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Kannen kuva: ”Talventörröttäjä” Silve Sahlan

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pohti uudenvuoden puheessaan arvojemme rakenteen
muutosta. Hän totesi itsekkyyden tai suoranaisen ahneuden nousevan, joka on merkki oikeudentunnon kuihtumisesta; ei tehdäkään välttämättä niin, kuin oikealta tuntuu, vaan niin,
miten saa itselleen eniten hyötyä.
Perustuslain uudistuksen myötä presidentin valtaoikeuksia karsittiin. Vaikka presidentillä
ei olekaan enää samanlaista poliittista valtaa kuin edeltäjillään, niin hän voi ottaa itselleen
roolin kansaa yhdistävänä maan isänä ja vahvana mielipidevaikuttajana. Tammikuun alussa
tuli julkisuuteen tieto presidentin tekemästä esityksestä oman palkkionsa pienentämiseksi.
Näin presidentti halusi teollaan vahvistaa uudenvuoden puheensa sanomaa.
Tuntuu olevan maan tapa, että kiusallisen puheen tai teon merkitys halutaan ymmärtää joko
tahallaan tai tahattomasti väärin, ja kääntää huomio toisaalle. Yhtäkkiä lehtien palstat täyttyivät uutisista koskien yleistä palkka-alea, eikä siitä, että niillä, joilla omasta mielestään on
riittävästi, voisivat vapaaehtoisesti antaa omastaan.
Mikä on riittävästi? En ole koskaan voinut ymmärtää sitä, että liikevoittoa tuottava yritys
lakkautetaan sen takia, että se ei tuottanut riittävästi voittoa tai osinkoja omistajilleen. Esimerkkinä toisesta ääripäästä on yritys, joka tuotti vuonna 2012 liikevoittoa 4,1 miljardia
euroa mutta aloitti vuonna 2011 YT-neuvottelut 2 000 toimihenkilön vähentämiseksi Pohjoismaissa. Kuten eräs työoikeuden professori totesi, myös voitollisella yhtiöllä on oikeus
irtisanomisiin. Joku tyhmä voisi kysyä, olisiko elinkelpoisilla yrityksillä moraalisempi vastuu työllisyyden ylläpitämisestä kuin voittojen maksimoinnista?
Kahden nuoren pojan isänä olen ihmetellyt matkatoimistojen mainoksia, joissa markkinoidaan hotelleja vain aikuisille. Mainoksen viestihän on se, että henkilö lomakohdetta valitessaan voi itsekkäästi valita sellaisen lomakohteen, jossa auringonotto ei varmasti häiriinny
lasten leikeistä uima-altaalla. Hyvä näin, sillä silloin vältytään ikäviltä välikohtauksilta.
Lomakohteet eivät ole ainoa paikka, joissa henkilöillä on mahdollisuus hakeutua kaltaistensa joukkoon. Kansalaiset ovat jakautuneet tai jaettu useisiin erilaisiin ryhmiin. Ryhmittelyn
perusteena voi olla mitä tahansa; ikä, koulutus, ammatti, sosiaalinen asema, uskonto, sukupuoli, seksuaalinen suuntaus, etnisyys, ravinto, asumismuoto, harrastukset, auton merkki,
koiran rotu jne. Valitettavasti hyvin usein itsekkyys ja suvaitsemattomuus tuntuvat kulkevan
käsi kädessä. Yksilön tai ryhmän etu työntää solidaarisuuden ja yhteisöllisyyden syrjään.
Tervetuloa mukaan vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan. Niissä hommissa solidaarisuus
ja yhteisöllisyys jyräävät alleen itsekkyyden ja ahneuden.

--

Uudet johtokunnan jäsenet
esittäytyvät

Kuva: Juha Vepsäläinen

Perheemme muutti Jupperiin
Karakalliosta vuonna 1986. Kokemuksemme Jupperista ovat erittäin
positiivisia. Ympäristö on luonnonläheinen ja rauhallinen. Turvallisen
asuinympäristön tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Jupperin omakotiyhdistykseen liityimme lähes välittömästi Jupperiin tultuamme.
Yhdistystoimintaan osallistuminen on kiinnostanut minua siksi,
että se on oivallinen kanava vaikuttaa varsinkin oman asuinalueen
asioihin. Ja tervetullutta on myös
sosiaalinen kanssakäyminen, jonka yhdessä tekeminen ilman muuta
tuo mukanaan. Jupperissa saavutettu hyvä yhteishenki on säilyttämisen arvoinen asia. Kaavoitukseen
ja teiden rakennukseen liittyvät
asiat ovat aina ajankohtaisia. Jupperin säilymiseen pientaloalueena

on syytä myötävaikuttaa. Nyt kun
vihdoin näyttää siltä, että alueen
tieverkostoa ollaan uusimassa, on
toiveita saada Jupperiin turvallisemmat tiet.
Alueemme tarjoaa runsaasti
mahdollisuuksia kaikenlaiseen harrastustoimintaan. Nyt alkavan Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokuntakauteni lisäksi olen aktiivisesti
mukana Laaksolahden Martoissa,
Laaksolahden kirjaston ystävissä
ja Espoon Kansallisseurassa. Koulutukseltani olen filosofian maisteri
ja tehnyt aktiivisen virkauran julkishallinnon palveluksessa.
Yhteisen vaikuttamisen ohella
maalaan akvarelleja ja posliinia.
Liikkuminen Jupperin viihtyisissä
ja luonnonläheisissä maisemissa
on rentouttavaa. Viime vuosina on
loppukesästä virkistäväksi tavaksi

Anne Vesala

Olen muuttanut Jupperiin kesällä
1984. Puolisoni Erkki Vesalan vanhemmat ostivat tontin Tammipääntieltä, johon rakensivat talon. Talo
valmistui vuonna 1961. Sitä ennen
perhe asui vuoden tontilla olevassa
vanhassa rakennuksessa, joka on
vieläkin olemassa. Erkin isän kuoltua vuonna 1983 ja äidin muutettua
pois, me muutimme taloon. Nuorempi lapsemme Henri oli tuolloin
kahdeksan kuukautinen ja vanhempi Anna täytti neljä vuotta.
Lapset ovat käyneet Jupperin
koulun ala-asteen. Kun Henri aloitti koulun, sen laajennusosa oli juuri
valmistunut. Kumpikin lapsi asuu
yhä Espoossa. Tulevaisuus näyttää
asuuko Tammipääntie 16:ssa, joskus kolmas polvi Vesaloita. Tällä
hetkellä talossamme asuu Erkin ja
minun lisäkseni kaksi luppakor-

--

Kuva: Kimmo Sierimo

Anneli Liimatainen

muodostunut myös patikointi Rukan maisemissa veljeni perheen
kanssa. Käsitöitä teen ja kirjoja
luen mielelläni.
JOY:n johtokunnan uutena jäsennä haluan olla edistämässä jupperilaisille tärkeiden asioiden kehittämistä.

