
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry.
Jyväskylä

TOIMINTAKERTOMUS 2014

Vuosi 2014 oli yhdistyksen 25. toimintavuosi (vuodesta 1989 alkaen). Yhdistysrekisteriin se on 

merkitty vuonna 1993.

1. HALLINTO

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.2.2014 ja ylimääräinen vuosikokous 9.3.2014. Hallituksen 

kokouksia oli toimintavuoden aikana kuusi: 20.1., 9.3., 24.4, 14.8., 25.9., ja 28.11.2014.

Yhdistyksen hallitus, toiminnantarkastajat ja muut vastuuhenkilöt vuonna 2014

Puheenjohtaja: Tuija Elina Lindström

Varapuheenjohtaja: Taina Hämäläinen

Sihteeri: Katja Venäläinen

Tiedottaja: Henna Maaskola

Taloudenhoitaja: Jan Saren

Liikuntavastaava: Anette Mehtälä

Varustevastaava Pasi Juntunen

Tapahtumavastaavat: Heli Soilu ja Tarja Salokoski

Kotikahvilayhdyshenkilö Maarit  Nieminen

Toiminnantarkastajat: Sinikka Göös ja Ismo Vaiste

2. JÄSENISTÖ

Vuonna 2014 oli 81 jäsenmaksun maksanutta perhettä. Jäsenmaksun suuruus oli 10 €.

3. ALUEEN EDUNVALVONTA

Yhdistys on aktiivisesti seurannut aluettaan koskevia suunnitelmia ja päätöksiä, ilmaissut 

mielipiteensä sekä pyrkinyt vaikuttamaan päätöksiin. Yhdistys otti muun muassa kantaa 

melulupaan koskien moottoriajoneuvoilla harjoittelua Valkeamäen alueella. Yhdistys otti myös 

alueen muiden asukasyhdistysten kanssa kantaa Kolmisoppisen uimapaikan ylläpidon jatkamisen 



puolesta. Yhdistys oli myös yhteydessä Mustankorkean kaatopaikkaan hajuhaittojen lisääntymisen 

johdosta.

Yhdistys on mukana toiminnassa, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistyötä Keltinmäen alueen 

kolmen asukasyhdistyksen kesken. Yhdistys on keskustellut yhteistyöstä Jyväskylän Ladun kanssa. 

4. TIEDOTUSTOIMINTA

Keltinmäen alueen tiedotuslehti Kukkulan kaiku ilmestyi vuoden 2014 aikana kolme kertaa. Lehden 

toimikunnassa Mäyrämäen ja Mustalammen alueita edusti Henna Maaskola. Alueen asukkaille 

jaettiin yhdistyksen oma tiedote kaksi kertaa (helmikuussa ja elokuussa). Asukasyhdistyksen 

Facebook – sivusto ja ryhmä ovat aktiivisessa käytössä ja keskustelu niissä on vilkasta. 

Facebookissa asukasyhdistyksen sivuilla on 219 tykkääjää ja ryhmässä 232 jäsentä.  Facebookissa 

toimii myös alueen oma kirpputoriryhmä. Yhdistyksen sähköpostilistalla jäseniä on 134. 

Yhdistyksellä on myös oma blogisivusto. Tapahtumista tiedotettiin aina kaikkien sähköisten 

kanavien välityksellä.

5. JÄSENISTÖLLE SUUNNATTU TOIMINTA

Lasten perinteinen hiihtokilpailu jouduttiin perumaan talven vähälumisuuden vuoksi.

Siivoustalkoot ti 6.5.

Kotalampi Rock to 5.6. Kotalammen liikuntapuistossa

Olympialaiset ma 14.9. Pirunkorven kentällä 

Kirpputoritapahtuma la 30.8.

Kaamosnaamiaiset (Kaamiaiset) la 25.10. Valorinteellä

Nuotiolaulajaiset pe 21.12. Mustalammella

Perheliikunta-tapahtumat satunnaisesti

Kotikahvilan tapahtumat: liitteenä kotikahvilan toimintakertomus 2014

Vuoden 2014 aikana järjestettiin monipuolista toimintaa asukkaille. Tapahtumat ideoitiin 

hallituksen kokouksissa, mutta tapahtumien toteutuksista jaettiin vastuuta myös hallituksen 

ulkopuolelle. Tapahtumiin oli aina suhteellisen helppo saada talkoolaisia mukaan, sillä alueella 

vallitsee aktiivinen tekemisen henki ja ihmiset osallistuvat mielellään yhteisiin tapahtumiin ja 

antavat myös työpanoksensa käyttöön. Ilman runsasta vapaaehtoisten joukkoa ei tapahtumia olisi 

voitu toteuttaa näin laajasti.

