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PARASTA TALVEA!
Asukasyhdistyksen
terveiset!
Tervetuloa lukemaan vuoden 2015 ensimmäistä
asukaslehteä!
Kevättä kohti mennään ja myös asukasyhdistyksellä
on kevään toiminta käynnistynyt. Uudet tuulet ovat
aina tervetulleita, joten hyppää rohkeasti joukkoon
mukaan!
Asukasyhdistyksen kevääseen kuuluvat olennaisena
osana kulttuuripäivät, joiden ohjelma löytyy lehdestä.
Kulttuuripäivät järjestetään jo 18. kerran. Tervetuloa
sankoin joukoin kaikkiin tapahtumiin!
Vuosikokous järjestetään kulttuuripäivien yhteydessä 5.3. klo 18 Saihotuvalla. Toivon, että saisimme
uutta ja tuoretta näkemystä hallitukseen ja toimintaan
uusien jäsenten myötä. Jokaisen asukkaan pienikin
panos alueen hyväksi on tarpeen! Varsinkin Kortemäkeläisiä olisi mukava saada myös hallitustoimintaan!
Kiitos jälleen kerran yhteistyöstä alueemme yrittäjille,
jotka ovat tukeneet mainosten avulla lehteä ja näin
mahdollistaneet sen ilmestymisen. Muistammehan
kaikki käyttää oman kylän palveluja aina kun se on
mahdollista.

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

Muistithan?
Asukasyhdistyksen jäsenmaksu 2015
10 €/ talous ja 5 € /opiskelijatalous
Jäsenmaksun voi maksaa
suoraan yhdistyksen tilille:
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry
FI05 8000 1401 3072 94

Aurinkoista kevättä toivotellen,
Suvi Runonen-Väinämö
Puheenjohtaja
Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys

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

Lehden julkaisija: Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys
Paino: Kirjapaino ÄSSÄ Oy, Vaajakoski
Painos 2000 kpl, helmikuu 2015
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Vuoden 2014 teatterimatka Tampereelle
Tällä kertaa asukasyhdistyksen teatteriretki suuntautui
Tampereelle Työväen Teatteriin. Mukana olleille näytelmä VIELÄ EHTII oli hieno kokemus. Ainakin näin
vanhenemisen kynnyksellä oleva katselija havaitsi niin
paljon henkilöissä ja puheissa tuttuja piirteitä, että aivan
hirvitti. Samalle se kuitenkin näytti, että ikäihmisetkin
vielä ehtii nauttimaan elämästä ja kokemaan uusia
seikkailuja.
Näytelmän tapahtumat sijoittuivat suureen keskikaupungilla sijaitsevaan asuntoon, jossa aivokirurgin leski
Marianne (Eila Roine) asui. Siellä ystäväpiiri kokoontui
puhumaan kuulumisista, maistamaan viiniä, mutta
ennen kaikkea pelaamaan bridgeä. Yhden pelaajan kuolema oli kuitenkin keskeyttänyt pelaamisen.
AnnLouise (Maria Aro) toi äskettäin leskeksi jääneen
serkkunsa Per`in (Jarno Hiilloskorpi), joka oli korva-,
nenä-, ja kurkkutautien lääkäri, mutta kaikkien harmiksi
ei osannut pelata bridgeä. Ikäneito Solveig (Liisa Roine)
ihastuu häneen pelitaidottomuudesta huolimatta ja
suunnittelee jo yhteistä etelänmatkaa, mutta Per ei ole
yhtä innostunut vaan koettaa vältellä sitä.
Roolihenkilöitä monipuolistaa monitoimi-Staffan, joka
alun alkaen tuli kaupungin vanhuspalvelun henkilönä
vaihtamaan eteisen lamppua, mutta lamppu unohtuu,
kun havaitaan Staffanin osaavan bridgeä. Tästä alkoi
Mariannen ja Staffanin ystävyys, joka syveni Mariannen jäätyä pyörän töytäisemäksi, jolloin jalka murtui ja
kipsattiin. Staffan joutui Kristinan (Kristiina Hakovirta) ja
ystävättärien kauhuksi lähes kotiavustajan rooliin.

Kristina on Mariannen tytär ja kiireinen virkanainen, joka
on huolissaan äidin maksamattomista laskuista. Hän
ehdottaa pienemmän ja halvemman asunnon hankkimista. Se ei sovi ollenkaan Mariannalle, mutta korkeat
asuinkustannukset pakottavat kuitenkin hänet ottamaan eronneen AnnLouisen ja yksin asuneen Solveigin vuokralaisiksi, ettei tarvitse muuttaa pienempään
asuntoon. Näin saatiin tärkeille peli-illoille jatkuvuus ja
hyvä tilava paikka.
Näytelmän sielu oli ”pikku-kakkosen täti” Eila Roine,
jonka roolisuoritus oli loistava. Yksin on hankala loistaa
pitkää näytelmää, joten tarvittiin hyvin näytelleet kaverit
ryydittämään tapahtumien kulkua. Näytelmä koostui
pienistä viiden-kymmenen minuutin kohtauksista, joiden lopuksi yleisö nauroi ja taputti.
Meillä kaikilla näytelmän nähneillä oli niin mukavaa, että
olisitpa sinäkin saanut olla mukana. Käykää katsomassa!
Järjestäjien kannalta harmillista oli osanottajien pieni
(27) määrä. Tilaa autossa ja lippuja olisi ollut. Vastaisen
varalle tiedoksi. Viidenkymmenen paikan varauksen
varmistusaika on pitkä, eikä yhdistyksellämme ole
varaa maksaa tyhjistä tuoleista, joten ilmoittautukaa
seuraavalla kerralla nopeasti.
Pentti Räisänen

