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Kannen kuva: ”Pilvimaisemaa Pitkäjärvellä” Nina
Mönkkönen

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Vanhana kliseenä todetaan, että Suomi on kesällä kiinni koulujen lopusta koulujen alkuun – mutta
tämä on totta. Helsingin Sanomien normaali neliosainen lehtikin on supistunut kahteen osaan, koska
tyhjästä ei pysty tekemään uutisia. Lehtien päivittäiset uutisaiheet ovat liittyneetkin jollakin tavalla
lomanviettoon, joko vallitsevaan säähän tai loman vietossa tapahtuneisiin onnettomuuksiin.
Minun on vielä kerran kiitettävä viime vuoden lopulla pidettyä kansainvälistä ilmastokokousta hyvistä
saavutuksista. Heti kokouksen jälkeen saimme pitkästä aikaan kunnon talven ja nyt ennätyslämpimän
kesän. Yhden päivän lämpöennätys on Liperissä mitattu 37,2 astetta. Vanha, vuonna 1914 Turussa
mitattu ennätys murskaantui 1,3 asteella.
Hellerajalla tarkoitetaan lämpötilaa, joka on mitattu säähavaintopaikalla klo 9 ja klo 21 välisenä aikana, ja joka nousee yli 25,1 asteen. Tällaista päivää kutsutaan hellepäiväksi. Eniten hellepäiviä, 27,
oli Kouvolassa, Lahdessa, Heinolassa ja Puumalassa. Juuri päättynyt heinäkuu oli kaikkien aikojen
lämpimin kuukausi Suomessa. Puumalassa saavutettiin kuukauden keskilämpötilaennätys 23 astetta.
Edellinen ennätys oli vuonna 1925 Lappeenrannassa mitattu 22,1 astetta. Sen yli päästiin nyt 14 paikkakunnalla. Eikä kesä ole vielä ohi!
Onnettomuustutkintakeskus käynnisti huhtikuussa ensi vuoden maaliskuulle kestävän tutkimushankeen, jossa selvitetään kaikki Suomen hukkumiskuolemat kyseiseltä ajalta. Uutisia lukiessa on hämmästyttänyt, että Onnettomuustutkintakeskus ilmoittaa paljon suurempia lukuja hukkuneita kuin Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH). Syynä eroon on se, että Onnettomuustutkintakeskus
tilastoi kaikki vedessä tapahtuneet kuolemantapaukset, mutta SUH ei tilastoi esimerkiksi hukuttautumisia. Onnettomuustutkimuskeskus on tilastoinut neljän kuukauden aikana lähes 170 hukkunutta tai
hukuttautunutta, vastaavasti SUH ilmoittaa tänä vuonna hukkuneiksi 75 henkilöä.
Järvien vedet ovat vielä ennätyslämpimiä ja helteiden ennustetaan jatkuvan, joten lisähukkumisilta ei
voida välttyä. Lisäksi heikot jäät koituvat vielä monen pilkkijän ja moottorikelkkailijan kohtaloksi.
On mahdollista, että Onnettomuustutkintakeskuksen tilastointitavalla hukkuneiden määrä voi nousta
samalle tasolle tai ylikin kuin vuosittain tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden henkilöiden määrät. Vuonna 1972 tieliikenteessä kuoli 1 156 henkilöä, mikä on tilastointijakson korkein luku. Viime
vuonna tieliikenteessä kuoli 279 henkilöä, mikä on alin määrä 37 vuoteen. Itse asiassa tieliikenteessä
kuolleiden määrä on ollut laskussa viimeiset 37 vuotta.
Tätä taustaa vasten herää kysymys, onko valtion toimenpiteet kohdistettu oikein? Autoilijoiden liikennekäyttäytymistä seurataan suurennuslasilla ja automaattista valvontaa lisätään koko ajan. Mutta mitä
valtiovalta aikoo tehdä tai tekee hukkumiskuolemien ehkäisemiksi, Suomessahan on 18 888 järveä ja
52 496 neliökilometriä merialuetta? Onko vesillä tapahtunut kuolemantapaus vähempiarvoinen kuin
tieliikenteessä tapahtunut kuolemantapaus?
Ensisijaisesti vastuu uimataidon oppimisesta on henkilöllä itsellään ja sen opettelemiseen Jupperinranta on tarjonnut tänä kesänä loistavat edellytykset.

--

Yleisöennätys kesäkonsertissa
Jokavuotinen Jupperin kamariorkesterin
konsertti, järjestyksessään jo kahdeksas,
pidettiin 9.6.2010 Laaksolahtitalolla. Monet viime vuonna konsertissa olleet odottivat kovasti tätä tapahtumaa ja sanoivat,
että sen jälkeen vasta kesä alkaa. Konsertin järjestävät yhdessä Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja Jupperin omakotiyhdistys.
Tämän konsertin yleisömäärä yllätti kaikki, kuulijoita oli 152 henkilöä.

Kuvat konsertista: Pekka Puomio

Osa muusikoista on ollut samoja monena vuonna, mutta paljon uusia on myös tullut mukaan.
Tänä vuonna muusikoita oli 33. Konserttia kannatti odottaa. Emme tarpeeksi voi kiittää muusikoita
heidän meille antamastaan musiikkinautinnosta.
Tilaisuudessa oli sanoin kuvaamaton, henkeä salpaava tunnelma. Yleisö nautti musiikista joka solullaan. Konsertissa välittyi muusikoiden välinen
soitannollinen ilo ja vuorovaikutus.
Tällaisen konsertin järjestäminen, ohjelmiston
suunnittelu ja kaikki taustatyöt vaativat paljon aikaa ja paneutumista. Tässä kesäkonsertissa soitti
pääasiassa orkesterimuusikoita, soitonopettajia,
mutta myös muutama musiikin harrastelija. Orkesterin kokoonpanon muodostamisessa ja ohjelmiston suunnittelussa toimivat primus moottoreina kapellimestari Maarit Kirvessalo, viulisti Raili

