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Teatterikone - teatteria Köhniöltä

Köhniöllä, Köhniönkadulla, asuu kaksi teatterin rautaista ammattilaista: Annu
Sankilampi ja Aaro Vuotila. Samassa paikassa majailee myös pariskunnan
vuonna 2003 perustama
ammattilaisryhmä Teatterikone. Teatterikone on siis
pieni ammattiteatteri, jonka tarkoituksena on tehdä
ajatuksia herättävää teatteria ja viedä teatteria sinne
missä sitä ei yleensä nähdä.
Vuoden 2008 lopulla köhniöläistyneen teatterin tarkoituksena on lähivuosina
vakiinnuttaa asemansa Jyväskylän kolmantena ammattiteatterina. Kun omaa
varsinaista teatteritilaa ei
vielä toistaiseksi ole, esitykset ovat kiertäviä ja niitä
harjoitellaan milloin missäkin, omaa Köhniönkadun olohuonetta unohtamatta.
– Meillä on pihavarasto,
kellari ja ullakot täynnä
menneiden näytelmien lavasteita ja tarpeistoa sekä
mahdollisesti tulevissa pro-

Köhniöllä?
– Hyvin. Ihanaa kun on
metsä ja uimaranta lähellä.
Monipuoliset koiranulkoilutusmahdollisuudet ja sopiva matka keskustaan,
kertoo Vuotila.
– Köhniölle muutto oli paluu lapsuuden maisemiin,
sanoo Sankilampi, joka
asui lapsena Kypärämäen
puolella.
Keväällä KypärämäkiKöhniön kulttuuripäivillä,
Kypärämäen koululla, Teatterikone esitti näytelmänsä Kadonnut laulu.
– Oli mukavaa esiintyä oman alueen kulttuuripäivil-

duktioissa tarvittavaa vaatetta ja välineistöä. Elämä
on teatteria, välillä dramaattisempaa, mutta aina
siinä on kuitenkin komediaakin mukana, kertoilevat Sankilampi ja Vuotila.
Kuinka olette viihtyneet
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lä, oman kylän väelle, Vuotila sanoo.
Ronja seikkailee Laajavuoren metsässä
Aivan lähimaisemiin sijoittuu myös Teatterikoneen
ensi kesän esitys Ronja
Ryövärintytär – Metsäseikkailu. Teatterikone esittää
nimittäin Astrid Lindgrenin rakastetun klassikon
Laajavuoren Killerin puoleisessa metsässä. Lindgrenin alkuperäisteoksessa
metsäluonto on isossa
osassa; niinpä Teatterikone
(jatkuu sivulla 2)

(jatkoa sivulta 1)

haluaakin Ronjallaan kunnioittaa alkuperäistekstiä.
Ronjan ohjaa Aila Lavaste
ja esitys on mukana myös
Jyväskylän Kesän ohjelmistossa.
– On kyllä hauskaa, että
Ronja-metsä löytyi lopulta
näin läheltä, sanoo Vuotila.
– Alun perin ehdimme
suunnittelemaan Ronjaa
pariinkin eri metsään, mut-

esitetään 14.7.–8.8. välisenä aikana yhteensä 29 esityksen verran.
Minkälaisen kokemuksen
Teatterikoneen Ronjan
katsoja voi saada?
– Teatteri on aina mahdollisuus kokea suuria elämyksiä ja nyt kun esitys tapahtuu metsässä, niin toivon
mukaan se vain vahvistaa
kokemusta. Toivon myös,
että esitys innostaa lapsia ja
aikuisia irrottautumaan välillä kaupungin sykkeestä ja
tietokoneiden ääreltä luontoon leikkimään ja löytämään itsensä, toisensa ja
herkkyyden kuunnella ja
olla, Sankilampi kuvailee.
– Luonnon armoillahan
siellä ollaan, jos vettä sataa
niin kastutaan, mutta sehän
ei menoa haittaa vaan
päinvastoin!, Sankilampi ja
Vuotila jatkavat.

KUVA: JANI SALONEN/JANO DESIGN

ta onhan tässä etunsa jo lyhyen työmatkan ansiosta,
hän lisää hymyillen.
Teatterikoneen Ronja Ryövärintytär – Metsäseikkailuun yleisö ohjataan Killerin Liikuntakeskuksen
kautta. Ronjaa esitetään
Pyssymiehenkadun päätepysäkin ja Liikuntakeskuksen väliin jäävällä metsäosuudella, kuntopolulta
Laajavuoreen päin. Ronjaa

Piia Sairanen
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Teatterikoneen Ronja Ryövärintytär – Metsäseikkailu
14.7.–8.8.2010 Laajavuoren Killerin puoleisessa
metsässä.
Lipputarjous KypärämäkiKöhniön asukkaille, kts.
mainos.
Lisätietoja:
teatterikone@teatterikone.fi, p. 045–652 4776.
Ronjan omat nettisivut
osoitteessa
www.teatterikone.fi/ronja

Kypärämäen lähiruokapiiri pyörähti käyntiin
Kypärämäen lähiruokapiirin ensimmäinen jako oli
28.4 Saihotuvalla. Olimme
saaneet mukaan 4 tuottajaa, jotka toimittivat piirille
mm. jauhoja, hiutaleita, perunoita, leipää, hunajaa sekä rypsiöljyä. Tilauksia tuli
17, joka oli ensimmäiseksi
kerraksi oikein sopivasti, ei
liikaa, mutta tarpeeksi, jotta nähtiin, että lähiruokapiirille on kysyntää. Me
vapaaehtoiset hieman jännitimme tilausten määrää
etukäteen, koska kenelläkään meistä ei ollut aiempaa kokemusta lähiruokapiirin pyörittämisestä, mutta kaikki sujui hyvin.
Seuraava ja samalla syksyn
ensimmäinen jako tapahtuu elokuussa. Päivämäärää
ei vielä ole lyöty lukkoon,
mutta luultavasti se tulee
olemaan joko kuun ensimmäinen maanantai tai
viimeinen keskiviikko. Syksystä eteenpäin jakopäiviä
tulee olemaan kerran kuussa.
Lähiruokapiirin tuotteiden
tilaaminen tapahtuu internetissä osoitteessa
www.japary.fi/lahiruoka/
kyparamaki. Lomake aukeaa kaksi viikkoa ennen
jakopäivää ja on avoinna
viikon ajan. Tilatuista tuotteista saa sähköpostitse tilausvahvistuksen, joka kannattaa tulostaa ja ottaa mukaan tavaroita noudettaessa. Tuotteet maksetaan kä-

