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Jupperin	Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Jupperin	Omakotiyhdistys	on	ollut	useita	vuosia	aktiivinen	parempien	tietoliikenneyhteyksi-
en	saamiseksi	Jupperiin.	Kolme	vuotta	ehti	kulua	viimeisimmästä	kirjelmästä	mutta	syksyllä	
2014	alkoi	nopeampien	tietoliikenneyhteyksien	kytkeminen.	Tein	juuri	Soneran	Speed	Testin,	
jonka	mukaan	viive	on	31	ms,	latausnopeus	45	Mbit/s	ja	lähetysnopeus	9	Mbit/s.

Meidän	kodissa	tietoliikennenopeuksien	kymmenkertaistuminen	edellytti	kuitenkin	vanhan	
operaattorisopimuksen	päivittämistä.	Lisäkustannuksia	aiheutti	se,	että	talosta	purettiin	kaikki	
vanhat	puhelinkaapelit,	ja	tilalle	vedettiin	verkkokaapelit.	Tällä	hetkellä	talossa	toimii	langal-
linen	ja	langaton	verkko.		Välilliset	kustannukset	eivät	kuitenkaan	jääneet	tähän.	Molemmat	
poikani	ovat	innokkaita	nettipelaajia,	joten	pelikoneetkin	piti	päivittää.	Yksi	hyvä	puoli	tästä	
kaikesta	on	se,	että	tietoliikenneresurssit	riittävät	nyt	kaikille	perheenjäsenille	myös	saman-
aikaisesti	käyttäen.	Minulle	nykyiset	nopeudet	riittävät	hyvin,	vaikka	valokuitu	ei	tulekaan	
tontin	rajalle.

Toivottavasti	myös	linnaislaiset	ovat	päässeet	nauttimaan	samoista	nopeammista	tietoliiken-
neyhteyksistä.		Olen	ollut	paljon	yhteydessä	Laaksolahden	Huvilayhdistyksen	puheenjohta-
jaan	tietoliikenneyhteyksien	hitaudesta,	mikä	rasittaa	Laaksolahdessa	huomattavasti	useampia	
kotitalouksia	kuin	Jupperissa.	Laaksolahteen	ollaan	tekemässä	erittäin	laajaa	katuverkoston	
ja	vesijohtoverkoston	perusparannusta.	Huvilayhdistys	onkin	esittänyt,	että	tässä	yhteydessä	
katujen	alle	joko	rakennettaisiin	valokuituverkko	tai	ainakin	putkitus	valmiiksi.	He	ovat	jopa	
väläytelleet	mahdollisuutta	osallistua	putkituskustannuksiin,	tai	valokuituverkon	rakentami-
seen.	 	Mielenkiintoista	on	se,	että	yhtään	yhteistä	 tapaamista	huvilayhdistyksen	edustajien	
ja	eri	teleoperaattoreiden	välillä	ei	ole	saatu	aikaiseksi	puolessa	vuodessa.	Huvilayhdistystä	
ei	voi	moittia	halukkuuden	tai	aktiivisuuden	puutteesta.	Luulisi,	että	näinä	aikoina	yritykset	
haluaisivat	myydä	ja	tehdä	kauppaa.

Suomen	Seutuverkot	ry:n	tehtävänä	on	edistää	seutukuntien	tasavertaista	tietoyhteiskuntake-
hitystä.		Yhdistyksen	puheenjohtaja	Jarno	Laitinen	totesi	28.	tammikuuta,	että	monilla	henki-
löillä	tietoliikenneyhteys	ei	riitä	edes	pankkipalveluiden	hoitoon,	puhumattakaan,	että	pääsi-
sivät	nauttimaan	esimerkiksi	netti-TV:sta.		Tietoverkon	kautta	käytettävät	palvelut	kehittyvät	
alinomaa	ja	arjessa	moni	asia	toimii	jo	pelkästään	netissä.	Sähköisenä	täytetään	hakemuksia,	
ilmoittaudutaan	harrastuksiin,	varataan	aika	lääkäriin	ja	keskustellaan	matkojen	päässä	asu-
van	ystävän	kanssa.	Kun	asioiden	on	edettävä,	on	nettiyhteyden	toimittava	katkeamatta.	Va-
lokuituverkko	on	tällöin	luotettava	yhteys.

Toivotan	teille	kaikille	hyvää	alkanutta	vuotta,	joka	on	myös	omakotiyhdistyksen	60.	toimin-
tavuosi.	Juhlavuosi	tullaan	huomioimaan	yhdistyksen	toiminnassa	monin	eri	tavoin.
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Mauri	Alasaari	
in	memoriam

Eläkkeellä ollut sivistystoi-
men apulaiskaupunginjoh-
taja Mauri Alasaari kuoli 
kotonaan Viherlaaksossa 
joulun alla 80 -vuotiaana 
23.12.2014. Hän oli synty-
nyt 9.10.1934 Seinäjoella. 

Ylioppilaaksi	 tultuaan	hän	opis-
keli	 teologiaa	 ja	 vihittiin	 papiksi	
1957.	 Toimittuaan	 muutamia	 vuo-
sia	 erilaisissa	 nuorisopapin	 tehtä-
vissä.	 Toiminta	 	 radikaalina	 kan-
taaottavana	 pappina	 60	 –luvulla	
niin	 liekö	palaute	vaikuttanut,	 että	
hän	luopui	sielunhoitajasta	ja	siirtyi	
ammatinvallinnassaan	opetustehtä-
vien	 puolelle.	 Uranvallinnan	 vaih-
toon	 saattoi	 vaikuttaa	 hänen	 toi-
mintansa	 poliittisena	 vaikuttajana.	
Mauri	 toimi	 ensin	 rehtorina	 Poh-
jois-Espoossa	ja	myöhemmin		vuo-
desta	 1971	 alkaen	 sivistystoimen	
apulaiskaupunginjohtajana	 vuo-
teen1966	 saakka	 jolloin	 jäi	 viras-
taan	 eläkkeelle.	 Tehtävässään	 hän	
kehitti	 tehokkaasti	mm.	kansakou-
lulaitoksen	 siirtymistä	 nykyiseen	
peruskoulujärjestelmään.	 Tämän	
lisäksi	huolta	lisäsi	Espoon	valtaisa	
väestön	kasvu	ja	sen	mukana	tullut	
uusien	koulujen	tarve.

Alasaaret	 muuttivat	 asumaan	
tänne	Jupperiin	70	–luvulla	lähelle	
Vantaan	 maaseudun	 peltoidylliä.	
He	 kunnostivat	 vuosien	 saatossa	
vanhan	 omakotitalon	 perheelleen	
sopivaksi.	

