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Hidastamalla hyvinvointiin on Marttojen teemakausi
vuosina 2011-2013

Hidastaminen tarjoaa mahdollisuuden ottaa aikaa
olennaiseen ja nauttia itselle tärkeistä asioista. Se
on vastavoima kiireelle ja
pelonomaiselle suorittamiselle. Hidastaminen on elämänasenne. Se on sitä, että
arjessa on itselle sopiva
rytmi. Silloin on aikaa asioille, joista nauttii ja joita
rakastaa. Juuri arki tarjoaa
ne hidastamisen keitaat,
joissa jokainen voi levätä ja
antaa ajatuksen lentää. Valitaan kiireen ja kuluttamisen sijaan elämä, jossa
arjella on merkitystä. ”Pysähdy, ole oma itsesi, elä
tänään.”
”Oletko aina menossa, tulossa tai tekemässä jotain?
Etkö osaa olla jouten?
Omien tunteiden ja ajatusten kohtaaminen vaatii
joutenoloa. Ainaisessa touhussa ei ehdi ajatella, mitä
todella haluaa. Hellitä hetkeksi ja vietä aikaa itsesi
kanssa. Tekemisen puute
voi myös tylsistyttää. Hanki mukava harrastus, liity
vaikka Marttoihin.”
Kypärämäen Martat ry on
toiminut uudessa paikassa
(jatkuu sivulla 2)
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(jatkoa sivulta 1)
kirjaston alakerrassa, Erämiehenkatu 6:ssa, syksystä
2010 asti. Paikka on ollut
hyvä, sillä sinne on liikuntarajoitteisenkin hyvä tulla.
Vuoden aikana olemme
saaneet runsaasti uusia jäseniä. Vielä mahtuu lisää,
tilat riittävät. Tulevana syksynä ohjelmassa on mm.
tilkkutäkki-ilta (5.9.), neulontailta, terveystietoa, vierailu taiteilija Samuli Alosen pajalle, kasvisruokaa
uusin reseptein Marttakeskuksessa ja pikkujoulut.
Ohjelma tulee elokuussa
marttojen nettisivulle
http://www.martat.fi/jarjesto/alueellinen_toiminta/keski-suomi/yhdistykset/ sekä alueemme ilmoitustauluille.
Viime vuonna neuloimme
49 villasukkaparia palvelukseen astuneille varusmiehille Tikkakosken ja
Keuruun varuskuntiin. Varusmiehet olivat kiitollisia.
Tänä vuonna marttojen
tehtävänä on virkata maailman suurin torkkupeitto
isoäidin neliöistä. Yhdistyksemme martat ottivat
haasteen innolla vastaan, ja
virkkaammekin jo neliöitä
ahkerasti. Tilkkutäkki-iltana ma 5.9.2011 kokoamme
virkkaamiamme isoäidin
neliöitä peitoiksi. Syyskuun
lopulla Suomen kaikkien
marttahdistysten virkkaamat peitot yhdistetään yhdeksi suureksi peitoksi, joka tulee nähtäville Helsingin Suurkirkon rappusille.
Näyttelyn jälkeen iso peitto
puretaan taas pieniksi peitoiksi, ja peitot jaetaan
ensi- ja turvakoteihin sekä
vähävaraisille perheille.
Marttojen iltoihin ovat
kaikki halukkaat tervetulleita tutustumaan toimintaan. Kaikille hyvää kesää!

Liisa Hirvonen, pj.
0400 679 628

MITTAKALUSTE
E. Aumanen Oy

Sirkka Sorjonen, varapj.
050 584 842

KEITTIÖT
KYLPYHUONEET
IRTO-OVET
REMONTIT

Elina Toikkanen, sihteeri
040 722 1038
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Asukasyhdistyksen äänessä
Uusi vuosi on jo pitkällä ja
olemme saaneet uusia toimijoita hallitukseen. Itse
olen saanut puheenjohtajuuden Saltevon Juhalta
perinnöksi ja Juha jatkaa
nyt varapuheenjohtajana
vuosien puheenjohtajuuden jälkeen. Yhteistyössä
Juhan ja muiden hallitusten
jäsenten kanssa jatkamme
siis työtä alueen hyväksi.
Uusina hallituksen jäseninä
ovat aloittaneet Välimäen
Sari ja Paavilaisen Jari,
jotka ovat tuomassa hallitukseen nuorennusta. Heille molemmille lämpimästi
tervetuloa mukaan toimintaan! He esittelevät itsensä
tarkemmin tässä lehdessä.
Kettusen Kari ja Hintikan Mauri ovat jääneet
hallituksesta pois vuosien
aktiivisen toiminnan jälkeen. Heille molemmille
erityisen lämpimät kiitokset yhteistyöstä asukasyhdistyksen hyväksi ja onnea
uusiin haasteisiin.
14.kulttuuripäivät on järjestetty 10.–13.3.2011 ja
noin 600 henkilöä alueemme asukkaista ja vähän
muiltakin alueilta osallistui
eri tapahtumiin.
Päivät
alkoivat torstaina 10.3. Aaronmeiden kahdella lastenkonsertilla Kypärämäen
koululla, jossa esiintyjänä
oli Aaro Vuotila Teatterikoneesta. Niin pienet kuin

