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KESÄSTÄ SYKSYYN!

Lehden julkaisija: Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys 
Paino: Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Vaajakoski
Painos 2000 kpl, syyskuu 2014
Kannen kuva: Anna Sorko

Hieno, lämmin ja kuiva kesä on tätä kirjoitettaessa 
takanapäin. Köhniön ranta täyttyi useana päivänä  
uimareista ja auringon ottajista. Sinilevää ei tiettävästi 
näkynyt, mikä on hieno asia, koska muualla merissäm-
me ja järvissä sitä oli uimareiden kiusana. Alkukesästä 
tuli tietoomme rannan nuotiopaikkojen käytöstä vali-
tuksia ja jotkut ehdottivat niiden poistamista. Asukas-
yhdistys teki nuotiopaikat kymmenkunta vuotta sitten 
kaikkien iloksi. Sitä ennen rannalla oli monia ”yksityisiä” 
nuotiopaikkoja. Onneksi loppukesästä valitukset ovat 
vähentyneet ja toivomme, että nuotiopaikat pysyvät 
siistissä kunnossa edelleen eikä rannan eläviä puita tär-
vellä. Näin voimme nauttia makkaran paistosta ja tulen 
loimusta edelleen.

Rantajuhlat olivat jälleen kerran.  Kypärämäen Mar-
tat hoitivat taas tarjoilun hienosti vähäisestä sateesta 
huolimatta. Kiitos siitä Martoille. Yhteislaulun innok-
kaat laulajat ovat vähentyneet uhkaavasti, vaikka meillä 
oli paikalla hyvät hanuristit Kari Mäkinen ja Jouko 
Virtanen sekä yhteislaulun vetäjänä  asukasyhdistyk-
semme entinen puheenjohtaja, Sini Louhivuori. Uutena 
kilpailumuotona oli hiekkataideteoksen teko. Kilpai-
luun osallistui 7 teosta.  Voiton vei Pursiaisen perheen 
”Sammakko ja vielä kissakin”. Kalakilpailun voitti nuori 
neitokainen Eeva Savon peräti 150 cm pituisella kalajo-
nolla. Hienoa.

Loppukeväästä oli kirjastomme viimeinen aukiolopäivä, 
mikä on erittäin valitettava asia. Kohta eläkkeelle väisty-
vä kaupunginjohtaja Markku Andersson sai vihdoinkin 
lähikirjastojen lopettamisen meidän osalta viedyksi 
loppuun. Olikohan tämä viides kerta, kun Kypärämäen 
kirjastoa lakkautettiin. Kirjasto on erityisesti lapsille ja 
ikäihmisille tärkeä peruspalvelu, josta sivistyskaupun-
gissa pitäisi pitää kiinni.

Mielellään näkisimme asukasyhdistyksen toiminnassa 
ja tapahtumissa mukana myös Kortemäen asukkaita, 
jonne tämäkin lehti jaetaan. Kypärämäen-Köhniön-Kor-
temäen eli kolmen K:n yhdistys voisi olla painavampi 
kaupungin suuntaan.

Allekirjoittanut toimii tämän syksyn puheenjohtajana, 
koska Suvi Runonen-Väinämö on ansaitulla äitiyslomal-
la. Onnea perheenlisäyksestä.
Hyvää syksyä kaikille kyläläisille

 
Toivoo
Juha Saltevo,  vpj

Puheenjohtajalta

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

Marjo Lestinen Kangaskatu 22, 044 021 0313

Erkki Matikainen Saihokatu 4 as. 61, 040 583 7991

Jorma Naukkarinen Keskussairaalantie 39, 050 653 10

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

Hilkka Vänni Kalliokatu 16 as 7, 040 847 4584 
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Arjen sankarit – 
tarinoita elämän matkalta 

Kirjapainon ilmoitus tähän!

Arjen sankarit  -projekti on Jyväskylän kaupungin 
kulttuuripalveluiden hanke, joka on opetus- ja kulttuuri-
ministeriön rahoittama. Syksyn 2014 aikana jatkamme 
pilottia, jonka aloitimme Huhtasuon alueella keväällä. 
Elokuusta marraskuun loppuun kestävässä hankkees-
sa on mukana Kypärämäen päiväkodin Peipposten 
esikoululaiset ja Kypärämäen päiväkeskuksen ikäih-
misiä.  

Tavoitteena on kehittää osallistavia taiteellisen toimin-
nan tapoja, siirtää kulttuuriperintöä ja edistää vuorovai-
kutusta eri ikäpolvien välillä. 

Syksyn aikana luomme lasten ja ikääntyneiden arjen 
tarinoiden innoittamina esityksiä draaman, musiikin, 
animaation ja nukketeatterin keinoin. 

Hankkeen taiteilijat:

Ilona Lehtoranta, nukketeatteritaiteilija 

Markus Petsalo, näyttelijä ja muusikko 

Sisko Vähämäki, elokuva- ja mediakasvattaja

Lisätietoja: ilona.lehtoranta@jkl.fi

”Me ollaan sankareita elämän,
 ihan jokainen” 
(J.Karjalainen) 
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Autot ja polkupyörät 
kuntoon 
omalla alueella

Kypärämäki–Köhniö alueella toimii oma polkupyörä- ja 
autokorjaamo. Korjaamo sijaitsee osoitteessa Pajatie 3.
Korjaamoja ylläpitää Sovatek-säätiö, jolla on Pajatie 
3:n lisäksi eri toimialojen pajoja viidessä eri osoitteessa 
Jyväskylässä. Kauimmaisin Korpilahdella.

Autokorjaamo tarjoaa laajan huolto-, korjaus- ja ren-
gastyöpalvelun. OBD mittausten avulla pystymme 
määrittelemään suuren osan auton vioista ja tekemään 
sen perusteella tarvittavat korjaukset. Katsastushuollon 
yhteydessä teemme pakokaasupäästömittaukset ja 
annamme siitä todistuksen mukaan asiakkaalle.
Syksyisin ja keväisin korjaamolla voi teetättää renkaiden 
vaihto- ja tasapainotustyöt. 

Polkupyöräkorjaamo tarjoaa kokonaisvaltaisen polku-
pyörien puhdistus-, huolto-, korjaus- ja varaosapalve-
lun. 

