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syksyn aikaa!
Terveiset Köhniöltä
Olemme saaneet nauttia hyvästä kesästä
ja alkusyksyn päivistä, vaikka kesäsade
ukkosineen onkin aina välillä muistuttanut
meitä erilaisista luonnonilmiöistä.

osallistua. Uudet ideat ja ajatukset
toiminnan kehittämiseksi ovat aina
tervetulleita ja niitä voi esittää kaikille
hallituksen jäsenille.

Paljon tapahtumia sisältänyt kevätkausi
on takana ja nyt on aika suunnata katse ja
resurssit syksyn toimintaan. Syyskauden
avajaiset, Rantajuhlan ja samalla
yhdistyksen 30-vuotisjuhlan merkeissä,
on vietetty Köhniön rannalla. Aurinko
paistoi ja saimme nauttia erinomaisesta
paikallisesta ohjelmasta sekä kevyestä
”kenttälounaasta”. Oli todella ilo huomata,
että niin moni alueemme asukas oli juhliin
saapunut. Kiitos kaikille osallistujille,
esiintyjille sekä talkoolaisille hyvin
sujuneesta yhteistyöstä!

Lehti on myös saanut uuden ilmeen
ja toivommekin teiltä siitä palautetta.
Palautekysely on lehden takakannessa
ja kaikkien vastaajien kesken arvomme
pieniä palkintoja.

Tässä asukaslehdessä on alustava
syksyn toimintakalenteri. Muutoksia
ja tarkennuksia tulee vielä aikojen ja
paikkojen suhteen, koska kirkon tilat
eivät ole enää käytettävissä. Seuratkaa
yhdistyksen kotisivuja (www.omapaikka.
com), alueen ilmoitustauluja sekä
Keskisuomalaisen Tapahtumat-palstaa.
Toivon, että olemme saaneet suunniteltua
sellaista ohjelmaa, johon jokainen voi

Olen saanut palautetta alueemme
asukkailta pihalta tulevan kasvijätteen
kuljettamisesta omalta tontilla
kaupungin maille. Muistattehan, että
kaupungin sääntöjen mukaan kaikilla
asuinkiinteistöillä tulee olla keräysastia
biojätteelle, johon myös kukkamulta
ja kasvijätteet kuuluvat. Biojätteen
voi kompostoida myös omassa
kompostorissa. Emmehän siis vie omia
roskia yhteisille alueilla ja näin lisää
ei-toivottujen kasvien kuten lupiinin
leviämistä. Pidetään huolta yhteisistä
alueista, jotta ne säilyvät viihtyisinä ja
kaikkien käytettävissä.
Aurinkoista syksyä kaikille alueen
asukkaille!
Päivi Mäkinen
puheenjohtaja
Kypärämäen-Köhniön
asukasyhdistys

Valkeamäen osayleiskaava
(Jyväskylän kaupunki)

Asukasyhdistys kommentoi
yleiskaavaluonnosta
Jyväskylän kaupungin yleiskaavaluonnos
oli nähtävänä ja palautteen antoa varten
huhti-toukokuussa. Yleiskaavahan on
maankäyttösuunnitelma, jossa ratkaistaan
yleispiirteisellä tasolla kaupungin
tulevan maankäytön kehykset pariksi
seuraavaksi vuosikymmeneksi. Yleiskaavan
pohjalta tullaan myöhemmin laatimaan
yksityiskohtaisempia osayleiskaavoja ja
toteuttamiseen tähtääviä asemakaavoja.
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys otti
kantaa kaavaluonnokseen aluettamme
koskevien esitysten osalta.
Suurin huolemme kohdistuu Köhniönjärven ympäristön, tällä hetkellä
luonnontilaisena olevien alueiden, täydennysrakentamissuunnitelmiin. Killerin
ja Köhniönjärven väliin jäävän alueen
uhraaminen rakentamiselle katkaisisi
tärkeän viheralueyhteyden ja olisi vaaraksi
alueen liito-oravaesiintymälle. Esitämme,
että Köhniönjärven ympäristö rauhoitetaan
täydennysrakentamiselta.
Esitykset näistä uusista rakentamiskohteista
ovat ympäristön kannalta huonosti perusteltuja erityisesti siksi, että jo Valkeamäen
osayleiskaava kuormittaa merkittävästi
Köhniönjärven lähialuetta. Toisaalta
Valkeamäki on kyseenalainen kohde
toteutettavaksi niin ympäristön kannalta
kuin taloudellisestikin. Kunnallistekniikankin
kustannukset vaikeissa maastoolosuhteissa nousevat varmasti normaalia
korkeammaksi.
Lisäksi asukasyhdistyksemme haluaa
jatkossa vaikuttaa läntisen kehätien
linjauksiin ja toteuttamistapaan.

Lehden toimitus: Päivi Mäkinen, Anna Sorko, Sari Välimäki, Katriina Lahtinen
Paino: Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Konttisentie 8, PL 64, 40801 Vaajakoski

Asukasyhdistyksen jäsenmaksu:
10 €/ talous ja 5 € /opiskelijatalous
Jäsenmaksun voi maksaa suoraan
yhdistyksen tilille: KypärämäenKöhniön asukasyhdistys ry
FI05 8000 1401 3072 94.
Jäsenmaksun tai muun tuen
yhdistyksen tilille voi maksaa
myös loppuvuodesta.
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Teksti: Ville Väinämö, energiatehokkuusasiantuntija, DI
www.villeco.fi

näkökulma:
Energiatehokkuutta
Kaupungin asemakaavasuunnitelmien lisäksi meitä Köhniön
ja Kypärämäen alueiden asukkaita voivat tulevaisuudessa
mietityttää korjausrakentamisen lakiuudistukset.
Energiatehokkuuden parantamista tullaan pian vaatimaan
korjaus- ja muutostöiden yhteydessä vanhoilta rakennuksilta.
Jo 2013 myös meiltä vanhemmissakin rakennuksissa asuvilta
siis odotetaan huomion kiinnittämistä energiatehokkuuteen
ja sen parantamismahdollisuuksiin esimerkiksi remontin
yhteydessä. Muutos vaikuttaa luonnoksen pohjalta
olevan joustava, eikä vaadi liikaa vanhoilta rakennuksilta
tai rakennuksen omistajalta, päinvastoin. Toimenpiteisiin
ryhtyminen tai niiden täysimääräinen suorittaminen voi olla
usein harkinnanvarainen, ei siis ehdoton edellytys aina. Lisäksi
parannettaessa energiatehokkuutta, sen toteaminen voidaan
tehdä valinnaisella tavalla. Hankkeen toteuttajalle annetaan
kolme mahdollista tapaa osoittaa energiatehokkuuden
parantaminen:
1) vähimmäisvaatimustaso teknisille järjestelmillä ja rakenteille
2) saavuttaa energiankulutukselle annetun raja-arvon
3) saavuttaa E-luvulle annetun raja-arvon
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Teksti: Anna Sorko

me facebookissa
Facebookista löytyy kaksi alueen asukkaita kiinnostavaa
ryhmää.
Köhniö, Kypärämäki, Kortemäki - Kiva kotikylä kaikille
Ryhmä on tarkoitettu alueen asukkaiden yhteiseksi
viestintäkanavaksi – hyvinvoinnin ja hauskanpidon
lisäämiseksi. Ryhmään toivotaan ideoita ja ehdotuksia
muille ryhmäläisille. Keskustelua on käyty mm. kadonneista
eläimistä, lehtokotiloista, nuorisosta, Kypärämäen ja
Köhniön määritelmistä, kerätty avustusta tulipalon
uhreille sekä ilmoitettu ajankohtaisista tapahtumista ja
harrastusmahdollisuuksista.
Jotta tämä suljettu ryhmä pysyy tarkoituksenmukaisena, ei
muutu markkinapaikaksi ja palvelee mahdollisimman hyvin
alueen asukkaita, tarvitset liittyäksesi ylläpitäjän vahvistuksen.
Syyskuussa 2012 ryhmässä oli 171 jäsentä.
Köhniö, Kypärämäki, Kortemäki
- Reilu kauppapaikka kylän väelle