Maurin	 jäädessä	 eläkkeelle	 ja	
vapaa-aikaa	 tullessa	 lisää	 hän	 tuli	
mukaan	 omakotiyhdistyksemme	
toimintaan.	 Mauri	 oli	 mukana	 ke-
hittämässä	 Pitkäjärven	 kunnos-

tukseen	 ja	 ympäristöön	 liittyviä	
toimenpiteitä.	 Tätä	 varten	 perus-
tettiin	 alueen	 yhdistysten	 toimesta	
järvitoimikunta	 vaalimaan	 ympä-
ristön	tilaa.	Maurin	tultua	valituksi	
yhdistyksen	puheenjohtajaksi	 vuo-
siksi	1998	–	2000	 ja	 edelleen	hal-
litukseen	 2001	 –	 2003.	 Hän	 aktii-
visesti	 vaikutti	 ympäristöasioitten	
arvostamiseen	kaupungin	päättäjis-
sä.	 Myöhemmin	 järvitoimikunnan	
tehtävä	laajeni	koko	Espoonjoen	ja	
sen	järvien	tilan	seurantaan.	Ympä-
ristön	kunnostusta	selvittämään	pe-
rustettiin	vuonna	1999	Pro	Espoon-
joki	 ry.	 Jupperin	 Omakotiyhdistys	
oli	 laajasti	 mukana	 toiminnassa	 ja	
tästä	 syystä	Mauri	 toimikin	yhdis-
tyksen	 puheenjohtajana	 kaksi	 en-
simmäistä	 vuotta.	 Pro	 Espoonjoki	
on	 perustamisestaan	 lähtien	 esittä-
nyt	poliitikoille	 sekä	virkamiehille	
jokilaakson	merkitystä	kuntalaisten	
viihtyisyyteen	 liittyvänä	 ympäris-
töasiana	ja	tähän	liittyy	myös	Kirk-
kojärven	palautus	tulvajärvenä.	

Vuosituhannen	 vaihteessa	 tuli	
esille	 Laaksolahden	 seurakunta-
talon	 liittyvän	 kappelin	 rakenta-
minen	 koska	 vanhan	 rakennuksen	
kunnostustyö	 ei	 onnistunut	 koste-
us-	ja	homevaurioiden	takia.	Mauri	

oli	aktiivisesti	mukana	uuden	Laak-
solahti	 talon	 hankesuunnittelussa.	
Hänellä	 oli	 luottamustoimiensa	
johdosta	tietämys	seurakunnan	toi-
mintaan	sekä	entisenä	virkamiehe-
nä	 yhteydet	 kaupungin	 päättäjiin.	
Tätä	tietämystä	tarvittiin	kun	uutta	
taloa	 lähdettiin	 suunnittelemaan	
seurakunnan	 sekä	 tilapuutteessa	
toimivan	 Jupperin	 koulun	 yhteis-
käyttöön.	 Tämä	 oli	 uutta	 kokeilua	
yhdistää	 erilaiset	 toiminnot	 kun	
mukaan	tuli	myös	sosiaalipalvelui-
ta.	Jupperilaisten,	Maurin	ja	koulun	
rehtorin	 Jouni	 Holopaisen	 yhteis-
työllä	ja	aktiivisuudella	hanke	eteni	
ripeästi.	 Laaksolahti	 talo	 vihittiin	
käyttöön	vuonna	2004	ja	toimii	nyt	
kylämme	monitoimitalona.

Viime	 vuodet	 Mauri	 asusti	 pal-
jolta	vaimonsa	Eijan	kanssa	tervey-
dellisistä	syistä	kakkosasunnollaan	
Espanjan	 auringossa.	 Suomessa	
olleessaan	 Alasaaret	 asuivat	 Vi-
herlaaksossa	palveluitten	 läheisyy-
dessä.	Jupperin	talostaan	Alasaaret	
eivät	luopuneet	vaan	siinä	asui	hei-
dän	lapsiaan	ja	nyt	vanhalle	asuin-
paikalle	on	 rakennettu	uljas	uuden	
aja	hirsitalo.	

Kai Haapamäki
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Minna Lindgren oli Laak-
solahden Kirjaston Ystävi-
en järjestämän kirjailijail-
lan vieraana marraskuussa. 
Kirjailija oli houkutellut 
paikalle kirjaston täydeltä 
väkeä.

Merja	Lindgren	on	monille	tuttu	
konserttien	 juontajana,	 pakinoit-
sijana	 sekä	 kolumnistina	 lehdissä.	
Hän	 toimi	 vuodesta	 1986	Yleisra-
dion	 toimittajana,	 toimituspäällik-
könä,	 tuottajana	 ja	ohjelmistopääl-
likkönä.	 Vuodesta	 2008	 Lindgren	
on	ollut	 freelance	kirjoittaja.	Kou-
lutukseltaan	hän	on	musiikkitieteen	
maisteri.

Minna	 Lindgren	 on	 kirjoittanut	
kaksi	kirjaa,	jotka	liittyvät	vanhus-
ten	 elämään:	 Kuolema	 Ehtooleh-
dossa	(2013),	Ehtoolehdon	pakolai-
set	 (2014)	 ja	kolmas,	Ehtoolehdon	
tuho	 julkaistaan	 vuonna	 2015.	
Näistä	 kirjoista	 ja	 niiden	 synnystä	
hän	kertoi	Laaksolahden	kirjastos-
sa.	

Lindgren	 on	 tuonut	 esiin	 kir-
joissaan	 kokemuksiaan	 vanhusten	
hoidosta.	 Romaaneissa	 kerrotut	
asiat	 perustuvat	 omakohtaisiin	 ko-
kemuksiin,	 mutta	 ne	 on	 esitetty		
fiktiivisessä	muodossa.

Hän	sai	kipinän	kirjoittaa	romaa-
neja	 	 palvelutalossa	 elämisestä	 ja	
suhtautumisesta	vanhoihin	ihmisiin	
sen	 jälkeen	kun	hänen	 isänsä	kuo-
li.	 Minna	 Lindgren	 seurasi	 läheltä	
isänsä	 viimeisiä	 vaiheita	 ja	 oli	 to-
dennut,	 kuinka	 epäasianmukaista	
vanhusten	hoito	nykyajan	Suomes-
sa	saattaa	olla.	Isänsä	loppuvaiheis-
ta	 hän	 kirjoitti	 artikkelin	 Helsin-
gin	 Sanomien	 kuukausiliitteeseen	
vuonna	2008.	

Kun	 hänen	 vanhempansa	 eivät	
enää	 selvinneet	 yksin	 kotona,	 isä	
muutti	 palvelutalon	 hoivaosastolle	
ja	 äiti	 saman	 palvelutalon	 parem-
pikuntoisten	 osastolle.	 Kun	 isä	 oli	
jo	lähes	kuuro	ja	huonossa	kunnos-
sa,	 puhuttiin	 hänen	 kuntouttami-
sestaan.	 Isä	 ihmetteli,	 mihin	 häntä	
kuntoutetaan,	 kuolemaako	 varten?	
Isä,	 emeritus-professori	 oli	 älylli-

sesti	erittäin	terävä	vielä	viimeisinä	
vuosinaan.	 Minna	 Lindgren	 kertoi	
huvittuneena	isän	toimintaterapias-
ta	eli	askartelusta.

