
2
2015

Kypärämäki   Köhniö   Kortemäki

Rohkea kerää 
roskat!

Omenaadi 
valloitti jälleen

Radanvarsihakkuut 
puhuttavat



2

Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki

Aamulla sytytin kynttilät ulko-
lyhtyihin. Järjestin penkit puutar-
haan, suoristin räsymatot. Raikas 
elokuinen tuuli kertoi, että tänään 
tulee hyvä päivä emännöidä Ome-
naadi -kotikonserttia. 

Kypärämäki - Köhniön asuina-
lueen tunnelmaa on vaikea esittää 
tilastoina ja faktoina. Tunnelma 
on jotain sellaista, joka on yleises-
ti jaettavissa ja tunnistettavissa. Se 
paistaa mielentilana kasvoiltam-
me. Rauhallisuuden kaipuu ja yh-
teisöllisyys on erityinen piirre ky-
lästämme puhuttaessa.  

Mikään tärkeä ei ole helppoa. Tär-
keän asian eteen joutuu näkemään 
vaivaa. Kesäkisa ”Rohkea kerää 
roskat” kertoi, etteivät luontoon 
heitetyt roskat itsestään siirry ros-
kikseen. Joku ottaa vastuun toisen 
välinpitämättömyydestä. Ilahdut-
tavaa kisassa oli se, että vastuun-
kantajina oli niin paljon lapsia ja 

nuoria! Jokainen voi omalla toi-
minnallaan vaikuttaa siihen, mil-
laiseksi ainutlaatuinen asuinympä-
ristömme muodostuu. Pienelläkin 
teolla voi olla suuri merkitys.

Asukasyhdistys haluaa vahvistaa 
yhteisöllisyyttä ja sitä, että opim-
me tuntemaan toinen toisemme. 
Runsaasti väkeä, monipuolis-
ta ohjelmaa, hymyileviä kasvoja, 
herkkuja - näistä on yhdistyksen 
tapahtumat rakennettu. Ollaan 
ylpeitä tästä kaikesta, sillä tätä ei 
joka kylällä ole tarjolla!  

Omenaadi -festariyleisö saapui 
paikalle, bändi aloitti kolmannen 
konserttinsa. Bändin kanssa oltiin 
samaa mieltä: on palkitsevaa tuot-
taa lähiyhteisölle hyvää. 

Iloa syksyyn!

Johanna
   Pj, Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys
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P Puheenjohtaja
Johanna Barkman, Kahakatu 27 a 1

Varapuheenjohtaja
Juha Saltevo, Permikatu 15

Sihteeri 
Arja Mönkkönen, Rihlaperä 1

Taloudenhoitaja 
Arja Toivanen, Loukkukatu 43 C

Muut jäsenet 
Pekka Halonen, Köhniönkatu 57

Marjo Lestinen, Saihokatu 3 A 7

Erkki Matikainen, Saihokatu 4 as. 61

Jorma Naukkarinen, Keskussairaalant. 39

Heli Ratia, Kypärätie 37 C 26

Suvi Runonen-Väinämö, Metsäkatu 12

Pentti Räisänen, Permikatu 16

Lasse Savola, Saihokatu 4 B 55

Saana Tammisto, Lehtokatu 23

Yhteystiedot
s-posti: hallitus@kyparamaki-kohnio.fi
puh: 040 5144 855 / pj. Johanna Barkman
verkossa: kyparamaki-kohnio.fi

Asukasyhdistyksen hallitus 
2015-2016

Asuinympäristö on mielentila

Julkaisija: Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys, Painos: 2000 kpl, syyskuu 2015, Painopaikka: Kirjapaino Ässä Oy, Vaajakoski
Lehden taitto: Saana Tammisto, Kannessa: Big River Boys soitti bluegrassia Omenaadin Kahakadun konsertissa, Kuva: Saana Tammisto

Muistithan?
Jäsenmaksun voit maksaa 
asukasyhdistyksen tilille: 
FI05 8000 1401 3072 94 
Jäsenmaksu on talouskohtainen. 
Vuoden 2015 jäsenmaksut: 
10 euroa / talous ja 5 euroa / 
opiskelijatalous.
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on nyt

Etu uusille 12kk asiakkaille

tarjoamme kypärämäki-köhniö lehden lukijoille 7 päivän 
liikuntapassin veloituksetta. liiku ryhmäliikunta-
tunneilla ja kuntosalilla veloituksetta 7 päivän ajan!

leikkaa tämä mainos mukaasi ja tule liikuntakeskus
Buugiin! aktivoimme liikuntapassin käyttöösi ja pääset 
liikkumaan iloiseen joukkoomme.

www.buugi.fi

passi voimassa 31.10.2016 asti ja koskee uusia asiakkaita.
yksi liikuntapassi/henkilö/7 peräkkäisen päivän ajan.
katso aikataulut www.buugi.fi tai soita asiakaspalve-
luumme p. 050-5455374. tervetuloa!

liiku 7 päivää ilmaiseksi! 

12kk ryhmäliikunta- ja 
     kuntosalitreenit:

+8kk  hinnaston mukaisesti

4kk/19€/kk

NYT BUUGATAAN - 
       KAMPANJA!

Asukasyhdistyksellä uudet nettisivut
Asukasyhdistyksen uusituilta nettisivuilta löydät vanhojen omapaikka.com-si-
vujen tapaan tietoa alueestamme, asukasyhdistyksen tapahtumista, yhdistyk-
sen yhteystiedot sekä paljon muuta kivaa ja hyödyllistä tietoa. Asukasyhdistys 
tiedottaa tapahtumistaan ja kyläämme koskevista ajankohtaisista asioista netti-
sivujen Ajankohtaista-osiossa sekä virallisella Facebook-sivullaan.
Asukasyhdistyksen hallitus kiittää kaikkien kyläläisten puolesta nettisivujem-
me pitkäaikaista ylläpitäjää Lasse Savolaa työpanoksestaan ja toivottaa Lasselle 
leppoisia ”eläkepäiviä” webmasterin virastaan.
Tervetuloa kylään, uusi osoitteemme on: kyparamaki-kohnio.fi

Hallituksen uusi jäsen
Siitä taitaa olla kaksikymmentä vuot-
ta, kun ensimmäistä kertaa kuljin Ky-
pärämäen katuja. Kävellessäni kotoa 
Tapionkadulta kotitalousoppilaitok-
selle ihmettelin, kuinka voi näin lä-
hellä keskustaa olla tällainen kyläidyl-
li: pieniä puukerrostaloja ja kauniita 
omakotitaloja vanhoine pihoineen. 
Aamulla piti kiireessä mennä suorinta 
tietä, siis Kypärätietä koululle, mutta 
paluumatkalla saattoi mutkitella ja 
kävellä takaisin pienempiä katuja pit-
kin.

Vajaa kymmenen vuotta myöhem-
min muutin yllättäen Kypärämäkeen 
ja sain kaupan päälle miehen ja kis-
san. Olemme vaihtaneet kortteeria 
sittemmin kaksikin kertaa, mutta 
molemmilla kerroilla Kypärämäestä 
Kypärämäkeen. Nyt olemme asuneet 
neljä vuotta 1940 -1941 rakennetussa 
talossamme Lehtokadulla. Talomme 
edustaa Matti Hämäläisen ja kaupun-
gin rakennustoimiston Kypärämä-
keen suunnittelemien tyyppitalojen 
pienempää tyyppiä, ja on kaupungin 
rakentama. Meitä ennen siinä on eh-
tinyt asua 151 asukasta.