E-luvun avulla määräysten täyttyminen on suurimmassa
osassa kohteita helpointa toteuttaa. Esimerkiksi
öljylämmityksen korvaaminen tai osuuden merkittävä
pienentäminen vähemmän ympäristöä kuormittavalla
lämmöntuottomuodolla kuten kaukolämmöllä tai
puupolttoaineilla riittää useimmiten osoittamaan määräysten
mukaisuuden täyttymisen.

Ryhmä on tarkoitettu alueen asukkaiden osto-, myynti- ja
lahjoitusilmoituksille. Ryhmää on ehdotettu käytettävän myös
lainaamotarkoitukseen.

Oma remonttimme olisi voinut olla sellaisenaankin, vuonna
2007 kun laki ei edellyttänyt paljoakaan, määräysten mukainen
myös tulevaisuudessa uudistuvilta osin. Olisimme tarvittaessa
voineet pyrkiä osoittamaan määräysten mukaisuuden joko
kohdan yksi tai kolme mukaan. Kohdan kaksi mukaan emme
olisi siihen ihan pystyneet, jos hanke olisi toteutettu sellaisena
kun se silloin tehtiin. Kohdan yksi edellyttämät rakenteiden
lämmönjohtavuuden raja-arvot alitimme helposti 100 mm
ulkopuolisella lisäeristyksellä seinissä ja uuden yläpohjan
eristyspaksuudella 250 mm. Teknisten järjestelmien osalta
täyttyivät vaatimukset muuten, mutta ilmanvaihtojärjestelmän
säilytimme painovoimaisena. Lakiuudistus antaa
kuitenkin mahdollisuuden kompensoida tekemättä jätetyt
parannustoimenpiteet toteuttamalla vaatimustasoa parempina
muut osat. Kohdan kolme mukaan olisimme täyttäneet
määräykset yksiselitteisemmin. Poistimme sähkölämmityksen
asuinhuoneista ja käytämme nyt laskennallisesti suurimmaksi
osaksi puupolttoaineita lämmöntuottoon, mikä riittää yhdessä
rakennuksen ominaislämpöhäviön pienentämisen kanssa
E-luvun parantamiseen sen mitä lakiuudistus edellyttää
määräysten mukaisuuden osoittamiseksi.

Tutustukaa ryhmiin ja muihin kylämme
asukkaisiin. Nauttikaa yhdessä tekemisen
mahdollisuuksista sekä hyödyntäkää alueen
kysyntä ja tarjonta.

Rakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden
parantamisen ongelmissa löytyy kiitettävästi apua
asuinalueeltamme. Tämän jutun kirjoittaja toimii rakennusten
eko- ja energiatehokkuuden parissa ja osallistuu muun
muassa rakennusten energiatekniseen suunnitteluun. Lisäksi
alueellamme toimii kokeneita arkkitehteja sekä toteuttajia ja
kädentaitajia. Remontit voi siis jatkossakin hoitaa hyvillä mielin
ja apua voi mahdollisesti löytyä myös naapurista.
Lakiuudistus ohjaa pääasiassa huolellisempaan suunnitteluun
myös remontoitaessa, mikä on ehdottomasti myös rakentajan
etu, eikä välttämättä aiheuta edes lisäkustannuksia.
Päinvastoin huolellisen suunnittelun avulla pystyy helposti
säästämään rakennuksen käyttökustannuksissa ja
mahdollisesti myös jo remontin toteutusvaiheessa.

Syyskuussa 2012 ryhmässä oli 85 jäsentä. Muistattehan
poistaa kauppapaikalta vanhentuneet ilmoituksenne, jotta
ryhmä pysyy selkeänä käyttää.
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MLL UUTISIA

Tekstit: Mia Vaarakallio ja Marjo Lestinen
Kuvat: Anna Sorko ja Johanna Maasola

Perhekahvilaa ja joulumieltä
Tanja Toivanen
aloittaa nyt
syksyllä uutena
vapaaehtoisena
vetäjänä.
Mukana
menossa kulkee
tietenkin tytär
Kiira Toivanen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Köhniö-Kypärämäki paikallisyhdistys on
pyörittänyt perhekahvilaa asuinalueemme lapsiperheiden iloksi jo yli kymmenen
vuotta. Vuosien varrella toiminnassa ehti olla myös taukoa, mutta syksystä
2007 lähtien on perhekahvilan aukeaminen ollut merkki syksyn saapumisesta.
Perhekahvilassa on saanut tuulettaa ajatuksiaan kaikesta mahdollisesta, taivaan ja
maan väliltä. Perhekahvilassa on opittu lasten ensiapua, saatu vinkkejä unikouluun,
opeteltu lasten kanssa jätteiden lajittelua… on syöty joulupuuroa, askarreltu,
loruteltu ja laulettu. Ennen kaikkea on tutustuttu muihin alueen lapsiperheisiin
ja luotu pysyviä ihmissuhteita. Mukana on ollut monen ikäisiä lapsia, isiä, äitejä,
mummoja, kummeja ja hoitajia. Perhekahvila on ollut avoin kaikille.
Vetäjiä tarvitaan lisää

“Perhekahvilan toimintaan
on nyt yritetty löytää uusia
vapaaehtoisia. Olit sitten
äiti taikka isä, mummi taikka
kummi, nuori tahi vanha,
tartu haasteeseen.”

Perhekahvilan toiminta on aina perustunut vapaaehtoisuuteen. Kiitos kaikille
vapaaehtoisille, jotka vuosien varrella ovat mahdollistaneet perhekahvilan ovien
aukeamisen viikoittain. Mutta lapset kasvavat ja elämäntilanteet muuttuvat,
elämä kulkee eteenpäin. Perhekahvilan toimintaan on nyt yritetty löytää uusia
vapaaehtoisia, myös Facebookissa, alueen omassa ryhmässä. Toistaiseksi
on löytynyt kaksi vapaaehtoista. Ihanteellinen tilanne olisi 3-4 vetäjää. Tällöin
vetovastuuta voitaisiin jakaa, eikä kukaan kuormittuisi liikaa. Olit sitten äiti taikka
isä, mummi taikka kummi, nuori tahi vanha, tartu haasteeseen. Me hallituksen
jäsenet ja aikaisemmin perhekahvilaa vetäneet autamme uudet vapaaehtoiset
alkuun. Myös MLL järjestää koulutusta perhekahvilan vetäjille. Vetäjät ja kävijät
muokkaavat yhdessä perhekahvilasta juuri sellaisen kuin haluavat, MLL:n arvoja
unohtamatta. Toivotaan, että vapaaehtoisia vielä löydettäisiin ja perhekahvila pyörisi
mallikkaasti tänäkin syksynä
Monipuolista toimintaa

Onni Väinämö ja Miro
Hase odottavat innolla
kevään viimeisen
perhekahvilan grillimaistiaisia.

