
Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 30. toimintavuosi (vuodesta 1989 alkaen). Yhdistysrekisteriin se on merkity 

vuonna 1993.

1. HALLINTO

Hallituksen kokouksia oli toimintavuoden aikana 7  kertaa:  31.1., 10.3., 2.5., 10.6., 21.8., 4.9., ja 25.9.

 Yhdistyksen vuosikokous pidetin Mustalammella 12.2.2019.

Yhdistyksen hallitus, toiminnantarkastajat ja muut vastuuhenkilöt vuonna 2019:

Puheenjohtaja: Anete Mehtälä

Varapuheenjohtaja: Jari Kellokoski

Sihteeri: Katja Venäläinen

Tiedotaja: Henna Maaskola

Taloudenhoitaja:  Jan Sarén

Tapahtumavastaavat: Marja Kärkkäinen, Kirsi Nikulainen, Taina Hämäläinen ja Pasi Juntunen

Toiminnantarkastajat: Sinikka Göös ja Janne Markkanen, varalla Jari Mehtälä.

2. JÄSENISTÖ

Vuonna 2019 oli 69 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. Yhdistyksemme allekirjoit Kyläratsu-yhteistyösopimuksen Keltnmäen 

asukasyhdistyksen kanssa. Kyläratsu-hanke on Keltnmäen asukasyhdistys ry:n hallinnoima hanke, jolle 

haetin STEA:n projektavustusta. Hankkeen päätavoite on Keltnmäen alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja 

elämänlaadun sekä yhteisöllisyyden lisääminen. Sopimus olisi tullut voimaan, jos hankkeelle olisi saatu 

rahoitus. Vielä tänä vuonna sitä ei saatu. 

4. TIEDOTUSTOIMINTA

Keltnmäen alueen tedotusleht Kukkulan Kaiku ilmestyi vuoden 2019 aikana 3 kertaa. Lehden 

toimituskunnassa Mäyrämäen ja Mustalammen alueta edust Henna Maaskola. Alueen asukkaille jaetin 

yhdistyksen oma tedote kaksi kertaa, helmikuussa ja elokuussa. Asukasyhdistyksen Facebook-ryhmä on 

aktivisessa käytössä ja keskustelu siellä on vilkasta. Keskustelua tänä vuonna herätvät erityisest lasten 

liikennekäytäytyminen, paketautot sekä vapaana juoksentelevat kissat ja koirat. Ryhmässä kuuluteltin 

usein myös löytyneistä tavaroista ja eläimistä. Ryhmässä jäseniä on 536. Facebookissa toimii myös alueen 

oma kirpputoriryhmä, jäseniä 385. Yhdistyksen sähköpostlistalla jäseniä on 108. Yhdistyksellä on myös 

omat kotsivut. Tapahtumista tedotetin kaikkien sähköisten kanavien välityksellä. 



5. JÄSENISTÖLLE SUUNNATTU TOIMINTA

Lasten perinteinen hiihtokilpailu 10.3.2019  

Nuotohetki Mustalammen rannalla 6.4.

Siivoustalkoot 7.5.

Kotalampi Rock  23.5. Kotalammen toimintapuistossa 

Asukasyhdistyksen joukkueen osallistuminen Jyvässoutuun 13.6.

Puutarhakierros 4.7. Mäyrämäessä ja Mustalammella kolmella pihalla.

Olympialaiset 18.8. Pirunkorven kentällä 

Kirpputoritapahtuma 31.8.

Asukasyhdistyksen 30-vuotsjuhlat 5.10. Keltnmäen koululla

Nuotolaulajaiset   21.12. Mustalammella

Vuoden 2019 aikana järjestetin monipuolista toimintaa asukkaille. Tapahtumat ideoitin pääasiassa 

hallituksen kokouksissa, muta tapahtumien toteutuksista jaetin vastuuta myös hallituksen ulkopuolelle. 

Tapahtumien osallistujamäärät ovat laskeneet parhaimmista vuosista. Jatkossa asukasyhdistyksen 

hallituksen täytyy entstä aktivisemmin ja tarkemmin kuulostella alueensa asukkaiden toiveita ja tarpeita, 

jota toimintaa osataan kehitää oikeaan suuntaan.  

Perinteiseen lasten hiihtokilpailuun osallistui tänä vuonna pieni, muta iloinen lapsiporukka (25). Nuorille ja 

aikuisille erikseen järjestetyyn tasatyöntökisaankin eksyi pari rohkeaa miestä. Palauteen perusteella 

aikuiset taitavat kaivata hieman lisää haasteta, joten otamme harkintaan pidemmän matkan järjestämistä 

ensi vuonna. 

Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistyksen 30-vuotsjuhlavuoden kunniaksi järjestetyyn logon 

suunnitelukisaan saapui määräajassa 44 työtä. Logokilpailun voitajaksi asukasyhdistyksen hallitus valitsi 

10.3.2019 yksimielisest Katri Haycockin suunniteleman logon. Kilpailuun tuli paljon kivoja piirretyjä töitä. 

Painatetavaan t-paitaan kilpailun raat halusi saada jonkin näistä piirretyistä kuvista. Kilpailutöitä arvioitin 

tekijöiden nimiä tetämätä ja paitakuvaksi äänestetin Maija Maaskolan piirtämä kuva mäyrästä 

Mustalammen rannalla. Logolla ja kuvalla varustetut T-paidat ja kassit tulivat alueen asukkaille tlataviksi. 

Mustalammen rannalle järjestetin alueen asukkaiden yhteinen nuotohetki 6.4.2019 klo 13. 

Asukasyhdistys tarjosi nuotopaikalla mehut ja makkarat.  Jorma Viljasen johdolla muisteltin koirapolun 

perustajia ja nuotopaikan syntymistä.

