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Syksyllä Kypärämäessä oli lunta!
Kuvassa Iiro, Eelis, Aapo ja kaksi
Santeria.
Valok. Petteri Kivimäki.
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kevään kuulumisia!
Tervetuloa lukemaan vuoden
2014 ensimmäistä asukaslehteä!
Kevättä kohti mennään ja myös asukasyhdistyksellä on
kevään toiminta käynnistynyt. Uudet tuulet ovat aina
tervetulleita, joten hyppää rohkeasti joukkoon mukaan!
Tästä lehdestä olen ylpeä, sillä juttuja ovat kirjoittaneet
monet ihanat asukkaat alueeltamme, eivätkä pelkästään vain asukasyhdistyksen hallituksen jäsenet. Suurkiitos kaikille lehden teossa mukana olleille!
Asukasyhdistyksen kevääseen kuuluvat kulttuuripäivät,
joiden ohjelma löytyy lehdestä. Kulttuuripäivien lisäksi
pyrimme jatkamaan musiikkimatineoita. Olemme myös
yhteistyössä triathlonseura Stamina TC:n kanssa järjestämässä koko perheen leikkimielistä triatlontapahtumaa
keväällä, joten kannattaa seurata ilmoittelua niin facebookissa kuin mainostauluilla sekä paikallislehdissä.
Vuosikokous järjestetään 13.3. klo 18 Saihotuvalla.
Tervetuloa paikalle esittämään toiveitanne ja ideoitanne
toiminnan kehittämiseksi!
Toivon, että saisimme uutta ja tuoretta näkemystä hallitukseen ja toimintaan uusien jäsenten myötä. Jokaisen
asukkaan pienikin panos alueen hyväksi on tarpeen!
Yritetään yhteistyössä edelleenkin kehittää aluettamme
sekä pitää huolta siitä, että palvelut alueellamme säilyvät! Ne säilyvät vain sillä edellytyksellä, että yhdessä
käytämme niitä! Kiitos jälleen kerran yhteistyöstä alueemme yrittäjille, jotka ovat tukeneet mainosten avulla
lehteä ja näin mahdollistaneet sen ilmestymisen.
Aurinkoista kevättä toivotellen,
Suvi Runonen-Väinämö
asukasyhdistyksen p
 uheenjohtaja

Asukasyhdistyksen hallitus 2013 - 2014
Puheenjohtaja Suvi Runonen-Väinämö Metsäkatu 12,
040 575 4842
Varapuheenjohtaja Juha Saltevo Permikatu 15, 040 508 2653
Sihteeri Arja Mönkkönen Rihlaperä 1, 050 556 1496
Taloudenhoitaja Arja Toivanen Loukkukatu 43 C, 050 325 6475
Muut jäsenet:
Johanna Barkman Kahakatu 27 a 1, 040 514 4855
Pekka Halonen Köhniönkatu 57, 040 088 6932
Erkki Matikainen Saihokatu 4 as. 61, 040 583 7991
Jorma Naukkarinen Keskussairaalantie 39, 050 653 10
Tiina Piilola Kypärätie 6–8 as. 9, 040 701 8169
Heli Ratia Kypärätie 37 C 26, 044 069 0966
Pentti Räisänen Permikatu 16, 050 300 4700
Lasse Savola Saihokatu 4 B 55, 050 352 1058
Sari Välimäki Kanervakatu 4, 040 832 9546

Muistithan?
Asukasyhdistyksen jäsenmaksu 2014
10 €/ talous ja 5 € /opiskelijatalous
Jäsenmaksun voi maksaa
suoraan yhdistyksen tilille:
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry
FI05 8000 1401 3072 94

28.6.2014 KÖHNIÖLLÄ TAPAHTUU
Triathlonseura Stamina TC järjestää Köhniönjärvellä ja sen kauniissa ympäristössä triathlonkilpailun jossa saa ottaa mittaa itsestään ja
vähän toisistakin. Kilpailussa on sarjoja alle
kouluikäisistä kuntoileviin aikuisiin, siis kaikille
jotka haluavat kokeilla triathlonia ilman aikaisempaa kokemusta. Tarvitset uikkarit, pyörän
+ pyöräilykypärän ja juoksutossut sekä isosti
liikkumisen iloa mukaan!
Järjestelyissä mukana Kypärämäen-Köhniön
asukasyhditys!
Uintimatkat alkaen 10 metristä → 300 metriin

Lehden julkaisija: Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys
Paino: Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Vaajakoski
Painos 2000 kpl, helmikuu 2014

Pyörämatkat 3 kilometristä → 10 kilometriin
Juoksumatkat 100 metristä → 3 kilometriin
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KYPÄRÄMÄEN PIENKIRJASTO NYKYISISSÄ TILOISSA
AVOINNA VIIMEISEN KERRAN 16.4.2014
Jyväskylän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2.12.2013 vuoden 2014
talousarvion, jossa todetaan,
että Kuokkalan ja Kypärämäen kirjastotiloista ja toiminnasta nykyisessä laajuudessa
luovutaan.
Talousarviotekstissä todetaan
lisäksi, että Kypärämäessä
selvitetään kirjastopalveluiden
sijoittuminen kaupungin omiin
tiloihin. Tämä selvitys ei ole
vielä valmistunut.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Kypärämäen
pienkirjaston toiminta nykyisissä tiloissa ja nykyisessä
laajuudessaan siis päättyy.
Kypärämäen kirjaston asukastilaisuudesta 14.11.13. Vasemmalla edessä Pertti Reinikainen.
Kuva Juha Saltevo.

Tilojen vuokrasopimus on kirjaston osalta irtisanottu,
ja Kypärämäen pienkirjaston viimeinen aukiolopäivä on
16.4. 2014. Suurin osa kirjaston aineistosta ja kalusteista sijoitetaan kaupunginkirjaston muihin toimipisteisiin, ylijäämäaineisto ja mahdolliset kalusteet myydään
kirjastolla järjestettävässä myyntitapahtumassa toukokuussa.