Kirjapainon ilmoitus tähän!
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Teksti: Anna Sorko ja Meeri Jaatinen
Kuvat: Anna Sorko

MLL haluaa yhdistää lapsiperheitämme
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Köhniö-Kypärämäki
paikallisyhdistys toimii aktiivisesti alueellamme ja haluaa
olla mukana lapsiperheiden arjessa. Pyrimme yhdessä
alueen muiden toimijoiden kanssa kehittämään lasten
ja vanhempien hyvinvointia. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja uudet aktiivit ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.
MLL järjestää toimintaa, tapahtumia ja keräyksiä.
Viime syksynä perhekahvila kokoontui joka perjantai,
ja marraskuussa tempaisimme yhdessä koko perheen
kirpputoritapahtuman. Hyvä joulumieli –keräys toi kymmenen lahjakortin verran joulumieltä oman kylämme
vähävaraisille lapsiperheille.
Koko perheen tapahtuma
Marraskuussa järjestimme MLL:n lastenvaatekirppiksen ja -tapahtuman Juhlatalo Roosissa. Entinen
seurakuntatalo oli väkeä pullollaan. Useat sadat ihmiset
osallistuivat päivän aikana iloiseen meininkiin. Lasten
vaatteet ja tarvikkeet vaihtoivat vilkkaasti omistajaa.
Pihalla vieraita vastaanottivat paloauto miehistöineen
ja poliisiauto koirapartioineen. Sisällä lapsia viihdytti Hilarius Hiiri, ilmapallot ja arpajaiset sekä Roosin herkut.
”Tämähän oli suuri suksee,” kuului kävijöiden suusta ja
jatkoa toivottiin kovasti.
Vertaistukea äideille
Äitien pikkujouluillan aiheena oli antaa äideille voimaa
arkeen. Vieraamme Katja Salmijärvi Aitoelosta kertoi
tarvelähtöisestä vuorovaikutuksesta. Siinä perusidea
on oppia tunnistamaan omat ja toisten tarpeet
tunteidemme ja tulkintojemme takana. Oppeja voi
soveltaa vaikka kiperissä tilanteissa lasten kanssa.
Äitien iltoja on keväällä luvassa lisää.
Matalan kynnyksen perhekahvila
Perhekahvila jatkaa toimintaansa tuttuun tapaan.
Syksyllä aiheina olivat mm. lasten ensiapu ja vauvahieronta. Vieraita kävi paljon. Perhekahvilan väki kävi myös
vieraisilla lastenjuhlissa kotitalousoppilaitoksella sekä
pikkujouluja viettämässä Kypärämäen päiväkeskuksessa. Kevätkaudella luvassa on muun muassa tietoa
geokätköilystä, soppapäiviä ja mukavaa yhdessäoloa
esimerkiksi ulkoilun ja askartelun merkeissä.
Tulevia tempauksia
Paikallisyhdistys järjestää 15.2. klo 10 – 12 Köhniön
uimarannalla laskiaistapahtuman. Tarjolla on mehua

ja makkaraa. Ottakaa omat pulkat ja makkaratikut
mukaan ja tulkaa viettämään liukasta laskiaista. Tämän
vuoden Kevätilo-keräyksellä halutaan auttaa Kypärämäen alakoulun oppilaita saamaan uusia urheiluvälineitä.
Tule mukaan tapahtumiimme ja toimintaamme. Mietitään yhdessä, kuinka voimme olla iloksi ja tueksi toisillemme. MLL:n Köhniö-Kypärämäki paikallisyhdistys
toivottaa kaikille yhteisöllistä kevättä!

•

Kahvittelua, leikittelyä ja vertaisseuraa,
perheitä kiinnostavia teemoja ja tekemistä

•

Lapsille, vanhemmille, isovanhemmille,
kummeille, odottajille ja kaikille lapsille
tärkeille ihmisille

•

Perjantaisin klo 9:30–11:30

•

Keihäsmiehenkatu 4 C:n kerhohuoneessa

•

Tarjoilut 1,50/2 euroa/perhe.

•

Ks. web-sivu MLL Köhniö-Kypärämäki ja
Facebook-sivu MLL Köhniö-Kypärämäki
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Koko perheen lastenvaatekirppis ja -tapahtuma Juhlatalo Roosissa viime
marraskuussa.