Peruspalvelun lisäksi polkupyöräkorjaamo pyörittää 
tosi laajaa käytettyjen polkupyörien kierrätystoimintaa. 
Käytettyjä pyöriä kierrätykseen toimittavat pääasiassa 
yksityiset kuntalaiset sekä taloyhtiöiden varastojen sii-
vousten yhteydessä ylijäämiksi jääneitä pyöriä toimite-
taan runsaasti kierrätykseen. 
Sopimuspohjaisesti polkupyöräkorjaamo huoltaa ja 
korjaa Tikkakosken varuskunnan pyöriä.

Kaupungin kanssa on tehty sopimus jonka perusteella 
kaupungin alueen pyöräparkkeihin unohtuneita pyöriä 
siivotaan kaupungin toimesta 1-2 kertaa vuodessa. 

Kerätyt pyörät toimitetaan Sovatekin polkupyöräkor-
jaamolle jossa niitä varastoidaan aluksi 60 vuorokautta, 
jonka aikana mahdollinen omistaja voi lunastaa pyörän-
sä takaisin pientä säilytysmaksua vastaan. 60 vuoro-
kauden jälkeen pyörien hallinta siirtyy Sovatekille jolloin 
pyöriä aletaan huoltamaan ja korjaamaan ja saatta-
maan myyntiin edulliseen hintaan. 

Yhteystiedot

Sovatek-säätiö, Pajatie 3 
Autokorjaamo, puh. (014) 333 7060
Polkupyöräkorjaamo, puh. (014) 333 7066
www.sovatek.fi

Teatterimatka Tampereen Työväen Teatteriin 
lauantaina 15.11.2014

VIELÄ EHTII
TÄHTINÄYTTELIJÖIDEN KOMEDIA NAURAT-
TAA JA PUHUTTELEE

Vielä ehtii on raikas ja railakas komedia ystävättä-
ristä, jotka ottavat kaiken irti elämästä.
Ikää on jo 80, mutta paljon pitäisi vielä ehtiä; asua 
kollektiivissa, rakastua ja aloittaa uusi elämä. 

Ystävättäret ovat jo vuosia kokoontuneet viettä-
mään aikaa Mariannen keskustakotiin.  Naiset
pelaavat korttia ja puhuvat työstä, lapsista, yk-
sinäisyydestä, muistivaikeuksista ja iän tuomista 
vaivoista.

Hehän ovat aina jakaneet kaiken, jopa aviomiehen!

Kun pöytään istahtaa iäkäs herrasmies, peli ja elä-
mä saavat aivan uusia kierroksia.  Pakkaa sekoit-
taa vielä Marianne, joka päättää palkata avukseen 
monitoimi-Staffanin.  Monen elämä muuttuu.

Tämän komedian ikäihmiset ovat ihanan epäsovin-
naisia.  Kaikkea muuta kuin kilttejä ja hiljaisia.  Vielä 
sitä ehtii, tässäkin iässä, räväyttää!

Rooleissa: Eila Roine, Maria Aro, Liisa Roine, Jar-
no Hiilloskorpi, Matti Pussinen-Eloranta ja Kristiina 
Hakovirta.

Lähtö Saihotuvalta klo 10.00.  Matkan jäsen-
hinta on 50 eur.  Hintaan sisältyy linja-autokul-
jetus, teatterilippu ja  väliaikakahvitus.  Ilmoit-
tautumiset Arja Toivaselle puh. 050 3256475 
tai arja.toivanen@elisanet.fi.

Matkan voit maksaa Kypärämäen-Köhniön asu-
kasyhdistyksen tilille FI05 8000 1401 3072 94 tai 
käteisellä linja-autossa.  Ilmoittautumisesi jälkeen 
esteen sattuessa ilmoita asiasta, jotta varalla 
olijoilla on mahdollisuus päästä mukaan.  Linja-
autokyytiin voi tulla Erämiehenkadun ja Keskus-
sairaalantien pysäkeiltä, mutta tästäkin on syytä 
mainita ilmoittautumisen yhteydessä. 
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Olen Anu ja muutin Suomeen 15 vuotta sitten. Olen 
työskennellyt maalarina, opiskellut Tampereella sisus-
tussuunnittelijaksi ja suunnitellut mm. Jyväskylän Kaup-
pakatu 18 porraskäytävät sekä useita toimistohuoneis-
toja ko. talossa. Se on työtä, josta todella nautin. 
Eestissä äitini harrastaa puutarhan hoitoa, hän on 
voittanut puutarhalehden ” Kodu ja Aed” kaunein piha 
kilpailun. Myös Suomen puutarhalehdestä ”Viherpiha” 
on käyty tekemässä juttuja hänen pihastaan. Joten 
harrastus on verenperintö.

Olen haaveillut aina omasta puutarhasta, ja reilu vuosi 
sitten tuli mahdollisuus ostaa entinen Kypärämäen 
seurakunnantalo. Tästä puutarhan rakentaminen lähti 
pihassamme liikkeelle. Olen istuttanut puita, pensaita, 
erilaisia kukkia ja paljon ruusuja, niitä on jo 39. Tästä 
tulee juhlatalon nimi roosi, joka on viron kielinen muoto 
ruususta.

Pitkään mietittiin, miten voisi käyttää hienoa tilaa, jota 
talosta löytyy. Sieltä se ajatus lähti, avautui kaukainen 
haaveeni aloittaa pitopalvelu. Saliin mahtuu noin sata 
vierasta. Autan mielelläni myös kukkavihkojen ja kimp-
pujen sitomisessa ja kutsukorttien ym. piirtämisessä. 
 Valmistamme paljon erilaisia ruokia, niin suomalai-
sia kun myös eestiläisiä. Menusta löytyy keittomenu, 
salaattimenu, paistimenu ja ”ISTUVA”pöytä – valmiksi 
katettu pöytä, mistä puuttuu vain lämmin ruoka, jonka 
tarjoamme suoraan pöytään. Ja pääasia, kaikki val-
mistamme paikan päällä alusta loppuun, emme käytä 
puolivalmisteita emmekä eineksiä. Perunatkin omalta 
kasvimaalta, kurkut ja tomaatit kasvihuoneesta. 
 Myös leikkisä 12-vuotias vahtikoira Milla toivottaa 
vieraat tervetulleeksi! 
 