KUVA: JUHA SALTEVO

Lähiruokapiirin vetäjiä ruuan jaossa. Kuvassa vasemmalla Siiri Koskinen äitinsä Minna Haapojan
sylissä, Marjo Lestinen ja oikealla Suvi Runonen-Väinämö. Pöydällä pötköttelee luomuneiti Taimi
Lestinen.
teisellä paikan päällä.
Tiedotamme lähiruokapiirin asioista tolppamainoksilla ainakin kirjastossa ja
Siwassa, asukasyhdistyksen
kotisivuilla osoitteessa
www.omapaikka.com sekä
Facebookissa, johon on
perustettu ryhmä nimellä
Kypärämäen lähiruokapiiri.
Syksyksi saamme myös toimivan sähköpostiosoitteen
ja kaikki halukkaat voivat
liittyä postituslistalle, jolloin saa ajantasaista tietoa

lähiruokapiirin asioista
omaan sähköpostilaatikkoon.
Henkilökohtaisesti voin
todeta, että ainakin kaikki
minun tilaamani tuotteet
olivat todella hyvälaatuisia
ja parempia sekä halvempia kuin vastaavat kaupassa. Lähiruokaa kannattaa
suosia, koska siten meillä
jokaisella on mahdollista
tukea lähiseudun tuottajia.
Erittäin tärkeää on myös
se, että lähiruokaa syödes-

HAMMASLÄÄKÄRI
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säni tiedän mistä se on tullut ja kuka sen on tehnyt.
Koska tapaamme tuottajat
heidän tuodessaan tuotteensa jakoon, ruuallamme
on kasvot ja tiedämme keneen otamme yhteyttä,
mikäli jotain asiaa tai kysyttävää ilmenee.
Lisätietoja lähiruokapiiristä:
Suvi Runonen-Väinämö
suvi.runonen@jyu.fi
p.040 – 575 4842

Liity Kypärämäen-Köhniön
asukasyhdistys ry:n jäseneksi!
Jäsenmaksu vuodelta 2010:
10€/talous
5€/opiskelijat ja eläkeläiset.

Hiuskulma

Armi Peltonen
Erämiehenkatu 17
VauVauvan talo
Puh. 254 831

Tilinumero:
SAMPO 800014-1307294
Kotisivut:
www.omapaikka.com

KOKO PERHEEN PARTURIKAMPAAMO

KUKKUMÄEN HUOLTOASEMA TÄYTTÄÄ
40 VUOTTA

Kukkumäen Teboil on Jyväskylässä kaikkien tuntema perinteinen huoltoasema, joka tarjoaa monipuolisia huolto-, pesu-, kahvilaravintola- sekä myymäläpalveluita.
Kukkumäen Teboilin
huoltoasema täyttää 40
vuotta tänä vuonna.
Huoltoasema juhlii myöhemmin kesällä tapausta
tarjoamalla lohikeittoa ja
antamalla erikoistarjouksia.
Luvassa on myös tykinlaukaus tykkikerhon pamauttamana.
Nykyisen muotonsa huoltamo sai noin 10 vuotta
sitten. Uusintoja huoltamolla on ollut 40 vuoden
aikana useita. Viimeisimmässä uusinnassa lisättiin
mm.ravintolatiloja. Nykyi-

sin ravintolassa valmistetaan yli sata lounasta päivässä. Lisäksi viikonloppuisin ja iltaisin on erilaisia annoksia tarjolla.
Huoltamolla on myös autokorjaamo, jossa voi huoltaa kaikki autot Bossin tietokonejärjestelmän avulla.
Lisäksi huollossa on nelipyörä suuntauslaite, ilmastoinnin huolto ja täyttö
sekä muita huoltoon liittyviä laitteita. Huollossa on
kaksi asentajaa, joilla on
vankka kokemus kaikenmerkkisten ja -ikäisten au-

tojen huollossa. Huollossa
vaihdetaan myös kätevästi
polttimot, akut, sulat ja autonpyörät. Osan näistä palveluista saa myös viikon
vaihteessa.
Auton pesukone on vain
vuoden vanha ja se on Jyvässeudun paras. Sillä pystyy pesemään myös ylikorkeita autoja. Kristallipesussa auto saa pintaansa
kuumavahan ja auton pesun yhteydessä myös alusta
huuhdellaan.
Elintarvikkeita on myös
saatavilla koko myymälän
4

aukioloajan klo 06–22
Myös näissä tarvikkeissa
on Plussaa.
Uutuutena on dvd-elokuvien edullinen vuokrauspalvelu.
Kaikki 14 työtekijää toivovat asiakkaiden olevan tyytyväisiä heidän palveluunsa.
Toimi Tamminen
Roil oy:n hallituksen puheenjohtaja

Kohtaamispaikkana koti - Kypärämäen Martat osa
110-vuotiasta Marttaliittoa

Marttaliiton vuoden 2010
teema on Kohtaamispaikkana koti. Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää
kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta. Marttaliittoon kuuluu yli 42 000 jäsentä, jotka muodostavat
noin 1300 yhdistystä ja 16
alueellista piiriä. Kypärämäen Martat ry kuuluu
Keski-Suomen piiriin, joka
on Marttaliiton jäsen.
Martoilla on järjestön yhteisiä tunnuksia. Jo vuonna
1930 suunniteltiin sinivalkoruudullinen marttakangas, josta voidaan tehdä
mm. puseroita ja pöytäliinoja. Oli todella juhlallista, kun 4000 sinivalkoruudulliseen martta-asuun
pukeutunutta täytti Helsingin jäähallin Marttaliiton
110-vuotisjuhlissa viime
lokakuussa.
Kypärämäen Martat ry on
perustettu 28.4.1959. Puheenjohtajana on helmi-

kuusta 2010 alkaen toiminut Liisa Hirvonen. Yhdistyksessä on 58 jäsentä.
Marttaliiton jäsenmaksu on
30 euroa, ja siihen sisältyy
kahdeksan kertaa vuodessa
ilmestyvä jäsenlehti Martat.
Jäsenmaksusta yhdistys saa
liitolta palautusta viisi euroa/jäsen.
Kypärämäen Martat kokoontuu syys-toukokuussa
joka toinen maanantai-ilta.
Joka marttaillalle laaditaan
ohjelma, mm. asiantuntijaluentoja terveyden- ja sairaanhoidosta, taloudenpidosta jne. Syksyin keväin
on ollut Keski-Suomen
Martat ry:n erityisneuvojan, Hanni Kurosen,
havaintoesitys erilaisin ruoka-aihein. Olemme tehneet
vuosittain myös retkiä. Nyt
kevätretken kohteena oli
Lahden kaupunginteatterin
musikaali Oliver ja sen jälkeen ruokailu laivaravintola Kauniissa Veerassa.
Syyskuussa lähdemme Aira
Samulinin Hyrsylän Mutkaan.
Vuosien saatossa olemme
järjestäneet pikkukokkikurssin, käsityönäyttelyitä,
katettujen pöytien näyttelyn sekä kirjailijailtoja,
joissa keskisuomalaiset kirjailijat ovat kertoneet teoksistaan. Kahtena talvena