   

Kuva: Mikael Hintze



Prinssin salaisuus

    
   

Esitykset Kypärämäen
koululla
lauantaina 6.3. klo 9.30
  
ja 10.30.
 
 

Miksi prinssi Olavi ei halua olla tavallinen prinssi? Miksi
prinsessa Helmi haluaa olla leipuri? Ja miksi ilkeä ja
laiska Menninkäinen haluaakin tehdä työtä?
Nukkien valmistus, näytelmän käsikirjoitus ja ohjaus
Päivi Karttunen. Lavastuksen valmistus Päivi Karttunen
ja Martti Karttunen.
paivi.karttunen@luukku.com, puh. 050 5308 996
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Kilpailukykyä
Kypärämäestä

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.

01/Tahto

02/Lupaus

03/Lunastus

Ta Lp Ln

KASVUMARKKINOINTI
-VALMENNUS Jyväskylässä
Tule mukaan seuraavaan
valmennusohjelmaan, joka alkaa

10.3.

Kasvumarkkinointitoimisto Aava &
Bang uskoo, että tulevaisuudessa
suomalaisten yritysten kilpailukyky
tulee perustumaan paremmalle markkinoinnille. Jyväskyläläisen yrityksen
visiona onkin tehdä Suomesta maailman paras markkinointikansa.
Keihäsmiehenkatu 2:ssa sijaitseva moderni
toimistorakennus kiinnittää ohikulkijan huomion omintakeisella muotoilullaan. Vanha
arkkitehtitoimisto on kokenut toimialanvaihdoksen, ja paikalla sijaitsee tänä päivänä
kasvumarkkinointitoimisto Aava & Bang,
jossa suomalaisten yritysten kasvua juonivat
päivittäin 16 kasvumarkkinoinnin parasta asiantuntijaa. Kymmenen vuotta sitten
viestintätoimisto Aavasta ja mainostoimisto
Bangista yhdistynyt ja myöhemmin myös
Jyväskyläläisen Tuotantokoplan kanssa fuusioitunut osakeyhtiö on toiminut paikallaan
vuodesta 2010.   
Kasvumarkkinointitoimistossa jokainen
päivä on erilainen, mutta aina toiminnan
kantavana ajatuksena on yrityksen vision
mukaisesti tehdä asiakkaista parempia
markkinoijia. Toimiston arki koostuu pääasiassa asiakasyritysten liiketoimintaa kasvattavien markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä kasvunhaluisten
yritysten markkinointivalmennuksista.
Kasvumarkkinoinnissa kiteytyy nykyaikainen
ajatus koko yrityksen henkilöstön laajuisesta
markkinointiajattelusta ja sitä toteutetaan
Aava & Bangin kehittämällä kasvumarkkinoinnin johtamisjärjestelmällä.
Omaan yritykseen kasvumarkkinoinnin
kaavaa pääsee soveltamaan kasvumarkkinoinnin valmennusohjelmissa, joita Aava &
Bang järjestää ympäri Suomea. Seuraava
kasvumarkkinoinnin valmennusohjelma alkaa Jyväskylässä 10.3.2015, ja mukaan voi
ilmoittautua osoitteessa kasvumarkkinointi.fi

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Timo Koponen, 0400 542 778, timo.koponen@bang.fi

www.kasvumarkkinointi.fi

Aava & Bangin työntekijöistä löytyy myös
kaksi nykyistä Köhniö-Kypärämäkeläistä ja
kaksi seudun kasvattia.
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Teksti: Karoliina Kokko

Kun perinteinen
pitopalvelu
kohtaa uuden
twistin
Yrittäjä Pirjo Kokko toteutti pitkäaikaisen
haaveensa syksyllä 2014 ja laittoi pystyyn
pitopalvelun rakkaan harrastuksensa - ruoanlaiton pohjalta. Tuoreen yrityksen tavoitteena onkin tuulettaa käsityksiä perinteisen
pitopalvelun toiminnasta ja tarjonnasta.
Asiakkaan toiveiden mukaan räätälöidyt
menut, erikoisruokavaliotoiveiden toteuttaminen sekä lähellä ja puhtaasti tuotettujen
raaka-aineiden suosiminen ovat etusijalla
KOMO Cateringin toiminnassa.

Leipomotuotteita verkkokaupasta
Tämän päivän trendi on asioida
verkossa. Sitä kautta hoituvat niin
laskujen maksamiset, virasto
asiointi kuin vaatteiden ostaminenkin. KOMO Catering vastasi
tähän pystyttämällä verkkokaupan
leipomotuotteille. Kauppa pitää
sisällään niin suolaisia kuin makeitakin leivonnaisia, täytekakkuja
sekä raakatuotteita. Valikoima

laajenee ja kehittyy jatkuvasti
asiakkaiden toiveiden pohjalta. Lähitulevaisuudessa siellä
tullaan näkemään esimerkiksi vihreää teetä sisältävä
matcha-valkosuklaakakku
sekä komea sarja erilaisia
voileipäkakkuja.

