Kuvakirja kertoo...
Edellisessä asukasyhdistyksen lehdessä joulun alla lupasin, että seuraavilla kulttuuripäivillä tulisimme julkaisemaan kuvakirjan Kypärämäestä ja sen väestä.
Niin tapahtuikin ja ensimmäinen kappale saatiin
ojentaa juhlallisesti kirjailija
Harri Tapperille, joka oli
kutsuttu esitelmöimään
kirjoittamisen voimasta
kirjastolle viime maaliskuussa. Juha Saltevo kertoo sisäsivuilla tarkemmin
tästä viime talven voimanponnistuksesta, jonka pohjalta kirjan pieni, mutta aktiivinen toimituskunta, Juha Saltevo, Arja Seppälä ja
allekirjoittanut, sai kirjan

julkaisukuntoon lupaamassaan aikataulussa. Kuvakirjaan on
kerätty kuvia alueemme asukkaista ja heidän elämästään eri
vuosikymmeninä täällä. Kuvien valinta ei
ollut helppoa, tarjolla
kun oli runsaasti laadukasta kuvamateriaalia varsinkin parin vuoden
takaisen kylätaiteilijamme,
valokuvaaja Kari ”Hoppa”
Haapa-ahon sekä Juha Saltevon kokoelmista. Annan
suuren arvon myös pitkäaikaisen kypärämäkeläisen,
Erkki Roinilan käyttöömme luovuttamille korkeatasoisille valokuville menneiltä vuosikymmeniltä.
Kuvakirjan
myynti on
ollut vilkasta niin Eräkukan kuin
myös Kypärä mäen
koulun ahkerien
4.
luokkalaistenkin toimesta. Nyt
koululaiset
ovat kesälaitumilla,
mutta kirjan
kuten asu-

Köhniön rantajuhla 2004
järjestetään tiistaina 10. elokuuta klo 18 alkaen
Köhniön uimarannalla. Ohjelmassa mm. yhteislaulua, haitarin- ja viulunsoittoa, kilpailuja
lapsille, muurinpohjalettuja, mehua ja muita
herkkuja. Aurinkoinen ilmakin on tilattu. Tervetuloa mukaan nuoret ja vanhat!

kasyhdistyksen aiempienkin julkaisujen myynti jatkuu Eräkukassa, mikä näin
hyvänä lahjavinkkinä kerrottakoon. Pahoittelen
muutamaa nimivirhettä,
jotka julkaisuun on päässyt; korjaamme tiedot, mikäli myynti edellyttää jatkossa toisen painoksen julkaisemisen. Kiitän lämpimästi ahkeraa toimikuntaamme, Erkki Roinilaa,
Jyväskylän kaupunkia sekä
kaikkia niitä tahoja, jotka
ovat tukeneet hankettamme taloudellisesti.
Asukasyhdistyksen nyt
päättyneen talvikauden ohjelmaan kuului jälleen runsaasti kulttuuritarjontaa,
joka pyrittiin järjestämään
mahdollisimman monenikäisiä asukkaitamme
kiinnostavaksi. Kirjastoesitelmiä pidettiin kevätkaudella kaksi ja molemmissa oli ilahduttavan pal1

jon osallistujia niin kuuntelemassa kuin keskustelemassakin. Kevään kolme
kahvimatineaa olivat kaikki
erityyppisiä, mutta kaikki
keräsivät kirkkosaliimme
runsaasti musiikinystäviä.
Viimeisin pidettiin 23.5.
perinteisenä nuorten soittajien konserttina, jossa
nuoret harrastajat pääsivät
näyttämään leijonankyntensä musiikin saralla. Sellonsoitonopettaja Päivi Arjas ja Jyväskylä Sinfonian
viulisti Sari TukiainenMäättä olivat muutamien
aktiivisten vanhempien
kanssa koonneet nuoren
esiintyjäkaartin soittamaan
sekä yksin että yhdessä.
Täällä asuu runsaasti nuoria soittajia ja esiin onkin
tullut ajatus perustaa säännöllisesti kokoontuva ja
harjoitteleva jousiorkesteri
Kypärämäkeen. Asukasyh(Jatkuu sivulla 2)

