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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Helsingin Sanomissa (29.3.) oli artikkeli ”villieläinten” sopeutumisesta kaupunkielinympäristöön. Tunnetuimpia tapauksia ovat tietysti citykanit, valkoposkihanhet ja Helsingin keskustan katoilla pesineet huuhkajat.  Artikkelissa pohdittiin mahdollisuuksia, että lähitulevaisuudessa myös merikotkia, ilveksiä ja villisikoja voisi esiintyä Helsingissä.
Edeltävässä JOY -lehdessä kerroimme ja pyysimme tietoja citykanihavainnoista Jupperissa.
Pyyntöömme vastasi Markus Luhtala, joka kertoo havainnoistaan tässä lehdessä. Lehden
kantta komistaa myös kuva teerikukosta, joka on toista kuukautta viettänyt aikaansa Jupperissa fasaanikanoja kosiskellen. Valon lisääntyminen, kevät ja lisääntymiskausi pisti tämän
teerikukon pään sekaisin. Tämä ei ole mitenkään uutta ja poikkeuksellista. Kautta aikain
lehdissä on ollut uutisia ”hulluista metsoista”. Oheisessa linkissä edesmennyt Korkeasaaren
eläintarhan johtaja Ilkka Koivisto kiertää kameran jalustaa ”hullun metson” kanssa https://
www.youtube.com/watch?v=5495DKEdmRE.
Citykanit eivät ole ainoita villieläimiä Jupperissa. Metsäkauriista on useita eri havaintoja.
Hirvi on mennyt kaksi kertaa pihani läpi. Toisella kertaa se hyppäsi naapurini koira-aitaukseen, jossa oli pystykorva. Koiraparka meni hirven vierailusta niin sekaisin, että se jouduttiin
lopulta viemään talon sisälle rauhoittumaan. Rusakoita, kettuja ja supikoiria näkee usein.
Kahtena viime kesänä olen elokuussa irroittanut nyrkin kokoisia supikoiran pentuja karviaismarjapensaan suojana olleesta lintuverkosta.
Usein eläinten kesyyntymistä nopeuttaa niiden ruokkiminen. Onhan kivaa, kun olohuoneen
ikkunasta voi ihailla villieläimiä. Jossakin vaiheessa eläinkanta kuitenkin runsastuu ja tulee
liian lähelle, jopa sisälle asuntoon. Kaupunkien metsäkauriit ovat iso ongelma Ruotsissa,
koska ne syövät kaiken mahdollisen puutarhoista. Etelä-Englannissa vastaavanlainen riesa
on vuonna 1854 Kiinasta Englantiin tuotu kiinanmuntjakki (Muntiacus reevesi).
Kun vahinkoja alkaa syntyä, tulee tarvetta pienentää kantaa tai jopa hävittää se kokonaan
tietyltä alueelta.  Joidenkin mielestä näin ei saa tehdä ja eläinten ruokintakieltokin on eläinrääkkäystä. Walt Disney’n elokuvissa eläimet ovat puhtaita, söpöjä ja terveitä. Valitettavasti
todellisuudessa eläimillä on valtavasti erilaisia tauteja, joista osa tarttuu ihmiseenkin. Se,
että villieläimet sopeutuvat kaupunkiympäristöön, ei ole välttämättä hyvä asia. Late-liitooravan takia jouduttiin Tampereella siirtämään 100 miljoonan euron lääketieteellisen rakennushankkeen, Arvo 2 -rakennuksen, sijaintia sadalla metrillä.
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Pitkäaikaisen
sairauden
uuvuttama kotiseutuneuvos
Olavi Laine (s. 22.11.1930)
menehtyi Pihlajan hoitokodissa 5.2.2015.
Olavin pitkä työura valtion hallinnossa eduskunnan kansliassa alkoi vuonna 1946 ja kesti 43 vuotta
valitsemiamme
kansanedustajia
palvellen. Loppuvuotensa hän toimi virastomestarina, jonka tehtäviin kuuluivat muun muassa viralliset valokuvaukset, hankintoihin
liittyviä asioita sekä useiden kansanedustajien avittaminen moninaisissa asioissa. Tätä kautta hän tunsi
eduskuntatyön käytännöt laajalti,
sekä kansanedustajia neljältä vuosikymmeneltä. Virkatehtävissään hän
oli arvostettu ja lojaali työlleen.
Luonnossa viihtyvänä ja nuorena
retkeilyä harrastanut stadin kundi
halusi vapaa-ajallaan ”maaseudun”
rauhaan, joten hän osti Metsätieltä uudehkon omakotitalon. Pian
muuton jälkeen vuonna 1960 hän
osallistui yhdistyksemme syyskokoukseen naapurin houkuttelemana
ja jatkokokouksessa hänet valittiin
yhdistyksen sihteeriksi, vaikkei hän
ollut vielä edes yhdistyksen jäsen.
Noihin aikoihin yhdistyksen toiminta oli eri syistä vähän riitaista,
koska palstojen omistajilla ja asukkailla oli erinäisiä toiveita. Rakentamiseen liittyvissä kaavoitus-,
viemäröinti- ja kylän kehittämisasioissa oltiin varsin yksimielisiä. Tultuaan tutuksi jupperilaisten kanssa,
sekä tiedostettuaan asukkaiden toiveet alueen kehittämiseksi, hänet
valittiin vuonna 1963 yhdistyksemme puheenjohtajaksi, jota tehtävää
hän hoiti vuoteen 1980 saakka.
Olavin pitkän puheenjohtajakauden toiminnan pääkohdat olivat
seuraavat: Eheyttää yhdistyksem-

me toiminta uusittujen sääntöjen
mukaan muun muassa ulkopuolisista vaikuttajista vapaaksi, toimia
palstojen omistajien eduksi sekä
tuoda asukkaille viihtyisyyttä ja
hyvinvointia. Tulevaa toimintaa
varten hän asetti 1. sijalle kunnallistekniikan (vesi, viemäri) saamisen alueellemme, 2. sijalle suoran
tieyhteyden saamisen Jupperista
Helsinkiin (Pitkäjärventie- Rajatorpantie- Vihdintie), sekä 3. sijalle
asemakaavan saamisen alueellemme.
Kaikki edellä mainitut kohdat
teettivät hänellä 20 vuoden aikana
runsaasti kirjelmiä ja neuvotteluita
kunnan, sekä myös valtiohallinnon
päättäjien kanssa. Olavi oli myös
aktiivisesti mukana omakotiasukkaiden etuja ajavissa keskusjärjestötoiminnoissa. Arkistostamme
löysin muun muassa tiedon, että
Olavi oli yhdistyksemme puitteissa järjestämässä 1964 paneelitilaisuutta Leppävaarassa, jonka aiheena oli lakiuudistuksessa oleva
kunnan perimä viemärin- ja kadunrakentamismaksu (voimassa oleva
maksu perustui vain tontin pintaalaan), joka kohdistui epätasa-arvoisesti omakotitonteille. Paneeliin

Olavi oli pyytänyt mukaan myös
pääministeri Johannes Virolaisen.
Tilaisuus oli tulokseltaan omakotiasukkaille myönteinen, sillä tämän
jälkeen asetusta muutettiin siten,
että myös rakennusneliöt otettiin
huomioon maksussa ja näin maksut
tulivat tasapuolisiksi.
Yhdistyksellemme teetti monenlaista työtä uuden yhdystien saaminen Vihdintielle, koska Espoon
kunnanhallituskin vastusti aluksi
hanketta, toisin kuin Vantaa. Lopulta kuitenkin tiesuunnitelma saatiin
valmiiksi. Seuraavaksi ongelmaksi
tuli hankkeen rahoittaminen, johon
valtiolta ei aluksi löytynyt tukea.
Hankkeen edistämiseksi Olavi keräsi ”karvalakkilähetystön”, joka
vieraili kulkulaitosministeri Veikko
Helteen luona. Vierailu oli tulokse-

Olavi Laine kahvilla Yhdistyksen 40-vuotisjuhlissa Jupperin koululla, siis
20 vuotta sitten.