Anneli Liimatainen

vakaniinia. Osalle jupperilaisia ne
ovatkin tuttuja.
Olen ollut pari vuotta eläkkeellä.
Päivätyöni tein Kelassa. Viimeksi
Matinkylän toimistossa, jossa käsittelin lapsiperhe-etuuksia. Harrastan lukemista, kaikenlaisia kirjoja
dekkareista tietokirjoihin. Liikun
minkä pystyn. Työssä ollessani
ajoin usein työmatkat polkupyörällä. Olen ollut muutaman vuoden
Jupperin Omakotiyhdistyksen tapahtumatoimikunnassa ja olen nyt
vuoden alusta myös johtokunnan
jäsen.
Olen viihtynyt Jupperissa. Täällä asuu joukko ystäviämme, joista
osan Erkki on tuntenut lapsuudestaan asti. Pidämme tiiviisti yhteyttä
toisiimme ja myös lapsemme ovat
tunteneet toisensa pienestä pitäen.

Anne Vesala

Espoon opistoteatteri on
Espoon kaupungin työväenopiston sisällä toimiva,
esityksiä tuottava harrastajateatteri.

Kuva: Juha Vepsäläinen

Opistoteatterin opiskelijoiden ja
tukijäsenten yhdistys perustettiin
vuonna 1983. Yhdistyksen nimi
on Espoon työväenopistoteatteriyhdistys ry. Toteutamme vuosittain
yhdestä kolmeen esitystä. Ohjaajamme on Heli-Liliah Salmi, jonka
johdolla myös tämä esitys toteutettiin.
Jupperin Omakotiyhdistys tarjosi joulun alla teatteriryhmällemme
mahdollisuuden esittää pikkujouluinen esitys. Kohderyhmäksi valikoitui omakotiyhdistyksen johtokunta vieraineen. Illan aikana
seurattiin hullunhauskaa improvisaation keinoin toteutettua pikkujouluiltaa, joka siis muokkautui ja
eteni yleisön mukaan ja ympäristön
tahdittamana.
Improvisaatiolla olikin merkit-

tävä osuus esityksen toteutuksella.
Mukana olijoiden aktiivinen osallistuminen esityksen tekoon teki
illasta todella hauskan niin teatterilaisille kuin myös pikkujouluväelle. Lähdimmehän siitä, että kaikki
on mahdollista mikä kyseiselle
yleisölle ja tilanteelle sopii!
Opistoteatteri sai näin mahdollisuuden heittäytyä aitoihin tilanteisiin ja käänteisiin sekä harjoitella
yleisönsä tukemana improvisaation
haasteellista maailmaa. Heittäytymisestä ei varmaankaan ollut pulaa
ja uskon, että pystyimme tarjoamaan hupaisia hetkiä yleisön edessä. Palautetta yleisöltä saatiinkin
runsaasti: ”enpä ole vastaavaa nähnyt”, ”aitoa ja vilpitöntä heittäytymistä”, ” oli mielenkiintoista olla
yleisönä ja samalla osallistujana”,
”oli kuin olis Putoukseen joutunut”
jne..
Jupperilainen, oletko kiinnostunut teatterin tekemisestä?
Espoon Opistoteatteri toteuttaa
keväällä 2013 esityksen ”Kohtaamisia” teemalla. Esitys muokataan

Tilaisuudessa esiintyivät: Santtu Sarnas, Markku Pulkkinen, Hanna Vihavainen, Elina Hammarström, Hilkka Lindberg, Kristiina Kulhelm, Marilla
Happonen, Sari Homanen, Olavi Lumio, käsikirjoitus ja ohjaus Heli-Liliah

--

Kuva: Kimmo Sierimo

Espoon opistoteatteri esittäytyi
jupperilaisille

aidoista kohtaamiskokemuksista, ja
sen toteutuksessa käytetään fyysisen- ja tanssi-ilmaisun keinoja.
Kirjoita oma kohtaamiskokemuksesi osaksi kevään 2013 teatteriesitystä. Onko joku ihminen
tehnyt sinuun joskus suuren vaikutuksen? Oletko tavannut yllättäen
jonkin eläimen? Onko joku paikka
tai tilanne jäänyt erityisesti mieleesi? Miltä on tuntunut rakastua,
kohdata ystävä menneisyydestä tai
saada kiitosta? Miltä päämäärän
saavuttaminen on tuntunut? Mitä
sinä olet kohdannut ja miten?
Kerro siis meille mieleesi jääneestä kohtaamisesta ja lahjoita kokemuksesi ryhmän esitysmateriaaliksi. Erityisesti voit kertoa mitä tai
ketä kohtasit ja missä, sekä minkälaisia tunteita kohtaamiseen liittyi.
Halutessasi voit kirjoittaa tarinasi
nimettömänä. Kaikki kirjoittajat
saavat ilmaislippuja kevään esitykseen.
Otamme mielellämme mukaan
uusia innostuneita teatterin harrastamisesta kiinnostuneita. Olethan
yhteydessä ryhmään sähköpostitse opistoteatteri@gmail.com, niin
kerromme mielellämme lisää.

Sari Homanen

Pirjo Raitanen Laaksolahden
kirjastossa
Puheenjohtaja Pirjo Raitanen Espoon kirjailijat ry:
stä tuli Laaksolahden kirjastoon kertomaan omasta kirjailijaurastaan. Pirjo
Raitanen liittyi Espoon kirjailijoiden jäseneksi vuonna
2006. Oli mielenkiintoista
kuulla, millaista on aloittaa
kirjailijaura eläkeläisenä,
kuten Pirjo Raitanen oli
tehnyt. Hän kannusti myös
yleisöä kirjoittamaan.
Pirjo Raitasen elämä on ollut värikästä ja antoisaa, joten aineksia
kirjoittamiseen on löytynyt. Mutta
löytyisikö meidän jokaisen elämästä aiheita kirjaksi? Varmasti löytyisi. Kaikki riippuu vain siitä, miten
kokemuksemme ja oman elämämme näemme. Eiköhän ryhdytä kirjailijoiksi? Näin voi leikkimielisesti
sanoa. Tietty lahjakkuus kuitenkin
vaaditaan. Joillakin tämä kirjoittamisen taito vain ”tulla tupsahtaa”
esiin. Jotkut kirjailijat väittävät,
että heillä on jo lapsuudesta lähtien
ollut pakottava tarve kirjoittaa.
Pirjo Raitanen syntyi opettajaperheeseen. Perhe asui koulura-