(Jatkoa sivulta 1)
distys olisi valmis tukemaan tämänkaltaista harrastustoimintaa, esiintymistilaisuuksia nimittäin löytyisi em. konserttien lisäksi
monenlaisissa asukastapahtumissa, seurakunnassa sekä koulun tilaisuuksissa.
Saapa nähdä, saammeko
kuulla vastaisuudessa Kypärämäen nuorten sinfonikkojen soiton raikuvan
kulttuuripäivillä, kirkkomme 50-vuotisjuhlaviikolla
tai vaikkapa rantajuhlissa
Köhniön rannassa!
Asukasyhdistys piti vuosikokouksensa helmikuussa
ja jatkaa nyt toimintaansa
hieman uudistetussa hallituskokoonpanossa. Tuoreen toimikunnan koostumus ja yhteystiedot ovat
tämän lehden takasivulla.
Mukava oli todeta, että
vuosikokoukseen oli tullut
huomattavasti enemmän
kypärämäkeläisiä ja köhniöläisiä kuin muutamana
edellisenä vuonna. Monet
merkit viittaavat siihen, että kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon ja viihtyisän
asuinympäristön rakentamiseen on lisääntymässä.
Aktiiviset ihmiset voivat
yhdessä todellakin vaikuttaa myös kaupungin päättäjiin ja päätöksiin. Tämä
on huomattu mm. silloin,
kun kirjaston, koulun tai
oman kirkon asemaa on
uhattu säästötoimilla. Jukka Louhivuoren pitämää

kirjastoesitelmää kansalaisvaikuttamisesta huhtikuussa oli tullut kuuntelemaan
ja asiasta keskustelemaan
runsas joukko aktiivisia
asukkaita. Ne, joilla ei ollut
mahdollisuutta osallistua
tuohon kirjastoiltaan, saavat aiheesta tiivistetyn
koosteen tässä lehdessä.

me panostaa entistä enemmän yhteistyöhön alueemme eri toimijoiden kanssa.
KTY eli Kypärämäen työväenyhdistys suunnittelee
mittavia rakennusuudistuksia omistamaansa kirjastotaloon, josta päiväkoti
muuttanee uuteen rakennukseen lähivuosina.
Olemme alustavasti jo
neuvotelleetkin asukastilojen saamisesta KTY:n kiinteistöstä, johon se suunnittelee myös nuorisotiloja.
Nuoriso tarvitsisikin kipeästi omat kokoontumistilat
täältä ja asukasyhdistys tekee parhaansa edesauttaakseen niiden saamista. Kuten aiemmin mainitsin,
täällä on runsaasti musiikkiväkeä ja –elämää, joka
tulee entisestään vilkastumaan, mikäli KTY perustaa tänne puhallinorkesterin. Tämä on myös tullut
esille epävirallisissa keskusteluissa KTY:n kanssa.

Viimekeväisen jäsenkeruukampanjan onnistuminen
yli odotusten antoi potkua
asukasyhdistyksen toimintaan ja osoitti sekin, että
kaupunginosamme asukkaat seuraavat toimintoja
täällä ja haluavat osallistua.
Tämän lehden mukana jaetaan jäsenmaksukaavakkeet
tälle vuodelle ja toivonkin,
että mahdollisimman moni
laittaa kortensa kekoon
maksamalla jäsenmaksunsa, joka ei ole muuttunut
viimevuotisesta. Muistutan
myös siitä, että otamme
hyvin mielellämme vastaan
toiveita ja tarpeita asukkailta esimerkiksi kirjaston palautelaatikon välityksellä.
Kaikesta päätellen kaupungin kulttuuripäättäjät arvostavat toimintaamme,
koska saamamme kaupungin toiminta-avustus oli
suurempi kuin millään
muulla asukasyhdistyksellä
Jyväskylässä. Kulttuuritoimi valitsi myös Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksen valtakunnalliseen
Vuoden adsukasyhdistys –
kilpailuun.

Kypärämäen kirkko, Jyväskylän vanhin aluekirkko,
täyttää kunnioitettavat 50
vuotta ensi vuoden tammikuussa. Olen asukasyhdistyksen edustajana mukana
työryhmässä, joka suunnittelee juhlaviikkoa tammihelmikuun vaihteeseen
kirkkotoiminnan kunniaksi. Tarkoituksemme on järjestää jokaiselle jotakin,
musiikkia, näyttelyitä, liikuntaa ja luonnollisesti
juhlajumalanpalveluksen
sunnuntaina 30. tammikuuta 2005. Työn alla on

