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Kannen kuva: ”Kevättä Kulmaojalla” Pekka Puomio

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

”Maksumuurilla tarkoitetaan jonkin verkkosisällön, esimerkiksi verkkolehden, ja sen käyttäjien väliin luotua estettä, joka sallii koko aineiston käyttämisen vain maksua vastaan. Sana
maksumuuri tulee englannin sanasta paywall, jonka mallina on ollut tietotekniikan termi
firewall eli palomuuri.” Minna Haapanen, Kielitoimiston sanakirja
Suomalaisista sanomalehdistä Kauppalehden ja Helsingin Sanomien nettiversiot siirtyivät
vuonna 2012 maksumuurin taakse. Kummassakaan tapauksessa maksumuuri ei ole täysin
umpinainen. Kauppalehden sisällöstä osa on maksullista ja Helsingin Sanomista voi lukea
maksutta 5 artikkelia viikossa.
Suomen johtava ruotsinkielinen media-alan yritys KSF Media ilmoitti huhtikuun alussa,
että Huvudstadsbladet, Västra Nyland, Borgåbladet ja Östra Nyland –lehtien verkkosivut
muuttuvat maksullisiksi. Hbl:n päätoimittaja Jens Berg perustelee muutosta sillä, ettei laatujournalismia voida rahoittaa vain mainostuloilla. Useimmat sisällön laatuun panostavat
lehdet käyttävät maksumuuria sekä Suomessa että Ruotsissa.
Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY eroaa monin tavoin yllä mainituista lehdistä. Ensinnäkään lehti ei ole kaupallinen, vaan yleishyödyllisen yhdistyksen jäsenlehti. Lehdellä ei ole
varsinaista ilmoitusmyyntiä, eikä vähäisillä mainostuloilla kateta kuin murto-osa lehden yli
5 000 euron vuosikustannuksista. Useimmilla lehdillä on sekä vakituinen tilaajakunta että
irtonumeromyyntiä. JOY–lehdellä ei ole ”tilaajakuntaa”, koska yhdistys ei kerää vuosijäsenmaksua, jota vastaan yhdistyksen jäsen saisi jäsenlehden. Omakotiyhdistyksellä oli vuoden
2012 lopussa 470 jäsentä ja lehden painos on 950 kappaletta, joten puolet painoksesta jaetaan kotitalouksiin, joista yksikään henkilö ei ole liittynyt omakotiyhdistyksen jäseneksi.
JOY–lehti löytyy myös näköisversiona omakotiyhdistyksen kotisivuilta www.jupperi.fi.
Suurin ero edellä mainittuihin lehtiin on se, että yhdistyksen kotisivut ja lehden nettiversio
tulevat pysymään kaikille avoimina. Päinvastoin me toivoisimme, että kotisivuja ja lehden
molempia versioita luettaisiin ahkerasti.
Yhdessä asiassa me emme eroa Hesarista, Kauppalehdestä ja Huvudstadsbladetista. Vaikka
JOY- lehden toimituskunnassa ei ole yhtään ammattitoimittajaa, ja lehti tehdään vapaa-ajalla oman toimen ohella, niin mekin pyrimme joka kerta laadukkaaseen lehteen niin ulkonäön, taiton kuin sisällönkin osalta.

--

Kunniajäsen poistui
keskuudestamme
Jupperin
Omakotiyhdistyksen kunniajäsen Artturi
Winqvist menehtyi 90 vuoden iässä 23.2.2013.
Artturi syntyi Kainon päivänä
1923 kätilöopistolla. Varhaislapsuutensa Artturi vietti Vuosaaressa,
myöhemmin Vallilassa ja Jätkäsaaressa. Ammattikoulutuksen hän
sai Vallilan ammattikoulussa. Kolmekymmentäluvun lopulla Artturi
muutti vanhempiensa Arthurin ja
Idan kanssa Jupperiin. Ensimmäinen työpaikka hänellä oli silloisen
Suomen hiihtoliiton puheenjohtajan sälesuksitehtaassa.
Välirauhan aikana Artturi määrättiin kenttäharmaisiin, jolloin
sodan käyneet korpraalit opettivat
alokkaat lyömään itsensä nopeasti
maihin esimerkiksi potkimalla kantapäitä lähemmäksi maanpintaa.
Jatkosota meni luoteja väistellen.
Pasifistille sota oli kova paikka,
mutta minun tulkintani mukaan hän
ei saanut siitä pahempia traumoja,
hyvät unenlahjat kuitenkin.

Sodan päätyttyä Artturi hakeutui töihin Pitäjänmäen ROMPALLE (= Strömbergin tehdas), jossa
hän työskenteli nelisenkymmentä
vuotta rakentamalla muun muassa
sotakorvaus- ja myöhemmin muun
idänkaupan laivamoottoreita. Vielä
pidemmän ajan Artturi vietti Jupperin bussissa kohtaamansa Ruuskasen Elvin kanssa, mikä yhteiselo
päättyi reilun viidenkymmenen
vuoden jälkeen Elvin kuolemaan.
Artturi oli kerran kunnallispolitiikassa
valtuustoehdokkaana,
jonka lisäksi hän toimi jäsenenä
maatalous-, palo- ja asemakaavalautakunnissa.
Jupperilaisille
Artturi tuli tutuksi toimiessaan
omakotiyhdistyksen johtokunnan
varapuheenjohtajana vuosina 1976,
1980 - 1981 ja 1983 – 1984, sekä
liikennetoimikunnan jäsenenä 1981
- 1984, 1986 ja 1988. Rakkaan Elvinsä poismenon jälkeen muistamme Artturin parhaiten kulkemassa
punaisella rollaattorillaan M-kauppaan ja yhteisiin tilaisuuksiimme.
Elämänsä pari viimeistä vuotta hän
vietti palvelutalossa Matinkylässä.

JOY:n arkiston viimeisin kuva Artturi Winqvististä.

--

Artturi Winqvist
27.9.1923 – 23.2.2013

Viimeistä kertaa Artturi kävi yhteisissä tilaisuuksissamme vuonna
2011, kun Tapio Ala-Peijari haki
hänet kuuntelemaan Jupperin Kamariorkesterin konserttia. Jouluna
2011 Artturi lähetti terveisensä kaikille jupperilaisille. Parin viikon aikana muistin kertoa terveiset lähes
kaikille vastaantulijoille, vain yksi
ei tuntenut Artturia.
Artturin tuhka siroteltiin 6. maaliskuuta paikkaan, jonne hänen
rakkaan Elvinsä tuhka oli siroteltu
aikaisemmin.

Matti Riitoja
pitkäaikainen naapuri

Sivun kuvat Artturi Vinqvistin albumista
1950-luvulta

Artturin vaimo Elvi ja äiti Ida.

Artturi lippalakki päässään Yhteistuvan portailla.

Näkymä Artturin talolta Pitkäjärventielle.