Poijärvi-Salmela, sellisti Tuija Vainio ja viulisti
Päivi Onttonen.
Raili Poijärvi-Salmela, Maarit Kirvessalo ja Tuija Vainio ovat olleet mukana ensimmäisestä konsertista lähtien. He kaikki ovat yhdessä aikoinaan
soittaneet Tapiola Sinfoniettassa. Koko kesäisen
kamarikonsertin idea lähti alun perin Maarit Kirvessalolta. Raili Poijärvi-Salmela lähti viemään
ajatusta eteenpäin.
Muusikot toivoisivat mielellään sponsoritukea kesäkonsertin järjestämiseen, koska nuottien
hankkiminen, instrumenttien kuljetus ja matkat
aiheuttavat myös muusikoille kustannuksia. Järjestelyapukin olisi tervetullutta, jotta me kuulijat saisimme jatkossakin nauttia näistä antoisista
konserteista. Muusikot soittavat ilman korvausta.
Konsertin tuotto, joka koostui ohjelmien myynnistä, meni tänäkin vuonna ystävyysseurakunnalle
Kuressaareen Viroon rippikoululaisten raamattujen hankintaan. Muusikoiden suunnitelmissa
on myös ollut äänilevyn teko ja sitä kautta CD:n
myyntitulojen kerääminen hyväntekeväisyyskohteelle.
Kapellimestari Maarit Kirvessalo kertoi, että
konsertin viimeiseksi esitykseksi oli valittu Franz
Schubertin sinfonia numero 8 h-molli. Hän halusi
ottaa Schubertin ”keskeneräisen” ohjelmaan tänä
kesänä, koska hän oli niin vakuuttunut teoksesta
kuultuaan sen viime helmikuussa Porin Sinfoniettan konsertissa, jonka professori Panula johti. Jor-

--

ma Panula oli valinnut 80-vuotisjuhlakiertueelleen
nimenomaan Schubertin ”keskeneräisen”. Sain
sen vaikutelman, että juuri tämä teos nytkin loi
kuulijoihin valtavan tunnelatauksen. Ja jokaisella
kapellimestarin eleellä oli oma tulkintaan tähtäävä
tehtävänsä. Keskittyneinä, vakavin ilmein, jokaiseen teoksen säveleen syventyneinä kuulijat silmin nähden nauttivat musiikista Schubertin ”keskeneräisessä”.

Piirto. Tänä vuonna nuoria lahjakkuuksia edusti
viulisti Erkki Lasonpalo. Hän soitti W.A. Mozartin
konserton numero 4 D-duuri viululle ja orkesterille KV 218. Jäin kaipaamaan solistin saapumista
vielä uudelleen esityksen jälkeen yleisön aplodien
kohteeksi.
Erkki Lasonpalo syntyi musiikkiperheeseen
vuonna 1986, hänen isänsä Jyrki on myös viulisti. Erkki aloitti viulunsoiton ammattiopinnot
Sibelius-Akatemiassa vuonna 2004. Hänen opettajinaan ovat olleet muun muassa professorit MiKyung Lee ja Réka Szilvay.
Kamarimusiikki on erityisesti Lasonpalon sydäntä lähellä. Hän musisoi muun muassa aktiivisesti toimivassa Postiglione- jousikvartetissa,
joka voitti kesällä 2009 kansainvälisen Night and
Sun-jousikvartettikilpailun Rovaniemellä. Erkki
Lasonpalo on ollut Jorma Panulan nuorisokapellimestariluokalla vuonna 2007 ja myöhemmin professori Leif Segerstamin kapellimestariluokalla.
Toisena solistina oli oboisti Päivi Kärkäs. Hän
esitti Tomaso Albinonin oboekonserton opus 9 Nro
2. Tämä oli sielua koskettavaa musiikkia. Kuulija
unohtaa kaiken muun ja musiikki saa ikään kuin
mielen puhdistumaan antaen uutta energiaa ja voimaa.
Päivi Kärkäs aloitti musiikkiopinnot PäijätHämeen konservatoriossa pääaineenaan piano.
Oboen pariin hän siirtyi 18-vuotiaana ja sai opettajakseen Aale Lindgrenin. Opinnot jatkuivat Sibelius-Akatemiassa Jouko Teikarin ja Sven-Erik
Paanasen johdolla. Ulkomailla Kärkäs on opiskellut Ranskassa Jacques Chambonin ja Sveitsissä
Perinteisesti konserteissa on ollut solisteina Michael Kühnin johdolla. Lisäksi hän on osalnuoria lahjakkuuksia, viime vuonna sellisti Jo- listunut muun muassa Hans-Werner Wätzigin ja
nathan Roozeman ja edellisenä pianisti Johannes John Williamsin kursseille.
--

Radion sinfoniaorkesterin oboistina Päivi Kärkäs aloitti 1980. Nykyään hän on orkesterin toinen
soolo-oboisti ja soittaa lisäksi englannintorvea.
Hän on soittanut myös Savonlinnan oopperaorkesterissa ja Zürichin kamariorkesterissa. Kärkäs
esiintyy paljon kirkkokonserteissa ja erilaisissa
kamarimusiikkikokoonpanoissa. Urkutaiteilijat
Sixten Enlund, Kaj-Erik Gustafsson ja Markku
Hietaharju ovat hänen vakituisia yhteistyökumppaneitaan. Hän on esiintynyt aktiivisesti muun

--

muassa Lahden urkuviikoilla ja Kuhmon Kamarimusiikissa. Kärkäs on Avanti-kamariorkesterin
perustajajäsen. Hän on esiintynyt RSO:n lisäksi
muun muassa Suomalaisen Kamariorkesterin ja
Sinfonia Lahden solistina.
Kapellimestarina toimi taas tänäkin vuonna
ansioituneesti Maarit Kirvessalo. Viulutaiteilija
Maarit Kirvessalo on valmistunut Sibelius-Akatemiasta ja Detmoldin musiikkiakatemiasta. Hän
on opiskellut lisäksi useilla mestariluokilla (mm.
Nathan Milstein, Sandor Vegh, Yair Kless ja Leon
Spierer) sekä opiskellut lukuvuoden Jascha Heifetzin mestariluokalla USC:ssä Kaliforniassa.
Kirvessalo on toiminut Detmoldissa Tibor Vargakamariorkesterin konserttimestarina ja professori
Vargan assistenttina sekä kotimaassa viulistina
Tapiola Sinfoniettassa ja Turun filharmonisessa
orkesterissa. Hän on perustanut myös Lemin musiikkijuhlat sekä kamari-orkesteri Camerata Finlandian.
Nykyisin Kirvessalo toimii Palmgren-konservatorion viulunsoiton lehtorina Porissa. Vuodesta 2004 Kirvessalo on osallistunut säännöllisesti professori Jorma Panulan mestarikursseille,
viimeisimpänä Amsterdamissa ja Helsingissä
(uusi Se ensemble). Hän on johtanut mm. Turun
kamariorkesteria, Pori Sinfoniettaa ja ”I Maestri”- sinfoniaorkesteria Lontoossa sekä Moskovan
sinfoniaorkesteria professori Kenneth Kieslerin
mestarikurssilla.
Lausuntataiteilija Annikki Lahtinen oli jälleen
tänä vuonna valinnut koskettavat lausuntaesitykset musiikkiesitysten väliin.
Lea Ala-Peijari

Hellekesän haittoja
Helteinen kesä on houkutellut Pitkäjärven
rantaan ennätysmäärän uimareita. Heinäkuussa järvivedet olivat poikkeuksellisen
lämpimiä. Vesien lämmettyä ilmeni kuitenkin myös helteen haittapuolia.