Tulevalla kaudella haluam-
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myös kirkkomme historiikki ja sen on määrä valmistua juhlaviikkoon mennessä. Muistoja, niin sanallisia,
kirjallisia kuin kuvallisiakin,
ottaa mielellään vastaan
yhteyshenkilömme ja oma
pappimme Harri Romar.
Kirjoitan tarkemmin juhlaviikon ohjelmasta seuraavassa joululehdessämme.
Kylätaiteilijanamme on
aloittanut nyt toista toimikauttaan teatteritaiteilija
Lasse Savola. Hänen mainio talvinäytelmänsä sai
hymyn huulille kulttuuripäivien luistelutapahtumassa maaliskuussa. Lasse pieni, mutta tasokas teatteriryhmä on nyt kesätauolla,
mutta Lasse jatkaa työtään
täällä vetämällä pallokerhon kaikille liikuntaa ja toimintaa kaipaaville koululaisille. Lehden sisäsivuilta
saa yksityiskohtaisempaa
tietoa tästä kerhosta. Kesään Kypärämäessä ja
Köhniöllä kuuluu luonnollisesti myös elokuun rantajuhla, jota vietetään tällä
kertaa tiistai-iltana 10. elokuuta. Toivon, että saamme rantajuhlassa nauttia
kauniista kesäillasta Köhniön rannassa runsaslukuisesti. Olkoon nyt alkanut
kesä kaikille alueemme
asukkaille kaunis ja rentouttava!
Sini Louhivuori
Asukasyhdistyksen
puheenjohtaja

Koulu remonttiin — osa oppilaista evakkoon Kilpiseen
Koulun peruskorjaus alkaa
kesäkuun toisella viikolla
purkutöillä koulurakennuksessa myös kaivinkoneet
tulevat kaivamaan salaojia
ja viemäreitä koulun tontille. Työt jatkuvat yhtä soittoa heinäkuun 2005 loppuun asti. Koululla uusitaan lämpö-, vesi- ja viemäriputket sekä sähköt ja
ilmavaihto. Samalla paloluokitusta parannetaan.
Hintaa tälle peruskorjaukselle tulee reilut 4 miljoonaa euroa.
Koko koulu ei mene työn
alle yhdellä kertaa. Ensin
tehdään Köhniön puoleiset
osat ja pieni sali/
ruokalasiipi. Vanhan koulun korkeassa osassa käyvät 1-3 luokat koulua koko
syksyn ja vielä tammikuun.
Sen jälkeen he siirtyvä ensiksi remontoituihin tiloihin ja vanhan koulun korkea osa puolestaan tulee
korjausten kohteeksi. Autismi- ja harjaantumisluokat siirtyvä joulun jälkeen
evakkoon Salmirantaan. 46 luokat ovat koko lukuvuoden 2004-05 evakossa
Kilpisen koulun tiloissa.
Evakon aikana 4-6 luokan
oppilaat kulkevat jalkaisin
ja pyörällä normaalia
enemmän Kypärämäen ja
Kilpisen väliä ajoittain jopa
keskellä päivää. Toivoisinkin autoilijoita erityistä varovaisuutta, jotta vältyttäisiin onnettomuuksilta. Nykyiset alhaisemmat nopeusrajoitukset alueellamme
auttavat varmasti tässä,
kunhan me kaikki vain
muistaisimme noudattaa
niitä!
Koulun remontti oli ratkaiseva tekijä, kun opetusvi-

rastossa mietittiin eppuluokkien sijoittelua. Kortepohjan ja meidän kouluille
oli lupa perustaa yhteensä
4 eppuluokkaa. Ne voitiin
sijoittaa näihin kahteen
kouluun joko molempiin
kaksi tai sitten niin, että
meille yksi ja Kortepohjaan
kolme. Kummatkin ratkaisut vaativat noin 10 oppilaan "pakkosiirtoa" koulusta toiseen. Ratkaisujen paremmuutta vertailtiin monilla eri mittareilla. Vaihtoehtojen välille ei saatu eroa
siirtyvien määrän suhteen,
koulumatkan, sisaruussuhteiden ym. välillä. Kumpikin koulu luonnollisesti
halusi pitää omat oppilaansa. Näin ratkaisevaksi tekijäksi nousi se, että remontin keskelle ei haluttu tuoda lapsia vieraalta alueelta.