Aluetta palvelee jo kesällä kirjastoauto, jonka reiteistä
tiedotetaan myöhemmin keväällä.
Lämmin kiitos asiakkaille ja tapaamisiin Kortepohjan
lähikirjastossa, os. Isännänkatu 3, 40740 Jyväskylä.

Kirjapainon ilmoitus tähän!
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Koulukuulumisia tammikuussa 2014
Kevätlukukausi on alkanut koulussa arkisen ahkeroinnin merkeissä. Edes paukkupakkaset eivät ole
estäneet luistelun ja ulkoliikunnan riemua, olihan syksy
niin pitkä, pimeä ja sateinen. Vielä uskallamme säänhaltijoilta toivoa täydennystä kovin hentoiseen lumipeitteeseen.
Tammikuuhun Kypärämäessä kuuluu perinteinen,
kaikille kaupungin topuille suunnattu musiikkiluokkien konsertti. Meillä oli ilo saada vieraaksi lähes 1500
fiksua ja hyvin käyttäytyvää koululaista opettajineen.
Jos vieraat olivat edukseen, niin upeaa oli myös saada
seurata musiikkiluokkien esityksiä. Monipuolinen ohjelma antoi erinomaisen kuvan siitä, mitä musiikkiluokkatoiminnalla parhaimmillaan saadaan aikaan.
Tammi-helmikuulle ajoittuvat myös uusien eppujen kouluun ilmoittautuminen ja toisaalta kuutosten
valmistelu kohti tulevaa yläkoulua. Pienistä, syksyllä
aloittaneista epuista on kasvanut tottuneita koululaisia
ja ovathan nuo ihan silminnähden myös venähtäneet
pituuttakin. Kovin nopeasti ollaan taas lähestymässä
kevättä ja lukuvuoden päättymistä.
Viime viikolla toteutimme koulussa aikuisten kierrätyspäivän. Vararehtori Riitan kanssa arvoimme luokat ja
opettajat sekaisin yhden koulupäivän ajaksi. Reksin
näkökulmasta näytti ja kuulosti siltä, että aikuisille
kyseinen koulupäivä oli mieluinen tapa tutustua paremmin eri luokka-asteen lapsiin ja toisaalta kokeilla
hiukan erilaisia työtehtäviäkin. Lasten mielipiteitä kuvaa
ehkä parhaiten se, että seuraavana päivänä käytävillä kysyttiin moneen kertaan, että milloin on sitten se
lasten kierrätyspäivä. Se, että jaksetaan ja uskalletaan
poiketa rutiinista teettää toki työtä, mutta myös vahvistaa yhdessä tekemisen ilmapiiriä.
Mukavien asioiden oheen mahtuu aina jotain harmillistakin. Tammikuussa tapahtunut muurin seinämaalauksen sotkeminen kurjisti monen mielen. Pitkään
rauhassa ollut lasten taideteos ehostettiin vasta viime

keväänä. Maalaustyön tekemiseen uhrattiin runsaasti lasten ja aikuisten aikaa. Sen lisäksi, että sotkijat
viittaavat kintaalla tehdylle työlle ja vaivannäölle, aiheuttaa töhryjen poistaminen mittavat kustannukset, jotka
lankeavat meidän kaikkien yhteisesti maksettaviksi.
Yhdessä tekemistä on jälleen luvassa toukokuussa,
kun toivottavasti koko Kypärämäen voimin kokoonnumme kevättalkoisiin. Viime keväänä virittelimme
yhteistyötä asukasyhdistyksen kanssa ajatuksella, että
siivoustalkoiden yhteyteen saataisiin mukavaa yhdessäoloa. Siivouksen lomassa ja makkaraa maistellessa
on helppo tutustua ja vaihtaa kuulumisia oman luokan,
mutta myös alueen asukkaiden kesken. Toivottavasti
viime kevään ideointi kantaa hedelmää ja tänä keväänä
tavataan koululla isolla joukolla.
Kirkkaita talvipäiviä toivottaen
Meri Lumela, rehtori

Lumiukkoja, 4a.
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Kypärämäen koulun 5.-luokkalaisten talvisia runoja
tammikuussa 2014
Nuotio palaa,
pilkimme paljon kalaa
käytiin ostamassa paljon aamupalaa

Ossi Liimatainen ja Juuso Hanhivaara

Lumiukko oli mielipuoli.
Hyppäs kuusesta ja kuoli.
Siihen meni ukon huoli,
koska siihen paikkaan kuoli.
Kasper Manninen, Jasse Mäkäräinen ja Onni Rainio

Olipa eilen Laajavuoressa
eräs pikku Tinkkos-poika.
lasketteli tunnit pitkät,
mutta mäet laski väärin päin.
Tino Leppälä, Toivo Manerus ja Santeri Pallari

Mulla joulupukki kävi eilen,
lahjat haki mun veljelt.
Kaikki yhdes pukille laulettiin
ja sit lahjat avattiin.
Tino Leppälä, Toivo Manerus ja Santeri Pallari

Talvella hiihdän, mäessä kiidän.
Lumiukko luminen,
suu sen huurteinen.
Päällä toppatakki,
päässä karvalakki.
Varpaat jäässä ja järki päässä.
Ihanassa talvisäässä.
Veera Häkli, Vilma Mäenpää, Roosa Puustelli ja Reetta Sintonen

Runot osa 1
Kylmä viima kasvaa vaan,
sen tuntee jo naamassaan.
On talviyö. Linnut syö lunta.
Se on kuin unta.
Talven tähdet loistaa vaan,
sisälle maailmaan katsotaan.
Aurinko paistaa,
sen voi melkein maistaa.
Takapulpetinpojat: Vertti Aalto, Lauri Mustonen, Sauli Puttonen
ja Tuomas Tammelin

Runot osa 2
Eläimet näkevät unta,
niin tekee koko eläinkunta.
Hyytävällä säällä
lapset luistelevat jäällä
toppatakit päällä.
Lapset laulavat yönä,
ne pitävät sitä työnä.
Takapulpetinpojat: Vertti Aalto, Lauri Mustonen, Sauli Puttonen
ja Tuomas Tammelin

Kun kylmä tuuli puhaltaa,
silloin alkaa naurattaa,
vaikka onkin kamalaa,
kun se alkaa puremaan.
Lotta Hirvonen ja Elina Palmroos

