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Liity jäseneksi
Liittymällä Jupperin Omakotiyhdistyksen jäseneksi voit osallistua yhdistyksen kokouksiin ja pääset mukaan yhdistyksen jäsenilleen järjestämille retkille.
Varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jupperilainen kiinteistönomistaja maksamalla liittymismaksun 30 € yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI26 2213
1800 0179 79. Tilillepanon tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi nimi,
osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen seuraavassa kokouksessaan.
Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna ole.
Tarkista jäsenkategoriat www.jupperi.fi
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Seuraava lehti 3/2016
ilmestyy su 28.8.2016
Aineisto lehteen
toimitus@jupperi.fi
viimeistään 1. heinäkuuta.
Kannen kuva:
”Juostaan kilpaa!”,
Kimmo Sierimo.

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Puuhastelin pääsiäispäivänä pihalla ja kiinnitin huomioni vapaana kulkeviin kissoihin, joista
yksikään ei ulkoisesti näyttänyt hylätyltä tai heitteille jätetyltä. Lemmikiksi otetusta kissasta
kannattaa pitää huolta, eikä sen saa antaa kulkea vapaana (kts. JOY 1/2014 ss. 7-10). Tämä
eläin- ja luonnonsuojelullinen kommenttini kohdistuu sekä kissan itsensä hyvinvointiin että
kissan saaliseläimiin.
Kissoihin liittyy myös merkittävä terveydellinen haitta. Kissan suolistossa saattaa elää yksisoluisia mikroskooppisen pieniä alkueläimiä (Toxoplasma gondii). Loinen lisääntyy suvullisesti vain kissaeläinten suolessa ja leviää niiden ulosteissa ympäristöön ookystien muodossa. Väli-isännässä, esimerkiksi ihmisessä ja muissa lämminverissä eläimissä, ookystasta
vapautuvat loiset tunkeutuvat kudoksiin ja muodostavat sinne pieniä loisrakkuloita eli kystoja. Tartuntaa kutsutaan toksoplasmoosiksi.
Loinen voi aiheuttaa keskenmenon tai sikiön kehityshäiriöitä, jos äiti saa ensitartunnan raskauden aikana. Tämä on tiedetty, mutta uusimpien tutkimustulosten mukaan toksoplasmoosi
saattaa aiheuttaa useampia ennenaikaisia kuolemantapauksia kuin mikään muu tartuntatauti.  
Eri arvioiden mukaan vähintään kahdella (mahdollisesti jopa neljällä) miljardilla ihmisellä
on aivoissaan alkueläimen muodostamia loisrakkuloita.
Tutkimustulokset osoittavat toksoplasmainfektion hidastavan reaktiokykyä. Toksoplasmaloisia aivoissaan kantavalla ihmisellä on yli kaksi kertaa normaalia suurempi riski joutua
liikenneonnettomuuteen. Kiistanalaisempien tutkimuksien mukaan toksoplasmainfektio
näyttäisi myös lisäävän taipumusta vakavaan riskinottoon (sekä miehillä että naisilla) ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen (miehillä).  On myös esitetty, että toksoplasmoosi synnyttäisi
osan skitsofrenioista ja se saattaisi myös laukaista osan vakavista masennuksista ja kaksivaiheisista mielialahäiriöistä.
Krooniseen toksoplasmoosiin ei ole vielä kehitetty hoitomenetelmää.
Mitä me voimme tehdä toksoplasmoosin leviämisen estämiseksi? Helpointa lienee pitää
kissat tiukasti valvonnassa. Jos kissa ei pyydystä ravintoaan luonnosta, ei se voi myöskään
saada toksoplasmatartuntaa saaliseläimestään. Jos toksoplasmalle altistunut kissa pidetään
vain omassa pihapiirissä, ei se levitä tartuntaa ulosteillaan muihin eläimiin tai esimerkiksi
ihmisiin lasten hiekkalaatikoiden, puutarhojen tai eläinten laidunten kautta. Yksi vaihtoehto
on myös kissojen ulosteiden kerääminen aivan samalla tavalla kuin koirienkin. Kyllä kissaakin voi ulkoiluttaa valjaissa ja flexissä. Kadun varressa olevaan roskikseeni mahtuvat myös
kissojen jätökset.
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Näin tehtiin JOY-lehden
ykkösnumero
JOY-lehden 1/2016-numero ilmestyi helmikuun lopussa. 24-sivuisen lehden tekeminen alkoi jo
ennen joulua lehtipalaverissa, jossa
ideoitiin teemat ja tarkempi sisältö.
Lehteen saatiin juttuja yhteensä
kahdeltatoista eri kirjoittajalta. Valokuvat, taitto, oikoluku ja jakelu
päälle, niin voidaan sanoa, että yhden JOY-lehden tekemiseen osallistuu noin 20 ihmistä. Se on hieno
määrä.
Toimituksen tekemän gallupin
mukaan ykkösnumeron kiinnostavin juttu oli avantouintiharrastuksesta kertova artikkeli.