Toki paikallisyhdistyksen toiminta on muutakin kuin pelkkää perhekahvilaa.
Parhaillaan järjestelemme kuumeisesti lapsille suunnattua ilmaiskonserttia, jossa on
mukana paikallisia esiintyjiä. Syksyllä pyritään järjestämään kaksi äitieniltaa, joiden
ohjelma on vielä auki. Yksi erittäin tärkeä toimintamuoto on myös jokavuotinen
Hyvä Joulumieli -keräys. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa MLL jakoi viime
vuonna 15 000 lahjakorttia. Osa lahjakorteista jaettiin oman yhdistyksemme
kautta oman alueen lapsiperheille, joilla on taloudellisia vaikeuksia, esimerkiksi
vanhempien pienten tulojen tai sairauden vuoksi. MLL ja SPR valitsevat lahjakortin
saavat perheet. Kortti on tarkoitettu yksinomaan ruokatarvikkeiden hankintaan.
Useampana vuonna olemme toimineet yhteistyössä seurakunnan diakoniatyön
kanssa. Haluan erityisesti nostaa tämän asian esille vielä tässäkin yhteydessä, jotta
mahdollisuus tavoittaa useimmat tukea tarvitsevat!

Lastenkonsertissa
MLL:n Köhniö-Kypärämäen paikallisyhdistys järjesti syyskuun ensimmäisenä
päivänä Lastentapahtuman, jossa konsertoi paikallisen Teatterikone ry:n loistavat
Poppi ja Komppi! Tilaisuus oli kaikille avoin ja maksuton. Tapahtuman juonsi mainio
Magneafogo, joka osalle oli tuttu jo teatteri Kulissi ry.:n tämän kesän Pinokkiolastennäytelmästä. Myös Peurungassa nykyään asusteleva Hilarius-Hiiri kunnioitti
tilaisuutta ystävällisellä olemuksellaan.
Esiintyjien lisäksi tapahtumaan oli paikalle saapunut JJK:n pelaaja Babatunde
Wusu pallottelemaan lasten kanssa. Aikuisten(kin) viihtyvyyttä oli ajateltu
värväämällä Kulissi ry. pitämään tilaisuuteen puffettia. Tapahtumassa oli myös
mahdollista tutustua paikallisen MLL:n yhdistyksen toimintaan ja palveluihin.

MLL Köhniö-Kypärämäki paikallisyhdistys

Magneafogo (vas.), Babatunde Wusu
ja Hilarius-Hiirikin ennättivät
lastenkonserttiin mukaan.

Perhekahvila kokoontuu: 11.9. alkaen joka toinen tiistai klo 9.30-11.30
Paikka: Keihäsmiehenkatu 4, C-talon kerhotila, portaat alas leikkikentän
puoleisesta päädystä.
Lisätietoja: mia.vaarakallio@elisanet.fi
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In memoriam Veera Palomäki (1922 - 2012)
Veera Palomäki ja Veikko
Ruuhilahti Karjalasta Köhniöllekirjan julkaisujuhlassa

Syntyi tyttö syksyllä Paulan ja Heikin syliin,
Aleksis Kiven päivänä näki valot Karjalan.
Kortti tuo, kortti vie, mitä lie
jättiläisnaapuri meinaa, tiiät sie?
Kaunis Veera Salmissa soutelee,
noutelee ahkera joukkoa evakkoon.
Yksi kahdeksasta, sisartensa tuki.
Äiti ja isä sodan melskeisiin vaipuu
Jurvaan turvaan, välillä Vaasaan.
Svenska talar hon hyvin ja kylään tuli
Jyväskylään jäi onneksi olkoon!

Niin vain kuitenkin Veeran eloisa elämä sammui juhannuksen
jälkeen äkillisesti sydämen voimien pettämiseen. Muutama
päivä ennen lopulliseen evakkoon lähtöä Veera vielä paistoi
Saihon pihalla melkoisen kasan räiskäleitä. Valitettavasti
Veeran 90-vuotisjuhlat jäävät syksyllä pitämättä, mutta
Karjalasta Köhniölle -kirjan julkaisujuhla tansseineen Veeran
kanssa säilyy kauniina muistona meidän kaikkien tuntemasta
iloisesta Veerasta.
Onneksi saimme valmiiksi yhteisen muistojen matkan Salmin
Miinalan kylältä Saiholle. Kirjan, jota saa Erä-Kukasta ja
asukasyhdistyksen hallitukselta.

Veera Palomäki kuuntelee Risto Urrion
(oik.) lausuntaa. Veikko Ruuhilahti (kesk.)
säestää.

Intohimona työ, ilona elämä
avoimin silmin kurassa tai lumessa
Veera jaksaa, palavin silmin palaavin:
Roviosta syttyi Palomäki, roihusi kaukokaipuu,
ja elämä jatkuu sattui mitä sattui.
Matkoilla kohtasi Veera monia,
somia kuin poikia omia:
Nykäsi hihasta Mietaan Jussi ja Pakarisen Esa
ja napakymppi Kari ja kaikkea ennen Masa.
Retkiltään palaa Saihokadun rauhaan,
aina ja kiva kun pysyy,
ettei vanhapoika ikkunalla
elämänsä keskellä
ikävään uuvu.
Kortepohjan asukkaat ry:n puheenjohtaja
Risto Urrio lausui näin Veeralle 9.3.2012.

“Intohimona työ, ilona elämä
avoimin silmin kurassa tai lumessa
Veera jaksaa, palavin silmin.”

Kypärämäen lähiruokapiiristä
Lähiruuan välittäminen ja organisointi on
yksi osa toiminimi Runometsän toimintaa.
Toiminimen takana on lähiruokapiiriä
ylläpitävä Suvi Runonen-Väinämö.
Lähiruokapiirissä ruoka-aineita voi tilata
etukäteen osoitteessa runometsa.fi.
Verkkosivuilta löytyy lomake, jonka voi ladata
ja täyttää tilauksin ja lähettää
sähköpostiin suvi@runometsa.fi.
Tilauksen voi myös lähettää tavallisena
viestinä sähköpostissa.
Tilauksen jälkeen tuotteet maksetaan
lomakkeessa mainittuun tilinumeroon
ja noudetaan ilmoitettuna aikana
jakelupisteestä.