Artturi ja isä, myöskin Artturi

--

Laaksolahden kirjaston
kuulumisia
Kirjastomme on saanut
viime syksynä uuden kirjastonhoitajan.
Käväisin
kyselemässä, mitä kirjastolle nyt kuuluu. Kirjastossa
toimivat tällä hetkellä erikoiskirjastovirkailija Anneli Rinne, Kirjasto Omenasta kirjastovirkailija Katrin
Rebane-Heinonen sekä siviilipalvelustaan suorittava
Teemu Eskola.
Henkilökunnan mukaan yhteishenki kolmen hengen tiimissä on
hyvä ja tiimin koko sopiva. Vuorovaikutus asiakkaisiin koetaan
miellyttäväksi. Kirjaston tilat on
äskettäin remontoitu ja ovat riittävät nykyiselle aineistolle.
Laaksolahden kirjasto on vilkkaassa yhteistyössä muihin kirjastoihin. Anneli ja Katrin kertoivat
kirjastojen välisestä kirjavaihdosta
ja -siirrosta. Esimerkiksi Viherlaak-

son kirjaston kanssa vaihdetaan
tietokirjoja ja Sellon kirjastosta
saadaan tarvittaessa joksikin aikaa
aineistoa. Perinteisen lainaamisen
lisäksi Laaksolahden kirjastolla
on paljon muutakin alaan liittyvää toimintaa. Tarpeen mukaan
järjestetään erilaisia tapahtumia,
näyttelyitä ja muita tutustumistilaisuuksia. Kirjaston ystävien järjestämät kirjailijaillat ja lukupiiri
ovat muodostuneet melkeinpä perinteeksi. Kirjasto on panostanut
nuoriin suuntautuvaan toimintaan.
Peräseinällä olevat tietokoneet ovat
asiakkaiden käytettävissä. HelMetkirjaston kautta voi kirjastokortin
kanssa lukea PressDisplaytä, joka
sisältää yli 1700 sanomalehteä 92
maasta 48 kielellä. Lehdet ovat
näköislehtiä reaaliajassa ja arkisto
käsittää 90 päivää. Suomalaislehtiä
ei PressDisplayssa kuitenkaan ole.
Lehtiä voi lukea samanaikaisesti
yhdeksällä työasemalla Espoon kirjastoissa. Lasten satutunteja varten
on oma nurkkauksensa ja löytyypä sieltä kunnioitettava valikoima

--

pehmolelujakin. Uutena toimintona
on otettu käyttöön nuorten lautapeli-illat, joissa suosituksi on
tullut etenkin shakki.
Jupperin koulun läheisyys
on tuonut paljon yhteistyötä kirjaston kanssa. Tutuksi
koululaisille on tullut niin
sanottu kirjavinkkaus - kirjasto esittelee kirjoja ja kertoo kirjojen sisällöistä. Opettajan kanssa voidaan sopia
teema, esimerkiksi avaruus,
jolloin kirjasto kerää teemaan liittyvää aineistoa ja
koululuokka tulee kirjastoon
tutustumaan aineistoon. Samalla on mahdollisuus opettaa koululaisia hankkimaan
tietoa. Päiväkotilaisille opetetaan kirjaston käyttöä, annetaan kirjakasseja teeman
mukaan. Teemana voi olla

kirjaston toiminnasta, aineistoista
ynnä muusta. Laajempia asiakaskyselyjä järjestetään silloin tällöin.
Kirjasto pyrkii tarjoamaan asiakkaitaan kiinnostavaa aineistoa,
järjestämään aluetta kiinnostavia
tapahtumia ja tekemään yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja yhtei-

söjen kanssa. Siksi henkilökunta
toivoo palautetta - kysymyksiä,
ehdotuksia, kiitoksia ja valituksia,
ruusuja ja risuja - joko henkilökohtaisesti kirjastokäynnin yhteydessä,
mielipidekyselyillä tai sähköpostilla.

Anneli Liimatainen

Pitkäjärven Vpk:n naisosasto järjestää KEVÄTMARKKINAT
lauantaina 20.4.2013 klo 10-13 paloasemalla (Palokunnanpuisto 5)
Pitkäjärven
VPK:n naisosasto
Pitkäjärven
VPK:n
naisosasto
järjestää kahvio, arpajaiset, lapsille
Luvassa
kirpputori,
grillimakkaraa,
ongintaa ym.
järjestäätai
jälleen:
Kirpputoripöytiä voi varata osoitteesta naiset@pitkajarvenvpk.net
tekstiviestillä
numerosta
050
370
2174.
KEVÄTMARKKINAT
Pöytä tallista 10 € / konttimyyntipaikka 5€
ALKUSAMMUTUSILTA

Kuvat Anneli Liimatainen

esimerkiksi kierrätys, kulttuurit tai
kansat. Monille pienille koululaisille kirjasto on muodostunut turvalliseksi iltapäiväkerhon tapaiseksi
paikaksi tehdä läksyjä tai muuten
viettää aikaa koulun jälkeen.
Anneli Rinne arvelee, että koulun
läheisyys on yksi syy paikallisen
kirjaston säilymiseen isoihin kirjastoihin keskittymistrendin ohella.
Pienuus on samalla suuruus, asiakkaat oppivat tuntemaan henkilöstön
ja palvelu on joustavaa. Kirjaston
laina- ja kävijämääristä pidetään
tilastoja, joiden perusteella voidaan suunnitella kirjaston toimintaa, muun muassa kirjahankintoja.
Kävijälaskuri kirjaston ulko-ovella
antaa tarkan kävijämäärän. Lainojen määrä on yleisesti vähän laskenut, kävijöiden määrä on sen sijaan
Laaksolahden kirjastossa pysynyt
jokseenkin samana. Paikallinen kirjastomme puolustaa paikkaansa hyvällä syyllä ja siitä on muotoutunut
tärkeä informaatiolähde alueella.
Kirjasto haluaa kehittää palvelujaan koko ajan. Oven vieressä on
kyselylappuja, joihin kävijöiden
toivotaan kirjaavan mielipiteitään

NAISILLE

lauantaina
20.4.2013
klo 10-13
maanantaina
Presto
Paloturvallisuus
Oy:n sammutinhuolto ja myynti paikalla
klo 10-12 22.4.2013
paloasemalla (Palokunnanpuisto 5)
Nyt tuotteet palokunnan
sopimushintaan!
Luvassa kirpputori,
grillimakkaraa,
kahvio,
kello 18.00 paloasemalla,
Sammutintarkastus
arpajaiset,
lapsille ongintaa10€
ym.
osoitteessa Palokunnanpuisto 5.
Palovaroitin
II 7€/kpl
Kirpputoripöytiä
voiNordic
varataBasic
osoitteesta
Mökille ja autotalliin, Jauhesammutin Presto P6 40€
naiset@pitkajarvenvpk.net
tai
Tule tutustumaan alkusammutusvälineisiin
Kotiin, Kalvovaahtosammutin Presto S6GS 50€
tekstiviestillä
numerosta
050
370
2174.
sekä harjoittelemaan alkusammutusta!
Veneeseen ja autoon Jauhesammutin Presto PG2 30€
Pöytä tallista 10 € / konttimyyntipaikka 5€
TERVETULOA!
Ilmoittautumiset 21.4. mennessä osoitteeseen
Presto Paloturvallisuus Oy:n sammutinhuolto
naiset@pitkajarvenvpk.net tai
ja myynti paikalla klo 10-12
tekstiviestillä numeroon 050 370 2174.
Nyt tuotteet palokunnan sopimushintaan!
Pitkäjärven
vpk:n naisosasto järjestää jälleen:
TERVETULOA!
TERVETULOA!
ALKUSAMMUTUSILTA NAISILLE maanantaina 22.4.2013
kello 18.00 paloasemalla, osoitteessa Palokunnanpuisto 5.
Tule tutustumaan alkusammutusvälineisiin sekä harjoittelemaan
alkusammutusta!
-Ilmoittautumiset 21.4. mennessä osoitteeseen naiset@pitkajarvenvpk.net tai
tekstiviestillä numeroon 050 370 2174.