--

Kuvat JOY arkistosta

Olavi Laine
in memoriam

kas, sillä paikallistien rakentaminen erilaisten tapahtumien tuloilla. Jup- kiinteistön, Tammenterhon, toimialkoi jo syksyllä 1971 ja se valmis- perin historian isoin tapahtuma on tilaksemme. Tämä kiinteistö oli situi 1973. Kuulemani mukaan tämä ollut vuonna 1972 vietetty kesäjuh- sältä varsin huonokuntoinen, joten
oli Jupperista Helsingissä työssä la, jossa esiintyjänä oli oopperalau- se vaati paljon talkootyötä. Vaativa
käyville iso aikasäästö, kun uuden laja Anita Välkki. Hän asui tuolloin kunnostus eteni suotuisasti ilta- sekä
tien myötä linja-autojen reitit muut- Jupperissa. Tähän Koivumäen tans- viikonlopputyönä tehtynä. Olavi oli
tuivat.
silavalla pidettyyn juhlaan osallis- remontissa suurena apuna, sillä hän
Olavin teeseistä ensimmäisen tui lähes 1200 henkilöä. Yhdistyk- järjesti talkooporukkaa, edullisia
toteutus alkoi 1970-luvulla, kun semme monipuolisen toiminnan rakennustarvikkeita, ideoi työn toEspoon ”takapajulan” vesi- ja vie- rahoittamiseksi päätettiin myydä teutusta ja osallistumalla vointinsa
märijohtojen rakentaminen alueel- osa yhdistyksen omistamasta kiin- mukaan talkootyöhön.
lamme alkoi. Aikaisemmin 1950- teistöstä rakennusliikkeelle. Tämän
Tasavallan presidentti Mauno
luvulla Laaksolahden vesihuollon monitahoisen hankkeen toteutumi- Koivisto myönsi 15.11.1996 Olatoteutti Vesihuolto Oy. Kun kunta sen Olavi järjesti hyvillä taidoil- ville kotiseutuneuvoksen arvonilunasti yhtiön, niin seurauksena laan. Tästä kaupasta saadut varat on men. Arvonimi myönnettiin hänelle
oli, ettei alueellamme 1960-luvulla sijoitettu ja näillä sijoitustuotoilla hänen aktiivisesta ja uraauurtavastehty vesihuoltotöitä lainkaan? Kun olemme voineet ylläpitää nykyistä ta toiminnastaan kotiseututyössä,
uusi putkitus valmistui asteittain, varsin laajaa edunvalvonta- ja asu- joka kohdistui niin Jupperin kuin
Espoon hyväksi.
se mahdollisti ”huvilapalstojen” kastoimintaa.
Yhdistyksemme tiedotustoiminSyksyllä 1997 Olavi jättäytyi
ottamisen rakentamisen kohteeksi.
Rakentaminen tapahtui kuitenkin nassa alkoi uusi kausi 1977, kun johtokuntatyöskentelystä sairauvielä poikkeusluvin, sillä alue oli Jupperin–lehden julkaiseminen ja teensa vedoten ja toivoi nuorempirakennuskiellossa. Jätevesiviemä- jakaminen alueemme asukkaille en jatkavan hänen viitoittamallaan
rien rakentaminen myötävaikutti alkoi. Toimitustyö oli alussa har- tiellä. Tämän jälkeen hän oli toiPitkäjärven veden laadun parane- rastelijain käsissä, eikä silloin ollut minnassamme mukana yhdistyksen
miseen, kun jätevesipäästöt järveen apuna mitään nykyisen laista tieto- kunniapuheenjohtajana.
vähenivät.
tekniikkaa. Oli vain kirjoituskone ja
Espoon kaupunki huomio vuoOlavin yksi suurimmista mur- taitto tehtiin leikkaa-liimaa-teknii- sittain itsenäisyyspäivänä eri tavoin
heista olikin varsin saastunut Pit- kalla. Lehden painamien oli myös ansioituneita kuntalaisia Espoo mikäjärvi. Järveä yritettiin aluksi suuritöistä, painolaatoista alkaen talilla ja vuonna 2002 Olavi kuului
kunnosta ilmastamalla mutta se omalla isolla painokoneella Olavin näiden mitalin saajien joukkoon.
oli toivotonta, koska järveen valui talon kellarissa 2-3 miehen voimin. Vuonna 2005 Olavi pystyi vielä
jätevettä joka puolelta. Olavi peYhdistyksemme
toiminnassa osallistumaan Sellosalissa viettärusti järven lähialueen yhdistysten alkoi uusi vaihe 1990-luvun alus- määmme yhdistyksen 50-vuotiskanssa Pitkäjärvitoimikunnan, jon- sa, kun päätimme kunnostaa kau- juhlaan, vaikka oli vakavasti saika tehtävänä oli toimia kaupunkiin pungilta vuokraamamme vanhan rastunut.   
Kai Haapamäki
päin järven tilan parantamiseksi.
Tässä tehtävässä on osittain onnistuttukin – mutta edelleen järveen
valuu ongelmavesiä Kehä III:lta
sekä Vantaan puolelta. Olavi oli
myös perustamassa Pro Espoonjoki ry:tä, jolle toimikunnan tehtävät
siirtyivät, sekä myös laajenivat koskemaan koko Espoonjoen vesistöä.
Olavin pääkohdista 3., eli alueemme asemakaavoituksen valmistuminen viivästyi huomattavasti
hänen tavoitteestaan, sillä Jupperi
1 valmistui 1980-luvulla ja viimeinen Palomäen kaava vasta 2010-luvulla.
Alkuvuosina
yhdistyksemme
toimintaan vaikutti heikko rahatilanne, sillä toimintaa rahoitettiin Olavi Laine, Mauri Alasaari, Silve Sahlan ja Pekka Perttula. Neljä pupääosin jäsenmaksutuloin (pieni heenjohtajaa rivissä Mauri Alasaaren tullessa puheenjohtajaksi vuonna
jäsenmäärä palstoihin nähden) ja 1998.

--

Bussilinja 15 ajaa jatkossakin
Jupperiin asti

Kirjoitin JOY 3/14-lehdessä, että
”HSL - Helsingin Seudun liikenne
on yllättäen metron liityntäliikenteen suunnitelmassaan esittänyt
muutoksia myös Laaksolahden
alueen bussilinjoihin. Säästöihin
vedoten on esitetty linjan 15 päätepysäkin siirtämistä Jupperista Lähderantaan! Tämä muutos pidentäisi
Tapiolassa koulua käyvien koululaisten koulupäivää ja vaikeuttaisi
meidän kaikkien kulkemista muun
muassa Viherlaakson terveysasemalle.”
Muodollinen syy päätepysäkin
siirrolle oli saatu länsimetron liityntäliikenteen mukanaan tuomista
muutoksista, mutta todellinen syy
taisi olla huoli, että omakotialueemme joukkoliikenteen palvelutaso on
liian hyvä. Onneksi jupperilaisilla

on asiantunteva edustus sekä kaupunginhallituksen konsernijaostossa että HSL:n hallituksessa, joten
pidimme puolemme ja päätepysäkki säilyy Jupperissa.
Päätöksen jälkeen HSL uutisoi
aiheesta täysin virheellisesti otsikolla: ”Lisää palvelua Espooseen”.
Tiedotteen mukaan linjan 15 päätepysäkki siirretään Lähderannasta
Jupperiin, - vaikka pysäkki on jo
parikymmentä vuotta ollut Jupperissa! Edelleen tiedotteessa väitettiin, että muutos lisää kustannuksia noin 560 000 euroa vuodessa.
Muutoksen myötä linjat 247 ja 248
jäävät Lähderantaan, mutta tästä ei
syntyisi vastaavia säästöjä. Kustannuksia siis syntyy, kun bussi ajaa
Jupperista Lähderantaan numerolla 15, mutta säästöjä ei saada, jos
kaksi bussia lakkaa ajamasta sama
reittiä! Välillä on vaikea ymmärtää
liikennesuunnittelijan ajatuksenkulkua. Joka tapauksessa kannatti
taistella koululaisten, terveyskeskukseen matkaavien ja Otaniemessä opiskelevien jupperilaisten puolesta.
Joukkoliikenteestä roskiksiin. Espoossa on aloitettu

Kuvat Esoon kaupungin www-sivulta

Jupperista Otaniemeen ajavan linjan 15 (uusi numero
548) tulevaisuus oli vakavasti uhattuna, sillä HSL
esitti, että päätepysäkki
siirtyisi Jupperista Lähderantaan.
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meidän roskis -kampanja osana
kestävän kehityksen ohjelmaa.  Tavoitteena on ”tuunata” roskiksista
yksilöllisiä taideteoksia, jotka näin
säilyisivät ilkivallan ulottumattomissa.  Jupperiinkin olisi nyt mahdollisuus saada design- roskiksia,
joiden suunnittelijat voisivat löytyä
vaikka Jupperin koulun oppilaista.
Roska-astioiden
kaunistamiseen
käytetään tarrakalvotulostetta, jolla
syntyy edullisesti ja helposti kiinnitettävä kaunis pinta. Tarrakalvolle
kuvien ja piirustusten tulostaminen
on helppoa.
Voisiko Jupperin Omakotiyhdistys käynnistää suunnittelukilpailun,
jossa voittaja saa taideteoksensa
jokaiseen Jupperin roskikseen?
Samalla roskiksiin voidaan liittää
QR- koodi, jolloin älypuhelimella
voisi ilmoittaa täydestä roskiksesta
Espoon kaupungille. Siistiä!

