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Jupperin	Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Helsingin	Sanomissa	oli	18.10.2015	laaja	artikkeli	vainajista,	 joiden	hautajaisissa	ei	ole	yhtään	
saattajaa.	Toimittaja	 Päivi	 Paulavaara	 oli	 seurannut	 74-vuotiaana	 kuolleen	 ”Pentin”	 hautajaisia	
Honkanummen	kappelissa.	Ainoat	saattajat	olivat	pastori,	kappelin	vahtimestari	ja	kanttori.	Tänä	
vuonna	lokakuun	10.	päivään	mennessä	Helsingissä	oli	siunattu	46	yksinäistä	vainajaa.	

On	täysin	väärä	luulo,	että	yksinäiset	vainajat	olisivat	vain	kriminaaleja,	alkoholisoituneita,	asun-
nottomia	 tai	 syrjäytyneitä	 henkilöitä.	 Koruttomien	 hautajaisten	 syynä	 voivat	 olla	 leskeys,	 suh-
teiden	katkeaminen	syystä	tai	toisesta	omiin	lapsiin	ja	sukulaisiin	tai	yksinkertaisesti	se,	että	tieto	
vainajan	kuolemasta	ei	 saavuta	vainajan	ystäviä,	koska	viranomaiset	 eivät	 tiedä,	keitä	he	ovat.	
Tämä	paljastui	artikkelin	 ilmestymisen	 jälkeen	saattoväen	puuttumisen	syyksi	”Pentin”	 tapauk-
sessa.	

Helsingin	Sanomat	 referoi	28.10.2015	Terveyden-	 ja	hyvinvoinnin	 laitoksen	 (THL)	 julkistamia	
alueellisen	 terveys-	 ja	hyvinvointitutkimuksen	 tuloksia.	Tämän	 tutkimuksen	mukaan	 lähes	 joka	
kymmenes	tuntee	 itsensä	yksinäiseksi.	Koko	väestön	tasolla	se	 tarkoittaa	noin	400.000:tta	hen-
kilöä.	Yksinäisyys	ei	jakaannu	tasaisesti	eri	ikäryhmissä.	Sitä	tuntevat	eniten	70	vuotta	täyttäneet,	
mutta	tunne	on	yhtä	tavallinen	20	–	29-vuotiaiden	joukossa.	Nuoret	muuttavat	usein	opiskelun	ja	
työn	perässä,	eikä	vanha	ystäväpiiri	 seuraa	mukana.	Vanhukset	 taas	menettävät	sosiaalisia	suh-
teitaan	enemmän	kuin	muut.

Koettu	yksinäisyys	on	seurausta	ristiriidasta	haluttujen	ja	todellisten	ihmissuhteiden	välillä,	toteaa	
THL:n	Iäkkäät,	vammaiset,	toimintakyky	–yksikön	päällikkö	Minna-Liisa	Luoma.	”Yksinäisyys	
on	 eri	 asia	 kuin	 sosiaalinen	 eristäytyminen	 tai	 masennus.	Yksinäisyys	 ja	 masennus	 yhdistyvät	
usein,	mutta	vain	pieni	osa	jatkuvasti	yksinäisistä	tuntee	masennusta.	Yksinäisyyden	tunnetta	selit-
tää	toimintakyky,	leskeys,	pienet	tulot,	romanttisen	suhteen	puute	ja	avuntarve,	johon	ei	ole	vas-
tattu.”	Yksinäiseksi	itsensä	tuntevien	ihmisten	määrä	vaihtelee	jopa	naapuripaikkakuntien	välillä.	
Helsingissä	on	paljon	enemmän	yksinäiseksi	itsensä	tuntevia	kuin	Vantaalla	tai	Espoossa.	Ihmiset	
kokevat	enemmän	yksinäisyyttä	keskustoissa,	toteaa	Luoma.

Jupperin	Omakotiyhdistyksen	 jäsenlehti	 jaetaan	noin	950:een	postilaatikkoon,	mutta	minulla	ei	
ole	 mitään	 käsitystä	 siitä,	 kuinka	 moni	 JOY	 -lehti	 päätyy	 vain	 yhden	 lukijan	 käteen	 ja	 kuinka	
yksinäinen	hän	on?		Tiedän	tilanteen	vain	lähinaapureideni	osalta.	Omakotiyhdistyksen	senioriker-
hotoiminta	alkoi	vuonna	2009	tarkoituksenaan	tarjota	ikäihmisille	mahdollisuuden	tavata	toisiaan	
ja	muistella	menneitä	kahvikupin	ääressä.	Seniorikerho	kokoontuu	joka	kuun	kolmantena	torstaina	
klo	13	–	15	Tammenterhossa.		

Olen	itse	valmistautunut	yllättävään	poismenoon	tekemällä	kansion,	josta	löytyvät	kaikki	tärkeät	
ja	olennaiset	tiedot	omaisia	ja	viranomaisia	varten.	Tuli	myös	mieleen,	että	voisin	lisätä	kännykän	
puhelinluetteloon	usean	henkilön	titteliksi	”Ystävä”.
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Minna	Helkiö,	lehtemme	uusi	
toimitussihteeri

Aloitan	JOY-lehden	toimitussihteerinä	ensi	vuoden	
alussa.	Seuraan	tehtävässä	Silve	Sahlania,	joka	on	hoi-
tanut	pestiä	viimeisen	kymmenen	vuoden	ajan.	

Olen	 syksyllä	 päässyt	 jo	 hieman	 kurkistamaan	
lehden	tekemistä	ja	saanut	myös	hypistellä	aivan	en-
simmäistä	 JOY	 -numeroa	 keväältä	 1977.	 On	 hienoa	
päästä	 mukaan	 tekemään	 lehteä,	 jolla	 on	 näin	 pitkät	
perinteet.	

Perheemme	on	asunut	Jupperissa	reilut	kolme	vuot-
ta.	Pääsimme	muuttamaan	elokuussa	2012	rakennus-
projektimme	 valmistuttua	 ja	 kotiuduimme	 alueelle	
heti.	

Meillä	 on	 neljävuotias	 poika	 ja	 yksivuotias	 tyttö.	
Lasten	 kanssa	 käymme	 usein	 Jupperin	 rantapuistos-
sa	 ja	 liikumme	lähimetsissä	seikkailemassa.	Ehdoton	
lempipaikkamme	on	Jupperinranta,	jossa	käymme	ke-
sällä	lähes	päivittäin.	Talvisin	rannasta	on	kiva	lähteä	
myös	hiihtolenkille	 ja	 katsella,	miltä	 Jupperi	 näyttää	
järveltä	 päin.	 Toivottavasti	 tulevana	 talvena	 saadaan	
hyvät	hiihtokelit.

Työurani	koostuu	erilaisista	markkinoinnin	ja	sisäl-
löntuotannon	 tehtävistä.	Olen	ollut	mukana	yritysten	
henkilöstö-	 ja	 asiakaslehtien	 toimitustiimeissä	 sekä	
kirjoittanut	 freelancerina	 eri	 medioihin.	 Kirjoittami-
nen	on	minulle	mieleistä	puuhaa,	ja	aina	minulla	onkin	
yksi	tai	useampi	juttu	tekeillä	samanaikaisesti.	

JOY:n	 uutena	 toimitussihteerinä	 haluan	 olla	 teke-
mässä	kiinnostavaa	lehteä	jupperilaisille	ja	otan	myös	
mieluusti	 vastaan	 lehden	 sisältöä	 koskevia	 ideoita	 ja	
ajatuksia	lukijoilta!

Hyvää	loppuvuotta!	
Minna Helkiö

helkiominna@gmail.com
040 8244 349 Ku
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Yhdistyksemme	 tiedotus-	 ja	pe-
rinnetoimikunta,	joka	on	vastannut	
myös	 lehden	 toimittamisesta,	 voi	
vetää	 helpotuksen	 huokauksen.	
Joukkoomme	liittyy	Minna	Helkiö,	
joka	on	lupautunut	lehden	toimitus-
sihteeriksi.	Minna	siis	saa	hoitaak-
seen	aineiston	hankkimisen	lehteen	
numerosta	 1/2016	 alkaen.	 Emme	
tietenkään	 jätä	 Minnaa	 pulaan,	

vaan	avustamme	jutuilla	ja	ideoilla.	
Sanon	 tämän	 omasta	 puolestani	 ja	
uskoakseni	koko	toimikunnan	puo-
lesta.	

Lehden	 1/2016	 aikataulua	 on	
muokattu	 talvitapahtuman	 ajan-
kohta	 huomioiden.	 Se	 on	 viime	
vuosina	 ollut	 maaliskuun	 alussa.	
Täten	 lehtikin	 voi	 ilmestyä	 viikon	
8	eli	hiihtolomaviikon	jälkeen.	Li-

säksi	 on	 aika	 aineiston	 h-hetkestä	
painoonmenopäivään	 jatkettu	 kol-
meksi	viikoksi.	Kymmenen	vuoden	
kokemuksella	 voin	 sanoa,	 että	 se	
on	tarpeellinen	uudistus.

Nyt	 siis	 vastuu	 Minnan	 harteil-
le!

Silve Sahlan, 
helpottunut ex- toimitussihteeri.

Uusi	toimitussihteeri	JOY-	lehdelle
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Onnellisuuden	
paradokseja
Emeritusprofessori Markku 
Ojanen kertoi Laaksolah-
den kirjastossa 29.9.2015 
aiheesta ”Onnellisuuden 
paradokseja”. 

