
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry. 

TOIMINTAKERTOMUS 2017 

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 28. toimintavuosi (vuodesta 1989 alkaen). Yhdistysrekisteriin se on merkitty 
vuonna 1993. 

1. HALLINTO 

Hallituksen kokouksia oli toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa: 

10.1., 31.1., 9.3.,10.4.,15.5.,9.6.,11.9. ja 18.12.  Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Keltinmäen koululla  19.2.  

Yhdistyksen hallitus, toiminnantarkastajat ja muut vastuuhenkilöt vuonna 2017: 

Puheenjohtaja: Anette Mehtälä 

Varapuheenjohtaja: Tuija Elina Lindström 

Sihteeri: Katja Venäläinen 

Tiedottaja: Henna Maaskola 

Taloudenhoitaja: Taina Hämäläinen 

Liikuntavastaavat: Pasi Juntunen ja Jari Kellokoski 

Tapahtumavastaavat: Marja Kärkkäinen ja Kirsi Nikulainen 

Kotikahvilayhdyshenkilö: Heli Dahlman 

Toiminnantarkastajat: Sinikka Göös ja Janne Markkanen 

2. JÄSENISTÖ 

Vuonna 2017 oli 71 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 on mukana toiminnassa, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistyötä Keltinmäen alueen kolmen 
asukasyhdistyksen kesken. 

4. TIEDOTUSTOIMINTA 

Keltinmäen alueen tiedotuslehti Kukkulan kaiku ilmestyi vuoden 2017 aikana 3 kertaa. Lehden 
toimikunnassa Mäyrämäen ja Mustalammen alueita edusti Henna Maaskola ja Tiina Martin. Alueen 
asukkaille jaettiin yhdistyksen oma tiedote 2 kertaa, keväällä ja syksyllä. Asukasyhdistyksen Facebook – 
sivusto ja ryhmä ovat aktiivisessa käytössä ja keskustelu niissä on vilkasta. Facebookissa asukasyhdistyksen 
sivuilla on 312 tykkääjää ja ryhmässä 392 jäsentä.  Facebookissa toimii myös alueen oma kirpputoriryhmä. 
Yhdistyksen sähköpostilistalla jäseniä on 124. Yhdistyksellä on myös oma blogisivusto. Tapahtumista 
tiedotettiin aina kaikkien sähköisten kanavien välityksellä.  

 

 



5. JÄSENISTÖLLE SUUNNATTU TOIMINTA 

Lasten perinteinen hiihtokilpailu su 19.2. 

Siivoustalkoot ti 9.5. 

Kotalampi Rock 10-vuotisjuhlatapahtuma,  to 8.6. Kotalammen liikuntapuistossa  

Asukasyhdistyksen joukkueen osallistuminen Jyvässoutuun 15.6. 

Kirpputoritapahtuma la 19.8. 

Olympialaiset ma 20.8. Pirunkorven kentällä  

 Kaamiaiset goes Hawaiji-naamiaisjuhlat la 11.11. Kypärämäen koululla 

Nuotiolaulajaiset  21.12. Mustalammella 

Kotikahvilatoiminta (toimintakertomus liitteenä) 

Vuoden 2017 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. 

Asukasyhdistyksen järjestämissä hiihtokilpailuissa oli mukana 32 lasta ja 6 aikuista. Kisa hiihdettiin tänä 
vuonna raskaassa kelissä, mutta kepein mielin.  Toukokuussa osallistuttiin JAPA:n organisoimiin kaupungin 
siivoustalkoisiin. Roskia kerättiin noin 72 asukkaan voimin viileässä toukokuun säässä. Kaikki ahkeroineet 
palkittiin pienellä makealla herkulla.  

Viljelypalstoja isännöi edellisten vuosien tapaan Jorma Viljanen. Viljelijöillä oli käytössään jyrsin 
asukasyhdistyksen laskuun.  