Lindgrenin	 mielestä	 sana	 ”van-
hus”	kuulostaa	leimaa	antavalta.	Ei-
köhän	 puhuttaisi	 vain	 senioreista?	
Aihepiiri	 tuntui	 erityisesti	 kosket-
tavan	siellä	ollutta	yleisöä.	Monilla	
oli	 samanlaisia	 kokemuksia	 van-
husten	 kohtelusta	 ja	 hoidosta	 kuin	
mitä	 Lindgren	 oli	 romaaneissaan	
kertonut.	 Laaksolahden	 kirjastossa	
kuulijat	 saivat	 esittää	 hänelle	 ky-
symyksiä	 ja	kertoa	myös	omakoh-
taisista	 kokemuksistaan	 vanhusten	
hoidosta.

Minna	 Lindgren	 sai	Antti	 Paja-
mäen	kanssa	Kirkon	tiedonvälitys-
palkinnon	 vuonna	 2007.	 Aleksis	
Kivi	 -seura	 myönsi	 Minna	 Lind-
grenille	 Eskon	 puumerkki-palkin-
non	 vuonna	 2014.	 Ehtoolehdon	
pakolaiset	 on	 valittu	 vuoden	 2015	
Runeberg-kirjallisuuspalkinnon	eh-
dokkaasi.	 Lisäksi	 hän	 kirjoittanut	
teoksen	Sivistyksen	turha	painolas-
ti	 (2011)	 sekä	 musiikkiin	 liittyviä	
teoksia:	 Musiikki	 on	 vakava	 asia	
(pakinoita),	 Pianon	 palkeilta	 or-
kesterin	 koskettimille	 (2002),	 Leif	
Segerstam	nyt	(2005,elämänkerta),	
Sinfoniaalisin	 terveisin,	 kirjekurs-
si	 klassisen	 musiikin	 maailmaan	
(2014).

Minna	 Lindgren	 on	 loistava	
esiintyjä.	Hänellä	on	”herkullinen”	
huumorintaju,	 joka	 tulee	 hyvin	
esiin	myös	hänen	kirjoissaan.

Lea Ala-Peijari

Minna	Lindgren	
vieraili	Laaksolahden	
kirjastossa	17.11.2014
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Laaksolahden	Marttojen	
käsityönäyttely	kirjastossa:	
ristipistosta	betoniin
Laaksolahden Martat piti-
vät käsityönäyttelyn Laak-
solahden kirjastossa 1. – 
18.12.2014. Esillä oli sekä 
kuluneen vuoden aikana 
tehtyjä käsitöitä että van-
hempaa kädentaitoa esitte-
leviä tuotoksia. Monet työt 
olivat tarjolla myös martto-
jen joulumyyjäisissä, joista 
on kerrottu lähemmin toi-
saalla tässä lehdessä.

Näyttelyssä	 nähtiin	 monenlaisia	
ahkerien	 marttojen	 tekemiä	 perin-
teisiä	käsitöitä:	sukkia,	lapasia,	vil-
latakkeja,	kahvipussikasseja,	joulu-	
ja	muita	koristeita.	Olipa	 joukossa	
itse	kudottu	mattokin.	Työt	oli	pää-
osin	valmistettu	marttojen	käsityö-
kerhossa.	 Kerholaiset	 olivat	 tänä	
vuonna	 tehneet	 enemmän	 kirjotöi-
tä,	 joten	 esillä	 oli	 paljon	 reippaita	
kuvioituja	neuleita.	Iloiset,	kävyis-

tä	 ja	 huovasta	 tehdyt	 tonttu-ukot	
roikkuivat	 puisen	 telineen	 oksilla	
samoin	kuin	paperista	taitellut	val-
koiset	enkelitkin.

Näyttelyn	 järjestelijöinä	 toimi-
vat	 Ritva	 Nordström,	 Reetta-Liisa	
Vähäsarja	 ja	 Pirjo	 Sutela.	 Ritva	
Nordström	 kertoi,	 että	 näyttelyn	
tarkoitus	 oli	 ylläpitää	 ja	 esitellä	
kädentaitoja	 sekä	 vaalia	 vanhoja	
perinteitä.	 Marttojen	 tunnuksena	
toimivan	 siniruudullisen	 kankaan	
mallin	mukaan	tehty	upea	villatak-
ki	 ilmensi	 konkreettisesti	 Martta-
liikkeen	 yhteisyyttä.	 Martat	 halu-
sivat	 myös	 korostaa	 kierrätyksen	
merkitystä.	 Aina	 ei	 tarvitse	 ostaa	
uutta,	 vanhastakin	 saa	 tuunaamal-
la	 aikaan	 käyttökelpoista	 tavaraa.	
Esimerkkinä	 tästä	 löytyi	vanhoista	
pienemmistä	 lastenvaatteista	 kek-
seliäällä	korjaamisella	suurennettu-
ja	housuja	 ja	puseroita,	 joita	 sama	
lapsi	 voi	 käyttää	 edelleen.	 Kierrä-
tystä	 parhaimmillaan	 olivat	 myös	
kahvipusseista	 tehdyt	kassit	 ja	ko-
rit.

Vanhaa	 käsityötaitoa	 edustivat	
1800-	 ja	 1900-lukujen	 taittees-
sa	 tehdyt	 kaksi	 taulua,	 joihin	 oli	
myöhemmin	 lisätty	kauniit	kehyk-
set	 ja	 jotka	 pääsivät	 oikeuksiinsa	

kirjaston	 ikkunalaudalla.	 Vanhaa	
taidonnäytettä	 oli	 niin	 ikään	 tum-
mapohjainen,	 kauniisti	 kirjottu	
keinutuolin	 matto	 ja	 leveä	 puna-
voittoinen	 pirtanauha	 sekä	 puna-
raidalliset	lasten	puserot.	Raikkaan	
sinisin	ristipistoin	koristeltu	vaalea	
pöytäliina	kiinnitti	huomiota	herk-
kyydellään	 samoin	 kuin	 betonisen	
lintujen	vesialtaan	taakse	ripustettu	

Lapasia, sukkia Ristipistoa

Marttavillatakki
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villapöytäliina,	 johon	oli	 saatu	malli	1940-lu-
vulta.	Viehättävä,	 käytännöllinen	 allas	 sen	 si-
jaan	oli	viime	kesän	tuotantoa.	

Ruskeasta	langasta	kudotut	eläimet	ja	orans-
sinen	neulottu	kruunu	toivat	mieleen	lasten	sa-
tumaailman.	Esillä	olivat	myös	Espoo-päivänä	
elokuun	 lopulla	 luontokeskus	Haltiassa	 lasten	
kanssa	 yhteistyössä	 tehdyt	 kaksi	 maisema-
taulua.	Marttojen	 tekemiin	 taulupohjiin	olivat	
lapset	saaneet	lisätä	elementtejä	mielensä	mu-
kaan.	

Jupperilaisten	ja	muiden	lähialueiden	asuk-
kaiden	keskuudessa	sangen	suosittuna	kokoon-
tumispaikkana	 tunnettu	Laaksolahden	kirjasto	
tarjosi	hyvän	ympäristön	näyttelylle.	Näyttelyn	
toteuttaminen	 kirjastossamme	 oli	 konkreetti-
nen	 osoitus	 paikallisten	 toimijoiden	 onnistu-
neesta	 yhteistyöstä	 kulttuuripalvelujen	 tarjon-
nassa	espoolaisille.	

Kiitokset	martoille	ja	kirjastolle	monipuoli-
sesta	näyttelystä.