Markku	 Ojanen	 on	 psykologia	
professori,	 joka	 on	 toiminut	 Tam-
pereen	Yliopistossa.	Häntä	kiinnos-
taa	 tutkia,	 ilmeneekö	 onnellisuus	
eri	lailla	eri	kulttuureissa	ja	yhteis-
kuntaluokissa.	Voidaan	 sanoa,	 että	
nämä	 kysymykset	 eivät	 ole	 jättä-
neet	 häntä	 rauhaan.	 Sen	 takia	 hän	
on	 erittäin	 syvällisesti	 perehtynyt	
kaikkeen,	mikä	 liittyy	käsitteeseen	
”onnellisuus”.	 Markku	 Ojanen	 on	
kirjoittanut	 monia	 kirjoja	 onnelli-
suudesta,	 hyvästä	 olosta	 ja	 tyyty-
väisyydestä	 45	 vuoden	 aikana	 ja	
luennoinut	siitä	hyvin	paljon.

Laaksolahden	 kirjasto	 oli	 tä-
pötäynnä	 innokkaita	 kuulijoita.	
Ilmapiirissä	 väreili	 odotuksen	 ja	
jännityksen	 tunnetta	 ennen	 kuin	
professori	 Markku	 Ojanen	 alkoi	
kertoa	 onnellisuudesta.	 Tämä	 aihe	
on	 jostakin	 syystä	 varsinkin	 tällä	
hetkellä	 ollut	 kovasti	 esillä.	 Onko	
nykyihminen	 jo	 saavuttanut	 kai-
ken	 haluamansa?	 Onko	 kyllästyt-
ty	 materiaaliseen	 hyvinvointiin?	
Vaikka	 asuu	 hyvinvointivaltiossa,	
psyykkistä	pahoinvointia	meillä	on	
paljon.	 Mitä	 meiltä	 puuttuu?	 Tar-
koitammeko	”onnellisuudella”	sitä,	
että	 meillä	 on	 sisäinen	 mielenrau-
ha?	Mitä	me	vielä	etsimme?	Onko	
elämän	 päämäärä	 onnellisuus?	
Tässä	 kysymyksiä,	 joihin	 emme	
varmaankaan	koskaan	saa	eksaktia	
vastausta.

Psykologian	 piirissä	 yleensä	
puhutaan	 ja	 tutkitaan	 negatiivi-
sia	 asioita,	 potilaiden	 masennusta,	
skitsofreniaa,	 psykooseja	 ja	 muita	
psyykkisiä	 sairauksia.	 Harvemmin	
nykyään	 puhutaan	 positiivisista	
asioista	 kuten	 onnellisuudesta	 ja	

vielä	 vähemmän	 tänä	 päivänä	 on	
tutkittu	 käsitettä	 ”onnellisuus”.	
Tosin	 jo	 antiikin	 Kreikassa	 Platon	
käsitteli	 melko	 perinpohjaisesti	
”onnellisuutta”	 Nikomakhoksen	
etiikassa.	 Myös	 keskiajalla	 kirjoi-
tettiin	onnellisuuden	oppaita.	Bert-
rand	 Russell	 kirjoitti	 onnellisuu-
desta	 jo	vuonna	1930.	Russell	 itse	
kärsi	 masennuksesta.	 Ehkä	 se	 oli	
hänellä	syy	onnellisuuden	tutkimi-
seen.	Psykologit	ja	psykiatrit	saivat	
tehtäväkseen	 auttaa	 huonosti	 voi-
via	ihmisiä.	Markku	Ojanen	totesi,	
että	1990-luvulla	onnellisuudesta	ei	
vielä	puhuttu,	mutta	tutkimus	alkoi	
viritä.	Vasta	myöhemmin	on	onnel-
lisuutta	tutkittu	hyvin	paljon

Meillä	 kaikilla	 on	 aika	 erilai-
nen	 käsitys	 onnellisuudesta,	 mitä	
se	 on,	 miten	 se	 ilmenee,	 milloin	
tiedämme	 olevamme	 onnellisia.	
Jokainen	 ihminen	 ymmärtää	 sanat	
eri	 tavoin.	 Meille	 tulee	 hyvin	 eri-
laisia	 tuntemuksia	 kuullessamme	
sanan	 onnellisuus.	 Harvoin	 sattuu	
niin,	 jos	 milloinkaan,	 että	 toinen	
ihminen	 ymmärtää	 tai	 mieltää	 kä-
sitteen	 ”onnellisuus”	 täsmälleen	
samalla	 tavoin.	 Myös	 me	 ihmiset	
olemme	hyvin	erilaisia	siinä	miten	
suhtaudumme	 elämään.	 Joillakin	
on	negatiivinen	perusasenne	vähän	
kaikkeen.	Toinen	taas	on	tyytyväi-
nen,	 hyväntuulinen	 ja	 onnellisen	
tuntuinen	 ja	 suhtautuu	myös	myö-
tätunnolla	 tai	 huumorilla	 muiden	
oikkuihin	 tai	 kritiikkiin.	 Vaikka	
hänellä	 olisi	 vastoinkäymisiä,	 ne	
eivät	 muserra	 häntä.	 Optimistinen	
elämänasenne	jatkuu.

Markku	Ojanen	esitti	 näkemyk-
siään	 mukavaan,	 rauhalliseen	 tyy-
liinsä	ja	sai	yleisön	heti	 intensiivi-
sesti	 kuuntelemaan	 hänen	 jokaista	
sanaansa.	Tunnelma	kirjastossa	oli	
hyvin	tiivis.	Hän	esitti	monia	meil-
le	 tuttuja	fraaseja	ihmiselämän	pa-
radoksaalisuudesta.

Tässä	mainittakoon	muutama:

-	 Ensin	 pitää	 rakastaa	 itseään,	
jotta	voi	rakastaa	muita.

-	 Mitä	 enemmän	 onnellisuutta	
etsit,	sitä	varmemmin	se	pakenee.

-	 Eläimen	 kaltaisena	 voisi	 olla	
yhtä	onnellinen	kuin	kehräävä	kissa	
tai	tyytyväinen	sika.

-	Lassi	Nummi:	Suo	minulle	an-
teeksi,	olen	hetkittäin	onnellinen.

-	 Eino	 Leino:	 Kell	 onni	 on,	 se	
onnen	kätkeköön.

-	 Puhekielessä	 jotkut	 sanovat:	
Oot	sä	vähän	onnellinen?

Onnellisuutta	 etsittäessä	 on	 tar-
peen	 hyvä	 itsetuntemus,	 totesi	
Markku	 Ojanen.	 Kun	 teemme	 rat-
kaisuja	elämässämme,	kumpi	ohjaa	
meitä	 enemmän,	 tunne	 tai	 järki.	
Tästä	 aiheesta	 Markku	 Ojanen	 on	
kirjoittanut	 uusimmassa	 kirjassaan	
”Tunne	vai	 järki”.	Suomen	kansaa	
pidetään	 tutkimusten	 mukaan	 toi-
seksi	 onnellisimpana	 Tanskan	 jäl-
keen.	 Suomalaisen	 onnellisuuden	
paradoksi	 on	 se,	 että	 suomalaisia	
pidetään	 sulkeutuneina,	 melanko-
lisina,	 kateellisina.	 Lisäksi	 ajatel-
laan,	 että	 suomalaisilla	 on	 huono	
itsetunto	 ja	 luottamus	 itseensä.	
Myönteinen	 asia	 suomalaisissa	 on	
”paha	 sisu”.	 Vaikka	 tutkimuksis-
sa	 Suomi	 on	 onnellisimpia	 maita,	
Suomi	 on	 yksilökeskeinen	 maa.	
Yleensä	ajatellaan	että	onnellisuus	
liittyy	yhteisöllisyyteen.	Suomessa	
korostetaan	yksilön	vapautta.

Professori	 Markku	 Ojanen	 sa-
noi	lopuksi,	että	onnellisuus	syntyy	
pienistä	 asioista,	 pienten	 tekojen	
kautta.

Lea Ala-Peijari
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Taidetta on esine tai asia, 
mikä saa ihmisen ajatte-
lemaan Jupperin koulun 
oppilaiden tekstit ja kuvat 
toivat seuraavia ajatuksia 
mieleeni.

Aloitin	 kierrokseni	 Nummitien	
jatkeen	 ja	 Pitkäjärven	 rannan	 ris-
teyksestä,	 jossa	 on	 roskalaatikko	
ja	 siinä	 teksti:	 Puhdas	 luonto	 on	
parempi	 kuin	 tyhjä	 roskis.	Tekstin	
taustalla	 on	 ilta-aurinko	 ja	 joutsen	
Pitkäjärvellä.	 ”Surffirannassa”	Pit-
käjärvellä	on	piirretty	surffaaja	ros-
kalaatikon	kylkeen.

Edelleen	 Jupperinaukiolla	 ros-
kiksessa	Pandat	kiittävät	supersan-
karia.	 Veininkadulla	 Siwa-kaupan	
kohdalla	muistutetaan,	että	kotimat-
kaevääksi	ostettujen	syötävien	pak-
kaukset	 tulee	 laittaa	 roska-astiaan.	
Koulun	kohdalla	on	kuninkaallinen	
roska-astia,	 jossa	 on	 teksti,	 joka	
kehottaa	pitämään	ympäristön	siis-
tinä.

Veinin	 leikkipuiston	 kohdalla	
olevaan	roskalaatikkoon	on	piirret-
ty	 kovakuoriaisia	 ja	 leppäkerttuja.	
Näitä	on	kiva	katsella	ja	seurata.