isommatkin lapset, toivottavasti tulevat taiteen ystävät ja suurkuluttajat, saivat
hyvän ensikosketuksen
konserttimaailmaan tutussa
ympäristössä. Konsertin
jälkeen oli vuosikokous
perinteisesti Saihotuvalla ja
sen jälkeen lähdimme joukolla nauttimaan jyväskyläläisen naisryhmän Harput
esityksestä Pizzeria Araratiin. Kiitokset Araratin pitäjille yhteistyöstä ja maistuvista pizzoista! Miten
tästä päivittäisestä elämästä
saakaan niin hauskoja lauluja aikaiseksi, mutta ei kai
sitä voi muuta kuin jälleen
kerran nauraa myös itselleen. Perjantaina saimme
nauttia Eero Aumasen
vuosien varrella keräämien
upeiden taideteosten sekä
itse tehtyjen taulujen näyttelystä Jyväskylän kotitalousoppilaitoksella. Opiskelijat ottivat meidät vastaan
juhlallisesti ja he olivat
panneet parastaan tarjoilupöytää kattaessa ja jonka
antimista todella nautimme. Jälleen kerran voimme
todeta, että meillä on kasvamassa erinomaisia ravitsemusalan ammattilaisia,
joista varmaan kuulemme
myöhemminkin. Lämpimät kiitokset koulun rehtorille Kaija Ratia-Laitiselle sekä opiskelijoille
yhteistyöstä, jonka toivon

myös tulevaisuudessa jatkuvan. Illalla vielä ahkerimmat laittoivat luistimet
jalkaan ja lähtivät nauttimaan luistelun riemusta
Kahakadun kentälle musiikin siivittämänä. Lauantaina heti aamusta joukko
teatterin ystäviä nousi bussiin ja lähti kohti Tamperetta nauttimaan Chicagomusikaalista. Seurakuntakodilla oli iltapäivällä järjestetty yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisosaston kanssa
Nukketeatteri Capellen
esitys ”Prinsessa Kaihomieli”. Sunnuntaina heti
aamusta ahkerat pilkkijät
laittoivat madot onkeensa
ja koettelivat onneaan
Köhniönjärven niukkaa
kalansaalista vastaan.
Ensimmäinen kevään musiikkimatinea oli Minna
Canthin päivänä seurakuntakodilla, jossa taiteilijamme Leena Pyylampi ilahdutti runo- ja laulukonsertillaan ”Näistä puhutaan”.
Kiitos Leena!
Paljon on tänä keväänä
tapahtunut myös alueellamme metsätöiden johdosta. Moni asukas on pahoittanut mielensä puiden
kaatoa ja metsän raivausta
seuratessa. Täytyy myöntää, että vaikka en itse mikään tämän alan ammattilainen olekaan, niin jälki ei
kauheasti ilahduta silmää.
Osa jäljistä on siivottu,
mutta todennäköisesti vielä
suurin työ on edessä.
Muistan jonkun viisaan
sanoneen, että keskeneräistä työtä ei saa arvostella.
Joten odotetaan rauhassa,
että työ on saatu tehtyä ja
lehdet tulevat puihin ja
katsotaan sitten, miltä lähimetsämme ja – maisemamme näyttävät. Tarkoitukseksemme on syksyllä pitää
uusi ”metsäilta”, johon
toivomme saavamme kaupungin edustajan kerto-

Hiuskulma

Armi Peltonen
Erämiehenkatu 17
VauVauvan talo
Puh. 254 831

KOKO PERHEEN PARTURI-KAMPAAMO
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maan meille tehdystä työstä, mitä kenties meillä on
vielä odotettavissa sekä
onko kaikessa toimittu niin
kuin meille keväällä luvattiin.
Keskustelua lehtien palstoilla ovat aiheuttaneet niin
ruohonleikkuuseen, aidankaatoon kuin muutkin
omalla tontilla tehtävät
askareet. Meillä on tietysti
jokaisella oman rytmimme
päivän ja viikon suhteen,
johon sitten tietysti tuovat
omat haasteensa niin leipätyö, vapaaehtoistyö, omasta perheestä ja läheisistä
huolehtiminen sekä omat
harrastukset.
Mikä sen
ihanampaa kuin ihailla kauniita alueemme pihoja ja
antaa kaikki kunnia niille,
jotka osaavat ja joilla on
aikaa ja kiinnostusta oman
pihan hoitoon. Toivoisin,
että meillä kaikilla riittäisi
kunnioitusta naapureitamme kohtaan ja voisimme
yhteistyössä keskustella
joskus niin vaikeistakin
asioista, jotka välillä koettelevat naapurisopua.
Syksyllä on taas hallituksella edessä uusia haasteita ja
yritämme miettiä, miten
voisimme kehittää alueellamme sellaista toimintaa,
että yhä useammat ja eriikäiset alueen asukkaat voisivat ottaa osaa toimintaan
ja antaa meille vinkkejä
uusien toimintojen suhteen. Hallituksemme jäsenet ovat yhteystietoineen
lehden sivuilla, joten ottakaa yhteyttä joko tilaisuuksissa, kadulla tavatessamme tai puhelimitse meihin
ja kertokaa toiveitanne!
Kaikki ideat otetaan innolla vastaan. Tehdään siis
yhdessä omasta asuinalueestamme entistäkin viihtyisämpi olla ja elää!
Päivi Mäkinen, hallituksen
puheenjohtaja

Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistykselle myönnettiin kestävän kehityksen palkinto
K y p är ä mä en - K öh n iö n
asukasyhdistys ry:lle myönnettiin tunnustuspalkinto
asuinalueellamme tehdystä
kestävän kehityksen edistämistyöstä.
Kyseessä on JAPA ry:n
vuosittain jakama tunnustus.
Raati arvosti KypärämäenKöhniön asukasyhdistys
ry:n hyvää esimerkkiä pitkäjänteisestä ja käytännönläheisestä asukasyhdistystoiminnasta, jossa toteutuvat kestävän kehityksen
kaikki neljä osa-aluetta:
ekologinen, taloudellinen,

sosiaalinen ja kulttuurinen
kestävä kehitys.
Palkintoraati painotti valinnassaan toiminnan monipuolisuutta ja pitkiä perinteitä. Esille nousivat mm.
vuodesta 1982 jatkunut
asukasyhdistyksemme taival sekä vuodesta toiseen
järjestetyt jo perinteikkäät
tapahtumat, kuten kulttuuripäivät (tänä vuonna 14.
kerran) ja asuinalueen
asukkaille tarkoitetut teatterimatkat. Sosiaalisesti
kestävän kehityksen osalta
mainittiin mm. yhdistyksemme tukemat ja edistä-

mät asukkaiden yhteiset
sählyvuorot. Raadin mielestä tällaisista tapahtumista ja aktiviteeteista muodostuu perinteitä, jotka
mahdollistavat kulttuurin
säilymisen ja kehittymisen
sukupolvelta toiselle.
Perinteiden lisäksi raati
arvosti sitä, että yhdistyksemme kehittää ja luo koko ajan uutta toimintaa.
Tästä erinomaisena esimerkkinä mainittiin yhdistyksen vuonna 2010 perustama lähiruokapiiri alueen
asukkaille. Lähiruokapiiri
välittää tuoretta, terveellis4

tä ja puhdasta lähiruokaa
alueen asukkaille ilman
ylimääräisiä välikäsiä. Ruokapiiri toimii mainiona
esimerkkinä ekologisesti
kestävän kehityksen edistämisestä käytännön tasolla.
Palkinnonsaaja julkistettiin
JAPA ry:n kevätkokouksessa 16.3.2011. Voittajan
valitsi JAPA ry:n hallituksesta koostuva raati.

Sotainvalidit ja muut sotiemme veteraanit
tarvitsevat edelleen hoitoa ja kuntoutusta
Sotainvalidien Sairaskoti
sijaitsee lähellä luontoa,
kuitenkin vain
kolmen
kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Kypärämäessä. Asiakkaamme voivat
tulla miltä paikkakunnalta
tahansa, kuitenkin lähes
kaikki Keski-Suomen alueelta. Asiakaspaikkoja on
60 ja vakituista henkilökuntaa noin 70. Hoitohenkilökunnan lisäksi asukkaiden ja kuntoutujien hoidosta huolehtii kaksi lääkäriä.
Kunniatehtävämme sotiemme invalidien ja mui- Iäkkäiden ulkoilupäivä Vesalassa 7.10.2010
den veteraanien hoidossa
ja kuntoutuksessa jatkuu Samalla Sairaskodista muo- ja kokopäiväisen vapaaedelleen. Asukkaidemme toutuu vähitellen ”toinen ajan ja askartelunohjaaja
keski- ikä on jo 91 vuotta. koti”, jonne on helpompi avulla. Laatutyö on jatkuKaikki asukkaat ovat sota- siirtyä, kun kotihoito ei vaa ja vuosittaiset ulkoiset
vammasta vähintään 25 % enää ole mahdollista
auditoinnit liittyvät ISO
haitta-asteen omaavia so- Tavoitteena on mahdolli- 9001 – 2008 mukaiseen
tainvalideja. Kuntoutujissa simman hyvä elämänlaatu sertifikaattiin, joka meillä
on myös lievemmin vam- sairauksista ja toimintaky- on ollut vuodesta 2003.
mautuneita ja veteraaneja. vyn rajoitteista huolimatta. Kuntoutusosastolla on iäkHoidon ja kuntoutuksen Korkeatasoinen hoito ja käille soveltuvat monipuotarve johtuu kuitenkin pää- kuntoutus, kodinomainen liset kuntoiluvälineet. Josääntöisesti muista kuin ympäristö, yhteisöllisyys ja kaiselle asiakkaalle suunnisotavammoista. Monella osallisuus sekä itsemäärää- tellaan henkilökohtainen
kotona asuvana selviytymi- misoikeus ohjaavat toimin- kuntoutusohjelma, jossa
nen alkaa olla uhattuna. taa. Juhlat ja yhteiset ta- huomioidaan fyysiset, henIntervalli eli jaksottaishoi- pahtumat, retket ja keskus- kiset ja sosiaaliset tarpeet.
dolla pyrimme keventä- telut mahdollistuvat moti- Asiakkaat ovat itse aktiimään kotihoidon taakkaa. voituneen henkilökunnan visesti mukana kuntoutuk-

Hallituksen uusi jäsen
Olen Jari Paavilainen ja
syntynyt Mikkelissä 1977.
Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja työskentelen KPMG Oy Abnimisessä yrityksessä tilintarkastuksen asiantuntijana. Muutimme avopuolisoni kanssa Varpukadulle
Vappuna 2010 eli olemme
asuneet noin vuoden Köhniöllä. Köhniölle muutimme Jyväskylän Kuokkalan
kaupunginosasta.