Anneli Liimatainen

Vanhaa kirjontaa

Tonttuja

Mattopöytä
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Siirtolapuutarha	Rastaalaan?

Säterin ryhmäpuutarha-alue Leppävaarassa.

Espoon kaupunki myönsi 
loppuvuonna 2014 Espoon 
siirtolapuutarhayhdistyk-
selle suunnitteluvarauksen 
“eteläisestä Luuvasta”, 
Rastaalantien itäpuolelta. 
Suunnitteluvaraus on voi-
massa vuoden 2015 mar-
raskuuhun.

-	 Suunnittelemme	 käytännön-
läheistä,	 perinteistä	 ja	 ekologista	
siirtolapuutarha-aluetta	jonne	mah-
dollisimman	moni	pääsee	julkisilla	
kulkuvälineillä,	 kävellen	 tai	 pyö-
räillen,	 kuvailee	 Espoon	 siirtola-
puutarhayhdistyksen	puheenjohtaja	
Sanna	Iivonen.

Yhdistyksen	 tavoitteena	 on	 to-
teuttaa	 Espooseen	 ensimmäinen	
“oikea”	 siirtolapuutarha-alue.	 Niin	
Puolarmaari,	 Säteri	 kuin	 Niipperi	

on	toteutettu	hyvin	eri	tavalla	kuin	
esimerkiksi	 Helsingin	 siirtolapuu-
tarhat	on	 toteutettu.	Etenkin	Säteri	
ja	 Niipperi	 ovat	 kaupallisia,	 asun-
to-osakeyhtiömallisesti	 toteutettuja	
alueita	 joissa	 hinnat	 olivat	 hyvin	
korkeita.

Jos	 Espoon	 siirtolapuutarhayh-
distys	 saa	 alueita	 toteuttaakseen,	
tullaan	 alue	 toteuttamaan	 omakus-
tanneperiaatteella	–	tulevat	mökkei-
lijät	maksavat	vain	omat	kulunsa	ja	
osansa	 yhteisistä	 kuluista.	 Voittoa	
ei	 tavoitella,	 ja	 omilla	 valinnoilla	
kuten	 mökin	 koolla	 voi	 vaikuttaa	
kustannuksiin.

-	 Suunnittelu	 on	 vasta	 alkuvai-
heessaan.	 Tapaamme	 Espoon	 kau-
pungin	 kaavoittajia	 ja	 selvitämme	
heidän	reunaehtojaan	ja	toiveitaan.	
Tavoitteena	 on	 myös	 huomioida	
alueen	asukkaiden	toiveet	mahdol-
lisimman	tarkoin.

Suunnitteluvaraus	 oikeuttaa	 Es-

poon	 siirtolapuutarhayhdistyksen	
laatimaan	 suunnitelman	 siirtola-
puutarha-alueesta,	sekä	pyytämään	
alueen	kaavoittamisen	aloittamista.	
Selvittelyssä	on	vielä	minkä	verran	
tästä	 syntyy	 yhdistykselle	 kustan-
nuksia.	Espoon	kaupunki	näet	edel-
lyttää	 että	 hakija	 maksaa	 kaavoi-
tuksesta	aiheutuvat	kulut.	Tämä	on	
normaalia	 toimintaa	 rakennusyhti-
öille,	mutta	yhdistykselle	vähintään	
tuhansien	 eurojen	 laskut	 ovat	 aika	
raskaat	 maksettavaksi	 ilman	 var-
muutta	että	aluetta	pääsee	toteutta-
maan.

Vuonna	2013	siirtolapuutarhayh-
distyksellä	 oli	 suunnitteluvaraus	
Leppävaaran	 kartanon	 viereiselle	
pellolle.	 Espoon	 kaupunki	 totesi	
tontin	liian	tulvivaksi,	ja	etsi	toisen	
mahdollisen	paikan	lähialueelta.

Tony Hagerlund
Espoon 

siirtolapuutarhayhdistyksen  
puheenjohtaja  2012-2014
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Iltapäivällä,	 tammikuun	 6.	
syttyi	Ojankulma	5:ssä	lauta-
rakenteinen	 varastorakennus	
palamaan.	Palo	ehti	levitä	65	
-neliöisen	 uuden	 lautaraken-
nuksen	 seinästä	 katon	 vesie-
risteeseen.	 Palokunta	 sam-
mutti	 kamiinasta	 levinneen	
palon	nopeasti,	 joten	suurilta	
materiaali-	 ja	 henkilövahin-
goilta	säästyttiin.

Juha-Pekka Ripatti

Tulipalonalku	Jupperissa
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Laaksolahden	ostoskeskuksessa	
muutoksia

Lokakuussa	2008	kahvilana	ja	lahjatavarakauppana	
aloittanut	Pieni	Jäätelöbaari	Vohveli	sulki	ovensa	vuo-
den	 2014	 lopulla.	 Nyt	 sain	 kuulla,	 että	 M-kauppiaat	
Juha	 ja	Salla	Matilainen	sulkevat	kauppansa	viikolla	
7.	 He	 ovat	 pitäneet	 elintarvikeliikettä	 Laaksolahden	
ostoskeskuksessa	vuodesta	2002	(katso	JOY	3/2012).	
Nykyinen	 M-Market	 on	 ollut	 myynnissä	 3,5	 vuotta,	
mutta	yrityksen	jatkajaksi	ei	löytynyt	itsenäistä	kaup-
piasta.		Juha	ja	Salla	jatkavat	kuitenkin	kauppiaina	toi-
sessa	liikkeessään,	M-Market	Tullinpuomissa.	He	ha-
luavatkin	kiittää	jupperilaisia	kuluneista	12	yhteisestä	
vuodesta.	Tänä	aikana	heidän	pienet	 lapsensa	ehtivät	
kasvaa	nuoriksi	neideiksi	ja	miehiksi.	

M-Marketin	 tiloihin	 tulee	 onneksi	 uusi	 elintarvi-
keliike.	Suomen	Lähikauppa	Oy	on	vuokrannut	 tilat,	
joten	remontin	jälkeen	uusi	kauppias	aloittaa	todennä-
köisesti	maalis-huhtikuussa.

Mikäli	 Jupperin	 kiertoliittymän	 viereen,	 Juppe-
rinlaitaan,	 jossakin	 vaiheessa	 rakennetaan	 liiketiloja,	
Juha	 ja	 Salla	 ovat	 edelleen	 kiinnostuneita	 tulemaan	
kauppiaiksi	 uusiin	 liiketiloihin.	 Kyseisen	 kaavamuu-
toksenhan	laittoi	alun	perin	vireille	Juha	Matilainen.

Haikein	mielin	 täytyy	 todeta	 tapahtunut	mutta	on-
neksi	 Jupperin	 palvelutarjonnassa	 tulee	 säilymään	
elintarvikeliike	tulevaisuudessakin.

Juha-Pekka Ripatti

Laaksolahden
kirjaston ystävät

LUKUPIIRI
Tule mukaan lukupiiriin Laaksolahden kirjastossa! 
Kokoonnumme kevään aikana kolme kertaa 
keskustelemaan kirjoista ja niitä sivuavista asioista.  