Mä en haluu rakentaa
koko yötä!
Mä en jaksa enää
tätä työtä!
Tino Puura ja Tuomas Siitari

Olipa kerran, saku pienoinen,
Virkkala sukunimeltään.
Hän oli juuri tekemässä runoa,
itse asiassa juuri tätä.
Saku oli syönyt kakun
ja kaikki pyyhki hyvin iglussa.
Saku Virkkala
1. luokka.
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Kylmää on pihalla,
niin myös tilalla.
Pihalla on lunta,
ihan niin kuin unta.
Rinteet ovat auki
ja kala on hauki.
Kuu taivaalla möllöttää,
koira sisällä köllöttää.
Petri Kastepohja ja Lauri Lehtinen

Mestari jäällä
Hän potkaisee palloon,
mutta se menee toisen kalloon.
Hän piti pipon päässä, ettei oo aivot jäässä.
Suojat on päällä, on mestari jäällä.
On aurinkoinen keli,
tänään voidaan pystyttää peli.
On kiekko ylämummossa,
on pelaaja loistavassa kunnossa.
Näittekö mikä game seivi,
on seuraavaks vuorossa ilmaveivi.
Kiekko on häkissä,
on toiset kahvilla mäkissä.

Viivoista syntyvä jälki, 4m.

Oskari Sumkin ja Renne Kainulainen

Lumesta valkoinen maa
ja kylmä raikas talvisää.
Valkoinen hanki ja kiiltävä jää,
taakse nyt jää kesä lämpöinen tää.
Hiihtohissi nariseva tää,
jalkaan talvitennari jää.
Kaakao kuuma on,
talvi tää viileä on.
Flunssa mulla on,
vaikka toiset mäessä on.
Veera Häkli, Vilma Mäenpää, Roosa Puustelli ja Reetta Sintonen

Ruskohiilityö, Sauli Puttonen 5ab.
3b oppilaat (alla).
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24 260 litraa vähemmän vettä

Jyväskyläläisen Köhniönrannan asukkaat osoittivat, että pienillä teoilla voidaan kerrostalossa
säästää isoja määriä vettä, energiaa – ja rahaa.
Kustannusten säästö oli taloyhtiölle keskeinen
syy kokeilun toteuttamiseen.
Jyväskyläläisen asunto-osakeyhtiö Köhniönrannan
asukkaat lähtivät innolla mukaan resurssiviisaaseen
Vesipihi kerrostalo -kokeiluun ja säästivät pelkästään
marraskuun aikana 24 260 litraa vettä. Lämpimän
veden osuus tästä oli 695 litraa. Jo aiemmin 33 asunnon kerrostaloyhtiö oli pudottanut vedenkulutuksestaan
kolmanneksen: putkiremontin ja huoneistokohtaisten
vesimittarien asennuksen jälkeen vedenkulutus taloyhtiössä oli jo Motivan tavoitetasolla, eli 115 litraa vuorokaudessa per henkilö. Suomalaisten keskimääräinen
vedenkulutus on 155 litraa vuorokaudessa.
Kokeilun aikana asukkaat välttivät erityisesti juoksevan
veden käyttöä. Taloyhtiössä toimivan päiväkodin väkikin
löysi vielä parannettavaa; astioita ei enää esihuuhdella
juoksevalla vedellä ja jokaisella vessakäynnillä ei pyttyä
huuhdella.
Erityisesti lämpimän veden kulutuksessa on paljon
säästöpotentiaalia. Suomen ympäristökeskuksen
mukaan säästyneen 695 vesilitran lämmittäminen 5
asteesta 50 asteeseen olisi kuluttanut arviolta 40 kWh
kaukolämpöä, mikä vastaa noin viittä 1,5 tunnin saunomiskertaa. Veden käsittely, pumppaaminen ja jäteveden
puhdistaminen kuluttavat myös energiaa. Hiilidioksidipäästöjä syntyy erityisesti veden lämmityksestä.
Taloudellinen hyöty oli hallitukselle keskeinen syy lähteä
mukaan. Asunto-osakeyhtiön hallitus ja isännöitsijä
olivat alusta alkaen sitoutuneita asiaan, mikä oli olennaista kokeilun onnistumisen kannalta.

”Ilman muuta jatkamme kokeilua. Uskon, että saamme käyriä laskemaan vielä tästäkin alemmas”, sanoi
asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Antero
Westerlund kokeilun päätyttyä.
Asukas- ja mediatiedotteiden ja tilaisuuksien ohella
asiasta kerrottiin sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä. Asukkaat olivat hallituksen ja isännöitsijän kanssa yksimielisiä siitä, että kokeilu on lisännyt tietoisuutta
asiasta ja pistänyt miettimään omia toimintatapoja.
Asukkaiden mukaan lumipalloefektiä ovat lisänneet
aiheesta kirjoitetut lehtijutut. Kiinnostuneita kommentteja on asukkaille ja kokeilussa muuten mukana olleille
tullut paljon.
Kokeilu osoitti, että ihmisillä on aito kiinnostus veden
säästämiseen. Tarvitaan vain vähän tietoa vedensäästämisen talous- ja ympäristövaikutuksista sekä selkeät käytännön ohjeet, niin muutosta toimintatapoihin
syntyy. Kokeilusta vastasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin Ympäristötiimi yhteistyössä
Keski-Suomen Energiatoimiston KESTOn kanssa.
Kokeilun marraskuun vedenkulutusta verrattiin viiden
aiemman kuukauden keskimääräiseen vedenkulutukseen. Kuukauden mittainen seuranta tuntui kaikista
osapuolista liian lyhyeltä ja aiheutti kiirettä. Tarkempien
säästö- ja päästöarvioiden varmistamiseksi olisi hyvä
seurata kulutusta pidemmällä aikavälillä ja suhteuttaa
kulutus taloyhtiön asukasmäärään.
Toimintamalli on sovellettavissa erityisesti kerrostaloihin.
KESTOn kokeilua varten laatimat vedensäästämisen
ohjeet ovat kaikkien käytettävissä.
Tuula Salminen työskenteli projektisuunnittelijana Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa Vesipihi kerrostalo -kokeilussa.
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Tilausajon täydeltä oli asukasyhdistyksen väkeä teatterimatkalla Mikkelissä viime syksynä. Kuva Juha Saltevo.