Sirpa Hertell
HSL:n hallituksen
varapuheenjohtaja

Jätteen käsittelyä eri
vuosikymmeninä
Pääkaupunkiseudulla on
viime syksynä siirrytty talousjätteen kaatopaikkasijoituksesta uuteen vaiheeseen. Vantaalla aloitti
toimintansa energiaa tuottava
jätteenpolttolaitos,
jonne meidänkin talousjätteet nykyisin kuljetetaan.
Jupperilaisten ensimmäinen kaatopaikka sijaitsi lähellä eli kalkkikaivoksen montussa, jonne asukkaat
veivät omat jätteensä kotikärryillä. Kyseinen monttu tyhjennettiin
1960-luvulla. Kunta suunnitteli
1950-luvulla yleistä kaatopaikkaa
”Kaipionmetsän” palstalle, jonne
olisi läjitetty Laaksolahti-alueen
jätteet. Juuri perustettu omakotiyhdistyksemme sai vastustuksellaan
estettyä kiinteistökaupat. Myöhemmin kunta alkoi kuljettaa alueemme
jätteitä Mankkaan kaatopaikalle.
Ollessani jo 1980-luvulla omakotiyhdistyksemme
toiminnassa
mukana niin silloin oli pääkaupunkiseudulla vahvasti esillä hanke
jätteenpolttolaitoksen sijoittamiseksi meidän naapuriimme järven
toiselle puolelle Juvanmalmille!
Alueen asukasyhdistykset perustivat jätteenpolttolaitosta vastustamaan POVAKA–työryhmän, johon
minäkin kuuluin. Sen aikaisella
tekniikalla toteutettuna polttolaitos
olisi ollut ympäristöllemme tuhoisa. Samaan aikaan käytiin yleisesti
vilkasta keskustelua jätteenpoltosta
sekä vaadittiin Helsingin Kyläsaaren hurjasti saastuttavan vanhan
polttouunin sulkemista.
Silloinen polttotekniikka sekä savukaasujen suodattimet eivät olisi
mahdollistaneet turvallista jätteenpolttoa. Savukaasuissa on runsaasti
typen oksideja, jotka ovat poltossa syntyvä pahin myrkky. Meidän

POVAKA–ryhmämme kampanjoi
tehokkaasti asiantuntijoita käyttäen ja niin saimme hanketta ajavat
perääntymään aikeissaan. Toimintamme vaikutti myös siihen, että
pian tämän jälkeen myös Kyläsaaren polttolaitos suljettiin. Polttolaitos-hankkeen rauettua alettiin
suunnitella
pääkaupunkiseudun
keskitettyä kaatopaikkaa Espoon
Kulmakorpeen. Hankkeella oli kiire, koska Mankkaan, Laajalahden
sekä Pitkäjärveen vesiä laskevan
Petikon Suursuon kaatopaikat olivat täynnä.
Viime vuosina laajennettu Kulmakorven kaatopaikkakin on täyttymässä, eikä uusille kaatopaikoille löytynyt sijoituspaikkoja, joten
uudeksi järjestelmäksi valittiin jätteiden polttaminen. Lupausten
mukaan nykyaikainen uuteen polttotekniikkaan perustuva jätteidenpoltto yhdistettynä savukaasujen
tehokkaalla puhdistamiselle varmistavat, että lajiteltujen jätteiden
poltto on ympäristöllisesti turvallista sekä kustannustehokasta.
Kotitaloudessa syntyy
moneen eri jakeeseen kuuluvaa jätettä, jolle on omat
keräilypisteet muun muassa
uuden kiertoliittymän vieressä. Mutta meille omakotikiinteistöissä asuville ei
ole asetettu pakollista määräystä biojätteen keräyksestä, toisin kuin rivi- sekä
kerrostalojen asukkaille,
joiden biojätteet tulee kuljettaa kompostoitavaksi.
Esitänkin nyt, että olisimme tasa-arvoisia biojäteasiassa ja alkaisimme
kompostoida biojätteemme.
Aika monella on nykyisinkin pihallaan biokompostisäiliö. Tämä olisi tehokasta
lähikierrätystä, kun kompostoinnin tuloksena saa-
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taisiin pihakasveille ravinteikasta
multaa. Tällä myös varautuisimme
tulevaan, mikäli HSY tulee edellyttämään biojätteiden keräämistä tai
käsittelyä myös omakotitaloalueella.   
Kokemukseni mukaan kompostorin tulisi olla talvikäyttöön soveltuva lämpöeristetty ja käyttöön
nähden riittävän kokoinen. Tärkeää
kompostorin toiminnassa on sen
huolellinen hoito. Sisällä pitää olla
riittävästi kuiviketta, kompostoria
tulee möyhentää ja tulee estää rottien pääsy sisälle. Hankimme mökillemme viime kesänä koottavan kevytrakenteisen säiliön, jonka luukut
jyrsijät pian hajottivat.
Nykyiset saatavilla olevat säiliöt ovat muovirakenteisia, vahvoja
ja kotimaisia. Hankintahinnaltaan
ne sijoittuvat noin 500 euron luokkaan. Minulla olisi tarkoituksena
käydä neuvottelemassa esim. Rauta-Jaakkossa, millä tarjoushinnalla
he myisivät kompostoreita jupperilaisille.

Kai Haapamäki

Jupperin koirapuisto
houkuttelee kauempaakin
Nopsa, Nella, Tintti ja Milja ovat tulleet ulkoilemaan
Jupperin
koirapuistoon.
Aurinkoisena maaliskuun
päivänä ja kuten usein
muulloinkin, koirapuistomme on houkutellut kävijöitä
kauempaakin.
Nopsa ja Nella ovat pitkäkarvaisia kääpiömäyräkoiria, jotka tulevat
silloin tällöin ulkoilemaan Jupperin
koirapuistoon Leppävaarasta asti.
Jupperin koirapuisto on havaittu
hyväksi sekä koirien, että omistajien mielestä. Metsäinen maasto ja
luonnollinen, vaihteleva maapohja
tarjoavat hyviä hajuja nuuhkittavaksi, eikä kesälläkään ole liian
kuuma puiden varjostaessa.
Samalla
ulkoilutusreissulla
tapaamme puistossa myös kääpiömäyräkoira Tintin emäntänsä
kanssa, jotka ovat lenkkeilleet Rastaalasta Jupperiin. Molemmat kehuvat Jupperin koirapuistoa, sillä
siellä tapaa mukavia koirakavereita
ja puisto on hyvin suunniteltu.
Koirapuistoa voi kutsua myös
koiraleikkipuistoksi, kuten nelivuotias ystäväni Joa asian ilmaisee.
Usein koirapuistossa onkin lapsia
kouluttamassa koiriaan ja onhan
siellä myös pidetty ratsastuskilpailutkin, tosin keppihevosilla.
Koirapuisto avattiin syksyllä
2011, ja kävijöitä on riittänyt. On
hienoa, että jupperilaisten nuorten
toive omasta koirapuistosta toteutui, sillä pientaloalueet jäävät usein
palveluissa isojen lähiöiden varjoon.
Tavataan koirapuistossa!

Sirpa Hertell
ja spanieli Milja

Vuoden kaunein kirja
Suomen kirjataiteen komitea
on valinnut EMMA - Espoon
modernin taiteen museon näyttelyjulkaisun Tuomas A. Laitinen
- Fundamental Matter Vuoden
2014 kauneimmaksi kirjaksi.
Palkintolautakunta kehuu toteutusta tinkimättömäksi taidonnäytteeksi: ”Kaikki kirjataiteeseen
sisältyvät valinnat on valjastettu
tulkitsemaan sisältöä. Taiton ja
typografian kurinalaisuus, synkän kuvamaailman anteeksipyytelemätön mustuus, teoskuvien
dramaturgia ja materiaalivalinnat

--

puhuvat kaikki samaa ankaranrunollista kieltä. Taiteilijan teemat
tiivistyvät kannen ratkaisuissa
sekä siihen piilotetussa yllätyksessä. Kirjan graafista muotoilua
voi sanoa itsenäiseksi teokseksi,
joka nousee omalle kiertoradalleen. Silti sen keskipiste on aina
ja vääjäämättä Tuomas A. Laitinen.”
Kirjan on kirjoittanut Antti
Linnovaara, Pilvi Kalhama, Andreas Schlaegel ja Mika Hannula.
Graafisesta suunnittelusta on vastannut Pekka Toivonen (Kasino
Creative Studio).

Toimitus

Tenavakallion päiväkoti
Jupperissa
Jupperiin on vastikään asettunut uusi iloinen yhteisö,
jota ei voi olla ohi kulkiessaan huomaamatta.

Kuvat: Anneli Liimatainen

Tammipääntie 55:n uudistunut
värikäs ulkoasu erottuu huutomerkin lailla syysharmaasta maaliskuisesta maisemasta. Tammitorinakin
tunnetussa entisessä liiketilassa on
aikaisemmin toiminut mm. vaateliike, rakennusalan liike, toimistopalveluyritys sekä purku- ja remonttiliike. Vanhempi polvi saattaa
muistaa sen myös Järven K-kauppana. Mutta nyt on Tenavakallion
päiväkoti ottanut täysin remontoidut tilat tehokkaasti haltuunsa.
Nettisivujen mukaan toiminnassa korostetaan lapsilähtöisyyttä,
kodinomaisuutta, turvallisuutta ja
elämyksellisyyttä. Lapsille luvataan
kodinomainen, innostava ja turvallinen ympäristö sekä elämyksiä retkien ja tapahtumien kautta arkirutiinien höysteeksi. Ohjenuorana on
lapsista aidosti välittäminen sekä
heidän yksilöllisyytensä kunnioittaminen. Tähtireportterimme kävi
kuulemassa paikan päällä enemmän päiväkodin toiminnasta.
Laaksolahdesta Jupperiin muuttanut päiväkoti on yksityinen vanhempien
kannatusyhdistyksen
ylläpitämä ostopalvelupäiväkoti.
Toiminta on alkanut jo vuonna
1982. Vahemmat osallistuvat toi-