Pitkäjärvi - meidän järvemme

Pitkäjärven nimisiä järviä taitaa
olla suomessa kaikkein eniten ja
Espoossakin niitä on ainakin kolme, siis tämän meidän järvemme
lisäksi Nuuksion Pitkäjärvi ja Velskolan Pitkäjärvi. Järvemme on Espoon järvistä erikoisasemassa. Sen
hyvinvointi on jatkuvan tarkastelun
alaisena ja kunnostukseen on vuosikymmeninä eri tavoin suunnattu
kaupungin varoja.
Järven kunto alkoi merkittävästi parantua kun 70- ja 80- luvulla
järven ympäristön asutus sai jätevesiviemäröinnin. Järven yleistila on tällä hetkellä tyydyttävä ja
ravinneluokituksen mukaan se on
erittäin rehevä. Leväkasvustot ovat
pysyneet viime vuosina kuitenkin
siedettävissä rajoissa, uimakieltoja
ei ole ollut ja kaloissa ei ole havaittu haitta-aineita. Kalojen elohopeapitoisuus on alle 0,3 mg/kg, minkä
rajan ylittäminen estäisi niiden käytön ravintona. (Helsingin yliopiston
tutkimus v. 2011).
Järven ominaispiirre on sameavetisyys ja runsas ravinneainepitoisuus. Järveä on ympäröinyt
maataloustoiminta jo satoja vuosia,
ja pintavalumien johdosta pohjasedimentteihin on varastoitunut
runsaasti ravinteita. Nykyisin maatalous ei enää niin suuresti ravitse
järveä, mutta uusia uhkatekijöitä
ovat asutus ja liikenne, joiden päästöjä hulevedet kuljettavat järveen.
Espoon ympäristökeskus on
seurannut järven tilaa vuosittaisin
vesinäyttein ja selvittäneet toimenpiteitä järven tilan hoitamiseksi.
Toimenpiteitä ovat olleet muun

muassa hapetus, vesikasvien niitto
ja erikoisesti hoitokalastus.
Parhain keino Pitkäjärven tilan
hoitamiseksi olisi estää ravinteiden
pääsy järveen. Se vaatisi muun muassa Vantaalta tuleville hulevesille
kosteikkopuhdistamon, sillä puskurina toimiva ja suojeltu Pikkujärvi
on kasvanut umpeen. Viljelmien
ja vesistöjen väliin olisi jätettävä
ravinteita suodattava ja maa-aineksen valumista estävä kolmen metrin
suojakaista tai 15 metrin suojavyöhyke. Järvelle on myös riski Länsi-Vantaalta Espoon viemäriverkkoon pumpattavat jätevedet. Vanha
loppuun kulutettu putki sijaitsee
järven pohjassa ja on jätetty varasysteemiksi uudelle, joka sijaitsee
turvallisemmin maalla. Häiriöiden
johdosta ylivuotoja sattuu ajoittain.
Vesialueitten hallinta perustuu
yhteisaluelakiin. Suomessa on jo
myöhäisestä keskiajasta lähtien ollut käytäntönä, että kylät hallitsevat
vesialueita. Yhteiset vesi- ja maaalueet omistetaan yhteisesti, kuitenkin vastuut ja valtuudet ovat kylän
talojen maanomistusalojen mukaisessa suhteessa määritetty. Sama
periaate on edelleen voimassa.
Osakaskunnan jäsen on jokai-

nen kiinteistön omistaja, jolla on
hallintadokumentissaan maininta
oikeudestaan vesialueeseen. Jupperissakin on kantatilan jaon, palstoituksen sekä tonttijakojen jälkeen
yli 400 yhteisalueitten omistajaa.
Kaupunki on ylivoimaisesti suurin
omistaja.
Asemakaavoituksen
jälkeen
yhteisalueet siirtyvät lunastuksen
kautta kaavan määrittämille omistajille. Yhdistyksemme on jo aikoja
sitten tehnyt kaupungille esityksen
lunastustoimituksen käynnistämiseksi. Varsinkin ranta-alueitten hallinta ja vastuut ovat vaikeita yhteisalueitten osalta.
Meidän alueemme kuuluu Vanhakartanon osakaskuntaan ja samalla alueella toimii myös Vanhakartanon kalastuskunta, joka toimii
uuden yhteisaluelain säädöksin.
Vanhanmallinen
kalastuskunta, kuten nimikin sanoo, kiinnitti
päähuomion kalastukseen. Yhteisaluelain mukainen osakaskunta
huolehtii vesialueesta huomattavasti laajemmassa mitassa. Sääntöjen mukaan tehtävät määritellään
seuraavasti:
”Osakaskunnan tehtävänä on
huolehtia yhteisen vesialueen hal-

Kuva: Pekka Linkola

Espoossa on satakuntaa
järveä, jotka sijoittuvat suurelta osalta Pohjois-Espoon
alueelle. Meitä lähinnä on
Pitkäjärvi.

--

Kuva: Pekka Puomio

linnosta ja aluetta koskevien asioiden hoidosta. Aluetta koskevia
asioita ovat kalastus, alueella tapahtuva liikkuminen alueelle rakentaminen, alueen käyttö putkijohtojen ja kaapeleiden johtamiseen
ja muut aluetta koskevat käyttö ja
toimenpiteet.”
Osakaskunta on päättänyt kokouksessaan, että kiinteillä pyydyksillä, joita ovat katiska, rysä, verkko
iskukoukku ja pitkäsiima, kalastettaessa on hankittava osakaskunnan
lupa. Lupana toimii pyydykseen
kiinnitettävä vuoden kerrallaan
voimassa oleva merkkilappu eli
”prikka”. Lupia myydään myös kalastajille, jotka eivät ole osakaskunnan jäseniä. Muutoin alueella on
noudatettava kalastettaessa yleistä
kalastuslakia ja ohjesääntöjä.
Onko järvessä kalaa? Kalaa näyttää olevan, ainakin näyttää siltä kun
katselee verkkomäärää talvellakin.
En itse ole kalastanut tällä järvellä,
mutta kalastajien mukaan järvessä
on varsin lajirikas kalakanta. Alueeltamme saadaan, jos tietää paikat,
muun muassa kuhaa, ankeriasta,
keväällä haukea sekä särkikaloja.
Hauetkin ovat olleet keväisin aika
vonkaleita eli yli viisikiloisia. Järven päissä matalilla osuuksilla saadaan runsaasti muun muassa suutaria. Tämä kala on suuri, voimakas,
kiinteälihainen pohjakala. Maku ei
ole mutainen mutta omanlaatuinen.

Vaatii pientä laittoa ja ehkä totuttelua ennenkin sen makuun pääsee.
Ruutanaa, sorvaa, ahventa ja pientä
lahnaa saa järvestä jossain määrin.
Kesällä ongella kalaa pyytävät ovat
lähinnä ulkomaalaisia. Jatkossa
toivon mukaan saamme Espoonjoen sellaiseen kuntoon, että taimen
pääsee mereltä nousemaan järvellemme.
Järven tärkein merkitys jupperilaisille taitaa olla miljöötekijänä
positiivinen vaikutus. Järven rannassa kulkeva vanha Kuninkaantie
on varsin suosittu ulkoilureitti kävelijöille sekä lenkkeilijöille. Jupperinranta on varsin suosittu uimarantana sekä auringonottopaikkana
kesäisin. Järven vesi on alkukesästä varsin hyvänlaatuisinta uimisen
harrastamiseen. Lisäksi AvantoSaukot ovat rakentaneet venevalkaman
viereen laiturin talviuintia varten.
Omakotiyhdistyksen talkoilla 80luvun alussa rakentama pallokenttäkin sijaitsee järven tuntumassa.
Tällä niin sanotulla ”surfirannalla”
ovat myös varastoituna kylän asukkaiden soutuveneet, valitettavasti
vain rannan telakkapaikkoja on
liian vähän kysyntään nähden. Harmillisesti vähien venepaikkojen ongelmana on se, ettei useampaakaan
venettä juuri käytetä kesäkautena.
Veneellä olisi mainiota tehdä järvelle luontomatka seuraamaan monilajista linnustoa sekä kasvistoa.