Kypärämäen lähiruokapiirin tavoitteena on tarjota lähiruoan lisäksi myös
laadukkaita luomutuotteita kauempaakin. Elokuun lopulla valikoimissa oli
muun muassa omenoita, perunaa, ruisleipää, hunajatuotteita, jauhoja,
linssejä, quinoaa, vihreää teetä, himalajan kristallisuolaa, kuivattuja
luumuja, erilaisia pähkinöitä, rapeita marja- ja spelttimyslejä
sekä balsamiviinietikkaa.
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uusi elämä kalusteille
Päättymistä ja päätöksiä
Mitä on tehtävissä, kun palveluksiasi työntekijänä ei enää
kaivata? Kun olet ohittanut 50. virstanpylvääsi, kun yritys, jonka
palveluksessa olet työskennellyt, on sulkenut ovensa lopullisesti,
kun osaamisesi, kykysi ja tahtosi tehdä työtä eivät kiinnosta
enää ketään? Kun jo muutaman ”loma”viikon kuluttua tunnet
itsesi kirpputorimyyjäisiin viedyksi romuksi?
Aleksander Kallion vastaus tähän oli – luo itse oma työpaikkasi.
Tällä tavoin Kalustehoitola Kallio sai alkunsa kahdeksan vuotta
sitten. Tänä päivänä yrityksen nimi on tiivistynyt pelkäksi
Kalustehoitolaksi ja se työllistää kaksi yrityskumppania
Aleksander Kallion ja Rasim Poljon.
Tärkeä tuttavuus
Aleksander ja Rasim tapasivat vuonna 1998 edellisellä
työpaikallaan, Lapicea Oy:ssä (ent. Laukaan Puu Oy).
He työskentelivät vierekkäin vuoteen 2000 asti, jolloin
henkilökunnan leikkausten myötä Aleksander jäi ilman
työpaikkaa. Osallistuminen erilaisiin työllistämishankkeisiin ja
lyhytaikaisiin keikkatöihin ei tuonut toivottua työsopimusta ja
välillä oltiin vahvistamassa työttömyystilastoja. Sitten KeskiSuomen museossa työskennellyt tuttava neuvoi puoliksi leikillään
perustamaan oman yrityksen, joka keskittyisi huonekalujen
korjaukseen ja entisöintiin. Idea sai alkunsa.
Heinäkuun 1. päivänä vuonna 2004 Kalustehoitola Kallio
avasi ovensa asiakkaille. Katuosoite on säilynyt tähän päivään
asti muuttumatta, Onkapannu 8, Jyväskylässä. Tosin, silloin
yrityksessä toimi vain yksi ihminen.
Aleksander...
…syntyi Petroskoissa 11. joulukuuta 1953. Musiikki ja
historia kiinnostivat häntä jo lapsena. Myöhemmin nämä
harrastukset jalostuivat ammateiksi, kun taskuun ilmestyivät
konservatorion ja yliopiston diplomit kyseisistä aineista. Puutyö
tuli tutuksi peruskouluvuosina. Silloin kului paljon aikaa isän
työpaikalla, Petroskoin Suomalaisen teatterin lavastepajassa,
rakentamassa itse suunniteltuja sähkökitaroita. (Eläköön The
Beatles!) Aleksander muutti Suomeen perheineen vuonna 1992
paluumuuttajana. Kiinnostus puutyöhön säilyi läpi elämän ja
puun käsittelytaitoja mies kartutti ja vahvisti edelleen Lahden
Taide- ja Käsityöoppilaitoksessa. Niiltä vuosilta on kivana
muistona ammattidiplomi.

”Mahtava
työharjoittelupaikka
kaikin puolin, ja erittäin
mukavat työtoverit.”
“Isovanhempien jugend-henkinen
pöytä ja neljä tuolia saivat uuden
elämän...Sananmukaisesti ne
nousivat tuhkasta kuin feeniks-lintu!”
“Sovitussa aikataulussa piironki
sai uuden yksityiskohtiaan myöten
upean alkuperäisen asuunsa ja sai
nyt arvoisensa paikan kodissamme.”

Vuonna 2010 Kalustehoitolaan tuli toinen vakituinen työntekijä.
Rasim...
…syntyi 17. lokakuuta 1955 pieneen Rogatican kaupunkiin
lähellä Sarajevoa. Koulusta valmistumisensa jälkeen, Rasim
opiskeli kolme vuotta puusepän ammattiin ja työskenteli
monia vuosia kotikaupungissaan. Ensin ikkuna- ja ovitehtaalla,
myöhemmin huonekalutehtaalla. Sitten alkoi sota ja
yhtäkkiä entisestä elämästä ei ollut jäljellä mitään. Rasimin
kotikaupungissa, jossa ennen asuivat sovussa eri kansallisuuksia
ja uskontoja edustavat ihmiset, alettiin ampua kaduilla. Työnteko
ja palkanmaksu pysähtyivät. Elämä muuttui piinaavaksi ja
hengenvaaralliseksi ruoan hankkimiseksi perheen jäsenille.
Joskus kahden lapsen perheen saaliiksi onnistuttiin saamaan
vain pari perunaa. Onneksi vuonna 1996 Rasim perheineen
sai mahdollisuuden muuttaa Suomeen. Sitten elämään astui
Lapicea ja muutaman vuoden kuluttua Kalustehoitola.
Kalustehoitola ei pelkästään työllistä pysyvästi kahta ihmistä. Se
myös tarjoaa opiskelijoille ja työttömille mahdollisuuden kokeilla
taitojaan uuden ammatin parissa. Heitä on ollut kymmeniä
kuluneen kahdeksan vuoden aikana.

”Emme suinkaan tee ihmeitä” –
hymyilevät Aleksander ja Rasim.
”Satumme vaan aika ajoin tehdä
jotakin sellaista, mitä muut ovat
pitäneet mahdottomana.”