mintaan talkoin ja talonmiesvuoroin. Talkoovoimin on mm. maalattu seiniä, ommeltu verhoja, pesty
ikkunoita ja tehty lumitöitä. Yhteistyötä tehdään myös kaupungin
kanssa. Päiväkodissa on kaksi ryhmää ja 29 lapsipaikkaa sekä mahdollisuus esiopetukseen.
Pienten 1 - 3 vuotiaiden Haitularyhmässä on yhdeksän lasta. Tärkeitä ovat sylittelyt, halittelut, tutut
rutiinit ja samat vakituiset hoitajat.
Päiväohjelmaan kuuluu ulkoilua,
leikkiä, askartelua, loruttelua ja
liikkumista sekä rutiinit ruokailuineen ja päiväunineen, jotka rytmittävät arkea. Toisinaan käydään
myös kirjastoautossa tai retkillä,
jopa teatterissa. Satuja luetaan paljon ja musiikkia kuunnellaan.
Vähän vanhempien 3 - 6 vuotiaiden Hattivattien 20 lapsen ryhmässä taas on tärkeää monipuolisuus ja
yksilöllisyys. Hattivatit leikkivät,
liikkuvat, leipovat, harjoittavat kädentaito sekä retkeilevät luonnossa
ja kulttuurin parissa. Kirjallisuutta
ja musiikkia hyödynnetään arjessa
monipuolisesti. Esiopetustakin järjestetään tarpeen mukaan.
Henkilökunta muodostuu neljästä koulutetusta lastenhoitajasta ja

yhdestä
lastentarhanopettajasta
sekä yhdestä laitosapulaisesta. Jokaisella lapsella on oma vastuuhoitaja, jonka kanssa käydään hoidon kannalta tärkeät keskustelut ja
vaihdetaan päivittäiset kuulumiset.
Päiväkoti avaa ovensa aamuvarhaisella klo 7:30 ja kotiin lapset on
haettava klo 17 mennessä. Päivän
aikana hoidokeille tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Lounasruoka toimitetaan ateriapalvelusta kun
taas oma keittiö valmistaa aamu- ja
välipalat. Yllätyksen tuottaa päiväkodin taakse piiloutuva suojaisa
leikkipiha, joka tarjoaa virikkeitä
alle kouluikäisten ulkoleikkeihin.
Keinut, hiekkalaatikko, kiipeilyteline ja ulkolelut varmistavat sen,
ettei aika käy pitkäksi.
Naapurit ovat ottaneet uuden yhteisön vastaan luontevasti. Pienet,
värikkäät päiväkotilaiset tuottavat
iloa lähiympäristölle kulkiessaan
parijonossa retkillään. Tenavakallion päiväkoti on istahtanut uudelle
paikalleen, kuin olisi siinä jo pidempään ollut. Jupperin omakotiyhdistys toivottaa tenavat ja henkilökunnan lämpimästi tervetulleiksi.

Maija Karppinen

Tenavakallion päiväkodin avoimet ovet lauantaina
23.5.2015 kello 10-12. Ohjelmaa, myyjäiset!
Tervetuloa tapahtumaan!
--

Iloisesti kohti Chicagoa!

Kyseessä oli Jupperin Omakotiyhdistyksen järjestämä matka Lahden Kaupunginteatteriin 7.2.2015.
Hyvän yhteistyön merkeissä saatiin
täydennysjoukkoja myös Rastaalasta, Veinistä ja Laaksolahdesta.
Pienenä tilastotietona kerrottakoon, että osallistujia oli Laaksolahdesta 5 henkilöä, Veinistä 2
henkilöä, Rastaalasta 7 henkilöä ja
Jupperista 34 henkilöä.
Kuljettajana toimi Markku Astor, Astor Oy matkapalvelusta, joka
hoiti myös kaikki reissuun liittyvät
käytännön asiat, eli saatiin jälleen
kerran meidän toiveiden mukaisesti räätälöity teatterimatka. Matka
alkoi perinteisesti kotiseutukierroksella kierrettyämme Rastaalan,
Veinin ja Laaksolahden kautta Jupperinaukiolle innokkaita reissulaisia kyytiin keräten.
Tunnelma menomatkalla oli iloisen odottavainen, sillä jälleen kerran mentiin kohden uusia seikkailuja. Mukavana yllätyksenä saatiin
matkalukemiseksi juuri painosta
tullut JOY 1/2015 -lehti, josta moni
totesi ääneen ”Tämä on hyvä, ker-

Kuvat: Lasse Gustafsson

Ihan Chicagoon asti ei sentään menty, sillä tyylikkäästi kurvailtiin Lahteen!

rassaan loistava!!!”
Lahteen saavuttuamme pääsimme ihailemaan historiaa ja arvokuutta huokuvaa Lahden Upseerikerhoa ja nauttimaan maittavista
noutopöydän antimista. Jälkkärikahvia nauttiessamme kertoi paikan isäntä ravintoloitsija Ilkka Koskinen mielenkiintoisia ja värikkäitä
tarinoita upseerikerhon historiasta,
ja siellä käyneistä henkilöistä ja tapahtumista. Liki pari tuntia vierähti
kerholla, jonka jälkeen oli aika siirtyä teatteriin.
Valitettavasti emme päässeet
bussilla ihan teatterin pääoven viereen, ja näin ollen jouduimme kävelemään liki parikymmentä metriä

sisätiloihin. Upseerikerholla kävelymatkaa kertyi reilut kaksi metriä
enemmän. Vastapainoksi Markku
oli järjestänyt meille ensiluokkaisen hyvät paikat riveiltä 7 ja 8.
Näyttämöltä katsomoon rakennettu
pitkähkö uloke toi paikoin vähäpukeiset esiintyjät jokseenkin ”iholle”. Wau ja huh-huh!! Voi vain todeta, että sitä saatiin mitä tilattiin!
1920-luvun sykkivään Chicagoon sijoittuvassa musikaalissa
oli säihkettä, glamouria, huumoria
sekä upeita laulu- ja tanssiesityksiä elävän musiikin tahdittamana.  
Vauhdikkaasta
1920-lukuhenkisestä Broadway-musiikista vastasi
Antti Vauramon johtama 9-henkinen näyttävä orkesteri.
Välillä tuppasi juoni hieman karkailla, kun oli niin monta muuta
seikkaa mihin kiinnitti huomion,
kuten esimerkiksi hieno jäljitelmä
entisajan autosta. Joopa-joo?
Kotimatka alkoi pienten toiveiden saattelemana. Bussin ”etuosan”
tarjoaman lauluesitysten jälkeen
Jupperin Rytmiryhmä avasi äänensä ja saatiin kuulla monen moisia
lauluesityksiä vuosien varrelta.
Kiitokset Astor Matkapalvelulle ja
hillittömän mukavalle reissuporukalle!

Lasse Gustafsson
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”Uudistunut” talvitapahtuma
JOY:n perinteinen talvitapahtuma
järjestettiin
8.3.2015. Luonto tosin päätti ”uudistaa” perinteisen
talvitapahtuman, mikä toi
lisähaasteita tapahtuman
järjestäjille ja osallistujille.
Kehnot sääolosuhteet eivät pysäyttäneet tapahtumatoimikunnan
aktiivijäsenistöä, päinvastoin saatiin lisähaasteita tilaisuuden toteuttamiseksi. Tammenterholla suoritettujen alkuvalmistelujen jälkeen
oli vuorossa sääsuojan pystytys
hyytävän kylmälle ranta-alueelle.
Tuulen voimasta sääsuoja pyrki
totisesti lentoon, pullisteli ja natisi
liitoksistaan, kunnes tilanne saatiin hallintaan rannasta siirretyillä
painavilla kivillä. Mukavan helpotuksen toi makkaragrillin puhtaaksipoltossa syntynyt lämpö, jonka
avulla kohmettuneet sormet saatiin
jälleen toimintakykyisiksi.
Ohikulkijoita ihmetytti aluksi, mikä ihmeen porukka perustaa
leiriä Surffirannalle sään ollessa
todella surkea. Tilanne selkiytyi
täysin, kun onnistuimme ripustamaan yhdistyksemme banderollin
sääsuojan vieressä kasvaviin puihin. Banderollissa lukee JUPPE-

RIN OMAKOTIYHDISTYS,mikä
aiheutti ohikulkijoissa ahaa -ilmiön
kohta alkavasta perinteisestä talvitapahtumasta.
Tammenterholla puuhasteleva
tehoyksikkö alkoi olla valmiina tarjoilupuolen kanssa. K-Supermarket
Hämeenkylästä oli noudettu uunituoreet ISOT korvapuustit, makkarat, mehut, sinapit ym. tarvikkeet.
Sangen haasteellisesta säästä
huolimatta ranta-alue alkoi täyttyä
lapsiperheistä ja kilpailuhenkisistä
lapsista. Vakiokysymykset sinkoilivat ilmassa, voinko jo ilmoittautua
kilpailuun ja koska aloitetaan?
Lumenpuutteen vuoksi perinteinen ja kovatasoinen hiihtokilpailu
jouduttiin korvaamaan juoksukilpailulla, mikä valitettavasti verotti
osallistujamäärää. Laatu korvasi
määrän, kilpailu oli reilu ja rehti,
vauhtia ja tiukkaa puristusta riitti
maaliin saakka. Kaikki kilpailuun
osallistuneet palkittiin asianmukaisin menoin lehdistön kuvatessa ahkerasti koko tapahtuman.
Hannan johdolla osallistui Koivulan talleilta vakuuttavan hyvä
ryhmä, neljä henkilöä, Jamiralli
sekä Fanni-poni. Talvitapahtuman
ehdottomaksi suosikiksi on muodostunut ratsastus. Ratsastus on
totaalisen rentouttavaa, totesi al-
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lekirjoittaneen lapsenlapsi Neea,
joka alkoi huojua epämääräisesti ja
nukahti Fannin ohjaksiin ratsastuslenkin loppumetreillä. Kotimatkalla Jamiralli ja Fanni poikkesivat KSupermarket Hämeenkylässä, josta
saivat talleille vietäväksi laatikolliset leipätuotteita.