Vapaa-aikani kuluu pääasiassa ta-
loamme kunnostaessa, mutta ehdin 
harrastaa sen lisäksi hieman kera-
miikkaa, valokuvausta, eläinsuojelu-
työtä ja nyt asukasyhdistystoimintaa-
kin – kaikki erinomaista vastapainoa 
projektitutkijan työlleni yliopistolla. 
Näkee nopeammin ja konkreetti-
semmin työnsä tulokset. Yhdistystoi-
minnassa parasta ovat ne hetket, kun 
lyödään viisaat päät yhteen: saadaan 
yhdessä aikaiseksi jotain paljon suu-
rempaa kuin mihin kukaan olisi yksin 
pystynyt – ja vielä yhteiseksi hyväksi.

Saana Tammisto
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     ROHKEA kerää ROSKAT! 
– kesäkisalla asukasyhdis-
tys halusi kiinnittää kaik-
kien Köhniön uimarantaa 
käyttävien sekä Kypärämä-
ki-Köhniö -aluella liikkuvien 
ihmisten huomion alueen ai-
nutlaatuisuuteen ja kannus-
taa pitämään alue siistinä ja 
viihtyisänä.

Kesäkisaan osallistuttiin kuvaamalla 
ennen-jälkeen -kuvia Köhniön uima-
rannalle tai muualle Kypärämäki-Kö-
hniö -alueen ympäristöön heitetyistä 
roskista ja ros-
kien keräämi-
sestä. Kuvat lä-
hetettiin kisaan 
joko sähköpos-
tilla tai Insta-
gram-kuvan-
jakopalvelun 
v ä l i t y k s e l l ä . 
Kesäkisamme 
h u o m i o i t i i n 
paitsi paikal-
lislehdistössä 
myös valtakunnallisesti Roska päi-
vässä -liikkeen Facebook-sivulla.

Alueen yrittäjätkin kokivat asian tär-
keäksi ja lähtivät innolla tukemaan 
kisaamme. Yrittäjien lahjoittamien 
palkintojen yhteisarvo kipusi yli 500 
euroon. Vastaanotto kisaan on ol-
lut muutenkin positiivinen ja kisaan 
osallistumisia kertyi useampia kym-
meniä. Roskatiimi on erityisen otettu 
lasten ja nuorten osallistumisesta ki-
saan. Kokemukset kisasta olivat niin 
myönteisiä ja innostavia, että kisa tu-
lee saamaan jatkoa ensi kesänä.

Kisan viikkovoittajat arvottiin kulla-
kin viikolla osallistuneiden kesken ja 
kilpailun päätyttyä asukasyhdistyk-
sen Roskatiimi (Anne Astikainen, 
Johanna Barkman ja Saana Tammis-
to) valitsi koko roskakisan voittajan, 
Rohkeimman Roskankerääjän. En-
simmäisen roskakisan ylivoimainen 
voittaja ja Kypärämäen-Köhniön 
Rohkein Roskankerääjä 2015 on Sari 
Ikävalko. Sari  osallistui kisaan lähes 
joka viikko ja innosti perheensäkin 
osallistumaan roskankeruuseen sekä 
kesäkisaan useammankin kerran.

Kisan vaikutus ympäristömme siis-
teyteen on ollut osallistujamäärää 

suurempi: moni on 
kertonut kiinnitte-
neensä kisan vuok-
si entistä enemmän 
huomiota ympäris-
töönsä ja keräänyt 
roskia, vaikkei olisi 
kisaan osalllistu-
nutkaan. Kisamme 
on tehnyt myös nä-
kyväksi ne kyläiset, 
jotka pitävät arjes-
saan huolta oman 
lähiympäristönsä 

siisteydestä ympäri vuoden - kisasta 
huolimatta. 

Kisaan osallistuneita kuvia löydät 
sekä asukasyhdistyksen kotisivulta: 
www.kyparamaki-kohnio.fi että Ins-
tagramista #siistikotibiitsi.

Siistiä syksyä toivottaa,
Asukasyhdistyksen Roskatiimi

  Anne, Johanna ja 
  Saana
  

Pieni ele,
suuri vaikutus

Kypärämäen koulun opettajat 
valitsevat vuosittain asukas-        

yhdistyksen stipendin saajan. 
Tänä keväänä 50 euron stipendi 

myönnettiin Kypärämäen koulun
6. luokan oppilaalle 
Konsta Litmaselle.

Paljon onnea Konstalle!

Asukasyhdistyksen
stipendi

”Kannattipa kerätä rikottu 
lasipullo ja kuvata se roska-

kisaan. Viikkovoitoksi
valitsemallani lahjakortilla 

vein kolme ystävääni
syömään pizzeria Araratiin. 

Ruoka oli hyvää, sitä oli
paljon ja meillä oli hauskaa.”
- roskakisan viikkovoittaja

• Eräkukka
• Etoelävän koirankoulutus & 

pantapaja
• Juhlatalo Roosi
• Kampaamo Armi Peltonen
• Kesäkioski Mahla
• Killerin liikuntakeskus Buugi
• K-market Ruokavinkki
• Laulaja-pianisti, trubaduuri 

Leena Pyylampi
• M:n paja
• Pizzeria Ararat
• Runometsä
• VauVauva
• Villeco Oy
• Valokuvaaja Petteri Kivimäki

      / Kamera-Petteri tmi

Lämmin kiitos
kesäkisaa tukeneille
yrityksille/yrittäjille:
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HAMMASLÄÄKÄRI

SIRKE SALTEVO
VÄINÖNKATU 30 (4. kerros)

P. (014) 3333 400

Rohkea
kerää 
roskat!

Meidän perheeseen 
tuli kolmella viikolla 

voitto roskakisassa. 
Ensin pääsimme Eto-
elävän koirakouluun 
alennettuun hintaan. 

Ellin koulutus on 
korkealaatuista ja 

suosittelen oman kylän 
koirakoulua kaikille. 

Sitten katuppiaat hoiti-
vat homman K-Market 

Vinkin tuotekassilla. 
Monenlaista uutta 
luomuherkkua oli 

kassin täydeltä. Tuli 
maistettua ihan uusia 

tuotteita.  
Kolmas palkinto oli 

Juhlatalo Roosin her-
kullinen täytekakku. 

Se oli kaunis päältä ja 
maukas sisältä. Saim-

me se kotiovelle tyttären syntymäpäiville. Suosittelen 
Anun tekemiä leivonnaisia lämpimästi kaikille! 

Sari ja Timo Ikävalko (teksti ja kuvat)

Voitin asukasyhdistyk-
sen järjestämän roska-

kuvauskilpailun eräällä 
kesäkuun viikolla. 

Valitsin palkinnoksi 
Mahlan lahjakortin, ja 
sitä tuli käytettyä mo-
neen kertaan. Kerran-
kin käytiin kavereiden 
ja pikkusiskon kanssa 

rannalla uimassa ja 
sitten ostamassa vähän 

herkkuja - minä sain 
tarjota.

Peppi Blomqvist
(teksti ja kuva)

- viikkovoittajien tarinoita
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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

”
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Moni teistä on varmasti huo-
mannut pienen vihreän ki-
oskirakennuksen Köhniön 
uimarannalla.  Nyt on aika 
avata kioskin kesää ja tunnel-
mia nuorten yrittäjien silmin.

    Viime talvena saimme vinkin,
että Köhniön uimarannalle olisi ke-
säkioskille tarvetta. Kevään korvalla 
aloimme tuumia, että kesäkioski kuu-
lostaa mukavalle ajatukselle. Kynnys 
kioskiyrittäjyyteen oli suhteellisen 
pieni, sillä meillä molemmilla on kah-
vila- alan taustaa ja 13 hengen tiimi 
takana.  Köhniön uimaranta oli meil-
le molemmille aivan uusi tuttavuus. 
Alueena Köhniö vaikutti kuitenkin 
mukavalle ja luonnonläheiselle, min-
ne meidän mielestä Rantakioski Mah-
la sopii kuin nenän päähän.