kennuksessa ja isä toimi kyläkoulun rehtorina. Näin Pirjo näki jo
lapsuudessaan, millaista oli kouluelämä ja koulutyö. Hän ryhtyi
itse biologian opettajaksi. Näinhän
se ammatinvalinnassa usein käy.
Opettajan ammatti kuten muutamat
muutkin ammatit usein ikään kuin
periytyvät.
Pirjo Raitasen tuotanto koostuu pääosin muistelemista ja sisältää muistikuvia eletystä elämästä
ja omia kokemuksia. Lapsuuden
ympäristö oli turvallinen ja rauhallinen. Lähipiirissä arvostettiin
koulutusta. Pirjollekin oli itsestään
selvää meno oppikouluun, vaikka
koulumatka oli pitkä.
Pirjo Raitanen toimi eri puolilla Suomea opettajana. Vuosina
1974 -1975 hän oli asiantuntijana
Tansaniassa, vuosina 1981–1982
kouluhallituksessa ylitarkastajana
erilaisissa
suunnittelutehtävissä.
Espoon kaupungin opetustoimen ja
myöhemmin myös kulttuuritoimen
suunnittelupäällikkönä Raitanen
työskenteli vuodesta 1970 vuoteen
2000. Erilaista ura- ja elämänvaiheita oli siis kylliksi kirjojen materiaaliksi.
Tansaniassa vietetystä ajasta
Raitanen kirjoitti vuonna 2003 ilmestyneessä kirjassa ”Karibu, Tan-

zania”. Kirja kertoo olosuhteista
ja elämästä luonnon armoilla köyhässä Tansaniassa 1970-luvulla.
Olennainen kysymys on, mikä on
länsimaiden rooli kehitysmaiden
selviytymisessä.
Kirjassa ”Kaikki elämäni koulut,
Opin saunaa Espoossa ja muualla,
2005” hän kertoo koululaitoksen
muutoksista, peruskoulun tulosta
1970-luvulla, korvaavan koulun
kädenvedosta Espoossa 1970-luvulla ja ammattikorkeakoulun Laurean syntymisestä 1990-luvulla ja
sen kehittymisestä innovatiiviseksi
huippuyksiköksi.

Lea Ala-Peijari

Laaksolahden jäähallin
käyttökielto on alkanut

Kuva: Silve Sahlan

Laaksolahden jäähallin käyttökielto on alkanut joulukuun alusta huonojen kattorakenteiden takia. Jäähallin purkutyöt aloitetaan
helmi-maaliskuun aikana. Uuden
jäähallin suunnittelutyö on käynnistynyt. Tarkempaa aikataulua
hankkeen toteutumisesta ei vielä
ole. Kuntosali on käytössä purkuun
asti.

--

Lunta riittää myös tänä talvena
Kaikkihan ovat huomanneet, että lunta sataa melkein päivittäin ja seurauksena sitä on kertynyt paikoin
yli puoli metriä. Kuulemma
ollaan täällä etelässä ennätysmäärissä

mukaan myös kiinteistön kohdalla
olevan jalkakäytävän puhtaanapito
kuuluu kiinteistölle, mutta Espoossa kaupunki on tasapuolisuuden
vuoksi päättänyt ottaa puhtaanapidon ja aurauksen vastuulleen.
Kaupungilla olisi myös paljon
parannettavanaan talvikunnossapi-

dossa, varsinkin jalankulkijoiden
ja linja-autoja käyttävien olosuhteissa. Bussikatokset on ympäröity
lumivalleilla ja odotustilaa ei ole
juuri ollenkaan. Tähänkin pitäisi
kehittää näppärä ja helposti siirrettävä työkone, jos ei löydy tarpeeksi
kolamiehiä.

Katolta pudonneesta lumesta voi rakentaa lumilinnan.

--

Kai Haapamäki

Kuvat: Pekka Puomio

Viime talvena joulukuussa sateet
tulivat vetenä ja Pitkäjärven pinta
nousi uimarannan rapuille lähennellen ennätyskorkeutta. Jäänee
kuitenkin paljon alle vuoden 1944
ennätyssateen, jolloin Lahnuksessa
satoi 198 mm vuorokaudessa. Silloin kuulemma pääsi soutamaan
Pitkäjärvestä Kulmaojaa pitkin kartanon pelolle.
Olen havainnut taas kuten myös
menneinä runsaslumisina talvina,
että monella kiinteistöllä on ongelmia lumen varastoinnissa omalle
tontilleen, kun ei rakennusaikana
ole huomioitu lumitilan tarvetta.
Tästä syystä työnnetään lumet
surutta kadun jalkakäytävälle ja
ajoradalle, koska se on helpompaa kuin kolata lumet tontin perälle. Ajatellaan, että kaupungin on
velvollisuus aurata ja korjata ne
pois kunhan ehtii. Jos jalkakäytävä reunaan kertyy runsaasti lunta
ajoradalta sekä jalkakäytävältä ja
jos tähän vielä lisätään tonteilta tulevat lumet, niin pian käytävää ei
enää pystystä auraamaan kunnolla.
Seurauksena on, että jalkakäytävää
käyttävien, muun muassa pienten
koululaisten, on siirryttävä käyttämään turvatonta ajorataa.
Jos kaikki työntäisivät lumensa
sateella ajotielle, niin liikenne olisi
pian täysin jumissa. Laki ja määräykset kieltävä yksiselitteisesti lumen
siirtämisen katualueelle tuottamaan
haittaa, nykyään rakennusmääräykset kieltävät myös pihan sadevesien johtamisen ajotielle. Säädösten

Laiska kitkijä yllättyy iloisesti
Kesän harmi voi olla talven ilo. Kesällä on yrittänyt poistaa kukkapenkistä
tukevaa putkikasvia, jolla
on sitkeä kaksihaarainen
juurakko. Epäonnistuminen
tässä voi aiheuttaa iloisen
yllätyksen talvella.
Pihalla on näyttävä kaksimetrinen ”talventörröttäjä” kuten lehtemme kansikuvassa. Tässä tietoja
kasvista, peräisin kirjasta ”Pohjolan kasvit, 1961”.
Karhunputki (Angelica sylvestris) on miehenkorkuinen laji, jonka
ontto varsi voi tulla tyvestä miltei
ranteen paksuiseksi. Lehdet ovat
useaan kertaan parilehtiset, ympärykseltään kolmiomaiset ja jopa
yli puolen metrin levyiset. Lehdy-

kät ovat kaljut ja kiiltävähköt.
Juuressa on mieto arominen
tuoksu. Kukinto on suuri ja
hyvin runsaskukkainen.
Karhunputki on monivuotinen laji, mutta toisinaan se
kuolee kukittuaan kerran.
Sitä on joskus käytetty värija vihanneskasvina, kuten
sukulaistaankin, tunturiseutujen puronvarsilla kasvavaa
väinönputkea (A. archangelikaa). Viimeksi mainittua lajia lappalaiset käyttävät vielä
nykyäänkin vihanneskasvina
(´fiestas rässi´). Sen lehtiruoteja syödään raparperin tavoin
raakana tai keitettynä.
Karhunputki kasvaa lehdoissa, rehevissä korvissa,
kosteilla niityillä ja rannoilla.
Se on meillä yleinen pohjoisessa
Rovaniemelle saakka. Lajin koko-

naisalueeseen kuuluvat Eurooppa
ja Aasian länsi- ja pohjoisosat.

