
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2015 

Vuosi 2015 oli yhdistyksen 26. toimintavuosi (vuodesta 1989 alkaen). Yhdistysrekisteriin se on 

merkity vuonna 1993.

1. HALLINTO

Hallituksen kokouksia oli toimintavuoden aikana

seitsemän: 2.2., 23.3., 6.5., 19.8., 22.9. , 11.12, yhdistyksen vuosikokous 2.3. Keltnmäen 

päiväkodilla.

Yhdistyksen hallitus, toiminnantarkastajat ja muut vastuuhenkilöt vuonna 2013:

Puheenjohtaja: Tuija Elina Lindström

Varapuheenjohtaja: Tarja Salokoski

Sihteeri: Katja Venäläinen

Tiedotaja: Henna Maaskola

Taloudenhoitaja: Taina Hämäläinen

Liikuntavastaava: Anete Mehtälä

Varustevastaavat: Pasi Juntunen ja Ilkka Kukkonen

Tapahtumavastaava: Heli Soilu

Kotkahvilayhdyshenkilöt: Maarit  Nieminen ja Kat Lahtnen

Toiminnantarkastajat: Sinikka Göös

Ismo Vaiste

2. JÄSENISTÖ

Vuonna 2015 oli 90 jäsenmaksun maksanuta perhetä. Jäsenmaksun suuruus oli 10 €.

3. ALUEEN EDUNVALVONTA

Yhdistys on aktivisest seurannut aluetaan koskevia suunnitelmia ja päätöksiä, ilmaissut 

mielipiteensä sekä pyrkinyt vaikutamaan päätöksiin. 

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

kolmen asukasyhdistyksen kesken.



Yhdistys on syksystä 2015 lähten ollut mukana Jyväskylän kaupungin koordinoimassa, opetus- ja 

kultuuriministeriön rahoitamassa asukkaiden yhteisöllisyytä kehitävässä Kultuurikolmio-

hankkeessa. Kaupungin sivuilla hanke kuvataan seuraavast:

”Opetus- ja kultuuriministeriön rahoitamassa Kultuurikolmio-hankkeessa 

vahvistetaan kultuurin avulla osallisuuta asuinalueilla ja toteutetaan paikallisia 

innovativisia ja asukaslähtöisiä kultuurityön malleja. Mukana on toimijoita kolmelta 

erityyppiseltä asuinalueelta Jyväskylästä: Yläkaupungin Yö ry edustaa ydinkeskustaa, 

vierekkäiset Keltnmäen, Myllyjärven ja Mäyrämäen-Mustalammen 

asukasyhdistykset edustavat kaupunginosia ja Pohjoisen Korpilahden 

yhdistystyöyhdistys POKO ry edustaa maaseutua. Yhdistys toimii katojärjestönä 

Moksin, Saukkolan, Sarvenperän, Tikkalan ja Ylä-Muuratjärven kylille.” 

4. TIEDOTUSTOIMINTA

Keltnmäen alueen tedotusleht Kukkulan kaiku ilmestyi vuoden 2015 aikana kolme kertaa. Lehden

toimikunnassa Mäyrämäen ja Mustalammen alueita edust Henna Maaskola ja Tiina Martn. 

Alueen asukkaille jaetin yhdistyksen oma tedote kaksi kertaa. Asukasyhdistyksen Facebook – 

sivusto ja ryhmä ovat aktivisessa käytössä ja keskustelu niissä on vilkasta. Facebookissa 

asukasyhdistyksen sivuilla on 250 tykkääjää ja ryhmässä 269 jäsentä.  Facebookissa toimii myös 

alueen oma kirpputoriryhmä. Yhdistyksen sähköpostlistalla jäseniä on 130. Yhdistyksellä on myös 

oma blogisivusto. Tapahtumista tedotetin aina kaikkien sähköisten kanavien välityksellä. 

Puheenjohtaja aloit marraskuussa yhdistyksen toimintaa kuvailevan blogin kirjoitamisen 

erityisest liityen Kultuurikolmio-hankkeeseen: osoite on mayramakimustalampi.blogspot.f.

5. JÄSENISTÖLLE SUUNNATTU TOIMINTA

Lasten perinteinen hiihtokilpailu su 8.3.

Siivoustalkoot t 5.5.

Kotalampi Rock to 3.6. Kotalammen liikuntapuistossa

Olympialaiset ma 17.8. Pirunkorven kentällä 

Kirpputoritapahtuma la 29.8.