on harjoiteltu itämaista
tanssia kerran viikossa. Viime vuonna osallistuimme
Marttaliiton kampanjaan,
jossa neulottiin villasukat
kaikille vastasyntyneille, ja
tänä vuonna sukkia neulotaan varusmiehille.
Jäsenmaksujen lisäksi yhdistys on saanut tuloja
myyjäisistä, puffeteista asukasyhdistyksen tilaisuuksissa ja tarjoilujen järjestämisestä kauppakeskuksissa
ja apteekeissa. Varoja käytetään mm. luennoitsijoiden palkkioihin ja retkiin.
Kypärämäen Martat on
vuosikymmeniä kokoontunut Kypärämäen seurakuntakodissa. Haikein mielin
jätämme hyvin sujuneen
yhteiselomme seurakunnan
kanssa, kun seurakuntakoti
myydään. Sitä ennakoiden
alamme syksyllä kokoontua kirjaston alakerrassa, Erämiehenkatu 6:ssa. Syksyn 2010 ohjelma:
-4.9. la Retki Hyrsylän
Mutkaan
-20.9. Tutustumisilta
-4.10. Kuokkalan kirkko
-18.10. Runoilta: Maire
Kyllönen
-1.11. Vuokko Virtanen:
Naisen elämänkaari
-15.11. Hanni Kurosen
ruokakurssi K-S Marttakeskuksessa, aihe vielä
avoin

K‐market Liikenne
Jyväskylä Savela
Vehkakatu 2
Auki joka päivä aamusta
klo 24:ään.
Veikkausta, Fast‐Foodia,
Pesua ja Bensaa.
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-29.11. Miesten ”vehkeet”,
Kyösti Juvonen
-13.12. Jotain jouluista
Ohjelmamme tulee syksyllä
alueen ilmoitustauluille ja
kirjastoon sekä marttojen
nettisivulle:
http://www.martat.fi/
jarjesto/alueellinen
toiminta/keski-suomi
Kypärämäen yhdistyksen
kohdalle. Marttailtoihin
ovat kaikki halukkaat tervetulleita tutustumaan toimintaan.
Kaupungin keskustassa,
Lyseon naapurissa vanhassa puutalossa sijaitsevan
tulevan Keski-Suomen
Marttakeskuksen remontti valmistuu kesällä, ja
siellä on valtakunnallisen
sienipäivän näyttely 28.8.
ja avoimet ovet 31.8. klo
14 - 18. Toivotamme kaikille oikein antoisaa kesää
ja tapaamisiin!
Liisa Hirvonen, pj. 0400
679 628
Sirkka Sorjonen, varapj.
050 584 842
Elina Toikkanen, siht.
040 722 1038

Taide on pysynyt Arja
Tuohiluoman matkassa
Arja Tuohiluoma on syntynyt ja kasvanut Karviassa
Pohjois-Satakunnassa. Pienestä pitäen hän on piirtänyt kaikkialle, missä vain
oli puhdasta tilaa, jopa
tummiin oviin ja sängynpäätyihin, mistä tietysti tuli
nuhteita.
Taidekoulun jälkeen seurasi muutto Poriin, työelämä
somistajana ja avioliitto.
Matka jatkui miehen työn
viedessä perhettä Porista
Turkuun, Tampereelle ja
viimeksi Jyväskylään vuonna 1984.
Kuvien tekeminen pysyi
mukana harrastuksena ja
henkireikänä perheenäidin
ja somistajayrittäjän arjessa. Jyväskylässä Arja meni

ROIL MONIPUOLINEN HUOLTOASEMA

Grafiikan Pajan puupiirroskursseille, josta virisi innostus tähän tekniikkaan.
Puun elävyys, lämpö ja värien voima sekä lopputuloksen yllätyksellisyys kiehtoivat tekotavassa. Hänellä
onkin ollut työtila Grafiikan Pajalla lähes 20 vuotta.
Akvarellit taas ovat hyvin
eri tavoin syntyviä kuvia.
Vesivärimaalaus on nopeutta ja herkkyyttä vaativa
erittäin haasteellinen menetelmä.
Kuvien tekeminen on tärkeä osa Arjaa, iloa ja energiaa antava kanava omille
mielenmaisemille.

LÄHELLÄSI
ROLS-hamburilaiset ja
maittavat Ala Carte ateriat joka päivä
lounas arkisin 10.30-14.30
Elintarvikkeet mukaan elintarvike pisteestä
VEIKKAUS-pisteestä myös kimppa LOTOT
AUTOSI hohtavan puhtaaksi parhaimmilla
pesumenetelmillä myös alustahuuhtelu.
Pidä autosi uuden veroisena

Päivi Mäkinen

TEBOIL:n autokemikaaleilla
Tällä kupongilla Kristallipesu
15€ (norm.20€) kesäkuun loppuun asti
Huollamme AUTOSI ammattitaidolla
puh.014-3381900 huolto 014-3381920
KUKKUMÄEN

TEBOIL

huoltaa autoja ja ihmisiä

KUVA: JUHA SALTEVO

Taiteilija Arja Tuohiluomaa(vas.)avustamassa asukasyhdistyksen
vpj. Päivi Mäkinen
Henkisen astrologian koulutusohjelma
Kypärämäessä

PARTURI-KAMPAAMO TIMO
TOIVOTTAA NYKYISILLE JA
UUSILLE ASIAKKAILLEEN
HYVÄÄ KESÄÄ

Vielä on paikkoja vapaana henkisen astrologian
koulutusohjelmaan, josta oli artikkeli
edellisessä asukaslehdessä.
Koulutus sisältää 5-7 viikonlopun mittaista jaksoa,
joista ensimmäinen pidetään 28 -29.8.2010.
Kouluttajana toimii ammattiastrologi
Erkki Lehtiranta.

PAJATIE 8, Roilin alapuolella
PUH. 014-616 604

Lisätietoja ja kurssiohjelman hintoineen
Suvi Runonen-Väinämö
suvi.runonen@jyu.fi
p.040-575 4842
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KOULULAISTEN OMAT KESÄSIVUT
Viidesluokkalaisten näytelmäprojekti keväällä 2010
Noidan maailma – teatteria tekemässä 1
Alotimme näytelmämme teon hiihtoloman jälkeisenä maanantaina. Ensimmäiseksi jokainen valitsi mihin ryhmään
halusi mennä. Esim. tanssijoihin, näyttelijöihin yms.
Jokainen näyttelijä harjoitteli eri rooleja ja sitten Lissu ja Riitta päättivät harjoitusten perusteella meille roolit.
Joillekin näyttelijölle ei riittönyt rooleja joten heidät siirrettiin lavasteisiin. Sitten aloitettiin rooleissa näytteleminen.
Lavasteryhmässä olevat maalasivat pahviseiniä ja muita maalattavia pahvilavasteita, harjoittelivat liikkumaan
mustissa seinissä ja pahviseinissä.
Tanssijoilla oli vain kaksi tanssia. Koreografiat suunnittelivat Jusu ja Mape. Noidan pelotustanssin suunnitteli
Latsu. Tanssijoiden klovnivaatteet ja käärmetanssin vaatteet olivat sairaalasta ja kotoa.
Tekniikkaryhmässä muokattiin kuvia ja kuvattiin näyttelijöiden videopätkät.
Laulujen sanoitukset olivat tehneet Adele, Latsu, Mippe ja Merkka sekä Riitta. Bändissä soittivat Aaro, Joona,
Oskari ja Lissu.
Tiistaina 27.4. oli koululaisnäytös klo 12.15 ja iltanäytös oli 18.00. Tiistaina ennen koululaisnäytöstä näytelmämme
oli kuin alkulähteillä. Näytelmämme meni kuitenkin hyvin.
BY: Adele ja Liina 5m.