Kesäisin harrastan polkupyöräilyä ja mökkeilyä sekä
jalkapalloa. Talvisin tulee
käytyä kuntosalilla sekä
sählyä pelaamassa.
Köhniön asuinalueen rauhallisuus ja vehreys sekä
alueen palvelutarjonta sekä
hyvät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen eri
lajeissa auttoivat asuinalueen valinnassa valitsemaan
juuri Köhniön. Olemme
viihtyneet Köhniöllä hyvin.
5

sen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Kuntoutusta toteutetaan
monin eri tavoin, esimerkiksi avokuntoutuksena,
kuntoutusjaksoina tai tarvittaessa kotikuntoutuksena.
Sotainvalidien Sairaskoti
katsoo myös tulevaisuuteen. Talon hyvät tilat uima-altaineen palvelisivat
parhaiten jatkossa kuntoutuksellisessa käytössä, kun
paikkoja sotiemme veteraanien tarpeesta vapautuu.
Jyväskyläläisiä lonkka- tai
polvinivelleikkauksesta toipuvia henkilöitä on ajoittain ollut kuntoutuksessa.
Viime kesänä neurologisen
osaston 27 ollessa kiinni
oli meillä noin kymmenen
aivoverenkiertohäiriöstä
kuntoutuvaa henkilöä. Samanlaista toimintaa suunnitellaan myös kesälle
2011.
Hyvää palvelua – kokemuksella, taidolla ja sydämellä.
Johtaja - ylilääkäri
Pia Laukkanen

Sankarihommia Kypärämäen päiväkodissa
Kypärämäen päiväkodissa
on kuluvan toimintakauden teemana ollut Minä
Taikametsässä. Jokainen
lapsiryhmä on päässyt käymään omassa ”taikametsässään”, joka on Keltasirkuille ja Peipposille ollut
läheinen oikea metsikkö.
Sinne on rakenneltu majoja
ja tutkittu luuppien kanssa
ötököiden elämää sekä
seurattu maiseman muuttumista raivaustöiden myötä. Taikametsään on matkattu myös satujen, laulu-

jen ja lasten omien tarinoitten avulla. Päiväkotimme pienet Mustikat löysivät kuusen juurelta Nellinallen, joka lähti heidän
mukaansa tutustumaan
päiväkotielämään. Puolukka-ryhmän lapset saivat
syksyllä kavereikseen oravat Vihtorin ja Vatukan,
jotka ovat olleet metsäretkillä mukana vaikkapa keräämässä kivoja askartelumateriaaleja. Metsäretkien
lisäksi päiväkotimme väki
on käynyt laulamassa So-

tainvalidien sairaskodilla,
käyttänyt ahkerasti alakerran kirjastoa ja joulun ja
pääsiäisen tapahtumista
kuulimme myös alueemme
omassa kirkossa. Talvella
Kahakadun luistelukenttä
ja hiihtoladut kutsuivat
harrastamaan talvilajeja.
Kulttuuria meille tarjoili
joulun alla mm. nukketeatteri Capelle ja keväällä lasten kädentöistä koottu
oma näyttely.
Syksyllä Taikametsän asukkaat Karhu ja Jänis vierailivat päiväkodilla ja halusivat
yhdessä lasten kanssa julistaa päiväkotirauhan. Siihen
liittyen annoimme yhteisen
kaverilupauksen ja sen
merkiksi jokainen painoi
kädenjälkensä tilateokseen.
Keväällä vielä uudistimme
lupauksen, ettei tärkeä asia
pääsisi unohtumaan.
Päiväkotimme esiopetuksessa olemme käyttäneet
materiaalina Pikkumetsän
tarinoita, joiden avulla on
opeteltu keskittymistä,
kuuntelemista, toisen huomioonottamista, kynähommia ja siinä sivussa on
muutama kirjain ja numerokin tullut tutuksi. Tavoitteena on ollut luoda tuleville koululaisille mahdollisuus solmia ystävyyssuhteita, kokea iloa uusien asioiden oppimisesta ja lisätä
luottamusta omiin taitoihin.
Tänä vuonna tammihelmikuun vaihteessa päi-

väkotimme johtaja Liisa
Salminen siirtyi eläkkeelle
ja uudeksi päiväkodinjohtajaksi valittiin Jukka Janhonen. Samalla Honkaharjun ja Kypärämäen päiväkodit siirtyivät molemmat
Jukan johdettaviksi. Kypärämäessä hän sai vastuulleen kokeneen henkilökunnan lisäksi uudistuneen
päiväkotimme, joka on
lapsia pullollaan ja yhteisenä haasteenamme onkin
löytää ratkaisuja alueemme
kasvavaan päivähoidon
tarpeeseen. Tarvittavaa
lisätilaa saamme elokuun
alussa päiväkotimme alakerrasta, kun sinne perustetaan uusi esiopetusryhmä
Pääskyset.
Nuoren Suomen Pihaseikkailu kokosi tänäkin keväänä päiväkotimme perheet
pelaamaan ja leikkimään
yhdessä lasten kanssa.
Toukokuun lopussa saattelemme vielä eskarit koulutielle Loiskis -orkesterin
laulun sanoin: ” Oon sankarihommiin valmis nyt,
oon päiväkodin läpikäynyt”.
Hyvää kevättä päiväkodin
väen puolesta toivottaa
Maija-Liisa Kuusinen

Nuorten soittajien konsertti
su 29.5. klo 16
K‐market Liikenne
Jyväskylä Savela
Vehkakatu 2

Kypärämäen seurakuntakodilla
Järjestäjinä Asukasyhdistys, Martat ja
Musiikkikoulu.

Auki joka päivä aamusta klo
24:ään.
Veikkausta,Fast‐Foodia,
Pesua ja Bensaa.