Tertin kartanossa ruokailtiin teatterin jälkeen. Edessä asukasyhdistyksen entinen puheenjohtaja Ritva Salunen miehineen. Kuva Juha
Saltevo.
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Syksyn teatterimatka Mikkeliin
Jokavuotinen matka suuntautui tänä syksynä Mikkelin
Teatteriin katsomaan Miika Nousiaisen kirjoittamaa
näytelmää Vadelmavenepakolainen. Mukana oli noin
neljäkymmentä innokasta asukasyhdistyksemme
jäsentä. Matka alkoi tuttuun tapaan Onnibussin autolla
Saihokadulta ja väkeä otettiin mukaan lähipysäkeiltä
reitin varrelta. Kangasniemellä pysähdyttiin tauolle ja
Mikkeliin tulimme hyvissä ajoin ennen esityksen alkua.
Näytelmä kertoi supisuomalaisen perheen suomalaispojasta Mikko Virtasesta, joka kuitenkin lapsesta
lähtien ihaili yli kaiken Ruotsia ja ruotsalaisia, erityisesti
entistä pääministeri Olof Palmea.
Opiskelujen aikana ja sen jälkeen hän yritti kaksikieli
sessä Helsingissä puhua ruotsia, mutta ei löytänyt
ymmärtäjiä ja samanhenkisiä ihmisiä, mikä lisäsi
muuttohaluja Ruotsiin. Tätä murehtiessaan hän tapasi
ruotsalaismiehen, joka halusi lähteä Ruotsista. Neuvottelujen jälkeen sovittiin, että Mikko saa ruotsalaiselta
henkilöllisyyden ja muutoksen vaatiman koulutuksen.
Koulutukseen kuului koko henkilöhistoria esivanhemmista, lapsuudesta, kouluihin, työuraan ja kaikkeen
muuhun siinä ohessa. Näillä tiedoilla hän sai ”kadonneiden henkilöpaperien” tilalle uudet omalla kuvalla
varustetut paperit.
Tässä oli väliaika matkan hintaan kuuluneine leivoskahveineen.
Niin Mikosta tuli osallistuva perheellinen ruotsalainen
mies. Hän kävi ahkerasti yleisötilaisuuksissa ja kirjoitti lehtiin epäkohtien parantamiseksi. Mikko oli kaikin
puolin mallikelpoinen kansalainen ja isä. Kaikki meni
hienosti siihen saakka, kun hänet kutsuttiin suosittuun
ajankohtaisohjelmaan haastateltavaksi. Siitä seurasi
katastrofi. TV-esiintymisen jännitys toi esiin suomalaisuuden: talvi- ja jatkosodan, veteraanit sankaritöineen,
Pisa-menestyksen ja muut kliseet. Kulissit kaatuivat
hetkessä.
Mikon elämän ympärillä esiintyi laaja kirjo henkilöitä
vanhemmista viranomaisiin. Näistä tehtävistä selvisi
viiden hengen näyttelijäjoukko erinomaisesti runsaalla
vaatteiden vaihdolla ja muuttamalla esiintymistä asusteisiin sopivaksi.
Kokonaisuutena mukava näytelmä.
Teatterin jälkeen ajettiin Kuopion suuntaan muutama
kilometri Tertin kartanoon. Sen historia alkaa 1600-luvulta ja nykyinen omistajasuku on isännöinyt kartanoa
vuodesta 1894. Aluksi nykyinen isäntä, neljännen
polven Pylkkänen, kertoi kartanon historiasta ja nykytilanteesta. Kartanossa on ravintola, hotelli, kahvila &
herkkupuoti ja muutaman hehtaarin puutarha, jossa
viljellään raaka-aineita tarjoiluja varten. Maanviljelystä ei
ole.
Seuraavaksi meille esiteltiin todella runsas Kartanon
ruokapöytä, runsaan ja herkullisen syötävän lisäksi oli
silmillekin nautintoja. Yritimme tyhjentää pöytää innok-

kaasti, mutta ei onnistunut vaan aina tuotiin lisää.
”Syövyksissä” kävimme vielä tutustumassa Kahvila &
Herkkupuodin anteihin, joihin kuuluivat kartanon ruokatuotteet, lahjatavarat, asusteet, sisustustuotteet yms.
Näin teatteriretki oli muuttunut loistavaksi kokonaiseksi
kulttuuripäiväksi. Kotimatkalla arvottiin vielä arpoja ostaneiden kesken taiteilija Väinö Horttanaisen lahjoittama
taulu asukasyhdistyksen toiminnan tukemiseksi. Sen
voitti Terttu Salmela Vuorikadulta.
Kiitokset Arja Toivaselle teatterimatkan järjestelyistä.
Tehdään vastaava uudestaan.
Pentti Räisänen
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Paluumuuttaja Petri Oksanen
leen, vaikka talo onkin nyt suureksi osaksi remontoitu.
Autotallissa ja kellarissa on vielä papan työkaluja tallella.
Talosta on tehty oman näköinen ja nykyaikaisempi,
mutta esimerkiksi alkuperäiset väliovet on säilytetty.
Talossamme ei ole juurikaan remontteja tehty ennen
kuin muutimme siihen, joten olemme tosiaan saaneet
muokata siitä omanlaisemme.
Miltä tuntuu katsella omia poikia oman lapsuuden maisemissa?
Hienolta, tietenkin. Takapihamme suuret kuuset olivat
omassakin lapsuudessa suosikkileikkipaikkojani, ja niin
ne ovat pojillemmekin. Myös omien isovanhempien läheisyys oli mukava asia lapsuudessani, ja onneksemme
myös poikiemme mummu asuu aivan naapurustossa.