Noidan maailma – teatteria tekemässä 2
Työt aloitettiin jo vähän ennen joulua, jolloin jaettiin oppilaat eri ryhmiin : Näyttelijät, tanssijat, lavasteet sekä
tekniikkaryhmä. Myös lavasteilla ja tanssijoilla oli pieniä rooleja näyttelemisen puolella, varsinaisia päärooleja olivat: Diiva, Viisas, Nörtti sekä Herkkusuu.
Lisäksi näytelmässä esiintyi noita, sekä apurit yksi ja kaksi.
Pääroolien näyttelijöillä oli kova työ harjoitella vuorosanoja ja muita tärkeitä asioita.
Tanssijat aloittivat työnsä jo aikaisin, aluksi tanssijoilla oli vaikea painaa korekrafiat muistiin, mutta lopulta tanssijat osasivat ohjelman loistavasti, aiheena tanssijoilla oli Pellet ja Käärmeet päähenkilöiden pelkohuoneissa.
Lavasteilla oli kova työ seinien ja muiden lavasteiden parissa, oli paljon maalattavaa sekä koottavaa – pellelaatikko, huoneiden seinät, taikasauva, maapallo, kirja sekä paljon kaikkea muuta.
Tekniikkaryhmä harjoitteli kovasti valojen, äänien sekä muiden juttujen parissa, opeteltavaa oli paljon, mutta itse
näytelmässä kaikki meni loistavasti.
Aluksi näytelmä esitettiin koulun oppilaille sekä henkilökunnalle, ja iltapäivällä sukulaisille ja muille halukkaille.
Liput maksoivat 2€/kpl josta koulu sai rahaa 134€.

Roosa Kekäläinen 5a
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Kohtaus näytelmästä Noidan maailma. Tämänkin valmistumiseen tarvittiin
lukematon määrä koululaisten työtunteja.

Luokkaretki Turkuun 29.04.2010
Matkamuisteluita 1
Aamulla lähdimme koululle niin, että olimme siellä klo 6:45. Lähdimme linkillä klo 7:00. Takapenkillä oli parhaat eli
Meltsi, Mippe, Teemu, Vilkku, Latsu, Mape, Jere ja Eeva. Matka oli paras kohta retkestä. Joillekin se oli näemmä
tuskaa, mutta takapenkillä oli hyvä matkatunnelma: musiikkia kuului monesta kännykästä ja elokuvat pyörivät pienessä matka-DVD-laitteissa. Pysähdyimme noin klo 11:00 ja olimme aikataulussa. ABC Aurassa oli isot tilat ja ruoka oli melkein OK:ta. Jotkut näyttivät saavan siitä ilmavaivoja.
Olimme Turussa vähän aikasemmin kuin oli tarkoitettu, joten menimme pienelle bussikierrokselle. Kiersimme Turun linnan lähellä ja katselimme historiaan liittyviä nähtävyyksiä. Koko matka olikin ennemmin opintomatka eikä
mikään luokkaretki. Tulimme Turun linnaan jossa oppaamme odotteli meitä. Hän vei meidät ensin isoon aulaan, johon oli tarkoitus jättää liiat vaatteet. Lähdimme kahdessa eri ryhmässä kiertelemään linnaa ympäri. Menimme
isot portaat ylös ja lähdimme kapuamaan korkealle. Linna oli iso ja sokkeloinen, mutta kaikkiin huoneisiin ei saanut
mennä, koska rakenteet olivat jo hauraat tai muuten vaan oli kielletty pääsy. Linnassa kuulemma järjestetään
myös sellaisia kierroksia, joissa tutustuttiin myös suljettuihin paikkoihin. Ja siellä myös järjestetään kauhukierroksia, joissa kerrotaan kaikki pahimmat tarinat.
Turun linnan jälkeen menimme Aboa Vetukseen. Se oli maanalainen museo. Siellä oli keskiaikaisia kellareita ja koiran ja possun luuranko. Aboa Vetus oli kiintoisa paikka. Vilkku tiputti lippiksensä kappeliin. Aboa Vetuksen jälkeen
lähdimme Tuomiokirkolle. Siellä oli hienoja maalauksia ja sen alla on ollut haudattuna tuhansia ihmisiä. Tuomiokirkolla oli myös suljettuja alueita.
Paluumatka sujui takana hyvin, mutta edessä oli joillakin huono olo ja yhdellä tuli oksennus ja vessa haisi muuten
vaan pahalle. Pysähdyimme uudestaan ABC Auralle mutta tällä kertaa emme syöneet mitään. Saimme ostaa kuitenkin jotain mitä halusimme.
Tulimme takaisin koululle noin klo 21 aikaan ja sieltä sitten meni kukin omalla tavallaan kotiin.
Mape 5m
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Matkamuisteluita 2
Me viikit olimme Turussa koko päivä torstaina 29.4. Koululla piti olla jo 6.45. Menimme kohteesemme linjaautolla ja matka kesti n. 4 tuntia. Se ei tuntunut niinkään pitkältä, koska me takapenkin jengi istuttiin siellä
takana ja tehtiin koko ajan jotain hubaa. Pysähdyimme ABC Aurassa ja söimme siellä jotain outoa kalaa ja
perunoita.
Kävimme Turun linnassa,museo Aboa Vetuksessa ja Turun Tuomiokirkossa. Ensiksi mentiin Turun linnaan,
meidät jaettiin kahteen ryhmään ja sitten lähdettiin katsomaan sitä linnaa. Olihan siellä ihan kivaa ja pikkasen outoja mutta hienoja huoneita ja saleja. Harmi oli, ettei parhaisiin paikkoihin päästy (esim.vankityrmiin).
Sitten mentiin Aboa Vetukseen ja siellä oli mm. eläinten luurankoja ja suurimmaksi osaksi isoja kallioita, jotka oli kuulemma tosi vanhoja.
Viimeinen kohde oli se Tuomiokirkko. Se oli tosi iso ja korkea paikka, siellä oli pelottavia ja samalla siistejä
hautoja ja kaikkia kappeleita. Sitten palattiin koululle pitkän päivän jälkeen. Oltiin koululla noin klo 21.
Eeva (Fisu) 5m

