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Kannen kuva:
”Varokaa vanhaa kuusta”
Silve Sahlan

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Vuosi 2014 alkoi varsin lämpimissä ja sateisissa sääoloissa.  Puolen kuun vaihteessa saapuivat pakkaset ja talven pakkasennätys - 40,7 astetta koettiin Utsjoella.  Fingrid Oyj tiedotti, että aamulla sähkönkulutuksen tuntikeskiteho oli 14 100 megawattia ja kotimainen sähköntuotanto oli 12 272 megawattia.
Tuontienergiaa jouduttiin ostamaan Venäjältä, Virosta ja Ruotsista. Minä vähensin omalta osaltani
tämän tuontienergian ostotarvetta lämmittämällä varaavaa tulisijaa polttopuilla.
Euroopan unioni on asettanut Suomelle tavoitteen, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta tulee olla 38 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2013 uusiutuvien energialähteiden osuus nousi jo noin 35 prosenttiin.
Puuenergian osuus uusiutuvista energialähteistä on noin 80 prosenttia, ja jatkossa valtaosa lisäyksestä
tulee edelleen puubiomassoista.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ollut huolissaan puun pienpolton (takat, uunit, kaminat,
kiukaat jne.) lisääntymisen aiheuttamista terveyshaitoista. Pitkäaikaisselvityksen mukaan jopa 400
suomalaista kuolee vuosittain ennenaikaisesti sairauksiin, jotka aiheutuvat puun pienpoltosta. Koko
maan pienhiukkaspäästöistä peräti 40 prosenttia tulee puunpoltosta, mikä on enemmän kuin energialaitosten ja tieliikenteen päästöt yhteensä.
Helsingin Sanomat uutisoi 21.1.2014, että puun pienpolton hiukkaspäästöjä rajoittava laki olisi tulossa
2020-luvulla. Nuohousalan Keskusliitto kouluttaa jo nyt nuohoojia mittaamaan savukaasujen lämpötilat, häkäpitoisuuden ja hiukkaspäästöt. Syksystä 2014 nuohoojat tarjoavat savukaasujen mittausta
kiinteistöjen omistajille hintaan 150 – 180 euroa.  Teollisten valmistajien mukaan Suomessa on 2,8
miljoonaa tulisijaa, joista 10 – 20 prosenttia on vähäpäästöisiä.
Pelkästään tulisijojen savukaasujen mittaaminen maksaa yli 420 miljoonaa euroa.  Entäpä jos tulisijan
hiukkaspäästöt eivät alita lainsäädännössä määritettyä rajaa? Kielletäänkö kyseisen tulisijan käyttö,
vai pitääkö se purkaa, jotta omistaja ei ”vahingossakaan” laita sinne tulta, ja saastuta lähiympäristöä
pienhiukkasilla? Nyt kannattaisi varmaan ostaa niiden uuni-, takka- ja kaminavalmistajien osakkeita,
joiden tuotekehittelyssä ja tuotannossa ovat vähäpäästöiset tulisijat.  Useimmissahan omakotitaloissa
lienee suositusten mukaisesti tulisija vara- tai lisälämmönlähteenä.
Vuonna 2012 Suomessa kuoli 51 710 henkilöä. Ihmisiä kuolee monista eri syistä. Esimerkiksi tapaturmaisten kuolemien yleisin syy on kaatuminen tai putoaminen. Näissä tapaturmissa kuolee noin 1 200
henkilöä vuosittain, kolminkertainen määrä pienhiukkasten aiheuttamaan noin 400 ennenaikaiseen
kuolemaan. Kaatumis- ja putoamisonnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ei tietääkseni kuitenkaan käytetä miljoonia euroja.
Juice Leskinen sanoitti vuonna 1980 laulun ”Ei elämästä selviä hengissä”. Milloin meidän virkamiehistömme ymmärtää ja hyväksyy tämän totuuden? Vaikka meitä kuinka holhottaisiin, me kuolemme
joka tapauksessa.

--

Uusi Johtokunnan jäsen esittäytyy
Ilkka Homanen
Olen tämän vuoden alussa aloittanut, uusi johtokunnan jäsen. Lähdin toimintaan mukaan Juha Vepsäläisen myötävaikutuksella ja ensi
kokemukseni ovat olleet erittäin
positiiviset. Tässä tehtävässä pääsee aidosti ja konkreettisesti vaikuttamaan Jupperin alueen asioihin
ja kehittymiseen yhä mukavammaksi asuinalueeksi. Johtokunnan
jäsenyyden lisäksi olen mukana
myös tapahtuma- ja rantatoimikunnassa.
Perheemme muutti alun perin
Jupperiin marraskuussa 2006, kun
saimme ison rakennusprojektimme
muuttovalmiiksi. Projekti tosin
jatkui sen jälkeen vielä 5 vuotta,
tullen viimein valmiiksi vuonna
2011. Olemme siis asuneet alueella
nyt 7 vuotta ja viihtyneet todella
hyvin. Täällä on luonto lähellä ja
ulkoiluun ja urheiluun erinomaiset
mahdollisuudet. Toisaalta yhteydet
joka suuntaan pääkaupunkiseudulla ovat mainiot. Alue on myös
todella rauhallinen ja turvallinen

sekä alueella asuvat perheet erittäin
mukavia. Alueen koulut ovat myös
korkeatasoiset ja lähellä. Tämän
tilanteen toivoisin myös säilyvän
jatkossa ja uskon voivani johtokunnan jäsenenä tähän vaikuttaa.
Perheeseemme kuuluu itseni
lisäksi vaimoni Sari, lapsemme
Vivianne ja Jan-Viljam sekä
koiramme Chili ja Coco. Parhaiten
meidät tunnistaakin juuri koiristamme, jotka ulkoilevat päivittäin
Jupperin alueella. Ydinperheemme
lisäksi perheeseemme kuuluu kaksi
aikuista lasta, Elli ja Aleksi, jotka
asuvat omillaan pääkaupunkiseudulla. Arkeemme kuuluu työn ja
koulun lisäksi paljon urheiluharrastuksia. Näistä tärkeimmät ovat
koripallo, ratsastus, lenkkeily, golf,
hiihto ja laskettelu. Näihin kaikkiin tarjoaa Jupperi ja Espoo hyviä
mahdollisuuksia.
Työurani koostuu monipuolisista
liiketoiminnan johtotehtävistä. Tällä hetkellä työskentelen yritysten
kansainvälistämistehtävissä Finpro

ry:ssä. Toivonkin voivani käyttää
laajaa kontaktiverkostoani ja kokemustani myös johtokuntatyössäni.
Toivon myös, että Jupperilaiset tekisivät aloitteita suuntaani asioista,
joita voin omalta osaltani edistää ja
kehittää. Olkaa siis aktiivisesti yhteydessä minuun.