Ei muuta kuin tuumasta toimeen ja 
Jyväskylän kaupungin puheille. Kau-
punki näytti vihreää valoa, ja aloimme 
suunnitella Mahlaa täydellä teholla. 
Suurimmat haasteet olivat sähköjen 
vetämisen ja meidän ostaman kioski-
rakennuksen saapumisen kanssa, sillä 
meitä hieman jännitti, kerkiävätkö ne 
ajallaan. Lopulta saimme niin kioski-
rakennuksen kuin sähkötkin kohtuul-
lisen helposti ja ajallaan. 

Toukokuun lopussa aloimme pystyt-
tää kioskirakennusta, jolloin saimme 
paljon ihmetystä ja hyvää keskuste-
lua. Tutustuimme alueen asukkaisiin, 
joiden toivomuksia pyrimme täyttä-
mään alusta alkaen.  Ensivaikutelma 
Köhniöstä oli positiivinen ja huoma-
simme, kuinka lähialueen asukkaat 
ottivat meidät siipiensä suojaan. Mo-
net epäilivät, näkeekö Mahla ensim-
mäistä aukiolopäiväänsä ilkivallan 
vuoksi, mutta pysyimme positiivisina. 
Olimme luoneet tapahtumakalente-
rin ja pohjatyöt ajoissa, jotta itse ki-
oskin pyörittäminen sujuisi mahdolli-
simman tehokkaasti kesän koittaessa. 
Mutta kuinkas sitten kävikään? Vettä 

ja koleutta riitti kesä- ja heinäkuus-
sa. Lisäksi meillä kävi murtovarkaita 
kolme kertaa. Suunnitelmia oli pakko 
muuttaa, ja aivot oli aika pistää rak-
suttamaan, miten reagoimme meis-
tä riippumattomiin asioihin. Miten 
voimme palvella lähialueen asukkai-
ta, vaikka uimasäät eivät suosi?
Olemme päässeet luovimaan ratkai-
suja ja tekemään mitä erikoisimpia 
nopeita kokeiluja, jotta olemme saa-
neet pidettyä edes jonkinlaista ra-

havirtaa yllä. Heinäkuussa alkoikin 
pieni epätoivo iskeä, koska tuli pelko 
siitä, että mitä jos koko kesä on yhtä 
huono keliensä puolesta. Onneksi 
jaksoimme tsempata toisiamme, kun 
epätoivo meinasi viedä mukanaan.  
Toisaalta jatkuva yllätyksellisyys 
meistä riippumattomista asioista piti 
mielen virkeänä ja takasi ettei muka-
vuusalueelle jämähdetty. 

Haluamme korostaa sitä, kuinka tär-
keää on se, keitä ympärilläsi on. Mei-
dän onneksemme olemme tarpeeksi 
erilaisia ihmisiä, mutta riittävän sa-
manlaisia. Tässä projektissa olemme 
päässeet toteamaan, että todellakin 
täydennämme toisiamme.  Toinen 

meistä tarttuu hanakammin asioihin 
ja puskee niitä eteenpäin, kun toinen 
taas on hieman rauhallisempi ja on 
käytännön nikkari. On helppo tehdä 
asioita, kun luottaa toisen tekemiseen. 
Tarpeeksi ei voi myöskään korostaa 
rakkaita asiakkaita, jotka ovat ilah-
duttaneet meitä ja ottaneet kioskin 
omakseen.  Kesän mittaan olemme 
saanet vakiokävijöitä, joita tulee näin 
kioskin mentyä talviteloille taatusti 
ikävä.

Yhteenvetona voimme sanoa, että 
asiat järjestyvät, kunhan vain löytyy 
tahtoa ja tukea. Tahto siksi, koska 
silloin teet asian eteen kaikkesi, jotta 
saat sen toimimaan. Tuki siksi, koska 
ei kukaan jaksa puurtaa yksin kovin-
kaan pitkää, ja yhdessä päästään pi-
demmälle.  Lisäksi tulee etsiä ja vaalia 
positiivisia viboja tuovia asioita. Me 
olemme jaksaneet synkeiden sadepäi-
vien lävitse aktiivisten ja innostavien 
asiakkaiden ansiosta. Monet asiak-
kaamme ovat kiitelleet meitä alueen 
elävöittämisestä ja kioskipalvelun 
tuomisesta rannalle. Iloa meille tuo-
kin ajatus siitä, että olemme pystyneet 
tarjoamaa elämyksiä ja nostalgiaa 
rannan käyttäjille. 

Vaikka kesä ei ole ollut parhain mah-
dollinen säiden puolesta, emme vaih-
taisi opettavaista ja palkitsevaa tai-
valta Rantakioski Mahlan yrittäjinä 
mistään hinnasta palkalliseen kesä-
työhön. Rantakioski Mahla on tehnyt 
meistä taas himpun rohkeampia ko-
keilijoita ja olemme tavanneet paljon 
uusia mahtavia ihmisiä.
Pidämme huolen, että Mahla ilahdut-
taa alueen asukkaita myös ensi kesä-
nä. Lämpimiä kesäiltoja odotellessa 
haluamme toivottaa eloisaa syksyn 
jatkoa Köhniö - Kypärämäen alueen 
asukkaille!

Maiju Kuitunen & Tiia Lappalainen, 
Rantakioski Mahlan yrittäjät ”

Maan mainio Mahla

”
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Tänä syksynä kotikonserttifestivaali Omenaa-
di järjestettiin Köhniöllä jo toista kertaa. Syk-
syn 2014 pilottiversion positiivinen vastaanotto 
kannusti tekemään tapahtumasta  näkyvämmän 
ja tällä kertaa kotikonsertteja mainostettiin 
laajemmalla alueella.Tapahtuma on  ehdotto-
masti köhniöläinen; konserttipaikasta toiseen 
siirtyessä voi ihailla kaunista puutarhakau-
punginosaa. 
Konserttien musiikillinen monipuolisuus oli alkuperäi-
nen tavoite ja se toteutui hyvin: Pekka Nättinen ja Osmo 
Blomqvist soittivat uutta ja vanhaa suomalaista kansan-
musiikkia laajalla soitinarsenaalilla: käytössä olivat esim. 
useat huilut sekä klarinetti, sähkökitara, cajon, kehärum-
pu, bongot, klapit ja vihta. Muusikoiden lisäksi myös yleisö 
pääsi laulamaan.
Kahakadun konsertissa Big River Boys soitti bluegrassia 
Tommy Barkmanin johdolla.  Myös tässä konsertissa ylei-
sö pääsi kuulemaan harvinaisempia soittimia kuten man-
doliinia ja dobroa. Juurevaa elämystä maustoivat vielä ta-
lon erikoisuus: suklaiset maissihiutalekeksit kahvin kera.
Erämiehenkadun jazz-konsertissa laulu-piano-duo Sari 
Haapasalo ja Lasse Hirvi esittivät standardeja ja tun-
nelmoivat bossa novan pyörteissä. Talon isäntäväki Eila 
Tunkkari ja Kari Nissinen ansaitsevat erityiskiitokset, kun 
luovuttivat olohuoneensa ja pianonsa konserttikäyttöön 
pelkästä hyvästä sydämestä ja kulttuurimyönteisyydestä. 
Jaloja ihmisiä.
Omenaadin pääsyliput ovat edullisia, sillä pääasia on tuo-
da tasokkaita konsertteja ihmisten lähelle miellyttäväs-
sä ympäristössä. 10/5€ pääsylipulla saa kuunnella kaikki 
kolme konserttia – toisaalta lippu ei ole kallis, vaikka sillä 
kuuntelisi vain yhden konsertin.
Köhniön fiksut kulttuuri-ihmiset maksoivat lippunsa iloi-
sesti ja tinkimättä, sillä lipputuloilla voidaan maksaa edes 
pieni korvaus esiintyjille. Muusikot hoitivat työnsä pienel-
lä rahalla, mutta iloisella mielellä. Asukasyhdistys tuki ta-
pahtumaa mm. laadukkain mainosmateriaalein.
Ensi vuonna Omenaadi tulee taas uusin esiintyjin ja kon-
serttipaikoin. Ehdotukset ja ideat saa esittää pelotta alle-
kirjoittaneelle. Taiteellinen johto kiittää tämän vuoden 
esiintyjiä pyyteettömyydestä ja yleisöä hyvästä käytökses-
tä. Oli hieno päivä!