Laaksonpohjantien,	 Kuusine-
vantien	 ja	 Runkotien	 risteyksessä	

olevalla	 kansainvälisellä	 roskalaa-
tikolla	 lukee	 kymmenellä	 kielellä:	
Älä	roskaa.

Kuttulammen	 puistossa	 oleval-
la	 taululla	 on	 kuvattu	 vesieläimiä.	
Tämän	 jälkeisessä	 roska-astiassa	
leikkipuiston	 kohdalla	 on	 teksti:	
Älä	 roskaa	 luontoa,	 heitä	 roskat	
roskiin.

Viimeisellä	rastilla	tulkintani	täs-
tä	kaikesta	näkemästäni	on	seuraa-
va:	Jos	noudatan	aikaisempia	ohjei-
ta	 tulevaisuudessa,	 silloin	 aurinko	
tarvitsee	aurinkolasit	ja	sateenkaari	
on	nykyistä	värikkäämpi.

Matti Riitoja

Taidekierros	Jupperissa

Hoppa	palaa	kotiin

Pitkäjärven	 VPK:n	 Hoppa	 eli	
Ford	600Um	66	UZI-34	on	raken-
nettu	 OY	 Veljekset	 Kulmala	 Ab:
n	 toimesta.	 vuonna	 1966.	 Se	 on	
varustettu	 Esa	 100	 pumpulla	 ja	
2000nen	 litran	 säiliöllä.	 Se	 vas-
taanotettiin	 16.12.1966.	 Hoppa	 oli	
tolpalla	vuosina	1967	-96.

Hoppa	 entisöitiin	 vuonna	 2006	
Pitkäjärven	 VPK:n	 70-vuotisjuh-
liin.	Peltityöt	ja	maalaustyöt	teetet-
tiin	ulkopuolisella,	muut	työt	tehtiin	
jäsenistön	 toimesta	 talkootyönä.	
Talkoisiin	 osallistui	 yli	 20	 jäsentä	
ja	työtunteja	kertyi	yli	1000	tuntia.

Hoppa	 merkittiin	 museorekis-
teriin	 vuoden	 2006	 lopulla.	 Moot-
toriremontti	 tehtiin	 vuonna	 2007.	
Talkootunteja	 kertyi	 tällöin	 noin	
350.	Useita	60-	ja	70-luvun	paloau-
toja	on	entisöity.	Pitkäjärven	VPK:
n	Hoppa	on	ainoa,	jossa	on	alkupe-
räiset	punaiset	vilkut.

VPK:n	 remontin	 valmistuttua	
Hoppa	 palaa	 kotiin	 alkuperäiselle	
paikalleen.

”Päivä	 paloasemalla”-	 tapahtu-
massa	21.11.2015	on	 tarkoitus	ka-
jauttaa	 Palokunnanmäellä	 Hopan	
kotiinpaluulaulu	 Hämähäkki	 -lau-

lun	sävelellä.	Tulkaa	silloin	joukol-
la	 sitä	 katsomaan	 klo	 11	 ja	 sitten	
hurrataan!

Vihdoin	 viimein	 on	 totta,	 että	
Pitkäjärven	Hoppa	palaa	kotiin.

Matti Riitoja
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Jupperin	koulun	oppilaat	
tuunasivat	roskiksia

Koulumme	on	ollut	mukana	vuo-
desta	 2007	 oppilaitosten	 ja	 päivä-
kotien	 kestävän	 kehityksen	 ohjel-
massa,	 joka	 on	 osa	 kansainvälistä	
Eco	Schools	–ohjelmaa.	Vihreä	lip-
pu	 kouluna	 meille	 tarjoutui	 kevät-
lukukaudella	 2015	 tilaisuus	 päästä	
mukaan	Espoon	kaupungin	Meidän	
roskis	–pilotointiin.	Ideana	on,	että	
eri	puolilla	Espoota	kaupunkilaiset	
pääsevät	 luomaan	 roskiksille	 uu-
denlaisen	ulkoasun,	joka	innostaisi	
roskisten	käyttämiseen	ja	loisi	viih-
tyisyyttä	 ympäristöön	 sekä	 vähen-
täisi	roskiksiin	kohdistuvaa	ilkival-
taa.	Projektimme	Jupperin	alueella	
alkoi	 tuunattaviksi	 sopivien	 ros-
kisten	 valinnalla.	 Halusimme,	 että	
roskikset	 muodostaisivat	 kävellen	
tai	 pyörällä	 kuljettavan	 yhtenäisen	
reitin.	 Ympäristömuotoilija	 Niko	
Riepponen	 hoiti	 roskisten	 tuuna-
ukseen	luvat	kaupungilta,	loi	niihin	
kaavat	 sekä	 kertoi	 koko	 koululle	

projektista	sekä	muutamasta	aiem-
min	oppilaiden	kanssa	tekemästään	
ympäristön	 viihtyvyyttä	 ja	 toimi-
vuutta	parantavasta	hankkeesta.	

Tämän	 jälkeen	 suunnittelutyö	
luokissa	 pääsi	 käyntiin.	 Jokainen	
luokka-aste	 sai	 oman	 nimikkoros-
kiksensa,	 johon	 saattoi	 käydä	 tu-
tustumassa	 suunnittelutyön	 aluksi	
ja	näin	ottaa	ympäristön	 ja	käyttä-
järyhmän	erityispiirteet	(leikkipuis-
to,	ranta	tms.)	huomioon.	Luokissa	
pohdittiin	 myös	 roskaamisen	 syitä	
ja	millainen	roskis	houkuttelisi	ros-
kaamisen	vähentämiseen.	Isommat	
oppilaat	 loivat	 suunnitelmia	 pien-
ryhmissä	 ja	pienimmät	koko	 luok-
ka	 yhdessä	 kuvataiteen	 eri	 mene-
telmin.	 Jokainen	 luokka	 sai	 valita	
kolme	suosikkisuunnitelmaa	jatko-
kilpailuun.	

Koulumme	 oppilaista	 koostuva	
Vihreä	 lippu	–raati	 (koulun	ympä-
ristöasioita	 ylläpitävä	 ja	 kehittävä	

oppilasryhmä)	 äänesti	 suures-
ta	 määrästä	 ehdotuksia	 jokaisen	
luokka-asteen	 parhaan	 suunnitel-
man.	Lisäksi	raati	sai	valita	vielä	
kolme	 ylimääräistä	 suunnitelmaa	
suosikkien	 joukosta	 toteutetta-
vaksi.

Voittajatyöt	 tehneet	 oppilaat	
kertoivat	 vielä	 kirjallisesti	 suun-
nittelutyöstään	 ja	 roskaamiseen	
liittyvistä	ajatuksistaan.	Jokaiseen	
roskikseen	luotiin	QR-koodi,	jon-
ka	avulla	kunkin	roskiksen	luona	
on	 mahdollista	 lukea	 kyseisen	
roskiksen	suunnittelijoiden	kerto-
mus.	Tämän	jälkeen	suunnitelmat	
tulostettiin	 kaupungin	 toimesta	
liikennemerkkitarralle.	 Touko-
kuussa	 oli	 jännittävä	 päivä,	 kun	
Niko	Riepponen	tuli	teippaamaan	
roskistarrat	 paikoilleen.	 Kesälo-
mille	 siirtyessämme	 saatoimme	
ihailla	 kymmentä	 iloista,	 aluetta	
piristävää	 roskista.	 Harmillisesti	
muutama	 roskis	 on	 kesän	 aikana	

kokenut	 jo	 ilkivaltaa.	 Tästä	 huo-
limatta	 toivomme,	 että	 roskikset	
ilahduttavat	 kaikkia	 alueen	 asuk-
kaita	 ja	 kannustavat	 ympäristön	
siistinä	pitämiseen.

Kuvia	 ja	 tarinoita	 projektin	 eri	
vaiheista	 ja	 roskisten	sijainnit	 löy-
tyvät	 blogistamme	 www.jupperin-
vihrealippu.wordpress.com	 sekä	
kaupungin	 verkkosivuilta	 www.
espoo.fi/meidanroskis.

Hanna Leimio
Jupperin koulu

Ku
va

t: 
H

an
na

 L
ei

m
io



-8-

Jupperintulli-	nimisen	kadun	
suunnitelmaehdotus	nähtävillä

Katu sijaitsee Pitkäjärventien ja Riihi-
niityntien kulmassa olevalla alueel-
la, jossa puistoalue kaavamuutoksella 
muutettiin liiketontiksi. Kaavamuutosta 
on selostettu JOY- lehdessä 3/2012 si-
vuilla 12-13.

Ehdotus	on	nähtävänä	2. – 16.11.2015	virka-ai-
kana	teknisessä	keskuksessa,	osoitteessa:	Virasto-
piha	2	C,	1.	kerros,	asiakaspalvelupisteen	näyttely-
tilassa,	02770	Espoo.	Asiakaspalvelu	puh.	09	8162	
5000.

Katusuunnitelmaehdotukset	 löytyvät	 myös	 Es-
poon	kaupungin	internetsivuilta:	www.espoo.fi/ka-
tuhankkeet

Lisätietoja:	Vesa	Raimesalo	puh.	046	877	3578
Osallisilla	on	oikeus	tehdä	muistutus	katusuun-

nitelmaehdotuksesta.	 Muistutus	 on	 toimitettava	
nähtävilläoloaikana	 kirjallisesti	 tekniselle	 lauta-
kunnalle	osoitteella:	PL	1,	02070	ESPOON	KAU-
PUNKI.	 (Käyntiosoite:	 Kauppakeskus	 Entresse,	
Siltakatu	11,	3	krs.	Espoon	keskus)	tai	sähköpostit-
se	kirjaamo@espoo.fi.	Muistutuksen	voi	toimittaa	
myös	yhteispalvelupisteisiin.