Ilkka Homanen

Naapurinurkka
Laaksolahden kirjaston ystävät ry
Lukupiiri:
Maanantai 10.2.2014 klo 18.30 Joonas Konstig - Totuus naisista
Maanantai 17.3.2014 klo 18.30 J. K. Rowling - Harry Potter ja viisasten kivi
Maanantai 28.4.2014 klo 18.30 Mikko Rimminen - Nenäpäivä
Kirjailijailta:
Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 Meri Kuusisto
Jupperista kotoisin oleva Meri Kuusisto vierailee kirjailijaillassa. Hänen esikoisromaaninsa ”Amerikkalainen” on juuri ilmestynyt Otavan kustantamana.

Meri Kuusisto

Kevätkokous:
Keskiviikko 26.3.2014 kirjailijaillan jälkeen klo 19.15 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

--

Jupperinrannasta valtuustoon

- Äänimäärä yllätti positiivisesti, toteaa parhaillaan
asepalvelustaan suorittava
nuori mies.
Armeijan jälkeen Vuornos lähtee Helsingin yliopistoon
opiskelemaan
kansantaloustiedettä.
- Olen asunut Jupperissa yhdeksänvuotiaasta, sitä aiemmin asuimme eri puolilla Espoota.
Kotikulmia kuvaa myös haastattelupaikka. Toimittaja pyysi valitsemaan Jupperista jonkin paikan
joka tuntuu omimmalta, ja Henrik
valitsi surffirannan.
- Täällä tulee vietettyä paljon aikaa, eritoten kesällä.
Tie mukaan politiikkaan oli
Vuornoksella pitkä prosessi. Kauniasten lukiossa opiskellessaan
hän toimi lukion oppilaskunnassa,
lähti mukaan Espoon nuorisovaltuustoon ja myös lukiolaisten liiton
luottamustehtäviin.
- Nuorisovaltuustokauden lähestyessä loppuaan pohdin jonkin aikaa haluanko mukaan myös varsinaiseen puoluepolitiikkaan. Mietin
vaihtoehtoja, ja hakeuduin kokoomukseen.

Kuva: Tony Hagerlund

Jupperilainen Henrik Vuornos valittiin
Espoon valtuustoon
runsas vuosi sitten
pidetyissä kunnallisvaaleissa. Hän keräsi ääniä 466, joista
pelkästään Jupperin
vaalipiiristä 77. 20vuotias Vuornos on
Espoon nuorin valtuutettu.

Nuorten ääni kuuluviin
Vuornos toimii valtuutetun roolin lisäksi kahdessa keskeisessä
luottamustehtävässä. Hän on sekä
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan, että nuorten elinvoimaisuus -ohjelmaryhmän jäsen.
Lautakunta päättää suomenkielistä päivähoitoa, perus- ja lukioopetusta sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivähoitoa koskevista asioista.
- Opetuspuolella yllättivät tiloihin liittyvät ongelmat - väliaikaisia
opetustiloja on käsitelty likimain
joka kokouksessa. Myös yhteydenottoja tulee runsaasti, toteaa Vuornos.
Ohjelmaryhmä on uudenlainen
kokeilu jossa yritetään saada selkeämmin poliittiseen ohjaukseen
eri toimialat yhdistäviä asioita, kuten nyt vaikka nuorten palveluita ja
hyvinvointia. Ideana on konkreettisen päätösten sijaan pikemminkin

--

ideoida ja koordinoida.
Ohjelmaryhmä on epäsuorempi
vaikutuspaikka. Siinä huomaa, että
voi vaikuttaa myös toista kautta.
Toisaalta asia on niin uusi, että vaikutusmahdollisuudet alkavat vasta
hahmottumaan.

Vielä kolme vuotta
jäljellä
Vuornos toteaa, että hän taitaa
olla aika perinteinen yleispoliitikko, joka pyrkii jakamaan huomionsa kaikkien vastaan tulevien
asioiden kesken. Mitään yksittäistä
asiaa hän ei nimeä johon erityisesti
pyrkisi kuluvan vaalikauden aikana
vaikuttamaan.
- Nuorten asiaa tosin pidän esillä
aina tilaisuuden tullen, sillä se helposti unohtuu. Sen on huomannut,
että on tärkeää, että avaa suunsa.

Tony Hagerlund

Ryijyjä kodin kaunistuksena
Jupperilainen Maija Karppinen harrastaa ryijyjen
neulomista. Hän on tehnyt
kaiken kaikkiaan yhdeksän
ryijyä ja kaksi on työn alla.
Tyttärelle hän on antanut
kaksi ryijyä ja loput koristavat hänen kotinsa seiniä.
Maijan ajatuksena on käden taidon säilyttäminen ja
jonkin kauniin jättäminen
jälkipolville.