Seija Kotipalo, Minna Helkiö ja Silve Sahlan suunnittelemassa 24-sivuisen lehden sisältöä.

Mikä on mielestäsi tämän lehden kiinnostavin
juttu?

Pekan Pikapainon digipainokoneesta tulee valmiita
lehtivihkoja.

Lehti menee painoon. Seija briefaa Arto Kastikaista.

Julius Kotipalo jakaa lehdet PohjoisJupperin alueella. Etelä-Jupperin
jakelun hoitaa Mikko Hyry.

--

Kuvat: Minna Helkiö ja Juha-Pekka Ripatti

Lähetä vastauksesi osoitteseen toimitus@jupperi.fi.
Voit samalla esittää toiveita lehden sisällöstä ja antaa
muutenkin palautetta lehdestä.

Ilmestymisen jälkeen toimitustiimi
käy ykkösnumeron läpi ja alkaa
suunnitella kakkosnumeroa.

Näin Jupperissa rakennettiin
1930-luvulla

Pellot tulivat Jupperissa myyntiin 1930-luvulla. Kalle Mäkinen
haaveili tuohon aikaan omasta talosta järven rannalla kuten niin
moni muukin suomalainen kautta
aikojen. Oma tontti löytyi sitten
Peltotieltä läheltä Pitkäjärven rantaa. Kauppaan kuuluivat myös kalastusoikeus, venepaikka sekä oikeus käyttää uimarantaa.
Kalle Mäkinen oli töissä Mannerheimintien Esso-huoltoasemalla. Siellä hän sai kuulla Helsingissä
purettavaksi tulevasta hirsitalosta.
Mäkisen haave alkoi toteutua, kun
hän sai talon rakennusainekset purkutyömaalta.
Helsingistä hirret kuljetettiin junalla Kauniaisten asemalle, mistä
Mäkinen hevoskärryillä kuljetteli
niitä Jupperiin. Silloin kun kärryjä
ei ollut käytettävissä, tiedetään hänen kuljettaneen hirsiä jopa polkupyörällään.
Talon Mäkinen rakenteli vapaaajallaan ja omin voimin. Talo on
kaksikerroksinen ja yhä edelleenkin
asuinkäytössä. Talon valmistuttua
hän pystytti vielä piharakennuksen,
johon sijoitettiin ajan tavan mukaan
sauna, puuvaja, ulkohuussi ja auto-

Kalle Mäkisen rakentama talo nykyasussaan.

katos. Tämä rakennus on sittemmin
purettu.
Kunnallistekniikan
ulotuttua
Jupperiin 1960- ja 1970-luvuilla,
taloja alettiin liittää yhteisiin vesija viemäriverkostoihin. Siinä yhteydessä myös Kalle Mäkisen taloon
vedettiin vesijohdot ja toteutettiin
sisäkäymälä.
Tämä talo on helmi Jupperin historiassa ihan jo persoonallisen tarinansa takia ja siitäkin syystä, että
on säilynyt sotia edeltävältä ajalta
meidän päiviimme. Myös talon nykyinen asukas Marjut Aho arvostaa
kotiinsa liittyvää historiaa, samoin
kuin seudun historiaa ylipäänsä.