Ma 9.2.2015 klo 18.30 

Tove Jansson
Viesti - valitut novellit 
1971-1997 

Ma 23.3.2015 klo 18.30 

Riikka Pelo
Jokapäiväinen 
elämämme

Ma 20.4.2015 klo 18.30 

Jaan Kross 
Tahtamaa
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Laaksolahden	Marttojen	
joulumyyjäisissä	riitti	
kävijöitä
Laaksolahden Martat jär-
jestivät odotetut perinteiset 
joulumyyjäisensä tällä ker-
taa Laaksolahti-talon uu-
della puolella, koska vanha 
puoli on poistunut käytöstä. 
Ajankohtakin 21.12.2014 
oli tästä syystä tavallista 
myöhäisempi.

”Myyjäisten	 tarkoitus	 on	 vaalia	
hyväksi	todettua	perinnettä	oikeas-
sa	 martta-hengessä.	 Myyjäisten	
valmistelussa	 ja	 toteutuksessa	 ko-
rostuvat	yhdessä	tekeminen,	ihmis-

ten	 yhteen	 kokoaminen	 ja	 yhtei-
söllisyyden	 lisääminen”,	 painottaa	
yhdistyksen	 puheenjohtaja	 Pirjo	
Sutela.	 Joulumyyjäisillä	 myös	 ra-
hoitetaan	yhdistyksen	toimintaa.

”Laaksolahden	 Martat	 haluaa	
olla	 paikallinen	 yhdistys,	 joka	 tar-
joaa	 jäsenilleen	 kaikkea	 sitä,	 mitä	
martta-aate	 ja	 arvot	 pitävät	 sisäl-
lään:	tietojen	ja	taitojen	kehittämis-
tä	 sekä	virkistystä	 ja	mukavaa	yh-
dessäoloa.	Olemme	vireä	yhdistys,	
jonka	jäsenmäärä	on	noussut	koko	
ajan”,	Pirjo	 Sutela	 toteaa.	Toimin-
nan	 sisältöön	 vaikuttavat	 suuresti	
jäsenten	toivomukset	ja	kiinnostuk-
sen	kohteet.	Toiminnassa	painottu-

via	 teemoja	 ovat	 ruoka	 ja	 ravitse-
mus,	kodin	talous	ja	kuluttaja-asiat,	
kotipuutarha	 ja	 ympäristö,	 käden-
taidot		sekä	hyvinvointi.	

Kuten	 tavaksi	on	 tullut,	oli	 jou-
lumyyjäisissä	 tarjolla	 monenlaisia	
tuotteita.	 Laatikot,	 kakut,	 pullat,	
tortut,	 tuoreet	 leivät,	 sämpylät,	
sinappi	 oli	 kaikki	 tehty	 myyjäis-
viikonlopun	 aikana.	 Ne	 olivat	 siis	
uunituoreita	 sanan	 varsinaisessa	
merkityksessä.	 Lisäksi	 esillä	 oli	
itse	 tehtyjä	 käsitöitä,	 kaikki	 käsi-
työkerhon	tuotantoa.

Hedelmäkori-,	 matto-	 ja	 pika-
arpajaiset	 toivat	 myyjäisiin	 aitoa	
markkinatunnelmaa	 ja	 niiden	 ym-
pärillä	 hyörikin	 ahkerasti	 kävijöi-
tä.	 Salin	 kahvion	 tarjoilupöydät	
notkuivat	korvapuusteista,	pullista,	
tortuista	ja	kakuista	ja	kahvio	olikin	
tupaten	 täynnä	 virkistävästä	 kah-
vista	 ja	 lisukkeista	 nauttivia	 myy-
jäisvieraita.	

Myyjäisten	 myöhäinen	 ajan-
kohta	 ei	 ollut	 verottanut	 kävijöi-
tä,	 päinvastoin,	 salissa	 oli	 väkeä	
tungokseen	asti.	Laatikot,	kakut	 ja	
muut	 elintarvikkeet	 myytiin	 lop-

Pirjo Sutela

Kakkuja
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puun	ensimmäisen	tunnin	aikana	ja	myöhään	tulleiden	
kävijöiden	oli	valitettavasti	poistuminen	likimain	tyh-
jin	käsin.

Joulumyyjäiset	 olivat	 iloinen,	 onnistunut	 tapahtu-
ma,	joka	keräsi	kävijöitä	läheltä	ja	kauempaa.		Martat	
kiittävät	 seurakuntaa	hyvästä	yhteistyöstä.	Erityisesti	
Leila	Kivelän	avun	kahvituksen	järjestämisessä	kahvi-
martat		ottivat	ilolla	vastaan.	

Suuret		kiitokset	kaikille	kävijöille!
Anneli Liimatainen

Lähde: www.laaksolahdenmartat.fi

Sinappia ja hilloa

Kahvipöydän antimia

Piparkakkuja
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Riki	Sorsa	6.11.2014	
Laaksolahden	Kappelissa

Laulaja Riki Sorsa vieraili 
Laaksolahden kappelissa 
marraskuussa. Konsertin 
teemana oli Elämä voittaa. 

Sali	 oli	 täpösen	 täynnä	 ja	 jän-
nittynyt	 odotuksen	 tunne	 leijaili	
ilmassa.	Nyt	vain	odotettiin	ja	siel-
tähän	 tämä	 suosittu	 laulajamme	
saapui.	 Mukana	 oli	 englantilainen	
säestäjä,	joka	säestää	laulajaa	flyy-
gelillä.	Sorsa	otti	yleisön	kokeneen	
esiintyjän	rutiinilla	haltuunsa.				

Laulaja	 kertoi	 ensin	 itsestään	
ja	 sairaudestaan.	Vuonna	 2006	 to-
dettiin	 syöpä	 kurkussa.	 Ensin	 se	
oli	 hirveä,	 lamaannuttava	 shokki.	
Mutta	 sitten	 Sorsa	 alkoi	 ajatella,	
mitä	kaikkea	tässä	elämässä	on	vie-
lä	jäljellä.	Hän	alkoi	kirjoittaa	blo-
gia,	mikä	oli	myös	jonkinlaista	 te-
rapiaa	hänelle.	Sorsa	oli	yllättynyt,	
kuinka	monet	ihmiset	lukivat	hänen	
kirjoituksiaan.		Pahinta	sairaudessa	
oli,	kun	ei	voinut	niellä	eikä	tuntea	
eri	 makuja.	 Syöpähoitojen	 jälkeen	
ravinto	 annettiinkin	 ensin	 letkun	
avulla.	 	 Hänellä	 todettiin	 myös	
haimasyöpä,	 minkä	 johdosta	 hän	
lopetti	alkoholin	käytön	kokonaan.	
Riki	Sorsa	päätti	kertoa	sairaudes-
taan	julkisesti.	Hän	kävi	puhumas-
sa	siitä	syöpäjärjestöissä	ja	vertais-
tukiryhmissä.

Parannuttuaan	syövästä	hän	ker-
too	 olevansa	 entistä	 vahvempi	 ja	
fyysisesti	 terveempi	 kuin	 ennen.	
Elämä	on	koetellut	häntä.	Riki	Sor-
sa	 kertoi,	 että	 ennen	 sairastumista	
elämä	 oli	 hektistä,	 jatkuvasti	 ras-
kaita	 keikkoja	 eikä	 yhtään	 ehtinyt	
pysähtyä	paikalleen.	