--

Pitäisi keskustella veneitten haltijoiden kanssa siitä, että saataisiin
jollainen lainalista veneitten yhteiskäytölle. Omakotiyhdistyksessäkin
on keskusteltu veneen hankkimisesta, mutta asia on kaatunut käytön
valvontaan. Uimarannassakin olisi
tilaa vapaasti käytettävälle veneelle, mutta on epäilty, että se katoaisi
aika pian, sillä rantaan ketjuillakin
kiinnitettyjä veneitä on kadonnut.
Järven käyttö virkistykseen näyttää olevan runsaimmillaan näin
talvella aurinkoisina päivinä, kun
hiihtäjiä liikkuu siellä runsaasti.
Joinain vuosina on päästy harrastamaan retkiluistelua, kun järvi on
päässyt jäätymään tasaisesti ennen
lumen tuloa.
Uhkakuvista huolimatta iloitkaamme ja nauttikaamme järvemme olemassaolosta. Pro Espoonjoki
ry toimii Espoolle tärkeän Espoonjoen ja siihen vettä laskevien järvien kunnon parantamiseksi sekä
myös vanhan 50- luvulla kuivatun
Kirkkojärven palauttamiseksi takaisin jossain muodossa. Yhdistys
seuraa aktiivisesti tilannetta vesistössä ja jokiympäristössä. Toiminta
suuntautuu toimenpide ehdotuksineen kunnan ja valtion ympäristöviranomaisiin sekä alueen asukkaille tiedottamisineen. Lisätietoja
kotisivuilta http://www.proespoonjoki.fi.

Kai Haapamäki

Metrisistä hangista etelän
auringon jättipottiin
Tuiskuisena
lauantaina
9.2.2013 taivalsimme 25
hengen voimin läpi metristen hankien Leppävaaraan
Teatteriravintola
Albergaan. Luvassa oli maukasta ruokaa ja kulttuuria Jättipotti- nimisen komedian
muodossa.

Esiintyjät Seppo Halttunen ja
Minna Kivelä veivät meidät tarinaan perisuomalaisen, keski-ikäisen pariskunnan lomamatkalle
etelän aurinkoon jossa tapahtumat
pyörivät teoreettisen tai jo toteutuneen lotto voiton ympärille. Mitä
kaikkea yhtäkkinen onnen potku
saakaan aikaan ja mitä kaikkea ta-

pahtuu kun unelma jättipotista ei
sittenkään toteudu.
Näyttelijät eläytyivät osiinsa
erinomaisesti ja tarinaa oli hauska
seurata sen kaikissa käänteissä.
Kiitos illan järjestäneelle Jupperin Omakotiyhdistykselle, ei tällaisiin lähikulttuuri tapahtumiin tule
omatoimisesti lähdettyä.

Tarja Gustafsson

Kuvat: Saila Salonen

Teatteriravintola Albergassa on
rauhallinen ja viihtyisästi sisustettu
pienehkö sali jossa on muutaman
neliön kokoinen näyttämö. Meidän
pöytämme olivat aivan näyttämön
laidalla, eturivissä. Henkilökunta
on erittäin ystävällistä ja asiakkaistaan huolehtivaa, joten ruokailu sujui jouhevasti.
Makean ”Suklaa markiisin” vielä
maistuessa suussa alkoi illan kulttuuriosuus. Ensin Saila Salonen toi
meille ja muille asiakkaille komedian kirjoittajan Eeva-Kaarina Kolsin
terveiset, mainiten hänen kesäiset
nuoruudenseikkailunsa Jupperissa.
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Antti Hyry vieraili Laaksolahden
kirjaston lukupiirissä

Tilaisuuden aluksi kuunneltiin
Ylen Areenasta taltioitu haastattelu kirjailijasta. Sen jälkeen kuulijat
saivat tehdä kysymyksiä. Kysyttiin, oliko tämän kirjan kirjoittaminen kovin vaativa työ. Tähän Antti Hyry vastasi, ettei sitä koskaan
tiedä, mitä tulee lopputulokseksi,
kun alkaa kirjoittaa, ei sitä tiedä,
tuleeko yhtään mitään. ”Teksti toteuttaa itse itseään, käy miten käy”.
Häneltä kysyttiin tuleeko tekstistä
hyvä. Tähän Antti Hyry vastasi:
”Ei sitä kukaan huonoa kirjoita”.
Teos ”Uuni” oli työn alla pitemmän
aikaa. Kirjoittamisessa oli välillä
taukoja. Ensin tehtiin takakansi ja
annettiin kirjalle nimi Martti Anhavan kehotuksesta. Sitten täytyi vain
ryhtyä töihin.
Antti Hyry kertoi, ettei hän koskaan lue kirjoittamaansa tekstiä
uudelleen, vaan jatkaa kirjoittamista eteenpäin. Siinä olisi se vaara, että ajattelisin, että tuo teksti
on hölynpölyä. Antti Hyry pohti
kirjoittamista ja sanoi seuraavaa:
”Ajatteleminen on mielenliikettä.
Kirjoittaminen ei ole mitään kielipeliä. Kirjoitan lauseita, jotka tarkoittavat jotakin. Lauseet tukevat
toinen toisiaan. ”Tekstin merkitys
syntyy kirjoittaessa. Kirja on kuin
rakennuspuu. johon tulee lehtiä.
Kirja on ihmisen muisti. Kun kirjaa
aletaan lukea, se rupeaa olemaan
olemassa, ihan niin kuin nuotit, joita aletaan soittaa. Tekstin pitää olla
läpinäkyvää. Se ei saa rajoittaa lukijan mieltä.” Kirja ”Uuni” kuvaa
tavallista arkea hyvin yksityiskoh-

Kuva: Lea Ala-Peijari

Kirjailija Antti Hyry oli
kutsuttu Laaksolahden kirjaston lukupiiriin vieraaksi
13.3.2013. Aiheena oli hänen Finlandia palkinnon
saanut kirjansa ”Uuni”.

taisesti.
Mistä hän sitten kirjoittaa, kysyttiin. Tähän Antti Hyry vastasi, että
on parempi kirjoittaa asioista, joista tietää jotakin. Teoksissa on sekä
faktaa että fiktioita. Antti Hyry mainitsi, että hän oli muurannut viisikuusi uunia, mutta ammattimuurari
muuraa yleensä noin 4000 uunia.
Muuratessa tulee esiin elämän jatkuvuus ja katkeamattomuus. Uunin
funktio on monenlainen. Siinä lämmitetään ja leivotaan. Puita hakataan uunia varten. Uunin käytössä
on erilaista yhteistyötä. Yhteisöllisyys tulee tässä esiin.
”Tätä teosta luodessa minä kirjoitin ahkerasti ja tein paljon muistiinpanoja. Kirjoittamisen lomassa
oli erilaisia kauppareissuja.” Yleisö halusi tietää, minkälainen vastuu on kustantajalla. Siellä on aina
joku, joka lukee tekstin ja editoi.
Hän kertoi, että Tuomas Anhava
Otavalla oli hyvä editoija ja ehdotti
korjauksia. Antti Hyry sanoi, että
kirjoittaminen on myös fyysinen
suoritus. Välillä täytyy levätä ja
rauhoittua. Yhteen menoon ei pidä
kirjoittaa kovin pitkään. Itse hän
ei paljon kirjallisuutta lue, lähinnä
matkakirjoja.
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Antti Hyry on koulutukseltaan
diplomi-insinööri, mutta heti valmistumisen jälkeen hän ryhtyi vapaaksi kirjailijaksi. Jo kouluaikana
hän kirjoitti runoja. Yleisöä kiinnosti, miten kirjojen arvostelut vaikuttavat häneen. Tähän hän vastasi,
että ne ovat olleet tarpeeksi hyviä
eikä hän ole niitä niin tarkkaan lukenut.
Lukiessani kirjaa ”Uuni” nautin
eniten siitä rauhallisesta tunnelmasta, joka siinä vallitsi. Ei ollut
mitään kiirettä, ei minkäänlaista
ahdistuneisuuden tunnetta. Elämä
sujui tyynesti eteenpäin. Kaikki
tuntui olevan elämässä hyvin. Tyytyväisyyden ja positiivisuuden sävy
oli koko ajan läsnä. Nautin hänen
tyylistään kirjoittaa yksinkertaisia,
selkeitä lauseita. Kirjan lopussa
Antti Hyry sanoo, että elämäntiestä
itsestään on näissä muuraustoimissa lopulta kyse. Jokaisen pitää itse
luoda elämänsä kulun. Kirja pitää
lukea hitaasti nautiskellen Antti
Hyryn yksinkertaisesta ja selkeästä
kirjoitustyylistä.
Antti Hyryltä kysyttiin, millaista
oli Finlandia-palkinnon julkistamisen jälkeen?” Se oli sellaista pyöritystä, hössötystä.”