Onhan hän ja hänen sukunsa myös
osa sitä. Marjut Ahon isovanhemmat ovat aikanaan tulleet pehtooreiksi 1920-luvulla Tuomelan
kartanoon ja siitä saakka on suku
juurtunut seudulle.
Syntyperäinen paikkakuntalainen Marjut Aho arvostaa kotiseutuaan turvallisena lintukotona, johon
liittyy paljon muistoja ja kiitollisuuden tunteita. Hän arvostaa kovasti
seudun säilyttämistä perinnemaisemana. On upeaa, että nykyaika ja
historia voivat näin kulkea käsi kädessä kotiseudullamme. Jatkukoon
se niin.

Ota valokuvia Jupperista
ja osallistu vuoden 2017 seinäkalenterin tekoon.
Vuosi 2017 on JOY-lehden 40. ilmestymisvuosi. Juhlavuoden kunniaksi jaamme
Jupperi-aiheisen seinäkalenterin jokaiseen talouteen Jupperin alueella.
Nyt kaipaamme erityisesti kevätkuvia Jupperista! Lähetä kuvasi osoitteeseen toimitus@jupperi.fi. Laita mukaan nimesi, kuvauspäivämäärä ja kuvan otsikko.

--

Kuva: Minna Helkiö

Kun Kalle Mäkinen alkoi
rakentaa taloaan Peltotielle, hän kuljetti saamansa
hirret hevoskärryillä Kauniaisten asemalta Jupperiin.

Maija Karppinen

Vilkasta rakentamista
Palomäessä
Riihiniityntietä ajaessa on viime
aikoina voinut seurata usean uudistalon nousemista. Palomäen asemakaava Riihiniityntien kahden puolen vahvistettiin noin kymmenen
vuotta sitten, 40 vuoden odottelun
jälkeen. Poikkeusluvalla rakentaminen viivästytti alueen rakentumista
ja seurauksena alueelle jäi runsaasti rakentamattomia tontteja. Viime
vuosina, kun rakentamisen ohjeistus on saatu kaavalla määriteltyä,
on tullut tontteja myyntiin.
Tällä hetkellä alueella on rakenteilla parisenkymmentä pientaloa. Rakennukset näyttävät olevan
suuremmalta osalta omaan perhekäyttöön tulevia. Vaikuttaa siltä,
että rakentaminen on alueella tiiviimpää kuin muualla Jupperissa,

mikä johtunee uuden asemakaavan
isommasta rakennustehokkuudesta.
Talotyypit vaihtelevat harkkotaloista puutaloihin, onpa joukossa yksi
hirsitalo. Kokeilevaa uutta toteutusta on muun muassa se, että ensin
on rakennettu elementtitalon katto
maassa ja sen jälkeen seinät nosturia käyttäen. Rakentaminen näyttää
pystytyksen osalta olevan pääosin
urakoitsijoiden toteuttamaa.
Kaikille rakennushankkeista kiinnostuneille suosittelen lainaamaan
kirjastosta uutisankkurimme Keijo
Leppäsen vuonna 2007 kirjoittaman
kirjan ”Kotitehtävä - Rakentajan
ilot ja murheet”. Kirja on kertomus
talon rakentamisesta Jupperiin.

Kai Haapamäki

Onko sinulla rakennushanke Jupperissa meneillään tai takana?
Haluatko kertoa rakentamiskokemuksistasi
JOY-lehden lukijoille?
Ota yhteyttä toimitukseen: toimitus@jupperi.fi

Geotermisen voimalan
kuuntelureikä Jupperiin

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry:n 60-vuotislahja Jupperin Omakotiyhdistykselle on jupperilaisten
mahdollisuus
vuokrata
Aila-soutuvenettä Pitkäjärvellä samaan tapaan kuin
huvilayhdistysläisetkin sitä
käyttävät. Tämän vuoden
purjehduskaudelle on sovittu viisi ilmaista käyttökertaa. Veneen vuokrausohjeet
löytyvät sivuilta laaksolahti.fi/aila-vene
Vuokrausohjeet-linkin takaa. JOY:n
puheenjohtaja Juha-Pekka
Ripatti (toimitus@jupperi.
fi) ottaa vastaan ilmoittautumisia (nimi, yhteystiedot
ja mille päivälle veneen
varaus halutaan) ilmaiselle
soutukerralle.