Tule tutustumaan! 
Loukkukatu 7

Teksti ja kuvat Anu Lehtonen-Kurvits

Juhlatalo ROOSI 
tarjoilee aitoa lähiruokaa

HAMMASLÄÄKÄRI

SIRKE SALTEVO
VÄINÖNKATU 30 (4. kerros)

P. (014) 3333 400
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”PIENTÄ PINTAREMONTTIA”

Rakennus- ja sisustuspalvelu DEKORA toteutti 
Metsäkadulla sijaitsevaan puutaloon olohuoneen 
ja eteisaulan parkettilattian muutostyön uretaani-
pinnoitteella.

Nykyään maali- ja pinnoitemateriaalit ovat huimasti 
kehittyneet ja tämän myötä on tullut monenlaisia uusia 
mahdollisuuksia, mitä ei ennen ole ollut. On mahdollista 
esimerkiksi pinnoittaa betonilattia lakkaamalla, niin että 
materiaalin tuntu ja betonin pinta jää näkyviin tai laka-
tun parkettilattian maalaaminen ilman työlästä hiontaa. 
Metsäkadulla vanha, mutta hyväkuntoinen parkettilattia 
päätettiin päällystää ”maalatun lankkulattian” oloiseksi 
maalaamalla. 

Ensiksi lattia pyyhittiin huolellisesti Solmasterin maa-
linpesuaineella, joka tekee pohjasta hieman himmeän, 
näin maali tarttuu pohjaa paremmin. Riittävän kestä-
vyyden saavuttamiseksi lattiaan tehtiin kolme kerrosta, 
kaksi alinta kerrosta telaamalla ja viimeinen autenttisen 
ilmeen luomiseksi leveällä lattiapensselillä maalaten. 
Kaikki kerrokset maalattiin samaan suuntaan, etteivät 
parkettilattian pienet raot peittyneet kokonaan, näin 
saatiin vaikutelma ”lankkulattiasta”. 

Solmasterin UR 300 uretaanipinnoite on hajuton ja no-
peasti kuivuva, kun aamupäivällä lattian saa maalattua, 
voi jo iltapäivästä palata kotiin, lopullinen kuivuminen 
kestää 3-5 pv, jolloin on turvallista kalustaa huone.

Hilkka Vänni 
Sisustus- ja remonttisuunnittelija/ 
Rakennus- ja sisustuspalvelu DEKORA   
www.rakennusjasisustus.fi

”Ideahan lähti siitä, että olimme lopen kyllästyneitä 
siihen tammiparkettiin. Se ei alun alkaenkaan tuntunut 
omalta, mutta asian tarkempaan miettimiseen ei oltu 
aikaisemmin muiden remonttien alta joudettu kunnolla. 
Haaveena on aina ollut lauta / lankkulattia, mutta koko 
lattian vaihto tuntui liian työläältä vaihtoehdolta.  Nyt 
sitten kuultiin jostain, että parketin voisi myös maalata. 
Kysyimme asiaa tarkemmin RTV: ltä. Sieltä saatiin tosi 
asiantuntevaa palvelua ja päädyttiin kokeilemaan tätä 
lattiapäällystettä, joka olisi kuulemma kestävä, mutta 
matta perinteisen betoluxin sijaan.

Lopputulokseen olemme erittäin tyytyväisiä. Vaalea 
sävy ja mattapinta ovat juuri sellaiset, joista olimme 
haaveilleet. Lattia on ainakin toistaiseksi kestänyt hyvin 
käyttöä ja päällyste toimii kauniisti parketin saumojen 
mukaan. Lattia jopa näyttää vähän lankkulattialta;) ”

Metsäkatulaiset

Parkettilattia ennen maalaamista

Maalikerrokset 1 ja 2 telaten.

Valmis lattia, pinnoitteena Solmaster coating UR 300 uretaani-
pinnoite, sävy Tikkurilan x487/laasti.
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LUOTETTAVAA 

LAATUA 

LÄHELLÄSI 

AMMATTI‐ 

TAIDOLLA 

ALUSTA 

LOPPUUN. 

Toteutamme kaikki kodin 
remontit ja pienrakennus-
hankkeet ammattitaidolla.  

Pintaremontit, maalaus– ja tapetointityöt 

Keittiöremontit ja kalusteasennukset 

Kylpyhuoneet, saunat ja vesieristykset 

Erikoispinnoitteet ja ulkovuoraukset 

Sisustus‐, tila‐, ja remonttisuunnittelu 

Mittakalusteet, lauteet ja puusepäntyöt 

 

Rakennus– ja  

sisustuspalvelu DEKORA 
 

KYSY MAKSUTONTA ARVIOINTI-
KÄYNTIÄ ja hyödynnä kotitalous-
vähennysoikeutesi vielä tämän 
vuoden puolella. 

Kalliokatu 16 a 7, 40630 Jyväskylä                
gsm. 040 8474584                                               
hilkka.vanni@ rakennusjasisustus.fi             
www.rakennusjasisustus.fi                            

Taideapteekki tuo 
taideannoksia myös 
Kypärämäen alueelle

Taideapteekki on Jyväskylän kaupun-
gin kulttuuripalveluiden ja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden yhdessä tarjoama 
kulttuuriohjelma ikääntyneille, jossa 
tavoitteena on tarjota kulttuuri- ja taide-
elämyksiä ikääntyneiden tarpeiden 
ja toiveiden mukaan. Taideapteekin 
ohjelma sisältää päiväkeskuksissa ja 
pitkäaikaishoidon yksiköissä toteutetut 
esitykset ja työpajat sekä Pääkirjaston 
Minnansalissa kerran kuussa järjes-
tettävät Laulusta voimaa -tilaisuudet. 
Taideapteekin ohjelma on maksutonta ja 
kaikille avointa. 

Kypärämäen päiväkeskus 
Taideapteekin 
ohjelmasyksy 2014
Kypärämäen päiväkeskus, Salokatu 20, 
Jyväskylä

To 25.9. klo 12.30 Trubaduuri vierailee.

Tutut ikivihreät yhteislaulut valtaavat ta-
lon kun Niko Saloheimo saapuu pianoi-
neen päiväkeskuksen iloksi!

Ma 17.11. klo 12.30 Tanssillinen tuokio. 