Asukaslehti 2/2012

Teksti: Erkki Matikainen
Kuvat: Vesa Laurio

”…huonekaluja käsiteltävä varoen.
Itse kannattaa korjata vain, jos on
kätevä ja kokenut nikkaroija.”
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Muutokset elämässämme tapahtuvat vähitellen, mutta
jatkuvasti. Melko lyhyessä ajassa Suomesta tuli monikansallinen
ja -kulttuurinen maa. Kukaan ei enää mykisty nähdessään
suomea puhuvan erivärisen lapsilauman matkalla kouluun.
Toisaalta, yhä ajankohtaisemmaksi tulee kansallisen perinnön
vaaliminen ja ylläpitäminen. Vanha tuoli ei usein ole pelkästään
iäkäs käyttö- tai koriste-esine, vaan tuoli, jossa isoisä tykkäsi
istua tai tuoli, jonka isä rakensi omin käsin. Silloin se ei ole vain
sisustustavara, vaan pala perheen ja jopa maan historiaa. Sen
arvoa eivät edusta pelkästään raha tai käytettävyys vaan niitä
ovat ennen kaikkea tunne-arvo ja vanhaan esineeseen yhdistetty
kansallisidentiteetti. Näin Aleksander selittää myös viime aikoina
heränneen kaikenikäisten kiinnostuksen vinteillä, ladoissa
ja muissa varastoissa uinuviin wanhan ajan komuutteihin,
lipastoihin, pesukaappeihin ym.
Vanhaa kunnioittavaa entisöintiä
”Olemme Kalustehoitolassa päätyneet siihen tulokseen,
että entisöinti muistuttaa hyvin paljon kirurgin työtä. Se on
välttämätön paha. Kuten kirurgikaan ei ala leikata tervettä
kehoa, ei entisöijäkään ryhdy korjaamaan tarpeettomasti ilman
painavaa syytä” kertovat Aleksander ja Rasim työfilosofiastaan.
Missään tapauksessa he eivät halua poistaa esineen elinaikana
tulleita käytön jälkiä, peittää sen ikää tai yrittää tehdä siitä
uuden näköistä. Valitettavasti kaikki esineet eivät vanhene
arvokkaasti. Päinvastoin, suurimmalta osin ne ovat harmittavan
huonokuntoisia, niitä on säilytetty väärin, yritetty korjata
itse tai korjautettu ymmärtämättömillä tekijöillä. Usein kun
antiikkikaapin tai -komuutin lakkapinta on kulunut käytössä
puhki, omistaja nappaa hyllystä lakkapurkin ja pensselin. Moni
tarmokas kotinikkari antaa lisäksi hiomakonekäsittelyn koko
pinnalle. Irronneet koristeet lyödään naulalla kiinni tai ruuvataan
uudenkiiltävillä ruuveilla niin että pysyy ja näkyy. Aleksander
kertoo muistavansa hyvin erään potilaansa, tammipuisen
Billnäsin konttorituolin 1920-luvulta, jota oli ”kunnostettu”
vuosien varrella erikokoisilla rautanauloilla. Hän poisti niitä reilun
200 gramman verran ja pussillinen korjaustarvikkeita luovutettiin
omistajalle restauroidun tuolin kanssa kaupanpäällisenä.
Mutta mitä voi enää tehdä, jos on jo myöhäistä puhua
oikeaoppisesta entisöinnistä, jos ajan patina on tuhottu armotta
hiomalla, petsaamalla, lakkaamalla tai jos joitakin alkuperäisosia
on hävinnyt lopullisesti?
”Jokaista esinettä tulee lähestyä yksilöllisesti”, miettivät
Aleksander ja Rasim. ”Missiomme on antiikkiesineiden
pelastaminen, olipa kyseessä rintamamiehen käsin nikkaroima
rasia, talonpoikaispatapöytä, Biedermeier-huonekalu tai
ompelukone”.
Kirjava asiakaskunta yli rajojen
”Keskimäärin suoritamme vuodessa noin 150 erilaista
toimeksiantoa ja tilausta”, summaavat Aleksander ja Rasim.
Viimeksi rakensimme erän huonekaluja Monikulttuurikeskus
Glorialle Jyväskylään. Asiakaskunta on melko kirjavaa. Siihen
kuuluu paikallisia hotelleja (esim. Hotelli Alba) ja seurakuntia,
eri alojen yrityksiä ja organisaatioita, oppilaitoksia, niiden
opiskelijoita ja opettajia sekä tavallisia suomalaisia ihmisiä
ympäri Suomea, Helsingistä Ouluun. Kalustehoitolan
korjaamia ja rakentamia esineitä on viety myös ulkomaille, mm.
Australiaan, Israeliin, Kanadaan, Venäjälle, Saksaan, Ruotsiin ja
Luxemburgiin.
Tavanomaisimpien korjausten tai mittatilaustyönä valmistettavien
huonekalujen lisäksi, Kalustehoitolassa on valmistettu erilaisista
huonekaluryhmistä puuttuvia esineitä. Esimerkiksi kokonaisesta
ryhmästä saattaa olla enää jäljellä vain käyttökelpoinen pöytä
ja tuolipari. Loput tuolit voidaan jäljitellä täydellisesti olemassa
olevien tuolien mittojen mukaan, tai jopa valokuvien perusteella.
Tuloksena on kokonainen ryhmä, jossa uudet tuolit eivät eroa
ulkonäöllisesti alkuperäisistä.
(Jutun lainaukset ovat kommentteja asiakkailta ja harjoittelijoilta
Kalustehoitolan kirjasta.)
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Muksut ja mammat
katetun pöydän ääressä

Teksti: Marjo Lestinen
Kuvat: Suvi Runonen-Väinämö

Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen
opetusravintola Salotti äiti-lapsi
-testissä.
Kävimme viime kevään aikana muutaman
kerran syömässä paikkakunnan
kotitalousoppilaitoksen opetusravintolassa
lasten kanssa. Jo pelkästään lapset
saattavat tehdä asiakkuudestamme
haasteellisen, puhumattakaan
vaatimistamme erityisruokavalioista.
Porukastamme löytyy kasvissyöjää,
maito- ja vilja-allergikkoa sekä
keliaakikkoa.

Suurin ero tässä paikassa verrattuna
muihin ravintoloihin onkin hinnoissa.
Herkullisen annoksen alku- ja
jälkiruokineen saa alle kymmenellä
eurolla. Tähän sisältyvät myös leivät sekä
ruokajuoma (maito, vesi ja myös kotikaljaa
taisi olla tarjolla). Eli rahoilleen todella saa
vastinetta!

Edullisia makuelämyksiä

Ruokailijoita toivotetaan tervetulleiksi
lisääkin. Haastattelemamme
henkilökunnan mukaan lounastajia on
päivässä keskimäärin 4-5 henkilöstön
ulkopuolelta. Monet heistä ovat
alueella työskenteleviä, jotka ovat
lounaspaikakseen tämän helmen
löytäneet. Suosittelemme paikkaa
lämpimästi myös vaikkapa alueen
ikääntyneille sekä kotiäideille lapsineen.

Soittamalla etukäteen varaus ja kertomalla
dieeteistä hoitui ainakin meidän
tapauksessamme erityisruokavalioiden
huomioiminen joka kerta hienosti.
Lapsillekin tehdään omat annoksensa,
normaaliannosta vain hieman muuntaen.
Tätä äiteinä arvostamme. Usein
perheravintoloissa lasten annokset
koostuvat ranskanperunoista, nakeista ja
kananuggeteista. Nämä toki useimpien
perheiden lapsille maistuvat, mutta
eivät ehkä avaa ovia uusien ja erilaisten
makuelämysten maailmaan.
Ravintola miljööltään, ruualtaan ja
palvelultaan vetää varmasti vertoja muille
ravintoloille. Toki henkilöstö koostuu
opiskelijoista, mutta heillä on aina opettaja
läsnä neuvomassa ja ohjaamassa.
Kattaukset ovat todella kauniit (ainakin
ennen meidän rymysakin vierailuja…),
asiakaspalvelu ystävällistä ja ruoka todella
maittavaa sekä kauniisti aseteltua.

Helka Lestinen ja herkullinen annos.

Tervemenoa kokeilemaan

Uudet opiskelijat aloittelevat lukukautta
elokuun alulla, joten ravintolan toiminta
lähtenee taas käyntiin syksyn kuluessa.

“Lapsillekin tehdään
omat annoksensa,
normaaliannosta vain
hieman muuntaen.”

Helka ja Marjo Lestisen mielestä
kattaus oli todella kaunis.

Opetusravintola Salotti
Salokatu 20
Toimii opiskelijoiden
harjoitusravintolana.
Avoinna pääsääntöisesti
ma-pe klo 11–12.
Menut: 6,10 - 8,10 € (sis. alkuruoan,
pääruoan, jälkiruoan sekä kotijuomat)
Pöytävaraukset: emäntä
Marja Huuskonen 040-809 2552
Lisätietoa ja menut:
www.peda.net/veraja/ koti/salotti
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Marttojen maittavia
reseptejä
Perunaiset
suppilovahveroleivät

Sosekeitto
palsternakasta

Keltainen
siskonmakkarakeitto

6 dl 		
50 g 		
2 tl 		
3 rkl 		
250 g 		
4 dl 		
n. 10 dl
1 dl 		

2
palsternakkaa
4 - 5 perunaa
1
sipuli
2 rkl öljyä
vettä
1l
½ tl suolaa
1 dl vettä
2 rkl vehnäjauhoja
100 g tuorejuustoa
ripaus maustepippuria
timjamia