Lea Ala-Peijari

Kovatasoiset hiihtäjät kohtasivat jälleen hiihto
Sää näytti hienon luomistaitonsa, tapahtumaa edeltävänä yönä satoi reilut viisitoista
senttiä kauniinvalkoista lunta
voimakkaan tuulen kera, mikä
loi uudet haasteet talvitapahtuman järjestäjille.
Jo varhain aamulla lähti latumestari Kai
Haapamäki valmistelemaan kilpalatua
tapahtumapaikalle. Vastassa oli kauniin
valkoiset hanget ja runsaasti upottavaa
lunta. Latu valmistui edellisvuonna hyväksi todettuun paikkaan eli luistelukentän lähimaastoon kiertäen kentän.
Alle 5v sarjan kevennetty lenkki kiersi
kentän päädyssä olevan leikkipaikan
läheisyydessä.
Kello 11.00 alkoi varsinaiset talvitapahtuman järjestelytyöt, tehtävänjako suoritettiin lumen peittämässä
Tammenterhon pihassa. Siinä samassa
liittyi myös talkooporukkaan Lehtisen
Jussi joka pikku koneellaan puski kul-

kuväylän mökille. Näin saatiin esteetön
kulkuyhteys mökille ja tarvikkeiden
siirto tapahtumapaikalle pääsi alkamaan. Naisväki miehitti keittiön keitoksiaan ja kattauksiaan silmälläpitäen,
ja miesväki siirtyi lastauksen jälkeen
kenttätöihin.
Tapahtumapaikka oli perjantaina aurattu loistavaan kuntoon ja viimeistelty
vielä sunnuntaiaamuna nimettömäksi jääneen koneurakoitsijan toimesta.

Lämpimät kiitokset saamastamme tuesta!
Sunnuntai aamuna juuri paistetut
maukkaat pullat noudettiin lähikaupastamme, M- market Laaksolahdesta juuri ennen h-hetkeä.
Kello 13.00 alkoi varsinainen talvitapahtuma ja sen myötä tuuli hellitti otteensa lähes kokonaan ja aurinko alkoi
paistaa siniseltä taivaalta. Paikalle kurvasi myös Koivulan talleilta Hanna ja

Perinteisen hiihtokilpailun viralliset tulokset 2013
Alle 7v.
Aika
Alle 5v.
Aika
Vertti Linnakylä 2,34
Ella Norrena
Helmi Saarinen
Neelia Sarvi
Mette Laikka
Jesse Hirvonen

0,55
0,57
1,23
1,52
1,59

Noah Jaari
Anni Nurminen
Max Jaari
Mimosa Sarvi
Nelli Räsänen

1,52
2,01
2,03
2,06
2,28
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Kaisa Nurminen 3,18
Aino Forsgren 3,51
Tommi Nygren 3,52
Jenni Hirvonen 4,10
Helmi Piri
4,42

Alle 11v.

Aika

Heidi Halmeenmäki
Onni Vepsäläinen
Tuuli Höysniemi		
Elliot Jaari		
Saara Lappalainen
Vilma Oksanen		

1
1
1
1
1
1

okilpailussa Jupperissa 3.3.2013

Nora Laikka		
Lumi Höysniemi		
Tianna Oksanen
Roope Lappalainen
Lumi Linnakylä		
Aada Forsgren		

1,39
1,45
1,47
1,48
1,51
2,43

Jutun muut kuvat Erkki Vesala

1,15
1,15
1,21
1,28
1,32
1,32

Soila ja Fanni

kastettiin uudelleen ja selkeä virhe löytyi. Oli todella hyvä että vanhemmat ottivat yhteyttä ja saatiin virhe korjattua,
ja näin ollen sarjassa alle 11v viimeiseksi jäänyt Heidi Halmeenmäki siirtyi
jaetulle ykkössijalle Onni Vepsäläisen
kanssa. ONNITTELUT Heidille!
Hiihtokilpailun toimitsijat pahoittelevat aiheuttamaansa mielipahaa.
Heidille luovutettiin tapahtumatoimikunnan kokouksessa 13.3.2013
kultamitali sarjassa alle 11v (jaettu yk-

Kuva: Lasse Gustafsson

Soila mukanaan ratsuhevonen Jamiralli ja Fanni poni. Lasten yhteinen toive
toteutui jälleen kun sai kiivetä hevosen
selkään ja pääsi pienelle ratsastuslenkille. Riitojan Matti auttoi pikkuväelle
ratsastuskypärän päähän ja turvallinen
lenkki sai alkaa.
Paikalle saapuneiden lasten ja aikuisten
ensimmäiset
kysymykset
olivat: ”joko saa ilmoittautua hiihtokilpailuun”. Kilpailun alkamisaikaa
aikaistettiin sovitusta, sillä ilmoittautuneita oli ennätyksellisesti 28 henkilöä.
Viime vuonna osallistujia oli 15, eli
määrä melkein kaksinkertaistui! Moinen iloinen osallistujamäärän kasvu
laittoi kovat haasteet myös kuuluttajalle, kirjurille ja kellottajille.
Valitettavasti haasteeseen ei ihan
pystytty vastaamaan kaikilta osin
minkä seurauksena tuloslaskennassa sattui todella paha virhe. Onneksi
tarkkaavaiset vanhemmat huomasivat
”minuttivirheen”ja ottivat jälkikäteen
yhteyden tuloslaskentaan. Tulokset tar-

Heidi Halmeenmäki
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kössija) sekä kukkakimppu kilpailutoimitsijoilta.
Voidaan todeta että Jupperilaisten
lasten hiihtotaidot ovat erittäin hyvät
ja sitkeyttä kuin myös taistelutahtoa
löytyy. Osa alle 5v osallistujista siirtyi
omasta tahdostaan alle 7v sarjaan koska
pidempi hiihtolenkki oli haastavampi.
Rehdin ja hyvän kilpailun jälkeen
maistui lämmin pulla mehun ja grillimakkaran kera.
Hevoset ja ohjaajat saivat runsaasti

Hiihtokilpailun toimihenkilöt

liikuntaa, sillä lasten jono ratsastamaan oli
lähes loputon koko tapahtuman ajan. Mahtavan isot KIITOKSET Hanna ja Soile, teitte
jälleen ikimuistoisen ratsastusretken lapsille!
Hevosten maukkaasta hyvinvoinnista vastasi K- supermarket Lähderannan kauppias
Lasse Mannonen. Kauppias lahjoitti hevosille syötäväksi reilut kahdeksankymmentä
kiloa leipää.
Tilaisuuden päätyttyä luovutettiin Hannalle ”Hevosille heiniä” lipas avaamattomana sekä näyttävä leipäkuorma.
Koivulan tallin väki ja hevoset kiittävät
saamastaan tuesta.
Kyläläiset ja satunnaiset ohikulkijat olivat vilpittömän iloisia ilmaisesta tarjoilusta
sekä tapahtumajärjestelyistä. Tapahtumaan
osallistui noin 120 henkilöä.
SUURET kiitokset kaikille talvitapahtumaan osallistuneille ja SUURET kiitokset
myös kaikille jotka osallistuivat tapahtuman
järjestelyihin.