Tervetuloa!
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Jyväskylän Kotitalousoppilaitos
– 20-luvulta 2000-luvulle
Ajatus talouskoulun perustamisesta Jyväskylään otettiin julkisesti esille vuonna
1924 Keski-Suomen Naistenpäivillä. Tuolloin seminaarin talousopettaja Alli
Oksanen piti alustuksen
aiheesta ”Talouskoulun
mahdollisuudet Jyväskylässä.” Saman vuonna joulukuussa Keski-Suomen
Maakuntapäivillä perustettiin erityinen kannatusyhdistys Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry. Vuonna
1928 aloitettiin kokeilu
lyhytkursseilla ja syksyllä
1929 alkoi varsinainen talouskouluopetus. Aluksi
toimittiin vuokratiloissa
Harjukatu 22:ssa (nykyinen
Yliopistokatu) ja Torikatu
7:ssä (nykyinen Gummeruksenkatu). Vuonna 1937
Talouskouluyhdistys osti
Vapaudenkatu 20:ssä sijaitsevan talon ja tontin Hammaslääkäri Stig Lundilta
ja kunnosti sen kouluksi.
Koulu toimi 30 vuotta Vapaudenkadulla. Vuonna
1966 Jyväskylän kaupunki
lahjoitti tontin Kypärämäestä ja ajanmukainen koulurakennus valmistui Kypärämäkeen vuonna 1967.
Koulu rakennettiin tuolloin 80:lle talouskoulukurssin opiskelijalle. Koulumaailman myllerryksistä
huolimatta Jyväskylän kotitalousoppilaitos on yhä
edelleen yksityinen oppilaitos, jonka koulutuksen järjestäjä on Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry. ja Kypärämäessä olemme toimineet jo yli 40 vuotta.
Vuosien saatossa koulurakennusta on laajennettu ja
tänä päivänä meillä opiskelee vuoittain noin 160

opiskelijaa sekä tutkintoon
johtavassa koulutuksessa
että talouskoulussa (kotitalousopetus). Opiskelijoiden ikähaitari on suuri,
nuorimmat saattavat olla
vielä noin 15 vuotiaita ja
vanhimmat lähes 60 vuotiaita. Maailma on muuttunut paljon 80:ssä vuodessa
ja oppilaitoksemme sen
mukana. Tänä päivänä keskeisten perinteisten linjojen rinnalle on noussut
mm. maahanmuuttajien
kotitalousopetus. Vuosittain meillä opiskelee noin
30 maahanmuuttajaa talouskoulussa ja osa heistä
jatkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mikäli
suomenkielentaito on riittävä. Näemme maahanmuuttajakoulutuksen erittäin tärkeänä yhteiskunnallisena tehtävänä.

Onneksi positiivisia asioita
on kuitenkin paljon enemmän kuin noita ikäviä asioita. Viime elokuussa meille valmistui 20 paikkainen
opetusravintola Salotti,
joka on avoin yleisölle päivittäin klo 11.00 – 12.00.
Kolmen ruokalajin lounas
maksaa noin 6 – 8 euroa.
Ruokalistat ja tarkemmat
aukioloajat löytyvät meidän
nettisivuilta www.jklkoti.fi.
Olette lämpimästi tervetulleita nauttimaan opiskelijoidemme valmistamista
aterioista. Opiskelijaravintola Lipstikassa voi myös
käydä lounaalla ja sieltä voi
myös iltapäivisin klo 13-14
välillä ostaa ruokaa ja leivonnaisia kunkin päivän
tarjonnan mukaan. Tuotteiden määrä vaihtelee suuresti opetusohjelman mukaan.

Jyväskylän kotitalousoppilaitos on osa Kypärämäen
toimintoja niin hyvässä
kuin ”pahassa”. Uusi tupakkalaki, joka astui voimaan 1.10.2010 on aiheuttanut meille kovasti päänvaivaa. Sen mukaan koulun
alueella tupakointi on kielletty. Ymmärrätte hyvät lukijat varmasti, että on erittäin vaikea valvoa nuorten
tekemisiä, kun he painavat
koulun oven kiinni. Olemme parhaamme mukaan
pyrkineet siivoamaan lähiympäristöä tupakoitsijoiden aiheuttamilta sotkuilta
ja heille on jaettu viikoittaiset siivousvuorot koskien
koulun ulkopuolisia alueita. Toivon, että yhdessä
suunnittelemalla ja keskustelemalla pystymme pitämään tämäkin asian hallinnassa.

Meillä järjestetään myös
erilaisia teemaviikkoja. Viimeisin teemaviikko oli
pääsiäisviikolla toteutettu
ympäristöviikko, jossa oli
mm. näyttely kierrätysmateriaaleista, tuunauskilpailu,
monikulttuurisen ryhmän
esitykset eri maiden ruokakulttuureista ja opiskelijoidemme valmistamat
kaksi upeaa kierrätysmateriaaleista tehtyä tilkkupeittoa myytiin eniten tarjoavalle. Kummipoliitikkomme kansanedustaja Aila
Paloniemi osallistui myös
tähän teemaviikon tapahtumaan.
Pyrimme elämään ajanhengessä ja opettamaan opiskelijoillemme juuri niitä
asioita, jotka ovat tässä
maailman ajassa tärkeitä.
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Kestäväkehitys on yksi tärkeimpiä aiheita oppilaitoksemme arjessa. Olette varmasti huomanneet lipputangossamme liehuvan vihreän lipun. Saimme sen viime keväänä ja silloin teemana oli jätteiden vähentäminen oppilaitoksen arjessa. Tänä vuonna teemana
on energiankäytön vähentäminen ja olemme panostaneet siihen monilla eri
osa-aluilla ja vihreälippu raportti on jälleen kerran
jätetty Suomen ympäristökasvatuksen seuralle. Tätä
kirjoittaessani 3.5. 2011,
kaikki oppilaitoksen opiskelijat ja opettajat osallistuvat parhaillaan Jyväskylän
yhteiseen siisti kaupunki
kaikille tempaukseen ja
puhdistavat Kypärämäen
aluetta. Perjantaina 27.5.2011
laulamme suvivirttä Kypärämäen kirkossa, toivottavasti emme viimeistä kertaa. Kypärämäen kirkko on
meille arvokas joulu- ja
kevätjuhlapaikka. Sieltä
olemme vuosikaudet hyvillä mielin lähteneet, milloin
joulun viettoon, milloin
kesälaitumille.
Oikein hyvää ja lämmintä
kesää kaikille Kypärämäen
alueen asukkaille ja tavataan taas syksyllä erilaisten
asioiden merkeissä.
Kevätterveisin
Kaija Ratia-Laitinen
rehtori
Jyväskylän kotitalousoppilaitos