Teksti: Sari Haapasalo, sarihaapasalo@hotmail.com
Kuvat: Saana Tammisto

Omintakeinen   
Omenaadi



9

Asukaslehti 2/2015

Asukkaat, perheet, yhteisöt 
- juuri Sinä! Osallistu valo-
kuvaaja Esko Varesvuo Ky-
pärämäen-Köhniön doku-
mentointiprojektiin.

      Teen vuoden kestävän valoku-
vausprojektin Kypärämäki-
Köhniön alueel-
la. Kuvausprojek-
tin tavoitteena on 
tallentaa ja tutkia 
elämänmuotoa, 
jota nyt eletään 
tällä sodanjälkei-
sellä jälleenra-
kennuskaudella 
alkunsa saaneella 
asuinalueella. 
Tavoitteena on 
myös kuvata asuinalueen asuk-
kaita heidän omassa miljöössään 
ja toimissaan. Tähän tarvitsen 
tietysti alueen asukkaiden apua. 
Kolmas tavoite on julkaista ai-
heesta kirja ja näyttely. 

Asumme vaimoni kanssa Köh-
niönkadulla. Kuvausprojektin 
kohteena on tuttu lähiympäristö, 

jossa itsekin asun. Valokuvaajana 
minua kiinnostavat lähialueen 
elämänmuodot ja tavat sekä nii-
den dokumentointi. Haluan ku-
vata alueen asukkaita, perheitä, 
yhteisöjä yms.

Yhteistyökumppaninani on Ky-
pärämäen-Köhniön asukasyh-
distys ja ensimmäisiä kuvaus-

projektini tuloksia 
on tarkoitus esitellä 
seuraavilla Kypä-
rämäen-Köhniön 
kulttuuripäivillä.

Jos haluat osallistua 
kuvattavaksi, ota 
rohkeasti yhteyttä. 
Minulta saat myös 
lisätietoja projek-
tista.

Tule osaksi tallennettua
Kypärämäki-Köhniötä!

Esko Varesvuo, valokuvaaja
Köhniönkatu 68
puh. 050 413 6477
s-posti: esko@fotolato.fi
www.fotolato.fi

Esko Varesvuo dokumentoi
Kypärämäki-Köhniötä

Kirjapaino ÄSSÄ Oy • Konttisentie 8 • 40800 Vaajakoski 
www.kirjapainoassa.fi

Osaavaa 
painopalvelua jo yli 
kahdenkymmenen 

vuoden ajan!

”

”
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Veikko Ruuhilahti (syntynyt 1933) on ollut vuosi-
kymmenien ajan Kypärämäen-Köhniön alueen tapahtu-
mien luottohanuristi. Lisäksi hän on säveltänyt ja sanoitta-
nut  mm. Kypärämäki valssin ja Rannalla Köhniön.
Veken mukaan sävellykset lähtivät hatusta ja yleensä sä-
velet ja sanat pyörivät päässä yhtä aikaa. Kaiken kaikkiaan 
sävellyksiä on noin 100.
Nykyisin Veke asustelee Väinönkadun palvelutalossa. Ha-
nurin soitto ja säveltäminen ovat jääneet muiden huoleksi, 
mutta Veken musiikki elää rannoilla Köhniön.
Teksti ja kuva: Juha Saltevo
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Rantajuhla
2015

Tänä vuonna rantajuhlassa oli ennä-
tysmäärä osanottajia, noin 400 (jär-
jestäjän arvio - poliisilla ei ole onnek-
si omaa arviota osanottajamäärästä). 
Kypärämäen Martat paistoivat hiki 
hatussa räiskäleitä ja myivät kaikki 
makkarat loppuun. Hattarantekijäkin 
oli rannalla lasten ilona. 
Tommy Barkman soitteli Sakari Rau-
tiaisen kanssa aluksi blues-sävyistä 
musiikkia. Sen jälkeen luottohanu-
ristimme Kari Mäkinen ja Jouko 
Virtanen virittelivät yleisöä laula-
maan. Yhteislaulun vetäjänä  oli Sini 
Louhivuori ja yllätysesiintyjänä ita-
lialais-keljolainen Jouko Lukkonen 
hurmasi mahtavalla äänellään aina-
kin kaikki Italiassa joskus  lomailleet 
naiset. 
Ohjelmassa oli myös perinteinen ka-
lastuskilpailu, tikanheitto, hiekka-
teoksen teko ja uutena lajina frisbee 
liitokiekon heitto ja lopuksi  suppai-
lu-laudan kokeilua tyynellä Köhniön 
järvellä. Juhlat onnistuivat mainiosti. 
Kiitokset kaikille mukana olleille ja 
hienolle kesäsäälle!
Teksti ja kuvat: Juha Saltevo

Yllä:
Asukasyhdistyksen  entisiä ja nykyinen 
puheenjohtaja rantajuhlissa, vasem-
malta Ritva Salunen, Juha Saltevo, Sini 
Louhivuori, Päivi Mäkinen, Johanna 
Barkman.

Vasemmalla:
Iltasuppailua Köhniöllä.

Oikealla:
Hiekkataideteoskilpailun kolmanneksi 
tulleet Hilla ja Sirke Saltevo krokotiilinsa 
kanssa.

Yllä:
Vasemmalta italialais-keljolainen 
laulutähti Jouko Lukkonen ja 
luottohanuristit vasemmalta
Jouko Virtanen ja Kari Mäkinen.

Vasemmalla:
Hattarantekijän iloa ja tyytyväisiä 
nuoria asiakkaita.

Asukasyhdistyksen järjestämät rantajuhlat
Köhniön rannassa pidettiin taas elokuun
helteessä 18.8.2015. 
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Vasemmalla: 
Makkaranpaistoa 
helteessä.

Alla vasemmalla:
Raija Ruuhilahti  
katselee omaa hää-
kuvaansa  kanssa 
nuoruuden vuosilta 
asukasyhdistyksen 
kirjasessa miehes-
tään Vekestä ja 
hänen lauluistaan.

Yllä: 
Hiekkateoskilpai-
lun tuomari Saana 
Tammisto kertoo 
tuloksia  jännitty-
neenä odottavalle 
yleisölle.

Vas. yllä: 
Hiekkateoskilpailun 
onnelliset voittajat 
Konsta, Konsta 
ja Saku teoksensa 
ääressä.

Hiekkateoskilpailu

Onkikilpailu

Tikkakilpailu
Lapset 
 1. Kaapo Löfman, 30 p.
 2. Veijo Aro, 27 p.
 3. Matti Laiho, 23 p.
 4. Otto Käyhkö, 16 p.
 5. Timo Kauppinen, 13 p.
 5. Otso Uutela , 13 p.