Sorsalla	on	ollut	13	vuoden	tau-
ko	keikoista.	Nyt	hän	on	aloittanut	
keikkailun	uudelleen	ja	nauttii	taas	
siitä.	 Myös	 elämä	 on	 muuttunut.	
Sorsa	 suhtautuu	 elämään	 rauhalli-
sesti	ja	eikä	pelkää	tai	jännitä	enää	

mitään.	 Elämän	 arvot	 ovat	 toiset.	
Hän	kertoi	näkevänsä	sellaisia	asi-
oita,	joita	ei	ennen	edes	huomannut	
tai	osannut	arvostaa.	

Riki	Sorsa	lauloi	monta	yleisölle	
tuttua	lauluaan	jutustelunsa	lomas-
sa.	 Yleisö	 sai	 esittää	 kysymyksiä,	
ja	 niitä	 tulikin	 runsaasti.	 Yleisön	
joukosta	 muutamat	 henkilöt	 esitti-
vät	 kysymyksiä	 miltei	 taukoamat-
ta.	Sorsa	kuunteli	kärsivällisesti	 ja	

ystävällisesti	 ja	 vastasi	 jokaiseen	
kysymykseen.	 Hänen	 mielestään	
jokainen	 kysymys	 oli	 arvokas	
kuunneltavaksi.	 Näin	 hän	 osoitti	
arvostavansa	yleisöään.

Lähipäivinä	oli	tulossa	Riki	Sor-
san	 konsertti	 Savoy-	 teatterissa.	
Sinne	hän	kutsui	yleisöä	kuuntele-
maan	ja	katsomaan.

Lea Ala-Peijari
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Jokamiehenoikeudet

Saat 
-	liikkua	jalan,	hiihtäen	tai	pyöräil-
len	muualla	kuin	pihamaalla	ja	eri-
tyiseen	 käyttöön	 otetuilla	 alueilla	
(esimerkiksi	 viljelyksessä	 olevat	
pellot	ja	istutukset)
-	oleskella	tilapäisesti	alueilla,	mis-
sä	liikkuminenkin	on	sallittua	(esi-
merkiksi	 telttailla	 riittävän	 etäällä	
asumuksista)
-	poimia	 luonnonmarjoja,	sieniä	 ja	
kukkia
-	onkia	ja	pilkkiä
-	kulkea	vesistössä	ja	jäällä

Et saa 
-	aiheuttaa	häiriötä	tai	haittaa	toisil-
le	tai	ympäristölle
-	 häiritä	 lintujen	pesintää	 ja	 riista-
eläimiä
-	kaataa	tai	vahingoittaa	puita
-	 ottaa	 sammalta,	 jäkälää,	 maa-ai-
nesta	tai	puuta
-	häiritä	kotirauhaa
-	roskata
a-	 jaa	 moottoriajoneuvolla	 maas-
tossa	 maalla	 ilman	 maanomistajan	
lupaa
-	kalastaa	ja	metsästää	ilman	asian-
omaisia	lupia

Jokamiehenoikeuksilla	 tarkoite-
taan	jokaisen	Suomessa	oleskelevan	
mahdollisuutta	käyttää	luontoa	siitä	
riippumatta,	 kuka	 omistaa	 alueen	
tai	 on	 sen	 haltija.	 Niistä	 nauttimi-
seen	ei	tarvita	maanomistajan	lupaa	
eikä	 niistä	 tarvitse	 maksaa.	 Myös	
isomman	 tai	 pienemmän	 ryhmän	
harjoittama	 kaupallinen	 marjojen	
poiminta	 on	 jokamiehenoikeutta.	
Toiminnan	 kaupallisuus	 ei	 vaikuta	
jokamiehenoikeuksiin.	 Jokamiehe-
noikeutta	käyttämällä	ei	kuitenkaan	
saa	aiheuttaa	haittaa	tai	häiriötä.	Eri	
lait	antavat,	ohjaavat	tai	rajoittavat	
jokamiehenoikeuksia.

Asuinrakennuksen	 pihapiiriin	 ei	
jokamiehenoikeudella	 saa	 mennä.	

Pihan	 suhteen	 noudatetaan	 koti-
rauhan	suojaa	ja	hallinnanoikeutta.	
Pihapiiri	ei	voi	olla	kuinka	laaja	ta-
hansa,	vaan	sen	tulee	olla	pihapiiri-
käytössä	siten,	että	ulkopuolelta	tu-
lija	huomaa	saapuvansa	yksityiseen	
käyttöön	 ajatellulle	 piha-alueella.	
Pihapiirin	 laajuudelle	 ei	 ole	 Suo-
messa	 metrimääräistä	 määritelmää	
ja	 se	 voi	 vaihdella	 paljon	 maasto-
olosuhteista	 ja	 pihan	 käyttötarkoi-
tuksesta	johtuen.	Pihapiireillä	ei	ole	
myöskään	”suojavyöhykettä”,	joka	
ulottuisi	 hallinnassa	 olevan	 alueen	
ulkopuolelle.	Jos	talo	on	asumaton,	
se	 ei	 ole	 kenenkään	 koti	 ja	 siten	
siltä	 puuttuu	 kotirauhansuoja.	 Ra-
kentamattomalla	tontilla	ei	ole	ko-
tirauhansuojaa.	 Rantoja	 pitkin	 saa	
kävellä	 menemättä	 piha-alueelle.	
Yleistä	 rannassa	 kulkuoikeutta	 ei	
ole	 toisen	 piha-alueella.	 Kotirau-

hansuoja	 koskee	 myös	 kesämök-
kejä,	vaikka	asukkaat	eivät	ole	pai-
kalla.

Vesialueen	 omistaja	 voi	 kalas-
tuslain	 mukaan	 säilyttää	 venettään	
toisen	 alueella	 maissa.	 Muiden	
kuin	vesialueen	omistajan	veneiden	
säilytyksen	tulee	olla	tilapäistä.	Ve-
nettä	ei	saa	siis	tuoda	toisen	rantaan	
ja	vesialueelle	pysyvästi	säilytettä-
väksi.	Toisen	veneeseen	ei	saa	kui-
tenkaan	puuttua.	Jos	veneen	säilyt-
täminen	 koetaan	 ongelmalliseksi,	
niin	asia	on	annettava	poliisin	arvi-
oitavaksi.	Yksityisen	siirtokehotus-
tiedotteen	voi	kiinnittää	veneeseen.

Vaikka	 kotirauhanalue	 ei	 ulotu-
kaan	vesialueelle,	voidaan	sitä	häi-
ritä	 vesialueelta.	 Kalastuslain	 mu-
kaan	 jokamiehenkalastusta	 ei	 saa	
harjoittaa	niin	lähellä	toisen	asuttua	
rantaa,	 että	 siitä	 aiheutuu	 tarpee-
tonta	 haittaa	 tai	 häiriötä.	 Veneellä	
ei	saa	häiritä	rannalla	olijoita.	Täs-
täkään	 ei	 ole	 etäisyysmääritelmää	
siitä,	kuinka	lähellä	rantaa	saa	ajaa.	