Kuva: Pekka Puomio

Jupperissa porattiin maaliskuun lopussa
350 metrin syvyinen seisminen kuuntelureikä. Reikä liittyy energiayhtiö St1:n geotermisen lämpövoimalan porauksiin Otaniemessä.
Yhtiön on tarkoitus porata peräti seitsemän
kilometrin syvyinen maalämpökaivo, jotta
syvällä maan sisällä olevaa lämpöä päästäisiin hyödyntämään Espoon tarvitseman lämmön tuottamisessa.
Jupperin kuuntelureikä on ensimmäinen
yhteensä kymmenen reiän ympyrästä. Reiät
sijoittuvat noin yhdeksän kilometrin etäisyydelle Otaniemestä. Reikään sijoitetaan kuuntelulaite, jonka keräämiä tietoja hyödynnetään
Otaniemen porausprojektissa.

Aila-soutuvene
vuokrattavissa

Pekka Puomio

--

Lanunmäkeen portaat
Vähän vanhemmat ja myös nuoremmat rantajupperilaiset muistanevat, kuinka lapsena talvella lasketeltiin
rattikelkalla, pulkalla ja liukualustoilla ”Lanunmäestä”
hyvällä vauhdilla alas aina Ojakulmalle saakka. Nyt
tämä ilo on loppunut, kun Espoon kaupunki rakensi
helmikuussa pitkän portaikon mäkeen. Portaat olivat
osa Kalliotien ja Kaivosmäen rakentamishanketta. Totuus on, että kunnon portaat ovat jalankulkijoille hyvä
ja turvallinen reitti. Monet varsinkin nuoret käyttävät
reittiä oikotienä Pitkäjärventien pysäkille mennessään.
Kävelyn lisäksi pitkiä portaita voi käyttää fyysisen
kunnon kohotuspaikkana. Useamman nousun jälkeen
syke nousisi varmaan maksimilukemille ja käyttämällä
sykemittaria voisi seurata kuntoaan.
Pidetäänköhän portaat talvella puhtaana lumesta vai
tarvitaanko siihen talkoita?

Laskiaisriehaa 1990-luvulla.

Uudet portaat Kulmatielle (Kalliotien ja Rinnetien välille) valmistuivat helmikuussa. Portaissa on 72 askelmaa. Kai Haapamäki harjaamassa lunta pois.

Jupperin koulun peruskorjausaste
selvitetään

Jupperin koulutilojen riittävyyttä
ja mahdollista uudisrakennuksen
tarvetta on mietitty Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Koululle on toivottu jopa kokonaan uusien tilojen
rakentamista joko Kuusinevantien
tai Kaivosmiehentien tonteille. On
myös esitetty nykyisten koulutilojen varaamista Espoon Kristillisen
koulun käyttöön. Suunnitelma ei
ole saanut opetuslautakunnalta eikä

myöskään Kristilliseltä koululta
tukea. Jupperin koulun sijainti ei
varmaankaan olisi paras mahdollinen erityiskoululle, jonne lapsia
tuotaisiin kauempaa Espoosta, sillä
joukkoliikenneyhteydet eri puolilta
Espoota eivät ole riittävät
Jupperin koulun remontti ei ole
lähivuosien korjauslistalla, sillä
huonokuntoisia, pikaista korjausta
vaativia kouluja on Espoossa harmillisen paljon. Opetuslautakunta

--

päätti kuitenkin, että selvitetään
Jupperin koulun peruskorjausaste,
hankkeen hinta-arvio ja että voidaanko tontilla olevista asuinrakennuksista luopua, mutta kirjasto
sisällyttää mahdolliseen uudisrakennukseen.