Aikuiset
1. Juha Saltevo, 34 p.
2. Tage Nymlin, 12 p.
3. Virpi Kotilainen, 11 p.
4. Sirpa Välivaara, 10 p.
4. Ari Jäntti, 10 p.
4. Mataleena Rozikov, 10 p.

1. Kuuno Raitanen 32 cm

2. kilpailijan tulos 26 cm

3. Taimi Lestinen 22 cm
4. kilpailijan tulos 12 cm
5.  Helka Lestinen 11 cm

1. Konsta Keskinen, Konsta Litmanen ja
    Saku Virkkala: ”Kaupunki”

2. Riia Kämäräinen ja Natalie Ylkänen: ”Leiri”

3. Hilla ja Sirke Saltevo: ”Prinssi ja krokotiili”

Lila Kärnä ja Milja Tarvainen saivat erityis-
maininnan roskien luovasta käytöstä teok-
sessaan. 
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urheiluhierontaa

klassista hierontaa

lokakuun tarjous

           38€/h (norm. 43€/h)

  tarjous voimassa 31.10.15 asti.

  varaa aikasi: 

  enni kinnunen/0400-726129

4H-kerho on muutakin kuin porkkanankasvatusta
4H-kerho herättää mones-
sa vanhemmassa mieliku-
van maatalouskerhosta, jossa 
opeteltiin vasikoiden hoitoa 
ja kasvatettiin porkkanoita. 
Alkuaikojen maaseutupai-
notteinen toiminta on laajen-
tunut taajamiin ja kaupunkei-
hin tehtäväksi nuorisotyöksi, 
joka sisällöltään soveltuu yhtä 
hyvin maaseudun kuin kau-
punkienkin nuorille. 

Enää 4H-kerhoissa ei keskitytä pel-
kästään maataloustöihin, vaan kerho-
laiset kokkaavat, musisoivat ja tutus-
tuvat ohjatusti eri medioihin.
Syksyllä 2015 Jyvässeudun 4H-yh-
distyksen kerhotoimintaa järjeste-
tään esimerkiksi Kuokkalassa, Palo-
kassa, Oravasaaressa ja Vesangalla. 
4H-kerhoissa painotetaan tekemällä 
oppimista, joten oli kerho sitten mo-
nitoimikerho tai teemakerho, niin te-
kemistä ainakin riittää. 

Kilpisen koululla pyörähtää käyntiin 
kuviskerho syyskuussa. Kerho-ohjaa-
ja Essi Nerg on suunnitellut kaudelle 
2015 - 2016 piirtämisen, maalaami-
sen ja mallikuvien käytön kautta teke-
mistä. Kerholaiset pääsevät myös itse 
suunnittelemaan kauden ohjelmaa. 
Näin heidänkin ideat ja ajatukset tu-
levat otetuksi huomioon luotaessa 
mukavaa kerhoa kaikille osallistujille. 
Lisäksi koulun puolella alkaa myös 
kokkikerho.

4H-toiminnan taustalla ovat järjestön 
nimestäkin juontuvat arvot Harkinta, 
Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. 
Arvojen pohjalta on kehitetty ”Kolme 
askelta työelämään” –toimintamalli, 
jonka ensimmäisenä askeleena ovat 
4H-kerhot. 4H-kerhosta alkaa lapsen 
monipuolinen ja antoisa harrastus- ja 
kasvutaival kohti vastuuntuntoista ja 
yritteliästä kansalaisuutta. 

Kerhot ovat suunnattu ensisijaisesti 
alakoululaisille, ja niissä opitaan lei-
kin ja itse tekemisen kautta tärkeitä 
kansalais- ja työelämätaitoja. 
Yläkoululaisille ja sitä vanhemmil-
le toimintamalli tarjoaa monenlaisia 
kosketuspintoja työelämään ja yrit-
täjyyteen erilaisten työelämäkurssi-
en, työllistämisen ja 4H-yrittäjyyden 
kautta.

Lisätietoja alkavasta kerhotoiminnas-
ta saat osoitteesta:
www.jyvaskyla.4h.fi

Jyvässeudun 4H-yhdistys
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Asunto-osakeyhtiö Jy-
väskylän Loukkukatu 43 
vietti rivitalon valmis-
tumisen 40-vuotisjuhlaa 
omassa pihapiirissään 
lauantaina 13. kesäkuuta 
2015.
Loukkukadulla oli koolla lähes 
40 entistä ja nykyistä asukas-
ta, joukossa myös ilahduttavan 
monta lapsuuttaan ja nuoruut-
taan Loukkukadulla viettänyt-
tä. Juhlaan oli kutsuttu myös 
taloyhtiön pitkäaikaisia yh-
teistyökumppaneita. Kypärä-
mäen-Köhniön asukasyhdistys-
tä edustivat Johanna Barkman ja 
Juha Saltevo. Sanomalehti Kes-
kisuomalaisesta paikalla olivat 
toimittaja Outi Laatikainen ja 
valokuvaaja Ville Mäkilä. Tapah-
tumasta oli artikkeli Keskisuomalaisessa 14.6.2015.

Tilaisuus alkoi juhlavalla lipunnostolla. Tämä kunniateh-
tävä oli annettu talon vanhimmille, Jorma Laukialle ja Kal-
le Kemppaiselle. Yhdessä esitettyä lippulaulua säesti Kari 
Kantonen. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Aino 
Malin toivotti juhlaväen tervetulleeksi korostamalla juh-
lan merkitystä ihmisten arjessa ja sitä, miten juhla kokoaa 
ihmiset yhteen.

Loukkukatu 43 on yksi Köhniön alueen vanhimmista ri-
vitaloista. Syksyllä 2014 taloyhtiön hallitus päätti yksimie-
lisesti laatia pienimuotoisen historiikin talon rakentami-
sesta ja sen asukkaiden vaiheista. Teos on laadittu pääosin 
haastattelujen ja taloyhtiön pöytäkirjojen pohjalta. Tieto-
jen kokoamisesta vastasi kolmen hengen työryhmä - Sirk-
ka Laihiala-Kankainen, Aino Malin ja Elmer Toivanen. 
Julkaisun sisältöä ja laadintaperiaatteita juhlaväelle esit-
teli Sirkka Laihiala-Kankainen. Taloyhtiön pitkäaikainen 
isännöitsijä Elmer Toivanen kertoi talossa asumisen olleen 
valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna huomattavasti 
edullisempaa tarkan taloudenpidon sekä asukkaiden si-
toutumisen ja talkoohengen ansiosta. Talossa on viihdytty 
hyvin ja asuttu pitkään.

Juhlan tarkoituksena oli entisten ja nykyisten asukkaiden 
tapaaminen ja kokemusten vaihto. Auringon vielä 

paistaessa vieraat istuivat pihapöytien ääreen nauttimaan 
kesäistä lounasta, jonka talon naisväki oli yhteisvoimin 
valmistanut. Kesken lounaan juhlaväen yllätti sadekuuro, 
joka sai useimmat siirtymään sisätiloihin. Tämä sopikin 
hyvin ”avoimien ovien” ohjelmaan, sillä entisille asukkail-
le oli varattu mahdollisuus nähdä, millaisia muutoksia 
asunnoissa on vuosien varrella tehty. Samalla, kun vieraat 
kiertelivät asunnoissa, alkoi Kypärämäen-Köhniön asu-
kasyhdistykseltä lainatun katoksen suojissa kahvitarjoilu. 
Kahvinjuonnin lomassa virisi vilkas ja iloinen seuruste-
lu. Muisteltiin hektistä rakentamisen aikaa, myöhempiä 
remontteja ja uudistuksia, pihakeinun ja hiekkalaatikon 
äärellä vietettyjä hetkiä, kevät- ja syystalkoita sekä usko-
mattoman lumisia talvia. 