Niin Pirjolla kuin muullakin henkilökunnalla
on pitkän linjan kokemusta alan työstä, ja
KOMO toimiikin vahvalla ammattitaidolla
ja innolla niin pienemmissä perhejuhlissa, yritysten tilaisuuksissa kuin yli sadan
hengen häissäkin. Tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluvat muun muassa teemajuhlien
suunnittelu ja järjestely sekä kokonaisvaltainen juhlasuunnittelupalvelu musiikkeineen ja
koristeluineen.
Raakaruokavoimaa luonnosta
Savelassa sijaitsevassa keittiössä pureudutaan vallitsevien ruokatrendien maailmaan.
Tällä hetkellä tutkailun alla on raakaruoka
leivonnaisten sekä juhlamenusuunnittelun
osalta. Raakaruoan terveyshyödyt ovat toki
kiistattomia, mutta täysin raakaruokavalion
noudattamiseen asti ei tarvitse mennä – jos
ei halua. Jo muuttamalla osan arjen sekä
miksei juhlankin ruokailutottumuksista raakamalliin pääsee kiinni ruokavalion mukanaan tuomiin hyötyihin.
Puhtaasti luomuna ja läheltä
Raaka-aineita valitessa KOMOlla kiinnitetään huomiota tuotteiden alkuperään sekä
puhtauteen. Luomuvaihtoehtoja on saatavilla jo laajasti eri tuotteista, ja eron huomaa
takuuvarmasti maussa! KOMOn yhteistyöverkkoon kuuluu koko ajan kasvava joukko
lähituottajia, joiden kautta yritys hankkii
suuren osan menuissa sekä leivonnassa
käytettävistä raaka-aineista.

Maukkaat ja tyylikkäät leipomotuotteet
* Perinteiset kakut sekä fantasiakakut
* Makeat ja suolaiset leivonnaiset
* Raakaleivonnaiset
Saatavana myös verkkokaupastamme
www.komocatering.fi/kauppa

Perinteistä catering-palvelua uudella twistillä ja
ammattitaidolla! Meiltä saat tarjoilut niin pienempiin kuin isompiikin tilaisuuksiin omassa kotonasi,
yrityksesi toimipisteellä tai vuokraamassasi juhlatilassa. Kauttamme myös kokoustarjottavat toimitettuna. Ota yhteyttä ja kerro toiveesti niin teemme
räätälöidyn tarjouksen.
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Ripaus luksusta arjen keskelle?
Kutsu oma kokki kotiisi illanistujaistesi ohjelmanumeroksi tai vaikkapa yllätyksenä
puolisolle.
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Teksti ja kuvat: Juha Saltevo

Köhniön alueen
seinämaalaustaidetta ja töherryksiä
Ainakin Köhniölle on ilmaantunut
tunneleiden alikulkukäytäviin,
sähkökoppeihin, Köhniönjärven
rannan pukukopin seinämille
ja Kahakadun kentän laitamille pienempiä ja suurempia
spraymaaleilla maalattuja kuvia ja
kirjoituksia.
Yllättävän suuri osa on hienoja,
asuinalueemme ulkoista kuvaa
parantavia. Valitettavasti osa
hienoistakin kuvista on pilattu
päälle sotkutuilla toisten tekemillä
töherryksillä.
Alueemme seinämaalaustaide
alkoi Koulun uuden liikuntasalin
viereisen parkkipaikan seinästä, jonne Kypärämäen koulun
oppilas, taiteilija, Anssi Moilanen
suunnitteli ja toteutti yhdessä muiden oppilaiden kanssa
vuodenaikoja kuvaavan suuren
seinämaalauksen vuonna 1993.
Se on hyvin säilynyt ja se on
kertaalleen maalattu uudestaan
vuonna 2013.
Kaupungin taidetoimi maalautti
alueemme bussipysäkkejä reilu
kymmen vuotta sitten alueen iloksi. ”Taidebussikatokset” hävisivät
kun pysäkit uusittiin lasivoittoisiksi
viitisen vuotta sitten. Voisiko alueestamme tulla seinämaalaustaiteen kaupunginosa, jonne luvan
kanssa tehtäisiin sopiviin paikkoihin kaikkien iloksi maalauksia,
kun meillä näyttää olevan hyviä
taiteilijoita yötöissä? En tiedä,
sopiiko se graffiti-kulttuuriin, että
oikein luvan kanssa toimittaisiin,
mutta asiaa voisi harkita. Lähettäkää kommentteja oheisista
kuvista vaikka nettisivuillemme.
Yksi-kaksi näistä kuvista löytyy
taidemuseoista. Mitkä?
KYLLÄ hienoille kuville, jyrkkä EI
sotkuisille töherryksille.
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Teksti Jaakko Luoma
Kuvat Juha Teppo