Kuvat:Anneli Liimatainen

Maija pitää käsillä tekemisestä.
Hän on pienestä pitäen ihaillut taiteilijoiden tekemiä ryijyjä. Ensimmäiseen ryijyynsä hän kävi ostamassa Neoviukselta langat, joiden
mukana oli valmis mallikartta. Siitä
kaikki alkoi.
Taidon kartuttua Maija alkoi
suunnitella ryijyjä itse.  Ryijyjä on
syntynyt lankakeristä, jotka ovat
jääneet jäljelle. Lankakerät ovat

kallisarvoisia, niistä on tehtävä jotain kallisarvoista, Maija pohtii.
Värimaailma merkitsee Maijalle
paljon. Hän nauttii väreistä, joista
ryijyjen suunnittelukin on lähtenyt
liikkeelle. Haaveena on alkaa suunnitella ryijyjä tietokoneen avulla.
Idea on niin pitkällä, että tuttava
on tekemässä tietokoneelle runkoa,
jonka avulla suunnitelmia voi alkaa
toteuttaa.
Kotona olevista yhdeksästä ryijystä kolme on omasta päästä, loput
ovat taiteilijoiden malleja. Ryijyt
ovat eri suuruisia, tavallisin koko
on 1,5 m x 1 m. Maijan ryijyjen nimet ovat kuvaavia: Jääpuikot, Piipari, Kolmas pyörä ja niin edelleen.
Värit määräävät tahdin. Ryijyt on

--

Maijan kotona sijoitettu tarkasti
sopivalle paikalle: takan vieressä
olevassa ryijyssä on tulen lieskoja
muistuttavat värit ja kuviot, makuuhuoneessa rauhoittava vihreä,
eteisessä ympäristön väriin sopiva
vaalea ryijy.
Ryijyt ovat Maijalle yhden tien
pää. Elämän käännekohdissa, sekä
surussa että ilossa, hän alkaa tehdä
ryijyä. Se rauhoittaa ja antaa mielihyvää. Tätä työtä tehdään antaumuksella ja silloin kun siltä tuntuu.
Tekeminen vaatii tarkkuutta ja ennen kaikkea kärsivällisyyttä. Yhden
ison ryijyn neulominen voi kestää
puoli vuotta tai kauemminkin, Maija kertoo.

Anneli Liimatainen

--

--

--

Turveradantie, uusi yhteys
Tapiolan urheilupuistoon
Kehä I:n ruuhkia välttäen
voidaan kohta ajella katsomaan lätkämatsia areenaan,
mikä lieneekään sen Tapiolan urheilupuistossa olevan
nimi silloin, kun katu valmistuu. Helsinkiin päin voi
myös kurvata Leppävaaran
alueelta Turunväylälle.
Espoon kaupunki rakentaa uuden pääkatuyhteyden välille Koivu-Mankkaantie - Friisinmäentie.
Turveradantie on uusi merkittävä
katuyhteys, joka yhdistää Leppävaaran, Mankkaan ja Tapiolan
alueita. Välillä Koivu-Mankkaantie
- Vanhan-Mankkaantie -kadun nimi
on Mankkaanlaaksontie.
Turveradantie yhdistetään Turunväylään uudella eritasoliittymällä,
Turvesolmulla, joka sijaitsee Turunväylällä Nihtisillan ja Kehä I:n
välissä. Turvesolmu on tyypiltään
suuntaisliittymä itään eli Helsingin

suuntaan. Uusi pääkatuyhteys ylittää Turunväylän risteyssillalla. Turunväylältä lännestä päin Turveradantielle pääsee Sinimäentien tai
Friisinmäentien kautta.
Turveradantie parantaa merkittävästi Espoon sisäisiä ajoneuvo-,
joukko- ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Lisäksi alueen yhteydet
pääkaupunkiseudun päätieverkostoon paranevat.
Alueen ulkoilureitistö täydentyy,
kun Sinimäentieltä rakennetaan uusi
ulkoilureitti Friisinmäentien nykyiseen alikulkukäytävään. Ulkoilureitti ylittää Turunväylän omalla
sillallaan, joka kulkee risteyssillan
länsipuolella. Talvikaudella reitti
toimii Tapiolan ja Leppävaaran
alueita yhdistävänä hiihtolatuyhteytenä.
Uuden kadun ja liittymän rakentaminen mahdollistavat ympäröivän maankäytön kehittämisen
Turvesuon alueella. Kaupunkikuva
tulee muuttumaan merkittävästi,
kun rakentamattomasta alueesta tu-
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lee kaupunkimaisempi.
Hankkeen yhteydessä alueen meluntorjuntaa parannetaan jatkamalla Turunväylän meluesteitä. Myös
Turveradantien ja Mankkaanlaaksontien varrelle rakennetaan meluntorjuntaa. Tavoitteena on minimoida hankkeen meluvaikutukset
ympäristölle sekä parantaa nykyistä
melutorjuntaa. Toteutettavan melunsuojauksen ansiosta asutukselle
kohdistuvat meluhaitat pienenevät
tai pysyvät nykyisellä tasolla.
Turveradantien ja Turvesolmun
rakentaminen aloitetaan loppuvuonna 2013. Hanke valmistuu
syksyllä 2015. Hankkeen kustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa. Kadun eteläosan suunnittelusta
on vastannut Ramboll Finland Oy
ja pohjoisosan suunnittelusta Sito
Oy.