Kuva: Pekka Puomio

Heinäkuun puolivälissä Jupperin uimarantaan
ajautui runsaasti kuolleita kuoreita. Kuolleita pikkukaloja oli järven Jupperin puoleisella rannalla
ainakin Laaksolahden uimarantaan asti. Samaan
aikaan kuoli kaloja myös läheisessä Lippajärvessä.
Espoon kaupungin ympäristökeskus selvitti kalakuolemia. Pitkäjärvestä otettiin vesinäytteitä,
mutta niissä ei havaittu mitään poikkeuksellista,
mikä olisi voinut olla syynä kalakuolemalle. Yleisesti kalakuolemia aiheuttaa huono happitilanne,
mutta sekin oli kunnossa Pitkäjärvessä eivätkä
kalat olleet ilmeisestikään kuolleet hapenpuutteeseen. Todennäköisimpänä syynä pidettiin veden
korkeasta lämpötilasta johtuvaa lämpöstressiä.

Kuore on kala joka viihtyy kesälläkin viileässä vedessä.
Heinäkuussa runsaat sinileväesiintymät ovat
haitanneet ajoittain uimista. Jupperin ranta ei ole
valvottu uimaranta, jonka veden laatua terveysviranomaiset seuraavat. Sinilevien havaitseminen ja
uimakelpoisuuden arviointi jäävät rannan käyttäjän harteille. Jos vedessä näkyy runsaasti vihreitä
levähiutaleita tai vedenpinnassa vihreä tai sinivihreä kalvo, on syytä epäillä levien massaesiintymää
eli leväkukintaa. Laaksolahden uimarantaa tarkkaillaan, joten sieltä otetut näytteet antavat kuvan
myös Jupperin rannan tilasta. Tiedot ovat näin kesäaikaan www.Espoo.fi -etusivun alalaidassa.
Mikäli levähiutaleiden sekaan menee uimaan,
veden joutumista suuhun pitää välttää ja uinnin
jälkeen on hyvä peseytyä puhtaassa vedessä. Pieniä lapsia ja kotieläimiä, jotka eivät osaa varoa veden joutumista suuhun, ei pidä päästää leväiseen
veteen uimaan. Myös herkkäihoisten on parempi
pysyä pois vedestä. Kun levähiutaleita ei enää silmin havaitse vedessä, uimaan voi taas mennä.
Eeva-Riitta Puomio

Lämpöön kuolleita kuoreita

--

Jäiden lähtö murjoi
uimalaiturin
tökuntoon illalla ukkosmyrskyssä. Korjaushankkeen hankalin työvaihe oli nostaa 800 kg painava
ankkuri ylös pohjasta ja siirtää se oikealle paikalleen.

Bajamaja poistui rannasta

Omakotiyhdistys on pitänyt huolta rannan viihtyisyydestä pengerryttämällä rannan, istuttamalla
pengerryksille virpiangervoja ja järjestämällä rantaan roska-astian sekä Bajamaja -käymälän. Valitettavasti Bajamajaan on kohdistunut paljon ilkivaltaa. Milloin se on löydetty kaadettuna järvessä,
rikottuna tai kerran jopa poltettunakin.
On päivän selvää, että Bajamajaan kohdistuu ilkivaltaa lähinnä ilta- ja yöaikaan, varsinaisten uimareiden poistuttua rannalta. Jotta Bajamaja olisi
käyttökunnossa, tulisi sen kunto tarkistaa lähes
päivittäin. Tällaista jatkuvaa valvontaa ja ongelmien raportointia ei voida edellyttää yhdeltäkään
yhdistyksen jäseneltä. Nykyisen tilanteen vallitessa johtokunta onkin päättänyt luopua käymäläpalvelun tarjoamisesta rannassa. Käymäläpalvelut
tullaankin palauttamaan Jupperinrantaan, mikäli
ne voidaan toteuttaa jollain muulla paremmin toimivalla ratkaisulla.
Juha-Pekka Ripatti

Kuvat: Pekka Puomio

Pitkästä aikaa meillä oli kunnon talvi: kovia pakkasjaksoja ja lunta enemmän kuin useana vuotena
yhteensä. Nopea kevään tulo nosti Pitkäjärven vedenpinnan korkealle ja irrotti jäät rannoista. Huhtikuun alussa tuulet liikuttivat irtonaista jäämassaa
sellaisilla voimilla, että Jupperinrannan uimalaituria vietiin kuin pässiä narussa. Jäiden voima repi
irti laiturin kiinnikkeet maasillasta sekä murskasi
maasillan ja laiturin välisen kulkusillan. Laiturin
kyljetkin rikkoutuivat jäiden paineessa ja laiturin
molemmat ankkurit, painoltaan 800 kg kappale,
siirtyivät kymmeniä metrejä pois paikoiltaan jäiden kiskomina.
Toukokuun hellejakso lämmitti nopeasti vedet
uimakelpoisiksi mutta ranta oli kaikkea muuta
kuin käyttökunnossa. Omakotiyhdistyksen rantatoimikunta päättikin korjata laiturin itse, koska
laiturin valmistajan varauskirja oli jo jäiden runtelemia korjattavia laitureita täynnä. Laiturin korjauksen teettäminen ulkopuolisilla olisi onnistunut
vasta myöhemmin kesällä.
Rantatoimikunnan jäsenistä Kai Haapamäki,
Pekka Puomio, Markku Rantalainen, Juha Vepsäläinen ja allekirjoittanut aloittivat hyvin valmistellun korjausoperaation lauantaiaamuna 22.
toukokuuta kauniissa säässä ja laituri saatiin käyt-

--

11.4 kun kävin kiinnittämässä Bajamajaa, laituri oli vielä paikallaan, vesi vähän korkealla.

Kiinnityksen taivuttamiseen tarvitaan voimaa... tämä
on 10mm terästä.