Toimitus

Karakalliontien	 poh-
joispuolelle	 Rastaalantien	
kulmaan	Lidliä	vastapäätä	on	
suunnitteilla	kolme	kahdeksan	
kerrosta	 korkeaa	 asuinker-
rostaloa,	 joiden	 alimpiin	 ker-
roksiin	 tulee	 pysäköintitiloja.	
Toteuttajana	 ilmeisesti	 NCC	
Rakennus	Oy.	

Karakalliontien	
eteläpuolelle	 Lähderannan-
tien	kulmaan	on	myös	tulossa	
kaavamuutoksen	 myötä	 uusia	
asuinkerrostaloja.

Karakalliossa kaavamuutoksia
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Arvoisa	kaupunginjohtaja	Jukka	
Mäkelä,	arvoisat	Jupperin	Omako-
tiyhdistyksen	 yhteistoimintahojen	
edustajat,	hyvät	juhlavieraat!

Eilen,	 60	vuotta	 sitten,	 pidettiin	
Jupperin	Omakotiyhdistys	ry:n	pe-
rustamiskokous.	 Alkusysäyksenä	
oli	 Nikolai	 Viitasen	 tekemä	 aloite	
yhteisten	 etujen	 hoitamista	 varten	
perustettavasta	 yhdistyksestä	 elo-
kuussa	 pidetyssä	 tiehoitokunnan	
kokouksessa.	Aloitetta	kannatettiin	
ja	 tuolloin	päätettiin	kutsua	koolle	
omakotiyhdistyksen	 perustamisko-
kous.

Omakotiyhdistyksen	 perustami-
sen	aikaan	Suomi	oli	jotakin	aivan	
muuta	kuin	nyt	60	vuotta	myöhem-
min.	 Toisen	 maailmansodan	 lop-
pumisesta	 oli	 kulunut	 kymmenen	
vuotta,	elettiin	voimakasta	 jälleen-
rakentamisen	 aikakautta	 ja	 työl-
lisyysaste	 oli	 hyvä,	 koska	 kaikki	
elinkeinoelämän	sektorit	olivat	hy-
vin	 työvoimavaltaisia.	 1950-luvun	
alussa	Espoon	kunnan	asukasmäärä	
oli	25.000	ja	suomenkielisten	asuk-
kaiden	määrä	ohitti	ruotsinkielisten	
asukkaiden	määrän.

60	 vuodessa	 Espoosta	 on	 tullut	
Suomen	mittakaavassa	suurkaupun-
ki	 noin	 270.000	 asukkaallaan.	 Sa-
massa	 ajassa	 Suomen	 väkiluku	
on	 kasvanut	 noin	 1,2	 miljoonalla	
henkilöllä.	 Koneellistuminen	 ja	
automatisointi	 ovat	 vähentäneet	
työpaikkoja	 työvoimavaltaisilta	
aloilta	 kuten	 maa-	 ja	 metsätalou-
desta	 sekä	 teollisuudesta.	 Tämän	
hetkinen	 työttömyysprosentti	 9,7	
on	ennätyskorkea.	Maailmantalous	
on	kuralla	jo	8	vuotta	ja	Euroopassa	
on	suurin	pakolaisongelma	sitten	2.	
maailman	sodan.

60	vuotta	sitten	kukaan	ei	voinut	
kuvitella,	 että	 jonkun	 ammattina	
voisi	 tulevaisuudessa	 olla	 pelien	
suunnittelu	 puhelimeen,	 koska	 se-
hän	 oli	 siinä	 pöydällä	 puhelinjoh-
don	päässä,	tai	että	kauko-ohjattava	
minihelikopteri	 korvaisi	 postimie-
hen	pakettien	jakajana,	ja	että	pää-
kaupunkiseudulla	 puhuttaisiin	 päi-
vittäin	yli	100	vierasta	kieltä.

Ei	 ole	 olemassa	 kristallipalloa,	
johon	 katsomalla	 näkisin	 näkyjä	
tulevaisuudesta	 tai	 että	 koulutus-
taustani	 ja	 mielikuvitukseni	 yltäi-
sivät	 Isaac	Asimovin	 ja	Arthur	 C.	
Clarke’n	1950-luvulla	kirjoittamiin	
tulevaisuuden	 visioihin,	 joista	 osa	
on	jo	toteutunut.	Joka	tapauksessa,	
mitkä	tahansa	muutokset,	tapahtui-
vatpa	ne	sitten	talouselämässä,	tek-
nologiassa	 tai	 politiikassa,	 tulevat	
toteutumaan	 paljon	 nopeammin	 ja	
suurempivaikutteisina	 kuin	 men-
neen	60	vuoden	aikana.

Miten	Jupperin	Omakotiyhdistys	
tulee	pärjäämään	tässä	muutokses-
sa?

Jupperin	Omakotiyhdistys	perus-
tettiin	ajamaan	jupperilaisten	yhtei-
siä	 etuja	 tilanteessa,	 jossa	 Espoon	
kunnan	 voimavarat	 eivät	 riittäneet	
sodan	 jälkeen	 alkaneen	 yhteiskun-
nallisen	 kehityksen	 tasapuoliseen	
etenemiseen	koko	kunnan	alueella.	
Olen	suurella	mielenkiinnolla	arvi-
oinut,	onko	jupperilaisten	yhteisten	
etujen	 valvominen	 yhä	 edelleen	
ajankohtaista.	Kyllä	se	on!

Omakotiyhdistys	 on	 ollut	 aktii-
vinen	 toimija	niin	Finavian	ympä-
ristöluvassa	koskien	 lentomelu,	 tai	
katusuunnitelmien	 toteutuminen,	
tai	 linja-autoliikenteen	 reittien	
säilyminen,	 tai	 tietoliikenneyhte-
yksien	 parantaminen	 samoin	 kuin	
lähipalvelujen	 ylläpitämisessä	 ja	
uusien	 saamisessa.	 Vuonna	 2008	
jupperilaiset,	 viherlaaksolaiset	 ja	
lähderantalaiset	 olivat	 ainoita	 Es-
poon	 kaupungin	 asukkaita,	 jotka	
eivät	saaneet	tiettyjä	postipalveluita	
omasta	kaupungistaan.	Palvelut	oli	
ohjattu	 naapurikaupunki	 Kauniai-
siin.	Omakotiyhdistys	otti	yhteyttä	
Itellaan	ja	postipalvelut	saatiin	siir-

Omakotiyhdistyksen	puheen-
johtajan	juhlapuhe	60	v.	-juhlissa
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rettyä	Kauppakeskus	Selloon,	josta	
Postin	oma	toimipiste	lakkautettiin	
hiljattain.

En	 tiedä,	 huomasitteko	 eilen	
Helsingin	 Sanomissa	 lyhyttä	 uu-
tista,	jonka	mukaan	Vantaan	Kivis-
tössä	osalla	asukkaista	postinhaku-
matka	 pitenee,	 koska	 postilaatikot	
tullaan	sijoittamaan	ryhmiin.	Kyse	
on	kokeilusta,	 jota	Posti	 tekee	yh-
teistyössä	 postinsaajien	 ja	 kuntien	
kanssa	ympäri	Suomea.	

Minä	vietin	1960-luvulla	kaikki	
kesälomat	 maaseudulla.	 Joka	 ar-
kipäivä	 linja-auto	 toi	 postin	 kylän	
kauppaan	klo	11.00	ja	kauppias	ja-
koi	 postin	 paikalle	 kerääntyneille	
kyläläisille	 nimenhuudolla.	 Tässä	
postinjakotavassa	oli	 se	hyvä	puo-
li,	 että	minä	opin	kesäloman	aika-
na	 tuntemaan	kaikki	kylän	 talot	 ja	
niiden	asukkaat.	Mikä	on	seuraava	
askel	 postin	 jakamisessa?	 Koska	
minulla	 ei	 ole	 sitä	 kristallipalloa,	
niin	mikä	tahansa	seuraavista	vaih-
toehdoista	 voisi	 olla	 mahdollinen;	
postilaatikkojen	 rykelmä,	 postin	
hakeminen	henkilökohtaisesti	Van-
taan	 lajittelukeskuksesta,	kollektii-
vinen	 postinjako	 nimenhuudolla,	
minihelikopteri,	 tai	 paperipostin	
muuttuminen	kokonaan	e-postiksi.

Tällä	 hetkellä	 ajattelen	 omako-
tiyhdistyksen	 tarpeellisuutta	 aika-
janalle	 piirrettynä	 Gaussin	 käyrän	
mallisena	 käyränä,	 joka	 kuvaa	
yhteiskunnan	 tuottamia	 palvelui-
ta.	 Yhdistyksen	 perustamiselle	 oli	
selvä	 tarve	 1955	 ja	 tästä	 eteen-
päin	 edunvalvonnan	 tarve	 väheni	
sitä	 mukaa	 kuin	 yhteiskunta	 pys-
tyi	 tuottamaan	 erilaisia	 palveluita.	
Käyrän	 huippu	 saavutettiin	 2010,	
jolloin	 maailmantalous	 lähti	 syök-
syyn.	Tästä	eteenpäin	ollaan	käyrän	
laskusuunnassa,	 jolloin	 yhteiskun-
nan	tarjoamien	palveluiden	määrää	
vähennetään	 ja	 jolloin	 omakotiyh-
distyksen	 tekemän	 edunvalvonnan	
tarve	 lisääntyy	 uudelleen.	 Ollaan	
siis	 palaamassa	 olosuhteisiin,	 jol-
loin	yhdistys	perustettiin.

