren maastoissa ja
Killerillä ulkoilleet ovat
varmasti huomanneet noin
kahden hehtaarin kokoisen
maansiirtotyömaan ja sinne
nousevan suuren punaisen
hallin. Lehdistä on
voinutkin lukea, että
paikalle nousee liikuntahalli. Itse rakennus on
k i err ä t e t t y K es ki se n
kyläkaupan vanhasta
ruokapuodista. Allekirjoittaneen sukujuuret ovat
Töysässä ja olen
työskennellyt 20 vuotta
K uor t a n e en ur h ei l uopistolla, joten myös
Keskisen väki on tullut
tutuksi. Kun halli tuli
myyntiin,
saatiin
neuvottelut mahdollisesta
kaupasta ja hallin siirrosta
nopeasti käyntiin.
Eteläpohjalaiseen tyyliin
asiat laitetaan etenemään
eikä turhia jahkailla, ja
ajatus puodin uudesta
käytöstä liikuntahallina oli
kaikkien mielestä hyvä.
Jopa opetusministeriö ja
valtion liikuntaneuvosto,
jotka jakavat veikkausvoittovaroja liikuntap ai kkar ak ent a mi se en,
olivat samaa mieltä. Näin
taloudellinen riski rakentamise sta ka tsotti in
järkeväksi ottaa.
Killerin
k a a v avalituksesta johtuen
rakentamaan päästiin
kevään 2007 sijasta vasta
syksyllä. Hallin osia ei
voitu jättää lumen alle
talveksi. Siten jouduimme

talvirakentamiseen, joka
on
hitaampaa
ja
kalliimpaa kuin kesällä.
Aikataulu syksystä on
kuitenkin pitänyt ja
loppukiri on edessä.
Pelitoiminnan on määrä
alkaa 1. elokuuta, Neste
rallin jälkeen. Vihkiäiset
pidetään
vähän
myöhemmin syyskuussa.
Koko perheen liikuntakeskus täynnä uusia tiloja
ja liikuntamahdollisuuksia
Yhtiöllä on tavoitteena
rakentaa alueesta sopiva
kokonaisuus monenlaisille liikkujille. Koska
ole mme yk si tyi sel lä
pohjalla
toimiva
itsenäinen yritys, voimme
tehdä tästä omannäköisen
alueen ja ottaa huomioon
käyttäjät ja heidän toiveet.
Emme ole kunnallinen
laitos, jota sitoo
virkamiesten ja lautakuntien päätökset.
Emmekä myöskään ole
ns. ketjuyritys, jonka
konseptia valvotaan
tiukasti päämiehen
pääomakonttorista jostain
ulkomailta. Liikuntakeskuksen kuplahalli toimii
edelleen tennishallina.
Sieltä poistuu kuitenkin
kahvio ja vuoromyynti
tapahtuu
uudesta
päähallista. Päähallin
sisääntulossa
on
palvelualue, josta löytyy
vuoromyynti, lounastasoinen
kahvio,
veikkauspiste ja urheiluvälinekauppa. Suomen
polkupyörätukun uusi
laajennettu myymä lä
avataan myös hallissa

Tennishallissa. Isoja
pukuhuoneita on kolme,
joissa kaikissa saunatilat.
E t u o s a o n k a k s ikerroksinen ja yläkerrasta
löytyy neuvottelutila ja
kolme toimistoa. Hallissa
onnistuvat siten monenlaiset kokoukset ja
tapahtumat yhdistettynä
liikunnalla. Ryhmäliikuntatiloja on kolme, joista yksi
on ns. permantosali
joustomatolla ja kaksi on
parketilla. Toiseen
parkettisaliin tulee alan
ammattilaisten suunnittelema ja vetämä uusi
jumppakonsepti. Lisäksi
yläkertaan tulee - Lasten
Liikuntamaailma, jollainen Jyväskylän alueelta
on tähän asti vielä
puuttunut. Lasten
Liikuntamaailma on
suunniteltu kehittämään
noin 1-12 -vuotiaiden
kehon hallintaa ja
motoriikkaa. Liikuntamaailmassa on lapsille (ja
miksei isommillekin)
monenlaisia ketteryyttä,
juoksua,
hyppyä,
kiipeämistä, tasapainoa,
jne. kehittäviä toimintapisteitä. Tilassa pidetään
ohjattuja tunteja, mutta
sinne on mahdollista
päästä valvojan läsnä
ollessa myös omatoimisesti. Pelihallin
puolella on jokaiselle
lajille erikseen omat
suorituspaikat. Alustaksi
sinne on valittu Gerflor
Taraflex- urheilupäällyste,
joka on kaikkien
kansainvälisten sisäpelilajiliittojen suosittelema