Matkamuisteluita 3
Kävimme Turussa torstaina 29.4. poikkesimme Turunlinnassa, Tuomiokirkossa ja Aboa vetus-museossa.
Linkkimatka sujui ”suhteellisen” hyvin. Lähdettiin klo 7:00. Ensiksi käytiin Pirkanhovissa ostamassa mässyä,
sen jälkeen matka jatkui kohti Turkua. Pysähdyimme toisen kerran ABC Aurassa syömässä, ruoka ei ollut
mitään parasta mahollista, mutta jätski oli hyvää, ja matka jatkui kohti Turkua.
Linkkimatkalla takapenkkien tunnelma oli KATOSSA! Meitä oli siellä Mippe, Latsu, Melkku, Mape, Vilkku,
Jere, Teemu V. ja Fisu.
Kuuntelimme musaa, katsottiin leffaa, riehuttiin ja syötiin mässyä.
Turussa kierreltiin ympäri kaupunkia ja Lissu kertoi hauskoja juttuja sen lapsuudesta Turussa. Siellä sitten
kuitenkin kierreltiin ja ekaksi käytiin Turun linnassa. Siellä käytiin oppaan johtamana paikoissa, joissa ennen
aikaan oli asunut sotilaita, vanginvartijoita ja merkkihenkilöitä. Käytiin vanhanaikaisissa huoneistoissa joissa
oli pidetty vankeja.
Seuraavaksi mentiin Aboa vetukseen. Siellä oli koiran & possun luuranko myös paljon muuta. Vilkku myös onnistui tiputtamaan cäppinsä kappelin lattian alle mutta se haki sen sieltä.
Sitten mentiin Tuomiokirkkoon. Siellä oli jotain vaakunoita. Sen jälkeen lähdimme Jyväskylään päin.
BY: MIPPE & LATSU

9

5 A luokkalaisten leirikoulu Multamäessä 6.-7.5.2010
Leiritunnelmia 1
Lähdimme leirikouluun Laukaan Multamäkeen. Kun saavuimme Multamäkeen valitsimme aluksin huoneet missä nukuimme. Kun huoneet oli valittu, söimme. Ruokana oli broilerikeitoa. Ruuan jälkeen menimme seikkailurataan. Seikkailussa saimme kokeilla seinäkiipeilyä ja trapetsialla kävelemistä. Kun näitä oltiin kokeiltu lähdimme näköalapaikalle. Sinne pääsi pitkiä portaita pitkin joita oli n. 302. Tämän urakan jälkeen oli välitunti. Välkän jälkeen oli välipala. Aluksi meillä piti välipalan jälkeen olla suunnistusta, mutta kaikki halusivat olla mielummin kirkkistä joten
sitä siis. Sai myös jäädä monitoimitilalle pelailemaan erillaisia pelejä ja muuta hauskaa. Sitten alkoi makkaroitten
ja lettujen paisto krillikatoksessa. Saunaan mentiin tämän jälkeen. Jotkut menivät järveen uimaan vaikka vesi olikin vielä kylmää. Illanvietto alkoi joskus puoli yhdeksältä jolloin monitoimilassa oli jälleen pelejä ja karaokea ja
kaikkea muuta. Mentiinkin jo nukkumaan näiden jälkeen.
Seuraava päivä alkoi ja kaikki heräsivät aamupalalle. Alkoi pakkaaminen ja huoneiden siivous. Sitten pitikin palata
koulun penkille. Meillä oli nimittäin äidinkielen kirjoitelmaa vielä tunti leirikoulussa. Oli seuraavaksi lounas ja se oli
varmaankin proileripastaa. Piti hyvästellä Multamäki ja bussimatka peurunkaan alkoi. Meillä oli sulkapalloa ja sitten uintia peurungassa. Koko reissu olikin jo valitettavasti ohi ja kotimatka alkoi.
Hanna-Maria Laasanen 5a

Leiritunnelmia 2
PERJANTAI:
Bussi lähti aamulla noin klo 10:30 Laukaan Multamäkeä päin. Bussimatka kesti noin 45 min. Kun
oltiin Multamäessä valittiin kenen kanssa nukutaan. Sen jälkeen syötiin välipala. Välipalalla oli leipää ja mehua.
Syönnin jälkeen lähdettiin seikkailuradalle. Siellä oli seinäkiipeily ja trapezi. Minun mielestä trapezi oli parempi.
Kun oltiin käyty seikkailurata lähdettiin näköalapaikalle. Näköalapaikalle oli 302 porrasta se oli tosi korkea. Sen
jälkeen me lähdettiin välitunnille. Välitunnilla me pelattiin pesäpalloa. Välitunnin jälkeen me mentiin sisälle syömään. Sen jälkeen sai valita menikö kirkkistä vai pelihuoneeseen pelaamaan pingistä,biljardia vai pöytäjalista. Sitten alkoi työt. Meidän ryhmä meni tekemään salaattia. Salaattiin laitettiin raejuustoo,tomaattia,kurkkua ja salaattia. Sitten kun me oltiin tehty salaatti mentiin ulos grillaamaan makkaraa ja paistamaan lettuja. Syömisen jälkeen riehuttiin ulkona. Sitten oli sauna. Me mentiin saunaan ja sen jälkeen uimaan. Vesi oli aika kylmää. Saunomisen jälkeen mentiin pelihuoneeseen laulamaan karaokea. Kun oltiin laulettu mentiin huoneisiin. Siellä me vielä riehuttiin. Sitten ruvettiin nukkumaan.
LAUANTAI:
Aamulla kun herättiin väsytti tosi paljon. Kun oltiin herätty syötiin aamupala. Aamupalan jälkeen
siivottiin huoneet. Sen jälkeen oli äidinkielen tunti. Sen jälkeen syötiin. Sitten mentiin pelaamaan pesäpalloa ulos.
Sitten otettiin kamat sisältä ja lähdettiin Peurunkaan. Peurungassa me pelattiin ensin sulkapalloa. Sulkapallon jälkeen me lähdettiin uimaan. Sitten kun uitiin mentiin uimahallin pihaan syömään eväitä. Sitten bussi haki meidät
sieltä ja vei koululle..
Jere Riihimäki 5 A