Kiitokset teille kaikille:
- Kaikille tapahtumaan osallistuneille jupperilaisille ja kauempaakin tulleille, ilman teitä ei tapahtuma toteutuisi.
- Koivulan talleille, Hannalle ja
hyvälle tiimille, Jamirallille sekä
Fannille, ratsastushetki jäi meidän
kaikkien sydämiin.
- Kilpailujoukkueelle ja toimihenkilöille, olette kaikki voittajia.
- Yhteisvastuukeräyksen toteuttajille Maijalle, Anjalle ja Riitalle,
olette aina hyvällä asialla.
- K-Supermarket Hämeenkylä,
loistava palvelu ja maukkaat tuotteet, jotka on myös hevosten mieleen.
- Jupperin Omakotiyhdistykselle ja tapahtumatoimikunnalle, joka
mahdollisti tapahtuman.

Tapahtumatoimikunnan
puolesta,
Lasse Gustafsson

Juoksukilpailun tulokset 2015

Alle 11v
(alle 9v sarjaan ei ollut osallistujia)
1. Vilho Ackalin
2. Sofia Vuornos
3. Aviva Hotari

Alle 5v
1. Aune Saarinen
2. Konsta Ackalin
3. Seera Kanerva
4. Lauri Ahti
5. Liana Hotari
6. Mika Helkiö
7. Olli Elonen

Alle 7v
1. Helmi Saarinen
2. Aatos Ackalin
3. Anni Ahti
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Kuvat: Juha Vepsäläinen ja Silve Sahlan
YHTEISVASTUUKERÄYS JOY:N TALVITAPAHTUMASSA
Keräyksen suorittivat Laaksolahden Marttojen jupperilaiset jäsenet.
Keräyksen tuotto oli 82,45 euroa.
Kiitokset kaikille osallistuneille!
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Sotaorpoilta Laaksolahden
kirjastossa
Meitä kaikkia vähän iäkkäämpiä ihmisiä koskettava
aihe veti 25.2.2015 kirjaston salin täydeltä yleisöä.
Useimmilla kuulijoista oli suvussaan, tuttavissaan tai ihan lähipiirissään sotaorpoja. Myös emeritusprofessori Markku Ojanen on
itse sotaorpo, joten tämä aihe on
häntä erityisesti kiinnostanut. Tilaisuudessa oli myös monia sotaorpoja, jotka kommentoivat aina
sopivissa kohdin Markku Ojasen
esitystä omista kokemuksistaan,
ja kertoivat niistä lisää varsinaisen
esityksen loputtua.
Markku Ojanen kertoi, ettei tästä
aihepiiristä ole tehty juurikaan tutkimuksia, ei Suomessa eikä ulkomailla. Emeritusprofessori Markku
Ojanen on tehnyt tutkimusta onnellisuudesta ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Onnellisuuden käsite oli
mukana myös hänen perehtyessään
sotaorpojen elämään ja heidän selviytymiskeinoihinsa. Hän mainitsi
tekijöitä, mitkä vaikuttavat ihmisen onnellisuuteen ja mitkä tekijät
vähentävät onnellisuuden tunnet-

ta (varastavat tätä tunnetta). Näitä
ovat pelot, masennus, katkeruus,
viha, täydellinen eristäminen muista ihmisistä ja julmat olosuhteet.  
Ojanen korosti ihmisten erilaisuutta. Jotkut kestävät vastoinkäymisiä, pelkoa, tuskaa ja rakkaudettomuutta paremmin kuin toiset.
Ehkä perimä ja geenit vaikuttavat
tähän ominaisuuteen. Jos katsomme esimerkiksi televisiossa katulasten elämää kurjissa olosuhteissa,
niin huomaamme, miten joidenkin
lasten silmistä pilkistää elämänilo, usko ja toivo paremmasta tulevaisuudesta. Tässä yhteydessä
hän mainitsi Viktor Frankl’in, joka
selviytyi vaikeista oloista keskitysleirissä. Selviytymiskeinona oli
voimakas toivo ja odotus tulevasta,
vapauteen pääsystä.
Tähän aiheeseen liittyviä avainkysymyksiä olivat: miten sotaorvot ovat selviytyneet elämässään,
jäikö heille traumoja lapsuudesta,
puhuvatko he vielä näistä ajoista ja
mitä he muistavat näistä vaikeista
ajoista? Merkittävä kysymys on,
kokivatko sotaorvot lapsena oman
elämänsä erityisen raskaaksi ja vai-

keaksi? Lapsethan ovat yllättävän
joustavia ja sopeutumiskykyisiä.  
Monet pohtivat, mitä isättömyys on
vaikuttanut lapsiin, varsinkin poikiin? Miten äiti on pärjännyt? Jos
äiti voi huonosti, se heijastuu myös
lapsiin. Tutkimuksista on käynyt
ilmi, että 40 prosenttia sotaorvoista
selvisi tyydyttävästi.
Tutkimusten mukaan äidit olivat yleensä selvinneet kohtalaisesti. Useimmissa perheissä lapsille
ei puhuttu ongelmista, eikä rahan
puutteesta, vaan yritettiin luoda
lämmintä, kannustavaa ilmapiiriä.
Uskottiin siihen, että päästään jaloilleen.
Sotaorpoja myös kiusattiin koulussa. Myös emeritusprofessori
Markku Ojanen oli kokenut tämän
henkilökohtaisesti, samoin muutamat henkilöt yleisön joukosta
kertoivat kokeneensa koulukiusaamista. Ojanen sanoi, että itseluottamus ja itsetunto laskevat, kun meitä
koetellaan, mutta tästä huolimatta
onnellisuuden taso sotaorvoilla
oli vain aavistuksen verran alempi
kuin muilla.

Lea Ala-Peijari

Rantamäen/Kaipionmetsän
ulkoilualueen hakkuut
Rantamäen
ulkoilutiellä
liikkuneet ovat havainneet
kaupungin tekevän metsän
harvennushakkuita. Hakkuut näyttävät keskittyvän
lähinnä
heikkokuntoisen
puuston poistamiseen ulkoilutien vierialueella.

Hoitohakkuut ovat tervetullut
toimenpide, sillä lahot puut ovat
turvallisuus riski alueen käyttäjille
sekä itse metsän elinvoimaisuudelle. Lenkkeillessäni olen tarkastellut
hakkuiden jälkiä ja todennut, että
kaadettu puusto oli todellakin huonokuntoista ja enimmiltään lahonnutta.   Kaadetut isot kuuset olivat
maannousemasienen lahottamia,
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joka on levinnyt maaperän kautta
myös pienempiin puihin.  Alueella
on myös kirjanpainaja-koppakuoriaisten toukkien sekä juurikäävän
kuivattamia ja vioittamia kuusia.
Maaperässä leviävä maannousemasienen sienirihmasto sairastuttaa
valtapuustona kasvavat kuuset, jotka eivät tule menestymään alueella.
Kaikenlainen lehtipuusto tuleekin

valtaamaan kasvuston. Olen ehdottanut kaupungille noin vuosi sitten
alueen metsänhoito-ohjelman esittelyn yhteydessä, että osassa metsikköä kasvatettaisiin olosuhteisiin
paremmin soveltuvaa puustoa.
Kuivalle ja karulle pohjoisosalle soveltuisi parhaiten mänty, jota
siellä kasvaa harvakseen nykyisinkin. Tämä vaatisi metsän uudistamista, mutta kohteeseen ei sovellu
perinteinen kulotus vaan nykyisin
talousmetsissä käytetyt metsän uudistusmenetelmät. Kääntömätästyksellä ja puuntaimien istutuksella
varmistetaan puuntaimien kasvuun
lähtö. Kahdessakymmenessä vuodessa alueelle kasvaisi hieno mäntymetsikkö. Täällä Jupperissa ei
ole männyntaimia syövistä hirvistä
vaivaa.  
Suurin este puistojen kehittämiseen ovat muun muassa tuleva
rakentamistarve sekä kaupungissa
asuvien ”ekoihmisten” ajattelu, ettei tällainen kasvatusmetsien hoito
ole sopivaa puistossa. Heidän mielestään hoitamaton ryteikkömetsä
sopisi paremmin luonnon eläimille

turvapaikkoja luoden. Minunkin
mielestäni tarvitaan suojeltavia
metsiä, sekä aarnialueita, joihin
voisi turvallisesti tutustua polkuverkoston kautta. Tällaisia mielenkiintoisia kohteita löytyy useita muun
muassa Hämeenkylästä Tuomarilan
koulun takaa, jossa luontopolulta
voi katsella, miten ikääntynyt aarnimetsä tuhoutuu.
Rantamäen ulkoilualue on alueemme asukkaille tärkeä lähivirkistysalue, jonne päästäkseen ei
tarvita autoa. Vaikka puusto on
varsin heikkokuntoista, ongelmana
on kuitenkin se, ettei varjostavan
puuston läpi pääse riittävästi valoa
ja lämpöä metsämarjoille sekä uudistuvalle havupuustolle.   Aluetta
kiertää yhdistyksemme perustama
luontopolku, jonka käyttöä nykyään rajoittaa polun poikkikaatuneet
muutamat isot kuuset.  Huomautinkin tästä metsureille, että he korjaisivat nämä puut pois samalla reissulla – eivät lupautuneet kun ovat
niin kaukana tiestä?  
Nykyään puistoalueen tiet ja
polut ovat varsinkin koirien omis-

tajien käyttämä vilkas ulkoilualue.
Tästä olen kuullut osaltaan moitteita, etteivät kaikki koiraansa ulkoiluttavat henkilöt siivoa koiriensa
jätöksiä. Kaupunki on huomioinut
asian toimittamalla tätä varten kakkapussisäiliöt tien päihin.
Rantamäen ulkoilualueelle on
pääsy useammasta suunnasta, mutta suunniteltu Kaivosmiehentien/
kujan suunnan osuus on rakentamatta noin 100 metrin matkalta.
Kaupunki jätti osuuden jostain
syystä rakentamatta viime vuonna katurakennustyön yhteydessä.  
Olen huomauttanut useamman kerran asiasta rakentajille mutta jostain
syystä hanke ei ole edennyt. Tämän
osuuden rakentaminen olisi tärkeää
etenkin uuden Tenavakallion päiväkodin lapsille, että he pääsisivät
turvallisesti retkelle ”peikkometsään”.
JOY järjestää 20. toukokuuta siivoustalkoot, jonka yhtenä kohteena
voisi olla metsässä kulkevalle ulkoilutielle jääneiden hakkuutähteiden siivous.