huippu hyvä urheilupäällyste. Kyseistä alustaa
on käytetty Olympialaisissa jo vuodesta 1976
lähtien. Hallissa on 3
salibandykenttää, joista 2
on täysmittaista (20*40m)
ja yksi vähän pienempi.
Sulkapallokenttiä on 8.
Hallista löytyy Suomen
ainut lasinen squashkenttä. Lasiseinä nihkeänä
pintana antaa peliin aivan
uuden ulottuvuuden,
jossa
pallo
elää
paremmin.
P ö y t ätennikselle löytyy myös
o m a
t i l a n s a .
Salibandykentillä voi
pelata myös futsalia, joka
on sisäjalkapalloa
käsipallomaaleihin. Näille
lajeille
tarjotaan
kerhotoimintaa aktiivipelaajalle sekä kursseja
aloittelijoille. Tennis-,
sulkapallo ja salibandysarjat pyörähtävät
käyntiin heti syksyllä.
Juuri perustettu uusi
seura, Mailapeliakatemia
ry, toimii mailapelaajien
yhdistyksenä, jossa voi
harrastaa mm. kilpatoimintaa tai osallistua
muuten seuratoimintaan.
Mikäli lukijoilla tulee
tätä lukiessa toiveita,
ajatuksia tai mielipiteitä
mieleen, otamme kaiken
palautteen mielellämme
vastaan.
Petri Pykälämäki
040-7402696
petri.pykalamaki@
killerinliikunta.fi

Rakastuneet ihmiset pitelevät toisiaan kädestä, etteivät sormukset putoaisi,
koska ne ovat niin kalliita. – Tiina, 7 v.
3

Kapolla on asiaa 2
Tätä kirjoittaessani
pyöräilykausi alkaa olla
aluillaan. Kesäpyöräilijät
kaivelevat fillarinsa esille ja
on aika näin ollen hieman
käsitellä pyörän huoltoa.
Kannattaisi tosin jo
syksyllä ennen pyörän
talvisäilöön laittoa
s u o r i t t a a p u h d i s t u stoimenpiteitä. Jos asia on
jostakin syystä jäänyt
tekemättä, kannattaa
pyytää perheen naisväeltä
vanhan tiskiharjan,
poistettavan pyyheliinan
sekä kuluneen hammasharjan. Hienoa olisi, jos
löytyisi jotain liuotinainetta
– biosellaista – sekä
paikka, missä mahdolliset
öljytahrat eivät maailmaa
kaada. Huippu olisi, jos
fillarin saisi roikkumaan
koukkujen varaan. Tällöin
huoltokohde olisi ylhäällä
eikä tarvitse kärsiä
selkäkivuista hankalissa
asennoissa. Samoin voisi
käsin pyöritellä poljinkammista ja tarkkailla työn
etenemistä.
Ensiksi harjalla poistetaan
irtoliat joka puolelta, myös
puolista (pinnois t a).
Seuraavaksi suihkutetaan
liuotinta etuvaihtajaan,
takavaihtajaan sekä
ketjuun, mikäli kyseessä on
ketjuvaihteellinen pyörä.
Ainetta voi suihkauttaa
myös rataspakkaan, mutta
ei paljoa. Fillarin tulee olla