Vaikka talolla on ikää, se on hyvässä kunnossa. Putkire-
montit on tehty ja huopakatto uusittu. Ulkovuoraus on 
saanut uuden maalipinnan viimeksi kaksi vuotta sitten.

Taloyhtiön historiikkiin Elämää rivitalossa. Neljä vuosi-
kymmentä Köhniön Loukkukadulla voi tutustua Jyväsky-
län kaupunginkirjastossa tai Kypärämäen-Köhniön asu-
kasyhdistyksen kotisivuilla. 

Aino Malin & Sirkka Laihiala-Kankainen

”Se ei ilon päivää näe, joka 
ei arjesta juhlaa tee”

Paikalla olleet talon ensimmäiset asukkaat ikuistettiin ryhmäkuvaan asunnossa B. Kuva: Jukka Kemppainen
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Keltinmäen alueseurakunta
Lapsi- ja perhetyön ryhmät kokoon-
tuvat edelleen Kypärämäen työväen-
yhdistyksen tiloissa Erämiehenkatu 
6:ssa. Ryhmien ohjaajina toimivat jo 
tutuksi tullut Riitta Haaparanta-Ko-
cabiyik sekä uutena kasvona Leena 
Noronen. Leena on tehnyt pitkään 
lapsi- ja perhetyötä Korpilahden alue-
seurakunnassa, josta siirtyi tänne elo-
kuun alussa. Saa tulla tervehtimään!

Toiminta on tämän syksyn osalta juu-
ri käynnistynyt, ja päiväkerhon tilan-
ne on se, että ryhmä on tällä hetkellä 
täysi - mikä on tietysti mukava asia ϑ.  
Päiväkerho on suunnattu 3-5 -vuoti-
aille lapsille ja se kokoontuu tiistaisin 
ja torstaisin klo 13-16. Mahdollisesti 
vapautuvia paikkoja voi kysyä oh-
jaajilta pitkin kerhokautta. Kerho on 
maksuton.

Perheolkkari ko-
koontuu torstaisin 
klo 9-11. Perheolk-
kari on paikka, jossa 
alueen perheet voi-
vat tavata toisiaan, 
ja lapset saavat leik-
kiseuraa. Ohjelma 
muotoutuu osallistujien toiveiden 
pohjalta sisältäen mm. lauluja, leikke-
jä, kädentyötä ja tietenkin myös kah-
vittelua - olkkarissa kun ollaan. Olk-
kariin ei tarvitse ilmoittautua, vaan 
sinne voi tulla silloin kun perheelle 
kulloinkin sopii. 
Kirkkohetkeä vietämme siellä noin 
kerran kuukaudessa, jolloin paikalla 
ovat myös pappi ja kanttori. Kolehti 
kerätään tuolloin alueseurakunnan 
kummilapselle, Kittiphongille Thai-
maahan. Kirkkohetki on pieni juma-
lanpalvelus, joka on avoin myös muil-
le kuin perheolkkarilaisille. Rohkeasti 
vain mukaan! 

Tarkempaa tietoa ryhmistä ja tapah-
tumista löytyy mm. Facebookista (käy 
tykkäämässä meistä!), nettisivuilta 

www.jyvaskylanseurakunta.fi ja Hen-
ki & Elämä -lehdestä.

Diakonian olohuone Saihokatu 4:ssä 
jatkaa syksyllä! 

Joka tiistaisin kokoontuva olohuone 
jatkaa toimintaa 8.9. klo 11 -12.00. 
Voit tulla istuskelemaan ja juttele-
maan eri aiheista hyvässä seurassa. 
Ryhmää luotsaa diakoni Ainoleena 
Laitinen, 050 549 7026. 
Syksyn aiheita ovat 8.9., Jumalan huo-
lenpito, 15.9. Mielen virkistys, 22.9. 
Tuolijumppaa, 29.9. Lauletaan en-
kelilauluja, 6.10. Elämää eläkeläise-
nä, 13.10. Minun sukupuuni, 20.10. 
Reilu kauppa, 27.10. Anteeksi anta-
minen, 3.11. Taivaan kansalaisena, 
10.11. Martti Rautanen, lähetyksen 
historiaa, 17.11. Kirkkovuosi, 24.11. 
Neulahuovutetaan, 1.12. Askarrellaan 

jouluksi. 8.12. vietetään 
olohuoneen ja lounaspo-
rukan kanssa yhteistä 
joulujuhlaa ja joululou-
nasta (6€) klo11 -13.00. 
Ilmoittautuminen 24.11. 
alkaen Saihokadulla tai 
puhelimitse 050  549 
7026 (Laitinen).

Diakonian järjestämä lounas Saiho-
kadulla alkaa taas 8.9. tiistaisin klo. 
12.- 13.00!
Lounaan hinta on 4€, alle kouluikäi-
set lapset 1€. Voit tulla nauttimaan 
hyvää kotiruokaa mukavassa seuras-
sa. Huom! Joululounas, 8.12. 6€ - eril-
linen ilmoittautuminen.

Diakoniatyöntekijän kanssa voit kes-
kustella myös omista henkilökoh-
taisemmistakin asioistas tai pyytää 
vaikka kotikäynnille. Diakonian vas-
taanotot ajanvarauksella
Ainoleena Laitinen, 050  549 7026, 
Leena Häyrinen, 050 549 7008 ja Hei-
di Kallio, 050 549 7032

Kypärämäen koulu

Lukuvuosi on käynnistynyt hyvin Ky-
pärämäen koululla. Vaihtelevan kesän 
jälkeen säät ovat olleet erinomaiset ja 
ne ovat mahdollistaneet paljon ulko-
toimintaa myös koulun aloituksessa.

Koululla on viimeisen vuoden aika-
na tehty myös korjaustöitä, jotka on 
voinut huomata esimerkiksi pihan 
työmaakopeista. Reilun vuoden ajan 
tehtiin tiivistyskorjauksia luokka ja 
tila kerrallaan alkuopetus- ja hal-
lintosiivessä sekä vanhan keltaisen 
koulun ylimmässä ja alimmassa luok-
kakerroksessa. Tavoitteena on estää 
ilmavaihtoa ottamasta korvausilmaa 
vääristä paikoista. Kesällä vanhan 
koulun korkeaan osaan vaihdettiin 
ikkunat. Ikkunoiden vaihtoruljanssin 
toivotaan jatkuvan myös seuraavana 
kesänä. Kaikkien näiden muutosten 
jälkeen ilmavaihtoa säädetään vielä 
lämmityskauden alussa kohdalleen.

Suurin muutos on nyt aloitettu kokei-
lu, jossa oppilaille on rakennettu pit-
kä välitunti kello 9.45-10.15. Tämä on 
saatu aikaan jättämällä välitunti pois 
kello 9.00-9.15. Tarkoituksena on tä-
män kokeiluvuoden aikana kehitellä 
uusia toimintoja ja mahdollisuuksia 
tekemiseen tälle pitkälle välitunnil-
le. Pitkällä välkällä oppilaat pääsevät 
omilla vuoroillaan halutessaan myös 
liikuntasaliin, Erämiehenkadun puo-
leiselle ”ruohopihalle” tai musiikki-
luokkaan. Tarkoituksena on myös 
ottaa oppilaat mukaan kehittelemään 
toimintaa pitkille välitunneille. Meillä 
on jo koulutettuna isommista oppi-
laista Välkkäreitä, joilla on valmiuksia 
ohjata toimintaa välitunneille. Ke-
väällä kokoamme kokemukset yhteen 
ja päätämme jatkuuko tämä pitkä 
välkkä myös tulevaisuudessa. 