www.espoo.fi >
asuminen ja ympäristö >
kadut ja puistot >
katuhankkeet
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Kokemuksia maalämpöpumpusta
Yhdistyksemme
toimesta
perustettiin viitisen vuotta sitten energiatoimikunta
selvittämään eri energiamuotojen soveltuvuutta alueemme vanhenevien pientalojen lämmitysmuotojen
uudistamiseen tulevaisuutta
ajatellen. Teimme vertailuja erilaisista järjestelmistä
sekä esittelimme energiaillassa saneerauksiin soveltuvia uusia lämmitysmuotoja.
Haapamäet heittivät
öljykattilan ulos ja ottivat
maalämmön tilalle
Asun 1977 rakennetussa noin
300 m2 paritalossa ja talomme
lämmitysjärjestelmä toimi sen rakennusajan tavan mukaisesti öljyllä. Kiertoveden lämpötilasäätö toimi käsisäädöllä kolmitieventtiilillä
sekä termostaattisin patteriventtiilein. Öljyä lämmitykseen kului kohtalaisesti noin 4000 litraa vuodessa
kattilan hyvän hyötysuhteen ansiosta. Lisälämpöä saatiin puulämmitteisistä kiukaista. Laitteisto toimi moitteettomasti, kun itse huolsi
ja puhdisti. Käyttöaikana uusin öljypolttimen esilämmitteiseksi sekä
lisäsin savupiippuun teräsputken.
Vaikka lämpökattila toimi hyvin yli
30 vuotta, niin siitä huolimatta arvelin, että sen heikoin osa eli käyttövesikierukka alkaa olla lopuillaan
ja tästä syystä on lämmitysjärjestelmän uusimisen aika.
Vaihtoehtoja tutkiessani öljykattilan uusiminen laitteineen olisi
ollut halvin ja helpoin tie. Maalämpöpumpun hankkiminen ja
energiakaivon poraaminen olivat
selvästi öljykattilaa suurempi investointi. Maalämpöpumpun luon-

nosta ammentama energia, järjestelmän ympäristöystävällisyys
sekä yksinkertaisesti edullisin hinta
energiayksikköä kohti ratkaisivat
hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi
päätökseen vaikutti valtiolta saatava energia-avustus.
Keväällä 2011 pyysin muutamalta laitetoimittajalta tarjoukset
suunnittelusta, lämpökaivosta ja
laitteistosta asennuksineen. Olin
tutustunut muun muassa messuilla
laitteiston toimintaan, joten tietoa
oli itsellänikin ja niinpä vertaillessani tarjouksia havaitsin, että urakoitsijoilla oli eroja laitteiston mitoituksessa ja sitä kautta hinnassa.
Laskelmat olivat pääosin ylimitoitettuja ja perustuivat teoreettisiin
pinta-aloihin energiatarpeesta, eikä
talon energian eli öljyn vuosikulutukseen. Vähän samaan tapaan
kuin valtion uusi ohje energiakulutustodistuksen laskemisesta. Mitoitukseen antaa joustovaraa lämpövaraajan koko ja lisälämmittimet.
Toisaalta täällä Espoossa harvoin
tarvitaan huipputehoja kovien ja
pitkien pakkasten takia ja mittarin
laskiessa alle -30 asteen, on syytä
tasata kulutusta vähentämällä kuuman veden käyttöä sillä lisäenergia
tuotetaan sähköllä. Meillä päädyttiin 11 kW tehoiseen lämpöpumppuun ja 200 jm syvään lämpökaivoon. Kahden talven kokemuksella
lämpöä on riittänyt hyvin.
Vertailukelpoisten suunnitelmien tuloksena oli, ettei tarjouksissa
ollut kovinkaan suurta eroa hinnaltaan, vaan lähinnä laitteissa ja
toimituksissa. Siksi päädyin tutun
naapurini tarjoamaan Senera Oy:n
kauppaamaan IVT:n valmistamaan
lämpöpumppuun sekä erilliseen
300 litran käyttövesivaraajaan ja
120 litran lämmityksen puskurivaraajaan. Kaivutyöt, öljysäiliöitten
purkamisen sekä muut rakennus-
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työt tein itse. Vanhasta 1,5 m3 öljysäilöstä on tarkoitus asentaa harmaavesikaivo kesämökille.

Maalämpöpumppu alkaa
lämmittää taloamme
Esityönä olin aiemmin selvittänyt maalämpökaivon sijaintipaikalta kallion syvyyden sekä hakenut
kaupungilta sijoitusluvat. Ohjeet
luvan hakemiseen netissä: www.espoo.fi >asuminen ja ympäristö >rakentamisen luvat >toimenpidelupa
>lämpökaivon poraus.
Lämpökaivoporaus tehtiin heinäkuussa ja kesti vajaat pari päivää. Aikaa lisäsi kalloperän kovuus
ja porakruunun hajoaminen. Liekö
tähän syynä kalliossa oleva rautamalmi, sillä porakaivo sijaitsee
vajaan 100 metrin etäisyydellä vanhan rautakaivoksen kuilusta. Lämpöpumppu ja varaajat asennettiin
elokuussa tekniseen tilaan öljykattilan tilalle. Tarkalla suunnittelulla
kaikki laitteet saatiin mahtumaan
tähän tilaan.
Työt aloitettiin öljykattilan purkamisella, lämpöpumpun asentamisella, energiakaivon nestekiertoon
ja toisaalta patteriverkkoon sekä
lämpimän käyttöveden kierron liitoksilla. Tähän kului sähkötöineen
aikaa kaksi asennuspäivää.
Lämpöpumpun käyttöönotto tapahtui juhlavasti toimittaja Hannele Muilun YLE:n tv-uutisista ollessa paikalla haastattelemassa sekä
kuvaamassa tapahtumaa.

Maalämpöpumpun
toiminta ja
käyttökokemukset
Lämmitysjärjestelmää ohjataan
ulkoilma-anturin avulla ja huoneiden lämpötiloja vanhaan tapaan
termostaattisin patteriventtiilein.
Alakerran pesuhuoneen käyttöve-

den kierossa olevaa lattialämmitystä olen viime kesäaikana rajoittanut
pitämällä kiertovesipumppua toiminnassa kellolla noin tunnin ajan
vuorokaudessa. Tällä estetään kiertopumpun tiivisteen kuivuminen,
samaan tapaan toimii myös lämmityksen kiertovesipumppu.
Laitteisto on nyt ollut käytössä
28 kuukautta ja toiminut tehdasasetuksilla moitteetta. Kolme kertaa
olen puhdistanut hiukkassuodattimen lämpökaivon vesikierrosta. Lisäksi olen lämpöeristänyt kupariset
lämmitysputket laitteiden välillä.
Laitteen energiamittausten mukaan kompressori on tuottanut
lämpökaivosta 75 360 kWh energiaa ja lisäenergiaa sähköllä 5 611
kWh, josta lämmitykseen 37 890