Omakotiyhdistyksellä	 on	 hy-
vät	 taloudelliset	 edellytykset	 toi-
minnan	 jatkamiseksi,	 jos	 nykyiset	
luottamusmiehet	 osaavat	 olla	 yhtä	
viisaita	ja	varovaisia	talousasioiden	
hoidossa	 kuin	 edeltäjänsä.	 Tällä	
hetkellä	 yhdistyksen	 suurin	 yk-
sittäinen	 vuosittainen	 menoerä	 on	
suuruudeltaan	7.200	euroa,	mikä	on	
yli	17	prosenttia	toiminnan	kuluis-
ta.	Tämä	kuluerä	on	kiinteistövero	
yhdistyksen	 omistamasta	 rakenta-
mattomasta	 tontista.	Olemme	ano-
neet	 kiinteistöveron	 huojennusta	
yleishyödyllisenä	 yhdistyksenä,	
mutta	 huonolla	 menestyksellä.	 En	
voinut	olla	tuomatta	tätä	asiaa	esil-
le,	 koska	 kaupunginjohtaja	 Jukka	
Mäkelä	 kunnioittaa	 läsnäolollaan	
syntymäpäiväjuhliamme.		

Rahaa	 enemmän	 minua	 huo-
lestuttaa	 tekijöiden	 puute.	 Yhdis-
tyksen	 syyskokous	 on	 vuosittain	
marraskuussa	ja	tässä	kokouksessa	
valitaan	yhdistyksen	erovuoroisten	
johtokunnan	 jäsenten	 tilalle	 uudet	
jäsenet	 seuraavaksi	 kolmivuotis-
kaudeksi.	 Valitettavasti	 täytyy	 to-
deta,	 että	 minkäänlaista	 tungosta	
yhdistyksen	 luottamustehtäviin	 ei	
ole.	Tämän	seurauksena	erovuoroi-
set	henkilöt	valitaan	yleensä	uudel-
leen.	

Helsingin	 Sanomat	 referoi	 3.	
syyskuuta	 TNS	 Gallupin	 Monitor	
-tutkimusta.	 Tämän	 tutkimuksen	
mukaan	 ”Valtaosa	 suomalaisista,	
60	prosenttia	viettää	aikaansa	soh-
valla	löhöillen,	kun	siihen	on	mah-
dollisuus.	Tämä	on	ollut	neljä	viime	
vuotta	 jo	 trendi	 ja	vahvistunut	 jyr-
kimmin	alle	44-vuotiailla.	Sohvalta	
tavoittaa	 netin	 kautta	 koko	 maa-
ilman,	 ja	 aikaa	 voi	 viettää	 omassa	
mukavassa	 hupikuplassa,	 viihteen	
parissa.”

Puheenjohtajana	haluaisin	saada	
johtokunnan	 jäseniksi	 juuri	 näitä	
alle	 44-vuotiaita.	 Jos	 joku	 keksii	
keinon,	 jolla	 vapaa-aikana,	 toisten	
hyväksi	 tehtävä	 ilmaistyö	 saadaan	
houkuttelevaksi	 ja	 mediaseksik-
kääksi,	 niin	 kaikki	 Suomen	 noin	

137.000	 rekisteröidyn	 yhdistyksen	
puheenjohtajat	 ottavat	 tämän	 kei-
non	varmasti	käyttöönsä.

Syntymäpäiväjuhlissa	 annetaan	
myös	kiitoksia.

Kaupunginjohtaja	 Marketta	
Kokkonen	kutsui	kaksi	kertaa	vuo-
dessa	espoolaisten	asukasyhdistys-
ten	 edustajia	 Gumbölen	 kartanoon	
aamukahville	 kuulemaan	 kaupun-
gin	 ajankohtaisimpia	 uutisia	 sekä	
saamaan	 myös	 välitöntä	 palautetta	
asukasyhdistystoimintaa	hiertävistä	
asioista.	En	ole	varmastikaan	ainoa	
omakotiyhdistyksen	 edustaja	 tässä	
salissa,	 joka	 on	 ollut	 tyytyväinen	
siihen,	että	kaupunginjohtaja	Jukka	
Mäkelä	on	 jatkanut	kaupunginjoh-
taja	 Kokkosen	 aloittamaa	 vuoro-
puhelua.	Näille	tapaamisille	on	ol-
lut	 selvä	 tilaus.	 Osanottajamäärän	
kasvun	takia	Gumbölen	kartano	on	
käynyt	 ahtaaksi	 ja	 nykyisin	 tilai-
suudet	 järjestetäänkin	Espoon	Val-
tuustotalon	kahviossa.

Lopuksi	 haluan	 kiittää	 kaik-
kia	niitä	henkilöitä,	 jotka	ovat	pro	
bono	omalla	vapaaehtoisella	työpa-
noksellaan	osallistuneet	menneiden	
vuosien	 aikana	 omakotiyhdistyk-
sen	niin	johtokunta	kuin	toimikun-
tienkin	työskentelyyn,	samoin	kuin	
yhdistyksen	 jäsenlehden	 tekemi-
seen.	Erityiset	kiitokset	myös	Seija	
Kotipalolle,	Eeva-Riitta	Puomiolle,	
Silve	Sahlanille,	Saila	Saloselle	 ja	
Leena	 Virtaselle	 niistä	 kymmenis-
tä	tunneista,	joita	käytimme	tämän	
päivän	 juhlallisuuksien	 valmiste-
luun.	Etukäteen	lämpimät	kiitokset	
myös	 opettaja	 Asta	 Virkkalalle	 ja	
Jupperin	koulun	oppilaille	sekä	sel-
listi	 Raakel	 Suikkaselle	 ja	 viulisti	
Miia-Mari	 Turuselle	 musiikkiesi-
tyksistänne.

Hyvää	 syntymäpäivää,	 jupperi-
laiset!

	
Juha-Pekka Ripatti

Puheenjohtaja
Jupperin Omakotiyhdistys
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JOY	60v.

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton puheenjohtaja Mikko 
Perkko tervehti puheenjohtaja Juha-Pekka Ripattia ja varapuheen-
johtaja Heikki Kulusjärveä.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoi 
juhlapuheessaan tuntevansa Jupperia 
sillä hänellä on jupperilainen kummipoika.

Syntymäpäiväjuhlien juontaja Keijo Lep-
pänen toivotti juhlavieraat tervetulleiksi 
ja kohotutti maljan juhlivan yhdistyksen 
kunniaksi.
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Sellosalin päiväjuhlaan osallistui 221 henkilöä.

Jupperin koulun kevään 2015 Talent-kilpailun voittajien 
vauhdikas tanssiesitys.

Viulisti Miia-Mari Turunen ja sellisti Raakel Suikkanen esittivät Dvorákin 
Humoresquen ja Kreislerin Sicilienne & Rigaudon.

Jupperin koulun opettaja Asta Virkkala johti koululaisten kuoroa.

Juhlayleisö laulaa Jupperivalssia hanuristi Johannes Nis-
kasen säestämänä.
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Sellosalin päiväjuhlaan osallistui 221 henkilöä.

Jupperin koulun opettaja Asta Virkkala johti koululaisten kuoroa.

Juhlayleisö laulaa Jupperivalssia hanuristi Johannes Nis-
kasen säestämänä.

Tapahtumatoimikunnan jäsenet istuttivat syntymäpäiväjuhlien muistopuun hevos-
kastanjan ja Jupperin koulun lahjoittaman omenapuun Tammenterhon pihaan.
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Lähitaikuuden Suomen mestari ja Pohjoismaiden 
kakkonen 2015, 16 v. taikuri Iivari Frank hämmäs-
tytti taidoillaan Sirpa Hertell’iä.
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Syntymäpäiväjuhlissa	palkittiin	
ansioituneita	yhdistysaktiiveja

Jupperin Omakotiyhdistys 
on Suomen Kotiseutulii-
ton jäsenyhdistys ja siten 
oikeutettu hakemaan Koti-
seutuliiton ansiomerkkejä 
ansioituneille jäsenilleen. 
Omakotiyhdistyksen johto-
kunta päätti hyvissä ajoin 
anoa Kotiseutuliiton hal-
litukselta kultaisia ja ho-
peisia ansiomerkkejä luo-
vutettavaksi yhdistyksen 
syntymäpäiväjuhlissa.

Kultainen	 ansiomerkki	 voidaan	
luovuttaa	henkilölle,	 joka	on	osal-
listunut	kotiseututyöhön	ja	järjestö-
toimintaan	pitkään	ja	ansiokkaasti.	
Käytännössä	 tämä	 edellyttää	 vä-

hintään	 20	 vuoden	 osallistumista	
tai	muita	ansioita,	jotka	voivat	olla	
myös	 yksittäisiä	 erittäin	 merkittä-
viä	 tekoja	 kotiseututyön	 tai	 järjes-
tötoiminnan	hyväksi.