19.4 laituri oli kolmannen kerran karkumatkalla, entistä pidemmällä, vesi on portailla edelleen.

Jäät leikkasivat kulkusillan 50x175 tukipalkit poikki
jään alapinnan tasolta.

--

Pro Espoonjoki ry. juhlisti kymmenvuotista toimintaansa toukokuussa 2010. Yhdistyksen tavoitteena on toimia sitoutumattomana kattojärjestönä Espoonjoen vesistön
vaikutusalueella toimiville rekisteröidyille
kansalaisjärjestöille ja kalastuskunnille
sekä turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä
osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.
JOY mukana toiminnassa alusta lähtien

Ajatus Pro Espoonjoki ry:n perustamisesta lienee syntynyt talvella 1997 – 1998. Kirkkojärvi takaisin ry. järjesti 26.5.1998 Kirkkojärven koululla keskustelutilaisuuden, johon kutsuttiin kaikki
vesistöalueen yhdistykset ja kalastuskunnat, yhteensä lähes 50 yhdistystä. Alustajiksi oli kutsuttu
Pertti Maisala Espoon kaupungin suunnittelukeskuksesta, Harri Seppänen Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä, Henrik
Kettunen Taimeninstituutista ja kotiseutuneuvos
Olavi Laine Pitkäjärvitoimikunnasta. Tilaisuuteen osallistui 46 henkilöä. Keskustelun päätteeksi Mauri Alasaari Jupperin Omakotiyhdistyksestä
ehdotti toimikunnan muodostamista tehtävänään
valmistella kattojärjestön perustaminen.
Annetun tehtävän mukaisesti Pro Espoonjokitoimikunta valmisteli sääntöehdotuksen ja kutsui koolle perustamiskokouksen, joka pidettiin

Pj. Marianne Sundell piti avauspuheen ja jakoi yhdistyksen juhlajulkaisut eri yhteistyötahojen edustajille.
Kuvassa Tuula Hämäläinen-Tyynilä, Eero AkaanPenttilä ja Vivi-Ann Sjögren.

Kirkkojärven koululla 10.11.1998. Kokoukseen
osallistui 17 yhdistystä ja kalastuskuntaa. Perustamispäätöksen allekirjoittivat heti kuusi yhdistystä:
Laaksolahden Huvilayhdistys ry., Jupperin Omakotiyhdistys ry., Kuninkaantien sos.dem.yhd. ry.,
Kirkkojärvi takaisin ry., Espoo Rowing ja Espoon
Vihreät ry.
Ensimmäisen hallituksen muodostivat edellä
mainittujen yhdistysten edustajat. Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran Laaksolahden monitoimitalolla 19.11.1998, jolloin hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ala-Peijari Jupperin
Omakotiyhdistyksestä ja rahastonhoitajaksi Seppo
Räisänen Jupperin Omakotiyhdistyksestä. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Pro Espoonjoki ry:
n yhdistysrekisteriin 4.5.2000.

Pro Espoonjoki palkittu aktiivisesta
toiminnastaan

Marjo Matikka, Oivi Salohonka, Kauno Pollari, Juhani
Kytö ja Virpi Sahi juhlan lopuksi tarjotulla kalakeitolla
ja kahvilla.

Sivun kuvat: Virpi Sahi

Kymmenen vuotta Espoonjoen
vesistöalueen suojelua

Pro Espoonjoki ry:n toiminta ei ole ollut pelkkää paperin pyöritystä. Espoonjokea on siivottu
talkoovoimin ja joen varteen on raivattu kävelyreitti Träskändan puistosta Glimsin museolle.
Tällä reitillä on järjestetty yleisölle, päättäjille ja
koululaisille jokikävelyjä, joiden aikana on kerrottu jokivarren luonnosta ja historiasta. Espoon
kaupungin 550-juhlavuotta juhlistettiin näytel-
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Kuva: Erkki Lindell
Eri jäsenjärjestöjen edustajia oli paikalla runsaasti Lagstadissa pidetyssä juhlassa.

Oodi Espoonjoelle
Helminauhana vihreitten peltojen,
laulusi vuosien takaa,
maan halki virtaat hiljaa,
joenmutkissa vuosien uni.
Olet lempeän vanhuksen hymy,
lapsen raikas nauru,
jokihaltijan heleä laulu,
tyyni Espoonjoen mies.
Yhä virtaat, lempesi annat,
maan, taivaan, pilvien kasvot,
kartan sinisen piirrät sieluun,
puut, pellot, suvannon katveet.
Joen solinan haluan kuulla,
nähdä rannat, ihanat puut,
vielä silloin kun pilven päältä,
virtaasi heijastuu kuu.
Raimo Suikkari
Ylläoleva runo lausuttiin yhdistyksen kymmenvuotisjuhlassa kantaesityksenä.

mällisillä jokikävelyillä vuonna 2008. Kävelyreitin varressa näyteltiin 12 kohtausta 1920 – 1960lukujen elämästä jokivarressa. Näytelmällisiin
jokikävelyihin osallistui noin 500 katsojaa.
Yhdistyksen aktiivinen toiminta palkittiin vuonna 2006 Maailman luonnonsäätiö WWF:n Pandapalkinnolla. Palkinto tuli tunnustuksena suomalaisen joki- ja puroluonnon suojelusta. Yhdistyksen
työtä pidettiin esimerkillisenä, koska yhdistys oli
onnistunut kokoamaan lukuisia kansalaisjärjestöjä
yhteistyöhön Espoonjoen arvokkaan luontokokonaisuuden säilyttämiseksi.

Yhdistyksellä merkittävät
tulevaisuuden tavoitteet

Pro Espoonjoki ry:llä on useita tulevaisuuden
tavoitteita: yhtenäisen virkistyskäytössä olevan
puistoalueen ja ulkoilureitin rakentaminen Espoonjoen vesistön varrelle mereltä suurimmille järville, valuma-alueen uhanalaisten kasvi- ja
eläinlajien suojeleminen (mm. Espoonjoen taimenkanta) sekä valuma-alueen ravinnekuormituksen vähentäminen viher- ja suojavyöhykkeillä.
Juha-Pekka Ripatti
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Kuva: Jupperin Omakotiyhdistyksen arkistosta

Historiaa

Sama maisema nykyisin. Ladot eivät kuulu nykyiseen maanviljelyyn.
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Kuva: Pekka Puomio

Näkymä 1940-luvulla Linnaisten suunnalta Ainontietä pitkin kohti Tuomelan tilaa.