kWh ja käyttöveteen 37 470 kWh.
Mittauksista selvää, että käyttövesi
sekä siihen liitetty kylpyhuoneiden
lattialämmitys vievät noin puolet kiinteistön energian tarpeesta.
Tästä voimme päätellä, että uusien energiamääräysten mukaisesti
rakennetun alle 150 m2 talon lämmittämiseen ei tarvita kovin kallista järjestelmää vaan sähköpatterit
ja varaava uuni riittää. Lämpimän
käyttöveden tuottamisen on erilaisia mahdollisuuksia, muun muassa
aurinkosähkö.
Kahden perheen paritalon koko
viime- ja toissavuoden lämmön
kulutus sähkön osalta vuonna 2012
oli 13 700 kWh ja vuonna 2013
säätöjen sekä lämpimän vuoden
jälkeen noin 10 700 kWh vuodessa.

Laskelmat näyttävät siltä, että käyttöönottoaikana käytetystä energiasta 65 % tuotetaan lämpökaivosta
ja 35 % sähköllä. Mittasin ja laskin
tammikuussa pakkasen ollessa noin
-14 ºC, että vuorokausikustannus
maalämmöllä noin 9 € ja vastaavasti öljyllä olisi ollut noin 23 €.
Laskelmieni mukaan maalämmön
energian vuosikustannukset olivat
1300 € ja vastaavasti öljyä käytettäessä noin 4500 €. Tulosta voi pitää varsin hyvänä. Meidän tapauksessamme takaisinmaksuaika tulee
olemaan alle neljä vuotta. Laskelma
perustuu kalleimpien laitteiden, kuten lämpökaivo, lisäkustannuksiin
laitteistoa uusittaessa.

Kai Haapamäki

Varokaa
vanhaa
kuusta
Seija-myrsky järjesti ensi
talven polttopuut katkaisemalla valtavan kuusen.

Kuva: Silve Sahlan

Tuuhealatvainen
jättiläinen,
jonka kannon halkaisija on 65
cm, kasvoi Pitkäjärvenrantatien
yläpuolella. Kaatumissuunta oli
onneksi sopiva, ei vaurioittanut
rakennuksia eikä katkonut sähköjohtoja. Huolimatta rehevästä ulkonäöstä osoittautui, että vanhus
oli laho. Nyt suhtautuminen suuriin kuusiin on muuttunut vähän
arvelevaksi. Niitä silmäillessä mittailee mielessään, että mihinkähän
tuokin kaatuessaan osuu. Pitänee
harkita klapitalkoita vähän tiiviimpään tahtiin.

Silve Sahlan
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Päiväkoti – Daghemmet
Laaksonpesä toiminut jo 50 vuotta

Juhlan kunniaksi kävimme haastattelemassa päiväkodin johtajaa
Tiina Järveliniä. Tällä hetkellä
Laaksonpesässä on yhteensä 48
suomen- ja ruotsinkielistä 2-6 -vuotiasta lasta kokopäivähoidossa. Päiväkoti Laaksonpesällä on takanaan
pitkä historia.

Leikkikoulusta
kokopäivähoitoon
Vuonna 1963 heräsi monien
lapsiperheiden asuttamassa Lähderannassa ajatus kaksikielisen
leikkikoulun perustamisesta. Asia
eteni nopeasti, kun joukko aktiivisia rouvia perusti Lähderannan
Leikkikoulun kannatusyhdistys ry.
– Understödsföreningen för Källstrands Lekskola rf:n, joka sai ensimmäiseksi toimitilakseen vanhan
Laaksolahden kartanon päärakennuksen. Leikkikoulussa oli tuolloin
33 kolme - kuusivuotiasta lasta ja

Kuva: Anneli Liimatainen

Laaksolahdentie
78:ssa,
M-kauppaa
vastapäätä,
entisen kaupan tiloissa sijaitsee Espoon vanhin yksityinen päiväkoti Päiväkoti
– Daghemmet Laaksonpesä.
Päiväkoti täytti viime vuoden syyskuussa 50 vuotta.
se toimi aluksi yhdessä vuorossa
aamupäivisin klo 9-12. Ison talon
lämmittäminen osoittautui kuitenkin hankalaksi, joten Leikkikoulu
muutti leikkipuiston vieressä olevan kerrostalon alakertaan. Syksyllä 1993 Leikkikoulu aloitti jälleen
uusissa tiloissa, tällä kertaa Lähderannan koulun entisessä parakkirakennuksessa. Leikkikoulun toiminta oli tällöin laajentunut kahteen
ryhmään, mutta toiminta oli edelleen osapäiväistä, joskin leikkikouluaikaa oli hieman pidennetty.
Aikaa myöten kokopäiväisen
hoidon tarve tuli entistä suuremmaksi. Kun päiväkoti vuonna 1999
siirtyi nykyisiin Laaksolahdessa
sijaitseviin tiloihin, oli päivähoitoa
tarvitsevien lasten joukossa myös
kokopäiväisiä. Tällä hetkellä kaikki
lapset ovat kokopäivähoidossa.