Jyväskylän Tanssiopiston tanssiopettaja
Liike tuo virkistystä ja virikettä niin 
mielelle kuin kehollekin. Tanssituokion 
ohjaajana toimii Jyväskylän Tanssiopis-
ton vanhustyöhön erikoistunut tanssin-
opettaja. Työpajassa yleisö aktivoidaan 
liikkumaan esimerkiksi istuen. Voi myös 
vain istua ja katsoa mitä tapahtuu, syn-
tyykö liikettä ja iloa..

Ma 15.12. klo 12.30 Me käymme joulun 
viettohon -konsertti, Satu ja Arto Ran-
tanen.

Joululaulukonsertissa kuullaan perintei-
siä yksin- ja yhteislauluja, sekä jouluisia 
runoja vanhan ajan tyyliin.

Lisätiedot: 
Kulttuurituottaja Pauliina Lapio
Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut
014 266 4045
pauliina.lapio@jkl.fi

Petrin, Maurin, Konstan, Sakun ja Toivon ”Pieni Kaupunki”.
Kuvat Juha Saltevo.

Kalakilpailun voittaja Eeva Savon keskellä, vasemmalla lasten 
tikkakisan  toinen Veeti Saltevo ja muita palkinnon saajia.

Rantajuhlissa kuvattua
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Kirjaston jäähyväisiltaa vietettiin huhtikuisena tiistaina 
sankoin joukoin ja runsaalla ohjelmalla juhlistettuna. 
Yleensä kirjastossa ollaan hiljaa — hävettää jos ei muis-
ta laittaa puhelinta äänettömälle. Viimeisenä iltana 15.4 
sen sijaan desibelit ja tunnelma olivat katossa, puhelin-
ta tuskin olisi edes kuullut!

Iltaa juhlistettiin muun muassa Aaro Vuotilan kirjasto-
aiheisilla lauluilla, jotka ovat syntyneet  joutsalaisten 
eskareiden ideoista. Voutilan lastenlaulut veivät kuulijat 
mukavalle lukuretkelle kirjastoon, jossa on muun muas-
sa hirviöitä, kultakaivoksia ja kaivosautoja. Voutilaisen 
jälkeen esiintyivät Kolmekuutoset Ágnes Lak Losoncin 
johdolla. Viimeistä asiakasiltaa oli juhlistamassa myös 
Marttojen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Kypä-
rämäen asukasyhdistyksen edustajia sekä kyläläisiä 
sankoin joukoin. 

Juhlatunnelma oli illan aikana huipussaan, vaikka 
haikeutta ja harmia oman lähikirjaston lopettaminen 
aiheuttikin. Kirjaston merkityksestä kertoo paljon se, 
että viimeisen illan aikana jopa 170 kyläläistä kävi jättä-
mässä jäähyväiset ja kenties tekemässä vielä viimeiset 
lainaukset. 

Koko illan ajan oli tarjolla opastusta lainojen uusintaan 
ja varauksien tekoon verkkokirjaston kautta.  Lapsille oli 
järjestetty piirustuskilpailu ”Lapsen oikeudet” ja lapsille 

myös jaettiin ilmapalloja. Lisäksi pääsimme nauttimaan 
Marttojen tarjoamista herkkupöydän antimista. 

Asukasyhdistys kiitti kirjastotätiämme Hannele Nie-
melää koko kylän puolesta. Lämpimät kiitokset vielä 
kerran Hannele! Suurkiitos kuuluu myös kaikille va-
paaehtoisille, jotka auttoivat pidentämään kirjaston 
aukioloaikoja loppuaikoina! Haikein mielin suljimme illan 
päätteeksi kirjaston oven viimeistä kertaa. 

Nykyään meitä palvelee kaksi kertaa viikossa kirjas-
toauto Wivi, jonka pysähdyspaikkoina toimii Siwan 
vastapäinen pysäkki (Kypärätie 37). Kirjastoauto 
pysähtyy myös Kypärämäen koululla (Erämiehenkatu 
12). Kypärämäen koulun oppilailla on ollut käytössä jo 
ennen kirjaston lahjoittamia kirjoja pieni oppilaskirjasto 
ja sen lisäksi oppilaiden käytössä on luokissa olevia niin 
sanottuja luokkakirjastoja. 

Koululuokat käyttävät myös Kortepohjan kirjastoa, joka 
toimii ainakin toistaiseksi Köhniö-Kypärämäen asukkai-
den lähikirjastona. Toivottavasti alakoululaiset löytävät 
lukemisen ilon ja käyttävät kirjaston palveluita ahkerasti 
vaikka omaa kirjastoa ei enää ole. Lukemisen iloa myös 
isommille!

Teksti ja kuvat Heli Ratia

Kirjasto lähti - Mitä jäi? 

Asukasyhdistys kiitti koko kylän puolesta kirjastotätiämme, kirjastonhoitaja Hannele Niemelää.
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Kirjastoauto Wivin aikataulut:

Siwaa vastapäätä:
Tiistaisin klo 17.00-17.30
Torstaisin klo 15.55-16.20

Kypärämäen koulu:
Torstaisin klo 10.30-11.20 ja klo 11.45-
12.30

Lisätietoja:
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto
Puh. 014 266 4158 (auto), 
Puh. 014 266 4159 (työtila)
Sähköposti: Kirjastoauto.Wivi@jkl.fi

Jos apteekin maksuttomat asiakasparkkipaikat
ovat täynnä, pysäköi auto vaivattomasti

terveysaseman maksulliselle pysäköintialueelle 
- tarjoamme tunnin ilmaisen pysäköinnin!*

*Edun saat parkkilippua näyttämällä,
kun apteekkioston arvo vähintään 15 euroa

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.CD:t ja ATK-laitteet.
Myydään uudet ja

kunnostetut laitteet. 

Jäähyväisillan ohjelmassa 
oli piirustuskilpailu lapsille ja 
Aaro Vuotilan kirjastoaiheisia 
lauluja.

Jäähyväisillan pienin asiakas Veera 
Kettunen Hannele-mummon sylissä.