Karttaan on merkitty viereisellä sivulla olevien kuvien kuvauspaikka. Uusi kuva on otettu keväällä,
jolloin puissa ei ollut lehtiä. Siitä huolimatta kasvanut puusto melkein peittää taustalla olevat rakennukset. Ladot ovat hävinneet maisemasta. Eivät liene tarpeellisia nykyviljelyssä.

Postin paikka vaihdellut
Vuonna 1939 postiosoite oli enteellisesti Grankulla, kuten tässä isotätini saamassa kortissa. Kortin kirjoittaja on tällä hetkellä 97-vuotias, hyvissä
voimissa oleva oleva entinen laaksolahtelainen.
Posti meinasi mennä uudelleen Kauniaisiin, mutta
saatiin sentään Selloon. Koko ajan kauemmaksi

se on liikkunut, ensin oli Tammipääntiellä “Tammitorilla” (nykyinen hyvinaidattu liikerakennus),
sitten Laaksolahdentie 41:ssä, sitten Viherlaaksossa. Onhan se posti oikeastaan hävinnytkin, nyt on
vain Itella. Ja sähköposti.
Silve Sahlan
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Masa on aina Masa
Matti Läättä piti legendaarista Masan
kioskia Laaksolahdessa 22 vuotta. Masan
tietävät monet, mutta harva arvaa, että
hän on tehnyt elokuvia ja seilannut kokkina merillä.

hän vetikin omansa pois. Kioskissa haisi tupakka.
Kaksi vuotta sitten kioski katosi. Pian Masa ilmestyi viereisen ruokakaupan pihaan myymään
vanhoja kirjoja ja sarjakuvia. Nyt on aika selvittää, kuka tämä mystinen mies oikein on.

Suuri osa laaksolahtelaisista muistaa Masan.
Hän istui kioskissaan aamusta iltaan seitsemän
päivää viikossa. Kun kioskilla kävi hakemassa
maitoa, hän katsoi televisiosta jalkapalloa tai saippuasarjoja.
Itse karkasin kavereiden kanssa välitunnilla
ostamaan Masalta irtokarkkeja. Lasipurkeissa oli
ufoja, jauhokarkkeja ja merkkareita. Masa oli sekä
hassu että pelottava. Jos ostokset maksoivat 80
penniä, hän pilaili pyytämällä 80 markkaa. Kun
hänelle ojensi kätensä vaihtorahan saadakseen,

Saan kutsun Masan kesämökille Vantaalle, Viherkummun siirtolapuutarhaan. Paikalle saapuessani tajuan, että edelleenkään tiedä hänen koko
nimeään. Masa on Masa.
”Läättä on sukunimeni”, kioskinpitäjä paljastaa.
Istumme puutarhamökin pihalle, ja mies aloittaa
tarinansa.
Alun perin Matti Läättä oli elokuvaaja. Hän oli
kamera-assistenttina muun muassa Käpy selän
alla -elokuvassa. Hänellä oli oma yritys, mutta
Vesa-Matti Loirin tähdittämän Rakastuneen ramman kustannukset kaatoivat firman.
Elokuvahommien välissä Läättä oli vuoden risteilyaluksen kokkina. Meriltä palattuaan hän tapasi vaimonsa Reginan.
Sitten, päähänpistona, Läätät ryhtyivät torikauppiaiksi. Seuraavat kymmenen vuotta he kiertelivät
Suomen toreja ja turuja. Kun torielämä kävi raskaaksi, pariskunta perusti divarin Martinlaaksoon.
Se on heillä vieläkin.
Vuonna 1986 Läätät lukivat lehdestä, että Laaksolahdessa oli Kallun kioski myytävänä. ”Kun
saavuimme paikalle, mietimme, että tämähän on
ihan Jumalan selän takana”, Läättä muistelee. He
istuivat kioskin edessä autossa kaksi tuntia ja seurasivat, käykö väkeä. Pian tehtiinkin jo kaupat.

Kymmenen vuotta ympäri Suomea

Kuva: Silve Sahlan

Vanhat ukot hihittelivät

Masa lauantaina myymässä kirjoja M-market Laaksolahden pihalla.

Vuosien varrella Läättä tutustui laaksolahtelaisiin. ”Minua viehätti se, että sain puhua ihmisten
kanssa pehmoisia. Jotkut tulivat lottoamaan, mutta istuivat kioskissa kolme tuntia. Siellä me hihittelimme, vanhat ukot.”
Läättä muistaa rouvan, joka voitti lotossa 6
000 markkaa ja sai sillä maksettua piharemontin. ”Vieläkin hän sanoo, että kun hän seuraavan
kerran voittaa, mennään Lehtovaaraan syömään.”
Eräs rouva tuli joka viikko kauhealla vauhdilla
juuri ennen loton umpeutumista. Hän ajoi Savonlinnasta äitiään katsomaan, eikä halunnut lotota
muualla.
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Joillekin Läättä oli terapeutti. ”Ihmiset tiesivät,
etten kerro salaisuuksia eteenpäin. Kuulin asioita,
joita moni ei uskoisi tuolla tapahtuvan.” 80-ja 90lukujen vaihteessa nuorison kanssa oli ongelmia.
Pahimmillaan ikkuna rikottiin kerran kuussa.

vuotta. ”Se on sopiva aika. Meillä on välit säilyneet, koska Regina on saanut tehdä, mitä haluaa.”
Heillä on kaksi poikaa, kolmikymppinen Sami ja
nelikymppinen Jari-Matti. Heillä on myös 18- ja
16-vuotiaat lapsenlapset.
Eläkepäivät maistuvat Läätälle, joka nauttii
kiireettömyydestä.
Jos aamulla herätessä kello
Myynyt melkein kaikkea
Kioski oli Regina Läätän omistuksessa. Regina näyttää seitsemän, hän kääntää kylkeä. Pariskunta
hoiti laskut ja muut paperiasiat, kun Matti vastasi matkustaa joka talvi Espanjaan. Kesät he viettämyynnistä ja tukkureissuista. Kaksi vuotta sitten vät mökillään. ”Istun tässä, otan aurinkoa ja kasvattelen perunoita”, Läättä sanoo ja katsoo sinispariskunta päätti, että nyt saa riittää.
Asiakkaita Matti Läättä jäi silti tosissaan kai- tä taivasta puutarhatuolista. Tuttu vitsailu jatkuu
paamaan. Niinpä kauppamies palasi ostarille. Hän haastattelun loppuun asti, jolloin Läättää soittaa
on myynyt muun muassa metrilakua, ananaksia, vaimolleen: ”Voisitko lähettää rahaa, kun lähden
vesimelonja ja muffinsseja. ”Ensi kesänä voisin tämän neidin kanssa Tallinnaan? Menee vähän piottaa mansikkaa ja herneitä. Niitä en olekaan vielä dempään.”
Katariina Harju
myynyt!” Asukkaat sanovat, että kun Masa ilmestyy ostarille, kesä alkaa virallisesti.