Teatteriretki Tampereelle 12.3.2011

KUVA: JUHA SALTEVO

Tampereen Chigagon-musikaalin tyytyväisiä bussimatkalaisia.
Vuoden 2010 teatteriretkeä
suunniteltiin loppukesän
kokouksissa ja päädyttiin
Tampereen Työväen Teatterin uutuusmusikaaliin
Chicago (ensi-ilta 8.9.10).
Esitykset olivat niin suosittuja, että viidenkymmenen
lipun saaminen samaan
esitykseen vei retken maaliskuulle.
Pitkästä odotuksesta huolimatta oli lauantaiaamuna
50 matkalaista linja-autossa
matkalla kohti Tamperetta,
Työväen Teatteria ja Chicagoa.
TTT:n katsomo oli suuri.
Paikkoja ”vain” 732, tuolit
tilavat ja mukavat, sekä

jalkatilaa niin, ettei tarvinnut nousta myöhemmin
tulevien takia seisomaan.
Näyttämö oli hyvin monipuolinen rakenteiltaan
esim. orkesteri aloitti musisoinnit lattiatasossa, mutta alkusoiton jälkeen nostettiin neljän metrin korkeuteen loppuajaksi. Siellä
se soitteli näkyvissä, mutta
valoilla häivytettynä, etteivät nappaa pääosaa.
Lavasteena käytettiin kuutta noin 2x2x5m kokoista
kaksikerroksista tornia,
jotka olivat pyörillä. Kaikki
sivut olivat erilaiset ja niitä
kääntämällä saatiin luotua
revyynäyttämö, katunäky-

mä, oikeuslaitos ja vankila
tapahtumien etenemisen
mukaan. Myös valoja käytettiin paljon tunnelman
luojana.
Ja sitten itse näytelmään.
Mielipiteet on kirjoitettu
ensimmäisen musikaalinsa
nähneen asiantuntemuksella. Olisi kannattanut tutustua esityksen tarinaan jo
etukäteen. Nyt alku meni
ihmetellessä kovasti soivan
musiikin ja lavalla tapahtuvien näyttävien ja vauhdikkaiden esitysten tyrmäämänä. Jatkossa juoni alkoi
selvitä ja tapahtumaketju
eteni johdonmukaisesti.
Myös pääosien roolihahmot erottuivat joukosta.
Velma (Petra Karjalainen)
ja Roxy (Petra Saaristo)
pyrkivät kaikin keinoin
lööppeihin ja julkisuuteen.
Niiden kautta estraadeille
tanssimaan ja laulamaan.
Tässä pyrkimysten tiimellyksessä molemmat sortuvat tekemään murhan. Jäävät kiinni ja päätyvät naisvankilaan.
Tästä alkaa soppa, joka on
keitetty rahasta, lahjonnasta, kierosta ahneesta asianajajasta, vankilan nokkimisjärjestyksestä, lehdis-

töstä ja sen mukanaan tuomasta julkisuudesta.
Näyttelijöiden lisäksi mukana oli kaksitoista tanssijaa, jotka hienojen tanssiesitysten lisäksi esittivät
hyvin monenlaisia mm.
lehdistöä, valamiehistöä,
poliiseja jne.
Lopulta kaikkien näyttävien vaiheiden jälkeen vankila-ajan veriviholliset ja julkisuuskilpailijat saivat oikeudelta molemmat vapauttavan tuomion ja päätyivät parrasvaloihin esiintymään yhdessä.
Kokemuksena musikaali
oli hieno. Kannattaa käydä
katsomassa , jos tilaisuus
tulee. Jään innolla odottamaan mille suunnalle ja
minkälaiseen esitykseen
Arja meitä ensitalvena vie.
Kiitos kaikille mukana olleille ja erityiskiitos Arja
Toivaselle kaikista järjestelyistä.

Chill Out Sessio Köhniön rannassa
lauantaina 16.7.2011 klo 12.00 – 18.00
Liian kuuma toimistohommiin joten sännätään rannalle ja laitetaan makkarat tiriseen, hyvää housee ja rantaa. Voiko sitä
päivältä enempää toivoa.
Tapahtuma on vapaa, johon voi kaikki osallistua, joten ei ole mitään maksuja paitsi omat juomat ja makkarat. DJ kopilla
on purnukka, johon voipi laittaa pari euroa niin saamme kaikki kulut katettua.
Rannalla hyppytorni ja 2 grillauspaikkaa. Joten ei muuta kuin jammailemaan Köhniölle!
Esiintyjinä alustavasti DJ J.Raninen, DJ Rumbus ja DJ Late. Musaa kaikkien makuun eli Psy, Minimal, Tech & House,
Electro, Dnb, Trance.
BD Productions Ohjelmapalvelut, Pupuhuhdantie 6 B25, 40340 Jyväskylä