Kolmekuutoset esiintyivät Ágnes Lak Losoncin johdolla.
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Muutos on arkea koulussakin

 

          

• kestovaipat 

• kantoliinat 

• odotusajan tuotteet 

• imetysliivit, -paidat ja -tyynyt 

• lastenvaatteet 

• Teutonia vaunut ja lisävarusteet 

Erämiehenkatu 17, 40630 Jyväskylä, ma-pe 10-17, to 
10-19, la 10-14 

verkkokauppa ja nettisivut www.vauvauva.fi 

Elokuussa Kypärämäen koulu pelmahti taas täyteen 
touhuun parissa päivässä. Tiukoille meni kesän aikana 
tehdyn tiivistysremontin valmistumisen kanssa, mut-
ta lopulta kaikki oli valmista, kun opettajat ja oppilaat 
tulivat työtään aloittamaan. Tiivistyshomma jatkuu 
pienimuotoisempana koulun toiminnan lomassa.  Op-
pilaita on yhteensä 320. Sekä eka- että tokaluokat ovat 
käytännössä täynnä eli oppilaita on 25 luokkaa kohti. 
Vanha rehtori Timo Knuuttila palasi takaisin koulun 
ohjaimiin noin 1,5 vuoden hallintotyörupeaman jälkeen. 
Meri Lumela palasi omalle virkapaikalleen Halssilan 
koulun rehtoriksi.

Elokuussa tuli käyttöön uusia menettelyjä koulujen 
työrauhan ylläpitämiseksi. Jälki-istunnon lisäksi tuli 
käyttöön kasvatuskeskustelu. Myös oikeus siivouttaa 
oppilaalla aiheuttamansa sotku ja toiminnallisuus jälki-
istuntoon ovat nyt selkeästi kirjattu. Oppilaan tavaroi-
den tutkimiselle ja poisottamiselle tuli selkeät ohjeet. 
Näitä kaikkia käytetään koulun arjessa aika harvoin 
verrattuna esimerkiksi perinteiseen laiskanläksyyn eli 
tekemättömien tehtävien teettämiseen koulun jälkeen.

Suuri pettymys oli viime keväänä, kun selvisi, että 
uutta musiikkiluokkaa ei vähäisen pyrkijämäärän vuoksi 
perustettu kolmannelle luokalle. Kovin hyvältä ei vaikuta 
musiikkiluokkasiassa jatkokaan. Syksyllä 2016 voimaan 
tuleva tuntijako, joka määrää kuinka paljon mitäkin 
ainetta on milläkin luokalla opetettava, näyttää aiheutta-
van sen että musiikkiluokkatoimintaa ei voida jatkossa 
alakoulussa järjestää. Käytännön vaikeus tulee siinä, 
että musiikkiluokan musiikin tuntien määrä rajoittuisi 
2–3 tuntiin viikossa, kun nykyään kaikilla alakoulun mu-
siikkiluokilla on neljä tuntia musiikkia viikossa. Tietysti, 
jos kaupunki laittaisi puuttuvat tunnit lisää, niin homma 
hoituisi, mutta kun vallitsevassa taloustilanteessa ollaan 
muutoinkin laskemassa kaikkien oppilaiden tuntimääriä 
nykyisestä. Yläkouluissa tuntijako ei tuo tällaisia esteitä 
musiikkiluokkatoiminnan jatkamiseksi. Mikäli mitään 
yllättävää ei tapahdu, niin ensi keväänä ei edes yritetä 
perustaa uutta musiikkiluokkaa kolmannelle luokalle.

Aluerehtorina toimiessani viime lukuvuonna olin teke-
mässä myös kouluverkkoselvitystä aina vuoteen 2025 
asti. Siellä Kypärämäen koulun kohdalla on vakaa 
oppilasmäärä omalta alueelta. JOS ja kun näyttäisi 
että musiikkiluokkatoiminta hiipuu, niin kouluumme 
jää jonkin verran tilaa. Kaavailuina oli tutkia, voidaanko 
Vesangan koulun laajennus välttää ohjaamalla oppilaita 
Ruokkeentieltä Vesangan päästä Kypärämäkeen ja/
tai ohjata Kuohun alueen 5–6 -luokkalaiset Kypärämä-
en kouluun Vesangan laajennuksen sijasta. Vesangan 
koulun pihassa on nyt toista vuotta viipalekoulu, jonka 
on tarkoitus olla vielä kolme seuraavaakin lukuvuotta 
siellä käytössä. Tänä aikana selvitellään nuo edellä mai-
nitut asiat. Näitä asioita pohtiville on hyvä kertoa, että 
tarkoitus on rakentaa Ruokkeentien ja Laajavuorentien 
risteyksen alueelle uusi Savulahden koulu 1–4 -luokille 

vuoden 2020 tienoilla, jolloin myös Saarenmaan koulu 
on tarkoitus lakkauttaa.

Kirjaston menetys on myös konkretisoitunut koulul-
la siten, että nyt ollaan kirjastoauton varassa, mutta 
opetuksen kannalta kaikki tarvittava löytyy toki kirjasto-
autostakin, joka käy aina torstaisin kouluaikaan koulun 
kupeessa.

Vaikka yllä olevasta voisi päätellä että kaikki on huonos-
ti, niin sitä ei täällä arjen koulutyössä huomaa. Erittäin 
tärkeää on, että koulumme luokkakoot ovat vielä, kiitos 
valtion POP-rahoituksenkin, siedettävän kokoisia. Myös 
kerhotoiminta on turvattu ainakin täksi lukuvuodeksi. 
Jatkon epävarmuutta selittää kaupungin tiukan talousti-
lanteen lisäksi se, että tuleva vuosi 2015 on eduskunta-
vaalivuosi. Jota täällä koulullakaan ei vielä huomaa kuin 
vanhahko byrokraattirehtori ;-).

Hyvää kouluvuotta kaikille

Timo Knuuttila
rehtori

Asukasyhdistyksen stipendin sai viime keväänä 
nykyään Kilpisen koulun 7. luokalla opiskeleva Doe 
Meh, jota kutsutaan Domeksi. Asukasyhdistyksen 
stipendille ei kirjata erikseen perusteluita vaan se 
osoitetaan kulloisestakin kuudennesta vuosiluokas-
ta opettajakunnan mielestä sopivimmalle oppilaalle. 
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Syksyn tarjouksena 
1. ripset huollon hinnalla

PPP   ekkaekkaekka   

Puranen Tmi.Puranen Tmi.Puranen Tmi.   