Haastattelijana Paula Oksanen:
Kerro kuka olet?
Olen Petri Oksanen, 38-vuotias alkuperäinen KöhniöKypärämäen alueen asukas. Muutin 19-vuotiaana pääkaupunkiseudulle opiskelemaan, ja kaksi vuotta sitten
muutimme vaimoni sekä 3- ja 4-vuotiaiden poikiemme
kanssa Helsingin kantakaupungista takaisin Jyväskylään, lapsuudenkotiini.
Miten alue on muuttunut lapsuutesi ajoista?
Ensimmäisenä mieleen tulee palveluiden vähentyminen.
Lapsuudessani nykyisen pizzerian paikalla oli posti ja
tien toisella puolella neuvola. Kauppoja oli useampiakin.
Sotainvalidien sairaskoti rakennettiin, kun olin pieni, ja
se oli suuri muutos silloin, koska takapihaamme rajoittuva metsikkö muuttuikin rakennustyömaaksi. Muuten
tuntuu, ettei alue ole juurikaan muuttunut.
Mitä erityisiä muistoja sinulle tulee mieleen tästä asuinalueesta?
Etenkin metsä, jossa nykyisin luontopolkukin sijaitsee,
oli tärkeä paikka. Siellä oli hyvä leikkiä ja rakentaa
majoja rauhassa, kuitenkin pihapiirin lähistöllä. Köhniön
ranta oli myös mukava paikka. Turvallinen, mukava alue
johon mielellään toi omatkin lapset kasvamaan. Nuorena tosin vähän harmitti, kun kaupungista tullessa oli
aina korkea mäki vastassa kotiinpäin polkiessa.
Miltä lapsuudenkoti näyttää aikuisen silmin?
Päivittäin näkee pieniä asioita, joista tulee lapsuus mie-

Miksi halusit takaisin Jyväskylään, ja etenkin Köhniölle
asumaan?
Tottakai mahdollisuus muuttaa vanhaan lapsuudenkotiin kiinnosti. Myös vaimo innostui ajatuksesta muuttaa
Jyväskylään ja siihen vaikuttivat myös päiväkodin,
alakoulun, kirjaston ja lähikaupan sijainnit. Yliopistokaupunkina Jyväskylä tarjosi myös mahdollisuuden
sosionomina työskennelleelle vaimolleni opiskella lisää,
joten hän aloitti muuttoamme seuraavana syksynä luokanopettajan opinnot OKL:ssä. Iso positiivinen tekijä
oli myös mummun eli äitini saaminen arkipäiviimme
mukaan.
Mitä haluaisit alueella kehittää?
Mielestäni Köhniön-Kypärämäen alue kaipaisi kahvilaa
tai muuta asukkaiden yhteistä tilaa, jossa olisi pientä
liiketoimintaa. Kirjastoa ei saa lakkauttaa ja nykyiset
palvelut on säilytettävä. Alueella on aktiivinen asukasyhdistys, mutta sen lisäksi seutu voisi kaivata muutakin
toimijuutta.
Kerro työstäsi?
Olen jyväskyläläisessä Akson Group Oy:ssä sekä
Akson Hoivapalvelut Oy:ssä toimitusjohtajana ja
osakkaana. Akson-ketju on tällä hetkellä Suomen
suurin kotihoitoon- ja hoivaan sekä kotiapupalveluihin
erikoistunut ketju, johon kuuluu noin 35 yritystä ympäri
Suomen. Olemme kahden perheen omistama kotimainen ja paikallinen perheyritys. Akson Hoivapalvelut Oy
tuottaa kotihoito- ja hoivapalveluita sekä kotiapupalveluita Jyväskylän seudulla. Sen toiminta on käynnistynyt
alkuvuodesta 2014.
Mikä on kohderyhmänne?
Pääasiassa iäkkäiden tai avun tarpeessa olevien henkilöiden tarpeet kodin siivouksesta kotisairaanhoitoon
ja jopa talonmiespalveluihin. Tottakai myös esimerkiksi
lapsiperheet voivat tarvita kotiapua. Tavoitteenamme
on, että asiakkaat voivat asua mahdollisimman pitkään
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kotona ja saavat kaikki palvelut
samasta yrityksestä, samojen
tuttujen henkilöiden toimesta.
Mikä sai ryhtymään tähän
työhön?
Olimme jo muuttaneet Jyväskylään, kun huomasin että
Akson Group Oy haki ulkopuolista palkattua johtajaa.
Sen työn myötä olen päätynyt
osakkaaksi sekä toimitusjohtajaksi ja päässyt yhdistämään
myös työhistoriastani vahvan
sosiaali- ja terveysalan osaamiseni.
Minkälaisia tulevaisuuden ajatuksia yrityksillänne on?
Akson-ketju hakee vahvaa
kasvua. Haluamme tuoda
Jyväskylän seudun asukkaille
laadukkaat ja ammattitaitoiset palvelumme sekä tulla
tunnetuksi palveluntuottajaksi
alueellamme.
Minkälaisia henkilöitä haette
yritykseenne?
Haluamme sairaanhoitajia ja
lähihoitajia, joilla on vahva halu
yrittäjäksi ja vahva halu tehdä
työtä laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Meillä on hyvin vahvat tukipalvelut niin yrityksen
alkuun kuin toiminnan aikaan,
joten epävarmempikin yrittäjäksi haluava saa meiltä hyvät
lähtökohdat menestykseen.
Mitä haluaisit vielä lisätä?
Tulen mielelläni kertomaan
yrittäjyydestä esimerkiksi sairaanhoitoalan opiskelijoille tai
muihin tilaisuuksiin. Jyväskylän
yritykseemme kannattaa olla
ehdottomasti yhteydessä, jos
tarvitsee apua itselleen tai kotiinsa. Keskustellaan tarpeistanne ja räätälöiden sopivat
palvelut. Nettisivuiltamme löytyy myös lisätietoja ja minuun
voi olla suoraan yhteydessä
puhelimitse tai sähköpostilla.
Toimitusjohtaja Petri Oksanen
Akson Group Oy, Akson Hoivapalvelut Oy
p. 040 5040 318
petri.oksanen@akson.fi
www.akson.fi
www.akson.fi/jkl
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Kulttuuriluotsista kaveri arjen taideannoksiin,
nyt myös kirjastoautolle!
Jyväskylässä toimii vapaaehtoisia
Kulttuuriluotseja, joista saa kaverin
arjen taideannoksiin, nyt myös
kirjastoautolle
Kulttuuriluotsit tutustuttavat kulttuurikohteisiin, mm. museoihin tai
konsertteihin, kirjastoon kirjastoautoa unohtamatta. Tarvittaessa
he voivat tulla hakemaan kotiovelta tai laitoksesta. Toiminnalla
edistetään kaikkien kaupunkilaisten mahdollisuutta päästä liikkeelle
vaikkapa valitsemaan mieleinen
kirja tai musiikkia.
Koordinaattori tavattavissa kaupungin kirjastossa
Kulttuuriluotsikoordinaattori päivystää kaupunginkirjaston toisen
kerroksen aulassa maanantaisin
klo 14 – 16 tammi-helmikuun ajan
kulttuuriluotseja, kaupunkilaisia
sekä luotsausta kaipaavia ja kirjaston väkeä varten. Kuka vaan voi
tulla kyselemään luotsitoiminnasta
ja tilaamaan kulttuuriluotsia.