Kai Haapamäki

RAVINTOLAPÄIVÄ LINNAISISSA
SYÖDÄÄN JA HERKUTELLAAN
Lauantaina 16.5.2015 klo. 11.00-16.00
Juhlateltoissa on tarjolla monenlaista ruokaa, sekä kahvia/teetä ja leivonnaisia.
Paikka: Aisatie 4a
(Rajatorpantieltä etelään Linnaistentielle ja neljäs tie vasemmalle)
Bussilla nro 30 pääsee ihan nurkille.
Katso toukokuussa tarkempi ruokalista RAVINTOLAPÄIVÄN SIVUILTA.
http://www.restaurantday.org/fi/find/
TERVETULOA
Pihalla on myös ”tuo tullessas, vie mennessäs” ilmainen tavaranvaihtopöytä.
(Tilaisuudessa käy vain käteinen)
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Tänne Jupperiin on eksynyt
teerikukko, joka on viettänyt öitänsä Peltorinteellä
kuusien ja puskien alla.
Näin sen ensimmäisen kerran jo
10. helmikuuta Jupperinaukiolla,
missä Toivo Saari oli siitä kuvia
ottamassa. Tämä teeriuros onkin
vähän erilainen lintu, sitä ei rajat
ja lajit pidättele, kun se johonkin
on silmänsä iskenyt, sillä nyt se on
saanut päähänsä liehitellä fasaaneja.
Alueen neljän fasaaninaaraan haaremi on saanut osakseen teerikukon
kosintayrityksiä. Teeren pulunpulputusta muistuttavaa ääntäkin on

kuulunut Jupperinaukion
lähituntumissa
jo yli kuukauden ajan. Itsekin näin pari
päivää sitten
tämän teeren
oikein läheltä
pulputtamassa
ja liehittelemässä kiveä,
voi teeri parkaa kun ei löydä tyttöä itselleen. Ei tämä
teeri ole kuitenkaan kovin kauas
eksynyt tyttönsä etsinnässä, tee-

Kuva: Toivo Saari

Rakkautta yli rajojen

rikanat ja fasaaninaaraat kun ovat
jokseenkin samannäköisiä.

Siru Kotipalo

Glimsinjoen luontopolku
Espoonjoen vesistöalue sijaitsee pääosin Espoon ja
Kauniaisten alueilla, koillisosa alueesta kuuluu Vantaan kaupunkiin.

Vedet purkautuvat vesistöalueen
pohjoisosasta kahta reittiä: lännessä Bodominjärven läpi Glomsån
-jokea ja idässä Pitkäjärven kautta
Glimsån -jokea pitkin. Glomsån ja
Glimsån yhdistyvät ennen Turunväylää Espoonjoeksi, joka laskee
Espoonlahteen. Alueella on 15 yli
hehtaarin kokoista järveä. Vesistön
pinta-ala on 132 km2. Bodominjärven pinta-ala on 4,1 km2, keskisyvyys 4,5 m ja suurin syvyys 14
m. Pitkäjärvemme pinta-ala on 1,4
km2, keskimääräinen syvyys 2,9 m
ja suurin syvyys 6 m, eli se on tilavuudeltaan neljä kertaa pienempi
kuin Bodominjärvi.
Jupperin Omakotiyhdistys on
ollut parikymmentä vuotta sitten
perustamassa Pro Espoonjoki ry:tä.

Kyseinen yhdistys on sitoutumaton
Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien kansalaisjärjestöjen muodostama järjestö, jonka
toiminnan tarkoituksena on edistää
luonnonsuojelua ja ihmisten viihtyisyyttä sekä turvata Espoonjoen
luonnonkokonaisuuden säilyminen
asukkaiden käytössä osana historiallista arvokasta kulttuurimaisemaa.
Pro Espoonjoki on suunnitellut
ja raivannut talkoilla Glimsinjoen
varteen luontopolun Järvenperän ja
Jorvinkosken välille. Tällä arvokkaalla joenvarrella, joka on pääosin
luonnonsuojelualuetta, on monenlaista nähtävää. Luontopolku on
viitoitettu keltaisin merkein sekä
kohdetauluin. Polun varressa on
kymmenkunta merkittyä havaintokohdetta. Polku on rakennettu
maastoa myötäillen, joten siellä on
jonkin verran maastoesteitä, esimerkiksi puiden juuria, joten se ei
sovellu liikuntarajoitteisille. Kuivalla kelillä lenkkarit tai maasto-
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kengät ovat sopivat jalkineet.
Mikäli paikalle saapuu henkilöautolla, niin pysäköintitilaa löytyy
Jorvin sairaalan pysäköintialueelta.
Luontopolulle pääsee Jorvin sillan
vierestä. Järvenperässä on rajoitetusti pysäköintitilaa (kappelin
p–alue). Parhaiten perille pääsee
kuitenkin pyöräillen. Alueeseen on
mielekästä tutustua kun puiden lehdet ovat auenneet, sekä myös runsaiden sateiden jälkeen, kun kosket kuohuvat. Luontopolkuun ovat
tutustuneet muun muassa alueen
koululaiset osana luonto-opetusta.
Lisätietoja luontopolusta saa yhdistyksen uudistetuilta kotisivuilta
www.proespoonjoki.fi.
Minä annan JOY:n kevätkokouksessa 22. huhtikuuta sekä siivoustalkoissa 20. toukokuuta luontopolun karttoja sekä oppaita, samoin
myös Kaipionmäen luontopolun
esitteitä. Mikäli on riittävästi kiinnostusta järjestetystä tutustumisretkestä luontopolkuihin, niin ottakaa
minuun yhteyttä.

Kai Haapamäki

Citykanihavaintoja
Jupperissa
Edellisessä lehdessä kerroimme citykanihavainnosta Alankokujalla. Samalla
pyysimme lehden lukijoita
kertomaan omista villikanihavainnoistaan. Ohessa on
Markus Luhtalan havaintoja.
Ensimmäisen kerran havaitsimme citykanin Jupperissa omalla
pihallamme (Tammipää 9) loppukesästä - alkusyksystä 2011. Pääsimme tarkkailemaan sitä reilut 2
viikkoa hyvinkin läheltä. Meillä oli
oma kotikanimme “Pätkis” pihahäkissä, ja nämä kaksi tekivät paljon tuttavuutta häkin ristikon läpi.
Show oli molemmin puolin sen verran reipasta (kirmailua, hyppelyä),
että enempäänkin tuttavuuteen oli

molemmilla selvästi halukuutta.
Citykani yöpyi myös tuon ajan pihapiirissämme. Sitten se vain katosi, tai häipyi. Pilke silmäkulmassa
pohdimme, johtuiko lähtö siitä, että
vierailija pettyi kun suhde ei oikein
edennyt. Vai oliko totuus sananmukaisesti raadollisempi eli joutui ketun, kanahaukan tms. välipalaksi.
Meni kaksi vuotta, ja tuona aikana kuulin usein tutuilta, että olivat
nähneet citykaneja Riihiniityntien
suunnalla. Se, olivatko kaikki havainnot oikeasti citykaneja, vai
oliko nähty myös pieniä rusakoita,
on vaikea sanoa. Meidänkin naapureistamme on moni maininnut, ettei
näitä oikeasti erota toisistaan.
Sitten vuonna 2013 ilmestyi uusi
kani pihallemme. Jälleen kiinnostuksen kohde lienee ollut oma kanimme. Mutta tällä kertaa homma
meni vain pensaassa kyttäilyksi.

Kyseessä taisi olla vain kilpakosija.
Tämäkin kani katosi noin 2 viikkoa
ilmestymisestään.
Syksyllä 2013 näin ainakin kaksi
eri kania saman aikaisesti Kolmannen järvikujan rakentamattomilla
tonteilla. Viime kesänä, kun kyseiset tontit oli siivottu pusikoista,
en kaneja enää nähnyt siellä, enkä
ole nähnyt muuallakaan Jupperissa. Mutta muutaman yliajetun olen
nähnyt Riihiniityntiellä.
Mainittakoon, etteivät pihallamme näkyneet kanit aiheuttaneet
käytännössä mitään kasvituhoja.
Rusakot ovat sitä vastoin 10 vuoden aikana aiheuttaneet paljonkin
vahinkoja. Lumitalvina omenapuista on syöty kuorta miehen rinnan
korkeudelta asti (75 cm lunta + 75
cm isoa rusakkoa).