Hopeinen	 ansiomerkki	 voidaan	
luovuttaa	edellä	mainituilla	ansioil-
la	 henkilölle,	 joka	 on	 osallistunut	
vähintään	10	vuoden	ajan	kotiseu-
tutyöhön	ja	järjestötoimintaan.

Suomen	Kotiseutuliiton	kultaiset	
ansiomerkit	 luovutettiin	 Jupperin	
Omakotiyhdistyksen	 syntymäpäi-
väjuhlassa	 Sellosalissa	 12.9.2015	
Sinikka	Alaselle,	Kai	Haapamäelle,	
Pirjo	Mattilalle,	Silve	Sahlanille	ja	
Leena	 Virtaselle.	 Ansiomerkit	 ja	
niihin	 kuuluvat	 diplomit	 luovutti	
saajilleen	 Suomen	 Kotiseutuliiton	
valtuuston	jäsen	ja	Espoon	Kaupun-
ginosayhdistysten	 Liiton	 (EKYL)	
puheenjohtaja	Mikko	Perkko.		

KHT-tilintarkastaja	Sinikka Ala-
nen	 on	ollut	 Jupperin	Omakotiyh-
distys	 ry:n	 tilintarkastaja	 vuodesta	
1995	lähtien	21	vuotta	pro	bono.

Kai Haapamäki	 on	 vuodesta	
1981	 lähtien	 ollut	 yhtäjaksoisesti	
35	 vuotta	 Jupperin	 Omakotiyhdis-
tys	ry:n	johtokunnan	jäsen	(sihteeri	
1996	-	2004).	Lisäksi	hän	on	ollut	
jäsenenä	 seuraavissa	 toiminnois-
sa:	 Espoon	 Omakotiyhdistysten	
Keskusjärjestön	 johtokunta	 1984	
–	1987,	Talkoo-	ja	ulkoilutoimikun-
ta	1981	–	1989,	Liikennetoimikun-
ta	 1980	 –	 1982,	 Mökkitoimikunta	
1991,	Talkoo-	 ja	Tammenterhotoi-
mikunta	 2001	 –	 2003,	 Venetoimi-
kunta	2003	-	2006,	Rantatoimikun-
ta	2007	–	2015,	Pro	Espoonjoki	ry.	
hallituksen	 varajäsen	 2011,	 halli-
tuksen	 jäsen	 2010,	 2012	 –	 2014,	
Perinnetoimikunta	 2005	 -	 2007,	

Jupperin Omakotiyhdistyksen toiminnassa ansioituneet henkilöt odottavat ansiomerkkejään. Kuvassa vasem-
malta Tapani Vuopala, Eeva-Riitta Puomio, Seija Kotipalo, Kimmo Sierimo, Kai Haapamäki, Silve Sahlan, 
Sinikka Alanen ja Leena Virtanen.
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Tiedotus-	 ja	 perinnetoimikunta	
2008	 –	 2015,	 Taloustoimikunta	
2001	–	2005,	2013	–	2015,	Energia-
toimikunta	2009	–	2011,	Kaava-	ja	
ympäristötoimikunta	2001	–	2009,	
Kiinteistö-	ja	rantavastaava	2004	ja	
Kiinteistövastaava	2006.	Kai	Haa-
pamäki	 on	 myös	 osallistunut	 Suo-
men	 Kotiseutuliiton	 järjestämille	
kotiseutupäiville	 JOY:n	edustajana	
vuodesta	1984	lähes	vuosittain.	

Pirjo Mattila	 on	 vuosina	 1985	
–	 1991	 (7	 v.)	 sekä	 vuodesta	 1993	
lähtien	 (23	 v.)	 osallistunut	 juppe-
rilaisen	 perinnetietouden	 keräämi-
seen	 sekä	 omakotiyhdistyksen	 su-
kututkimuskerhon	vetämiseen.	Hän	
on	näiden	lisäksi	toiminut	Jupperin	
Omakotiyhdistys	 ry:n	 varatilintar-
kastaja	1997	–	2002,	Perinnekeräys-
toimikunnan	jäsenenä	1985	–	1989,	
Sukututkimuskerhon	vetäjänä	1993	
–	2015	sekä	ollut	omakotiyhdistyk-
sen	 yhteyshenkilö	 Suomen	 Suku-
tutkimusseuraan	2003	–	2012.	Pirjo	
Mattila	 oli	 myös	 toimituskunnan	
jäsen,	 ja	 hänen	 työnsä	 osuus	 kir-
jassa	”Jupperi,	 furiiritilasta	pienta-
loalueeksi”	oli	 erittäin	 suuri.	Kirja	
julkaistiin	vuonna	1995.

Silve Sahlan	 on	 ollut	 vuodes-
ta	 1989	 lähtien	 yhtäjaksoisesti	 27	
vuotta	 Jupperin	 Omakotiyhdistys	
ry:n	 johtokunnan	 jäsen	 (puheen-
johtaja	1990	–	1997,	sihteeri	2013	
–	2015).	Jupperin	perinneasiat	ovat	
olleet	 lähellä	 Silven	 sydäntä.	 Hän	
on	 ollut	 yhdistyksen	 jäsenlehden	
JOY	 toimitussihteeri	 2005	 –	 2015	
ja	 päätoimittaja	 kirjassa	 ”Juppe-

ri,	 mökistä	 omakotitaloksi”,	 joka	
julkaistiin	 2005.	 Hän	 on	 ollut	 jä-
senenä	 myös	 Mökkitoimikunnassa	
1991,	Perinnetoimikunnassa	2003	–	
2007,	Lehti	ja	tiedotustoimikunnas-
sa	2005	–	2007,	Tiedotus	ja	perin-
netoimikunnassa	 koollekutsujana	
2008	–	2015,	Kaavatoimikunnassa	
1989,	 Kaava-	 ja	 ympäristötoimi-
kunnassa	2003	–	2009,	Leppävaa-
ran	 alueneuvottelukunnassa	 2005	
–	2006,	Suur-Leppävaaran	alueneu-
vottelukunnassa	1996,	2007	–	2009,	
Tapahtumatoimikunnassa	 2004	
–	 2006,	 50	 v.	 juhlatoimikunnassa	
2004	–	2005	ja	60	v.	juhlatoimikun-
nassa	2014	–	2015.	Silve	Sahlan	on	
edustanut	 omakotiyhdistystä	 myös	
Espoon	 Kaupunginosayhdistysten	
Liitossa	 1992	 -	 1994,	 1996,	 2005,	
2008	–	2012,	varapuheenjohtajana	
1994	 -	 1996,	 hallituksen	 varajäse-
nenä	1997	–	1998,	2000	–	2003	ja	
hallituksen	jäsenenä	2012	–	2015.

Leena Virtanen	on	ollut	vuosi-
na	 1992	 –	 1993	 Jupperin	 Omako-
tiyhdistys	 ry:n	 johtokunnan	 jäsen	
sekä	 vuodesta	 1992	 lähtien	 yhtä-
jaksoisesti	24	vuotta	Tapahtumatoi-
mikunnan	 jäsen.	 Hän	 on	 toiminut	
myös	50	v.	juhlatoimikunnan	kool-
lekutsujana	2004	 ja	60	v.	 juhlatoi-
mikunnan	jäsenenä	2014	–	2015.

Suomen	 Kotiseutuliiton	 hopei-
set	 ansiomerkit	 luovutettiin	 Seija	
Kotipalolle,	Eeva-Riitta	Puomiolle,	
Kimmo	 Sierimolle	 ja	Tapani	Vuo-
palalle.

Seija Kotipalo	 on	 toiminut	
Jupperin	 Omakotiyhdistys	 ry:n	 jä-
senlehden	 JOY	 taittajana	vuodesta	
2003	 (13	 v.).	 Hän	 on	 ollut	 jäsen	
myös	 Lehti-	 ja	 tiedotustoimikun-
nassa	2003	–	2004,	Tiedotustoimi-
kunnassa	2005	–	2007,	Tiedotus-	ja	
perinnetoimikunnassa	2008	–	2015	
ja	 60	 v.	 juhlatoimikunnassa	 2014	
–	2015.

Eeva-Riitta Puomio	 on	 ol-
lut	 Jupperin	 Omakotiyhdistys	 ry:
n	 johtokunnan	 jäsen	 1999	 –	 2012	
(varapuheenjohtaja	 2003	 –	 2004,	
puheenjohtaja	 2005	 –	 2008,	 sih-
teeri	 2011	 –	 2012),	 Tiedotus-	 ja	
perinnetoimikunnan	 sekä	 Tapah-
tumatoimikunnan	 jäsen	 vuodesta	
1999	(16	v.).	Hän	on	toiminut	hal-
lituksen	varajäsenenä	2004	–	2005	
ja	 jäsenenä	 2006	 –	 2007	 Espoon	
Kaupunginosayhdistysten	 Liit-
to	 ry:ssä	 (EKYL).	 Eeva-Riitta	 on	
ollut	 aktiivinen	 myös	 seuraavissa	
toiminnoissa:	 Pro	 Espoonjoki	 ry:n	
hallituksen	 varajäsen	 2003,	 halli-
tuksen	jäsen	2004	ja	2009	–	2010,	
Jupperin	 koulun	 vanhempainyh-
distyksen	 hallituksen	 jäsen	 ja	 pu-
heenjohtaja	1997	–	2000,	Jupperin	
koulun	 johtokunnan	puheenjohtaja	
2001	 –	 2004,	 Karakallion	 koulun	
vanhempainyhdistyksen	 puheen-
johtaja	 2000	 –	 2006	 ja	 Suomen	
Vanhempainliitto	 ry:n	 hallituksen	
jäsen	2004	–	2008	(varapuheenjoh-
taja	 2007	 –	 2008).	 Eeva-Riitta	 oli	
myös	Jupperin	Koko	kylä	kasvattaa	

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton puheenjohtaja Mikko Perkko 
onnittelee Tapani Vuopalaa.