Kulttuuriluotsista iloa moneen
menoon
Kulttuuriluotseja voivat pyytää kaveriksi yksityiset ihmiset ja erilaiset
ryhmät, mm. monikulttuuriset ja
erityisryhmät. Matkalaukkunäyttelyn voi pyytää laitokseen tuomaan
kulttuuriannosta. Myös elokuva- ja
tanssitapahtumiin erikoistuneita
luotseja on saatavilla. Kulttuuriluotsit toimivat vertaisoppaina
myös muihin kohteisiin tarvittaessa. Toiminta on maksutonta,
mutta matkakulut tai mahdolliset
pääsyliput kukin maksaa itse.
Museokäynnit ovat luotsin kanssa
ilmaisia.
Tiedustelut, neuvonta ja tilaukset:
Hanne Laitinen
kulttuuriluotsikoordinaattori
Kulttuuripalvelut
hannemari.laitinen@jkl.fi
050 338 1114
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HELMET HILL FOR LIFE!
Kypärämäki loppuelämäksi!

«Hyvä paikka on Kypärämäki pyöriä. Kaupantädeistä
on tullut ihan tuttuja ja kirjastontäti on asiakaspalvelun
aatelia. Eläinrakkaana ihmisenä myös eläinlääkäri on
tullut tutuksi ja oikein asiantunteva ja ystävällinen palvelu myös siellä.»
Erään viikonlopun aikana toteutettiin pienimuotoinen asukastyytyväisyyskysely facebook-sivustolla. Kysely kartoitti
asukkaiden turvallisuudentunnetta, viihtyvyyttä, kotoisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Viime vuosina on kylässämme keskusteltu turvallisuudesta
ja ilkivallasta. Kyselyssä keskustelua herättivät levottomuudet ja häiriköinnit koulun edustalla ja Köhniön rannalla. Asukkaiden turvallisuudentunnetta horjuttaa paikkojen
sotkemiset, linja-autopysäkkien hajoittamiset ja töhrimiset.
Kuitenkin lähes kaikki (32 vastausta) tunsivat, että kylässämme on turvallista asua.
Se, minkä toinen kokee turvallisena, voi olla toiselle hyvinkin turvatonta. Kuten
eräs asukas totesikin: «Itse luokittelen
sen enimmäkseen
fyysiseksi väkivallan
uhaksi tai omaisuuteeni kajoamiseen.
Enkä koe turvallisuusuhaksi päästää omaa
avovaimoa iltalenkille
eli mielestäni alue on
turvallinen.» Toinen
taas pohtii sitä, miten
seinien töhrimiset ja rikotut pullot vaikuttavat lasten turvallisuudentunteeseen. Kolmas toivoo, että saisimme pitää
kylämme näinkin tuvallisena myös tulevaisuudessa.
Turvallisuuskeskustelu vei muutaman asukkaan muistelemaan omaa nuoruuttaan, kun rannalta vinssattiin puolikas
Mazda ja suurella porukalla kokoonnuttiin koulun pihalle.
Kautta aikojen on oltu huolissaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Peräänkuulutettiin tekoja ja toimia, mitä voisimme tehdä estääksemme levottomuudet ja ilkivallan.
Puhdas luonto ja ranta
Turvallisuudentunne liittyy ympäristön viihtyisyyteen. 21
asukasta oli sitä mieltä, että siisteys ja viihtyisyys on heille
erityisen tärkeää. «Siisteys on varmasti kaikille tärkeää,
mutta mikä on kullekin siistiä, vaihtelee kovasti. Tip top
siisti voi olla viihtyisää, mutta myös elotonta ja vieraannuttavaa.»
Tärkeänä koettiin, että ranta, leikkipuistot ja luonto saisivat
olla ilman tupakantumppeja, lasinsiruja ja roskia. Kylämme
kaunis ympäristö rantoineen ja polkuineen on käyntikorttimme jota on hyvä yhdessä vaalia. Historian näkyminen
on tärkeää.
Tässä yhdeydessä ei voi olla maitsematta koulun parkkipaikan seinämaalauksen sotkemista, joka on aiheuttanut
keskustelutulvan facebookin sivustoilla. Maalauksen sotkeminen herättää vihaa, surua, nostattaa verenpainetta,

mutta ennenkaikkea hämmennystä siitä, miten voimme
ennaltaehkäistä vastaavaa ja auttaa lapsia/nuoria, joiden
on töhrittävä julkisia tiloja. Moni myös ihailee taitavasti
maalattuja graffitteja, joita löytyy kylästämme.