sellaisessa asennossa, ettei
liuotinaine pääse renkaisiin
eikä vanteisiin. Annetaan
aineen vaikuttaa pari
minuuttia, jonka jälkeen
kangasrätillä pyyhitään liat
pois. Voiteluaineiden
jäänteet eivät lähde ilman
liuotusta, joten ainetta voi
tarvita vielä täsmäiskuunkin. Käsijarrullisessa
pyörässä vanteen jarrupinnat tulee puhdistaa
puhtaalla, melko karkealla
kankaalla, ei mielellään
aineilla, koska toimenpidettä voi seurata jarrujen
vinkuminen. Joku ihmettelee, miksi ei saman tien
voi pestä pyörää. Sotav ä ess ä hä n a i ko i n aa n
pestiin pyöriä järvessä
huljuttelemalla. Ja miksei
voisi hyödyntää nykyajan
tekniikkaa: painepesurihan
puhdistaa hyvin. Sanonpa
tähän, että se nyt on
vihoviimeinen puhdistusmenetelmä. Paine työntää
oikein voimalla vettä
laakereihin ja muihinkin
paikkoihin, mihin sitä ei
tarvita. Olkoonkin vesi
vanhin voitehista, mutta ei
tässä tapauksessa. Itse
pesen pyörääni vain silloin,
kun olen ajanut suomaastossa tai savivellissä.
Silloinkin käytän vettä
niukasti ja varon
laakerikohtia.
Monesti katsotaan pyörän
tai auton jne. ulkokuorta,

onko se kaunis, värikäs tai
joku-uskottava. Ulkokuoren koreudella ei ole
niin suurta merkitystä,
mutta se, millä tosiaan on
suuri merkitys, on fillarin
tekniikan pelaaminen.
Ykkösasiana pidän jarrujen
toimivuutta,
sillä
nykyäänhän pyörässä tulee
olla kahdet jarrut.
Käsijarrujen pikasäätöjä
voi tehdä jarrukahvan
juuressa olevasta säätörenkaasta. Jos se ei auta,
pitää siirtyä jarrupalojen ja
vaijerien säätämiseen,
mutta se onkin jo eri juttu.
Kakkosasiana pidän
vaihteiden sujuvaa
toimimista. Jos on rumpuvaihteellinen fillari ja siihen
tulee vikaa, se pitää viedä
k o r j a a m o l l e . K e t j uvaihteellinen fillari on
hieman helpompi säätää ja
vaijerien vaihtokin voi
onnistua tee- se- itsemenetelmällä. Mutta jos
tuntee epävarmuutta
asioissa, ei kannata ruveta
monttööriksi. Pahimmassa
tapauksessa oma korjaus
pettää pahassa paikassa ja
seuraukset voivat olla
vähemmän mukavia.
Kun pyörä on saatu
puhtaaksi, seuraa voitelu.
Moni ei tiedäkään, miten
paljon kevyemmin
polkeminen sujuu voitelun
ollessa kunnossa. Eli
suihkaus
etuja

MITTAKALUSTE
E. Aumanen Oy

takavaihtajan liikkuviin
kohtiin sekä vielä ketjuun.
Jos pystyt pyörittämään
kammista takapyörää, on
tosi helppo voidella ketju.
Voiteenkin kanssa liika on
liikaa, koska öljy kerää
pölyä ja likaa. Voimansiirron lisäksi kannattaa
tarkastaa renkaat: ovatko
ne kuluneet liian sileiksi,
ovatko renkaiden sivut
pykineet ja löytyykö
renkaan kulutuspinnalta
teräviä piikkejä? Seuraavaksi renkaisiin ilmaa, tosi
kovaksi! Vielä ohjaintangon ”vääntely” eri
suuntiin, jotta mahdollinen
laakeriväljyys tuntuisi.
Lopuksi koeajo – eikä
aivan täysillä alussa! Vielä
vetoomus! Asia koskee
pensasaitoja, varsinkin
orapihlaja sellaisia.
Kevytväylän puolella
villinä kasvaessaan
pensasaita muodostaa
melkoisen vaaratekijän.
Silmät ja kasvot ovat
vaarassa esim. hämärällä,
jolloin pitkinä rehottavia
oksia ei helposti näe.
Toivon mukaan pensasaitojen omistajat heti
lähtevät tutkimaan
tilanteen ja toimivat!
Pyöräilyterveisin Kapo