Lisätietoja	 jokamiehenoikeuk-
sista	 ympäristöhallinnon	 verkko-
sivuilta:	 http://www.ymparisto.
fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeu-

det%2816989%29
Eeva-Riitta Puomio
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JOY Reissut ja riennot

TALVITAPAHTUMA
PerinteinenTALVITAPAHTUMAJupperin surffirannassa su 8.3.2015 klo 13–15LUE LISÄÄ TAKAKANNESTA!

8.3.

Keskiviikkona 20.5.2015 alkaen klo 18.00.
Lue lisää seuraavasta JOY-lehdestä.

20.5.

KASVIEN-
VAIHTOPISTE
Tammenterhon pihalla ke 20.5.2015 klo 18.00.
Siivoustalkoiden yhteydessä kunnostetaan Tammenterhon 
pihalla jo pari vuotta toiminut kasvienvaihtopiste, jonka 
ideana on levittää Jupperissa hyvin viihtyviä 
puutarhakasveja – kukkia, pensaita ja puita – naapurilta 
naapurille täysin ilmaiseksi.

Pisteen toiminta perustuu luottamukselliseen
“taimi taimesta”-periaatteeseen.
Kun tuot yhden taimen, olet oikeutettu ottamaan yhden 
taimen. Vain näin toimien pisteessä on aina vaihdettavia 
kasveja.

LUE LISÄÄ 
HUHTIKUUSSA
ILMESTYVÄSTÄ 
JOY-LEHDESTÄ !

20.5.
KESÄRETKI

PÄRNUUN
14.–16.8.2015
Lisätietoja toisaalla tässä lehdessä.

Ke 20.5. klo 17.00OPASTETTULUONTOPOLKU-KIERROSLähtö Tammenterholta.

14.–16.8.

Jupperin
Omakotiyhdistyksen

60 v- juhlat
lauantaina 12.9.2015
Päiväjuhla Sellosalissa klo 13–15.

Iltajuhla klo 18–24
Hämeenkylän kartanossa.

Merkitse päivä allakkaan.
Lisätietoja huhtikuun JOY-lehdessä,

Facebook- ja kotisivuilla www.jupperi.fi

12.9.
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Kokous pidettiin keskiviikkona 19.11.2014 klo 19.00 
– 19.59 Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16.

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti avasi 
kokouksen klo 19.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleik-
si.
 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolli-
set kokouksen toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka 
Ripatti, sihteeriksi Silve Sahlan, pöytäkirjan tarkasta-
jaksi Seija Kotipalo ja Urpo Kotipalo, sekä ääntenlas-
kijoiksi Seija Kotipalo ja Urpo Kotipalo.

2. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän ääni-
valtaisuutensa

Paikalla oli 16 osanottajaa, joista 15 oli varsinaisia 
äänivaltaisia jäseniä ja 1 perhejäsen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus

Kokouskutsu oli yhdistyksen ilmoitustauluilla kaksi 
viikkoa ennen kokousta, sekä ilmoituksena JOY -leh-
dessä 4/2014 (ilmestyi 9.11.2014). Kokous todettiin 
yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2015 
toimintasuunnitelmaksi

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti esitteli 
johtokunnan esityksen toimintasuunnitelmaksi vuo-
delle 2015, joka oli julkaistu JOY -lehdessä 4/2014. 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

5. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2015 
talousarvioksi, määrätään yhdistykselle suoritet-
tavien sääntöjen 4 pykälässä mainittujen liittymis- 
ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokun-
nan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta 
palkkioista ja korvauksista,

Yhdistyksen taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli 
talousarvioesityksen 2015; varsinaisen jäsenen liitty-
mismaksu on 30 euroa, perhejäsenen ja henkilöjäse-
nen liittymismaksu on 20 euroa, kannatusjäsenmaksu 
yksityisiltä henkilöiltä on 80 euroa/vuosi, kannatusjä-
senmaksu yhteisöiltä on 200 euroa/vuosi. Jäsenmak-
sua ei peritä varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja 
henkilöjäseniltä. Puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot 
ovat 520 euroa/vuosi, taloudenhoitajan palkkio on 520 
euroa/vuosi ja johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot 
ovat 10 euroa/kokous. Tilintarkastajille maksetaan 
kohtuullisen laskun mukaan. Talousarvio 2015 hyväk-
syttiin esitetyssä muodossa. Johtokunnalle annettiin 
valtuudet tarvittaessa poiketa hyväksytystä talousar-
viosta.

6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 
2015

Juha-Pekka Ripatti valittiin yksimielisesti yhdistyksen 
puheenjohtajaksi vuodeksi 2015.

7. Valitaan erovuoroisten (Kai Haapamäki, Silve Sah-
lan ja Kimmo Sierimo) tilalle uudet johtokunnan 
jäsenet kaudelle 2015 – 2017 ja täytetään mah-
dolliset muut vapaat johtokunnan paikat niiden 
jäljellä oleviksi toimikausiksi

Johtokunnan jäseneksi kaudelle 2015 – 2017 valittiin 
Kai Haapamäki, Silve Sahlan ja Kimmo Sierimo.

8. Valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille 
yksi - kaksi varatilintarkastajaa 

Yhdistykselle ei lain mukaan tarvitse valita tilintar-
kastajaa vaan toiminnantarkastaja. Yhdistyksen 
toiminnantarkastajaksi 2015 valittiin Sinikka Alanen ja 
varatoiminnantarkastajaksi Anja Tarvas.

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

Tällaisia käsiteltäviä asioita ei ollut.

Jupperin	Omakotiyhdistys	ry:n	
syyskokouksen	2014	pöytäkirja

Jupperissa	 on	 tehty	 useita	 havaintoja	 cityka-
neista.	 Teimme	 ensimmäiset	 havainnot	 noista	
pienistä	ja	pyöreistä	kaneista	viime	vuoden	lop-
pupuolella	Vahverotiellä	ja	Alankokujalla.	Vielä	
toistaiseksi	ne	eivät	ole	aiheuttaneet	suuria	tuho-
ja.	Suosittelen	kuitenkin	hedelmäpuiden	ja	mui-
den	 vastaavien	 herkkujen	 suojaamista	 puutar-
hoissa.	Ovatkohan	nuo	eksyneet	tänne	Jupperiin	
Lintuvaarasta	vai	olleet	jo	pidempään,	vai	ovat-
ko	viimeaikaiset	rakennus-/purkutyöt	saaneet	ne	
liikkeelle?	Havaintoja	villikaneista	voi	ilmoittaa	
omakotiyhdistykselle	 sähköpostiin	 tiedotustk@
jupperi.fi.	