Silve Sahlan

Voi, kuinka kovaa!
Yhdistyksen seniorikerhossa käsitellään kaikkia jäseniä askarruttavia asioita ja
harrastuksia, silloin tällöin
tietenkin myös ruokaa.
Sattui puheenaiheeksi monen
herkku voi, voi mutta kun sitä on
niin vaikeaa levittää jääkaapista leivälle. Pitää käyttää levitteitä mukavuussyistä.
Muistui mieleeni tarina kuninkaasta ja hänen seurueestaan, jotka
ratsastusretkellä nälkäisinä pysähtyivät pirttiin, ja pyysivät leipää
ja voita. Kotona ollut poikanen
kysyi: Veitsileipää vai peukaloleipää? Kaikki seurueessa halusivat
veitsileipää, mutta kuningas peuka-

loleipää. Niinpä matkan jatkuessa
kuninkaan leivällä voi pysyi, mutta
seurueen voipalat putoilivat pois.
Tähän voiongelmaan olen hankkinut ratkaisun, luultavasti aikoinaan Kerameijasta Tammipääntieltä, jossa myytiin Ranskasta tuotettua
kätevää talouskeramiikkaa.
Kuppiin sullotaan voi (siis peu-

--

kalolla tai ehkä lusikalla), kuppi
pannaan ylösalaisin toisen sisään,
jossa on kylmää vettä. Sitä voi säilyttää sopivassa notkeustilassa keittiön pöydällä ja mukavasti levittää
leivälle jopa veitsellä. Helteisimpinä kesäpäivinä on ehkä hyvä lepuuttaa purkkia jääkaapissa.

Silve Sahlan

Lähdekeskuksen
avajaiset

Lähderantaan avattiin 24.1.2013
uusi kauppakiinteistö, johon sijoittuvat K-supermarket liha- ja
kalamyyntitiskillä varustettuna.
Kiinteistössä on myös R-kioski,
Subway, Hesburger, SOL-pesulapalvelu ja Kiinteistömaailma

Kuvat: Kimmo Sierimo

Kimmo Sierimo

Pääsiäisniksi
Lehtemme seuraava numero ilmestyy vasta pääsiäisen jälkeen, joten olemme
löytäneet lukijoille kätevän
neuvon.

Kuva: Silve Sahlan

Helppohoitoinen pääsiäisruoho
syntyy katuharjasta, jossa on vihreät harjakset. Maalaa puuosat kauniiksi, käännä harja ylösalaisin ja
koristele harjakset pääsiäismunilla
ja tipuilla. Pääsiäisen jälkeen käytössäsi on uusi hieno kevätharja!
Tämä ruoho ei nahistu, joten voi
ryhtyä askartelemaan vaikka heti.

--

Avantouinti
Avantouintia on mahdollista
harrastaa myös Pitkäjärvessä,
jossa on AvantoSaukot ry:n ylläpitämä avanto. Liittymällä mainitun yhdistyksen jäseneksi saat
mahdollisuuden käyttää myös
paikalla olevaa pukeutumistilana toimivaa konttia.

Ohjeita avantouimarille
Käytä avantoon mennessä jalkineita tai villasukkia. Uimareille on
tarjolla erityisiä avantouintiin tarkoitettuja tossuja, jotka suojaavat
liukastumisilta ja teräviltä kiviltä.
Käytä myös käsineitä ja päähinettä. Muista, että kulkutiet ja portaatvoivat olla liukkaita. Kulje rauhallisesti ja varovasti.
Älä koskaan hyppää avantoon
pää edellä. Sukeltaminen ja pään
kasteleminen avannossa ei ole suositeltavaa.
Avannossa kannattaa ensimmäisillä kerroilla vain kastautua.
Tottumattomille kylmä vesi voi
aiheuttaa hengityksen salpautumista. Se on kuitenkin normaalia

ja vaaratonta. Kun keho sopeutuu
kylmään, voi avannossa olla vähitellen pidempiä aikoja.
Muista, että kylmä vesi kangistaa nopeasti. Tarkkaile lihastesi
toimintakykyä.
Hätätilanteessa
mukana oleva kaveri voi pelastaa
henkesi hälyttämällä heti apua, jos
et itse siihen kykene. Yleinen hätänumero on 112.
Huolehdi turvallisuudesta myös
uinnin jälkeen Pukeudu lämpimästi avantouinnin jälkeen. Nauti
tarvittaessa lämmintä juotavaa.
Jos havaitset uintipaikassa tai
sen varusteissa jotain puutteita, ilmoita niistä heti avannon ylläpitäjälle. Näin lisäät avantouintipaikan
turvallisuutta.

Lähde: www.tukes.fi

Kuvat:Pekka Puomio

AvantoSaukot ry:n vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi
Marjaleena Koskiniemi (pj), Leena
Lepola (siht.), Pirjo Kuusisto (jäsenkoord.), Sirkka Lehto-Juopperi,
Liisa Ilomäki, Mauri Lepola ja
Helena Haavisto. Tiedot nettisivulta www.avantosaukot.fi/Yhdistystietoa/Hallitus, joka oli päivitetty
4.10.2009. Sähköpostiosoite:
avantosaukot[at]gmail.com.

EKYLin uusi hallitus
Yhdistyksemme on Espoon
Kaupunginosayhdistysten
Liitto
(EKYL) jäsen yhdessä 45:en muun
kaupunginosayhdistyksen kanssa.
EKYLin kautta kuulumme myös
Suomen Kotiseutuliittoon.
Hallitus ja puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa niiden läsnäolijoiden toimesta, joilla on yhdistyksensä valtakirja. Hallituksen
kahdeksasta jäsenestä vuosittain
neljä on erovuorossa, samoin neljä
varajäsentä. Ehdokkailla kannattaa
siten olla jonkin verran tunnettavuutta asukasaktiivien keskuudessa. EKYLin hallituksen kokouksiin
kutsutaan aina myös varajäsenet,

Hallitus vuodelle 2013
Puheenjohtaja Mikko Perkko
Varapuheenjohtaja Ann-Christin
Lintula

jolloin heille kertyy käsitys niistäkin asioista, joista ei ole pöytäkirjamerkintöjä. Tänä vuonna hallituksen uusia jäseniä ja varajäseniä
ovat Juha Koivisto, Tuomas Kahma, Jukka Lahti, Matti Metsäranta
ja Teuvo Tikkanen. Muut eivät olleet erovuorossa tai ovat uudelleen
valittuja.
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Jäsenet, henkilökohtainen
varajäsen suluissa
Juha Koivisto (Tuomas Kahma)
Raimo Kukko (Jukka Lahti)
Ann-Christin Lintula (Matti Metsäranta)
Ulla Palomäki (Teuvo Tikkanen)
Reijo Stedt (Raili Lindberg)
Silve Sahlan (Solveig Forsberg)
Mikael Stürmer (Heikki Miettinen)
Matti Viikari (Esko Meuronen)