Lasse Gustafsson

Hanna ja Jamiralli
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

JOY_lehti_141012.ai

Hyvän olon liikuntapaikka
Laaksolahdessa

14.10.2012
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Jooga & Pilates

CM

MY

CY

• hathajooga • hormonijoogaterapia •
• äijäjooga • naistenjooga •
• äiti-vauva-jooga •

CMY

K

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

Luotettavaa ja korkeatasoista
sisätilojen uudistamistyötä
paikkakunnalla
jo 30 vuoden ajan.
Teemme lähes kaikki sisärakennustyöt sisältäen mm.
• Kylpyhuoneet • Saunat • Keittiöt
• Kalusteasennukset • Maalaukset
• Tapetoinnit • Vahinkosaneeraukset
• Muutostyöt • Vesieristystyöt • Laatoitukset
• Parketin ja laminaatin asennukset
Kauttamme myös
• Sähkötyöt • Putkityöt
• Parkettien hionnat ja lakkaukset

Oma lähikauppamme
M-market Laaksolahti
Juha Matilainen
09-595846
040-557 3850
www.m-herkkukauppa.net

RAKENNUSKANTTI OY
Lasse Gustafsson p. 0400 458 167
Kaivoskuja 12, 02730 Espoo, y-tunnus 0520637-4

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
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
toimintakertomus vuodelta 2012
1. YLEISTÄ
Vuosi 2012 oli yhdistyksen 57. toimintavuosi. Yhdistys toimii poliittisesti sitoutumattomana Jupperin
alueen kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen osakkeiden
omistajien yhteistoimintajärjestönä edistäen Jupperin
aluesuunnittelua, valvoen asukkaiden yleisiä etuja,
edistäen alueen viihtyisyyttä sekä keräten ja tallentaen aineistoa alueen historiasta.
Tammipääntien, Riihiniityntien ja Pitkäjärventien
risteyksen rakentaminen kiertoliittymäksi aloitettiin
joulukuussa 2011 ja sen piti olla valmis syksyn 2012
alussa. Rakentamista hidastuttivat vanhassa tiepohjassa käytetyt puunrungot, arvioitua suurempi turpeen
määrä ja erittäin sateinen kesä. Hankkeen budjetti
kasvoikin alkuperäisestä 3,35 M eurosta arvioituun
4,6 M euroon. Kiertoliittymä avattiin keskeneräisenä liikenteelle joulukuussa2012 ja se viimeistellään
keväällä 2013.
2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa
470, kun se vuoden 2011 lopussa oli 457. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Olavi Laine ja Artturi
Winqvist on kunniajäsen.

Lasse Gustafsson
Silve Sahlan

Jumppa yhteyshenkilöt Teija Kuusijärvi, Eila Toiviainen
(alkuvuosi) ja Pirjo Engman (loppuvuosi)
Seniorikerho, yhteyshenkilö Anja Tarvas
Sukututkimuskerho, yhteyshenkilö Pirjo Mattila
Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen
mukaan. Tapahtumatoimikunta kokoontui pääsääntöisesti Tammenterhossa Lasse Gustafssonin johdolla
lähes joka kuukauden toisen parillisen viikon keskiviikkona kello 19.00. Ryhmään kuuluu 15 aktiivista
jäsentä. Tapahtumatoimikunnan ”kädenjälkiä” olivat
mm. talvitapahtuma, teatterireissu, siivoustalkoot,
kasvienvaihtotapahtuma, kesäkonsertti, Riikan matka
ja Römppäjäiset, joiden teemana oli Sadonkorjuujuhla. Tiedotus- ja perinnetoimikunta teki neljä kappaletta
JOY-lehtiä.

5. TOIMITILA

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Juha-Pekka
Ripatti ja varapuheenjohtajana Juha Kallanranta sekä
sihteerinä Eeva-Riitta Puomio. Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Tapani Vuopala ja tilintarkastajana
KHT Sinikka Alanen ja varatilintarkastajana Anja Tarvas. Yhdistyksen lehden päätoimittaja oli Juha-Pekka
Ripatti ja kotisivujen päätoimittaja Urpo Kotipalo sekä
kiinteistövastaavana Kai Haapamäki.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Juha-Pekka Ripatti
Juha Kallanranta
Eeva-Riitta Puomio
Lasse Gustafsson
Kai Haapamäki		
Urpo Kotipalo		
Heikki Kulusjärvi
Silve Sahlan		
Kimmo Sierimo		
Juha Vepsäläinen

Juha-Pekka Ripatti

Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2012
viimeisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle 2013.

3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Sihteeri 		
Muut jäsenet		
			
			
			
			
			
			

Taloustoimikunta		
(vuonna 2011 asetettu)
Tapahtumatoimikunta		
Tiedotus- ja perinnetoimikunta

11
6
8
9
10
10
8
10
5
4

Yhdistyksen toimitila, Tammenterho, sijaitsee osoitteessa Tammipääntie 33. Se on vuokrattu Espoon
kaupungilta. Rakennuksessa on kokoushuone,
toimistohuone, keittiö ja kellarissa wc-tilat sekä varastotilaa. Rakennus on ollut koko vuoden kokous- ja
kerhokäytössä. Ilmoitustauluilla ja hyllyissä on esillä
tiedotusmateriaalia.
Oman käytön lisäksi Tammenterhon tiloja on annettu kysynnän mukaan muiden paikallisten yhteisöjen
sekä yhdistyksien kokoustiloiksi.
6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina
26.4.2012 Tammenterhossa. Kokoukseen osallistui 10
varsinaista äänioikeutettua jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lea Ala-Peijari. Kokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan
jäsenille vuodelle 2011.

Johtokunta asetti vuoden alussa seuraavat toimikunnat ja kerhot sekä niiden koollekutsujat:

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 21.11.2012 Laaksolahtitalolla. Syyskokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ala-Peijari ja sihteeriksi Eeva-Riitta Puomio. Kokouksessa oli läsnä 12
varsinaista äänioikeutettua jäsentä ja 1 perhejäsen.
Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 sekä vahvistettiin liittymis- ja
jäsenmaksut että korvaukset johtokunnan jäsenille ja
tilintarkastajille.

Rantatoimikunta		

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunta

Johtokunnan kokouksissa oli läsnä myös taloudenhoitaja Tapani Vuopala 6 kertaa.
4. TOIMIKUNNAT JA KERHOT

Juha-Pekka Ripatti
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vuoden 2013 alussa alkavalle kolmivuotiselle toimintakaudelle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Ripatti. Johtokunnan jäsenistä
Juha Kallanranta, Heikki Kulusjärvi ja Eeva-Riitta
Puomio olivat erovuorossa. Sekä Kallanranta että
Puomio olivat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä johtokuntaan. Erovuoroisten jäsenten tilalle
valittiin Heikki Kulusjärvi, Anneli Liimatainen ja Anne
Vesala kaudelle 2013 - 2015.
Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle
2013 on siten seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka
Ripatti, Lasse Gustafsson (2011-2013), Kai Haapamäki (2012 -2014), Urpo Kotipalo (2011-2013), Heikki
Kulusjärvi (2013-2015), Anneli Liimatainen (20132015), Silve Sahlan (2012-2014), Kimmo Sierimo
(2012-2014), Anne Vesala (2013-2015) ja Juha
Vepsäläinen (2011-2013).

Siivoustalkoot 9.5.2012
Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin Tammenterhon
ympäristöä, Surffirantaa, Jupperinrantaa sekä linjaautopysäkkien ympäristöjä. Talkoisiin osallistui 28
henkilöä ja uurastuksen päätteeksi grillattiin makkaraa ja juotiin talkookahvit.
Kasvienvaihto 23.5.2012
Tilaisuuteen osallistui kuusi henkilöä, ja heidän keskenään vaihtamansa kasvit pääsivät kasvamaan uusille
pihamaille. Kokemuksen perusteella tapahtuma päätettiin uusia vuoden 2013 aikana, ja päätettiin muuttaa
koko kesän kestäväksi omatoimiseksi tapahtumaksi.

7. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ

Jupperin Kamariorkesterin 10-vuotisjuhlakonsertti 6.6.2012
Järjestyksessään 10. Jupperin Kamariorkesterin kesäkonsertti pidettiin Laaksolahden kappelissa keskiviikkona 6. kesäkuuta. Konsertin järjestävät yhdessä
Jupperin Omakotiyhdistys ja Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Tämänkertaista konserttia oli kuulemassa
täysi sali, kuten edeltävänäkin vuonna. Kesäkonserttiin ei ollut pääsymaksua. Konsertin ohjelmalehdykästä saadut tulot lahjoitettiin perinteisesti Virossa
toimivalle ystävyysseurakunnalle Kuressaaressa.
Konsertista on julkaistu uutinen JOY-lehdessä 3/2012.