Jukka Aunola
Alankokuja

Citykanit	
eksyneet	
maaseudulle?
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Puheenjohtaja 2014:
Juha-Pekka Ripatti juha-pekka(at)jpripatti.net Kaivoskuja 5 A 2 0400 463 941
Johtokunta 2014:
Lasse Gustafsson lassse.gustafsson(at)kolumbus.fi Kaivoskuja 12 0400 458 167
Kai Haapamäki kai.haapamaki(at)saunalahti.fi Kalliotie 17 A (09) 854 3384
Ilkka Homanen ilkka.homanen(at)gmail.com Tammipääntie 31 B 044 577 4430
Urpo Kotipalo urpo.kotipalo1(at)saunalahti.fi Peltotie 2 040 503 6067
Heikki Kulusjärvi, vpj heikki.kulusjarvi(at)solibri.com Vahveropolku 7
Anneli Liimatainen anneli.liimatainen(at)kolumbus.fi Kaivoskuja 4-6 B 050 549 5023
Silve Sahlan,siht silve.sahlan(at)kolumbus.fi Tammipäänpolku 5 A 050 344 5927 
Kimmo Sierimo kimmo.sierimo(at)luukku.com  Jupperinmetsä 16 050 412 6335
Anne Vesala anneli.vesala(at)gmail.com Tammipääntie 16 050 338 4947

Taloudenhoitaja:
Tapani Vuopala tapani.vuopala(at)dhsaudit.fi 040 532 2114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja

Jäseniä 466 henkilöä

Kotisivu: http://www.jupperi.fi Facebookissa: https://www.facebook.com/jupperinomakotiyhdistys

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä. 
Tiedustelut Urpo Kotipalo: p. 040 503 6067

Jupperin	Omakotiyhdistys	ry.

Taloustoimikunta 2015 
(sääntöjen	 mukaisesti	 vuoden	 2014	 johtokunnan	

valitsema);	 Kokoonkutsuja	 Juha-Pekka	 Ripatti	 (2015	
ja	2016),	Kai	Haapamäki	(2015	ja	2016),	Urpo	Koti-
palo	(2015	ja	2016),	Heikki	Kulusjärvi	(2014	ja	2015),	
Juha	Vepsäläinen	(2014	ja	2015)	ja	taloudenhoitaja	Ta-
pani	Vuopala.

Rantatoimikunta 2015:
	kokoonkutsuja	Juha-Pekka	Ripatti,	Kai	Haapamäki,	

Ilkka	 Homanen,	 Urpo	 Kotipalo,	 Pekka	 Puomio,	
Markku	Rantalainen	ja	Juha	Vepsäläinen.

Tapahtumatoimikunta 2015:
	kokoonkutsuja	valitsematta,	Lea	Ala-Peijari,	Asko	

Forsberg,	Kiira	Forsberg,	Kimi	Forsberg,		Lasse	Gus-
tafsson,	Ilkka	Homanen,	Juha	Kallanranta,	Ritva	Ka-
llanranta,	Pirjo	Kolari,	Tapani	Mäkelä,	Tuula	Mäkelä,	
Kalevi	 Mönkkönen,	 Eeva-Riitta	 Puomio,	 Hannu	 Sa-
lonen,	 Saila	 Salonen,	 Kimmo	 Sierimo,	 Sirkka-Liisa	
Sierimo,	Juha	Vepsäläinen,	Anni	Vesala,	Erkki	Vesala,	
Leena	Virtanen	ja	Martti	Virtanen.

Tiedotus- ja perinnetoimikunta 2015:
	 kokoonkutsuja	 Silve	 Sahlan,	 Lea	Ala-Peijari,	 Kai	

Haapamäki,	Maija	Karppinen,	Seija	Kotipalo,	Anneli	
Liimatainen,	Eeva-Riitta	Puomio,	Juha-Pekka	Ripatti,	
Kimmo	Sierimo	ja	Urpo	Kotipalo	(kotisivut).

JOY 60 v. juhlatoimikunta:
	kokoonkutsuja	Juha-Pekka	Ripatti,	ja	jäsenet	Seija	

Kotipalo,	Eeva-Riitta	Puomio,	Silve	Sahlan,	ja	Leena	
Virtanen.

Jumppa 2015:
	yhteyshenkilöt	Teija	Kuusijärvi	ja	Pirjo	Engman

Seniorikerho 2015:
	yhteyshenkilö	Anja	Tarvas

Sukututkimuskerho 2015:
	yhteyshenkilö	Pirjo	Mattila

Vuoden	2015	toimikunnat
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Helmikuu

su	 8.2.	 JOY	1/2015	ilmestyy
ti	 10.2.	 Johtokunnan	kokous
ke	 18.2.	 sukutukimuskerho
to		 19.2.	 seniorikerho

Maaliskuu

ke	 4.3.	 sukutukimuskerho
su	 8.3.	 talvitapahtuma
ti	 10.3.	 Johtokunnan	kokous
ke	 18.3.	 sukutukimuskerho
to		 19.3.	 seniorikerho

Huhtikuu

ke	 1.4.	 sukutukimuskerho
ti	 14.4.	 Johtokunnan	kokous
ke	 15.4.	 sukutukimuskerho
to		 16.4.	 seniorikerho
ke	 22.4.	 Kevätkokous
ke	 29.4.	 sukutukimuskerho

Toukokuu

ti	 12.5..	 Johtokunnan	kokous
ke	 13.5.	 sukutukimuskerho
ke	 20.5.	 siivoustalkoot
to		 21.5.	 seniorikerho
ke	 27.5.	 sukutukimuskerho

Kesäkuu

ti	 19.6.	 Johtokunnan	kokous

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Omakotiyhdistyksen	järjestämät	kerhot	jatkavat	
yhdistyksen	toimitilassa	Tammenterhossa,	Tam-
mipääntie	33.

Seniorikerho	kokoontuu	kuukauden	kolmantena	
torstaina	klo	13-15.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173 

Sukututkimuskerho	 jatkuu	aina	parillisten	viik-
kojen	keskiviikkoina	kello	18.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. 045 848 0895

Tapahtumatoimikunta	 kokoontuu	 tarvittaessa	
parittomien	viikkojen	keskiviikkoisin	klo	18.

Tiedustelut Lasse Gustafsson 
puh. 0400 458 167

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

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Jupperin	koululla	toimivat	kerhot:

Jumppa	torstaisin	klo	20.30-21.30	Jupperin	kou-
lulla.	

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

Lentopallo	 Jupperin	 koulun	 voimistelusalissa	 	
tiistaisin		klo	20-21.30	Veinin	omakotiyhdistyk-
sen	kanssa.	Ulkokengillä	ei	saa	mennä	pukuhuo-
neisiin	 ja	 sisätiloissa	 on	 oltava	 vaaleapohjaiset	
sisäpelikengät.

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

www.jupperi.fi



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

facebook:	Jupperin	Omakotiyhdistys	r.y.

Ohjelmaa kaikenikäisille!
RATSASTUSTA

 HIIHTOKILPAILU LAPSILLE
 - Omat sukset mukaan

 GRILLIMAKKARAA

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n järjestämä:

www.jupperi.fi

KAIKKI MUKAAN!

PERINTEINEN TALVITAPAHTUMA
Jupperin surffirannassa sunnuntaina 8.3.2015 klo 13-15

Paikalla
myös iki-ihanaFanni-poni, jollapienimmätkinuskaltavat
ratsastaa.

 KUUMAA MEHUA

KAHVIA JA PULLAA

YM. YM. YM.