Sirpa Hertell
Jupperilainen
kaupunginvaltuuston
varapuheenjohtaja

Kuva: Pekka Puomio

Kuva JOY:n arkistosta

Kai Haapamäki

Tutustu lähialueen leikkipuistoihin
Puistokausi alkaa! Espoossa on
noin 200 kaupungin ylläpitämää
leikki- tai asukaspuistoa.
Yksi niistä on Jupperin oma rantapuisto. Se sijaitsee rauhallisella

paikalla Rantatiellä. Lapsille on
kiipeilyteline, liukumäki, hiekkalaatikko, kaksi tavallista keinua ja
yksi vauvakeinu. Puiston pieni hitti
on pyörivä supernova-laite, jonka

Omakotiyhdistyksen puuhamiehet
rakensivat Jupperin rantapuistoon
leluille ja palloille säilytyslaatikon.

Rantapuiston Supernova pyörii hyvin myös talvella.

Kuvat: Minna Helkiö

päällä voi kokeilla tasapainoilua tai
nauttia aina niin ihanasta pyörimisen tunteesta. Puiston vieressä on
pallokenttä, joka talvisin jäädytetään luistelukentäksi.

--

Jupperin lähistöltä löytyy monta
muutakin kivaa leikkipaikkaa. Esimerkiksi Kuttulammen puisto Laaksolahdentiellä on suosittu paikka. Se sopii
mainiosti myös yksivuotiaille. Kerhotoimintaa ja tapahtumia   eri-ikäisille

lapsille puolestaan tarjoavat Viherkallion ja Karakallion asukaspuistot.
Kokosimme yhdeksän lähialueen
puistoa tähän kartalle.
Ota kartta talteen ja löydä omat
suosikkisi.
1. Jupperin rantapuiston leikkipaikka ja pallokenttä
Rantatie 15
2. Lehtipuiston leikkipaikka
Lehtitie 5
3. Kuttulammen leikkipaikka
Laaksolahdentie 9
4. Nurmikuukusen leikkipaikka ja Veinin pallokenttä
Veininkatu 10
5. Lähdesilmän leikkipaikka
Lähderanta 9
6. Rastasniityn leikkipaikka
Rastaanpesä 5
7. Tuohisniityn leikkipaikka
Tuohistanhua 2
8. Viherkallion asukaspuisto
Kievarinpolku 8
9. Karakallion asukaspuisto
Kotkatie 10

Espoon kaupungin ylläpitämät leikkipuistot löytyvät Espoon
karttapalvelusta: kartat.espoo.fi
(valitse Palvelut-valikosta Leikkipaikat).

Muista myös Leppävaaran
urheilupuistoon viime vuonna avattu Angry Birds -teemaleikkipuisto. Suurpellossa ja Oittaallakin on Angry
Birds –puistot.
Kannattaa tutustua myös
ihastuttavan Marketanpuiston
leikkipaikkoihin ja näyttelypuutarhoihin. Marketanpuisto sijaitsee Kehä Kolmosen
varrella Röylän liittymän
kohdalla.
Toimitus on kuullut huhuja, että Jupperin Omakotiyhdistys saisi Espoon kaupungilta Tammenterhon pihalle
(Tammipääntie 33) muutamia
aktiivikäytöstä
poistettuja
leikkivälineitä. Seuraamme
projektin etenemistä.

Minna Helkiö

--

Kirjailijavieraita
Laaksolahden kirjastossa

Espoolainen Mari Pyy on työskennellyt turvapaikanhakijoiden
vastaanottotyössä ja innostunut kirjoittamaan aiheeseen liittyviä dekkareita.
Viime helmikuussa Pyy oli
Laaksolahden kirjaston kirjailijavieraana. Aiheen ajankohtaisuudesta johtuen kirjastoon oli saapunut
runsaasti yleisöä.
Mari Pyy kertoi aluksi kirjojensa synnystä ja kirjoittamisprosessista. Hän sanoi luovansa henkilöt
dekkareihin ensin ja kehittelevänsä
juonen vasta sitten. Pyy on työskennellyt tasa-arvosuunnittelijana,
monikulttuuriasioiden koordinaattorina sekä alaikäisten vastaanottokodin johtajana. Näin ollen hän
on ollut näköalapaikalla tarkastellessaan alaikäisten turvapaikanha-