Halloween-iltamat eli Kaamiaiset la 24.10. Rientolassa

Nuotolaulajaiset pe 18.12. Mustalammella

Perheliikunta-tapahtumat satunnaisest

Kotkahvilatoiminta (toimintakertomus liiteenä)

Vuoden 2015 aikana järjestetin monipuolista toimintaa asukkaille. Tapahtumat ideoitin 

hallituksen kokouksissa, muta tapahtumien toteutuksista jaetin vastuuta myös hallituksen 



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

vallitsee aktivinen tekemisen henki ja ihmiset osallistuvat mielellään yhteisiin tapahtumiin ja 

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

voitu toteutaa näin laajast.

Toukokuussa osallistutin JAPA:n organisoimiin kaupungin siivoustalkoisiin. Roskia kerätin noin 

kuudenkymmenen asukkaan voimin ja kaikki ahkeroineet palkitin pienellä makealla herkulla. 

Viljelypalstoja isännöitin edellisten vuosien tapaan Jorma Viljasen johdolla. Viljelijöillä oli 

käytössään jyrsin asukasyhdistykssen laskuun. 

Kesän kohokohta oli jälleen Kotalampi Rock 3.6. Illan aloit koko perheelle suunnatu Aaro 

Vuotlan esitys, jonka jälkeen lavalla ihailtin paikallisten lasten ja nuorten musiikki-, voimistelu- ja 

tanssiesityksiä. Oheisohjelmana oli kasvomaalausta, onnenpyörä, kahvila, makkaran ja hataran 

myyntä. SPR-n Reddie-koira sekä Mäkiparton esitelypiste letujen myynteineen. 

Kotalampirockkiin osallistuivat myös JyPS:n trial-pojat ja Vox Aurean lapsikuorot. Tapahtumassa oli

noin 200 osallistujaa, pääasiassa alueen lapsiperheitä sekä paikallista nuorisoa. Tapahtumaan 

saatin kaupungilta kohdeavustusta. 

Lasten olympialaiset järjestetin Pirunkorven kentällä 17.8. Leikkimielisissä kisoissa hypätin 

pituuta, juostin, heitetin palloa ja turbokeihästä 60 lapsen voimin ja kaikki osallistujat palkitin 

makeilla mitaleilla. 

Yhteistyössä asukasyhdistyksen ja paikallisten aktivien kanssa järjestetin suuren suosion saanut 

kirpputoritapahtuma 29.8. Aamupäivän ajan koko alue oli suurta kirpputoria, sillä n. 30 pihalla oli 

myynnissä kirpputoritavaraa. Lisäksi päivän ajaksi oli pystytety pari kahvilaa ja jäätelökioskikin oli 

toiminnassa.

Kolmata kertaa järjestety koko perheen Halloween -iltamat Kaamiaiset Rientolassa sai jälleen 

huikean suosion. Osallistujia oli yli sata ja lähes kaikki olivat pukeutuneet hurjiin tai hauskoihin 

asuihin, erityisest ilahdut myös aikuisten panostaminen pukeutumiseen. Oheistoimintana oli 

kauhutunneli, onnenpyörä, kasvomaalaus ja kahvio. Kaamiaisissa järjestetin  myös pussijuoksu- ja

tanssikilpailut.

Hallitus pit vuoden viimeisen kokouksensa 11.12. pikkujoulujen merkeissä. Yhdistyksen vuosi 

huipentui perinteiseen tapaan Mustalammen rannalla joululaulajaisissa 18.12. makkaraa paistaen 

ja joululauluja laulaen. Lumetomaan, sateiseen säähän oli rohkaistunut nelisenkymmentä 

asukasta.

Perheliikuntaa järjestetin kolme kertaa Anete Mehtälän ohjaamina. Ohjelmassa oli parina iltana 

tammikuussa ringeteä ja patkointretki 13.9. Osallistujia oli keskimäärin 5 hlöä/krt.

13. 9. patkoitin niin ikään Kultuurikolmio-hankkeeseen liityen Myllyjärveltä Ladun majalle 

kunnostetavaa latupohjaa pitkin yhdessä Myllyjärven ja Keltnmäen asukasyhdistysten kanssa. 



Osallistujia oli viitsentoista kuusivuotaasta senioriasukkaisiin. Mukaan mahtui myös kaksi 

nelijalkaista perheenjäsentä.

Keskeinen rooli asukasyhdistyksen toiminnassa myös vuonna 2015 oli lapsiperheille suunnatut 

aktviteett kotkahvilatoiminnan myötä. Kotkahvilan toiminta on asukasyhdistyksen alaista ja sen 

toimintaa tuetaan taloudellisest. Kotkahvilan kuluneesta vuodesta tarkempi kertomus on 

toimintakertomuksen liiteenä (Liite 1).

Yhdistys teki yhteistyötä alueen urheiluseura PiPan kanssa, joka vastasi jalkapallokerhojen 

järjestämisestä. Kerhot pyörivät viikoitain kesäkuukausien ajan. Talvella PiPa järjest sählyä 

aikuisille. 