Koulutettu hierojaKoulutettu hierojaKoulutettu hieroja   
Kypärätie 4, 40630 Jkl.  pekka.puranen@suomi24.fi  
gsm. 040-8388807           www.hierontapuranen.webs.com  
hinnasto; 30min —29e, 45min —39e, 60min —45e, 90min —60e   
      Kysy myös edullisia sarjakortteja. 

Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat! 
Ensimmäisellä käynnillä 9e alennus.  

Hei, olen Pekka Puranen, 36 -vuotias Jyväskyläläinen, 
kotoisin Rautalammilta. Valmistuin yksityisestä Jyväsky-
län hierojakoulusta toukokuun lopulla 2014. 

Aiemmin olen työskennellyt konepuolen teknikkona ja 
insinöörinä erinäisissä tehtävissä kymmenisen vuotta.  
Olen aina ollut kiinnostunut urheilusta sekä ihmisen 
fyysisestä ja psyykkisestäkin hyvinvoinnista, joten alan 
vaihto tuntui mielekkäältä. 

Harrastan urheilua monessa muodossa, kehon fyysi-
nen hyvä kunto on tärkeä työkalu hierojana toimiessa. 
Muita harrastuksia on rakentaminen, remontointi, 
moottoripyöräily ja vanhojen autojen kunnostaminen 
sekä yleensä tekniikan parissa puuhaileminen. 
 
Lähtökohtana itsellä on, että kehon (ja sitä kautta 
mielenkin) kunnossapito heijastuu jokapäiväiseen 
tekemiseen positiivisella tavalla ja antaa näin samalla 
voimavaroja jaksamiseen ja hyvään oloon. Säännöllinen 
kuntoilu, venyttely ja hieronta edesauttavat em. asioi-
den ylläpitämiseen. 

Hierojan pitää tuntea oman ammattinsa perusasiat hy-
vin ja sitä kautta aistia asiakkaan tarpeet. Kun haastat-
telulla, erinäisillä testeillä ja sormenpäillä tunnustelemal-
la pystyy analysoimaan ns. vikakohdat, ollaan oikealla 
tiellä. Loppu on pitkälti itse hieronnasta kiinni, tärkeää 
on myös asiakkaan oma panostus kehonsa kunnon 
ylläpitämiseen. 

Hieroja Antti Koivurannan 
tiloissa
aloitti kesällä 2014
uusi yrittäjä Pekka Puranen

 
Koulutettuna hierojana minulla on laaja-alainen ammat-
titaito, teen perinteistä hierontaa, urheilu- ja nivelkäsit-
telypuolta sekä jäsenkorjausta. 
 
Tervetuloa kokeilemaan! Jos et ole tyytyväinen, saat 
rahasi takaisin;)

Pekka Puranen
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Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis esiintyi MLL:n Köhniö-
Kypärämäki paikallisyhdistyksen perhekahvilassa 
22.8.2014. Aluksi pientä väkeä vähän jännitti. ”Kun se 
Loiskis soittaa niin lähellä.” Mutta keikan jälkeen olivat 
kaikki katsojat sitä mieltä, että olipa hyvä! ”Paras laulu 
oli se leipurilaulu.” ”Minä tiesin melkein kaikki biisit!”

Vanhat tutut lastenlaulut yhdistivät leikeillään vauvasta 
ja taaperosta mummiin ja vaariin. Sammakot ja ava-
ruusraketit soivat monen akustisen soittimen säestyk-
sellä Loiskiksen setien, Pekka Nättisen, Tomi Nurmen 
ja Jarmo Kivelän, taitavissa käsissä. Vajaa puolituntinen 
musiikkiretki oli täynnä värikkäitä sovituksia ja hauskoja 
välispiikkejä. Yllätyssoittimelle, unkarilaiselle säkkipillille-
kin, löytyi nimi.

Helmet-Kahvilan syyskausi lähti mahtavasti käyntiin. 
Aurinko paistoi kellarikerroksen ikkunoista. Tunnelma oli 
välitön. Kahvittelun ja mehuttelun aikaan tupa oli pori-
naa pullollaan. Perhekahvilallemme on selvästi tarvetta. 
Kuutisenkymmentä iloista uutta ja vanhaa tuttua oli 
saapunut paikalle. Järjestelyt hoituivat yhdessä touhu-
ten ja kaikki näyttivät viihtyvän.

Aktiivinen perhekahvila

Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n perhekahvila avasi 
taas ovensa Kypärämäessä maaliskuun alussa 2014. 
Kevään avajaisissa esiintyi teatteriryhmä Pikkirii. Va-
paaehtoisvoimin pyörivässä kahvilassa nähtiin kevään 
mittaan monta mielenkiintoista vierasta ja puuhakasta 
perjantaiaamua. Teemat vaihtelivat Kodály Musiikkikou-
lun muskarista mediakasvatukseen, luomuliikuntaan ja 
parisuhdevinkkeihin. 

Tulevalla kaudella on luvassa muun muassa kantoliinai-
lua, satutuokiota ja nukketeatteria. Yhteistyötä tehdään 
paikallisesti ainakin Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen 
ja Kypärämäen päiväkeskuksen kanssa.

MLL kylällämme

Paikallisyhdistys järjestää moninaista toimintaa. Äitien 
illoissa on saunottu ja kuultu ammattijärjestäjän vink-
kejä kodin toimivuuteen. Kevät ilo -keräyksellä haluttiin 
auttaa Kypärämäen alakoulun oppilaita saamaa uusia 
urheiluvälineitä. Marraskuussa alkaa Hyvä joulumieli 
-keräys, jonka tuotto käytetään kotimaan vähävaraisille 
lapsiperheille jaettaviin lahjakortteihin. 
Olisiko sinulla ideoita kuinka lisätä lasten, nuorten ja 
vanhempien hyvinvointia kylällämme? Tule mukaan 
osallistumaan ja kehittämään toimintaamme yhdessä. 
MLL:n Köhniö-Kypärämäki paikallisyhdistys toivottaa 
kaikille iloista syksyä.