Kesän kohokohta oli jälleen Kotalampi Rock 8.6. Kyseessä oli tapahtuman 10-vuotisjuhlat. Sää suosi 
juhlatapahtumaa; puolipilvistä ja lämmintä oli noin  parikymmentä astetta.  Illan aloitti koko perheelle 
suunnattu Los Piratos, jonka jälkeen lavalla ihailtiin paikallisten lasten ja nuorten musiikkiesityksiä. 
Oheisohjelmana oli kasvomaalausta, onnenpyörä, kahvila, makkaran ja hattaran myyntiä. Paikalla oli myös 
Juhlakaluste Oy, joka järjesti  rodeohärällä ratsastusta ja sumopainia. SPR:n Reddie-koira tarjoili namuja ja 
partiolaiset paistoivat lettuja. Paikalla oli myös MLL:n edustaja.  Tapahtumassa oli noin 200 osallistujaa, 
pääasiassa alueen lapsiperheitä sekä paikallista nuorisoa. Tapahtumaan saatiin kaupungilta 
kohdeavustusta.  

Asukasyhdistyksen jäsenistöstä koottu joukkue osallistui Jyvässoutuun 15.6.2017. Joukkue paransi tulostaan 
edellisestä vuodesta. Sää suosi tapahtumaa. 

Miittipuisto valmistui käyttökuntoon vuoden aikana: Jyväskylän kaupunki teki pohjatyöt ja asfaltin 
alkukesästä. Miittipuiston ramppi koottiin ja reili asennettiin paikalleen talkooporukalla 29.6. Myöhemmin 
kesällä  puistoon saatiin kaupungilta lahjoituksena kaksi penkkiä, roskis ja pöytä. Asennus tapahtui 11.9. 
jälleen noin kymmenen hengen talkoovoimin. 

Yhteistyössä asukasyhdistyksen ja paikallisten aktiivien kanssa järjestettiin suuren suosion saanut 
kirpputoritapahtuma 19.8. Aamupäivän ajan koko alue oli suurta kirpputoria, sillä n. 30 pihalla oli 
myynnissä kirpputoritavaraa. Lisäksi päivän ajaksi oli pystytetty pari kahvilaa ja jäätelökioskikin oli 
toiminnassa. 



 

Lasten olympialaiset järjestettiin Pirunkorven kentällä 20.8. Leikkimielisissä kisoissa hypättiin pituutta, 
juostiin, heitettiin palloa ja turbokeihästä 53 lapsen voimin. Osallistujien ikähaarukka oli ilahduttavan laaja; 
lasten syntymävuodet olivat välillä 2004-2015. Kaikki osallistujat palkittiin makeilla mitaleilla. 

Jo perinteeksi muodostuneet koko perheen kaamosajan juhlat järjestettiin tänä vuonna  Hawaiji-teemalla. 
Osallistujia oli noin 80 ja lähes kaikki olivat pukeutuneet teeman mukaisiin asuihin. Oheistoimintana oli 
onnenpyörä, kasvomaalaus ja kahvio sekä drinkkibaari. Kaamiaisissa järjestettiin  myös limboamiskilpailu, 
pukukilpailu ja parhaan lomakuvan kilpailu. Juhlissa oli panostettu Hawaiji-teemaisen ympäristön 
luomiseen. 

Hallitus päätti toimintavuottaan perinteisesti Haraldin pikkujouluruokailulla. 

Yhdistyksen vuosi huipentui perinteiseen tapaan Mustalammen rannalla joululaulajaisissa 21.12. mehusta 
ja pipareista nauttien sekä Tiernapoikien esitystä kuunnellen ja joululauluja laulaen. Paikalle kokoontui 
yhteensä noin 80 henkeä. 

Uudenvuoden aattona  Pirunkorven kentälle raketteja tuli ampumaan alueen asukkaita kahteen eri 
otteeseen. Klo 19 aikaan paikalle oli kokoontunut noin 100 henkeä, erityisesti lapsiperheitä. Klo 21 paikalla 
oli raketteja paukuttelemassa noin 50 henkeä. 

Keskeinen rooli asukasyhdistyksen toiminnassa myös vuonna 2017 oli lapsiperheille suunnatut aktiviteetit 
kotikahvilatoiminnan myötä. Kotikahvilan toiminta on asukasyhdistyksen alaista ja sen toimintaa tuetaan 
taloudellisesti. Kotikahvilan kuluneesta vuodesta on tarkempi kertomus toimintakertomuksen liitteenä. 

Yhdistys teki yhteistyötä alueen urheiluseura PiPan kanssa, joka vastasi jalkapallokerhojen järjestämisestä. 
Kerhot pyörivät viikoittain kesäkuukausien ajan. Talvella PiPa järjesti sählyä aikuisille. 

 

 

 