dä hätäisiä johtopäätöksiä,
että aina oppilaat joutuvat
Kortemäestä ja Kypärämäen pohjoiskolkalta Kortepohjaan. Luulen nimittäin,
että jatkossa virta vie toisinpäin?? Opetusviraston
näkemysten mukaan Kypärämäen koulua ei kannata
korjata yksisarjaiseksi kouluksi. Peruskorjaus on kuitenkin totta eli jatkossakin
koulu on alueemme keskeisiä palveluita.
Näin jälkikäteen voisi tietenkin viisastella, että jos
kaikki tänä vuonna tällä
alueella koulunsa aloittavat
olisivat valinneet lähikaupan eli Kypärämäen kou-

lun ei olisi jouduttu koko
kurimukseen. Mutta kuten
kauppojenkin kohdalla tiedämme, tämän päivän ihmiset tekevät erilaisia ratkaisuja ja ne ovat aina oikeita ja hyviä heidän omalta kannaltaan katsoen.
Elokuussa 2005 palaamme
kaikki taas yhteen täysin
remontoituun Kypärämäen
kouluun. Sitten järjestämme avoimet ovet koko kylälle!
Timo Knuuttila
rehtori

Kaikki lapset palloilemaan!

Oppilaiden vanhemmat
reagoivat voimakkaasti siirtoja vastaan. Etunenässä
oli tietysti siirtyvien vanhemmat. Myös vanhempainneuvosto osallistui adressin luovuttamiseen opetuslautakunnalle. Päätös
kuitenkin pysyi. Tällä hetkellä koulumme eppuluokassa on 26 oppilasta.
Kahden
oppilaan
"pakkosiirto" on voitu purkaa. Lääninhallitukseen on
valitettu kahden muun oppilaan osalta. Valitukset
ratkaistaan kesän aikana,
jolloin voidaan lopullisesti
laittaa piste tälle prosessille. Opiksi otettavaa tietysti
kertyy niin allekirjoittaneelle kuin koko opetustoimellekin.

Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys järjestää kesäkaudella kaikille lapsille tarkoitetun palloilupäivän. Kokoonnumme joka kesätiistai kello 15.00
Kahakadun kentän kaukaloon pelailemaan jalkapalloa ja kaikkea muutakin, mitä nyt kenenkin mieleen sattuu juolahtamaan. Tarkoituksena ei luonnollisestikaan ole huippu-urheilu, vaan liikunnallinen yhdessäolo ja hauskanpito. Siispä kaikki tytöt
ja pojat ilman ikärajaa - ja tietysti vanhemmat
mahdollisuuksien mukaan - paikalle.
Ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 15.6.,
josta jatkamme viikoittain aina elokuun alkuun asti, mikäli innokkaita palloilijoita riittää.
Terveisin
Lasse Savola
touhutiistaivastaava
050 - 352 1058
Ps. sadekelin sattuessa emme ehkä kokoonnu kastelemaan itseämme - siitä voipi saada vilustumistaudin...

Valitettavasti luulen, ettei
jatkossakaan selvitä ilman
tiukkaa ohjausta opetusryhmien perustamisessa.
Nyt ei kuitenkaan pidä teh3

Kuinka voit vaiku
Kypärämäen ja Köhniön
asukkaat tunnetaan Jyväskylässä aktiivisina ja itseään
koskevien asioiden suhteen
valppaina. Ehkä meille on
siirtynyt Kypärämäen ja
Köhniön uudisraivaajien
määrätietoisuus, rohkeus ja
sitkeys.
Yhä uudestaan
alueemme asukkaat ovat
joutuneet tilanteeseen, jossa meille tärkeitä asioita
ollaan lakkauttamassa tai
tekemässä jotain muuta
alueemme kehityksen kannalta mielestämme vahingollista. Toisinaan on esitetty Kypärämäen koulun,
neuvolan ja hammashoitolan lakkauttamista, musiikkiluokkien lopettamista,
päiväkodin, kirjaston lakkauttamista, urheilukenttien talvihoidon lopettamista, Köhniön taustan ja ranta-alueitten kaavoitusta,
kirkon myymistä jne.
Osa uhkakuvista on toteutunut, vaikka näiden kaikkien lakkautus- tai lope-

tusuhan alaisten asioiden
eteen asukkaat ovat tehneet hartiavoimin työtä,
jottei pahin toteutuisi. Välillä vaikuttamiskeinot eivät
ole riittäneet, vaan uhkakuvat ovat toteutuneet
(musiikkiluokat lakkautettiin, neuvola suljettiin,
hammashoitola siirrettiin
Kyllönmäelle jne.) tai toivomamme asia ei ole edennyt (asukastalo, nuorten
tilat). Onneksi vielä useammin on käynyt niin, että
asukkaita on kuultu ja
olemme saaneet pitää niin
koulun, päiväkodin, kirjaston, Kahakadun kentän
luistinradan ja paljon muuta. Vaikuttaminen ei aina
tarkoita jonkin uhkakuvan
torjumista, vaan toisinaan
olemme saaneet toteutumaan uusia asukkaita palvelevia asioita. Mainittakoon esimerkkinä Kahakadun kentän uusi rakennus
ja kiertoliittymä ja muita
liikenneturvallisuutta parantavia järjestelyjä. Erityi-