Päiväkodin henkilökunta
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Laaksonpesä – yksityinen
”kielisuihku” –päiväkoti
Laaksonpesä on vanhempain
yhdistyksen ylläpitämä yksityinen
”kielisuihku” -päiväkoti. Johtajana
toimii Tiina Järvelin ja henkilökuntaan kuuluu neljä lastentarhanopettajaa, neljä lastenhoitajaa, yksi
päiväkotiapulainen sekä keittäjä.
Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut kiitettävän pieni. Päiväkodin
päätoimintakieli on suomi. Henkilökunnan kahdeksasta kasvatusvastuussa olevasta hoitajasta kahdella
on äidinkielenään ruotsi, samoin
kuin päiväkotiapulaisella. He puhuvat lapsille jonkin verran ruotsia,
joten suomenkieliset lapset tutustuvat ruotsin kieleen, oppivat hieman
arkikieltä ja ruotsinkielisiä lauluja
ja loruja. Ruotsinkieliset lapset taas
oppivat vastavuoroisesti suomea.
Tiina Järvelin toteaakin, että molempiin kotimaisiin kieliin tutustuminen varhaisessa vaiheessa auttaa
myöhemmin näiden kielten opiskelua koulussa.
Laaksonpesällä on nykyisellään
yhteensä 48 kokopäiväpaikkaa
suomen- ja ruotsinkielisille 2-6 vuotiaille lapsille. Ryhmiä on neljä:
2-3-vuotiaat Lilliputit, 3-4-vuotiaat
Peukaloiset, 5-vuotiaat Menninkäiset ja 6-vuotiaat esikoululaiset Haltiat. Lasten ohjelmaan kuuluu musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja ja

esikoulua 6-vuotiaille. Ohjelmassa
painotetaan satuja, loruja ja lauluja
sekä äidinkieltä. Ja tietenkin leikitään. Päiväkodilla on käytössään
likimain 400 neliön tilat, joista löytyy omat sopet erilaisille toimintamuodoille. Esikoulu tekee paljon
yhteistyötä Jupperin koulun kanssa,
jonne suurin osa suomenkielisistä
lapsista siirtyy esikoulun jälkeen.
Ruotsinkieliset lapset siirtyvät valtaosaltaan Karamalmens skolaan.
Tiina Järvelin korostaa, että ulkoilua harrastetaan säällä kuin säällä.
Pienet sateet eivät haittaa iloisia ulkoleikkejä. Mainitsemisen arvoista
on myös se, että päiväkodilla on
oma keittäjä, joka valmistaa ruoan
paikan päällä omassa keittiössä.
Lapset toimivat pääsääntöisesti ikäryhmissä, jolloin työskentely
voidaan järjestää juuri sen ryhmän

tarpeiden mukaan. Päiväkodin arvoihin kuuluu jokaisen lapsen yksilöllisyyden arvostaminen, hänen
rohkaisemisensa ja kannustamisensa sekä opastamisensa toiset huomioon ottavaksi ryhmän jäseneksi.
Päiväkodille tärkeintä on ylläpitää
myönteistä ilmapiiriä, jossa kaikilla, sekä lapsilla ja vanhemmilla
että henkilökunnalla, on hyvä olla.
Kiva ilmapiiri välittyi myös tämän
kirjoittajalle.

50-vuotias päiväkoti
Päiväkoti – Daghemmet Laaksonpesä juhli 50-vuotista toimintaansa marraskuussa 2013. Lapsille
pidettiin päivällä oma naamiaisjuhlansa, jossa oli vieraana PellePositiivi. Heille myös kerrottiin
päiväkodin historiasta. Ja juhlan
kruunasi herkullinen kakku.

Aikuisille järjestettiin iltajuhla,
johon oli kutsuttu nykyisten toimijoiden lisäksi entisiä vanhempia ja
henkilökuntaa. Tiina Järvelin kertoi, että lapsia on Laaksonpesässä
jo kahdessa polvessa: nykyisten
vanhempien joukossa on joitain
henkilöitä, jotka ovat itse olleet
hoidossa tässä samassa päiväkodissa eli entisen Leikkikoulun aikana.
Onnittelemme 50-vuotiasta Päiväkoti – Daghemmet Laaksonpesää
ja toivotamme sille kaikkea hyvää
myös jatkossa!

Anneli Liimatainen

Kirjalliset lähteet:
Päiväkoti – Daghemmet Laaksonpesän 40- vuotishistoriikki
1963-2003
Päiväkoti – Daghemmet Laaksonpesän tiedote
www.laaksonpesa.net

Sciurus vulgaris
Söpöjä pikku otuksia, mutta ulkonäkö
voi pettää! Taasko ne ovat varastelemassa linnunruokaa, ja mitä kaikkea
muuta oravat tekevätkään?
Ne ovat kyllä söpöjä, pitkä tuuhea häntä, tupsukorvat ja pieni sulava ruumis. Oravan väritys
voi vaihdella paljon, on punaisia, ruskeita, mustia ja valkoisia. Kaikilla oravilla maha on valkoinen, vuodenajasta riippumatta, mutta pää taas on
yleensä punertavan harmaat. Suomen oravakannan värityyppejä ovat ruskeahäntäinen orava monien välimuotojen kera, kuusioravan musta häntä ja mäntyoravan punainen häntä. Oravalla on
kesä- ja talviturkki, eli oravat vaihtavat turkkinsa
väritystä kaksi kertaa vuodessa.
Suurimmaksi osaksi oravat syövät pähkinöitä,
tammenterhoja ja kuusen siemeniä, mutta joskus kun kuusenkäpyjä ei löydy ne syövät myös
männynkäpyjä. Syksyllä oravat syövät sieniä ja
kesällä hedelmiä, marjoja, kukkia, vihreitä kasvinosia ja nilaa. Orava on myös peto, eli se syö
muita eläimiä. Oravat syövät siis myös toukkia,
hyönteisiä, linnunmunia ja -poikasia. Kun oravilla on kalkinpuutetta ne järsivät maasta löytämiään luita ja sarvia. ”City-oravat” ovat löytäneet
helpomman tavan hankkia ruokaa, ne käyvät lintulaudoilla ruokailemassa.

Siru Kotipalo Väritä oravat mieleisesi värisiksi.
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Kaivosmiehentien, Kaivosmiehenkujan ja Kaivoskujan kunnallistekniikan rakentaminen alkoi tammikuun alussa (katso  JOY 4/2013
s. 10). Rakentaminen edellyttää
räjäytystöitä ja louhintaa, joten Räjäytyskonsultit Oy teki tarkastukset
rakennuksissa ennen maanrakennustöiden alkamista. Tarkastuksissa merkittiin ylös talojen sisä- ja
ulkopintojen raot, halkeamat ja
murtumat. Räjäytysten vaikutusta
ympäröiviin rakennuksiin seurataan tärinämittareilla. Katurakennustyömaata varten on tehty myös
laaja huoltoalue Kaivosmiehentie
8:n kohdalle.
Katualueen leveys on mitattu ja
merkitty kepeillä. Tonttien reunoilta
on jo osittain kaadettu kasvillisuus,
joka sijaitsi tulevalla katualueella.