½ kg 		
porkkanoita
pala 		
lanttua
2 		
sipulia
valkosipulinkynttä
3 		
2 rkl 		
öljyä
1 rkl 		
currya
½ tl		
kurkumaa
vettä
1 l 		
1 - 2 		
kanaliemikuutiota
½ tl 		
mustapippuria
1		 laakerinlehti
200 g 		
sulatejuustoa
400 - 500 g siskonmakkaroita
		persiljaa

maitoa
hiivaa
suolaa
siirappia
keitettyjä, kylmiä perunoita
sämpylä- tai hiivaleipäjauhoja
vehnäjauhoja
öljyä

TÄYTE
200 g 		
(kevyt)tuorejuustoa
1-1½ dl
kuivattuja, murskattuja 		
		suppilovahveroita
VOITELUUN 1 muna
PINNALLE kurpitsansiemeniä
Sekoita murskatut suppilovahverot
tuorejuuston joukkoon ja anna turvota.
Liuota hiiva kädenlämpöiseen maitoon.
Sekoita mukaan suola, siirappi, kuoritut,
raastetut perunat ja sämpyläjauhot. Alusta
taikina vehnäjauhoilla, lisää loppuvaiheessa
öljy. Anna taikinan kohota.
Kaada taikina jauhotetulle pöydälle ja
jaa kahteen osaan. Painele molemmat
taikinapalat noin 25 x 25 cm:n levyiksi.
Levitä sieni-juustotahna levyjen päälle.
Rullaa levyt kääretortun tapaan. Nosta rulla
voideltuihin noin 1½ litran pitkänomaisiin
vuokiin. Anna leipien kohota.
Pistele nousseet leivät, voitele ne munalla
ja ripottele pinnalla kurpitsansiemeniä.

UUSITTU
KUKKUMÄKI
ON AVATTU!
OLEMME NYT MYÖS:

- TERVETULOA -

KUKKUMÄKI
KUKKUMÄENTIE 31, 40630 JYVÄSKYLÄ
014 - 338 1900
www.teboilkukkumaki.fi

Kuori ja paloittele palsternakat ja
perunat. Kuori ja hienonna sipuli.
Kuullota kattilassa öljyssä
palsternakkaa ja sipulia. Lisää
perunat, vesi ja suola. Keitä kasvikset
pehmeiksi. Soseuta keitto. Lisää veteen
sekoitetut vehnäjauhot ja tuorejuusto.
Mausta keitto, ja anna sen hautua vielä
hetki ennen tarjoilua.

Lusikka
soppaan!

1. Raasta juurekset ja hienonna sipulit.
2. Kuumenna öljy kattilan pohjalla ja
lisää siihen curry ja kurkuma. Lisää
kasvisraasteet ja sekoittele hetki. Lisää
neste, liemikuutio ja loput mausteet.
Anna keiton kiehua noin 10 minuuttia.
3. Lisää sulatejuusto pieninä nokareina
ja anna sulaa. Soseuta keitto
sauvasekoittimella tai monitoimikoneella,
jos haluat sosekeittoa.
4. Puserra siskonmakkarat keittoon
pieninä pyöryköinä ja anna kiehua noin
10 minuuttia. Tarkista keiton maku ja lisää
hienonnettu persilja.
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Teksti ja kuvat: Anna Sorko

Nuorisoa kylän raitilla
Perjantai-ilta

Lauantai-ilta

Koulut ovat juuri alkaneet. On lämmin elokuinen ilta hieman
jälkeen kymmenen. Kypärämäen raitilla hämärtyy jo. On
hiljaista. Liikuntasalin kulmilla vastaani kävelee kolme reippaan
näköistä tyttöä. Kysymällä selviää, että näistä 14-vuotiaista
neitosista yksi on paikallinen ja kaksi käymässä. Tytöt kertovat,
että Kypärämäki on kiva paikka, jossa asuu paljon nuoria ja on
turvallista elää. Vapaa-aikaa paikalliset nuoret viettävät koulun
kentällä, liikkasalin kulmalla, Köhniön rannassa ja Killerillä
skeitaten. Neitoset toivoisivat kylälle nuokkaria keskeiselle
paikalle, kirjaston tai koulun lähelle.

Kahdeksan jälkeen aurinko on laskemassa mailleen. Tutulta
liikkasalin kulmalta löydän kolme 18–19-vuotiasta nuorta
miestä. Kaksi heistä ilmoittautuu paljasjalkaisiksi paikallisiksi.
Heille Kypärämäki on ristiriitainen paikka asua. Toisaalta alue
on kivasti levoton ja loistava mesta, mutta valittaminen tympii ja
menoa sekä nuoria saisi olla enemmän. Vapaalla pojat pitävät
Kypärämäen henkeä ja mainetta yllä liikkasalilla hengaten,
virvokkeita nauttien, kuunnellen ”huonoa” musiikkia ja Killerillä
skeitaten. Killerille pojat toivoisivatkin skeittiparkkia ja asfalttia.
Paikallinen pubi ja isompi kauppa olisivat tervetulleita. Niin, ja
Köhniön Plussa ja hillomunkit on saatava takaisin.

Kierrän tyttöjen vinkistä koulun kautta Erämiehentietä Köhniön
rannalle. Auto ajaa ohitse. Rannan parkkipaikalla tapaan
seitsemän 16–17-vuotiasta mopopoikaa, jotka ovat tulleet
naapurikaupunginosista. Poikien mielestä Kypärämäki on
rauhallinen ja rento mesta - kokoontumispaikka. Alueen
parhaiksi hengailukohdiksi he nostavat uimarannan
nuotiopaikkoineen, koulun pihan ja pitserian. Pojat ehdottavat
järjestettäväksi nuorille suunnattuja tapahtumia, kuten livemusiikkia, kesänlopettajaiset ja vaikka uimahyppykisoja. Silloin
myös lahot hyppytornit saisi kunnostaa. Nuokkari olisi kiva
ja mopoille sallittuja parkkipaikkoja tarvittaisiin. Pojat voisivat
myös osallistua, jos täällä olisi lisää actionia; koripalloa,
rantalenttistä, fudisjuttuja jne.
Ranta on jo tyhjä. Kävelen Erämiehenkatua takaisin. Mopot
pörähtävät ohitse. Vastaani tulee tyhjä bussi.

“Kypärämäki on kiva,
mukavan näköinen ja
rauhallinen paikka lähellä
keskustaa. Täällä asuu paljon
todella monenlaista nuorisoa.”

Leevi
TurnyRaivio,
thing Veera Hautanen, Sanni Lahtinen, Miika Manninen
ja Jimi Korpi tykkäävät Köhniön rannasta.