Leena Virtanen onnittelee Pirjo 
Mattilaa Suomen Kotiseutuliiton 
kultaisesta ansiomerkistä.
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–hankkeen	 käynnistäjä	 ja	 hanke-
ryhmän	koollekutsuja	1999	–	2002	
sekä	 Laaksolahden	 kirjaston	 ystä-
vät	 ry:n	 perustajajäsen	 ja	 hallituk-
sen	jäsen	vuodesta	2003	alkaen	(12	
v.),	sihteeri	2003	ja	varapuheenjoh-
taja	2013	alkaen.

Kimmo Sierimo	 on	 ollut	 vuo-
desta	 2001	 lähtien	 yhtäjaksoisesti	
15	 vuotta	 Jupperin	 Omakotiyhdis-
tys	 ry:n	 johtokunnan	 jäsen.	 Hän	
on	ollut	jäsenenä	myös	seuraavissa	
toimikunnissa:	 50	 v.	 juhlatoimi-

kunta	2005,	Taloustoimikunta	2006	
–	 2007,	 Perinnetoimikunta	 2003	
–	2007,	Lehti-	ja	tiedotustoimikun-
ta	2003	–	2004,	Tiedotustoimikunta	
2005	–	2007,	Tiedotus-	ja	perinne-
toimikunta	2008	–	2015,	Rantatoi-
mikunta	 2008	 –	 2014	 ja	 Tapahtu-
matoimikunta	2009	–	2015.

KHT-tilintarkastaja	Tapani Vuo-
pala	on	ollut	vuodesta	2001	lähtien	
yhtäjaksoisesti	 15	 vuotta	 Jupperin	
Omakotiyhdistys	 ry:n	 talouden-

hoitaja	ja	taloustoimikunnan	jäsen.	
Hän	oli	myös	

Energiatoimikunnan	 jäsen	 2009	
–	2011.

Suuret	 kiitokset	 teille	 kaikille	
käyttämästänne	ajasta	meidän	kaik-
kien	hyväksi!

Juha-Pekka Ripatti 
Puheenjohtaja

Jupperin Omakotiyhdistys ry.

		Perinteinen	Joulukuusien	myynti	
											la	5.12	ja	12.-24.12.
								Riihiniityntie	21,	Jupperi
	 									Tervetuloa!

											www.kuusisaariset.fi

Espoo	kutsuu	kanintorjuntatalkoisiin
Villikanien	 kanta	 on	 kasvanut	

Espoossa	 räjähdysmäisesti	 kevät-
talvesta	 2014	 alkaen,	 kertoo	 Es-
poon	 kaupunkitekniikan	 valvoja-
puutarhuri	 Hannele	 Vepsäläinen	
Länsiväylässä	17.	-	18.10.2015	ol-
leessa	artikkelissa.	Villikaneja	löy-
tyi	 kuluvan	 syksyn	 kartoituksessa	
etenkin	Tapiolasta,	Niittykummus-
ta,	 Westendistä,	 Haukilahdesta	 ja	
Leppävaarasta.

Villikanit	 ovat	 peräisin	 luon-
toon	 vapautetuista	 lemmikeistä	 ja	
syynä	 kanikannan	 voimakkaaseen	
kasvuun	 pidetään	 viime	 vuosien	
leutoja	 talvia.	 Kanit	 aiheuttavat	
paljon	vahinkoja	istutetulle	kasvil-
lisuudelle,	heikentävät	rakennusten	
perustoja	kaivauksillaan	sekä	levit-
tävät	 puutiaisia.	 Espoo	 kutsuukin	

Villikani päätyi puutarhavajan alta elävänä 
pyytävään loukkuun.

asukkaitaan	mukaan	kanintorjunta-
talkoisiin,	koska	suuri	osa	kanikan-
nasta	pesii	yksityisalueilla.

Kuka	 tahansa	 voi	 suojella	 istu-
tuksiaan	 villikaneilta	 erilaisin	 me-
kaanisin	 tai	 kemiallisin	 keinoin,	
mutta	kuka	tahansa	ei	voi	pyydystää	
villikaneja	 edes	 omalta	 tontiltaan.		
Villikanien	pyydystäjällä	pitää	olla	
voimassa	oleva	metsästyskortti	sekä	
tontin	 omistajan	 lupa	 pyydystämi-
selle.	Ampuma-asetta	ei	voi	käyttää	
omakotialueella	 tapahtuvassa	 met-
sästyksessä	 turvallisuussyistä.	 Sen	
sijaan	 metsästysjouset	 ovat	 usein	
käytettyjä	välineitä.

Villikanien	 pyynnissä	 saa	 käyt-
tää	myös	elävänä	pyytävää	loukkua	
tai	 muuta	 vastaavaa	 pyyntilaitetta.	
Loukun	 ja	 muun	 pyyntilaitteen	 on	
oltava	 sellainen,	 että	 eläin	 mah-
tuu	siinä	seisomaan	ja	makaamaan	
luonnollisessa	asennossa	vahingoit-
tamatta	 itseään.	 Tällainen	 pyynti-
laite	on	tarkistettava	ainakin	kerran	
vuorokaudessa.

Villikanien	 pyynnissä	 ei	 saa	
käyttää	 ilma-aseita,	 myrkkyjä	 tai	
hetitappavia	 rautoja.	 Villikanien	
metsästysaika	 on	 syyskuun	 alusta	
maaliskuun	loppuun.

Juha-Pekka Ripatti
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Öljylämmittäjä!
• Vaihda öljylämmitys huolettomaan ja energiaa 

säästävään maalämpöön

• Maalämpö voidaan asentaa helposti öljykattilan tilalle

Sähkölämmittäjä!
•  Puramme isotkin yösähkövaraajat tehokkaasti ja turvallisesti 
• Vapautuvaan tilaan saat laadukkaan maalämpöjärjestelmän

Lämmityskustannukset laskevat n. 70 %

SENERA Oy – 
Maalämpöasiantuntijasi Jupperissa
SENERA asentaa luotettavat 
maalämpöjärjestelmät kaikkiin pientaloihin. 

SOITA ENERGIA-ASIANTUNTIJALLE: 029 0800 450 

LÄHETÄ VIESTI: asiakaspalvelu@senera.fi 

www.senera.fi 
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Yleistä 
Jupperin	 Omakotiyhdistys	 vai-

kuttaa	toiminnallaan	hyvän	elinym-
päristön	luomiseksi	alueen	asukkail-
le.	Yhdistyksen	61.	toimintavuoden	
tavoitteita	 ovat	 edelleenkin	 alueen	
viihtyisyys	ja	turvallisuus,	riittävät	
palvelut	 ja	 asukkaiden	 yhteistoi-
minnan	lisääminen.

Yhdistyksen	toimintaa	kehitetään	
asukkaiden	 toiveita	 kuunnellen.	
Yhdistys	välittää	päätöksentekijöil-
le	 tietoa	 asukkaiden	 näkemyksistä	
alueen	 suunnittelusta	 ja	 kehittämi-
sestä.	 Uusien	 asukkaiden	 kotiutu-
mista	alueelle	tuetaan	muun	muassa	
järjestämällä	 yhteisiä	 tapahtumia.	
Jäsenille	tarjotaan	liikunta-	ja	mui-
ta	 harrastusmahdollisuuksia.	 Pe-
rinnetietoa	 kerätään,	 tallennetaan	
ja	 julkaistaan.	 Yhteistyötä	 muiden	
yhdistysten	kanssa	jatketaan.

Tiedotustoiminta
Vuosi	 2016	 on	 JOY	 -lehden	 il-

mestymisen	39.	vuosikerta.
Yhdistyksen	 tiedotuskanavina	

toimivat	 jäsenlehti	 JOY,	 kotisivut	
www.jupperi.fi,	 Facebook	 ja	 yh-
distyksen	 ilmoitustaulut.	 Lehti	 il-
mestyy	neljä	kertaa	vuodessa	ja	se	
jaetaan	 Jupperin	 alueen	 jokaiseen	
kotitalouteen,	 sekä	 keskeisille	 yh-
teistyökumppaneille.	 Lehden	 pai-
nos	on	1.000	kpl.	

Kotisivuilla	ja	Facebookissa	tie-
dotetaan	 ajankohtaisista	 asioista	
sekä	 jaetaan	 tietoa	 yhdistyksestä	
ja	sen	 toiminnasta.	Tiedottamiseen	
käytetään	 myös	 yhdistyksen	 viit-
tä	 ilmoitustaulua,	 jotka	 sijaitsevat	
Tammenterhon	pihassa,	Rantapuis-
tossa,	 Jupperinmetsän	 ja	 Riihinii-
tyntien	risteyksessä,	Riihiniityntien	
ja	 Palomäenportin	 risteyksessä	 ja	
Laaksolahtitalon	 kohdalla	 Laakso-
lahdentiellä.

Ympäristöasiat
Seurataan	 alueen	 maankäyttöä,	

kaavoitusta	ja	suunnittelua.	Otetaan	
kantaa	 ajankohtaisiin	 asioihin,	 tar-
vittaessa	 yhdessä	 naapuriyhdistys-
ten	kanssa.	