sen tärkeänä pidän koulun
peruskorjausta ja uuden
päiväkodin rakentamispäätöstä. Nämä ratkaisut heijastuvat myönteisesti monien vuosien päähän – tuskinpa koulun sulkemisesta
tai päiväkodin lakkauttamisesta vähään aikaan edes
keskustellaan.
Uhkakuvia ja ongelmia
edelleen riittää, kuten tämän kevään koulukeskustelu osoitti. Opetustoimen
säästöt heijastuivat Kypärämäen kouluun niin, että
osa Kypärämäen lapsista
joutuu aloittamaan koulunkäynnin Kortepohjan koulussa, jolloin koulumatka
pitenee ja seurauksena on
myös muita perheiden kannalta harmillisia asioita.
Mitkä ovat sitten ne keinot, joita Kypärämäen ja
Köhniön asukas voi käyttää halutessaan vaikuttaa
asioihin? Keinoja on monia ja osa niistä helposti

toteutettavissa.
Kerron
seuraavassa eri vaikuttamiskeinoista. Toivottavasti näistä neuvoista on joillekin teistä apua.
Perinteinen ja edelleen yksi
tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista on äänestäminen. Tässä suhteessa
Kypärämäen ja Köhniön
väki on toiminutkin esimerkillisesti. Äänestysprosentti oli myös viime vaaleissa kaupungin korkein!
Toivottavasti näin on
myös seuraavissa kunnallisvaaleissa.
Vaikuttamisen kannalta
ydinkysymys on, että asukkaat seuraavat aktiivisesti
kaupungin päätöksiä ja valmisteilla olevia asioita.
Kaupungilla on velvollisuus tiedottaa asukkaita
koskevista asioista etukäteen, mutta aktiivisella asioiden seuraamisella on tärkeä merkitys. Helpoin tapa lienee Jyväskylän kau-

Muistelua maaliskuisilta kulttuuripäiviltä
11.-14. maaliskuuta Kypärämäen ja Köhniön väelle
tarjottiin runsain mitoin
kulttuuria asukasyhdistyksen nyt seitsemättä kertaa
järjestämillä kulttuuripäivillä. Tällä tapahtumalla meillä on ollut alusta asti toiveena tavoittaa mahdollisimman moni alueen asukas ”ikään, säätyyn tai sukupuoleen katsomatta”.
On ollut ilahduttavaa huomata, että tapahtuma jo
tiedetään ja tunnetaan tääl-

lä. Tilaisuudet, jotka paria
poikkeusta lukuunottamatta ovat maksuttomia, vetävät hyvin niin nuoria kuin
vanhempiakin asukkaita
kuulemaan, toimimaan ja
osallistumaan. Arviomme
mukaan kulttuuripäiville
osallistui tänä vuonna noin
550 henkeä, mikä kyllä antaa aiheen tyytyväisyyteen.

torstaina, perjantaina taas
laulettiin senioriväen kanssa sairaskodilla haitariduo
Veikko Ruuhilahden ja
Toivo Vihisen sekä allekirjoittaneen viulun säestyksellä. Itse olen kokenut nämä sairaskodin lauluhetket
hyvin hienoina ja herkkinä
tilaisuuksina. Yhteislaulua
suunnattiin myös nuorille
perjantai-iltana kirkolla.
Nuori pappimme Harri
Romar osoitti musikaalisen
lahjakkuutensa tarttumalla