Asukasyhdistyksen tämän keväinen stipendi (50€) myönnettiin Kypärämäen koulun 6lk:n
oppilaalle Tommi Vepsäläiselle.
Opettajakunnan perustelut tunnustuksen saajalle ovat: ”Tommi on luonnosta ja ympäristöstä
kiinnostunut hyväntuulinen ja hyväkäytöksinen alueen nuori.”
Asukasyhdistys onnittelee stipendin saajaa ja toivoo positiivisen kiinnostuksen lähialueen luontoon
ja ympäristöön jatkuvan ja laajenevan.
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KTY:llä kotoisat 60-vuotisjuhlat
Toukokuun 3. päivänä
1950 perustettu Kypärämäen Työväenyhdistys
KTY vietti 60- vuotisjuhlaansa aurinkoisena lauantaipäivänä omalla työväentalollaan, Demarituvalla.
Lämminhenkisen tilaisuuden aatteellisesta annista
vastasi kansaedustaja Erkki Tuomioja, joka oli puhujana myös kymmenen
vuotta sitten yhdistyksen
50-vuotisjuhlassa. Muu ohjelma koostui paikallisten
kulttuuripersoonien, mm.
Kerttu Salosen ja muiden
Läntisten Eläkkeensaajien
KUVA: HANNU TUOVINEN
esityksistä. Veikko Ruuhi- KTY:n tiloissa riitti juhlijoita. Kuvassa etualalla vasemmalla KTY:n
lahden säestyksellä kaikui- puheenjohtaja Pertti Reinikainen vieressään juhlapuhuja, kansanvat yhteisesti lauletut säve- edustaja Erkki Tuomioja
let.
Tuomiojan puhe sisälsi keen annettiin mahdolli- Demarituvan ympärille eri
odotetusti terävää analyysia suus myös keskusteluun, toimijoiden yhteishankkeeyhteiskunnan nykymenos- innostui yleisö kiittelemään na syntynyt toimintakeskus
ta, politiikan uskottavuu- Tuomiojan kannanottoja. on valmis uusittuine päivädesta Kreikan ja EU:n ra- Monen mielestä puheen- koteineen, kirjastoineen,
hoituskriisiin. Erityisen vuoro sopisi hyvin lähtö- kerhotiloineen ja yrittäjähuolestunut Tuomioja oli kohdaksi myös SDP:n tiloineen. Naapuriin valluokkayhteiskunnan pa- puoluekokouksen linjauk- mistuu lokakuuhun menluusta, köyhyyden lisäänty- siin.
nessä uusi yhteishanke,
misestä sekä poliittisen jär- KTY:n puheenjohtaja Nuoriso- ja Palveluasunnot
jestelmän ja demokratian Pertti Reinikainen loi ry:n seniori- ja palvelutulevaisuudesta. Kun ta- katsauksen KTY:n perus- asuintalo. Reinikainen kiitvanomaisesta juhlatilaisuu- tamisvaiheisiin ja myös ny- teli Kypärämäen eri toimidesta poiketen puheen jäl- kyisiin kehittämisnäkymiin. joiden yhteistyötä, jota tar-

vitaan jatkossakin, jotta lähipalvelut voidaan turvata.
Työväen yhdistystä kävi
juhlapäivänä onnittelemassa laaja joukko paikallisia ja
alueellisia yhteistyökumppaneita. Asukasyhdistyksen
onnittelut kävivät viemässä
Pekka Halonen ja Antero Mikonranta.

KTY:N JOHTOKUNTA JUHLAVUONNA 2010
Puheenjohtaja:
Pertti Reinikainen
varapuheenjohtaja:
Kaija Haapsalo
Sihteeri:
Simo Halttunen
Muut johtokunnan
jäsenet:
Mohammed Abioga
Anna-Maija Aliranta
Mervi Hovikoski
Veijo Karttunen
Jukka Louhivuori
Harri Pekki
Kerttu Salonen

Asukasyhdistys – hallituksen kuulumisia
Hallitukseen uusi jäsen
Olen Jorma Naukkarinen ja syntynyt Sortavalan
mlk:n Tuokslahdessa. Elokuussa tulee kuluneeksi 29
vuotta siitä, kun muutimme Kortepohjasta Köhniölle. Keskussairaalantien
varrelle oli muodostunut
vapaa tontti, jonka saimme
ostaa kaupungilta 1980
vuoden lopulla. Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa

1981 ja muuttamaan pääsimme sitten saman vuoden elokuussa.
Perheeseeni kuuluu vaimoni Tuulan lisäksi aikuiset
tytär sekä poika, ja heillä
molemmilla on kaksi tytärtä. Onneksemme molemmat lapsemme perheineen
asuvat Jyväskylässä, joten
pääsemme usein iloitsemaan heidän ja perheen
nuorempien seurasta.
Koulutukseltani olen pu-

helinteknikko ja elämäntyöni olen tehnyt entisessä
Keski-Suomen Puhelin
Oy:ssä - nykyisin Elisa Oyj
- josta jäin eläkkeelle vuonna 2005 työskenneltyäni
siellä 35 vuotta.
Harrastan kesäisin pyöräilyä sekä luonnossa liikkumista ja talvisin hiihto sekä
retkiluistelu ovat mieluisia
liikuntamuotoja. Lisäksi
kesäisin harrastamme yhdessä vaimoni kanssa asun-
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tovaunun vetämistä (tosin
vetäminen auton avustuksella) lähinnä Pohjois-Suomessa, mutta joskus jopa
Norjassakin.
Köhniöllä olemme viihtyneet oikein hyvin, koska
täällä luonto ja palvelutkin
ovat riittävän lähellä, sekä
mukavia ihmisiä naapureina.

Kevään kuulumisia kulttuuripäivistä kevätsiivouksiin ja Kyllön siirtoon
A s u k a s y h d i st yk s e m m e tut esitykset vetivät kiinvuosikokouksessa ennen nostuneita kuulijoita runvirallista osuutta Kyllön saasti kulttuurin piiriin, ja
avopuolen vastaava lääkäri siksi ensi vuonna kohdisSakari Ritala kertoi Kypä- tamme kulttuuritarjonnan
rämäen-Köhniön alueen erityisesti lapsille ja lapsiterveyspalveluista ja niiden perheille. Koululla oli pertulevaisuudesta. Melko vä- jantaiaamuna kaksi esitystä
hälukuinen
kuulijakunta ”Kadonneesta Laulusta”
sai ensi käden tietoa Kyllön muutosta keskustaan
Väinönkatu 30 Terveystalosta vapautuviin tiloihin.
Onneksemme kaupungin
johto ei vienyt loppuun
saakka Kyllön terveysaseman siirtoa Kinkomaalle
ainakin kolmeksi vuodeksi.
Olisihan sillä lailla jonot
saatu loppumaan, kun ihmiset eivät olisi päässeet
kohtuullisessa ajassa vastaanotolle. Kyllön palveluiden siirrosta on tiedote toisaalla lehdessämme.
Terveysasioiden jälkeen pidimme vuosikokouksen,
jossa hallitukseen saimme Lapset seurasivat tarkkaavaisina
uuden jäsenen, Jorma lun” etsimistä
Naukkarisen. Jorma tuli
Kauno Välivaaran tilalle. Kypärämäessä asuvan TeKiitokset Kaunolle muka- atterikoneen (Annu Sanna olosta asukasyhdistyk- kilampi ja Aaro Vuotilan)
sen toiminnassa. Nuorem- esittäminä. Mahtoi laulu
man polven edustajia em- löytyä, kun innostuneita
me saaneet hyvistä yrityk- hakijoita oli ainakin 400.
sistä huolimatta houkutel- Lauantai-illan aurinkoisesluksi hallitukseen. Ehkäpä sa talvisäässä pidetty luisSuvin kautta joku lähiruo- telutapahtuma keräsi palkapiiriläinenkin voisi in- jon lapsiperheitä liikkunostua tulemaan jouk- maan Jukka Louhivuoren
koomme. Kauno oli aloit- valitseman musiikin tahdistamassa lauantain sähly- sa. Myös Marttojen kahvivuoroa Killerin liikuntahal- tukset nakkeineen maistuilissa. Sählyvuoro on loppu- vat. Sunnuntain yhteistilainut tältä keväältä, pelaajia suus kirkolla Mannerheioli noin 10–15/kerta eli min lastensuojeluliiton paisopivasti. Suurempia tapa- kallisosaston ja Nukketeatturmia ei sattunut. Vuoro teri Capellan kanssa onnisjatkuu lauantaisin taas 2.10 tui myös hienosti. Kirkollähtien klo 16–17.
lekin ahtautui runsaasti
Kypärämäen 13. kulttuuri- lapsiperheitä nauttimaan
päivät pidettiin hiihtolo- nukketeatterista ja yhdessämien jälkeen 11–14.3 2010. olosta.
Erityisesti lapsille suunna- Araratissa pidettiin avajais-