Kunnallistekniikan tulo Jupperiin
Kai Haapamäki muistelee
Ollessani työssä Espoon
teknisessä
keskuksessa
muistan, miten takavuosina oli käytössäni laaja piirustusarkisto jonka aineistoa käytin hyväkseni uusia
suunnitelmia laatiessani.
Vanhat piirustukset 50-, 60ja vielä 70- luvulta olivat
kuultopaperille tehtyjä ja
siten aika hauraita.

sia. Nämä suunnitelmat olivat lähtötietoina vesihuoltosuunnitelmille,
jotka laadittiin Asuntosäätiön ja
kaupungin perustamassa Espoon
Vesihuollossa. Kunnalla ei tuolloin
vielä ollut omaa suunnitteluyksikköä. Suunnitelmien tilaajasta ei ole
tarkempaa tietoa, todennäköisesti
silloinen kunnanhallitus päättävän
elimenä oli jossain määrin asialla.
Suunnitelmat jäivät kuitenkin
pölyttymään arkistoon koska Jupper (nykyään Jupperi)oli silloin Es-

Myöhemmin siirryttiin tussikynillä piirrettäessä erilaisten muovien käyttöön. Nämä piirustukset
myös varmuuskopioitiin mikrofilmeille. Tästäkin on 2010- luvulla
luovuttu, kun suunnittelussa otettiin
CAD tekniikka käyttöön ja tämän
seurauksena piirustuksen sisältö
tallentuu ja arkistoituu sähköiseen
muotoon. Nykyään piirustuksia on
vaivaton katsella kuvaruudulta sekä
lähettää sähköpostitse, ja myös tulostaminen tapahtuu näppärästi
valitsemalla vain koko, väri, ynnä
muut ominaisuudet ja sitten vain tilaus tulostimille.
Niitä vanhoja piirustuksia selatessani tuli esille muun muassa
Jupperia koskevia asioita 50- luvulta. Piirustusten mukaan Jupperia
on aloitettu kaavoittaa jo 50- luvun
alkupuolella laatimalla JUPPERniminen rakennuskaavaluonnos.
Edelliseen liittyen laadittiin alueen
tiestöstä pituus- ja poikkileikkauk-

poon periferiaa eikä vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen kunnassa
riittänyt varoja, ja muutenkaan kokonaisuudet eivät olleet kasvavassa maalaiskunnassa hallinnassa.
Kuvaava on, että kunnan toimesta
samaan aikaan Jupper/Laaksolahden kalkkikaivosalueelle lähelle
Pitkäjärveä suunniteltiin jätteenkaatopaikkaa. Alueemme aktiiviset
asukkaat saivat kuitenkin estettyä
tämän hankkeen.
Rakennuskaavaluonnoksesta selviää, että ulkopuoliset kaavasuunnittelijat olivat tällöinkin pyrkineet
muuttamaan jo 30 luvun palstoituskaavassa annettujen teiden nimiä.
Nimet ovat muotoutuneet paljolta teiden silloisten maastokohtien
mukaan. Vanhasta ja nykyisestä
nimistöstä oli Tammipääntie silloin
säilytetty paikallaan, myös Jupperintie oli esillä. Muille teille oli
annettu ainoastaan miesten nimiä
kuten Kustaantie, Lassentie, Tuo-
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maantie. Vanhoina niminä esiintyi
myös Niittytie (Riihiniityntie), Hämeenkyläntie, Rajatie sekä Koivumäentie. Myöhemmin asemakaavoituksen aikana 70- ja 80- luvulla
yhdistyksemme on aktiivisesti valvonut katujen nimistöjen säilyttämistä vanhassa muodossaan.
Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen alkoi Jupperissa 70- luvulla ja kesti lähes 10 vuotta, ennen
kuin kaikki taloudet saatiin liitettyä
verkkoon. Samoin päätiestön rakentaminen alkoi 70- luvun alussa kun
Rajatorpantie/Pitkäjärventie rakennettiin valtion paikallistienä. Tässä
hankkeessa omakotiyhdistyksemme
oli vahvasti mukana muun muassa
lähetystökäynnillä eduskunnassa.
Silloinen puheenjohtajamme Olavi
Laine ja ministeri, kansanedustaja
Veikko Helle edesauttoivat siinä,
että hankkeelle myönnettiin rahoitus liikenneministeriössä. Tonttitiet
ovat 30- ja 40- luvulla tehty palstojen omistajien toimesta talkoilla
raivaten ja räjäyttämällä isot kivet
käsityönä sekä ajattamalla hiekkaa
ja soraa pintaan. Teiden yhteistä
kunnossapitoa ja parantamista varten perustettiin yksityistiekunta ja
tämä yhdistys hoiti muutkin kylän
yhteiset asiat aina 50- luvulle saakka.
Vuonna 1955 ”yhdistys” jakautui tiehoitokuntaan ja alueen kiinteistöjen ja asukkaiden etua ajavaan
Jupperin Omakotiyhdistykseen. Sittemmin tiehoitokunta on lopettanut
toimintansa asemakaavojen valmistuttua ja kaupungin ottaessaan hoitovastuun tienpitäjänä. Aikanaan
kaupunki peri kunnossapitokustannukset kiinteistöiltä katumaksuna
ja nykyään kiinteistöverona. Silloin tiehoitokunta peri tiemaksuina
vuosittain alle 20 euroa ja nykyään
kiinteistövero on lähes 1000 euroa
kiinteistöltä.

Kai Haapamäki

Päävesijohto Jupperiin aiheuttaa
myös katurakentamista
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) vesihuolto on rakentamassa
lähivuosina päävesijohdon
Jupperin halki eli Laaksolahdentieltä Ojankulmalle.
Hankkeen tarkoituksena on
parantaa Pohjois-Espoon
vedensaantia sekä yhteyttä Vantaan verkostoon Hämeenkylään.
Nykyään Pitkäjärven pohjoispuoliset asuinalueet, muun muassa
Kalajärvi, hoidetaan osin Dämmanin vedenottamolta tulevaa yhdysjohtoa käyttäen. Lisäksi Jupperin
suunnasta on johdettu kaksi pienempää putkea Pitkäjärven alitse
täydentämään veden saantia. Niihin
ei enää riitä kapasiteettia. Kuntiemme vesilaitosten yhdistyttyä HSY:
ksi eli seudulliseksi toimijaksi, on
tämä johtanut uusiin järjestelyihin
toiminnassa. Tämän seurauksena
suljetaan Espoon viimeinen puhdistamo Dämman, johon raakavesi
on tullut Nuuksion Pitkäjärvestä.
Jatkossa Espoon käyttövesi tulee
yksinomaan Pitkäkosken puhdistamolta Silvolasta ja raakavesi
tunnelissa Päijänteestä. Espoon
Lahnukseen jää vielä varalle pieni
pohjavedenottamo lähinnä paikalliseen käyttöön.
Nyt rakennettava osuus käsittää
järeän NS 400 mm -putken, jonka
alku olisi Laaksolahdentiellä oleva
vesijohto ja se jatkuisi Kaivosmiehentietä ja Kaivoskujaa Tammipääntielle. Vähän ihmettelen putken järeätä kokoa. Tästä edetessä
on kaksi reittivaihtoehtoa joko
Kaivosmäen kautta Ojankulmalle
tai todennäköisesti Tammipääntietä
Kulmatielle.
Ensimmäisessä vaiheessa toteu-