Kuva: Juha-Pekka Ripatti

Kaivosmiehentietä louhitaan

Työmaa vaikeuttaa liikennöintiä
kyseisillä kaduilla, joten autoilijoiden toivotaankin ajavan Tammi-

pääntien kautta.

Juha-Pekka Ripatti

Helikopteri pörräsi Pitkäjärven yllä
Tiistaina 14.1. puolenyön
jälkeen, kun olin juuri nukahtamassa, alkoi ulkoa
kuulua voimakasta ääntä,
joka ei tuntunut olevan autosta eikä lentokoneestakaan peräisin.
Uteliaana menin ikkunaan katsomaan, näkyisikö äänilähdettä.
Selvästihän se näkyi, voimakkain
valonheittimin varustettu suuri helikopteri, joka lensi edestakaisin

Pitkäjärven päästä päähän. Lisäksi
näkyi Pitkäjärvenrantatiellä seisovan poliisiauto.
Seuraavana aamuna ryhdyin sitten etsimään netistä lisätietoa.
ti:

Näin kirjoitti asiasta Metro-leh-

Pitkäjärven jäällä Espoossa etsittiin maanantain ja tiistain välisenä
yönä mahdollisesti jäihin pudonnutta ihmistä. Etsintäoperaatio sai
alkunsa, kun hätäkeskukseen tuli
ilmoitus jään rikkoutumisen äänestä ja kovasta huudosta.
Hätiin lähti pelastuslaitoksen yksiköitä Espoosta, Kirkkonummelta
ja Helsingistä. Yksiköiden miehistöissä oli kuusi sukeltajaa ja kaksi
pintapelastajaa. Tehtävään osallistui myös ambulanssi, rajavartiolaitoksen helikopteri sekä kolme poliisipartiota.
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Yhteensä 30 etsijän ryhmä etsi
jälkiä rannoilta ja avantoja jäältä.
Rajavartiolaitoksen helikopterimiehistö tutki koko Pitkäjärven jääalueen ilmasta käsin. Mitään jälkiä ei
kuitenkaan löytynyt, eikä ilmoittajan kuuleman huudon lähdekään
selvinnyt.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
muistuttaa, että jäät ovat edelleen
heikkoja pääkaupunkiseudulla.
Yhteensä 30 etsijän ryhmä etsi
jälkiä rannoilta ja avantoja jäältä.
Rajavartiolaitoksen helikopterimiehistö tutki koko Pitkäjärven jääalueen ilmasta käsin. Mitään jälkiä ei
kuitenkaan löytynyt, eikä ilmoittajan kuuleman huudon lähdekään
selvinnyt.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
muistuttaa, että jäät ovat edelleen
heikkoja pääkaupunkiseudulla.

Silve Sahlan

Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Oma lähikauppamme
M-market Laaksolahti
Juha Matilainen
09-595846
040-557 3850
www.m-herkkukauppa.net
Aukioloajat:
arkisin klo 8 - 21,
lauantaisin klo 8 - 20,
sunnuntaisin klo 10-20
JOY_lehti_141012.ai
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Luotettavaa ja korkeatasoista sisätilojen uudistamistyötä
paikkakunnalla jo yli 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 21.11.2013 klo 19.00 –
19.40 Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16
Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti avasi
kokouksen klo 19.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

palkkio on 520 € (ent. 330 €)/ vuosi ja johtokunnan
jäsenten kokouspalkkiot ovat 10 €/ kokous. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
Hyväksyttiin talousarvio johtokunnan esittämässä
muodossa. Johtokunnalle annettiin valtuudet tarvittaessa poiketa hyväksytystä talousarviosta.
6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2014

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka
Ripatti ja sihteeriksi Silve Sahlan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Ala-Peijari ja Pertti Leinonen, jotka
samalla toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
2. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa

Juha-Pekka Ripatti valittiin yksimielisesti yhdistyksen
puheenjohtajaksi vuodeksi 2014.
7. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
kaudelle 2014 - 2016
Erovuoroiset jäsenet olivat Lasse Gustafsson, Urpo
Kotipalo ja Juha Vepsäläinen. Juha Vepsäläinen
ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä johtokuntaan.
Erovuoroiset jäsenet Lasse Gustafsson ja Urpo Kotipalo valittiin uudelleen. Ilkka Homanen valittiin uutena
jäsenenä kaudelle 2014 - 2016.

Paikalla oli 19 osanottajaa. Heistä 18 oli varsinaisia
äänivaltaisia jäseniä ja yksi perhejäsen
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Kokouskutsu oli yhdistyksen ilmoitustauluilla kaksi
viikkoa ennen kokousta sekä ilmoituksena JOY- lehdessä 4/13 Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen
mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhdistykselle ei lain mukaan tarvitse valita tilintarkastajaa vaan toiminnantarkastaja. Yhdistyksen
toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2014 valittiin Sinikka
Alanen ja varatoiminnantarkastajaksi Anja Tarvas.

4. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden
2014 toimintasuunnitelmaksi

9. Käsitellään muut johtokunnan esittämät
tai sääntöjen 5 §:n tarkoittamat asiat

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti esitteli
johtokunnan esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014. (Julkaistu JOY-lehdessä 4/13) Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin evästyksin:
Johtokunnan toivottiin vaikuttavan Kaivosmiehentien
pään rakentamiseen siten, että vähintään jalankulkuyhteys ns. ”Kaipionmetsään” eli Louhikko- ja Rantamäki- nimisille puistoalueille järjestyisi.

Muita asioita ei ollut.