Onnellinen avioliitto

Läättä on ollut Reginansa kanssa aviossa jo 43

Artikkeli on julkaistu Esse-lehdessä. Kirjoittaja Katariina Harju on ollut JOY-lehden avustaja vuosina
2005-2006.

Muuttunutta
Jupperia

Kuva: Silve Sahlan

Vuonna 1939 Jupper Gård AB lahjoitti kuvassa näkyvässä paikassa
olleen kaivosaukon Pitkäjärven VPK:n
hallintaan. Siihen tehtiinkin palokaivo,
jossa oli iso puukansi. Sen vielä
muistanevat vanhemmat jupperilaiset, kuten allekirjoittanut. Jos joltain
löytyy kuva palokaivosta, JOY ottaisi
sen kiitollisena vastaan arkistoonsa.
Tämänhetkinen mylläys ei ole kaivon
kaivamista, vaan sähköverkon kunnostamista. Kuvassa näkyvä kadunnimi Kaivoskuja oli siis ennen Koivumäentie. Tammipääntie on sentään vielä
entisensä, vaikka asemakaavassa
siitä on tehty Jupperintie. Yhdistys on
tehnyt ainakin kaksi aloitetta Tammipääntien säilyttämiseksi virallisestikin
ennallaan, mutta mitään ei ole tapahtunut kaupungin taholta.
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Tuula Helander –
syöpätutkija
Jupperilainen Tuula Helander on geneetikko ja syöpätutkija. Hän on täysin vihkiytynyt syöpätautien kenttään ja hän on
opettanut, pitänyt esitelmiä syövästä, sen
tutkimuksesta, hoidoista sekä genetiikasta
useissa eri tilaisuuksissa.
Syöpä ja geenit ovatkin aina kiinnostaneet Tuulaa, vaikka erikoistumiseen on kuulunut myös parin vuoden työskentelyt sikiötutkimusyksikössä ja
lapsettomuusklinikalla. Tuula väitteli 26.3.2010
filosofian tohtoriksi Helsingin Yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Nyt loppujakso erikoistumisesta tapahtuu patologialla eli lisäperehtymistä syöpään, geeneihin - syöpädiagnostiikkaan.
Meillä jokaisella on tuttavapiirissä tai suvussa
henkilöitä, jotka ovat sairastuneet syöpään. Tämä
tauti kummittelee monien mielessä ja he toivovatkin, etteivät vain sairastuisi syöpään. Kävin haastattelemassa Tuulaa ja hän korosti erityisesti niin

sanotun täsmähoidon, jokaiselle potilaalle henkilökohtaisesti räätälöidyn hoidon tärkeyttä. Perimän muutokset ovat keskeisiä taudin synnyssä,
etenemisessä ja hoidossa. Jokaisen potilaan syöpä
on omanlaisensa. Jokaisen potilaan hoito on yksilöllistä.
Euroopassa kuolee joka minuutti kolme ihmistä
syöpään. Suomessa sairastui 26 000 henkilöä syöpään ja 11 000 menehtyi siihen vuonna 2006. Ennusteiden mukaan Suomessa sairastuu yli 30 000
henkilöä syöpään vuonna 2015. Syövästä onkin
tulossa yksi keskeisimmistä ja tärkeimmistä kroonisista taudeista globaalisti, joten tutkimukseen ja
hoitoon tarvitaan uusia toimia. Useissa Euroopan
maissa on katsottu parhaaksi perustaa syöpäkeskuksia, joissa yhdistyy korkeatasoinen potilashoito
ja sen takaava vahva tutkimus- ja opetustoiminta.
Useat Euroopan maiden eri keskukset ovat edelleen kytkeytymässä eurooppalaiseksi verkostoksi.
Suomessa ei syöpäkeskusta vielä ole.
Syöpätauteja tunnetaan yli 100. Syöpää esiin-

Promoottori professori Leif C. Andersson ojentaa tohtorimiekan ja diplomin Tuulalle lääketieteellisen tiedekunnan promootiossa kesäkuussa 2010.
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tyy kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa kudoksissa.
Suomessa yleisimmät syöpälajit ovat naisilla rintasyöpä ja miehillä eturauhassyöpä. Vaikka syöpää todetaan yhä enemmän, yhä useampi henkilö
selviää taudistaan. Hoidot räätälöidään yhä enemmän kullekin potilaalle (niin kutsuttu henkilökohtainen lääketiede) ja hallittava tietomäärä kasvaa
huimasti. Hoitohenkilökunnan parissa tarvitaan
vankkaa osaamista ja tiivistä tiimityötä, ja heidän
on jatkuvasti kouluttauduttava pysyäkseen ajan tasalla. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota työnjakamiseen ja verkottumiseen sekä kansallisesti
että kansainvälisesti.

”Kansallinen syöpäkeskus” -hankkeen hankejohtaja. Syöpäinstituutti luovutti aloitteen 17.3.2009
sosiaali- ja terveysministeriölle. Aloitteen johdosta ministeriö käynnisti 26.1.2010 selvitystyön
kansallisen syöpäkeskuksen perustamisen edellytyksistä. Työn arvioidaan valmistuvan lokakuussa
2010.
Diagnostiikka ja hoidot vaativat tulevaisuudessa yhä erikoistuneempaa osaamista ja kalliita erikoislaitteita sekä hoitokeskuksia. Tuulan mukaan
moni- ja poikkitieteellinen yhteistyö luovat kansainvälisestikin merkittävän toimintaympäristön.
Kaiken toiminnan keskiössä tulee olla potilas ja
hänen saamansa terveyshyöty. Tärkeää on, että
Oudolta tuntuu se, että politiikka ja taloudelliset syövän tutkimus, diagnostiikka ja hoito olisivat
näkökohdat määräävät Suomessa usein hoitomuo- samassa organisaatiossa. Koko maan kattavat kondot. Tärkeä kysymys on myös, saavatko eri puo- sultaatiokanavat ovat olennaisen tärkeitä, samoin
lella maatamme asuvat ihmiset samanlaista ja yhtä yhteydet ulkomaisiin syöpäkeskuksiin.
tasokasta hoitoa.
Suomessa on viisi yliopistollista syöpätautien
Tuula Helander kertoi, että Suomen Syöpäins- klinikkaa sekä useita syöpätauteihin keskittyneitä
tituutin hallitus asetti kaksi vuotta sitten työryh- yksiköitä. Huomattava osa syöpätaudeista hoidemän, joka teki aloitteen Kansallisen Syöpäkes- taan muilla erikoisaloilla, kuten lastentautien,
kuksen perustamiseksi Suomeen. Tuula on sekä naistentautien ja hematologian erikoisaloilla.
Lea Ala-Peijari
Suomen Syöpäinstituutin Säätiön asiamies että