Köhniön kyläpelit alkavat
kaukalon auraamisella...
Jopa 50 kyläläistä hikoilee viikon aikana `Köhniön
Kanuunan´ kyläpeleissä Kahakadun kaukalossa,
Saihokadun kentällä tai Vesangan koulun liikuntasalissa.
Uusi peliliivisarja tuli siis tarpeeseen, kiitos vain asukasyhdistykselle! Pelaamme lätkää tai kaukalopalloa
maanantaina ja torstaina kello 18 Kahakadun kaukalossa ja keskiviikkona futsalia eli salijalkapalloa Vesangan koululla. Vapun tietämillä aloitetaan jalkapallon
pelaaminen Saihokadun pikkukentällä, maanantaina ja
torstaina kello 18. Enimmillään viikon osallistujamäärä
kipuaa lähelle viittäkymmentä, sillä lätkä vetää junnuja
ja vanhempia jannuja kuin hunaja ja ”vaihtopenkilläkin”
odottelee väliin vuoroaan 3-4 pelaajaa kummassakin
päädyssä. Futsalin ringissä on 11 pelaajaa, juuri enempää ei voi ottaakaan.
Pelit pyörivät käytännössä läpi vuoden, sillä jalkapalloa
on pelattu monena vuonna marras-joulukuulle, toki
valon vähennyttyä loppusyksystä vain yhtenä lauantain
vuorona. Koripallonkin ”elvyttämistä” voisimme harkita.
Muutimme Soidintielle lokakuussa 2003 eli pelaamisemme Saihokadulla täytyi alkaa keväällä 2004,
koska olen aina kerännyt peliporukan siellä, missä olen
asunut. Pelaaminen addiktoi. En pelaa niinkään tietoisesti kuntoilun vuoksi, vaan siksi, että se on hauskaa ja
tempaa yhä täysin mukaansa. Tässä mielessä mikään
ei ole muuttunut sitten lapsuuteni keväisten pesäpal-

lo- ja nelimaalipelien Pohjanmaalla, olikohan se n. 50
vuotta sitten. Pääkopalle puolentoista tunnin pelaaminen antaa ylivoimaisesti parhaan nollauksen.
Vuosien myötä kymmenet isot ja pienet pelaajat ovat
tulleet tutuiksi, mm. ne n. 10-vuotiaat nikot, verkut, jonit
ja aleksit, jotka ilmestyivät jostain Saihokadun kentälle
pelaamaan 2 004. Nyt he ovat jo hävinneet opiskelemaan, mutta ilmestyvät yhä lomillaan kentän toiseen
päätyyn. Pelatessa hyvinkin eri-ikäiset ja – taitoiset
pelaajat muodostavat kokonaisuuden, jossa jokaiselle
löytyy paikka: lapsenkaan mukana olo ei ”hävitä” peliä,
sillä vanhemmat löytävät nopeasti rytmin, jossa lapsen
pitäessä palloa yhteisellä ¨sopimuksella vähän löysätään ja heti perään taas isketään täysillä yhteen.
Pelaamisen kasvatuksellisista ulottuvuuksista muistan erään hauskan tapauksen. Kahakadulla lämmi iso
nuorten miesten porukka kiekkoa ja pyysimme heidät
kyläpeliin mukaan. Oli hyvät pelit ja lopuksi porukka
lähti pukukopeilta kohti kaupunkia, mutta sitten ryhmästä palasi pari jannua kaukalolle ja keräsi vaivihkaa
porukalta jääneet tyhjät kaljatölkit matkaansa. Emme
olleet puhuneet siivoamisesta mitään ja veikkaan, että
ilman yhteistä pelihetkeä tölkit olisivat jääneet hankeen.
Koska isät ja pojat eivät enää lähde yhdessä metsään
hevosen kanssa tukkia ajamaan, on hyvä, että meillä
on vielä jalkapallo ja jääkiekko, jonka eteen voimme
vuodattaa yhteistä hikeä! Nimittäin sen hien mukana
siirtyy myös sanatonta kasvatuksellista ohjausinformaatiota, uskokaa pois! (Ja nyt on sanottava, että tytöt

Kiekko jäähän ja Köhniön kyläpelit käynnistyvät, joka maanantai ja torstai kello 18.
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Köhniön Kanuuna on kyläjoukke, joka pelaa mm. sisäjalkapalloa eli futsalia Vesangan koulun salissa. Asukasyhdistys kustansi Kanuunalle toisen liivisarjan (10 kpl), jota Jaakko Luoma esittelee.