Kuluneena vuotena 2012 Jupperin Omakotiyhdistys
on toiminut seuraavissa yhteisöissä:
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL)
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton syyskokous pidettiin Albergan kartanossa 24.11.2011. Tässä
kokouksessa valittiin JOY:n johtokunnan jäsen Silve
Sahlan EKYL:in hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
kaudelle 2012-2013.
Pro Espoonjoki ry
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunnan jäsen Kai
Haapamäki valittiin Pro Espoonjoki ry:n edustajiston
kokouksessa 15.3.2011 Pro Espoonjoki ry:n hallitukseen varajäseneksi kaudeksi, joka on edustajiston
vuosikokousten välinen aika. Pro Espoonjoki ry:n
edustajiston kokouksessa 27.3.2012 JOY:n johtokunnan jäsen Kai Haapamäki valittiin yhdistyksen
hallituksen jäseneksi kaudeksi, joka on edustajiston
vuosikokousten välinen aika.

Retki Riikaan 17.-19.8.2012
Jupperin Omakotiyhdistys järjesti yhdessä Laaksolahden Huvilayhdistyksen ja Veinin Omakotiyhdistyksen
kanssa riemukkaan linja-autoretken Riikaan. Matka oli
erittäin onnistunut ja matkasta on kirjoitettu nelisivuinen artikkeli JOY-lehdessä 4/2012.

Suomen Sukututkimusseura
Yhdyshenkilönä on ollut Pirjo Mattila.
8. ASUKASTAPAHTUMAT
Rokki-Kokki orkesterin konsertti 29.1.2012
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laaksolahden
paikallisyhdistys järjesti 29.1.2012 perhetapahtuman
Jupperin koululla, jossa esiintyi Rokki-Kokki–niminen
yhtye. Jupperin Omakotiyhdistys tuki perhetapahtumaa ostamalla 100 pääsylippua, jotka jaettiin Jupperin koulun ala- ja yläkoulun oppilaille. Konserttiin
osallistui yli 100 kuulijaa. Konsertista on julkaistu lyhyt
uutinen JOY -lehdessä 2/2012.
Talvitapahtuma Jupperin Surffirannassa 4.3.2012
Perinteinen koko perheen talvitapahtuma järjestettiin
upeassa talvisäässä Surffirannassa ja luistelukentän
ympäristössä. Koivulan talli oli tuonut tilaisuuteen
Jamiralli -suomenhevosen ja Fanni -ponin lasten
riemuksi. Luistelukentän ympäri tehdyllä hiihtoladulla
pidettiin hiihtokilpailut kolmessa eri sarjassa ja niin
kilpailijat kuin huoltojoukotkin pääsivät nauttimaan
omakotiyhdistyksen tarjoamia ilmaisia virvokkeita
tarjoiluteltasta. Tarkemmat tiedot talvitapahtumasta on
julkaistu JOY –lehdessä 2/2012.
Teatterimatka Riihimäen teatteriin 10.3.2012
Matka järjestettiin yhdessä Laaksolahden huvilayhdistyksen kanssa. Matkalla poikettiin Högforssin

Valimomuseossa sekä nautittiin lounas Tammelassa,
Saaren kansallispuistossa, Lounais-Hämeen Pirtti
ravintolassa. Kuvasatoa teatterimatkalta on julkaistu
JOY-lehdessä 2/2012.

Perinteiset Römppäjäiset 29.9.2012
Perinteiset Römppäjäiset vietettiin Yhteistuvalla
lauantaina 29.9.2012. Sadonkorjuu-teeman mukaan
järjestetyn ruokailun lisäksi ohjelmassa oli tanssia,
kilpailuja ja leikkejä. Musiikista vastasi Juha Poikela ja
tanssiorkesteri Nokiset harmonikkasolistinaan Johannes Niskanen. Juhliin osallistui 53 henkilöä. Römppäjäisistä on julkaistu kuvasarja JOY–lehdessä 4/2012.
9. HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA
Jumppa
Jumpparyhmä kokoontui Jupperin koululla torstaisin
kello 19.00-20.00. Jumpan ohjaajina toimivat FysioSporttis Oy:n fysioterapeutit. Musiikillista ulkojumppaa järjestettiin Jupperin kartanon puistossa 4.6.27.8. välisenä aikana maanantaisin klo 19.00-20.00.
Lentopallo
Lentopalloa pelattiin Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin kello 20.00-21.30 yhdessä Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa.
Seniorikerho
Seniorikerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tarvaksen johdolla kunkin kuukauden kolmantena torstaina
kello 13.00.
Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontui Tammenterhossa Pirjo
Mattilan johdolla parittomien viikkojen keskiviikkoina
kello 19.00.
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10. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Vuosi 2012 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehden JOY 35. vuosikerta. Jäsenlehti ilmestyi vuoden
aikana neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko
Jupperin alueelle ja postitettiin yhteistyökumppaneille.
Painosmäärä oli 950 kappaletta per numero. Lehden
päätoimittaja oli Juha-Pekka Ripatti.
Internet-sivut
Omakotiyhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa www.
jupperi.fi. Sivuston sisällöstä ja ylläpidosta vastasi
päätoimittajana Urpo Kotipalo.
Ilmoitustaulut
Yhdistyksellä on käytössään viisi ilmoitustaulua, jotka
sijaitsevat Tammenterhon pihassa (Tammipääntie 33),
Rantaniityllä, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä
ja Laaksolahtitalon vieressä.
Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontui Tammenterhossa kuukauden kolmantena tiistaina kello 19.00.
Toimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on tehdä neljä
painettua numeroa jäsenlehteä JOY.
11. ALUEIDEN HOITO
Alueiden hoito on keskittynyt lähinnä Tammenterhon
tontin ja Jupperinrannan siisteyden ylläpitämiseen.
Jupperinrannan uimalaituri laitettiin uimakuntoon 5.
toukokuuta kokoamalla laituri ja siirtämällä ankkurit
paikoilleen.
12. KANNANOTOT JA YHTEYDET
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 16.2.2012
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän aamukahvitilaisuuteen Gumbölen kartanossa, johon oli kutsuttu
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) ja
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK)
jäsenyhdistysten puheenjohtajat. Kaupunginjohtaja
Mäkelä kertoi kaupungin ajankohtaisia kuulumisia ja
hän kuuli puheenjohtajien ajankohtaisia näkemyksiä
alueiden kehittämisestä.

Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 5. kesäkuuta 2012 Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton
(EKYL) jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien
yritysvierailuun ja tapaamiseen Fortumilla Keilaniemessä.
13. TALOUS
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä oli
19.140,28 euroa (ed.v. 19.671,01 euroa). Varsinaisen
toiminnan tuotot, 22.264,20 euroa (ed.v. 17.023,38
euroa), muodostuvat pääosin yhdistyksen jäsenille
järjestettyjen asukastapahtumien yhteydessä perityistä osallistumismaksuista.
Yhdistys ei saanut vuonna 2012, kuten ei myöskään
vuonna 2011,m toimintaansa varten avustuksia.
Varainhankinnan tuotot 420,- euroa (ed.v. 670,- euroa) muodostuvat uusien jäsenten liittymismaksuista
ja lähialueen yritysten maksamista kannatusjäsenmaksuista. Sijoitustoiminnan tuotoilla on katettu
aikaisempien vuosien mukaisesti yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämää. Tuloslaskelma osoittaa
tilikaudelta alijäämää 2.740,88 euroa (ed.v. alijäämä
7.158,99 euroa).
Yhdistyksen pitkäaikaisesti omistamat varat koostuvat
lähinnä pörssinoteeratuista osakkeista sekä korko- ja
osakerahastoihin tehdyistä sijoituksista. Yhdistys ei
käy aktiivista kauppaa arvopaperimarkkinoilla vaan
varojen tarkoitus on turvata yhdistyksen toiminnan
jatkuvuus pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan tuotot
koostuvat osinkotuotoista, mahdollisista osakkeiden
luovutusvoitoista taikka rahasto-osuuksien lunastamisten yhteydessä syntyvästä tuotosta. Yhdistyksen
taloudellinen asema on vakaa. Tilinpäätöksessä
yhdistyksen sijoitukset on arvostettu joko hankintamenoon tai sitä alempaan sijoituksen käypään arvoon.
Yhdistyksen omistamien arvopapereiden käyvän
arvon ja taseeseen merkityn hankintamenon ero tilinpäätöspäivänä on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Espoossa 12.3.2013
Johtokunta