tetaan Kaivosmiehentien-Kaivoskujan osuus, joiden rakentaminen
on tarkoitus toteuttaa samassa yhteydessä, ainakin rakennekerrokset ja
sadevesiviemäri, myös vanha viemäri ja vesijohto saneerataan. Putkikanavasta on tulossa aika syvä ja
leveä, joten liikennettä tullaan aika
tavalla rajoittamaan. Urakoitsijan
tehtävänä on järjestää tonteille ajo
työn kulun mukaisesti ja samoin
kiinteistöjen jätevesiviemärin sekä
vesijohdon toiminta. Putket sijoittuvat Kaivoskujan vasempaan laitaan. Kaivosmiehentien rakentamisen yhteydessä on myös tarkoitus
rakentaa yhteys ”Kaipionmetsään”
jo rakennetulle ulkoilutielle.
Vesijohdon seuraavan osuuden
rakentaminen Tammipääntien itälaitaan on bussi- ja muun liikenteen
johdosta vähän vaikeaa, mutta hyvien suunnitelmien ja kokeneitten
rakentajien avulla onnistuu vaivatta. Olemme viime vuoden aikana
seuranneet kiertoliittymän rakentamista, jossa ongelmia on riittänyt.
Onneksi saivat joulukuussa juuri
ennen pakkasten ja lumen tuloa
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pumppaamon käyntiin, putket liitettyä sekä tiejärjestelyt käyttöön.
Toivottavasti tievalaistuskin tulisi
käyttöön lähiaikoina.
Tätä kirjoittaessa en ole vielä
saanut selville tarkempaa vesijohdon rakentamisajankohtaa. Rahoitus hankkeelle tulisi löytyä HSY:
ltä sekä kaupungilta samaan talousarvioajankohtaan. Olisi hyvä,
että hanke etenisi ripeästi, sillä uusi
putki tulisi luultavasti parantamaan
myös Jupperin alueen vesijohdon
verkostopaineita. Kaivosmäen ja
Kalliotien kiinteistöissä verkostopaine on vain noin 0,5 baria. Tämä
on liian alhainen monelle pesukoneelle sekä suihkuhanoille jotta ne
toimisivat kunnolla. Tietämäni mukaan heikon paineen seurauksena
muutamiin kiinteistöin on jouduttu
asentamaan paineenkorotuspumppu. Alhaisesta vesipaineesta on
ollut seurauksena pienentynyt vedenkulutus, yleinen vuorokausikulutus vuositasolla on nykyään keskimäärin 170 litraa/asukas ja täällä
monessa taloudessa vain noin 120
litraa/asukas.

Kai Haapamäki

Vesijohdon suunniteltu reitti

Kartassa on merkittynä katkoviivalla jo rakennettu vesijohto ja ehyellä viivalla uuden vesijohdon todennäköisin
reitti.
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Käytä vettä järkevästi
Vedenkulutus on vähentynyt Vinkkejä veden
Helsingin seudulla nopeasti säästämiseen
Suomessa ei ole pulaa juomaveviimeisten vuosikymmenien
aikana ja on nykyisin noin destä, mutta vastuullinen kuluttaja
ajattelee etenkin lämpimän veden
155 litraa vuorokaudessa käytön energiakustannuksia. Lyhenkilöä kohti. Takana ovat hyet suihkut, täydet pesukoneet ja
vedenkulutuksen huippu- nykyaikaiset, vettä säästävät kodinvuodet 1970-luvulla, jolloin koneet ovat vastuullisen kuluttajan
arkipäivää. Jokainen voi omalta
helsinkiläiset lotrasivat vet- osaltaan vaikuttaa vedenkulutuktä yli 400 litraa vuorokau- seen. Vettä on helppo säästää monilla pienillä keinoilla, joista kasdessa.
Vedenkulutuksen vähenemiseen
ovat vaikuttaneet sekä vettä säästävien kodinkoneiden ja suihkujen
kehittyminen että ihmisten asenteiden muuttuminen. Vettä halutaan
käyttää järkevästi.

vaa iso puro.
-Pese täysiä koneellisia pyykkiä
ja astioita.
-Annostele pesuainetta oikein.
-Käytä pesukoneissa säästö- ja
vajaatäyttöohjelmia, näin säästät
myös sähköä.
-Käytä tulppaa altaassa, jos peset
astiat käsin. Vältä astioiden huuhtelua juoksevan veden alla.

-Sulje suihkun hana saippuoinnin ajaksi.
-Vältä veden juoksutusta hampaiden harjauksen aikana – käytä
mukia.
-Hyödynnä sadevesi kasvimaan
ja nurmikon kastelussa.
-Kylpyhuonekalusteita uusiessa
suosi wc-istuinta, jossa huuhteluveden määrää voidaan säätää.
-Korjauta vuotavat hanat ja viallinen vessanpöntön huuhtelusäiliö
heti.
Kiinteistön
vedenkulutuksen
säännöllinen seuranta sekä vesi- ja
viemärilaitteistojen mahdollisten
vikojen korjaaminen kannattaa.
Merkityksettömältä vaikuttava tippavuoto maksaa vuositasolla melkoisen määrän euroja. Esimerkiksi
tiheästä tippavuodosta vesihanassa
voi joutua maksamaan 75 euroa
vuodessa.

www.hsy.fi

Pupujenhoitoviikot

Kuva: Siru Kotipalo

Minä kun olen tällainen eläinihminen, mutta meillä ei ole mitään
muita eläimiä kuin akvaario (ja
pikkuveli) ja kaloja ei oikein voi silittää. Joten menen joskus jonnekin
naapuriin jossa on eläimiä silittelemään, rapsutteleaman ja leikkimään
niiden kanssa
Sain syksyllä pyynnön hoitamaan
kahta pupua.Olin tietty innoissani
siitä. Se oli kivaa! Kävin siellä joka
aamu ennen koulua ja uudelleen
illalla, syöttämässä, siivoamassa,
leikkimässä ja silittelemässä pupuja. Ne olivat tosi söpöjä ja pehmeäturkkisia. Toivottavasti pääsen
vielä uudelleenkin. Ja innostuinkin
siitä niin, että lainasin heiltä kirjan,
jossa kerrotaan pienlemmikeistä.
Oli niin mukavaa olla pupujen
kanssa.