PARTURI-KAMPAAMO TIMO TOIVOTTAA
NYKYISILLE JA UUSILLE
ASIAKKAILLEEN
HYVÄÄ KESÄÄ

KEITTIÖT
KYLPYHUONEET
IRTO-OVET
REMONTIT

PAJATIE 8, Roilin alapuolella
PUH. 014-616 604

040 502 8879
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Kirkolla tapahtuu
Kypärämäen kirkolla,
Loukkukatu 7, tapahtuu
Kesä-heinäkuussa messua
vietetään klo 18. Elokuun
messuajoista kts. Seurakuntaviesti -lehdestä.
Perinteinen koko perheen
pihatapahtuma on kirkolla
to 21.8 klo 18-20. Silloin
on mahdollista mm.
grillata makkaraa kodassa,
joka on kirkon pihassa.
Musiikkimatineoita järjestetään syksyllä kolme: ke
17.9. klo 18, sekä 26.10. ja
7.12. Kahden jälkimmäisen
päivän osalta kts.
kellonaika Seurakuntaviesti-lehdestä.
Olohuonetoiminta jatkuu
kirkolla syyskuusta alkaen
tiistaisin klo 10-12.
Mahdollisuus askarrella,
seurustella, tehdä käsitöitä
ym. Klo 11-12 mahdollisuus ruokailuun 2,5 euron
hintaan. Syys-joulukuulle

kaavaillaan opetusiltoja
kerran kuussa kristinuskon
perusasioista. Illalla on
teema, josta on alustus ja
josta keskustellaan. Kts.
tarkemmin Seurakuntaviesti -lehdestä.
Perhekerho jatkuu
syksyllä torstaiaamuisin.
Kts. tarkemmin Seurakuntaviestilehti.
Varttuneiden piiri kokoontuu kirkolla erilaisin
aihein seuraavasti:
torstaisin klo 13, 11.9.
25.9. 9.10. 23.10. 13.11.
27.11. ja 11.12.

Kaikissa
hiusasioissa
palvelee

Savelan
ParturiKampaamo

Tuija, Piritta ja Elina
Puh. 014 - 245 320
Laajavuorentie 5 A, Jyväskylä
Kevätterveisin!

Tervetuloa lämpimästi eri
t i l a i s u u k s i i n !
Jorma Vilkko kappalainen
p. 050-5497052

Jotkut jutut on niin viisaita, ettei ne naurata. – Katarina, 5 v.

TERVETULOA
JYVÄS APTEEKKIIN!
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Päiväkodin kuulumisia
Hei
kaikki
alle
k o u l u i k ä i s te n l a s t e n
perheet! Kypärämäen
lapsiperheille on hyviä
uutisia!
K y p ä r ä m ä e n p ä i v äkodista, jonka remontti on
vauhdikkaasti alkanut, on
tulossa sisätiloiltaan ihan
uusi, lempeäsävyinen,
ajanhenkinen ja lasten
tarpeet huomioiva
kokonaisuus. Päiväkodin
lapsiryhmätilat, 1-6- v.
lapsille, on suunniteltu
neljälle ryhmälle.
Kerhotoiminnalle rakennetaan omat tilat

alakertaan. Kerhotiloissa
järjestetään myös alueen
koululaisten jälkkäritoimintaa iltapäivisin.
Päiväkodin laajennus,
pihan puolella, tulee
käsittämään odotetun
liikuntasalin, keittiön ja
toimistotilat. Sali mahdollistaa iltakäytön myös
päiväkodin ulkopuolisille
käyttäjille.
Sisätilojen suunnittelu
lähtee terveellisen, puhtaan
sisäilman ja olosuhteet
huomioiden mahdollisimman käytännöllisten tilaratkaisujen toteutumisesta.

Pienryhmätoimintaan on
varattu omia tiloja. Pihaalueemme on laajentunut
ja pienimmille päiväkodin
käyttäjille saamme oman
piha-alueen ja näin
turvallisemmat ulkoiluolosuhteet.
Tällä hetkellä suunnittelemme kalusteita ja
sisustamiseen liittyviä
asioita. Rakennuksen on
suunniteltu olevan käytössämme vuoden 2009
alusta. Aikataulu tarkentuu
kesäkuun
t y ö m a akokouksessa.