Tämä lukuvuosi on tärkeä taustatyön 
ja kouluttautumisen vuosi opettajil-
le elokuussa 2016 voimaan tulevan 
uuden opetussuunnitelman osalta. 
Parhaillaan on menossa Jyväsky-
län paikallisen opetussuunnitelman 
kirjoittamisvaihe. Tähän samaan 
yhteyteen tulee vielä merkittävänä 
muutoksena koulujen digitaalisuu-
den lisääminen. Kaikkien koulujen 

Kuulumisia

Perheolkkarissa 
alueen perheet 
voivat tavata

ja lapset saavat 
leikkiseuraa 
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langattomat verkot saadaan kuntoon 
tänä vuonna. Digitaalisuuden toteut-
tamisessa käytetään pitkälti oppilai-
den ja osin opettajienkin omia laittei-
ta, mutta myös koulujen laitekantaa 
päivitetään kannettavaan suuntaan.

Koulumme on ensimmäisiä Jyväsky-
län kouluja, joissa toteutetaan koko 
työyhteisön AVEKKI -koulutus haas-
taviin tilanteisiin. AVEKKI on Ag-
gression ja Väkivallan Ennakointia 
sekä hallintaa, ja toimintatapamalli 
sisältää Kouluttamista, Kehittämis-
tä sekä yhteiskuntaan Integrointia. 
Haastavat työtilanteet vaativat hen-
kilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän 
taitoja, tietoa aggressioita aiheutta-
vista tekijöistä sekä henkilökunnan ja 
oman toiminnan arviointia. Kaikkia 
tilanteita ei voi aina ennakoida, vaik-
ka niin haluaisikin, ja siksi henkilös-
tö tarvitsee yhteisen toimintamallin 
haastavien tilanteiden hallintaan.

Edellä esiteltyjen koulutus- ja kehit-
tämistarpeiden seurauksena joitakin 
koulupäiviä joudutaan lyhentämään, 
niin että henkilökunta voidaan va-
pauttaa täydennyskoulutukseen. 

Oppilaita koulussamme on 325. He 
ovat jakautuneet luokille näin reh-
torin kannalta lähes ihanteellisesti. 
Tämä tarkoittaa, että opetusresurssia 
kertyi hyvin, ja pystyimme jopa palk-
kaamaan tuntiopettajan auttamaan 
muutaman ison opetusryhmän kans-
sa. Tuo lähes ihanteellinen jakauma 
tarkoittaa kyllä muutamia yli 25 op-
pilaan ryhmiä ja muutamaa muualle 
ohjattua kouluumme pyrkijää. Lisäksi 
ensimmäisen kerran rehtorinurani ai-
kana kaikki koulun viranhaltijat ovat 
yhtä aikaa kaikki töissä (tosin jo syys-
kuussa yksi opettaja poistuu melkein 
koko lukuvuodeksi opintovapaalle), 
joten lukuvuoden valmistelu on ollut 
aika selkeää.

Kouluterveisin,
Timo Knuuttila
rehtori

Kypärämäen päiväkoti

Kypärämäen päiväkodin toiminta-
kausi 2015–16 alkoi aurinkoisissa 
merkeissä elokuun alussa. Päiväko-
dissa aloittaa 108 lasta, joista 44 on 
esiopetuksen piirissä, ja kaikki päivä-
kodin päivähoitopaikat ovat käytössä.  

Kielisuihkutus alkaa jälleen syys-
kuussa esiopetuksessa, ja tänä vuon-
na suihkutellaan ruotsin kieltä. Kie-
lisuihkutuksesta on jo muutaman 
vuoden kokemukset, jotka ovat olleet 
pelkästään myönteisiä. Lasten kyky 
omaksua uutta on hämmästyttävä. 

Uutena yhteistyökumppanina aloit-
taa paikallinen kamppailulajien har-
joittelupaikka, Jyväskylän Fight Club. 
Saimme sieltä tilat käyttöömme veloi-
tuksetta tiistain aamupäiviksi. Tämä 
on loistava lisä liikuntakasvatuksen 
edistämiseksi päiväkodissamme, jo-
hon olemme panostaneet jo viime 
toimintakaudella. Salia on jo ehditty 
testata, ja lapset sekä henkilökunta 
olivat innoissaan tästä mahdollisuu-
desta, joka monipuolistaa lasten lii-
kuntahetkiä (kuva yllä). 

Olemme saaneet myös uuden ”oman” 
kirjastoautovuoron kirjaston korvik-
keeksi. Auto pysähtyy parittomina 
viikkoina maanantaisin päiväkodin 
pihalla klo 15.00–15.20.

Jukka Janhonen
Kypärämäen päiväkodin johtaja

Päivähoidon kerhot

Kypärämäessä Erämiehenkatu 6:ssa 
toimii avoimen varhaiskasvatuk-
sen lasten kerhoja. Ne on tarkoitet-
tu 2-5 -vuotiaille ja ne kokoontuvat 
kerran tai kaksi viikossa - 3,5 tuntia 
aamu- tai iltapäivisin. Maanantana 
aamupäivisin ja keskiviikkona ilta-
päivisin kokoontuu Tikrut-ryhmä ja 
keskiviikkona aamupäivisin pienten 
Nasut-ryhmä. Kerhoihin kuuluu lou-
nas tai välipala.

Lapsi oppivat kerhossa leikki- ja ryh-
mätaitoja yhdessä kerhokavereiden 
kanssa. Kerhossa pääpaino on leikeil-
lä, ulkoilulla ja turvallisella ololla. 

Kerhoihin haetaan sähköisen asioin-
nin kautta lomakkeella, joka löy-
tyy päivähoidon sivuilta osoitteesta: 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/
lomakkeet.

Kerhoissa on tällä hetkellä vielä tilaa. 
Asiasta voi tiedustella kerho-ohjaa-
jilta Merviltä ja Marilta puh. 050 365 
3032 tai palvelukeskuksen numerosta 
014 266 3100.

Syksyllä 2015 aloitti uutena liikun-
ta- ja luontokerho. Kerhot toimivat 
Mäki-Matissa, Yrttisuolla ja Palokas-
sa. Ne on tarkoitettu yli 3-vuotiaille. 
Näissäkin kerhoissa on vielä tilaa, ja 
siitä voi tiedustella palvelukeskuksen 
numerosta.

Kuulumisia
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Kypärämäki - Köhniö - Kortemäki

SYYSTARJOUKSENA:
Ripsienpidennys 50 €

Uudet volyymiripsienpidennykset 60 €
Huollot alkaen 30 €

Naisten hiustenleikkaus 25 €
Miesten hiustenleikkaus 20 €
Lasten hiustenleikkaus 15 €

Tarjoukset voimassa 20.10.2015 saakka.

Teemme hiustöitä myös kotikäynteinä. 
kampaaja, ripsiteknikko
Julia Tupamäki

puh. 044 980 4738

Kauneutta
Keltimäentieltä!







 







Mitä ihmettä?
- radanvarsihakkuut huolestuttavat 
köhniöläisiä
Liikenneviraston toteuttamat radanvarsihakkuut nousivat 
kesäkuussa keskusteluihin alueen asukkaiden Facebook-ryh-
mässä. Köhniöläiset Miia Kokkonen ja Jenni Toikkanen kir-
joittivat aiheesta mielipidekirjoituksen sanomalehti Keskisuo-
malaiseen 12.6.2015. Useampi alueen asukas on myös kertonut  
antaneensa hakkuista palautetta kaupungin palautejärjestel-
mään tai olleensa suoraan yhteydessä kaupungin virkamiehiin.