Ylpeä kylästä
”Harvassa paikassa näkee yhtä paljon oudon näköisiä ja
jopa oudosti käyttäytyviä ihmisiä. Mutta se ei tee alueesta
mitenkään turvatonta – ainakaan minun mielestäni. Se
antaa tälle paikalle omaleimasen merkin.»
Kyselyn perusteella kylällämme on hyvä maine. 33
asukasta kertoo mielellään muille asuvansa KypärämäkiKöhniö-Kortemäki -alueella. Ylpeys omasta kotikylästä
vahvistaa myös halua kantaa vastuuta viihtyvyydestä.
Kylällämme on vahva identiteetti, joka on muodostunut
ajan saatossa. Tämän voi huomata esimerkiksi siitä, että
monissa vanhoissa taloissamme on tapahtunut sukupolvenvaihdos. Alueelle sitoutuneet ja
uudet asukkaat haluavat huolehtia rakennuksista, luonnosta
ja yhteisestä ympäristöstä.
Mutta millainen on kylämme
maine? Muutama nuori nosti
keskusteluun, että kylämme on
ghetto.
Olisi mielenkiintoista tietää,
millaisena kylämme näyttää
nuorten silmin. Lapset ja nuoret
on järkevää ottaa mukaan tähän keskusteluun ja siihen,
kun kehitämme kyläämme.
Lapset ja nuoret kertovat asioitaan heidän omin sanoin
ja siksi vain kuulemalla heitä voimme ymmärtää sanojen
takana olevia merkityksiä. Sama asia voi merkitä nuorille ja
aikuisille eri asioita, kuten sana «ghetto».
Hyvämaineisen kylän tunnistaa siitä, että sen asukkaat
haluavat juurtua. Kuten eräs nuori totesikin: Helmet Hill for
life!

Osallistua ja vaikuttaa, siinä vasta kysymys
Pystytkö vaikuttamaan kylän asioihin -kysymykseen
vastattiin siten, että 16 asukasta koki voivansa vaikuttaa
asioihin ihan riittävästi. Muutama taas ei kokenut lainkaan
pystyvänsä vaikuttamaan ja vajaat kymmenen vastaajaa
ei osannut sanoa. Vajaat kymmenen asukasta toivoi lisää
osallistumismahdollisuuksia, mutta taas toiset kymmenen
ilmoitti osallistuvansa muualla.
Arki on usein niin täynnä että ylimääräisiä tehtäviä, rooleja
tai toimintoja on haastava siihen sisällyttää. Toivotaan kuitenkin, että jokaiselle halukkaalle löytyy luontainen kanava,
jonka kautta voi itseään ilmaista. Jätetään kuitenkin maalit
purkkiin ja vaikutetaan puhumalla.

Johanna Barkman
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Yrjö Varjanne, akvarellisti

Kulttuuripäivien kuvataiteilija esittäytyy

Syntyminen 1956 Raumalla Konemestarinkatu 3:ssa
joka on nyttemmin paperitehtaan alla.
1957–1958 kotihoidossa Alhokadulla Raumalla.
1958–1960 edelleen kotihoidossa, tällä kertaa Turun
Pansiossa kahdessakin asunnossa, joista jälkimmäisestä ovat ensimmäiset lapsuuden muistikuvat: yritin
leikata saksilla sanomalehdestä kuvia ja maalasin vaatteeni valkotäpläisiksi pihakivikosta löytyneellä vajaalla
maalipurkillisella. Osoitteesta oli mahdollista karata
kotoa lättähatulla Turun keskustaan, mitä äitini kertoman mukaan yritinkin.
1960–1963 Loviisan Valkossa koti- ja lastentarhahoidossa.
30.8.–15.12.1963 Helsingissä Töölön kansakoulussa.
10.1.–30.5.1964 1. luokan kevät Espoossa Gäddvikin
kansakoulussa, missä olin vakiovieras neljänmaalin
munapesässä. Mutta piirustustunnit kiinnostivat!
1.9.1964 kansakoulun 2. luokan syyslukukausi Olarin
kansakoulussa Espoossa. Lainasin koulun kirjastosta
Enid Blytonin ”Viisikko vanhassa majakassa”, ja olen
siitä pitäen ollut Englannin ystävä.
10.1.1965 muutto takaisin ”kotiin” Raumalle.
11.1.–31.5.1967 Otan kansakoulu (Rauma).
1.9.1967–30.3. 1975 Rauman lyseossa, lukioaikoina
erityisesti Erkki Tallilan musiikinopetuksesta ja Nikke
Keinosen kuvaamataidontunneista nauttien. Liikunnanopettajamme Immu Vuorinen juonitteli huteran ja
ylipitkän kroppani myös lentopallon pariin, mistä hänelle
erityiskiitos!
Vuoden 1975 loppu Rauma-Repolan telakan palovartijana ja Postin hälytysvaramiehenä.
15.2.–15.8.1976 Turun rannikkotykistörykmentin
alokkaana Kuuskajaskarin linnakesaarella ja sen jälkeen
aliupseerikoulussa Uudenkaupungin Janhualla.
1976–1985 opiskelua Jyväskylän yliopistossa musiikkitiede pääaineena (FM 1985). Samanaikaisesti soitonopettajana Jyväskylän näkövammaisten koulussa
vuoteen 1989.
1989–1990 Jyväskylän kuulovammaisten koulussa,