Siru Kotipalo Siikku ja Pedro
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Laaksolahden Marttojen
perinteiset myyjäiset olivat
Laaksolahtitalon vanhalla
puolella 16.12.2012. Tarjolla oli joululahjoiksi sopivia käsitöitä ja runsaasti
leivonnaisia. Kahvio ja arpajaiset viihdyttivät paikalle tulleita, joita oli tungokseen asti.

Laaksolahden Marttojen puheenjohtaja Sari Mustakallio

Espoon seurakuntien palvelukeskus
korvaa kirkkoherranvirastot
Palvelukeskus toimii Espoon
keskuksessa Kirkkokadulla
2.1.2013 alkaen, avoinna
ma–pe klo 8.00–15.00. Sitä
kautta hoidetaan keskitetysti kaikkien kirkollisten
tilaisuuksien kuten kaste,
vihki- ja siunaustilaisuudet
varaukset, samoin näiden
tilaisuuksien ajan, paikan,
tilan ja papin varaukset. Lisätietoja: www.espoonseurakunnat.fi
Yhteystiedot
Kirkkokatu 1, 02770 Espoo
PL 200, 02771 Espoo

Varauspalvelut (kaste,
vihkiminen, hautaan
siunaaminen)
puh. 09 8050 2601

Rekisteripalvelut
(virkatodistukset ja
sukuselvitykset)

Päivystävä pappi
puh. 09 8050 2602

puh. 09 8050 2600
palvelukeskus.espoo (at) evl.fi

Kurssi- ja
leirikeskusvaraukset

Hautatoimisto

puh. 09 8050 2890
kurssikeskukset.espoo (at) evl.fi

puh. 09 8050 2200
fax. 09 256 7212
hautatoimisto.espoo (at) evl.fi
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Kuvat: Silve Sahlan

Marttojen joulumyyjäiset

Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Hyvän olon liikuntapaikka
Laaksolahdessa
Jooga & Pilates
• hathajooga • hormonijoogaterapia •
• äijäjooga • naistenjooga •
• äiti-vauva-jooga •
Kurssit sopivat kaikille ikään tai kuntoon katsomatta!

Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo
(M-Marketin vieressä)
www.joogataan.com tai puh. 0400854939

.LLQWHLVWÒPDDLOPD/DDNVRODKWL
RQDYDQQXWRYHQVD.DXSSDNHVNXV/¦KGHNHVNXNVHHQ
Harkitsetko kodinvaihtoa? Tule keskustelemaan tarpeistasi
henkilökuntamme kanssa ja varaa aika maksuttomalle
Kotikäynnille.
Samalla kuulet -XSSHULQRPDNRWL\KGLVW\NVHQM¥VHQLOOH
U¥¥W¥O·LPLVW¥PPHHGXLVWD

Kiinteistömaailma Laaksolahti
Kotikierros Oy LKV
Puh. 010 235 2210
Lähderannantie 22, 02720 Espoo
laaksolahti@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

Marko Suutarinen
yrittäjä, LKV, KTM
050 535 5191

Marjo Jutila
Kaija Laine
Tuija Rodas
myyntineuvottelija myyntineuvottelija myyntineuvottelija
050 565 0394
040 054 5140
050 590 2836

Pia Suominen
myyntineuvottelija
050 594 5317

Kukaan ei välitä niin kuin me.
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä
JOY_lehti_141012.ai

14.10.2012

19:51:54

Oma lähikauppamme
M-market Laaksolahti

C

M

Y

Juha Matilainen
09-595846
040-557 3850

CM

MY

CY

CMY

K

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

Luotettavaa ja korkeatasoista sisätilojen uudistamistyötä
paikkakunnalla jo 30 vuoden ajan.
Teemme lähes kaikki sisärakennustyöt sisältäen mm.
•
•
•
•

Kylpyhuoneet
• Saunat
Maalaukset
• Tapetoinnit
Vahinkosaneeraukset
• Laatoitukset
Parketin ja laminaatin asennukset

•
•
•
•

Keittiöt
Kalusteasennukset
Vesieristystyöt
Muutostyöt

Kauttamme myös • Sähkötyöt • Putkityöt • Parkettien hionnat ja lakkaukset

RAKENNUSKANTTI OY
Lasse Gustafsson p. 0400 458 167
Kaivoskuja 12, 02730 Espoo, y-tunnus 0520637-4
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
syyskokouksen pöytäkirja
Kokous pidettiin 21.11.2012 klo 19 - 20
Laaksolahtitalossa Ylänkötie 16
1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti avasi
kokouksen klo 19 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

10 €, kannatusjäsenmaksu yksityiseltä henkilöltä 80
€/vuosi, kannatusjäsenmaksu yhteisöltä 120 €/ vuosi.
Puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot 520 €/ vuosi,
taloudenhoitajan palkkio 330 €/ vuosi ja johtokunnan
jäsenten kokouspalkkiot 10 €/ kokous. Tilintarkastajille
maksetaan laskun mukaan.)
Hyväksyttiin talousarvio, liittymismaksut sekä palkkiot
ja korvaukset johtokunnan esittämässä muodossa.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin 7. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
ja kahden pöytäkirjan tarkastajan
vuodeksi 2013
sekä muiden mahdollisten kokouksen
Juha-Pekka Ripatti valittiin yksimielisesti yhdistyksen
puheenjohtajaksi vuodeksi 2013.
toimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ala-Peijari
ja sihteeriksi Eeva-Riitta Puomio. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Liimatainen ja Matti Riitoja ja
heidät valittiin toimimaan myös ääntenlaskijoina.

8. Johtokunnan jäsenten valinta

Erovuoroiset jäsenet Juha Kallanranta ja Eeva-Riitta
Puomio ovat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä johtokuntaan. Erovuoroinen Heikki Kulusjärvi
valittiin uudelleen ja Anneli Liimatainen ja Anne Vesala valittiin uusina jäseninä kaudelle 2013-2015.

3. Kokouksen osanottajien ja heidän
äänivaltaisuutensa toteaminen

Todettiin kokouksen 13 osanottajaa. Osanottajista 12
oli varsinaisia äänivaltaisia jäsenia ja yksi perhejäsen.

4. Kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen

9. Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan valinta

Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhdistykselle ei lain mukaan tarvitse valita tilintarkastajaa vaan toiminnantarkastaja. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2013 valittiin KHT-tilintarkastaja Sinikka Alanen ja varatoiminnantarkastajaksi
Anja Tarvas.