Leena Pyylampi lauloi ja
laulatti koululaisia Suuret
seikkailijat –esityksellään
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kitaraan 16-vuotiaan Eeva
Louhivuoren säestäessä
pianolla nuoren seurakunnan veisuja. Myös tällaisia
yhteis- ja toivelaulutilaisuuksia tarvitaan: samalla
kun ne puhuttelevat sekä
kauniilla musiikilla että
tekstillä, ne rauhoittavat
mieltä ja kasvattavat yhteishenkeä.
Lauantai oli sitten vilkkain
kulttuuripäivä: päivä tarjosi
kuvataidetta, kirjallisuutta,

pungin tiedotuslehden seuraaminen tai internetsivujen tutkiminen (www.
jyvaskyla.fi).
Internetin
kautta on mahdollista lähettää viestejä valmisteleville virkamiehille ja ottaa
näin suoraan kantaa valmistelutyöhön. Erityisen
tärkeä palvelu on kunnallisaloite-sivu, jossa jokainen kuntalainen voi käydä
tekemässä esimerkiksi
omaa asuinaluetta koskevia
esityksiä. Jyväskylän kaupunki käsittelee jokaisen
aloitteen ja maaliskuussa
valtuutetuille kerrotaan,
millä tavoin aloitteet ovat
edistyneet. Kunnallisaloitteen voi tehdä osoitteessa
www.jkl.fi/hallinto/
kuntalaisaloite.shtml.
Luonnollisesti aloitteen voi
tehdä myös kirjallisesti, mikäli internetin käyttö ei ole
tuttua. Aloite lähetetään
o s o i t t e e s e e n
Kaupungintalon kirjaamo,
Jyväskylän kaupunki PL
193, 40101 Jyväskylä.

liikuntaa ja jatsia. Alueellamme asuva valtakunnallisestikin tunnettu kuvataiteilija Ulla Virta avasi taidenäyttelynsä kirjastossa
iltapäivällä ja välittömästi
sen jälkeen julkistettiin kuvakirjamme Kypärämäki ja
sen väki kuvina. Kirjasto
oli täynnä kuvataiteesta ja
kuvakirjasta kiinnostuneita,
joista osa ostikin oman
kappaleensa saman tien.
Myös Jyväskylän paikallistelevision toimittajat olivat
paikalla. Luistelun merkeissä liikuttiin alkuillasta Kahakadun kentällä. Jää oli
lämpimän sään takia melko

asioiden etenemiseen. Tietenkin myös oman alueen
valtuutettuihin kannattaa
olla yhteydessä. Internetistä on saatavissa kaikkien
edellä mainittujen yhteystiedot. Tärkeätä on, että
asioihin puututaan jo valmisteluvaiheessa.
Mikäli
asioita on ehditty valmistella jo pitkälle, on niihin
entistä vaikeampi päästä
vaikuttamaan.

Vähemmän tunnettu kuntalain kohta on se, jossa
todetaan että kaupunki/
kunta voi avustaa asukkaita
vaihtoehtoisten esitysten
valmistelussa antamalla esimerkiksi tiloja, laitteita ja
tietoja asukkaiden käyttöön.
Kypärämäen asukkaat ovat
käyttäneet myös monia perinteisiä vaikuttamisen keinoja, kuten nimilistojen
keräämistä, mielipidekirjoitusten kirjoittamista ja jopa
mielenosoituksia. Käsitykseni on, että nämä kaikki
ovat hyödyllisiä ja hyviä
vaikuttamisen keinoja,
mutta kenties kaikkein tehokkain tapa on olla suoraan yhteydessä virkamiehiin ja valtuutettuihin. Erityisesti valtuustoryhmien ja
kunnallisjärjestöjen puheenjohtajilla, kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien jäsenillä on monia
mahdollisuuksia vaikuttaa

Asukasyhdistys on yksi tärkeimmistä vaikuttajista alueemme kehitykseen. Tässä
mielessä on ollut hienoa,
että niin moni Kypärämäen ja Köhniön asukas on
liittynyt asukasyhdistyksen
jäseneksi ja näin parantanut yhdistyksen toimintamahdollisuuksia. Asukasyhdistyksen keskeinen
tehtävä on tuoda tämän
alueen asukkaiden ääni
kuuluviin kaupungin hallinnossa. Asukasyhdistys
onkin ottanut monella tavalla kantaa alueemme ke-

huonossa kunnossa, mutta
musiikki soi ja makkara
maistui. Innokkaimmat
musiikinystävät saivat vielä
illalla nauttia perinteisistä
tupajatseista KTY:n tiloissa. Kun ajattelen tupajatseissa vuosien varrella
esiintyneitä nuoria muusikoita, täytyy todeta, että
täältä on ponnistanut jatsin
taivaalle monia Kypärämäen kasvatteja yltäen monena vuonna jopa Pohjoismaiden mestareiksi. Sunnuntaiaamu sai kolmisenkymmentä rohkeaa liikkeelle Köhniön rantaan
nauttimaan aamiaisesta