Toukokuussa osallistuttiin JAPA:n organisoimiin kaupungin siivoustalkoisiin. Roskia kerättiin n. 70 

ihmisen voimin ja kaikki ahkeroineet palkittiin pienellä makealla herkulla.



Viljelypalstoja isännöitiin edellisten vuosien tapaan Jorma Viljasen johdolla. Viljelijöillä oli 

käytössään jyrsin asukasyhdistyksen laskuun. 

Kesän kohokohta oli jälleen Kotalampi Rock 5.6. Illan aloitti koko perheelle suunnattu 

lastenorkesteri Los Piratoksen esitys, jonka jälkeen lavalla ihailtiin paikallisten lasten ja nuorten 

musiikki-, voimistelu- ja tanssiesityksiä. Oheisohjelmana oli valjastrampoliini, kasvomaalausta, 

onnenpyörä, kahvila, makkaran ja hattaran myyntiä, SPR: n Reddie-koira sekä Mäkipartion 

esittelypiste lettujen myynteineen. Tapahtumassa oli noin 300 osallistujaa,  pääasiassa alueen 

lapsiperheitä sekä paikallista nuorisoa. Tapahtumaan saatiin kaupungilta kohdeavustusta.

Lasten olympialaiset järjestettiin Pirunkorven kentällä 14.9. Leikkimielisissä kisoissa hypättiin 

pituutta, juostiin, heitettiin palloa ja turbokeihästä n. 60 lapsen voimin ja kaikki osallistujat 

palkittiin makeilla mitaleilla.

Yhteistyössä asukasyhdistyksen ja paikallisten aktiivien kanssa järjestettiin suuren suosion saanut 

kirpputoritapahtuma 30.8. Aamupäivän ajan koko alue oli suurta kirpputoria, sillä n. 31 talon 

pihalla oli myynnissä kirpputoritavaraa. Lisäksi päivän ajaksi oli pystytetty pari kahvilaa ja 

jäätelökioskikin oli toiminnassa.

Koko perheen Halloween -iltamat Kaamiaiset järjestettiin Valorinteellä. Osallistujia oli n. 130 ja 

lähes kaikki olivat pukeutuneet hurjiin tai hauskoihin asuihin, erityisesti ilahdutti myös aikuisten 

panostaminen pukeutumiseen. Oheistoimintana oli kauhutunneli, onnenpyörä, kasvomaalaus ja 

kahvio. Kaamiaisissa järjestettiin myös pussijuoksu- ja tanssikilpailut.

Hallitus piti vuoden viimeisen kokouksensa 28.11. pikkujoulujen merkeissä. Yhdistyksen vuosi 

huipentui perinteiseen tapaan Mustalammen rannalla joululaulajaisissa 21.12. makkaraa paistaen 

ja joululauluja laulaen.

Perheliikuntaa järjestettiin kaksi kertaa Anette Mehtälän ohjaamina. Yhdellä kerralla tarjottiin 

tanssiopetusta aikuisille ja samanaikaisesti oli lapsille ohjattua liikuntaa salissa. Toisella kerralla 

retkeiltiin porukalla metsässä. Osallistujia oli keskimäärin 10 hlöä/krt.

Kevät- ja kesäkaudella järjestettiin aikuisille kahvakuulajumppaa kerran viikossa Pasi Juntusen 

johdolla. Osallistujia oli 4-10 hlöä/krt.

Keskeinen rooli asukasyhdistyksen toiminnassa myös vuonna 2014 oli lapsiperheille suunnatut 

aktiviteetit kotikahvilatoiminnan myötä. Kotikahvilan toiminta on asukasyhdistyksen alaista ja sen 

toimintaa tuetaan taloudellisesti. Kotikahvilan kuluneesta vuodesta tarkempi kertomus on 

toimintakertomuksen liitteenä (Liite 1).

Yhdistys teki yhteistyötä alueen urheiluseura PiPan kanssa, joka vastasi jalkapallokerhon 

järjestämisestä. Kerhot pyörivät viikoittain kesäkuukausien ajan. Talvella PiPa järjesti sählyä 

aikuisille.


