
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry. 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 29. toimintavuosi (vuodesta 1989 alkaen). Yhdistysrekisteriin se on merkitty 
vuonna 1993. 

1. HALLINTO 

Hallituksen kokouksia oli toimintavuoden aikana kuusi kertaa: 24.1., 5.3., 11.4., 4.6., 20.8. ja 1.10.  

 Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Keltinmäen koululla  10.2.2018. 

Yhdistyksen hallitus, toiminnantarkastajat ja muut vastuuhenkilöt vuonna 2018: 

Puheenjohtaja: Anette Mehtälä 

Varapuheenjohtaja: Jari Kellokoski 

Sihteeri: Katja Venäläinen 

Tiedottaja: Henna Maaskola 

Taloudenhoitaja:  Jan Sarén 

Liikuntavastaava: Pasi Juntunen 

Tapahtumavastaavat: Marja Kärkkäinen, Taina Hämäläinen, Kirsi Nikulainen 

Kotikahvilayhdyshenkilö: Heli Dahlman 

Toiminnantarkastajat: Sinikka Göös ja Janne Markkanen 

2. JÄSENISTÖ 

Vuonna 2018 oli 82  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 2018 aikana 3 kertaa. Lehden 
toimituskunnassa Mäyrämäen ja Mustalammen alueita edustivat Henna Maaskola ja Katariina Kuusela. 
Alueen asukkaille jaettiin yhdistyksen oma tiedote 2 kertaa, keväällä ja syksyllä. Asukasyhdistyksen 
Facebook- ryhmä on aktiivisessa käytössä ja keskustelu siellä on vilkasta. Ryhmässä jäseniä on 463. 
Facebookissa toimii myös alueen oma kirpputoriryhmä, jäseniä 361.Yhdistyksen sähköpostilistalla jäseniä 
on 126. Yhdistyksellä on myös omat kotisivut. Tapahtumista tiedotettiin kaikkien sähköisten kanavien 
välityksellä.  

 

 



5. JÄSENISTÖLLE SUUNNATTU TOIMINTA 

Lasten perinteinen hiihtokilpailu lauantaina  10.2. 

Siivoustalkoot 8.5. 

Kompostointi-ilta 23.5. 

Kotalampi Rock  13.6. Kotalammen liikuntapuistossa  

Asukasyhdistyksen joukkueen osallistuminen Jyvässoutuun 14.6. 

Kirpputoritapahtuma 25.8. 

Olympialaiset 26.8. Pirunkorven kentällä  

Pyjamabileet 27.10. Kypärämäen koululla 

Nuotiolaulajaiset  19.12. Mustalammella 

Kotikahvilatoiminta (toimintakertomus liitteenä) 

Vuoden 2018 aikana järjestettiin monipuolista toimintaa asukkaille. Tapahtumat ideoitiin hallituksen 
kokouksissa, mutta tapahtumien toteutuksista jaettiin vastuuta myös hallituksen ulkopuolelle. Tapahtumiin 
oli suhteellisen helppo saada talkoolaisia mukaan, sillä alueella vallitsee aktiivinen tekemisen henki ja 
ihmiset osallistuvat mielellään yhteisiin tapahtumiin, joskin osallistujamäärät ovat laskeneet parhaimmista 
vuosista. Ilman vapaaehtoisten joukkoa ei tapahtumia olisi voitu toteuttaa näin laajasti. 

Asukasyhdistyksen järjestämissä hiihtokilpailuissa oli mukana 33 lasta ja 6 aikuista. Lunta oli tullut talven 
aikana niin paljon, ettei sen riittävyyttä tarvinnut jännittää parin edellisen vuoden tapaan. Tosin olipa 
kisapäivääkin aikaistettu reilusti helmikuun alkupuolelle. Hiihtokilpailut päästiin hiihtämään sopivassa 
muutaman asteen pakkasessa. Pienimmät kisailijoista ottivat vasta ensimmäisiä kertoja tuntumaa ladulla 
isompien hakiessa vauhtia seuraavalla viikolla järjestettävään koulun hiihtokilpailuun.  

Toukokuussa osallistuttiin JAPA ry:n organisoimiin kaupungin 8.5. siivoustalkoisiin. Roskia kerättiin noin 50 
asukkaan voimin aurinkoisessa toukokuun säässä. Kaikki ahkeroineet palkittiin pienellä makealla herkulla.  

Yhteistyössä JAPA ry:n kanssa järjestettiin kompostointi-ilta ke 23.5. Hämäläisten takapihalla.  JAPAn 
asiantuntija kertoi käytännönläheisesti kompostoinnista ja bokashi-menetelmästä. Paikalla oli viisi 
innokasta kuulijaa. 