Teksti ja kuvat: Anna Sorko

Loiskis Helmet-Kahvilan syyskauden 
avajaisissa

• Kahvittelua, leikittelyä ja vertaisseu-
raa, perheitä kiinnostavia teemoja ja 
tekemistä

• Lapsille, vanhemmille, isovanhem-
mille, kummeille, odottajille ja kaikille 
lapsille tärkeille ihmisille

• Perjantaisin klo 9:30–11:30 (22.8. – 
12.12.2014)

• Keihäsmiehenkatu 4 C:n kerhohuo-
neessa

• Tarjoilut 1,50 euroa/perhe.

• Ks. web-sivu MLL Köhniö-Kypärä-
mäki ja Facebook-sivu MLL Köhniö-
Kypärämäki

Loiskiksen Jarmo, Tomi ja Pekka.
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UUSILLE ASIAKKAILLE HIERONTA

30 MIN / 15 €
etu voimassa 15.10.2014 asti ja koskee uusia asiakkaita.

leikkaa tämä mainos mukaasi ja tule hierontaan.

(yksi tarjoushinta / henkilö)

killerin liikuntakeskus, sykeraitti 7
ajanvaraus arkisin klo 9-17

enni kinnunen puh. 0400-726129

URHEILUHIERONTAA

KLASSISTA HIERONTAA

Alissa

Pekka

Yleisöä

Hei, Asukasyhdistyksen hallitukseen 
lähdin mukaan keväällä –14, lisäksi olen 
ollut jo useamman vuoden Kypärämäen 
työväenyhdistyksen hallituksessa ja par-
haiten minut tapaa koulun liikuntasalissa 
vaalien aikaan vaalilautakunnan tehtäviä 
hoitamassa.

Muutin Köhniölle kymmenisen vuotta 
sitten, kun pitkäaikainen unelmani rin-
tamamiestalosta toteutui. Talo oli lähes 
alkuperäisessä kunnossa ja remontoin-
tiin käytettiin paljon aikaa ja energiaa. 
Minulle oli tärkeää, että talon ”hengittä-
vyys” säilyy ja muutoinkin sisustus- ja 
remontointiratkaisut ovat talon hengen 
mukaisia sekä nykyaikaan päivitettyjä.

Nykyään on jo tietämystä siitä, miten 

Hilkka Vänni, asukasyhdistyksen hallituksen uusi jäsen
huono rakentaminen ja remontointirat-
kaisut voivat aiheuttaa ongelmia, jotka 
sairastuttavat, aiheuttavat surua ja 
murhetta ja johtavat pahimmillaan jopa 
omaisuuden menetykseen. Alueellam-
me on paljon vanhoja puutaloja, joiden 
remontointi on tehtävä huolella, jotta 
niiden arvo säilyy.

Olen ammatiltani sisustus- ja remontti-
suunnittelija, pääasiallisen palkkatyöhis-
toriani olen toiminut erilaisissa aikuisten 
kädentaitojen- ja suunnittelun opettajan 
tehtävissä. Oman talon remontointipro-
jekti vei mukanaan. Päivitin ammattitai-
toani opiskelemalla vuoden rakennus-
insinööriopintoja, jonka jälkeen siirryin 
Karelia Ammattikorkeakouluun opiske-
lemaan sisustusarkkitehdiksi. Nykyään 

minulla on oma yritys, joka palvelee 
asiakkaita ”Avaimet käteen” periaatteella 
kaikissa kodin pienrakennus- ja remon-
tointihankkeissa.

Elämä ei aina mene niin kuin sen on 
jossain vaiheessa ajatellut, niinpä 
jouduimmekin luopumaan rakkaasta 
talostamme, kun tiet veivät eriteille. Nyt 
asun avopuolisoni Jukan kanssa vuok-
ralla Kalliokadulla, mutta haaveissa on 
edelleenkin oma rintamamiestalo. 

Luonto on asuinalueellamme lähellä, 
pidetään paikat kunnossa, niin että 
voimme nauttia kaikki puhtaasta ja tur-
vallisesta ulkoilusta, ihmiset ja eläimet.

Hilkka Vänni
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Köhniötriathlon 2014

www.killerinli ikunta.fi 050-5455374

tarjoamme kypärämäki-köhniö lehden lukijoille
3 päivän liikuntapassin.

liiku veloituksetta ryhmäliikunta- tunneilla ja
kuntosalilla 3 päivän ajan!

leikkaa tämä mainos mukaasi ja tule killerin
liikuntakeskukseen, aktivoimme liikuntapassin käyttöösi

ja pääset liikkumaan iloiseen joukkoomme!

etu voimassa 30.9.2014 asti ja koskee uusia asiakkaita.

yksi liikuntapassi / henkilö / 3 peräkkäisen päivän ajan.

liiku

päivää
ilmaiseksi!

3

4 kk € / kk29
kuntosalia, sulkapalloa, salibandya

uudet 12kk asiakkuudet
tanssi- ja ryhmäliikuntaa, joogaa

Ensimmäinen Köhniö-triathlon 
kisattiin 28.6.2014 upeassa 
kesäsäässä ja tunnelmassa. 
Tapahtumassa oli mahdollisuus 
tutustua ja kokeilla triathlonia 
sekä myös kokeilla omia 
rajojaan. Toki sai haastaa myös 
kilpakumppaneita halutessaan. 

Tapahtuma oli myös avoin 
kaikenikäisille liikkujille. Paikalle 
oli hakeutunut useita kymmeniä 
halukkaita ja rohkeita kisaajia, 
junioreita oli ilahduttavan paljon.
Matkat kisassa osuivat kohdal-
leen ja näin saatiin liikunnan ilos-
ta nauttia hymyssäsuin. Triathlon 
lajina antaakin mahdollisuuden 
harrastaa liikuntaa rennosti kun-
toillen tai tosissaan kilpaillen.

Köhniönjärvi ympäristöineen on 
suurenmoinen alue tällaiselle 
tapahtumalle. Alueen asukasyh-
distys mahdollisti omalla pa-
noksellaan järjestää kilpailu, ISO 
kiitos siitä!

Järjestelyt onnistuivat todella 
hyvin ja turvallisesti.

Stamina Triathlon Club kiittää 
kaikkia tapahtumaan osallistunei-
ta toimitsijoita ja kilpailijoita. Ensi 
kesänä saa Köhniöllä kokeilla 
triathlonia taas uudestaan, toivo-
tamme kaikille myös liikunnallista 
syys- ja talvikautta!