missä tapahtui asevelvollisuuden viimeistely (6 kk)
siviilipalveluksessa, sen jälkeen vapaa-ajanohjaajana ja
luokanopettajan sijaisena.
1991–2009 musiikinopettajana Jyväskylän Rudolf Steiner -koulussa.
Vuodesta 1991 alkaen soitonopettajana Musiikkikoulu
Rauhalassa Laukaassa.
Vuodesta 1977 taukoamatonta akvarellitekniikan harjoittelua ja kehittämistä…
Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen jäsen vuodesta
2007.
Nordiska Akvarellsällskapetin jäsen vuodesta 2008.
NÄYTTELYT
2001 Laukaan pääkirjasto.
2009 yhteisnäyttely Martti Laaksosen kanssa Tuulikaappigalleriassa Jyväskylässä.
2009 Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen yhteisnäyttely ”Satama ja meri” Turussa Suomen Joutsenella.
2010 Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen yhteisnäyttely, Galleria Uusikuva, Kotka.
2011 Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen
merellinen näyttely, 70 akvarellia.
2011 yksityisnäyttely Tammiston tilalla Naantalissa.
2011 Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen yhteisnäyttely ”Yhdessä” Perniössä.
2012 yhden päivän pikanäyttely osana ”Keski-Suomen
päivää”.
2012 yksityisnäyttely Galleria Gummeruksessa Jyväskylässä.
2012 Lounaissuomalaisia purje- ja höyrylaivoja -näyttely Uudessakaupungissa.
2013 yhden päivän pikanäyttely osana Keski-Suomen
päivää.
2013 Yhteisnäyttely Summer Colours Galleria Akvartissa Helsingissä.
2014 yhteisnäyttely Rannalla Risto Puution kanssa
Vaajakosken kirjastossa.
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SAIHOKATU
NELOSESSA
OLOHUONETTA
JA LOUNASTA
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Taksikortit takaisin!
VPL:n taksikortti on ollut monelle alueemme asukkaalle tärkeä
liikkumisen mahdollistaja. Kaupunki rupesi kuitenkin säästösyistä lakkauttamaan näitä kortteja.
Luuleeko perusturvalautakunta, että ihminen vanhetessaan
paranee, ei ihminen ole mikään viinipullo!
Jyväskylän seudun sairaus- ja tapaturvainvalidien puheenjohtajana päätin puuttua asiaan, tein jäseniemme puolesta ensin
oikaisuvaatimuksen kaupungille, mutta hylky tuli. No ei tästä
lannistuttu vaan annettiin asia Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Aikaa meni vuosi, tuli vastaus joka oli meille myönteinen, ja
kaupunki palautti taksikortit.
Jos asiasta kiinnostuneita löytyy voitte ottaa yhteyttä minuun.
Erkki Matikainen Saihokatu 4 puh.0405837991
erkki.matikainen@kotiportti.fi
Puh.johtja Jyv.seud sairaus- ja tapaturmainvaliidit ry.

Joka tiistai Saihokatu 4:n kerhohuone
täyttyy iloisista äänistä. Seurakunnan
jokaviikkoinen olohuone ja
lounas ovat toivottu asia monelle
Kypärämäessä asuvalle. Kypärämäen
kirkon toiminnan loppumisen jälkeen
olohuonetoiminta siirtyi entiseen
Saihotupaan.
Olohuone avataan klo. 11.00 ja
aiheita on kevään aikana monenlaisia:
kansanlauluja, Lutheria, heijastimen
tekoa ja muisteluita. Yhteisvastuun ja
ystävänpäivän tapahtumat jo menivät,
mutta tulossa on vielä 25.3. Maarit
Salonen puhumaan kotiturvallisuudesta ja 8.4. puhutaan kotona jaksamisesta, 15.4. aiheena on pääsiäinen.
Tässä vain joitakin mainitakseni.
Lounas katetaan tiistaisin klo. 12–13.
Luvassa on hyvää kotiruokaa, jota ei
tarvitse syödä yksin, vaan aina saa
pöytäseuraa. Lounas on vielä tämän
kevään 3,5 euroa, mutta syksystä
hinta nousee 4 euroon. Ruoka on
laktoositonta.
Jos haluat tavata diakonia ja sopia
vaikka kotikäyntiä, löydät minut myös
Saihokadulta. Tai ota yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla.
Ainoleena Laitinen, diakoni,
050 549 7026,
ainoleena.laitinen@evl.fi

liiku

3

päivää
ilmaiseksi!

tarjoamme kypäräki-köhniö lehden lukijoille
3 päivän liikuntapassin. liiku veloituksetta
ryhmäliikunta- tunneilla tai kuntosalilla 3 päivän
ajan!
leikkaa tämä mainos mukaasi ja tule killerin
liikuntakeskukseen, aktivoimme liikuntapassin käyttöösi
ja pääset liikkumaan iloiseen joukkoomme!
etu voimassa 28.2.2014 asti ja koskee uusia asiakkaita.
yksi liikuntapassi / henkilö.

www.killerinliikunta.fi

050-5455374
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Kuinka luoda

ilmiö

KASVUMARKKINOINTISEMINAARI 1.0

14.3.2014 Aalto-sali, Jyväskylä

Ilmoittaudu heti:
kasvumarkkinointi.fi/kasvumarkkinointiseminaari/

Jyväskylän ATK- ja TV-Huolto Oy
Voionmaankatu 34
TV puh. 0400 718 139
ATK puh. 045 277 3788
info@atkjatv-huolto.fi
Huolletaan TV:t, videot,
CD:t ja ATK-laitteet.
Myydään uudet ja
kunnostetut laitteet.

HAMMASLÄÄKÄRI

SIRKE SALTEVO
VÄINÖNKATU 30 (4. kerros)
P. (014) 3333 400

KYPÄRÄMÄEN 17. KULTTUURIPÄIVÄT
Järjestäjät: Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys yhteistyössä Kypärämäen Työväenyhdistyksen, Kypärämäen koulun, Marttojen ja Pizzeria Araratin kanssa.

Torstaina 13.3.2014

Lauantaina 15.3.2014

Vuosikokous klo 18, Saihotupa, Saihokatu 4

Luistelua musiikin tahdissa klo 17–19

Musiikkia klo 20, Mary Manner
Eteeristä folkmusiikkia maailman meriltä ja mantereilta, Ravintola-Pizzeria Ararat Kypärätie 24

Perjantaina 14.3.2014
Mediasatutunti, Leena Pyylampi
klo 9.00 ja klo 10.30
Esitys sopii alakoulu- sekä päiväkoti-ikäisille
Kypärämäen koulun pieni sali.
Taidenäyttelyn avajaiset klo 16
Taiteilija Yrjö Varjanne, Kotitalousoppilaitos,
Salokatu 20
Bingo-ilta klo 18, Saihotupa, Saihokatu 4

Kahakadun luistinradalla koko perheelle.
Martat myyvät mm. makkaraa ja mehua

Sunnuntaina 16.3.2014
Pilkkikisat klo 9–11 Köhniönjärvellä
Luvassa palkintoja. Vetäjänä: Eki Matikainen
Jäävesivaraus, omat onget mukaan
Kulttuuripäivien yhteyshenkilö on
asukasyhdistyksen pj. Suvi Runonen-Väinämö
p.040 5754842
Lisätiedot nettisivuiltamme www.omapaikka.com
Kulttuuripäivien tilaisuudet ovat maksuttomia.
Muutokset mahdollisia.