Toukokuussa 7.5. osallistutin JAPA ry:n organisoimiin kaupungin siivoustalkoisiin. Roskia kerätin noin 90 

asukkaan voimin aurinkoisessa toukokuun säässä. Kaikki ahkeroineet palkitin pienellä makealla herkulla. 

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

asukasyhdistyksen laskuun. 

Kotalampi Rock oli tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, jo toukokuussa 23.5. Päätmme yhdessä koulun 

kottoimikunnan kanssa ajoitaa tapahtuman samalle päivälle kuin Turvallinen asuinalue -tempaus, jossa 

koululaiset valtasivat Keltnmäen alueen jo päivällä. Annoimme koululaisille näin mahdollisuuden vallata 

myös Kotalampi Rock esiintymislavan. Varsinaista pääesiintyjää ei pyydety tällä kertaa lainkaan mukaan. 

Innokkaita ja taitavia nuoria esiintyjiä löytyikin hienost koko illaksi. Oheisohjelmana oli talutusratsastusta ja

kärryajelua poneilla, jalkapallotaitorata sekä keppihevosrata. Lisäksi alueella oli kahvio, makkaran myyntä, 



onnenpyörä, hataranmyyntä, partolaisten letunpaistopiste sekä kasvomaalausta.  Palomiehet kävivät 

vierailemassa tapahtumassa ja vastailemassa palokuntaan ja paloturvallisuuteen liityviin kysymyksiin. 

Tapahtumassa oli noin 200 osallistujaa, pääasiassa alueen lapsiperheitä sekä paikallista nuorisoa. 

Tapahtumaan saatin kaupungilta kohdeavustusta. 

Asukasyhdistyksen jäsenistöstä kootu joukkue osallistui neljätä kertaa Jyvässoutuun 13.6.2019 

liikkumiseen sopivassa säässä. Venekuntamme koostui jälleen hurjaan vireeseen äityneistä soutajista. 

Sijoituimme kolmanneksi Kuntosarjassa, jossa sout kaiken kaikkiaan 25 venetä.

Alueen asukkaan ideasta järjestetin puutarhakierros 4.7. Tutustutin kahteen pihaan Mäyrämäessä ja 

yhteen Mustalammella, mikä oli sopiva määrä arki-iltana. Kierroksella oli kuusi osallistujaa. 

Kesälomasesonkiaika ei ole osallistujamäärän kannalta paras, vaikka katsotavaa puutarhassa tuolloin on.

Lasten olympialaiset järjestetin Pirunkorven kentällä 17.8. Leikkimielisissä kisoissa hypätin pituuta, 

pikajuostin, heitetin palloa ja turbokeihästä. Kisailemaan saapui tänä vuonna 22 lasta ja perät 7 aikuista, 

joille oli tarjolla omina lajeinaan vauhditon pituushyppy ja kahvakuulan heito. Seipäänheitoakin oli 

mahdollista kokeilla. Lopuksi juostin vielä maraton. Nuorin osallistuja oli syntynyt vuonna 2018 ja 

vanhimmat 2010. Suurin ikäryhmä oli vuonna 2014 syntyneet. Kaikki osallistujat saivat pillimehun ja lakun 

lisäksi hienot kultaiset mitalit.

Yhteistyössä asukasyhdistyksen ja paikallisten aktivien kanssa järjestetin suuren suosion saanut 

kirpputoritapahtuma 31.8. Aamupäivän ajan koko alue oli suurta kirpputoria, sillä n. 30 pihalla oli  

myynnissä kirpputoritavaraa. Lisäksi päivän ajaksi oli pystytety pari kahvilaa.

Asukasyhdistyksemme juhli 30-vuotsjuhlavuotaan kutsumalla lauantaina 5.10. kaikki asuinalueemme 

asukkaat juhlimaan yhdistystä Keltnmäen koululle koko perheen voimin. Paikalle saapui noin 100 henkeä. 

Juhlan aluksi oli kutsuvierastlaisuus, jonne oli kutsutu henkilökohtaisest asukasyhdistyksen hallituksen 

entset jäsenet sekä lähialueen asukasyhdistykset ja yhteistyötahot. Kutsuvierastlaisuuden jälkeen alkoivat 

varsinaiset juhlat. Aluksi syötin ruoka, lohikeitoa soppatykistä. Juhlan ohjelmaan kuului puheenjohtajan 

puhe, Vox Aurea-kuoron pienryhmän lauluesitys ja livemusiikkia soit paikallisista nuorista koostuva Desho 

Desho-bändi sekä komeast ensiesiintymisensä tehnyt paikallinen miesten bändi Blackponders. Lapsia ja 

lapsenmielisiä viihdyt taikuri Hölynpöly esityksellään sekä ilmapallojen taitelullaan. Asukkaiden 

tetämystä asukasyhdistyksestä mitatin Kahoot-tetokilpailulla. Illan aikana tetenkin myös 

kakkukahviteltin ja muisteltin asukasyhdistyksen 30-vuotstaivalta. Osallistujia juhlissa oli yhteensä noin 

100.

Yhdistyksen vuosi huipentui perinteiseen tapaan Mustalammen rannalla joululaulajaisissa 21.12. nuoton 

ääressä mehusta ja pipareista nauten joululauluja laulaen. Nuotopaikalle vei tutuun tapaan 

tunnelmallinen koko lammen kiertävä soihduin valaistu polku. Sää suosi tapahtumaa.  Paikalle kokoontui 

yhteensä noin 80 henkeä.

Alueen urheiluseura PiPa vastasi lasten jalkapallokerhojen järjestämisestä ja aikuisten jalkapallovuorojen 

pyöritämisestä kesäkuukausien aikaan. Talvella PiPa järjest sählyä miehille.