Yhteistyöterveisin Liisa
Salminen, päiväkodin
johtaja

KUVA: JUHA SALTEVO

Makkaranpaistoa talkoissa. Vasemmalta Mirjam, Joosua, Anne-Marie ja vaunuissa Ester Lehto. Oikealla Sirpa Uusimäki ja
Atte Piispanen. Taaempana tarkkailevat tuoreet paluumuuttajat Ulla Loukkaanhuhta, edessä Roni ja kärryissä Inka-neiti.
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Kypärämäen – Köhniön
asukasyhdistys ry. järjestää
LAULULLISEN
RANTAJUHLAN
kaikenikäisille

TESTIVOITTAJA INSERA – PYÖRÄ

keskiviikkona 20. elokuuta
2008 klo 18 alkaen Köhniön
rannassa

HINTA – LAATUSUHTEELTAAN PARAS

Ohjelmassa mm.

TERVETULOA KOEAJOLLE RAVIRAITILLE

2005 TEKNIIKAN MAAILMA
2006 FILLARI – LEHTI
2007 FILLARI – LEHTI

www.suomenpolkupyoratukku.fi
www.killerinliikunta.fi

yhteislaulua haitari- ja
viulusäestyksellä
sooloesityksiä
kilpailuja, mm. onkikisa
lapsille ja aikuisille:
oma onki mukaan!
herkuttelua nuotion äärellä
Marttojen puffetti

puh. 050 – 555 1114

Liity Kypärämäen-Köhniön
asukasyhdistys ry:n jäseneksi!
Jäsenmaksu vuodelta 2008:
10€/talous
5€/opiskelijat ja eläkeläiset.

(Säävaraus)

Tilinumero:
SAMPO 800014-1307294

TERVETULOA MUKAAN!!

Kissaa ei pidä puhaltaa korvaan. Jos sitä puhaltaa neljä tai viisi kertaa, se
puraisee huuleen eikä päästä irti ainakaan minuuttiin. – Liisa, 9 v.
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KUVA: JUHA SALTEVO

Ahkeria siivoojia Köhniön rannalla: edessä nuorisoa Tapio Valtonen (lippalakki) ja Mikael Hilli. Taaempana vanhemmat rouvat
Sirke Saltevo ja Marja Peltonen työn touhussa .

Jos avaa silmät ja on ihan mustaa, niin on tajuton. – Hilda, 7 v.

Neste Savela Vehkakatu 2
on nyt K‐Liikennemarket
Savela.
Auki joka päivä aamusta
klo 24:ään.
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Kypärämäen koulu on vakaata keskitasoa
Kypärämäen koululla on
edessään vakaat lähivuodet. Koulu pysyy noin
250-300 oppilaan kokoisena riippuen musiikkiluokkien vetovoimasta.
Musiikkiluokat viettivät
onnistuneita 40-vuotisjuhlia ja tulevassa 3.
musiikkiluokassa on 22
oppilasta eli oikein hyvä
määrä. Vakautta tuo myös
se, että viime vuosina
hämmentäneet yhdysluokat ovat nyt jo
taaksejäänyttä aikaa.
Keväällä toteutetussa
k o u l up a l v e l u k y s e l y s s ä
koulumme sai lähes
kaikissa kohdissa hieman
koko kaupungin keskiarvoa
paremmat
”arvosanat” vanhemmilta.
Vastausprosentti oli hienot
54 eli 184 vastaajaa.
Vastauksista nousi huoli
opetusryhmien koosta ja
koulumatkojen liikenneturvallisuudesta. Myös
kouluterveyden huollon
palvelut koettiin riittämättömiksi. Koulun tilat ja
opetusvälineet koettiin taas
positiivisimmiksi asioiksi.
Vapaissa vastauksissa tuli
paljon kiitosta ja
kehittämisvinkkejä, joita

työstettiin opettajakunnan
toimesta toukokuun alussa.

ratkaisuja tehdään muissa
uuden kaupungin osissa.
Nämä mahdolliset
muutokset ovat luultavasti
vielä joidenkin vuosien
päässä.