kijoiden kohtaloita. Nykyään hän
työskentelee henkilöstön kouluttajana Espoon kaupungilla. Hän on
opiskellut Helsingin yliopistossa
uskontotieteitä ja sosiaalipsykologiaa.
Kirjojen tapahtumat ja juonien
ideat Pyy on saanut elävästä elämästä ja omista arkisista kokemuksistaan, mutta juonet ovat fiktiota.
Kirjat käsittelevät paperittomia maahanmuuttajia, kadonneita turvapaikanhakijoita ja heidän
ongelmiaan. Vuonna 2013 ilmestynyt Kadonnut on Mari Pyyn esikoisjännityskirja. Viime vuonna
ilmestyneessä jännitysromaanissa
Paperiton Pyy jatkaa turvapaikanhakijoiden ongelmien tarkastelua.
Hän sivuaa kirjassaan myös ihmiskauppaa ja prostituutiota sekä pa-

Kuvat: Lea Ala-Peijari

Dekkareita maahanmuuttajien kohtalosta

perittomien terveysongelmia. Mari
Pyyn esitys herätti yleisössä useita
kysymyksiä, joihin sekä yleisö että
kirjailija vastasivat.

Lea Ala-Peijari

Uudenlaisen sotaromaanin kehittäjä
Sota- ja tietokirjailija Ville
Kaarnakari vieraili Laaksolahden
kirjastossa 30.11.2015 – päivänä,
jolloin talvisodan syttymisestä oli
kulunut 76 vuotta. Yleisö kirjastossa oli tällä kertaa miesvaltainen.
Kaarnakari kertoi, että hänelle
päätös ryhtyä sotakirjailijaksi oli
helppo. Hän on sotilasarvoltaan
reservin majuri ja palvellut muun
muassa rauhanturvatehtävissä Lähiidässä. Hän kiinnostui sotahistoriasta jo lapsuudenkodissaan ja alkoi
aikuisiässä harrastaa vapaaehtoista
maanpuolustusta. Hän on toiminut
sotakirjallisuuden kirja-arvostelijana 20 vuotta.
Ville Kaarnakarin sotakirjoja voi
lukea myös puhtaasti jännäreinä.
Kirjoissa on oikeita henkilöitä ja ta-

pahtumia, mutta faktojen joukkoon
hän on sijoittanut fiktiivisen tarinan. Tietokirjoihin ei voi tällä tavalla ympätä sekaan fiktiota, mutta
romaani antaa kirjailijalle vapauden
käyttää omaa mielikuvitustaan.
Ville Kaarnakari on Espoon
tuotteliain kirjailija. Hän on siitä
erikoinen kirjailija, että hän kertoo
julkisuudessa jo etukäteen, mitä
seuraava romaani käsittelee. Kun
hän kirjoittaa, hänellä on ensin
mielessä loppu ja sitten vasta alkaa
kehitellä juonta siihen.
Viime syyskuussa ilmestynyt
Operaatio Verna kertoo, mitä Suomessa tapahtui alkukesästä 1940,
muutama kuukausi talvisodan rauhan jälkeen.
Mainittakoon muutamia Kaar-

-10-

nakarin teoksia, jotka saattaisivat
kiinnostaa lukijakuntaamme:
2011: Operaatio Chevalier
2012: Operaatio Finljandija
2013: Operaatio Para Bellum
2014: Hakaristin leimaama
2015: Operaatio Verna

Lea Ala-Peijari

Talvitapahtuma lumisissa
olosuhteissa
Mukava talvisää houkutteli
runsaasti yleisöä Jupperin
Omakotiyhdistyksen perinteiseen talvitapahtumaan
6.3.2016.