Kirjailijailta
Laaksolahden kirjastossa
keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00
vieraana Keijo Leppänen
Keijo Leppänen esittelee uuden syyskuussa ilmestyvän
kirjansa Parempi polvi ja keskustelee kirjoistaan ja
kirjoittamisesta.
Keijo Leppänen on Jupperissa asuva MTV3:n
uutisankkuri, toimittaja ja kirjailija. Parempi polvi on
hänen kuudes kirjansa. Hän kirjoittaa aiheista, jotka on
kantapään kautta oppinut ja joilla uskoo olevan myös
yleistä kiinnostavuutta tai merkitystä: miehen
elämästä, parisuhteesta, vanhemmuudesta, arvoista tai
niiden puutteesta. Parempi polvi jatkaa samalla linjalla
ja sen keskeisiä teemoja ovat koti, koulu ja lasten
urheiluharrastukset. Kirja on vahvasti sidoksissa
Laaksolahden kaupunginosaan.
Tervetuloa mielenkiintoiseen kirjailijatapaamiseen!
Laaksolahden kirjaston ystävät
Laaksolahden kirjasto
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Hyvän olon Ateljee

Laitteiden maahantuojan sivuilla www.bemer.
fi kerrotaan menetelmästä näin: Biomagneettinen
energiansäätely (Bio-Electro-Magnetic-EnergyRegulation, lyhyesti BEMER) on terveyden ylläpitoon suunniteltu itsehoitoon tarkoitettu menetelmä. Se perustuu harvinaisen laajaspektrisiin,
heikosti sykkiviin magneettikenttiin.
Menetelmän vaikutukset ovat monipuoliset:
Terveydestä huolehtiminen, sairaudesta toipuminen, fyysisen kunnon parantaminen, vaivojen
ennaltaehkäisy, elämän laadun paraneminen. Terapian vaikutukset on lääketieteellisesti todistettu
ja menetelmä patentoitu. Hoidolla ei ole sivuvaikutuksia, se sopii kaikille, vanhuksille, lapsille ja
myöskin eläimille. Jopa Sveitsin joukkueella Vancouverissa oli käytössään Bemer-laitteet.
Ritvalla on käytössään Bemer-patja, jolla makaamalla kahdeksan minuuttia kerrallaan kaksi
kertaa päivässä voi nauttia Bemer-terapian vaikutuksista. Tehoyksikköinä on lisäksi vyö ja paikallishoitolaite sekä valolaite, jolla hoidetaan iho-ongelmia. Laitteita myös vuokrataan ja myydään.
Hyvän olon Ateljeessa voi rauhassa tutustua
menetelmään ja kokeilla laiteita.
Yhteystiedot: Ritva Kallanranta 050 469 6208,
ritva.kallanranta@bemer.fi
Tammipääntie 35, 02730 Espoo
Silve Sahlan

Ritva esittelee Bemer-patjaa.

Kuvat: Silve Sahlan

Ritva Kallanranta

Ritva Kallanranta on hankkinut Bemer-terapiaan käytettävät laitteet ja koulutuksen
ja aloittanut toukokuussa toiminnan näillä
laitteilla.

Kuvagallerian skannausprojekti etenee
Jupperin kuva-arkiston skannaukseen palkattiin
Jos haluat päästä kommentoimaan kuvia, ota
kesän alussa Kasperi Kulusjärvi. Hän onkin an- yhteyttä allekirjoittaneeseen. Johtokunnan yhtesiokkaasti skannannut arkistoon satoja kuvia, joita ystiedot lehden loppupuolella.
Urpo Kotipalo
voi käydä katsomassa osoitteesta http://www.jupperi.fi/kuvagalleria.
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Oma lähikauppamme
Laaksolahden M-market
Juha ja Salla Matilainen 09-595846
www.m-herkkukauppa.net
Aukioloajat:
arkisin klo 8 - 21
lauantaisin klo 8 - 20
sunnuntaisin klo 10-20
Nyt myös:
Ilma- ja
vesilämpöpumput
Aurinkolämmitys
Oilon -maalämpöpumput
Lämminvesivaraajat

Toimitusjohtaja Marko Lehtonen, Aisatie 16 B, 01640 Vantaa, Linnainen



 


Suosittu painonpudotushaaste Jupperissa!



Ryhmien kokoontuminen
Jupperissa kerran viikossa alkaen

ti 24.8.2010
klo
18.00
ja ke 1.9.2010 klo 16.30



jatkuen 12 viikon ajan. Palkinnot 3:lle parhaan tuloksen saaneelle.


Hinta 35€ / 12 viikkoa.


Soita ja varaa paikkasi!






Seija Kotipalo
040-5045934
seija@kotipalo.fi

Auli Malimaa
040-5056065
auli@upeaolo.com
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JOY Reissut ja Riennot
Tapahtumatoimikunta tiedottaa vuodelle 2010
elokuu

lokakuu

pe 27. – su 29.8. RETKI VALAMOON
retki täyteen varattu

la 2.10. SYYSJUHLA ELI RÖMPPÄJÄISET
lisätiedot takakannessa

syyskuu
SIENINEUVONTATAPAHTUMA
to 16.9. klo 19.00
Jupperin koulun ruokasali
Veininkatu 24
sienineuvoja Hilkka Huttunen
Uudenmaan Martat ry

GT-kartasta haettua tietoa Valamonretken reitistä
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
kevätkokous 2010
Pöytäkirja
Aika: 22.04.2010 klo 19.04 – 20.00
Paikka: Laaksolahtitalo
Läsnä: 9 jäsentä
Klo 18.00 Kevätkokouksen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
Klo 18.30 Esitys JOY:n kotisivujen digikuvagalleria - hankkeesta, puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti.
Kuvagalleria on kaikille avoin valokuva-arkisto. Siinä on nyt 437 kuvaa Jupperista eri aikakausilta. Ne
on järjestetty 13 albumiin.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen toimihenkilöt

Tapio Ala-Peijari valittiin puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Lea Ala-Peijari ja pöytäkirjantarkastajiksi Riitta
Helander ja Anja Tarvas. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
Paikalla oli 9 äänioikeutettua varsinaista jäsentä.

