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Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistyksen tarkoituksena on edistää Jyväskylän Mäyrämäen, 

Mustalammen ja Ylä-Mäyrämäen asuinalueiden viihtyisyyttä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan niin 

asumiseen, liikkumiseen, palveluihin kuin yhteisöllisyyteenkin liittyviin asioihin. Tarkoitustaan 

yhdistys toteuttaa säännöllisellä toiminnalla, tapahtumilla ja yhteisillä hankkeilla. Toiminta 

toteutetaan ensisijaisesti talkoovoimin asukkaiden toiveiden ja aktiivisuuden mukaisesti. 

Asukasyhdistyksen toiminnan pääpaino on järjestää koko perheen tapahtumia, joissa alueen 

asukkaat voivat tutustua toisiinsa leikin, liikunnan ja kulttuurin lomassa. Yhdistys tukee alueen 

kotikahvilatoimintaa. Vuodesta 2015 yhdistys osallistuu aktiivisena toimijana opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoittamaan ja Jyväskylän kaupungin koordinoimaan Kulttuurikolmio-

hankkeeseen (hankkeen budjetointi erillinen asukasyhdistyksen säännöllisestä toiminnasta). 

Hanke pyrkii vahvistamaan kulttuurin avulla osallisuutta asuinalueilla ja toteuttamaan paikallisia 

innovatiivisia ja asukaslähtöisiä kulttuurityön malleja. 

Asukasyhdistys seuraa aluettaan koskevia suunnitelmia ja päätöksiä, ilmaisten mielipiteensä sekä 

pyrkimällä vaikuttamaan aluetta koskeviin päätöksiin. Näitä ovat muun muassa 

kaavoitussuunnitelmat sekä liikenteeseen ja palveluihin liittyvät suunnitelmat. Asukasyhdistys 

välittää tietoa aluetta koskevista suunnitelmista sekä mahdollistaa asukkaiden keskinäisen 

keskustelun aiheeseen liittyen. Asukasyhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan sille 

tarjottuihin muihin yhteistyömuotoihin, erityisesti niihin, jotka koskevat omaa aluetta. 

Asukasyhdistys toimii yhteistyössä Keltinmäen alueen muiden asukasyhdistyksien kanssa. Yhdistys 

haluaa alueensa ympäristön säilyvän turvallisena, houkuttelevana ja viihtyisänä myös jatkossa. 

Asukasyhdistys huolehtii myös Mäyrämäen ja Mustalammen välillä olevien viljelypalstojen jaosta 

ja auttaa viljelijöitä mm. kevätkynnöissä. Asukasyhdistyksen pyrkimyksenä on saada Mäyrämäen, 

Mustalammen ja Ylä-Mäyrämäen asukkaat mukaan toimintaan entistä enemmän. 

Säännöllinen toiminta: 

 kotikahvila (viikoittain) 

 perheliikuntatapahtumat    

Tapahtumat/muu toiminta: 

 vuosikokous helmikuussa 

 nuorten oman kokoontumispaikan suunnittelukilpailu tammi-malliskuussa 

(Kulttuurikolmio-hanke) 

 lasten hiihtokilpailut maaliskuussa 

 naisten virkistysilta keväällä 

 vappu-piknik puistossa (kotikahvila) 



 siivoustalkoot toukokuussa 

 Kotalampi Rock kesäkuussa 

 lasten olympialaiset elokuussa 

 markkinat tai kirpputoritapahtuma syksyllä 

 Kaamiaiset lokakuusssa 

 joululaulajaiset 

Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi yhdistys on valmis tukemaan ja mahdollisuuksien mukaan 

järjestämään alueen asukkaiden tai muiden toimijoiden ideoimia yhdistyksen toimintaa tukevia 

tapahtumia. 

Tiedotus 

Asukasyhdistys on Kukkulan Kaiku ry:n jäsenyhdistys ja osallistuu aktiivisesti lehden tekemiseen. 

Kukkulan Kaiku toimii myös keskeisenä tiedonvälityksen kanavana. Lisäksi asukasyhdistyksen omia, 

alueen asukkaille jaettavia tiedotteita tehdään aina tarpeen mukaan, keskimäärin kolme vuoden 

aikana. Yhdistys käyttää ajankohtaisten asioiden tiedotukseen sähköpostilistaa, yhdistyksen omaa 

nettisivua sekä Facebook-sivua. Sähköpostilistan kautta alueen asukkaat saavat helposti yhteyden 

yhdistyksen hallitukseen ja Facebook-sivu mahdollistaa laajemman keskustelun asukkaiden 

kesken. Yhdistyksen nettisivuilla ylläpidetään yleistä tietoa yhdistyksestä ja menneistä sekä 

tulevista tapahtumista. 

 

 

 