Uusi Jyväskylä
Kaupunki, maalaiskunta ja
Korpilahti
ovat
yhdistymässä uudeksi
Jyväskyläksi vuoden 2009
alusta. Kypärämäen koulun
osalta en usko edessä
olevan juurikaan muutoksia kuntaliitoksen
yhteydessä. Tällä reunalla
kaupunkia alakoululaisten
kouluasiat ovat aika
vakaalla pohjalla. Koulutalot ovat kohta puolin
kunnossa, sillä Keltinmäen
remontti alkaa ensi
syksynä. Valmiita tai juuri
valmistumassa ovat
Vesanka, Kortepohja ja
Kypärämäki. Ehkä
mielenkiintoisin kysymys
on se, että menevätkö
Vesangan oppilaat
jatkossakin yläkouluun
Palokkaan vai tuleeko
jokin muu ratkaisu? Suuri
ennustaja ei tarvitse olla
myöskään siinä, että
paineita meidän koulun
oppilasvirran kääntämiseksi yläkouluun esimerkiksi Viitaniemeen voi tulla
riippuen siitä mitä

Koulun piharemontti
valmistuu
Pitkän työn tuloksena tänä
kesänä koulun piharemontit saadaan loppuun.
Oppilaiden pihalle tulee
hämähäkin
seittiä
muistuttava kiipeilyteline.
Valaistusta lisätään Mustin
ja Mirrin päätyyn muuntajan ympärille. Myös
erämiehenkadun puolelle
toteutettaneen sinne
suunniteltu ulkoluokka.
Harmillista on se, että
luultavasti pääosa
Erämiehenkadun ja koulun
väliin suunnitelluista
istutuksista yms. jää
toteutumatta. Rahat on
käytetty ja kustannukset
ovat nousseet. Toisaalta
kaikki tärkeimmät asiat on
kyllä saatu tehtyä.
Koulun pihan istutuksille
ja laitteille toivoisin niin
isojen kuin pientenkin
tahol ta huo lenpi to a.
Erityisesti toivoisin

kaikkien puuttuvan
ilkivaltaan, jos sellaista
näkee tapahtuvan. Parasta
olisi hälyttää poliisi
numerosta 112, jos osuu
tekohetkellä paikalle.
Muuten voi ottaa yhteyttä
rehtoriin tai omaan
opettajaan. Näin saadaan
nämä nyt uudet välineet
kestämään nykyisten
oppilaiden lapsillekin!
Koulun puolesta pyrin
siihen, että saisimme
koulun pihaan kilvet, jotka
kieltäisivät asiattoman
oleskelun koulun alueella
klo 22.00–07.00. Käsitykseni mukaan kellään ei
pitäisi olla asiallista asiaa
koulun pihaan tuona
aikana. Tällöin myöskään
naapurit eivät häiriintyisi
koulun pihan leikkivälineitä ja kaukaloa
hyödyntävistä lapsista,
nuorista ja aikuisista.
Timo Knuuttila
rehtori

Kypärämäen koulun opettajakunta päätti kokouksessaan
28.5.2008 stipendien jakamisesta.
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksen stipendin saa
Leo Mecklin 6b
Perustelut:
Olet luokan aktiivisimpia oppilaita. Olet osallistunut
innolla oppilaskunnan toimintaan ja olet mielelläsi
mukana silloin, kun ideoidaan ja järjestetään erilaisia
tapahtumia. Uskallat ottaa vastuuta kantaaksesi. Esität
rohkeasti omia ja porukan yhteisiä mielipiteitä. Olet
edustanut kouluasi ja asuinaluettasi myös Lasten
parlamentissa.
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Taas vietettiin kulttuuripäiviä
Kypärämäen XI Kulttuuripäivät keräsivät maaliskuun puolivälissä eri
tilaisuuksiin yli 400 henkeä.
Tapahtumien kirjo oli
perinteen mukaan laaja,
kuten osanottajienkin:
pienimmät kuulijat
täyttivät kirkkosalin äärimmilleen Leena Pyylammen
Suurten Seikkailijoiden
matkassa, vanhin polvi
lauloi ”Oi niitä aikoja” ja
kuunteli ikivihreitä
Sotainvalidien sairaskodilla. Torstaina 13.3.
kuunneltiin ja katseltiin
hiljaisuuden kuvia kirkolla,
kuvataitelija Rauno
Viljanen avasi näyttelynsä
kotitalousoppilaitoksella ja
illalla draamaryhmä Toivo
esitti Tarinoiden Majatalossa
näytelmän