ja naiset ovat tervetulleita peleihin myös. Alkuvuosina
heitä nähtiinkin, nyt on ollut hiljaisempaa.)
Olosuhteet Köhniön kyläpeleille voisivat olla paremmatkin. Talvella pelaaminen edellyttää melkein aina ensin
kolaamista ja tänä vuonna kaukalon jää on taas ollut
aika onneton, vaikka kylmiä kelejä jäädytykseen on ollut
viikkotolkulla. Täytynee ryhtyä neuvottelemaan, saisimmeko itse jäädyttää iltasella kaukalomme, talkoolaisia
kyllä löytyisi. Toisaalta juuri sain vähän lupauksia kaupungin miehiltä…
Huono jää on pieni riski: olen itse kerran kaatunut aika
vaarallisesti luisteltuani takaperin railoon. Nuoret eivät
jostain syystä kaadu juuri koskaan ja jos kaatuvatkin,
heillä on pää ylhäällä. Meidän vanhempien, mutta
painavampien kannattaisi aina pitää vaikka pyöräilykypärää. Myös polvisuojat (pienet katuluistelijan suojat
maksavat kirppiksellä 1-2 euroa) ovat halpa vakuutus
eläkepäivien rustoja varten: niitä tarvitaan vielä!
Myös sellainen utopistinen toive minulla on, että jonain
kesänä pelaan jalkapalloa Saihokadun NURMIkentällä! Kyselin Mustankorkealta, mitä multa maksaisi ja
yllätyin: 10 kasettiautollista eli 25 senttiä pallomultaa
1200 neliölle ei maksa kuin 5 000 – 6 000 euroa! Tätä
kyllä kannattaisi ryhtyä kauniisti puhumaan kaupungin
suuntaan. Harva liikuntainvestointi olisi yhtä tuottoisa,
sillä Jkl:n huonoissa kenttäoloissa Saihokatu olisi sen
jälkeen taatusti tehokäytössä illasta toiseen. Todennäköisesti kentän nurmikon leikkaaminen ja hoitaminen
on se kynnyskysymys ja siinähän voisimme tulla talkoovoimalla vastaan.
Niin ja yksi asia on ensi kesänä hoidettava. Sen yhden
autoilijan talli Saihokadun kentän takana olisi peli-iltoina

Osa kyläpeleistä eli futsal (sisäjalkapallo) pelataan Vesangan
koulun salissa keskiviikkoisin. Antti Kortelainen on harhauttanut
Markku Heiskasen.

suojattava jotenkin: kun pallo tömähtää peltiseinään,
purkit kuulemma tippuvat hänen autonsa konepellille.
Olen jo miettinyt yhtä kevyttä suojaratkaisua…
Fc Köhniön Kanuuna
Jaakko Luoma
040-752 9688
luoma.jaakko@gmail.com
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Tervehdys nuorisotyöstä!
yhdessä nuorten kanssa.
Tällä hetkellä Keltsun
nuokkarilla käy keskimäärin
20 nuorta illassa. Mukaan
mahtuu myös uusia nuoria,
erityisesti toivomme 7. –
8.-luokkalaisten löytävän
tiensä nuokkarille. Myös
nuorten vanhemmat ovat
erittäin tervetulleita tutustumaan tiloihin ja toimintaan
nuorisotilan aukioloaikoina.

Keltinmäen nuorisotila, Keltsun nuokkari, sijaitsee
Keltinmäen kirjaston kanssa samassa rakennuksessa
aivan Keltinmäen koulun vieressä. Nuorisotilan toiminnasta vastaa Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut.
Keltinmäen nuorisotilan toiminta on pääsääntöisesti
suunnattu 13-18 –vuotiaille nuorille, mutta toimintaa
tiloilla on myös alakoululaisille. Tiloissa toimii myös mm.
MLL:n perhekahvila. Nuokkarilla käy nuoria laajasti
Keltinmäen lähialueilta, myös osa Kypärämäen-Köhniön asuinalueen nuorista on löytänyt tiensä Keltinmäkeen.
Nuorisotilalla on avointa toimintaa nuorille tiistaisin
klo 16-18, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16-20, sekä
vähintään joka kolmas perjantai klo 16-22. Nuorisotilan toiminta on päihteetöntä. Tilalta löytyy ajanvietettä
korttipeleistä lautapeleihin, PlayStation kolmosesta
pingikseen ja biljardiin ja kynsistudiosta kädentaitoihin.
Myös tietokone nettiyhteyksineen on nuorten käytössä.
Tilalla on myös kalustettu musahuone, joka on nuorten käytössä keskiviikkoisin ja perjantaisin tilan ollessa
avoinna.
Nuorisotilalla tapahtuva toiminta on lähtöisin nuorista,
ja nuoria kannustetaan olemaan aktiivisia sen suhteen,
mitä tilalla tapahtuu. Esimerkiksi syyslomalla pidettiin
nuorten toiveesta ennakkoon ilmoittautuneille yönuokkari ja kevään kuluessa luvassa on toinen samanmoinen. Nuorisotilan tulee olla kaikille kävijöille turvallinen
paikka, tämän takia nuorisotilan säännöistä pidetään
tiukasti kiinni. Sääntöjä myös päivitetään ja tarkistetaan