Koululla istuskelee kolme keltinmäkeläistä 16–17-vuotiasta
poikaa. Heidän mielestään Kypärämäki menettelee. Täällä on
hyvä uimaranta ja paljon kavereita. Kavereita tavataan koulun
kentällä tai rannalla. Pojat toivovat lähistölle nuorisotilaa ja
pankkiautomaattia.
Päätän taas kierrokseni Köhniön rannalle. Siellä tapaan
18-vuotiaat jyväskyläläiset Miika Mannisen, Sanni Lahtisen,
Jimi Korven ja Leevi Raivion sekä köhniöläisen Veera
Hautasen. Nuorista Kypärämäki on kiva, mukavan näköinen
ja rauhallinen paikka lähellä keskustaa. Täällä asuu paljon
todella monenlaista nuorisoa. Alueella on monipuolisesti
kaikkea; liikuntapaikkoja, lenkkeilymahdollisuuksia, järvi ja
erikoismaininnalla hyviä vadelmia. Vapaa-ajanviettopaikoista
heille tulevat mieleen uimaranta, Kahakadun ja Köhniön kentät,
Killerin liikuntakeskus ja läheinen Laajavuori sekä kirjasto ja
leikkipuistot. Kirjaston aukioloaikoja tytöt toivovat entiselleen
ja itse kirjastokin voisi olla isompi. Poikia mietityttää millaiset
kulkuyhteydet on Killerille. Ranta olisi hyvä pitää kunnossa.
Laiturit ovat vähän vänkyrät.
Aurinko painuu metsän taakse. Joukko nuorempia lapsia
hyppii vielä iloisesti kiljahdellen tornista Köhniöjärveen.
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Teksti: Aimo Vainio
Kuvat: Anna Sorko

Pojat ehdottavat
tapahtumia nuorille,
kuten live-musiikkia,
kesänlopettajaiset ja
vaikka uimahyppykisoja.

Ennen oli
melkein samanlaista

Otsikon lause tuli heti mieleeni, kun luin ohessa olevasta
jutusta nykynuorison ajatuksia Köhniöstä ja Kypärämäestä.
Olen syntynyt 1975 ja vietin nuoruutta Köhniöllä 1980-luvun ja
1990-luvun vaihteessa.
Köhniön rannalla
Jossain vaiheessa kotona ei enää viihdytty ja muita nuoria
tavattiin ulkona. Järjestettyä ohjelmaa ei ollut, joten hupi haettiin
hengailusta ja yhdessäolosta.
Suosituin paikka oli Köhniön ranta, muistelee Permikadulla
kasvanut samanikäinen Jouni Hytönen. ”Köhniön järvi oli alueen
sosiaalisen toiminnan keskus. Kesäpäivisin ja -iltaisin rannoilla
oli porukkaa paljon. Osa porukasta harrasti kalastusta.” Voin
kuvitella, että nuotiot palavat hiekalla kuten ennenkin.
Jotain on myös muuttunut. Esimerkiksi Köhniön järven rannalla
ollut freestyle-hyppytorni on purettu noin 15 vuotta sitten.
Tornilla näki joskus harvoin hyppääjiä harjoittelemassa. Torni
oli kuin pieni muovimäki Laajavuoressa, mutta hyppyrin nokka
sojotti suoraan taivaaseen. Siitä hyppääjä lensi korkealle ja
temppuilla ehti vaikka kuinka ennen kuin lätkähti (toivottavasti
sukset edellä) veteen. Hyppyri oli nykyisestä uimahyppytornista
muutaman sata metriä rantaa eteenpäin.
Menoa ja meininkiä
Mopo oli Jounille tärkeä väline, sillä piiri laajeni välittömästi
moninkertaiseksi. ”Sillä pääsi liikkumaan kuin autolla nykyisin.
Killerillä oli omatekoinen moporata, missä ajettiin motocrossia.
Parhaillaan meillä oli viidentoista mopon ajot”, Jouni kertoo.

”Skeittareita Köhniöllä
oli jo 1980-luvulla.
On siinä jo jonkun
verran skeittihistoriaa.”

Skeittareita Köhniöllä oli jo 1980-luvulla. Liikuntahalli lienee
ollut skeittipaikka alusta saakka. On siinä jo jonkun verran
skeittihistoriaa. Skeittaamista yleisempää oli kuitenkin
pipolätkä Kahakadun kentällä. Siellä pelattiin ja istuttiin
kopissa tuntikausia.Silloinkaan ei nuorisotaloa ollut, kirjastokin
nökötti samalla paikalla. Mutta Valorinteellä järjestettiin diskoja
perjantaisin. Hill Side -disko veti 13–17-vuotiaita Keltinmäestä,
Köhniöltä, Kortepohjasta ja Kypärämäestä.
Hilli yhdisti eri alueiden nuoria.”Eri alueiden nuoret olivat hyvissä
väleissä, eikä kahnauksia ollut. Kävimme myös samoja kouluja ja
rippikouluja, joten tunsimme toisemme hyvin”, Jouni sanoo.
Jouni on kotoisin Permikadulta ja minä Varpukadulta. Jouni
on paluumuuttaja Keski-Suomeen, sillä hän teki pitkän
Etelä-Suomen reissun. Hän asuu kuitenkin Köhniön sijaan
Kaunisharjussa Vaajakoskella.

Nuoruutensa Köhniöllä
viettäneen Jouni
Hytösen mopo on
vaihtunut taksiin.
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lapsellista
Olipa kerran leikkis

Teksti: Katriina Lahtinen
Kuvat: Simo ja Venla Kurra

Saihokatu 1:ssä leikkis sai
kuntokäsittelyn.

Lasten mielipaikkoja
Kypärämäen koulun 4. luokille tehdyssä pikakyselyssä kävi ilmi,
että neljäsluokkalaisten mielestä parhaita paikkoja alueellamme
ovat Köhniön ranta ja Kahakadun kenttä. Kummastakin paikasta
löytyvät sekä kaverit että mielekästä tekemistä. Uiminen, laiturilla
ja veden äärellä oleilu ja hyppääminen veteen ovat hauskinta
Köhniön rannalla; Kahakadun kentällä pelaaminen niin talvella
kuin kesäaikaankin on mukavaa.

Päiväkodista kukkuluuruu...
Eero, Artturi ja Kasperi osallistuivat Kypärämäen päiväkodin
“Tutki ja kokeile” -pajaan tammikuussa 2012. Pajassa tehtiin
monenlaisia kokeita ja tuloksia ihmeteltiin yhdessä.

Olimme porukalla miettineet Saihokadun lapsiperheissä,
miten voisimme yhdessä tehdä pihaan yhteisiä kivoja
juttuja.
Puheet muuttuivat puuhiksi, kun kesäkuussa Saihokatu 1:ssä
talonväki lähti hankkimaan käytettyä leikkimökkiä pihaansa.
Käytetty mutta oikein hyvässä kunnossa oleva mökki löytyikin
läheltä, Kokkosen perheen kotipihasta, jossa kaipailtiin hiukan
räväkämpää meininkiä leikkeihin. Facebookista Kiva kotikylä
kaikille -keskustelusivulta löytyi uudet omistajat leikkikselle.
Kaupat tehtiin ja pian leikkimökkiä kuljetettiin vinssein ja
kuljetuslavoin kohti uutta kotipihaa.
Jo ensimmäisenä iltana oli Saihokatu ykkösen pihan leikkis
täynnä kersoja taaperoista tenaviin. Kaikki tunkivat samaan
mökkiin ja mökistä ulos muun väen ihmetellessä riemua hiukan
sivumpaa.
Leikkis sai hiukan väriä ja ehostusta pintaan seuraavien
päivien aikana. Niin aikuiset kuin lapsetkin saivat osallistua
kunnostamiseen. Jopa mökin sisustus sai uutta väriä ja ilmettä.
Jatkossa on tarkoitus maalata myös mökin kattoa ja paikkailla
siellä missä tarvitaan, sillä niin kovassa käytössä mökki on.

Iivo, Essi ja Venla tarkkana maalien kanssa.