Työttömän tiistai. Torstai
omistettiin siis kuvataiteelle ja teatterille.
P er ja nt a i n j a k ok o
kulttuuripäivien päätapahtuma järjestettiin Könkkölässä iltamien merkeissä.
Kuultiin niin kansanmusiikkiyhtye Kvartin kuin
nuortenbändi Kapinakaviaarinkin esityksiä,
minkä lisäksi iltamaväkeä
ilahduttivat huuliharpun
maailmanmestari Erkki
Vihinen ja taikuri Urpo
Marttinen. Väkeä oli
mukavasti, vaikka enemmänkin olisi mahtunut.
Yksi tapahtuma täytyi
tällä kertaa perua, nimittäin
musiikkiluistelut Kahiksen
kentällä. Leudot ilmat ja
vähäinen lumi aiheuttivat
sen, ettei luistimilla olisi

ollut kentälle menemistä.
Sunnuntaiaamun pilkkikisa
voitiin sentään pitää ja
saalistakin tuli ainakin
osalle kilpailijoista.
Rohkeat uimarit pääsivät
pulahtamaan avantoonkin.
Lauantai-ilta tarjosi vielä
musiikkia pizzeria
Araratissa, jossa Jussi
Petäjä ja Eva Louhivuori
Captain Cougar –yhtyeestä
esiintyivät. Juhlaviikonloppu päättyi palmusunnuntain perhemessuun,
johon musiikillista lisäväriä
toivat taitavat Kankaan
sisarukset laulullaan.
Kulttuuripäivien tapahtumien tukijalkana ovat
aktiiviset alueemme
toimijat, oppilaitokset,
yhdistykset ja muut
organisaatiot, jotka

takasivat taas kerran
monipuolisen ja korkeatasoisen ohjelman
Kypärämäen
väen
kulttuuritarpeita tyydyttämään. Kiitän kaikkia
osallisia ja osallistujia
päivien onnistumisesta.
Pääsemmekö ensi vuonna
juhlien viettoon remontoituun ”Kypärämäkikeskukseen”, so. KTY:n
omistamaan kirjastopäiväkotirakennukseen,
sitä
jäämme
nyt
jännityksellä odottelemaan.
Sini Louhivuori

KUVA: JUHA SALTEVO

Nuorisoyhtye Kapinakaviaari Könkkölän iltamissa
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Uusia jäseniä
hallituksessa

Pilkkikilpailun satoa

Olen Suvi RunonenVäinämö, 24-vuotias
musiikkitieteen ja
kulttuurituotannon
opiskelija sekä pienen
pojan äiti. Olemme
muuttamassa Kypärämäkeen Metsäkadulle
kesällä. Haluan olla
vaikuttamassa asuinalueeni
asioihin, erityisesti sen
kulttuurielämään ja siksi
suostuin ilomielin asukasyhdistyksen hallituksen
jäseneksi.
Olen kotoisin Helsingistä
ja sieltä muutimme
mieheni kanssa Jyväskylään syksyllä 2005.
Olemme asuneet Lutakossa ja nyt on mukavaa
päästä omakotitaloon
rauhalliselle alueelle, jossa
on paljon muitakin
lapsiperheitä.