Toimitus

Liity Laaksolahden kirjaston ystäviin!
Laaksolahden kirjaston ystävät järjestää
kirjastossa kirjailijailtoja ja muita tapahtumia
ja ylläpitää lukupiiriä. Toiminnasta tiedotetaan
ilmoitustauluilla, verkossa, sähköpostitse ja
myös JOY-lehdessä.
Jupperin Omakotiyhdistys on kirjaston ystävien kannatusjäsen. Asukkaat ovat tervetulleita
henkilöjäseniksi, jotka saavat tiedon kirjaston
tapahtumista suoraan sähköpostiinsa. Kasvava jäsenmäärä vahvistaa yhdistyksen asemaa
lähikirjaston puolustajana ja toiminnan kehittäjänä. Tavoitteemme on mm. saada kirjastoon
omatoimiaukioloaikoja, jolloin kirjastoa voisi
käyttää enemmän arki-iltaisin ja viikonloppuisin.
Liity Laaksolahden kirjaston ystävien jäseneksi maksamalla liittymismaksu 10 euroa yhdistyksen tilille
Nordea FI58 1802 3000 0018 44. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna peritä nykyisiltä henkilöjäseniltä.
Merkitse viestikenttään jäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite jäsenrekisteriä ja tiedotusta varten.
Jos olet jo jäsen, mutta et saa yhdistykseltä sähköpostia, ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen
laaksolahti@gmail.com.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
toimintakertomus vuodelta 2014
1. YLEISTÄ
Vuosi 2014 oli yhdistyksen 59. 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.
2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa
469, kun se vuoden 2013 lopussa oli 470. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Olavi Laine. Yhdistyksen
entinen johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja (1999
– 2004) Tapio Ala-Peijari menehtyi 15.4.2014. Yhdistyksen entinen puheenjohtaja (1998 – 2000) ja johtokunnan jäsen (2001 – 2003) Mauri Alasaari menehtyi
23.12.2014.
3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Juha-Pekka
Ripatti ja varapuheenjohtajana Heikki Kulusjärvi sekä
sihteerinä Silve Sahlan. 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 10 kertaa ja johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Sihteeri 		
Muut jäsenet		
			
			
			
			
			
			

Juha-Pekka Ripatti
Heikki Kulusjärvi
Silve Sahlan		
Lasse Gustafsson
Kai Haapamäki		
Ilkka Homanen		
Urpo Kotipalo		
Anneli Liimatainen
Kimmo Sierimo		
Anni Vesala		

10
8
8
8
8
8
9
7
7
6

Johtokunnan kokouksissa oli läsnä myös taloudenhoitaja Tapani Vuopala 6 kertaa.
4. TOIMIKUNNAT JA KERHOT
Johtokunta asetti vuoden aikana seuraavat toimikunnat ja kerhot sekä niiden koollekutsujat:
Rantatoimikunta		
Taloustoimikunta		
(v. 2013 johtokunnan asettama)
Tapahtumatoimikunta		
Tiedotus- ja perinnetoimikunta
JOY 60 v. juhlatoimikunta

Juha-Pekka Ripatti
Juha-Pekka Ripatti
Lasse Gustafsson
Silve Sahlan
Juha-Pekka Ripatti

Jumppa yhteyshenkilöt Teija Kuusijärvi ja Pirjo Engman
Seniorikerho
yhteyshenkilö Anja Tarvas
Sukututkimuskerho
yhteyshenkilö Pirjo Mattila

Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen
mukaan. Tapahtumatoimikunta kokoontui pääsääntöisesti Lasse Gustafssonin johdolla lähes joka kuukauden toisen parillisen viikon keskiviikkona kello 18.00.
Ryhmään kuului 24 aktiivista jäsentä tukijoukkoineen.
Tapahtumatoimikunnan ”kädenjälkiä” olivat mm.
teatterireissu, talvitapahtuma, siivoustalkoot, kasvienvaihtotapahtuma, Narvan matka, Römppäjäiset
jonka teemana oli tango, ja jouluvalot Tammenterhon
pihakuuseen.
Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2013
viimeisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle 2014.
5. TOIMITILA
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 keskiviikkona
23.4.2014 Tammenterhossa. Kokoukseen osallistui
10 varsinaista äänioikeutettua jäsentä ja yksi perhejäsen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki
Kulusjärvi. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus johtokunnan jäsenille vuodelle 2013.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona
19.11.2014 Laaksolahtitalolla. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Ripatti ja sihteeriksi Silve Sahlan. Kokouksessa oli läsnä 15 varsinaista
äänioikeutettua jäsentä ja 1 perhejäsen. Kokouksessa
hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle
2015 sekä vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksut että
korvaukset johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille.
Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunnan
erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet vuoden
2015 alussa alkavalle kolmivuotiselle toimintakaudelle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Ripatti. Johtokunnan jäsenistä Kai
Haapamäki, Silve Sahlan ja Kimmo Sierimo olivat
erovuorossa. Kaikki erovuoroiset johtokunnan jäsenet
valittiin uudelleen kaudelle 2015 – 2017.
Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle
2014 oli siten seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka
Ripatti, Lasse Gustafsson (2014 - 2016), Kai Haapamäki (2015 - 2017), Ilkka Homanen (2014 – 2016),
Urpo Kotipalo (2014 - 2016), Heikki Kulusjärvi (2013 2015), Anneli Liimatainen (2013 - 2015), Silve Sahlan
(2015 - 2017), Kimmo Sierimo (2015 - 2017) ja Anni
Vesala (2013 - 2015).
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7. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ

Matka oli erittäin onnistunut ja matkasta on kirjoitettu nelisivuinen artikkeli JOY-lehdessä 4/2014 ss. 11
– 14.

Kuluneena vuotena 2014 Jupperin Omakotiyhdistys
on toiminut seuraavissa yhteisöissä:
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL)
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton syyskokous
pidettiin Albergan kartanossa 28.11.2013. Tässä kokouksessa valittiin EKYL:in hallituksen varsinaiseksi
jäseneksi Silve Sahlan (Jupperin Omakotiyhdistys ry.)
kaudelle 2014 -2015.
Pro Espoonjoki ry
Kai Haapamäki (Jupperin Omakotiyhdistys ry.) on valittu Pro Espoonjoki ry:n vuosikokouksessa 21.3.2013
Pro Espoonjoki ry:n hallitukseen jäseneksi kaudeksi,
joka on edustajiston vuosikokousten välinen aika.
Pro Espoonjoki ry:n vuosikokouksessa 2.4.2014 Kai
Haapamäki valittiin Pro Espoonjoki ry:n hallitukseen
jäseneksi kaudeksi, joka on edustajiston vuosikokousten välinen aika.
Suomen Sukututkimusseura
Yhdyshenkilönä on ollut Pirjo Mattila. Hän osallistui
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n edustajana 66. Valtakunnallisille Kotiseutupäiville 7.-10.8.2014 Hämeenlinnassa.
8. ASUKASTAPAHTUMAT
Teatteriretki Kouvolan kaupunginteatteriin
8.2.2014
Räntäsateisena lauantaina jupperilaisista ja rastaalalaisista koostunut seurue matkusti Kouvolaan katsomaan Katri-Helena–musikaalia. Esitys oli napakymppi
ja matkan mausteina olivat pienet kommellukset (JOY
2/2014 s. 11)
Talvitapahtuma Jupperin Surffirannassa 9.3.2014
Perinteinen koko perheen talvitapahtuma järjestettiin
poikkeuksellisesti lumettomassa Jupperin Surffirannassa ja luistelukentän ympäristössä. Koivulan talli
oli jälleen mukana järjestelyissä tuomalla tilaisuuteen
Jamiralli -suomenhevosen ja Fanni -ponin lasten
riemuksi. Hiihtokilpailu korvattiin tällä kertaa juoksukilpailulla neljässä eri sarjassa; alle 5 v., alle 7 v., alle
9 v. ja alle 11 v. Kaikki vieraat pääsivät nauttimaan
omakotiyhdistyksen tarjoamia ilmaisia virvokkeita
tarjoiluteltasta. Lämpimät kiitokset kaikille tapahtumaa
järjestäneille ja sitä tukeneille henkilöille ja yrityksille.
Tarkemmat tiedot talvitapahtumasta on julkaistu JOY
–lehdessä 2/2014 ss. 11 – 13.
Siivoustalkoot 14.5.2014
Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin Tammenterhon
ympäristöä, Surffirantaa, Jupperinrantaa sekä linjaautopysäkkien ympäristöjä. Jupperinrannan uimalaituri laitettiin käyttökuntoon. Talkoisiin osallistui 25 henkilöä ja uurastuksen päätteeksi grillattiin makkaraa ja
juotiin talkookahvit.
Kasvienvaihtopiste 14.5.2014
Siivoustalkoiden yhteydessä perustettiin Tammenterhon pihaan kevään ja kesän ajaksi kasvienvaihtopiste
edeltävien vuosien hyvien kokemusten pohjalta. Ideana on levittää Jupperissa hyvin viihtyviä puutarhakasveja – kukkia, pensaita ja puita – naapurilta naapurille
ilmaiseksi.
Kesäretki Narvaan 22. - 24.8.2014
Jupperin Omakotiyhdistys järjesti retken yliopistokaupunki Tartoon. Matkaseurueessa oli myös retkeläisiä
Jupperista, Laaksolahdesta, Veinistä ja Rastaalasta.