ps. Tapahtumaan saattaa tulla yli 500 ihmistä, jos keli on suosiva.
Pahoittelemme, jos ääni kantautuu taloihin, mutta soitamme junaradalle päin jolloin suurempaa
häiriötä ei pitäisi tulla.
Uskomme, että ranta tyhjenee klo 20.00 mennessä.
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Metsätyöt ovat tuoneet valoa asuinalueen lähimetsiin, talojen pihoihin ja asuntoihin
Kaupungin metsätoimisto
on tehnyt KypärämäkiKöhniö alueella lähimetsien hoitotöitä, viime syksynä asukkaille jaetun tiedotteen mukaisesti. Alusmetsää on raivattu ja suurempaa puustoa harvennettu,
lisäksi on kaadettu tontteja
varjostavia ja huonokuntoisia puita.
Puiden kaadot ja kuljetukset ovat suurimmalla osalla
aluetta tehty. Kesän aikana
tehdään vielä siistimisraivauksia, polkujen avaamista
ja hakkuutähteiden keräystä näkyviltä paikoilta. Lisäksi kaadetaan mm. tievarsien puustoa, joiden
kaataminen ei onnistunut
talvella suuren lumimäärän
takia.
Lähimetsien hoitotyöt alu-

Puita lähtee tehtaalle Permilenkistä keväällä 2011.
eella ovat edenneet hyvässä
yhteistyössä asukkaiden
kanssa – kiitos siitä!

KUVA: JUHA SALTEVO

Asukkaat voivat halutessaan osallistua alueen jälkisiivoukseen, se on luvallis-

ta oman tontin välittömässä läheisyydessä. Eli esimerkiksi oksien kerääminen polttopuuksi ja pienten rikkinäisten puiden
poistaminen on luvallista.
Jatkossa myös lehtipuun
kantovesojen siistiminen
on luvallista.
Alueen asukkaille tehdään
loppukesällä kyselytutkimus, jolla selvitetään asukkaiden mielipiteitä ja tyytyväisyyttä alueella tehtyihin
lähimetsien hoitotöihin.
Kyselytutkimuksen tuloksia voidaan esitellä asukkaille tarvittaessa esimekiksi asukasyhdistyksen järjestämässä asukasillassa.
Keväisin terveisin metsätoimiston väki

Jäsenmaksu vuonna 2011 on 10 € / talous ja 5 € / opiskelijatalous. Olemme joutuneet luopumaan
erillisten jäsenmaksulomakkeiden painattamisesta, jotta voisimme käyttää varamme paremmin toimintaan. Jäsenmaksun voitte maksaa oheisen jäsenmaksulomakkeen tietojen perusteella:
1. verkkopankin avulla tai
2. voitte leikata lomakkeen lehdestä, täyttää siihen omat tietonne ja jäsenmaksun suuruuden sekä toimittaa sen pankkiin tai
3. maksaa jäsenmaksun hallituksen jäsenille esim. asukasyhdistyksen tilaisuuksissa.
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Kuulumisia koululta 14.5.2011
Kypärämäen koulun elämä
on hyvin raiteillaan. Koulutalo on kunnossa, oppilaita on riittävästi sekä henkilökunta on osaavaa ja
sitoutunutta. Kyllä tässä
rehtorin kelpaa koulua johtaa!
Suurin ongelma on tällä
hetkellä, että ensi lukuvuodeksi oppilaita mahtuu
käytännössä lisää vain ensimmäiselle ja neljännelle
vuosiluokalle. Muut luokat
ovat eri syistä niin täynnä,
että uusia oppilaita ei juuri
mahdu ellei vanhoja muuta
pois.
Viime syksynä aloitti musiikkiluokkien osana Kypärämäen musiikkiluokkien
kuoro, jossa laulavat kaikki
koulumme musiikkiluokkalaiset. kuoron toiminta tiivisti koulussamme toimivien musiikkiluokkien yhteistyötä kuorolaulussa. Joka

viikko kuoro harjoittelee
kaksi tuntia, toinen on
koulutunti ja toinen on
kerhotunti. Tällä keinoin
myös alempiluokkalaiset
pääsevät heti osaksi toimivaa äänissä laulavaa kuoroa. Kypärämäen musiikkiluokkien kuoron kevätkonsertti on 24.5. klo 18.00
isossa liikuntasalissa. Tervetuloa kuuntelemaan.

ajatella, että eihän se paljon
ole, mutta kun juuri äskettäin tehtiin sama temppu
ensimmäisen, kolmannen
ja viidennen luokan oppilaille, niin parissa vuodessa
on kadonnut alakoulusta 6
tuntia viikossa ja kun se
lasketaan koko alakoulun
eli 1-6 –luokkien ajalta,
niin silloin onkin kadonnut
3 kuukauden kokoaikaista
koulunkäyntiä vastaava
aika. Kun tämä on pois
pääosin taide- ja taitoaineiden opetuksesta eli käytännöllisestä tekemisestä, niin
minusta se on hölmöläisen
hommaa.
Toivon totisesti, että myös
tämä uusi uljas Jyväskylä
tekee kouluverkon tiivistämistoimenpiteitä, jotta nuo
edellä kuvatut tunnit voitaisiin palauttaa oppilaille.
Helppo tie ei sekään ole,
mutta minä kuulun opetuksen en seinien kannattajiin. Tämä prosessi voitaisiin laittaa käyntiin vaikka
heti, koska kuntaliitossopimuksen suoja-ajat loppuvat vuonna 2013, mikäli
oikein olen ymmärtänyt.
”Seinistä opetukseen” on
prosessi, jonka vanha Jyväskylä kävi läpi, mutta osa
tuloksista jäi saamatta, kun