4. Kokouksen laillisuus

Kokouskutsu oli yhdistyksen ilmoitustauluilla kaksi viikkoa ennen kokousta sekä ilmoituksena JOY
2/2010-lehdessä.
Kokous todettiin lailliseksi ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Toimintakertomus

Juha-Pekka Ripatti esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen pääkohdittain. Vuoden 2009
toimintakertomus hyväksyttiin.

6. Vuoden 2009 tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tapani Vuopala esitteli vuoden 2009 tilikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös vahvistettiin. Johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

8. Muut asiat

Muita sääntöjen 5.pykälän tarkoittamia asioita ei ollut.

9. Keskusteluasiat

Keskusteltiin surffirannasta sekä urheilukentän hoitovastuusta. Todettiin, että AvantoSaukot ry:llä on
toimenpidelupa rakentaa laituri ja että urheilukentän hoitovastuu on siirtynyt Espoon kaupungille.
Anja Tarvas ehdotti, että järvelle aurattaisiin retkiluistelurata. Silve Sahlan totesi, että Espoon kaupunki
ei ole aikaisemmin suhtautunut asiaan myönteisesti. Edelleen Silve Sahlan ehdotti, että yhdistys tekisi tiiviimpää yhteistyötä Pro Espoonjoki ry:n kanssa.
Lisäksi toivottiin, että Perinneyhdistys Auroran kanssa tehtäisiin yhteistyötä, esimerkiksi yhdistyksen seniorikerhon kanssa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja 2010:
Juha-Pekka Ripatti
juha-pekka@jpripatti.net			
Kaivoskuja 5 A 2		
Johtokunta 2010:
Lea Ala-Peijari (sihteeri)			
lea.ala-peijari@kolumbus.fi		
Kaivosmiehenkuja 6 B
Kai Haapamäki
kai.haapamaki@saunalahti.fi		
Kalliotie 17 A			
Juha Kallanranta
juha.kallanranta@kopiosto.fi 		
Tammipääntie 35 A		
Urpo Kotipalo		
		
urpo.kotipalo1@saunalahti.fi		
Peltotie 2			
Heikki Kulusjärvi
heikki.kulusjarvi@solibri.com		
Vahveropolku 7
Eeva-Riitta Puomio
eeva-riitta.puomio@sci.fi			
Peltorinteenkuja 1		
Silve Sahlan
silve.sahlan@kolumbus.fi			
Tammipäänpolku 5 A
Kimmo Sierimo
kimmo.sierimo@luukku.com 		
Jupperinmetsä 16		
Juha Vepsäläinen				
juha.vepsalainen@vepsalainen.com
Peltotie 7 B 1			
Taloudenhoitaja
Tapani Vuopala
tvuopala@deloitte.com			
Mäkikuja 3 A			
										
Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja		
Artturi Winqvist, kunniajäsen		
Jäseniä 435 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi

0400 463 941

050 512 4435
(09) 854 3384
040 523 3212
040 503 6067

050 531 9219
050 344 5927
050 412 6335
0500 451 902
(09) 852 3059,
040 532 2114

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä.
Tiedustelut Urpo Kotipalo: urpo.kotipalo1@saunalahti.fi, 040 503 6067

Kerhot jatkavat
Tammenterhossa kokoontuvat kerhot:

Sukututkimuskerho aloittaa syyskuun puolenvälin jälkeen, eli nyt viikolla 38, keskiviikkona 22.9.
Seniorikerho aloittaa kuun kolmantena torstaina, eli 16.9.
Tapahtumatoimikunta ja tiedotus- ja perinnetoimikunta ovat jo kokoontuneet pienen kesätauon jälkeen.
Musiikkikoulu Jubal ei enää toimi Tammenterhossa.

Jupperin koululla toimivat kerhot:
Jumppa aloittaa 2.9. torstaina
Lentopallo aloittaa 7.9. tiistaina
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Syyskuu
ke
to
ti
ke
to
ke
ke

1.9.
9.9.
14.9.
15.9.
16.9.
22.9.
29.9.

Lokakuu
ti
ke
ti
ke
to
ke
to
ke

2.10.
6.10.
12.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.

Marraskuu
ke
ti
ke
to
ke
to
ke
to

3.11.
9.11.
10.11.
11.11.
17.11.
18.11.
24.11.
25.11

Joulukuu
ke
ke
to
ti
ke
to
ke

1.12.
8.12.
9.12.
14.12
15.12.
16.12.
22.12.

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot
jatkavat yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tammipääntie 33

T&P
Tapahtumatoimikunta
Johtokunnan kokous
T&P
Seniorikerho
Sukututkimuskerho
T&P

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 19.
Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. (09) 855 5004
Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena torstaina klo 13.
Tiedustelut Anja Tarvas
puh. (09) 8546250
Tiedotus- ja perinnetoimikunta (T & P)
kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoina kello 19.
Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927
Tapahtumatoimikunta kokoontuu joka
kuun toinen torstai klo 19.
Tiedustelut Lasse Gustafsson
puh. 0400 458 167

Römppäjäiset
Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
T&P
Tapahtumatoimikunta
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
T&P

Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
T&P
Tapahtumatoimikunta
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
T&P
Syyskokous

Jupperin koululla toimivat kerhot:
Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin
koululla. Uudet jumppaajat, tiedustelkaa
vapaita paikkoja ryhmässä
pirjo.kuusisto@luukku.com
tai iltaisin puh. 040 515 5765
Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin klo 20-21.30 Veinin
omakotiyhdistyksen kanssa. Syyskausi
alkaa 7.9. Ulkokengillä ei saa mennä pukuhuoneisiin ja sisätiloissa on oltava
vaaleapohjaiset sisäpelikengät

Sukututkimuskerho
T&P
Tapahtumatoimikunta
Johtokunnan kokous
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
T&P

teuvo.tikkanen@elisanet.fi
puh. 050 559 2209

www.jupperi.fi
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