Teksti ja kuvat Jaana Ojala
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Kypärämäen keväällä tyhjäksi jääneet kirjastotilat ovat 
saaneet uudet asukkaat. Heinäkuun lopussa tiloihin 
muutti Jyväskylän kaupungin kotihoidon Kypärämäki- 
Kuohu alueen henkilökunta.

Kotihoidon tiimissä työskentelee kolme sairaanhoitajaa, 
23 lähi- tai kodinhoitajaa sekä henkilöstön lähiesimiehe-
nä toimiva palvelupäällikkö. Kypärämäen kotihoidossa 
työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
- Tilat toimivat toimisto- ja taukotiloina. Itse hoitotyö 
tapahtuu asiakkaiden kotona, kuvaa Tea Tuhkalainen 
tilojen nykyistä käyttöä. 

Kotihoidossa ollaan tyytyväisiä entisen kirjaston tiloihin. 
Tilat ovat sen verran suuret, että ennen erillään olleet 
Kypärämäen ja Salokadun tiimit on saatu saman katon 
alle.

-Kotihoito tukee ikääntyneen väestön kotona asumis-
ta. Kotihoidon palvelut on tarkoitettu niille ikäihmisille 
ja pitkäaikaissairaille, jotka eivät selviydy kodissaan 
ilman hoitoa ja huolenpitoa, kertoo palvelupäällikkö Tea 
Tuhkalainen.

Uudet asiakkaat ottavat yhteyttä OIVA-keskukseen ja 
kotihoidon palvelujen piirissä jo olevat asiakkaat voivat 
olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon päällikköön.
-Yhteyttä voi ottaa asiakkaan ja omaisten lisäksi vaikka 
naapuri, jos on huolestunut läheisensä kotona selviyty-
misestä, painottaa Tea Tuhkalainen.
Kotihoidon tarpeen arviointi tapahtuu yhteistyössä asi-
akkaan, omaisten ja palveluohjaajan kanssa.  

Sanna Lahdenperä
viestintävastaava
Jyväskylän kaupunki, Vanhus- ja vammaispalvelut 
OIVA-keskus
puhelin 014 266 3858

Kotihoito on muuttanut 
Kypärämäen entiseen 
pienkirjastoon

Kuvassa aulatila, jossa kokoonnutaan palavereihin ja lounaalle. 
Lähihoitaja Mari Ojala tarkistaa diabetes-välineitä.

Köhniön rantajuhlien hiekkakilpailun 
tuotoksia arvioivat Arja Mönkkönen ja 
Arja Toivanen:

1. palkinto, Pursiaisen perhe (Marja, Minea ja Matias), 
teoksella  “Sammakko ja  vielä kissakin ”
2. palkinto, Aada Ruth ja Vilho Roiha, teoksella “Roo-
man Imperium”, historia tuntemusta tältä kaksikolta 
löytyi perusteluksi
3. palkinto, Hirvasten perheen  pojat Neo ja Miiro, 
“Leijonakuninkaan linna” 
4. Moona Raitanen teoksellaan “Lintu”
5. Joukkkue ”Pojat”, Petri, mauri, Konsta, Saku ja 
Toivo, teoksellaan “Pieni kaupunki”
6. Kolun perhe ja Riku- poika teoksella “Linna”
7. Veijo Aro ja Heli Ratia teoksella “Käpylinna”
 
Tikkakisan tulokset:

 Lapset:
 1. Sylvi Halonen    20
 2. Veeti Saltevo    19
 3. Aada Ruuth      16
 4. Vilho Roiha       13
 5. Veijo Aro           10
 6. Nuutti Saltevo     5
 
Aikuiset:
 1. Mika Saltevo      29
 2. Marko Ratia       25
 3. Juha Saltevo      24
 4. Olli Hirvanen      17
 
Kalakilpailun tulokset:
 
1.Eeva Savon 150 cm kaloja
2.Pirkko Laaksonen 50 cm
3.Veijo Aro 47 cm
4.Raimo Laaksonen 25 cm
5.Kuuno Raitanen 20 cm
6. Hilla Saltevo 12 cm
7. Nuutti Saltevo 10 cm
8. Voitto Saltevo 0 cm (yksi nykäisy)

:”Leijonakuninkaan linna” , 3.sija , tekijät kuvassa vasemmalla 
Neo ja Miiro Hirvanen (JS). Lisää kuvia s. 7.



LÄNSIVÄYLÄN HERKKUJA
ARKEEN JA JUHLAAN!

- Aina raikas hedelmä- ja 
vihannesosastomme tarjoaa
tuoretta syksyn satoa.

-Tuoreet lihat ja kalat 
palvelustamme ruokavinkkien
kera.

Leena Pyylampi ja Omenadikonserttien tunnuk-
set: kauniit syysomenat

Irkkukonsertin tunnelmia Loukkukadulla. 
Viulussa vasemmalla Sanna Helen, kes-
kellä talon emäntä Sari Haapasalo (laulu 
+ Bodheat-rumpu), oikealla kitarassa 
Timo Östman.

Sunnuntaina 7.9 Kypärämäkeläiset saivat nauttia syksyisestä auringosta, 
omenista ja kolmen kotikonsertin sarjasta. Loukkukadulla kuulimme irkku-
musaa, Metsäkadulla Mary Mannerin esittämää eteeristä musiikkia ulko-
terassilla ja Kangaskadulla Leena Pyylammen luona hänen omia lauluja 
tavallisesta arjesta ja vähän juhlastakin. Tapahtuma oli hieno, ja toivomme 
sille jatkoja. Kiitokset kaikille esiintyjille ja kotinsa avanneille. 
Teksti ja kuvat Juha Saltevo

Ylhäällä oik.: Metsäkadun pihakonsertin run-
sasta yleisöä kuuntelemassa Mary Manne-
ria. Huilistina talon emäntä asukasyhdistyk-
sen puheenjohtaja Suvi Runonen-Väinämö.

Yllä: Mary Mannerin laulujen synnyttäjä 
Minna Myllymäki.

Lipun ja omenamehun myyntiä Metsäkadun 
konserttiin tulijoille.. Vasemmalla Talon isäntä Ville 
Väinämö, pöydän ääressä Onni Väinämö.