Avoimet ovet Kodály muskarissa
Tervetuloa musisoimaan Kodály Musiikkikouluun torstaina 13.9.
osoitteessa Loukkukatu 7. Taaperoryhmä (1-2v.) klo 16.3017.15. Muksuryhmä (3-5v.) klo 17.15-18.00.

Roopelle stipendi
Asukasyhdistyksen lahjoittaman stipendin sai keväällä 2012
Kypärämäen koulun opettajien valitsemana 6.A -luokan oppilas
Roope Hintikka. Onnea Roopelle!
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Yhdistyksen järjestämää
rantajuhlamenoa elokuussa

Teksti: Päivi Mäkinen
Kuvat: Juha Saltevo

Rantajuhlat onnistuivat tänä vuonna erinomaisesti. Arviolta 200-300 juhlijaa saivat nauttia aurinkoisesta säästä, runsaista herkuista
ja mainiosta ohjelmasta. Tunnelma juhlissa oli leppoisa ja kodikas. Tikkakisassakin löydettiin parhaat 36 osallistujan joukosta.
Miesten sarja: 1. Mikko Saikkonen 35 p., 2. Juha Pekkanen 32 p., 3. Teemu Toikkanen 30 p.
Naisten paras oli Leena Vanhala 19 p.
Nuorten/lasten sarjassa voiton vei Hilma Panula 16 p.
Kaunis sää houkutteli juhlijoita.

Hilla Saltevo ja hattara

Kalamestari Joel Levandowskin tyylinäyte

Johanna Knoll ja nuorimmainen Aukusti Toivo

Syksyn teatterimatka
Tampereelle
Lähdemme katsomaan ”Kummeleiden” Heikki Vihisen
ja Timo Kahilaisen kirjoittamaa farssia Maailmanlopun
hautaustoimisto la 20.10.2012 klo 13 Tampereen
Työväen Teatteriin.
Lähtö Saihotuvalta klo 10. Kyytiin pääsee reitin varrelta.
Paluu välittömästi esityksen päätyttyä.
Olemme takaisin Jyväskylässä noin klo 18.
Hinta: 50 €/hlö jäsentalous ja 60 €/hlö ei-jäsentalous
sisältäen matkan, teatterilipun sekä kahvitarjoilun väliajalla.
(Erityisruokavaliot ilmoitettava etukäteen.)
Sitovat ilmoittautumiset Arja Toivaselle
p. 050 325 6475 tai arja.toivanen@elisanet.fi.
Maksu maksettava samalla yhdistyksen tilille
FI05 8000 1401 3072 94 (viestiin teatterimatka
ja lähtijöiden nimet). Paikat (50 kpl) varataan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tervetuloa hauskalle teatterimatkalle!

!

Ilmoitustaulu
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Asukasyhdistys järjestää

Yhdistyksen hallitus

Seuratkaa ilmoitustauluja, yhdistyksen kotisivuja ja KSML:n
Tapahtumat-palstaa, joista selviävät tarkemmat aikataulut ja paikat.

Pekka Halonen, Köhniönkatu 57
- 040 088 6932
Erkki Matikainen, Saihokatu 4, as. 61
- 040 583 7991
Antero Mikonranta, Koivukatu 19
- 050 597 8970
Päivi Mäkinen, pj., Salokatu 12
- 044 328 6905
Arja Mönkkönen, siht., Rihlaperä 1
- 050 556 1496
Jorma Naukkarinen, Keskussair.t. 39
- 050 653 10
Suvi Runonen-Väinämö, Metsäkatu 12
- 040 575 4842
Juha Saltevo, varapj., Permikatu 15
- 040 508 2653
Lasse Savola, Saihokatu 4 B 55
- 050 352 1058
Marjo Lestinen, Kangaskatu 22
- 044 0210313
Arja Toivanen, tal.hoit., Loukkukatu 43 C
- 050 325 6475
Pentti Räisänen, Permikatu 16
- 050 300 4700
Jari Paavilainen, Varpukatu 1
- 040 713 3723
Sari Välimäki, Kanervakatu 4
- 040 832 9546

Teatterimatka Tampereelle
Työväen Teatteriin


20.10.2012
Lähtö Saihotuvalta klo 10.
Paluu klo 18. Matkan hinta:
50 €/hlö jäsentalous,
60 €/hlö ei-jäsentalous
Hinta sisältää matkan, teatterilipun
sekä kahvitarjoilun väliajalla.
Ilmoittautumiset Arja Toivaselle
puh. 050 325 6475 tai
arja.toivanen@elisanet.fi

Apulaiskaupunginjohtaja
Timo Koivisto kertoo oman
alueemme ja Jyväskylän
kaupungin tulevaisuuden
suunnitelmista


23.10.2012 klo 18 Saihotupa

Leena Pyylampi musisoi


12.9.2012 klo 12
Saihotupa
19.9.2012 klo 12.15
Salokadun päiväkeskus
Leena Pyylammen uusi ihastusta
herättänyt konsertti, jossa etsitään
ilon aiheita niin luonnosta,
rakkaudesta, kuin vanhasta
rollaattorista. Konsertti sisältää
vanhoja ja uudempia lauluja,
Leenan omia lauluja sekä Eeva
Heilalan ja Pirkko Toivanen-Säkkilän
vanhuuteen liittyviä runoja. Monta
laulua lauletaan myös yhdessä mm.
Sokeripalanen, Puhelinlangat laulaa,
Rantakoivun alla ja Paratiisi. Kesto
45 min.

Musiikkimatineat


14.10.2012
2.12.2012
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Palvelua hiuksillesi!
Anna hyvän olon näkyä!
Erämiehenkatu 6, 40630 Jkl
puhelin 050 - 575 9774
avoinna: ma-pe 9.00 - 17.00
la sopimuksen mukaan
Myös kotikäyntejä

Anna palautetta uusitusta
lehdestä
Asukasyhdistys on julkaissut asukaslehteä vuodesta 1995
alkaen. Se on ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa. Lehden
ulkoasu on ollut lähes samanlainen vuodesta 2007 alkaen.
Haluamme nyt uudistaa lehteä ja tehdä siitä entistä
kiinnostavamman sekä enemmän asukkaidemme näköisen
lehden.
Pyydämme teiltä lukijat toiveita lehden sisällöstä ja
kommentteja ensimmäisestä uudistetusta lehdestä.
Palautetta voitte antaa yhdistyksen nettisivujen (www.
omapaikka.com) kautta, suoraan sähköpostilla yhdistyksen
hallituksen jäsenille tai täyttämällä tämän kyselylomakkeen
ja palauttamalla sen kirjastossa olevaan asukasyhdistyksen
palautuslaatikkoon 30.9.2012 mennessä.

3. Mistä aiheista toivoisit juttuja?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4. Kenestä toivoisit juttuja?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Kysely asukaslehden uudistamisesta

5. Muita kommentteja ja kehitysehdotuksia
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Mitä pidit uudesta tyylistä?

Yhteystiedot arvontaa varten

Pidin			
En pitänyt		

Nimi		

2. Mitä pidit sisällöstä?

Osoite
_______________________________________
		
		_______________________________________

Pidin			
En pitänyt		

Puhelin

Kaikkien palautteen antaneiden kesken arvomme 2 kpl
(à 10 €) lahjakorttia Erä-Kukkaan sekä 2 kpl à 10 €)
lahjakorttia Ravintola-Pizzeria Araratiin.

_______________________________________

_______________________________________
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