rannalla ja kylmästä kylvystä Köhniössä. Sunnuntaiilta keräsi jälleen kirkolle
väkeä, tällä kertaa erityisesti lapsia ja lapsiperheitä lasten iltakirkkoon. Olen ilolla seurannut aktiivisuuden
lisääntymistä ja vaikutuksia
kirkkotoiminnassa täällä,
mm. pyhäkoulun paluu ohjelmaan on ollut todella
tervetullutta ja suosionsa
perusteella osoittanut selvästi tarpeellisuutensa.
Kulttuuripäivien ajankohta
on vakiintunut maaliskuun
puolivälin viikonloppuun.
Ensi vuonna todennäköi5

hittämistä koskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi kaavoitusta koskevissa asioissa
asukasyhdistys on järjestänyt yhdessä kaupungin
edustajien kanssa kuulemistilaisuuksia, joissa asukkaat voivat suoraan kertoa
näkemyksiään asioita valmisteleville virkamiehille.
Mikäli haluat lisää tietoa
vaikuttamisen keinoista,
käy tutustumassa Kuntaliiton internet-sivuihin. Siellä on Vallakas-niminen sivusto, jossa annetaan käytännön opastusta kuntalaisen vaikuttamisen keinoista (http://www.kunnat.
net/).
Jukka Louhivuori

nen ajankohta on 10.-13.
maaliskuuta. Siitä kerrotaan sitten tarkemmin seuraavassa joululehdessämme.
Kulttuuriterveisin
Sini Louhivuori

Kypärämäki ja sen väki kuvina
Meitä Kypärämäkeläisiä on
nykyisin 3228. Meitä on
nuoria ja vanhoja. On metallimiehiä, autonasentajia,
putkimiehiä, muurareita ja
rakennusmiehiä, sairaanhoitajia, opettajia, lääkäreitä, juristeja, yliopiston professoreita, muusikoita ja
kuvataiteilijoita, arkkitehteja, työttömiä, eläkeläisiä.
Hoidamme puutarhoja,
teemme polttopuita, korjaamme talojamme, rakennamme uutta, pelaamme
palloa, kävelemme sauvojen kanssa ja ilman, ulkoilutamme koiriamme , uimme omassa avannossamme, kuuntelemme kirkkokonsertteja ja elävää jatsia,
käymme koulua, loikoilemme Köhniön hiekkarannalla , skeittaamme, luistelemme, juhlimme, elämme ja
kuolemme
.
Meistä valmistui Kypärämäen kulttuuripäivillä
13.3.2004 julkistettu kirja,
jonka julkaisijana on asukasyhdistys. Kirjan kokosi
työryhmä Sini Louhivuori,
Arja Seppälä ja Juha Saltevo vanhoista jo historiallisista kuvista sekä vuoden
2001-2002 kyläkuvaajamme Ari "Hoppa" Haapaahon otoksista ja allekirjoittaneen sekä muiden

ja osoitteet, jotta kirjankuvissa olevat ihmiset jäisivät
paremmin elämään.

KUVA: SIRKE SALTEVO

Kirjailija Harri Tapper on saanut ensimmäisen uunituoreen Kypärämäki ja sen Väki kirjan kirjastolla 4.3.Vieressä myhäilevät
Sini Louhivuori ja Juha Saltevo.
asukkaiden omista näppäilyistä.

luvun perheensä elämää
Salokadulla. Samalle aukeamalle on kotialbumista kaivettu 12 kuvaa Väisäsen
perheen elämästä.

Kirjan alkuun muokkasimme vuonna 1999 valmistuneesta FM Janne Haikarin
kirjoittamasta alueemme
historiikista tiivistelmän.
Alkuosaa täydentävät hienosti Erkki Roinilalta käyttöön saamamme Köhniön
rakennusvaiheen mustavalkoiset kuvat.

Hopan kuvista saimme
käyttöömme vain kirjaston
näyttelyssä olleet tietokoneella tehdyt "vedokset",
joista toiset olivat varsin
suurirakeisia, mikä näkyy
muutamien kuvien painatuksessa. Myös kuvauspaikat ja ihmisten nimet puuttuivat. Pyrimme löytämään
kaikkien kuvattujen nimet