5. Johtokunnan esitys vuoden 2013
toimintasuunnitelmaksi

10. Muut johtokunnan esittämät tai
sääntöjen 5§:n tarkoittamat asiat

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti esitteli
johtokunnan esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013 (julkaistu JOY-lehdessä 4/12). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin evästyksin:
Johtokunnan toivottiin vaikuttavan alueen
postipalveluiden parantamiseen ja bussilinja 15:n reitin jatkamiseen Jupperin
aukiolle. Esitettiin harkittavaksi toimikunnan perustamista kylätalon suunnitteluun.
Jupperin alueen uusille asukkaille toivottiin
jaettavan yhdistyksen tervetuliaiskortti tai
muu tervetuliaistoivotus.

Muita asioita ei ollut.

Kuva: Kimmo Sierimo

6. Johtokunnan esitys vuoden
2012 talousarvioksi, sääntöjen
4§:ssä mainittujen liittymisja jäsenmaksujen suuruus
ja johtokunnan jäsenille ja
tilintarkastajille maksettavat
palkkiot ja korvaukset.

Yhdistyksen taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli talousarvioesityksen (liite 2).
Liittymismaksut ja johtokunnan korvaukset
esitetään pidettävän entisellään. (Varsinaisen jäsenen liittymismaksu 20 €, perhejäsenen ja henkilöjäsenen liittymismaksu
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja 2013:
Juha-Pekka Ripatti

juha-pekka@jpripatti.net		

Kaivoskuja 5 A 2

0400 463 941

Johtokunta 2013:
Lasse Gustafsson

lasse.gustafsson@kolumbus.fi		

Kaivoskuja 12		

0400 458 167

Kai Haapamäki		

kai.haapamaki@saunalahti.fi		

Kalliotie 17 A		

(09) 854 3384

Urpo Kotipalo		

urpo.kotipalo1@saunalahti.fi		

Peltotie 2		

040 503 6067

Heikki Kulusjärvi

heikki.kulusjarvi@solibri.com		

Vahveropolku 7

Anneli Liimatainen

anneli.liimatainen@kolumbus.fi		

Kaivoskuja 4-6 B

050 549 5023

Silve Sahlan		

silve.sahlan@kolumbus.fi		

Tammipäänpolku 5 A

050 344 5927

Kimmo Sierimo		

kimmo.sierimo@luukku.com 		

Jupperinmetsä 16

050 412 6335

Juha Vepsäläinen

juha.vepsalainen@vepsalainen.com

Peltotie 7 B 1		

0500 451 902

Anne Vesala		

anneli.vesala@gmail.com		

Tammipääntie 16

050 338 4947

Taloudenhoitaja:
Tapani Vuopala		

tapani.vuopala@deloitte.fi					

040 532 2114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja		
Artturi Winqvist, kunniajäsen		
Jäseniä 470 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi
Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä.
Tiedustelut Urpo Kotipalo: p. 040 503 6067

Vuoden 2013 toimikunnat
Taloustoimikunta

Kokoonkutsuja Juha-Pekka Ripatti (2013 ja 2014)
Kai Haapamäki (2013 ja 2014)
Urpo Kotipalo (2013 ja 2014)
Tiedotus- ja
Heikki Kulusjärvi (2012 ja 2013)
perinnetoimikunta
Juha Vepsäläinen (2012 ja 2013)
Kokoonkutsuja Silve Sahlan
taloudenhoitaja Tapani Vuopala
Lea Ala-Peijari
Lasse Gustafsson
Rantatoimikunta
Kai Haapamäki
Kokoonkutsuja Juha-Pekka Ripatti
Seija Kotipalo
Kai Haapamäki
Anneli Liimatainen
Pekka Puomio
Eeva-Riitta Puomio
Markku Rantalainen
Juha-Pekka Ripatti
Kimmo Sierimo
Kimmo Sierimo
Juha Vepsäläinen
Urpo Kotipalo (kotisivut)
Urpo Kotipalo

Seniorikerhon
yhteyshenkilö:
Anja Tarvas

Sukututkimuskerhon
yhteyshenkilö:
Pirjo Mattila
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Tapahtumatoimikunta

Kokoonkutsuja Lasse Gustafsson
Marjut Aho
Lea Ala-Peijari
Asko Forsberg
Kiira Forsberg
Juha Kallanranta
Ritva Kallanranta
Pirjo Kolari
Erkki Kyllästinen
Tuula Mäkelä
Kalevi Mönkkönen
Eeva-Riitta Puomio
Saila Salonen
Kimmo Sierimo
Anni Vesala
Leena Virtanen

Jumpan yhteyshenkilöt:
Teija Kuusijärvi
Pirjo Engman

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Helmikuu
su
ti
ke
ti
ke
to
ke

10.2.
12.2.
13.2.
19.2.
20.2.
21.2.
27.2.

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot jatkavat
yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tammipääntie 33.

JOY 1/2013 ilmestyy
Johtokunnan kokous
Tapahtumatoimikunta
T &P
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Tapahtumatoimikunta

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena
torstaina klo 13-15.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 19.

Maaliskuu
su
ke
ti
ke
ti
ke
to
su
ke

3.3.
6.3.
12.3.
13.3.
19.3.
20.3.
21.3.
24.3.
27.3.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. 045 848 0895

Talvitapahtuma
Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
Tapahtumatoimikunta
T &P
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
JOY aineistopäivä
Tapahtumatoimikunta

Tapahtumatoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 19.

Tiedustelut Lasse Gustafsson
puh. 0400 458 167

Tiedotus- ja perinnetoimikunta (T & P) kokoontuu kuukauden kolmantena tiistaina kello 19.
Muulloin lehden aikataulun vaatiessa.

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Huhtikuu
ke
ke
su
ti
ke
to
ke
to

3.4.
10.4.
14.4.
16.4.
17.4.
18.4.
24.4.
25.4.

Sukututkimuskerho
Tapahtumatoimikunta
JOY 2/2013 ilmestyy
T &P
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Tapahtumatoimikunta
yhdistyksen kevätkokous

Jupperin koululla toimivat kerhot:
Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla.
Loppusyksyn viimeinen kerta on 22.11. ja kevätkausi alkaa taas 10.1.2013.

teija.kuusijarvi@lemminkainen.fi
puh. 040 773 5880

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa
tiistaisin klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdistyksen kanssa. Syyskauden viimeinen kerta on
20.11. ja kevätkausi alkaa taas 8.1.2013. Ulkokengillä ei saa mennä pukuhuoneisiin ja sisätiloissa on oltava vaaleapohjaiset sisäpelikengät.

Toukokuu
ke
ke
ke
to

1.5.
8.5.
15.5.
16.5.

Sukututkimuskerho
Tapahtumatoimikunta
Sukututkimuskerho
Seniorikerho

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

www.jupperi.fi
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Tapahtumia

www.jupperi.fi