Ylläpidetään	 Jupperinrannan	
viihtyisyyttä	 tarpeellisin	huolto-	 ja	
korjaustoimin.

Pitkäjärven	 tilan	 parantamiseksi	
tehdään	yhteistyötä	Vanhakartanon	
kalastuskunnan	 ja	 Pro	 Espoonjoki	
ry:n	kanssa.

Järjestetään	 alueen	 siivoustal-
koot,	 sekä	 tiedotetaan	 YTV:n	 on-
gelmajäte-	 ja	 kierrätysjätekeräyk-
sistä.	

Alueen palvelut
Vaikutetaan	 alueen	 palvelui-

den	 säilymiseen	 ja	 kehittymiseen.	
Erityistä	 huomiota	 kiinnitetään	
lähikauppa-,	 koulu-,	 kirjasto-	 ja	
joukkoliikennepalveluiden	 kehittä-
miseen	alueella.

Perinteiden vaaliminen
Jatketaan	 alueen	 perinnetietojen	

keräämistä	ja	taltiointia	sekä	ollaan	
yhteydessä	 Espoon	 perinneseura	
ry:een.	Alueen	nykytilasta	kerätään	
tietoa	muun	muassa	valokuvin.	Jat-
ketaan	työtä	yhdistyksen	kotisivuil-
la	olevan	digikuva-arkiston	täyden-
tämiseksi.

Virkistys- ja 
harrastustoiminta

Järjestetään	 mahdollisuuksien	
mukaan	 erilaisia	 retkiä	 ja	 tapahtu-
mia.	Tapahtumavuosi	alkaa	perhei-
den	 yhteisellä	 talvitapahtumalla.	
Keväällä	järjestetään	siivoustalkoot	
ja	Tammenterhon	pihalla	 jatketaan	
kasvienvaihtotapahtumaa.	 Mah-
dollisuuksien	 mukaan	 järjestetään	

loppukesästä	 ulkomaanmatka	 ja	
syksyllä	 Römppäjäiset.	 Talvella	
pelataan	 lentopalloa	 ja	 jumpataan	
Jupperin	 koululla.	 Vuoden	 viimei-
nen	 tapahtuma	on	Jupperin	Joulun	
avaus	Tammenterholla.

Sukututkimus-	 ja	 seniorikerho-
toimintaa	jatketaan	Tammenterhos-
sa.	Muita	kerhoja	perustetaan,	mi-
käli	kiinnostuneita	vetäjiä	löytyy.

Tammenterho
Tammenterho	 on	 yhdistyksen	

toiminnan	keskuspaikka.	Siellä	jär-
jestetään	johtokunnan,	toimikuntien	
ja	kerhojen	kokoukset.	Kokoustilaa	
voivat	käyttää	myös	muut	alueella	
toimivat	 yhdistykset.	 Piha-aluetta	
ja	 lasten	 leikkipaikkaa	 hoidetaan	
talkootyönä/ostopalveluna.

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen	asioita	hoitaa	johto-

kunta	 apunaan	 taloustoimikunta	 ja	
muut	johtokunnan	asettamat	toimi-
kunnat.	

Yhdistyksen	johtokunta	kokoon-
tuu	joka	kuun	toisena	tiistaina,	pait-
si	heinäkuussa.

Yhdistyksen	 kokous	 kokoontuu	
sääntömääräisesti	kaksi	kertaa	vuo-
dessa	 kevät-	 ja	 syyskokoukseen.	
Kevätkokous	 pidetään	 maalis-ke-
säkuussa	 ja	 syyskokous	 loka-mar-
raskuussa.

Yhdistyksen	 edustajat	 osallistu-
vat	Espoon	Kaupunginosayhdistys-
ten	Liiton	(EKYL),	Pro	Espoonjoki	
ry:n	ja	Laaksolahden	kirjaston	ystä-
vät	ry:n	työhön.

Yhdistyksen	 taloutta	 hoidetaan	
erillisen	talousarvion	mukaan.

Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Jupperin	Omakotiyhdistys	ry:n
toimintasuunnitelma	
vuodelle	2016
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Ohjelma

Klo 18.30 Syyskokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu.

Klo 19.00 JOY:n sääntömääräinen syyskokous. 

Yhdistyksen	syyskokouksessa	käsitellään	seuraavat	sääntöjen	7	§:n	mukaiset	asiat:

1.	Valitaan	kokouksen	puheenjohtaja,	sihteeri	ja	kaksi	pöytäkirjan	tarkastajaa	sekä	muut	mahdolliset	
kokouksen	toimihenkilöt,

2.	todetaan	kokouksen	osanottajat	ja	heidän	äänivaltaisuutensa,
3.	todetaan	kokouksen	laillisuus	ja	päätösvaltaisuus,
4.	käsitellään	johtokunnan	esitys	vuoden	2016	toimintasuunnitelmaksi,
5.	käsitellään	johtokunnan	esitys	vuoden	2016	talousarvioksi,	määrätään	yhdistykselle	suoritettavien	

sääntöjen	4	pykälässä	mainittujen	liittymis-	ja	jäsenmaksujen	suuruus	ja	päätetään	johtokunnan	jäse-
nille	ja	tilintarkastajille	maksettavista	palkkioista	ja	korvauksista,

6.	valitaan	johtokunnan	puheenjohtaja	vuodeksi	2016,
7.	 valitaan	 erovuoroisten	 (Heikki	 Kulusjärvi,	 Anneli	 Liimatainen	 ja	 Anne	 Vesala)	 tilalle	 uudet	

johtokunnan	 jäsenet	kaudelle	2016	–	2018	 ja	 täytetään	mahdolliset	muut	vapaat	 johtokunnan	paikat	
niiden	jäljellä	oleviksi	toimikausiksi,

8.	valitaan	yksi	-	kaksi	tilintarkastajaa	ja	heille	yksi	-	kaksi	varatilintarkastajaa	ja
9.	käsitellään	muut	johtokunnan	esittämät	tai	sääntöjen	5:n	pykälän	tarkoittamat	asiat.	

Tervetuloa!

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Laaksolahtitalossa (Ylänkötie 16) 
keskiviikkona 18.11.2015 alkaen kello 19.00

Influenssarokotukset

Maksuttomat influenssarokotukset alkavat marraskuussa.
Viherlaakson terveyskeskuksessa klo 8-15 
ilman ajanvarausta to 19.11., to 26.11. ja joulukuussa to 17.12.

Ajan voi myös varata Viherlaakson terveyskeskuksesta puh. 09 816 35500
tai netistä Espoo.fi > asioi verkossa > terveys > ajanvaraus terveysasemien vas-
taanotolle

Toimitus



-22-

Jupperin	Omakotiyhdistys	ry.

Naapurinurkka

Laaksolahden kirjaston ystävät

Tapahtumia:
Ma 30.11.2015 klo 18.00
Kirjailijailta: Ville Kaarnakari

Ke 25.11.2015 klo 18.30
Lukupiiri: Günter Grass: Kirjailijakokous

Kutsu Espoon perinneseura ry:n syysko-
koukseen tiistaina 10.11.2015 klo 18.00 
Lagstadin kotiseututaloon Vanha Lagsta-
dintie 4, Espoon keskus. Kahvitarjoilu.
Perinneseuralla uusi verkkokauppa: es-
poonperinneseura.net/shop. Sieltä voi tila-
ta seuran julkaisuja.

MLL perhekahvila Laakso-
lahden monitoimitalolla 
torstaisin klo 9.30-11.30.
Osoite Lähdepurontie 2.
Tervetuloa äidit, isät, hoitajat 
sekä lapset!

http://laaksolahti.mll.fi/
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Marraskuu

su	 8.11.	 JOY	4/2015	ilmestyy
ti	 10.11.	 Johtokunnan	kokous
ke	 11.11.	 Sukututkimuskerho
ke	 18.11.	 Syyskokous
to	 19.11.	 Seniorikerho
ke	 25.11.	 Sukututkimuskerho

Joulukuu

ti	 1.12.	 T&P
ti	 8.12.	 Johtokunnan	kokous
ke	 9.12.	 Sukututkimuskerho
to	 17.12.	 Seniorikerho

Tammikuu

ti	 12.1.	 Johtokunnan	kokous
ke	 13.1.	 Sukututkimuskerho	
ti	 19.1.	 T&P	
to	 21.1.	 Seniorikerho
ke	 27.1.	 Sukututkimuskerho	

Helmikuu

ma	 8.2.	 T&P	
ti	 9.2.	 Johtokunnan	kokous
ke	 10.2.	 Sukututkimuskerho	
to	 18.2.	 Seniorikerho
ke	 24.2.	 Sukututkimuskerho	
ma	 29.2.	 JOY	1/2016	ilmestyy

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	19-20	Jupperin	koululla.	
 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.	

euotila(ät)gmail.com 
puh. 050 558 7861

Syyskauden	viimeinen	kerta	koululla	on	3.12.	ja	
kevätkauden	ensimmäinen	7.1.

www.jupperi.fi

Maaliskuun	alussa	JOY:n	talvitapahtuma



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

facebook:	Jupperin	Omakotiyhdistys	r.y.

Ohjelma

Klo 18.30 Syyskokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu.

Klo 19.00 JOY:n sääntömääräinen syyskokous. 

Esityslista tämän lehden sivulla 21.

Tervetuloa!

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Laaksolahtitalossa (Ylänkötie 16) 
keskiviikkona 18.11.2015 alkaen kello 19.00