Tango-harjoitukset 21.9.2014
JOY järjesti Yhteistuvalla tangoharjoitukset Tuija Pertamon ja Tapio Hiilosmaan johdolla. Tanssin saloihin
oli perehtymässä 5 paria.
Römppäjäiset 27.9.2014
Perinteiset Römppäjäiset vietettiin Yhteistuvalla lauantaina 27.9.2014. Tälle kertaa teemana oli argentiinalainen tango. Ruokailun lisäksi ohjelmassa oli
tanssia, kilpailuja ja leikkejä. Musiikista vastasi Juha
Poikela ja tanssiorkesteri Nokiset. Juhliin osallistui 50
henkilöä. Römppäjäisistä on julkaistu artikkeli JOY–
lehdessä 4/2014 ss. 15 – 16.
9. HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA
Espanjankerho Jupperissa
Urpo ja Seija Kotipalo alkoivat keväällä 2013 pitää kotonaan Espanjasta ja espanjan kielestä kiinnostuneille
kielikerhoa. Kerho oli kaikille kiinnostuneille avoin,
maksuton ja kokoontui kerran viikossa.
Käsityökerho
Seija Kotipalo on pitänyt torstai-iltaisin klo 18.00
– 20.00 (pois lukien koululoma-ajat) käsityökerhoa
kotonaan. Kerhotilaisuuksiin on osallistunut 4 – 6
harrastajaa.
Jumppa
Jumpparyhmä kokoontui keväällä ja syksyllä Jupperin
koululla torstaisin kello 20.30 - 21.30. Jumpan ohjaajina toimivat FysioSporttis Oy:n fysioterapeutit.
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 – 15.00.
Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontui Tammenterhossa Pirjo
Mattilan johdolla parillisten viikkojen keskiviikkoina
kello 19.00.
10. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Vuosi 2014 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehden JOY 37. 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.
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Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontui lehden
painoaikataulun ja tarpeen mukaisesti. Toimikunnan
tärkeimpänä tehtävänä on tehdä neljä painettua numeroa jäsenlehteä JOY.

13. TALOUS
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä oli
27,026.15 euroa (20,284.20). Varsinaisen toiminnan
tuotot, 19,483.40 euroa (23,830.00 euroa), muodostuvat yhdistyksen jäsenille järjestettyjen asukastapahtumien (jumppa, teatteriretki, muut vierailut) yhteydessä perityistä osallistumismaksuista. Varsinaisen
toiminnan tuottojen lasku johtuu mm. aikuisjumppaan
osallistuneiden henkilöiden määrän laskusta edellisvuoteen verrattuna.

11. ALUEIDEN HOITO
Alueiden hoito on keskittynyt lähinnä Tammenterhon
tontin ja Jupperinrannan siisteyden ylläpitämiseen.
Jupperinrannan uimalaituri laitettiin uimakuntoon 14.
toukokuuta kokoamalla laituri ja siirtämällä ankkurit
paikoilleen. Uimakausi päättyi laiturin talvisäilöön
laittoon 16. marraskuuta 2014.

Yhdistys ei ole saanut toimintaansa varten avustuksia
viime vuosina.

12. KANNANOTOT JA YHTEYDET
Jupperin Omakotiyhdistys ry. teki 14.2.2014 esityksen
Helsingin seudun liikenteelle Länsimetron liityntälinjan
548 jatkamisesta Jupperiin (JOY 3/2014 s. 5).
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 14.3.2014
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän aamukahvitilaisuuteen Espoon valtuustotalossa, johon oli kutsuttu Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) ja
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK)
jäsenyhdistysten puheenjohtajat.
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui perjantaina 23.5.2014 Espoon valtuustotalossa pidettyyn
maanmittaustoimitukseen koskien Jupperin yhteiset
alueet. Tilaisuutta koskeva artikkeli on julkaistu JOYlehdessä 3/2014 ss. 6 – 7.
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti ja sihteeri Silve
Sahlan osallistuivat 4.6.2014 Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaamiseen WeeGee:ssä.
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 27.8.2014
Espoon kaupungin järjestämään tiedotustapahtumaan
Espoon valtuustotalossa, joka oli suunnattu kaupunginosayhdistysten edustajille. Kaupunginjohtaja Mäkelä ja kaupungin virkamiehet kertoivat ajankohtaisia
kuulumisia (pääkirjoitus JOY 3/2014 s. 3).

Varainhankinnan tuotot muodostuvat jäsenmaksuista
ja kannatusjäsenmaksuista.
Sijoitustoiminnan tuotoilla on aikaisempien vuosien
tapaan katettu varsinaisesta toiminnasta aiheutunutta
kulujäämää. Tuloslaskelma osoittaa tilikaudelta alijäämää 11,237.79 euroa (-3,548.60 euroa).
Yhdistys omistaa Jupperissa yhden rakentamattoman
kiinteistön, jolle on vahvistettu asemakaava. Espoon
kaupunki on nostanut rakentamattomalta kiinteistöltä
perittävän kiinteistöveron lain sallimaan enimmäismäärään (3 % verotusarvosta), mikä merkitsi vuosittain maksettavan kiinteistöveron huomattavaa lisäystä
aiemmasta. Yhdistys on hakenut oikaisua kiinteistöveroon. Muilta osin yhdistyksen varat muodostuvat
pörssiosakkeista ja sijoituksista korko- ja osakerahastoihin. Yhdistys ei harjoita aktiivista arvopaperikauppaa vaan varojen tarkoituksena on turvata yhdistyksen toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä.
Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta yhdistyksen
taloudellinen asema on vakaa. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty arvopapereiden käyvän arvon ja
taseeseen merkityn hankintamenon ero tilinpäätöspäivänä.

Espoossa 10.3.2015
Johtokunta

Jupperin Omakotiyhdistys ry. lähetti 10.9.2014 mielipiteen Espoon kaupungille asemakaavan muutoksesta
Jupperissa (JOY 4/2014 s. 19).

Kevätkokouksen 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.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja 2015:
Juha-Pekka Ripatti
Johtokunta 2015:
Lasse Gustafsson
Kai Haapamäki
Ilkka Homanen
Urpo Kotipalo
Heikki Kulusjärvi, vpj
Anneli Liimatainen
Silve Sahlan,siht
Kimmo Sierimo
Anne Vesala

juha-pekka(at)jpripatti.net

Kaivoskuja 5 A 2

0400 463 941

lassse.gustafsson(at)kolumbus.fi
kai.haapamaki(at)saunalahti.fi
ilkka.homanen(at)gmail.com
urpo.kotipalo1(at)saunalahti.fi
heikki.kulusjarvi(at)solibri.com
anneli.liimatainen(at)kolumbus.fi
silve.sahlan(at)kolumbus.fi
kimmo.sierimo(at)luukku.com
anneli.vesala(at)gmail.com

Kaivoskuja 12
Kalliotie 17 A
Tammipääntie 31 B
Peltotie 2
Vahveropolku 7
Kaivoskuja 4-6 B
Tammipäänpolku 5 A
Jupperinmetsä 16
Tammipääntie 16

0400 458 167
(09) 854 3384
044 577 4430
040 503 6067

Taloudenhoitaja:
Tapani Vuopala

tapani.vuopala(at)dhsaudit.fi

050 549 5023
050 344 5927
050 412 6335
050 338 4947
040 532 2114

Jäseniä 470 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
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

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

Huhtikuu
su
ti
ke
to
ke
ke

12.4.
14.4.
15.4.
16.4.
22.4.
29.4.

JOY 2/2015 ilmestyy
Johtokunnan kokous
Sukutukimuskerho
Seniorikerho
Kevätkokous
Sukutukimuskerho

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena
torstaina klo 13-15.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 18.

Toukokuu
ti
ke
ke
to
ke

12.5..
13.5.
20.5.
21.5.
27.5.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. 045 848 0895

Johtokunnan kokous
Sukutukimuskerho
Siivoustalkoot
Seniorikerho
Sukutukimuskerho

Tapahtumatoimikunta kokoontuu tarvittaessa
parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 18.

Tiedustelut Lasse Gustafsson
puh. 0400 458 167

Kesäkuu
ti

19.6.

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

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Johtokunnan kokous

Elokuu
ti
pe-su

Jupperin koululla toimivat kerhot:

11.8. Johtokunnan kokous
14.-16.8. Pärnun reissu

Jumppa torstaisin klo 20.30-21.30 Jupperin koululla.

Syyskuu
su
ti
la

6.9.
8.9.
12.9.

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

JOY 3/2015 ilmestyy
Johtokunnan kokous
60v juhlat

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

HSY:n keräysautot kiertävät joka kevät
Espoossa. Voit tuoda autoihin kodin vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja metalliromua.
Otamme jätteet vastaan maksutta.

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

Lähin autojen pysähdyspaikka:
Keskiviikko 22.4.2015
17.00-17.30 Rantatie 15, pallokenttä

www.jupperi.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 22. huhtikuuta 2015 kello 18.30 Tammenterhossa, Tammipääntie 33.
Klo 18.00 kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
Klo 18.30 kevätkokous
Esityslista tämän lehden sivulla 20.
Tervetuloa! Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry.

www.jupperi.fi

facebook: Jupperin Omakotiyhdistys r.y.