Kaupunki julkaisi ilmoituksen Destia Rail Oy:n maisematyö-
lupahakemuksen vireilletulosta 5.8.2015 Keskisuomalaisessa. 
Tähän ilmoitukseen asukasyhdistys toimitti huomautuksensa 
(viereisellä sivulla) määräaikaan mennessä. Kokkosen ja Toik-
kasen erinomaista mielipidekirjoitusta saatiin käyttää asukas-
yhdistyksen hakkuuhuomautuksen pohjana.

Asukasyhdistys on päättänyt perustaa Hakkuutiimin hoita-
maan asiaa edelleen. Tiimiin toivotaan mukaan luonto- ja 
ympäristöalan asiantuntijoita ja hakkuuasiasta kiinnostuneita 
kyläläisiä. Pyydämme halukkaita ilmoittautumaan hallituk-
sen sähköpostiosoitteeseen: hallitus@kyparamaki-kohnio.fi. 
Hakkuutiimin ensimmäinen kokous pidetään heti, kun saam-
me tiimin kokoon.

Tulemme järjestämään asiasta tiedotustilaisuuden syksyn 2015 
aikana. Tilaisuudesta tiedotetaan asukasyhdistyksen verkkosi-
vuilla sekä asukasyhdistyksen virallisella Facebook-sivulla.

Saana Tammisto
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Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry       11.08.2015

Jyväskylän kaupunki
Johtava rakennustarkastaja
Rakennusvalvonta / puunkaatoluvat

HUOMAUTUS DESTIA RAIL OY:N MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSEEN

Destia Rail Oy on jättänyt maisematyölupahakemuksen puuston harventamiseksi ja poistamiseksi Köhniöjär-
ven eteläpään ja Mattilanniemen välisellä rata-alueella. Liikennevirasto on vastuussa radanvarsihakkuusta ja 
hakkuut perustuvat ratalakiin. 
Hakkuut toteutetaan 30 metrin säteellä ratakiskosta periaatteella, että kaikki puusto hakataan. Hakkuu perus-
tuu rataturvallisuuteen, mutta sallii tietyissä tilanteessa puuston kasvamisen ja siten voidaan suorittaa myös 
poimintaluonteisia hakkuita. Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys on kuullut asukkaita radanvarsihakkuun 
osalta ja haluaa huomauttaa Jyväskylän kaupungin Liikennevirastolle seuraavista tekijöistä.  
Asukasyhdistys vaatii, että radanvarsihakkuut toteutetaan siten, etteivät asukkaat ja ympäristö joudu tar-
peettomasti kärsimään. Avohakkuu Könkkölä-Mattilanniemi -rataosuudelta tulisi vaikuttamaan kokonais-
valtaisesti alueen luonteeseen. Ymmärrämme hakkuiden tarpeellisuuden rataturvallisuuden osalta, mutta 
vaadimme hakkuun tapahtuvan avohakkuun sijaan poimintaluonteisena siten, että riskipuut kartoitetaan ja 
poistetaan. Köhniönjärven ja Köyhänojan ympäristöä ajatellen avohakkuu olisi virkistys-, maisema- ja luonto-
arvojen tuho.
Vetoamme alueen ainutlaatuisen luonnon puolesta ja perustelemme asiaa seuraavasti:
Asutus: Puuston poistaminen lisää melua kohtuuttomasti. Puut toimivat tehokkaana meluvallina.
Hyvinvointi: Alueella ulkoilee päivittäin runsas määrä sekä alueen asukkaita että muualta tulleita. 
Alue antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden virkistykseen ja luonnon kokemiseen, mikä luo osaltaan hyvin-
vointia.
Alue on asukkaiden aktiivisessa ulkoilu- ja virkistyskäytössä
Luonnonsuojelu:Radanvarressa on liito-oravayhdyskuntia, saukkoperhe ja isoja haapoja.   
Köhniönjärvestä laskee aiotun hakkuulinjan sisällä luonnontilainen Köyhänoja, jonka rannat ovat suurelta 
osin lehtomaista korpea tai tihkupintaa. Puroa käyttää vakituisesti luontodirektiivissä mainittu saukko ja alue 
tiedetään liito-oravan pitkäaikaiseksi elinpiiriksi.
Maisema: Noin 60 metrin levyinen avohakkuu muuttaa Köhniön alueen luonnetta ratkaisevasti. 
Paikalla oleva kaunis ja monimuotoinen metsä tuhoutuu
Rannan vanhat metsät ovat virkistyskäytössä ja niillä on merkittävä maisemallinen arvo suojavyöhykkeenä 
valtatie 23:n, radan ja järven välissä.
Liikennevirasto, Jyväskylän kaupunki ja radanvarsihakkuita toteuttavat yritykset mainostavat toimivansa 
avoimesti ja läpinäkyvästi sekä hakevansa avarakatseisesti vaihtoehtoja ja ideoita. Asukasyhdistys tulee järjes-
tämään ennen hakkuita asukkaille ja medialle tiedotustilaisuuden, jossa eri osapuolet voivat hyvässä hengessä 
kertoa alueen puuston hakkuusta. 
Tämä huomautus koskee aluetta Köhniöjärven eteläpäästä Mattilan niemeen. Tästä luoteeseen sijoittuva Kö-
hniöjärven viertä kulkeva rata-alue ei kuulu lupahakemuksen piiriin, mutta samat argumentit koskevat myös 
tätä aluetta ja asukkaina edellytämme, että tässä huomautuksessa olevat perusteet otetaan huomioon myös 
em. alueen hakkuita koskien.

Yhteistyöterveisin,
Johanna Barkman     
asukasyhdistyksen pj.    



HELPOSTI MUKAAN!

Kokoa kätevästi

kevyt ja ruokaisa

salaatti moni-

puolisesta

salaattibaarista.

Lisäksi

TAKE AWAY –

lämminruokabuffet!

Saiturin Joulu
Saiturin joulu on rakastettu kertomus itsekkäästä ja läpeensä paatuneesta Ebenezer Scroogesta.

Joulu lähestyy, mutta Ebenezer Scrooge ajattelee vain rahaa.  Scrooge ei pidä ihmisistä,
ei kilteistä, iloisista eikä köyhistä.  Eikä joulusta.

Mutta onko ikuisen saiturin liian myöhäistä muuttua?

Teatteriesityksen jälkeen nautimme Edla-emännän joulupöydän antimista Tertin kartanossa.
Jos noudatat erikoisruokavaliota, mainitsethan siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

LäLähtö Saihotuvalta klo 10.30.  Näytäntö alkaa klo 13.00.  Matkan jäsenhinta on 50 €.
Hintaan sisältyy linja-autokuljetus, teatterilippu ja ruokailu.

Ilmoittautumiset Arja Toivaselle puh. 050 3256475 tai arja.toivanen@elisanet.fi.

Matkan voit maksaa Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksen tilille FI05 8000 1401 3072 94 tai käteisellä 
linja-autossa.  Ilmoittautumisesi jälkeen ilmoita mahdollisesta esteestä välittömästi, jotta varalla olijoilla 

on mahdollisuus päästä mukaan.  Linja-autokyytiin voi tulla Erämiehenkadun ja Keskussairaalantien 
pysäkeiltä, mutta tästäkin on syytä mainita ilmoittautumisen yhteydessä.

IlmoiIlmoittautumiset 30.10.2015 mennessä. 