Puheenjohtajamme Sini
Louhivuori (o.s. Väisänen)
muistelee elävästi 1960-
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Pyysimme vanhoja ja uudempiakin ihmiskuvia pariinkin kertaan ihmisiltä,
mutta saimme niitä valitettavan vähän. Kypärämäen
koulun oppilaat ikuistin
syyskuussa 2003 koulun
pihalla. Historiajaksossa on
vertailtavana saman koulun
oppilaat koulun valmistumisvuonna 1949. Ajatuksena oli saada kaikki Saihokatu 4.n asukkaat samaan
kuvaan talonsa edustalle.
Talossa asuva sihteerimme
Lasse Savola järjesteli asiaa
ja sai kasaan vain 6 kuvaan
halukasta. Kiitokset kaikille
heille viitseliäisyydestä ja
Veera Palomäelle hienosta
hevoskastanjastaan.
Asukasyhdistyksen tapahtumista mm. rantajuhlista
ja Kypärämäen kulttuuripäivistä on useampia ihmiskuvia samoin Kypärämäen-Köhniön (60v) ja
Työväenyhdistyksen (50v)
yhteisestä Arjen juhlasta
lokakuussa 2000.
Permikadun juhla ja arki
sekä Koivukadun elämää
on tallentunut kirjaan. Liikkumisen ilo näkyy Kahaka-

dun uuden kopin edustan
palloilijoista ja voittoisan
Real Madridin pelaajien
innokkaista ilmeistä. Pippurikin on päässyt ulkoiluttamaan uunituoretta isää
Ville Alenia.

Näin on karttunut luokan
kassa oman taskun lisäksi.
Kirjaa on saatavilla 20 €
hintaan Erä-Kukasta ja
hallituksen jäseniltä. Yleisessä kirjakauppamyynnissä se ei ole.

Kirjan etuaukeamalla on
alueemme kartat Jyväskylän kaupungiksi tulovuodelta 1837 ja vuodelta 1923
ennen asutusta, vain junarata kulkee Köhniön rannalla. Taka-aukeamalla on
virastokartta vuodelta 1951
ja uunituore (2004) alueemme kartta, jonka saimme kaupungilta käyttöömme.

Ilman Jyväskylän kaupungin avustusta ja paikallisia

Kirjaa on painettu Lievestuoreella ER-painossa 600
kappaletta. Ensimmäinen
kappale annettiin kirjailija
Harri Tapperille painosta
tulopäivänä 4.3 kiitokseksi
Harrin pitämästä kirjastoesitelmästään
"Tarinoinnin voima". Iloksemme Harri arvosteli positiivisesti kirjamme Keskisuomalaisessa sen ilmestymispäivänä 13.3.
Kirjan myynnissä on kunnostautunut Kypärämäen
koulun opettaja Jaana Palveen luokka 4 B, jonka oppilaat ovat myyneet noin
150 kirjaa. Muutamat ovat
saaneet kaupaksi yli 20 kirjaa mm. Ira Tervonen.

julkaisemista tukeneita yrityksiä ja yhteisöjä emme
olisi pystyneet tätä meistä
kertovaa kirjaa tekemään.
Lämpimät kiitokset kaikille.
Toivon, että kirja löytää
tiensä mahdollisimman
moneen käteen. Entisetkin

KUVA: SIRKE SALTEVO

Julkistamistilaisuudessa 13.3. kirjastolla
saimme antaa alueemme pitkäaikaiselle vaikuttajalle Erkki Roinilalle kirjan kiitokseksi työstään alueemme hyväksi ja kirjaan saaduista historiallisista kuvista. Tapahtumaa
todistavat vasemmalta Sini Louhivuori, historiikin tekijä Janne Haikari ja Juha Saltevo.

7

kypärämäkeläiset varmasti
ilahtuvat kirjasta. Pitäkää
kiirettä, koska kirjaa on jäljellä vain noin 300 kappaletta.
Juha Saltevo

ASUKASYHDISTYKSEN TOIMIKUNTA 2004–2005
Kari Kettunen
Sini Louhivuori , pj.
Erkki Matikainen
Antero Mikonranta
Arja Mönkkönen
Juha Saltevo
Lasse Savola, siht.
Simo Suoja
Arja Toivanen, tal.hoit.
Terhi Tuukkanen

Keihäsmiehenkatu 3,
Koivukatu 4 ,
Saihokatu 4, as. 61
Koivukatu 19,
Rihlaperä 1,
Permikatu 15,
Saihokatu 4,
Kahakatu 17,
Loukkukatu 43 C,
Köhniönkatu 19,

254 609
253 286

624 652
050-523 7723

3100 607
242 786
241 512
050-352 1058
0400-546 190
243 141
244 491

624 297

Lehden taitto: Lauri Peltonen
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040-508 2653

040-501 1731