Yhdistyksen taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli
talousarvioesityksen (liite 4); varsinaisen jäsenen liittymismaksu on 30 € (ent. 20 €), perhejäsenen ja henkilöjäsenen liittymismaksu on 20 € (ent. 10 €), kannatusjäsenmaksu yksityiseltä henkilöltä on 80 €/vuosi,
kannatusjäsenmaksu yhteisöltä on 200 € (ent. 120 €)/
vuosi. Jäsenmaksua ei peritä varsinaisilta jäseniltä,
perhejäseniltä ja henkilöjäseniltä. Puheenjohtajan ja
sihteerin palkkiot ovat 520 €/ vuosi, taloudenhoitajan

Kuva: Silve Sahlan

5. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden
2013 talousarvioksi, määrätään yhdistykselle suoritettavien sääntöjen 4§:ssä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätettään johtokunnan jäsenille ja
tilintarkastajille maksettavista palkkioista
ja korvauksista

Ei ole punaista kuonoa, siis ei olekaan Petteri, vaikka
on Joulupukin seurassa.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja 2014:
Juha-Pekka Ripatti
Johtokunta 2014:
Kai Haapamäki
Ilkka Homanen
Urpo Kotipalo
Heikki Kulusjärvi, vpj
Anneli Liimatainen
Silve Sahlan,siht
Kimmo Sierimo
Anne Vesala

juha-pekka@jpripatti.net

Kaivoskuja 5 A 2

0400 463 941

kai.haapamaki@saunalahti.fi
ilkka.homanen@gmail.com
urpo.kotipalo1@saunalahti.fi
heikki.kulusjarvi@solibri.com
anneli.liimatainen@kolumbus.fi
silve.sahlan@kolumbus.fi
kimmo.sierimo@luukku.com
anneli.vesala@gmail.com

Kalliotie 17 A
Tammipääntie 31 B
Peltotie 2
Vahveropolku 7
Kaivoskuja 4-6 B
Tammipäänpolku 5 A
Jupperinmetsä 16
Tammipääntie 16

(09) 854 3384
044 577 4430
040 503 6067

Taloudenhoitaja:
Tapani Vuopala

tapani.vuopala@dhsaudit.fi

050 549 5023
050 344 5927
050 412 6335
050 338 4947
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

Vuoden 2014 toimikunnat
Taloustoimikunta 2014

(sääntöjen mukaisesti vuoden
2013 johtokunnan valitsema):
kokoonkutsuja Juha-Pekka Ripatti
(2013 ja 2014),
Kai Haapamäki (2013 ja 2014),
Urpo Kotipalo (2013 ja 2014),
Heikki Kulusjärvi (2014 ja 2015),
Juha Vepsäläinen (2014 ja 2015) ja
taloudenhoitaja Tapani Vuopala.

Rantatoimikunta 2014:

kokoonkutsuja Juha-Pekka Ripatti,
Kai Haapamäki,
Ilkka Homanen,
Urpo Kotipalo,
Pekka Puomio,
Markku Rantalainen,
Kimmo Sierimo ja
Juha Vepsäläinen.

Sukututkimuskerho 2014:
yhteyshenkilö Pirjo Mattila

Tapahtumatoimikunta
2014:

kokoonkutsuja Lasse Gustafsson,
Asko Forsberg,
Kiira Forsberg,
Lea Ala-Peijari,
Marjut Aho,
Ilkka Homanen,
Juha Kallanranta,
Ritva Kallanranta,
Pirjo Kolari,
Eija Kyllästinen,
Erkki Kyllästinen,
Tapani Mäkelä,
Tuula Mäkelä,
Kalevi Mönkkönen,
Eeva-Riitta Puomio,
Hannu Salonen,
Saila Salonen,
Kimmo Sierimo,
Sirkka-Liisa Sierimo,
Juha Vepsäläinen,
Anni Vesala,
Erkki Vesala,
Leena Virtanen ja
Martti Virtanen.
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Tiedotus- ja
perinnetoimikunta 2014:
kokoonkutsuja Silve Sahlan,
Lea Ala-Peijari,
Lasse Gustafsson,
Kai Haapamäki,
Maija Karppinen,
Seija Kotipalo,
Anneli Liimatainen,
Eeva-Riitta Puomio,
Juha-Pekka Ripatti,
Kimmo Sierimo ja
Urpo Kotipalo (kotisivut).

Jumppa 2014:

yhteyshenkilöt Teija Kuusijärvi ja
Pirjo Engman

Seniorikerho 2014:

yhteyshenkilö Anja Tarvas

Jupperin Omakotiyhdistys ry

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

Helmikuu
su
ti
ti
ke
to

9.2.
11.2.
11.2.
19.2.
20.2.

JOY 1/14 ilmestyy
Johtokunnan kokous
T&P
Sukututkimuskerho
Seniorikerho

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena
torstaina klo 13-15.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 19.

Maaliskuu
ti
ke
ti
ke
to
ti

4.3.
5.3.
11.3.
19.3.
20.3.
25.3.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. 045 848 0895

T&P
Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
T&P

Tapahtumatoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 19.

Tiedustelut Lasse Gustafsson
puh. 0400 458 167

Tiedotus- ja perinnetoimikunta (T & P) kokoontuu lehden aikataulun ja tarpeen mukaisesti.

Huhtikuu
ke
ti
su
ti
ke
to
to
ke

2.4.
8.4.
13.4.
15.4.
16.4.
17.4.
24.4.
30.4.

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
JOY 2/14 ilmestyy
T&P
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Kevätkokous
Sukututkimuskerho

Jupperin koululla toimivat kerhot:
Jumppa torstaisin klo 20.30-21.30 Jupperin koululla.

teija.kuusijarvi(ät)gmail.com
puh. 040 773 5880

Toukokuu
ti
ke
to
ke

13.5.
14.5.
15.5.
28.5.

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

Johtokunnan kokous
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Sukututkimuskerho

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

Kesäkuu
ti

10.6.

Johtokunnan kokous

www.jupperi.fi
-23-

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

www.jupperi.fi