Keltinmäen nuorisonohjaajat ovat nuorten tavoitettavissa myös Kilpisen
koululla. Nuorisonohjaajat
ovat Kilpisellä joka tiistai klo
10-14. Nuorisonohjaajat
tavoittaa erityisopetuksen
luokasta, jonne voi tulla
pelailemaan erilaisia pelejä, sekä juttelemaan nuorisonohjaajien kanssa.
Jyväskylän nuorisopalvelut tekevät nuorisotyötä myös
muualla kuin nuorisotilaympäristössä. Katupäivystys
Synkkis päivystää perjantaisin klo 14-22. Synkkis
liikkuu asuinalueilla, keskustassa sekä kauppakeskuksissa. Synkkikseen voi soittaa päivystysaikana p. 050
360 4731.
Lisätietoja Jyväskylän nuorisopalveluiden toiminnasta
löytyy osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi/nuoriso
Keltinmäen nuorisotilan kuulumisia, nuorisonohjaajien
yhteystiedot ja ajankohtaiset aukioloajat löytyvät tilan
facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/nuorisotila.keltinmaki
Keltinmäen nuorisotilan nuorisonohjaajat tekevät yhteistyötä myös muun jalkautuvan nuorisotyön kanssa. Näitä yhteistyötahoja ovat keskustassa sijaitseva
Jyväskylän Katulähetyksen Nuortentalo Katutaso,
Jyväskylän seurakunnan Palveluoperaatio Saapas
ja Aseman Lapset ry:n Löytävä nuorisotyö –hanke.
Jalkautuva nuorisotyö on seinätöntä nuorisotyötä, joka
liikkuu sellaisissa julkisissa ja puolijulkisissa paikoissa,
missä nuoret viettävät aikaansa. Työtä tehdään arkisin
ja tarvittaessa aikoina, jolloin nuoret tapaavat kokoontua kuten esim. koulujen päättäjäiset. Nuorisotyöntekijät ja koulutetut aikuiset vapaaehtoiset kohtaavat nuoria
leimaamattomasti tarttuen niin iloihin kuin suruihin
juttelemalla ja tarvittaessa puuttumalla.
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Vartalon sokeroinnit
Ripsien pidennys
Rakennekynnet
Kestopigmentointi
Suihkurusketus

Löytävä nuorisotyö –hanke Jyväskylässä (2014–2017)
RAY-rahoitteinen
Löytävällä nuorisotyöllä, tehdään toimivaksi nuorisotyön
kentäksi sellaisia julkisia ja puolijulkisia paikkoja ja ympäristöjä, mihin nuoret kokoontuvat viettämään aikaansa. Työllä halutaan lisätä nuorten kanssa toimimista
nuorten tarpeita vastaavalla ja heidän toimijuuttaan
lisäävällä tavalla. Tiedostetaan, että nuorilla on oikeus
olla ja toimia julkisissa ja puolijulkisissa arkipäivän ympäristöissä siinä missä aikuisillakin. Nuoriin tulee luoda
välittävät, mutta rajoja asettavat suhteet.
Joskus varsinkin aikuisten ja nuorten väliset ristiriidat
saattavat olla tunteikkaita. Löytävä nuorisotyö voi olla
apuna miettimässä miten kasvatuksellista otetta ja yhteisymmärrystä voidaan parantaa yhteisössä/alueella.
Kasvatusta voi tapahtua muuallakin kuin järjestetyissä
ympäristöissä. Aikuinen on kasvattaja ilman vanhemmuuttakin. Lapset ja nuoret peilaavat yhteiskuntaamme.
Löytävä nuorisotyö -hankkeessa kartoitetaan kyselyjen
avulla nuorten ajanviettoa julkisissa ja puolijulkisissa
tiloissa, esimerkiksi kauppakeskuksissa, kaduilla ja
nuorisotiloissa. Kerättävää aineistoa on tarkoitus tarjota
esimerkiksi opinnäytetöiden ja muiden tutkijoiden
käyttöön. Kysely sisältää kysymyksiä nuorten vapaaajanviettopaikoista, turvallisuus- ja turvattomuuskokemuksista sekä yleisestä hyvinvoinnista. Jyväskylässä
kyselyyn on tähän mennessä vastannut viitisenkymmentä nuorta. Näiden vastausten perusteella voidaan
jo alustavasti todeta, että nuoret kokevat turvalliseksi
ja viihtyisiksi paikat, joissa on turvallisia aikuisia. Tästä
syystä esimerkiksi Jyväskylän keskustan Kauppakatu
on nuorille mieleinen ajanviettopaikka. Hieman huolestuttavana voi pitää sitä, että vain kolmanneksella
kyselyyn jo vastanneista nuorista on aikuisen ohjaama
harrastusta, jonka on useissa nuorisotutkimuksissa
todettu vaikuttavan positiivisesti nuorten kasvuun.
Lisätietoja hankkeesta
Hankesuunnittelija Milla Kakko
milla.kakko@asemanlapset.fi
p. 043 211 1403
Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta jalkautuvan nuorisotyön parissa löydät osoitteista:
http://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/synkkis
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/apua/palveluoperaatio_saapas/