tilaisuutena lauluilta ”Kokonainen”, jossa trubaduurit Leena Pyylampi ja
Kuokkalasta vieraileva
Tuula Turpeinen esittivät
veikeitä omia sävellyksiään
ja sanoituksia elävästä elämästä. Perinteiset Tupajatsit ja Kypärämäen Työ-

Sini Louhivuori viuluineen vetivät hienon musiikkitilaisuuden, jota ennen Suomen lippu nousi
sairaskodin salkoon. Samassa tilaisuudessa avattiin
myös Arja Tuohiluoman
taidenäyttely ”Kuvien
kautta näkyväksi”. Arja
Tuohiluomasta ja hänen
taiteestaan on muualla lehdessämme.
Uutena tapahtumana oli
Saihotuvan Bingoilta, ja
kaikesta huolimatta sunnuntaiaamuna pilkittiin kilpaa hienossa talvisäässä,
vaikka vedennousun vuoksi jäälle virallinen valvoja
Eki Matikainen oli jo
kertaalleen ehtinyt peruuttaa kisat. Paristakymmenestä pilkkijästä eniten kaloja jään päälle sai Pirjo
Laitinen.
Runsaslumisen talven lumet hupenivat parissa viiKUVA: PEKKA HALONEN
Teatterikoneen ”Kadonneen Lau- kossa allekirjoittaneen ollessa Lapissa. Köhniönjärven jäät lähtivät vappuna.
v äe ny hd is ty ks en 60- Roskia paljastui perinteivuotisjuhlien avaus pidet- nen määrä, mutta ne siitiin soittajien aikataulujen vottiin talkoilla säkkeihin
vuoksi perjantai-iltana. Eh- tiistaina 04.05. Toivottakä lauantai olisi ollut ylei- vasti ranta ja rantarakensölle sopivampi päivä? teet pysyisivät paremmassa
Enemmänkin olisi kuuli- kunnossa kuin aiemmin.
joita saanut olla kuuntele- Tulipaikatkin on nyt kunmassa korkeatasoista viih- nostettu ehjiksi.
dyttävää nuorten naisten ja Antaa kesän tulla ja nautMiikka Mäkitalon musi- tikaamme lähiluonnosta.
sointia. Pertti Reinikai- Luontolöytöjä ja havainnen esitteli taloa uudistuk- toja voi ilmoitella nettisisen jälkeen ja piti mukana vuillemme tai allekirjoittaolleista muutenkin hyvää neelle. Nettisivuille mahhuolta. Samalla voin on- tuu myös julkaisukelpoisia
nitella asukasyhdistyksen kuvia.
puolesta KTY:tä, tärkeää
alueemme toimijaa, 60- Hyvää ja virkistävää kesää
kaikille
vuotisesta taipaleesta.
Talvisodan päättymisen
70-vuotispäivänä 13.3. oli t. Juha Saltevo
Sotainvalidien sairaskodilla Asukasyhdistyksen
yhteislaulutilaisuus. Veke puheenjohtaja
Ruuhilahti hanureineen ja
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Köhniön ”Kultakuningatar”
Meeri Pekkala asuu omakotitalossa Köhniönkadulla miehensä Laurin kanssa. Synnyinseudultaan Revonlahdelta, Raahen läheltä, hän on Oulun kautta
miehensä kanssa muuttanut v. 1964 Jyväskylään ja
he ovat rakentaneet omakotitalonsa v. 1974. Heillä
on kaksi tytärtä ja neljä lastenlasta. Päivätyönsä Meeri
on tehnyt liikealalla mm.
kutomoliikeyrittäjänä.
Harrastuksia Meerillä ovat
liikunta, käsityöt ja pihan
hoito, sekä kullanhuuhdonta. Kullanhuuhdontaharrastus syttyi vasta eläkeiässä miehensä Laurin korukiviharrastuksen myötä.
”Kivimiehet” kävivät Lapista etsimässä valtauksista
korukiviä. Meeri oli reissuilla mukana, näki ja kokeili kullanhuuhdontaa.
Myös huuhdontakilpailut
kiinnostivat, ja pian hän
kilpailuhenkisenä osallistui
kilpailuihin ja menestyksen
myötä ”kärpänen oli puraissut”. Lauri osallistuu
vaimonsa kilpailuharrastukseen ollen valmentajana, sponsorina, huoltajana,
autonkuljettajana ja tulkkina ulkomailla. Jälkikasvuunkin on tarttunut ”kul-