Köhniönrannassa avantouintien lomassa suoritettiin kultturipäivien yhteydessä jo perinteiseksi
muodostunut pilkkikilpailu. Keli oli mitä
mainioin, ja kilpailu saatiin
onneksi käytyä sopivasti
jään ollessa vielä
kantokykyinen. Osallistujia
oli kymmenkunta, niin
miehiä, naisia kuin
lapsiakin.
Miesten sarjan tulokset:
1. Tauno Markkanen, 52 g
2. Aarno Heinonen, 20 g
3. Raimo Laaksonen, 17 g
Naisten sarjan tulokset:
1. Pirjo Laitinen, 11 g
Muut kilpailijat jäivät tällä
kertaa valitettavasti ilman
saalista, mutta raikasta
kevätilmaa saatiin varmasti
senkin edestä.
Kauno Välivaara

Erämiehenkatu 6:n remontti etenee —
kaupunginosan palvelutaso paranee
Erämiehenkatu 6:n
kiinteistön peruskorjaus on
alkanut. Päiväkoti ja
kirjasto sekä kiinteistössä
toimineet yrittäjät ovat
joutuneet remontin alta
”evakkoon” ja näiltä osin
kypärämäkeläiset joutuvat
remontin aikana etsimään
monia
palveluita
muualta.
Lähikirjaston
toimintaa korvaa alueella
pysähdyspisteitä lisännyt
kirjastoauto.
Päiväkotiikäiset lapset joudutaan
kuljettamaan muihin
l ä h i a l u e i d e n p ä i v äkoteihin. Kampaamopalve
lut, kukkakauppa ym.
palvelut on samoin

remontin aikana etsittävä
muualta.
Remontin jälkeen
kiinteistö tarjoaa entistä
monipuolisemmin
palveluita Kypärämäen ja
sen lähialueen asukkaille.
Pienkirjasto, kukkakauppa
ja parturi-kampaamo
jatkavat näillä näkymin
toimintaansa. Uusiakin
palveluja tulee käyttöön –
erityisen merkittävänä
pidän nuorisotiloja, joita
on alueellemme odotettu
pari vuosikymmentä.
Hyvään alkuun tosin
päästiin jo ennen remontin
alkua, kun KTY:n
kiinteistössä avattiin

innokkaan vastaanoton
saanut nuorisotila.
Remontin
jälkeen
päiväkodilla on entistä
su ure mm at
j a
päiväkotitoiminnan
tarpeisiin suunnitellut
tilat. Lisäsiiven rakentaminen
tulee
helpottamaan päiväkotilasten ja henkilökunnan
arkityötä. Kirjaston
neliömäärä jonkin verran
supistuu entisestä, mutta
keskeiset kirjastopalvelut
tulevat säilymään ja tilat
ovat
aikaisempaa
nykyaikaisemmat.
Erämiehenkatu 6:n
kiinteistön peruskorjaus on
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edennyt hyvin ja ainakin
tässä remontin vaiheessa
näyttää siltä, että uusissa ja
entistä ehommissa tiloissa
päästään aloittamaan
toiminta kevään 2009
alkupuolella. Vuosia
jatkunut epävarmuus
palvelujen säilymisestä
a l u ee l l a mm e n ä yt tä ä
kääntyneen voitoksemme:
palvelujen supistumisen
sijasta olemme saamassa
entistä
ehomman
päiväkodin, uudet
kirjastotilat, kauan
kaivatun nuorisotilan ja
muita uusia palveluita.
Jukka Louhivuori

ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2008-2009
Hannu Aho
Pekka Halonen
Kari Kettunen
Jukka Louhivuori
Erkki Matikainen
Antero Mikonranta, varapj.
Arja Mönkkönen, siht.
Suvi Runonen-Väinämö
Juha Saltevo, pj.
Lasse Savola
Simo Suoja
Arja Toivanen, tal.hoit.
Kauno Välivaara
Pentti Räisänen

Köhniönkatu 65
Köhniönkatu 57
Keihäsmiehenkatu 3,
Koivukatu 3,
Saihokatu 4, as. 61
Koivukatu 19,
Rihlaperä 1,
Metsäkatu 12,
Permikatu 15,
Saihokatu 4 B 55,
Kahakatu 17,
Loukkukatu 43 C,
Kangaskatu 24,
Permikatu 16,

050 9107 634
244 782
254 609
040 576 5864
040 583 7991
050 597 8970
242 786
040 575 4842
040 508 2653
050 352 1058
040 054 6190
243 141
050 592 4609
050 300 4700

Lehden taitto: Arttu Peltonen
Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Konttisentie 8, PL 64, 40801 Vaajakoski
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040 088 6932
040 752 1102

050 556 1496

050 325 6475