Seinistä opetukseen
Tällä hetkellä myöskään
taloudellinen vyön kiristys
ei ahdista mahdottomasti.
Tosiasia kuitenkin on, että
taas ensi elokuussa oppilaille annetaan vähemmän
opetusta kuin ennen. Nyt
kohteina ovat toisen, neljännen ja kuudennen luokan oppilaat, joilta opetuksesta viedään jokaiselta
yksi tunti viikossa. Voisi

kuntaliitos pukkasi päälle.
Voisiko nämä ”vanhat”
saatavat vielä periä? Ainakin vanhan kaupungin päätöksenteossa mukana olleet hyvin tietävät, kuinka
homma toimii. Poliitikoille
tämä on myrkkyä, kun joidenkin äänestäjien nurkilta
pitäisi koulu laittaa kiinni,
mutta kyllä heidänkin pitäisi nähdä metsä puilta eli
oppilaille annettava opetus
arvokkaampana kuin taloudellisesti ja toiminnallisesti
kestämätön kouluverkko.
Pari viikkoa sitten pidettiin
perinteiset siivoustalkoot.
Toisen kerran illalla toteutettu tapahtuma onnistui
hienosti, kun mukana oli
runsaasti myös vanhempia.
Erityisen hienoa oli Kotitalousoppilaitoksen tulo mukaan alueemme siivoukseen päivävuorossa. Myös
asukasyhdistyksellä oli
omat talkoonsa Köhniön
uimarannalla samana iltana.
Timo Knuuttila
rehtori
Kypärämäen koulu

VARATTU
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ASUKASYHDISTYKSEN HALLITUS 2010-2011
Pekka Halonen
Erkki Matikainen
Antero Mikonranta
Päivi Mäkinen, pj.
Arja Mönkkönen, siht.
Jorma Naukkarinen
Suvi Runonen-Väinämö
Juha Saltevo, varapj.
Lasse Savola
Simo Suoja
Arja Toivanen, tal.hoit.
Pentti Räisänen
Jari Paavilainen
Sari Välimäki

Köhniönkatu 57
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
Varpukatu 1
Kanervakatu 4

040 088 6932
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
040 713 3723
040 832 9546

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

HAMMASLÄÄKÄRI

Kiva kotikylä kaikille
Olen asunut Köhniöllä
vuodesta 1996. Muuttoon
alueelle vaikutti erityisesti
alueen rauhallisuus, kylämäisyys ja lapsiperheelle
niin tarpeellisten palvelujen
läheisyys. Työssä käyvänä
ja perheellisenä arki on ollut sukkuloimista työpaikan, ruokakaupan, päiväkodin, koulun ja lasten
harrastusten välillä. Aikaa
aktiiviseen toimimiseen yhteisössä on jäänyt melko
vähän. Asukasyhdistys ja
sen järjestämä toiminta on
kuitenkin ollut koko ajan
näkyvä osa alueen toimintaa. Erityisesti erilaiset tapahtumat kuten kulttuuripäivät ja rantajuhlat ovat
selkeä alueellinen traditio.
Monenlainen toiminta ja

vaikuttaminen asukasyhdistyksen kautta on varmasti edelleen merkittävä
tapa rakentaa yhteisöllisyyttä. Toisaalta perinteinen yhdistystoiminta on
jäänyt etäiseksi erityisesti
nuorempaa polvea edustaville asukkaille, mutta yhteisöllisyyden rakentaminen koetaan kuitenkin tärkeäksi.
Työpaikallani sattuu olemaan useampi Köhniöllä
asuva työtoveri ja erään
kahvipöytäkeskustelun aiheena oli juuri nuorten
aktivoiminen alueelliseen
toimintaan ja uusien toimintamuotojen mahdollisuudet. Tämän aamukahvikeskustelun tuloksena päädyttiin kokeilemaan sosiaa-

lisen median mahtia ja perustettiin Facebookiin ryhmä Köhniö, Kypärämäki,
Kortemäki – kiva kotikylä
kaikille. Ryhmään alettiin
kutsua ystäviä ja tuttavia.
Uudet jäsenet puolestaan
kutsuivat omia tuttaviaan
ja naapureitaan. Tällä hetkellä ryhmässä on mukana
101 jäsentä ja lisää tulee
hiljalleen kaiken aikaa.
Ryhmän sivuilla voi käydä
keskustelua aluetta koskevista asioista, pyytää tai tarjota palveluja, lainata tai
vuokrata tavaroita, järjestää
tapahtumia ja sopia tapaamisia. Ryhmän sivuilta on
yhteys myös Köhniön lähiruokapiiriin. Ryhmän kautta on perustettu mm. lukupiiri ja reilu kauppapaikka,
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jossa voi hankkia aarteita
tai päästä eroon joutavasta
tavarasta. Myös alueen tapahtumista ilmoitellaan
ryhmän sivuilla. Toiminnan periaatteena on – se
joka ehdottaa, se myös toimii. Kaikki uudet jäsenet
ovat tervetulleita, samoin
kuin kaikki ideatkin. Ryhmään pääsee mukaan tekemällä pyynnön ryhmän sivulla. Tervetuloa myös
asukasyhdistykseen. Yhdessä olemme enemmän!
Sari Välimäki
köhniöläinen
asukasyhdistyksen hallituksen uusi jäsen

12