M:n paja
Kypärätie 4
P.040 5151014
Www.ammanpaja24.fi

HAMMASLÄÄKÄRI

SIRKE SALTEVO
VÄINÖNKATU 30 (4. kerros)
P. (014) 3333 400
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Kulttuuripäivien taiteilija Ritva-Sofia Lintu
Olipa onnea olla opettajana Kypärämäen virkeässä
kylässä. Miellyttävästä työstä jäi hyvä mieli ja luovaa
potkua vielä työajan jatkoksikin. Kypärämäen koulussa
toimin opettajan työn ohella myös ilmaisutaitokerhon
ohjaajana. Nämä virkeät lahjakkaat lapset tuntuivat
yltävän mihin vain, katto ei näyttänyt tulevan vastaan.

edessä vaativiakin esiintymisiä. Rohkeus ja taidot kehittyivät. Taustavoimana seisoivat kulttuurimyönteiset
vanhemmat. Ehkä julkisesti näyttävin saavutuksemme
oli Lahdessa 1990-luvulla voitettu Suomen mestaruus
lausunnassa koulujen välissä kilpailuissa.

Työni jälkeen lapset–oppilaani eivät jättäneet minua.
Ne tulivat mukaan veistoksiini. Sarjassa ”Viimeinen
vilkutus” kuvaan heitä onnellisessa päivässä, jossa kuvittelen heidän olleen. Veistoksista tuli kirja ”Kiisseliviikset”. Sitten
seurasivat uudet aiheet ”Petäjäpuoli vuotta puoleen hintaan
veden enkelit”, ”Kalevalan naiset”
ja erilaiset uskonnolliset aiheet ja
uudet 12kk asiakkuudet
taas palasin lapsiteemaan Kultanssi- ja ryhmäliikuntaa, joogaa
lervon traumaattiseen tarinaan
kuntosalia, sulkapalloa, salibandya
Kalevalasta.

Teimme runoista monen moisia virityksiä eri ilmaisutapoja yhdistellen. Koko ajan työ oli haasteellista ja

liiku 7
päivää
ilmaiseksi!

tarjoamme kypärämäki-köhniö lehden lukijoille
7 päivän liikuntapassin.
liiku veloituksetta ryhmäliikunta- tunneilla ja
kuntosalilla 7 päivän ajan!
leikkaa tämä mainos mukaasi ja tule killerin
liikuntakeskukseen, aktivoimme liikuntapassin käyttöösi
ja pääset liikkumaan iloiseen joukkoomme!
etu voimassa 31.3.2015 asti ja koskee uusia asiakkaita.
yksi liikuntapassi / henkilö / 7 peräkkäisen päivän ajan.

www.killerinliikunta.fi

050-5455374

Tässä kylän pienoisnäyttelyssä
(entisellä  kirkolla Loukkukadulla)
on lapsi- ja uskonnollisia aiheita. Työt ovat rakukeramiikkaa ja
useiden vuosien ajalta koottuja
teoksia. Tervetuloa katsomaan
myös kotiini Muurameen. Toivottavasti pidätte töistäni.
Ystävällisin terveisin Ritva-Sofia Lintu
Opettaja-rakutaiteilija

•
•
•
•
•
•

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
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RAKENTAJALLE, REMONTOIJALLE JA
SISUSTAJALLE!
Luonnollisen kauniit ja puhtaat
sisäpintamateriaalit
Maalit, laastit, rakennuslevyt yms.
Energiatodistukset ja lämmitysjärjestelmät
Vesitakat, aurinkolämpö ja lämpöpumput yms.
uusiutuva energia, vesikiertoiset patteri-, lattia- ja
seinälämmitykset.
Myös asennuspalvelu
Villeco oy, puhelin 040 725 556 1, villeco@villeco.fi

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 11.4512.30 (ei koulun loma-aikoina)
Lisätietoja:
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto
Puh. 014 266 4158 (auto),
Puh. 014 266 4159 (työtila)
Sähköposti: Kirjastoauto.Wivi@jkl.fi

URHEILUHIERONTAA
KLASSISTA HIERONTAA

UUSILLE ASIAKKAILLE HIERONTA
30 MIN / 15 €
etu voimassa 31.03.2015 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

KEVENNÄ KEVÄÄLLÄ!
Kokoa kätevästi
kevyt ja ruokaisa
salaatti monipuolisesta
salaattibaarista.

Remonttiammattilaisia kyläläisille!
Alueen asukkaat ovat toivoneet paikallisten ammattilaisten yhteystietoja nettisivuillemme. Kysymys ei
ole talkooväestä eikä puoli-ilmaisesta palvelusta vaan
halusta käyttää oman kylän ammattilaisten tarjoamia
palveluja.

Ilmianna oma osaamisesi ja tarjoa sitä kyläläisten tarpeisiin!
Lähetä lyhyt kuvaus palvelustasi ja yhteystietosi: lasse.savola@gmail.com
Kun etsit tekijää, niin muista: www.omapaikka.com