takuume”. Tyttären Matias-poika on ollut 8-vuotiaasta saakka mummon ja
papan mukana kilpailuissa.
Myöhemmin on myös Matiaksen äiti ollut kesäisin
valtauksella huuhtomassa.
Kullanhuuhdontakilpailuissa kilpailijoiden hiekkaan
sekoitetaan kultahippuja.
Vaskaamalla koetetaan sitten löytää kaikki hiput, kadonneesta tulee aikasakkoa, ja nopein voittaa.
Kilpailuinnostus on vienyt
Meeriä ja Lauria myös
KUVA: MAURI HINTIKKA
useille ulkomaanmatkoille. Meeri Pekkala ”kultakruunussa” - hyllyt notkuvat pokaaleista
Maailmanmestaruuskisoihin on osallistuttu kuusi kilpailuihin osallistutaan pun. ”Mikäs se on”, kysyi
kertaa. Etäisin paikka on omin kustannuksin.
Lauri?
”Kiemura” tuli
ollut Etelä-Afrikka. Mitale- Kultahiput on nimetty pai- Meerin mieleen ja niin kuljakin on tullut, MM-kiso- nonsa mukaan. Hengettö- ta sai nimensä. Naapurijen maajoukkueen kultami- mäksi sanotaan hienoa jau- ränneilläkin pumpun pytali ja avoimen joukkueen hetta, hippuja ovat isom- säyttäminen kesken päivän
kultamitali. Henkilökohtai- mat ja isomuksia yli 5 g:set. huomattiin. Jotain erikoista
sia mitaleja on MM-hopea Kesällä perhe viettää muu- oli tapahtunut. ”Yhdessä
ja SM-hopea.
taman viikon kahdeksan sitten löytöä ihmeteltiin!”,
Kotimaisena koko kauden perheen yhteisellä val- Meeri kertoo päivän tapahkestävänä kilpailuna on tauksella Pälsinojalla, joka tumista.
naisilla ”Kultakuningatar- on Tenojoen sivu-uoma - Kiemuran painoksi punnitCup”, jossa voiton ratkai- penkereistä päätellen aika- tiin 22,3g. Se on 68:ksi
see 10 kilpailun yhteistu- naan huomattava joki, suurin Suomesta löydetty
los. Meeri on vuoden 2007 mutta nyt pieni puro. Vettä kultakimpale.
”Kultakuningatar”. Pokaa- kuitenkin virtaa sen verran Pälsinojalla on etsitty kulleja on vuosien myötä tul- että rännäämällä ja vaskaa- taa 1800 -luvulta saakka.
lut satakunta, muina pal- malla voidaan huuhdontaa Samaa valtausta on kaivetkintoina moottorisahoja, tehdä.
tu konetyönäkin aivan löypainepesuri ym. Kaikkiin Viime kesänä Lauri kaivoi töpaikan vierestä, mutta ailapiolla hyvin kivistä mo- kaisemmin lapinmaa on pireenia Meerin hoidellessa tänyt ”Kiemuran” piilossa.
ränniä. Kivien seassa Meeri ”Kesä kaikilla, onni yksilnäki erikoisen näköisen ki- lä”
ven ja näytti sitä Laurillekin, joka heti pysäytti pum- Mauri Hintikka

MITTAKALUSTE
E. Aumanen Oy
KEITTIÖT
KYLPYHUONEET
IRTO-OVET
REMONTIT
040 502 8879
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KUVA: JUHA SALTEVO

Ylilääkäri Sakari Ritala valottamassa Kyllön tulevaisuutta. Kuvassa vasemmalta Lasse Savola, Pekka Halonen, Mauri Hintikka, Kari Kettunen ja Päivi Mäkinen

Maija tuli katsomaan, kun äiti ripusti
pesuhuoneessa pyykkiä kuivumaan ja
tokaisi: ”Taidat olla pahanteossa, kun
olet noin hiljaa!” Maija 3v.

Linnustomme on kartoitettu
Olen alueen uusi asukas ja
muutin Kypärätielle 23.11
2008. Olen aktiivinen lintuharrastaja ja otin heti alueelta uuden talvilintulaskentareitin, jota olen nyt
kiertänyt Rihlaperällä asuvan lintuharrastajakaverini
Ismo Reinikaisen kanssa
talvina 2008/2009 ja
2009/2010. Marraskuussa
on syys-, joulu-tammikuussa talvi- ja helmi-maaliskuussa kevätlaskenta.
Laskentapäivät ovat olleet
syyslaskenta 12.11 2008
(15 lajia)
talvilaskenta 2.1 2009 (19
lajia)
kevätlaskenta 4.3 2009 (18
lajia)
syyslaskenta 5.11 2009 (16
lajia )
talvilaskenta 3.1 2010 (20
lajia)
kevätlaskenta 28.2 2010
(20 lajia)
Laskennoissa on havaittu
nyt yhteensä 29 lintulajia.

Harakka, harmaalokki (ylilentäviä 5.11.2009), hippiäinen, hömötiainen, kanahaukka, keltasirkku, kesykyyhky, korppi koskikara
(4.3.2009 yksi yksilö Köyhänojan purossa), kuusitiainen (yksi yksilö lähes
kaikissa laskennoissa Rihlaperällä Reinikaisten ruokinnalla), käpytikka, mustarastas (3.1.2010 vanha
koiras Rihlaperällä), naak-

ka, närhi, pikkuvarpunen
(2.1.2009 neljä yksilöä Permikadulla, 4.3.2009 viisi
yksilöä Rihlaperällä ja
28.2.2010 yksi yksilö Kangaskadulla), punatulkku,
puukiipijä, pyrstötiainen
(2.1.2009 12 yksilöä Rihlaperällä ja noin 10 yksilöä
Kahakadulla), pähkinähakki(28.2.2010 yksi yksilö
ruokinnalla Kahakadulla),
räkättirastas, sinitiainen, ta-

litiainen, töyhtötiainen
(12.11.2008 kaksi yksilöä
luontopolun tuntumassa),
varis, varpunen, varpushaukka (4.3.2010 nuori
koiras Rihlaperällä ja vanha
koiras Permikadulla), viherpeippo, vihervarpunen
(28.2.2010 15 yksilöä Kangaskadulla) ja urpiainen.
Lisäksi mainittavaa on, että
emme ole vielä laskennoissa onnistuneet havaitsemaan tilhiä, vaikka vuoden
alussa oli marjalintuhuippu! 28.2, jos olisin ollut
minuuttia aiemmin Rihlaperällä, niin olisin saanut
tilhen laskentalajiksi.
Ja menneenä talvena alueen hippiäis- ja puukiipijäkanta menehtyi viimeistä
myöten. 3.1 enää kaksi hippiäistä ja yksi puukiipijä,
28.2 kumpaakaan lajia ei
enää ollenkaan.
Ystävällisin terveisin
Hannu Laakkonen
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ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2010-2011
Pekka Halonen
Mauri Hintikka
Kari Kettunen
Erkki Matikainen
Antero Mikonranta
Päivi Mäkinen, varapj.
Arja Mönkkönen, siht.
Jorma Naukkarinen
Suvi Runonen-Väinämö
Juha Saltevo, pj.
Lasse Savola
Simo Suoja
Arja Toivanen, tal.hoit.
Pentti Räisänen

Köhniönkatu 57
Köhniönkatu 56
Keihäsmiehenkatu 3,
Saihokatu 4, as. 61
Koivukatu 19,
Salokatu 12
Rihlaperä 1,
Keskussairaalantie 39
Metsäkatu 12,
Permikatu 15,
Saihokatu 4 B 55,
Kahakatu 17,
Loukkukatu 43 C,
Permikatu 16,

040 088 6932
0400 178 889
040 752 1102
040 583 7991
050 597 8970
044 328 6905
050 556 1496
050 653 10
040 575 4842
040 508 2653
050 352 1058
040 054 6190
050 325 6475
050 300 4700

KATSO LASTEN JA NUORTEN
LEIRIT
NETTISIVUILTAMME
Killerin Liikuntakeskus
Raviraitti 6, 40630 Jyväskylä
Asiakaspalvelu 050-544 5374
www.killerinliikunta.fi

Lehden taitto: Johannes Peltonen
Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Konttisentie 8, PL 64, 40801 Vaajakoski
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