Viljelypalstoja isännöi edellisten vuosien tapaan Jorma Viljanen. Viljelijöillä oli käytössään jyrsin 
asukasyhdistyksen laskuun. Maankäytöstä solmittiin ensimmäistä kertaa viiden vuoden vuokrasopimus 
kaupungin kanssa. Vuokra on 100 euroa/vuosi ja summa katetaan viljelijöiltä perityillä vuokramaksuilla. 

Kotalammella Rockattiin jälleen 13.6. Pääesiintyjäksi saimme jo muutamana muunakin vuonna yleisöä 
ihastuttaneen Aaro Vuotilan (Aaron Meiden). Aaron jälkeen Kotalammen lavan valtasivat joukko paikallisia 
lahjakkaita nuoria toinen toisensa perään. Oheisohjelmana oli  talutusratsastusta ja kärryajelua poneilla, 
keppihevosrata, ja Nerf-taistelualue. Keppihevoskilpailussa oli mukana 19 lasta. Nerf-alueella oli 
pelaamassa noin 15 lasta. Lisäksi alueella oli kahvio, makkaran myyntiä, onnenpyörä, ja hattaranmyyntiä 
sekä kasvomaalausta.  Tapahtumassa oli noin 200 osallistujaa, pääasiassa alueen lapsiperheitä sekä 
paikallista nuorisoa. Tapahtumaan saatiin kaupungilta kohdeavustusta.  

Asukasyhdistyksen jäsenistöstä koottu joukkue osallistui kolmatta kertaa Jyvässoutuun 14.6.2018 
aurinkoisessa säässä. Hurjaan tahtiin äitynyt joukkue paransi tulostaan jälleen edellisestä vuodesta 



sijoittuen kuudenneksi Kuntosarjassa.  

Yhteistyössä asukasyhdistyksen ja paikallisten aktiivien kanssa järjestettiin suuren suosion saanut 
kirpputoritapahtuma 25.8. Aamupäivän ajan koko alue oli suurta kirpputoria, sillä n. 40 pihalla oli 
myynnissä kirpputoritavaraa. Lisäksi päivän ajaksi oli pystytetty pari kahvilaa. 

Lasten olympialaiset järjestettiin Pirunkorven kentällä aurinkoisena sunnuntaipäivänä 26.8. Leikkimielisissä 
kisoissa hypättiin pituutta, pikajuostiin, heitettiin palloa ja turbokeihästä 35 lapsen voimin. Lopuksi juostiin 
vielä maraton, johon osallistui ilahduttavasti myös vanhempia. Osallistujien ikähaarukka oli jälleen 
ilahduttavan laaja; lasten syntymävuodet olivat välillä 2007-2016. Suurin ikäryhmä oli vuonna 2011 
syntyneet, joita oli kaiken kaikkiaan kahdeksan. Kaikki osallistujat saivat pillimehun ja lakun lisäksi hienot 
kultaiset mitalit. 

Kaamosajan juhlan teemaksi valikoitui tänä vuonna Pyjamabileet. Unikäytävällä oli mahdollista hypätä 
hetkessä prinsessamaailmasta ja karkkimaasta painajaismaiseen ympäristöön. Osa tapahtumaan 
osallistujista koki tämän niin jännittävänä, että jäi eräänlaiseen limboon kiertäen käytävää yhä uudestaan ja 
uudestaan. Osallistujia tapahtumaan olisi mahtunut mainiosti enemmänkin; paikalla oli noin 50 henkeä 
taaperosta vähän varttuneempaan väkeen. Kaikki olivat pukeutuneet teeman mukaisiin asuihin. Tyynysota 
oli mahdollista käynnistää kaverin kanssa joko hulppeasti salin lattiaa hallinneessa pomppulinnassa tai 
lattialla paperipalan päällä tasapainoillen. Oheistoimintana oli onnenpyörä, kasvomaalaus ja kahvio 
iltapaloineen. Pyjamabileissä järjestettiin myös unipussijuoksujoukkuekilpailu, höyhenenlennätyskisa, 
pukukilpailu ja lisäksi sai käydä kuvauttamassa itsensä vaikkapa unikaverin kanssa.  

Yhdistyksen vuosi huipentui perinteiseen tapaan Mustalammen rannalla joululaulajaisissa 19.12. nuotion 
ääressä mehusta ja pipareista nauttien joululauluja laulaen. Nuotiopaikalle vei tuttuun tapaan 
tunnelmallinen koko lammen kiertävä soihduin valaistu polku. Paikalle kokoontui yhteensä noin 60 henkeä. 

Uudenvuoden aattona toivotettiin alueen asukkaita tervetulleiksi Pirunkorven kentälle ampumaan raketteja 
klo 19 ja klo 21. 

Keskeinen rooli asukasyhdistyksen toiminnassa myös vuonna 2018 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. 

 

 

 