HSY:n jäteautot ovat seudullamme
Keskiviikkona 17.4. klo 17.00-17.30 Rantatie 15, pallokenttä
Jos siitä myöhästyt, seuraavat pysäkit ovat:
17.40-18.20 Lähdepurontie/Pitkäjärventie, p-alue Laaksolahti
18.30-19.00 Laaksonpohjantie/Kuusinevantie, Laaksolahti
19.30-20.10 Rastaalantie/Luuvantie, Rastaala
20.20-20.50 Kuninkaistentie/Kuninkaistenportti, Kilon pallokenttä, Kuninkainen
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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 25. huhtikuuta 2013 kello 19.00
Tammenterhossa, Tammipääntie 33.
Ohjelma
Klo 18.45 kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
Klo 19.00 kevätkokous
Esityslista
1. Kokouksen avaaminen;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset
kokouksen toimihenkilöt;
3. todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima edellisen toimivuoden toimintakertomus;
6. esitetään edellisen toimintavuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto;
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja
8. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5. pykälässä tarkoittamat asiat.

Tervetuloa!
Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Lintujen
talviruokinta
Lintujen talviruokinta pitäisi aloittaa, kun maa
jäätyy ja peittyy lumeen, silloin kun ruoan löytäminen luonnosta vaikeutuu. Sinitiaisten ja mustarastaiden tuleminen pihapiiriin on merkki siitä, että
ruoka luonnossa alkaa vähentyä. Talviruokintaa
pitäisi jatkaa yhtäjatkoisesti kunnes keväällä maa
on paljas ja sula. Älä ruoki kesällä! Jos linnuilla on
helppoa siemenruokaa kesälläkin saattaa se heikentää poikasten selviytymistä ja kasvua talven tullen.
Mekin olemme ruokinneet pihapiirissämme lintuja talipalloilla koko talven. Se on linnuista huolehtimisen lisäksi kivaakin katsella pikkulintuja
syömässä!

Siru Kotipalo
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja 2013:
Juha-Pekka Ripatti

juha-pekka(ät)jpripatti.net		

Kaivoskuja 5 A 2

0400 463 941

Johtokunta 2013:
Lasse Gustafsson

lasse.gustafsson(ät)kolumbus.fi		

Kaivoskuja 12		

0400 458 167

Kai Haapamäki		

kai.haapamaki(ät)saunalahti.fi		

Kalliotie 17 A		

(09) 854 3384

Urpo Kotipalo		

urpo.kotipalo1(ät)saunalahti.fi		

Peltotie 2		

040 503 6067

Heikki Kulusjärvi

heikki.kulusjarvi(ät)solibri.com		

Vahveropolku 7

Anneli Liimatainen

anneli.liimatainen(ät)kolumbus.fi		

Kaivoskuja 4-6 B

050 549 5023

Silve Sahlan		

silve.sahlan(ät)kolumbus.fi		

Tammipäänpolku 5 A

050 344 5927

Kimmo Sierimo		

kimmo.sierimo(ät)luukku.com 		

Jupperinmetsä 16

050 412 6335

Juha Vepsäläinen

juha.vepsalainen(ät)vepsalainen.com

Peltotie 7 B 1		

0500 451 902

Anne Vesala		

anneli.vesala(ät)gmail.com		

Tammipääntie 16

050 338 4947

Taloudenhoitaja:
Tapani Vuopala		

tapani.vuopala(ät)deloitte.fi					

040 532 2114

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

Espanjankerho Jupperissa
Olemme aloittamassa Espanjasta ja espanjan kielestä kiinnostuneille kielikerhoa, joka pidetään tiistaisin klo
17:30. Kerhossa olisi tarkoitus harrastaa/puhua (tai yrittää puhua) espanjaa, katsoa mahdollisesti jotain espanjalaisia elokuvia , Serranon perhettä tai Francon aikaan-sarjoja.
Kerho ei vaadi varsinaista espanjan kielen osaamista, ja tapaamiset tulevat olemaan hyvin vapaamuotoisia.
Kerho on myös maksuton, lukuunottamatta vapaaehtoista kahvimaksua. Jos jotain erikoisempia tarjoomuksia
haluatte, niin niistä voidaan aina keskustella, vaimoni osaa tehdä esim erinomaisia churroja.
Jos kiinnostuit, innostuit tai haluat muuten vain tavata espanjasta kiinnostuneita Jupperilaisia, niin tule ihmeessä mukaan tiistaina klo 17:30 Peltotie 2:een (Vanha kyläkauppa Tammipääntien ja Jupperinaukion kulmassa, 24:n päättärillä, sisäänkäynti Peltotien puolelta). Lisätietoja seija(ät)kotipalo.fi tai 040-5045 934.
Terveisin Urpo ja Seija Kotipalo, Peltotie 2, 02730 ESPOO

Aika monella meistä on tiskikone ja käsitiskiainetta kuluu vain jokusiin erikseen käsin pestäviin astioihin tai esipesuihin. Onko tiskinpesuainepullosi suu kuivuneessa pesuainetahmassa? Tuleeko pullosta tuota
vahvaa pesuainetta vähän liikaa yhden astian pesuun? Ensi kerralla kun
lasinpesu- tms suihkepullo tyhjenee täytä siihen puolet tiskiainetta ja
puolet vettä. Sitten vain suihkuttelemaan tiskejä. Ei kuivahda enää pesuaineen jämät pullon suuhun ja myös aineen annostelu on helppoa.
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Kuva: Seija Kotipalo

Tiskinpesuaineniksi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot jatkavat
yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tammipääntie 33.

Huhtikuu
su
ti
ke
to
ke
to

14.4.
16.4.
17.4.
18.4.
24.4.
25.4.

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

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena
torstaina klo 13-15.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 19.

Toukokuu
ke
ke
ti
ke
ke
to
ke
ke

1.5.
8.5.
14.5.
15.5.
15.5.
16.5.
22.5.
29.5.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. 045 848 0895

Sukututkimuskerho
Tapahtumatoimikunta
Johtokunnan kokous
Sukututkimuskerho
Siivoustalkoot (s.14)
Seniorikerho
Tapahtumatoimikunta
Sukututkimuskerho

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.

Kesäkuu
to
su
ti
ti

6.6.
9.6.
11.6.
18.6.

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Kesäkonsertti (s.14)
Retki kotieläinpihaan (s.14)
Johtokunnan kokous
T &P

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Heinäkuu
ti

30.7.

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla.
Kevään viimeinen kerta on 2.5.2013.

teija.kuusijarvi(ät)lemminkainen.fi
puh. 040 773 5880

T &P

Elokuu
ti
pe
su

13.8.
16.8.
25.8.

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdistyksen kanssa. Kevään viimeinen kerta on
30.4.2013. Ulkokengillä ei saa mennä pukuhuoneisiin ja sisätiloissa on oltava vaaleapohjaiset
sisäpelikengät.

Johtokunnan kokous
Kesäretki Tarttoon
JOY 3/13 ilmestyy

teuvo.tikkanen(ät)elisanet.fi
puh. 050 559 2209

www.jupperi.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

www.jupperi.fi