”äijäporukalle” sääsuojan pystytys. Taidot olivat pahasti ruostuneet
edellisestä kerrasta, josta oli kulunut noin vuosi. Kevyiden pura-kasaa-pura jälleen ja kasaa -toimenpiteiden jälkeen homma kuitenkin
onnistui ja sen myötä syntyi päätös
kertausharjoituksista kesällä.
Ruostunut oli myös kaasugrillin

toinen poltin, joka tuotti vaikeuksia
liekin suhteen. Onneksi huoltoautosta löytyi teräsharja, ja tilanne
saatiin tyydyttävästi hallintaan.
Tapahtumatoimikunnan
naisväki toimi täysin moitteettomasti,
hommat pelasivat suunnitellusti
ja järkiperäisesti. Kahvit ja mehut
keitettiin kotioloissa tehokkailla

Talvitapahtumakuvat: Kimmo Sierimo ja Kimi Forsberg

”Hei, täällähän on lunta todella
hyvin!”
Näin totesivat tapahtumatoimikunnan ”latumestarit” tehdessään
katselmusta rannan urheilukentällä 1.3.2016. Paikalle saapui myös
aura, joka sitkeästi puski itsensä
läpi jäätyneen aurausvallin. Reilun
tunnin jälkeen tapahtumapaikka oli
aurattu toimintakuntoon odottelemaan tulevaa talvitapahtumaa.
Paikan valinta ja esivalmistelut
onnistuivat reilusti yli odotusten.
Vilpittömän mukavia kehuja ja
kiitoksia tuli yleisöltä tapahtumapaikan suhteen. Leikkivälineiden
läheisyys, rauhallinen paikka ja jo
keväälle periksi antaneen luistelukentän hyödyntäminen tapahtumalle oli onnistunut kokonaisuus.
Pientä mieleenpainuvaa haastetta tuotti tapahtumatoimikunnan
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laitteilla. Laittoivat ”äijän” kauppareissulle noutamaan etukäteen
K-Supermarket Hämeenkylästä tilatut tarvikkeet. Naisväen saavuttua tapahtumapaikalle tarjoilu alkoi
toimia ilman viiveitä ja kommelluksia.
Ruosteessa olivat myös kuuluttajan taidot ja valitettavasti kaikki
kuulutukset eivät tavoittaneet tapahtumapaikalla olleita. Kuuluttaja pahoittelee tapahtunutta ja pitää
myös kertausharjoitukset kesällä.
Hyvää kilpailuhenkeä ja intoa
oli runsaasti ilmassa, kun innokkaat
osallistujat odottelivat vuoroaan
numerolaput rinnoissaan.
Alle viisivuotiaiden sarjassa
oli eniten suksilla varustautuneita
osallistujia, ja todella tiukka taisto
käytiin lähialueella eli lumisella
luistelukentällä, jossa ei ollut menoa haittaavia ylä- ja alamäkiä.
Avustajien käyttö oli myös sallittua
hiihtoalueella ja moinen auttoi kirimään vauhdikkaasti maaliin saakka.
Yleisöä oli kiitettävän paljon lähtöja maalialueella kannustamassa.
Alle seitsemän- ja yhdeksänvuotiaiden sarjat jouduttiin suorittamaan juoksukilpailuna, kun lähes
kaikilta osallistujilta puuttuivat
sukset. Mielettömän vauhdikkaat
kilpailut toteutettiin kentän ulkoAlle 5 v. hiihtäen

Alle 7 v. juosten

Alle 9 v. juosten

1. Saara Ruokonen
2. Oliver Forsberg
3. Lauri Ahti
4. Mika Helkiö

1. Anni Ahti
2. Lauri Ahti
3. Hilma Käll
4. Helen Krook
5. Touko Hirvonen
6. Oliver Forsberg
7. Aaro Sahlan
8. Roni Huikko
9. Lukas Kähkönen

1. Lumi Sillanpää
2. Anni Ahti
3. Aaro Sahlan
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Alle 11 v. hiihtäen
1. Sofia Vuornos
2. Lumi Sillanpää

reunalle auratulla juoksuradalla.
Alle yksitoistavuotiaiden sarja hiihdettiin perinteisesti kentän ympäri lähimaastoon tehdyllä ladulla, missä taisto
oli armoton.
Mukava sää, valkoiset hanget, osallistumisen riemu, kilpailut ja eritoten
Hannan vakuuttavan hyvä ryhmä Koivulan talleilta sai jupperilaiset osallistumaan tilaisuuteen kiitettävästi. Taisi olla
vallan yleisöennätys.
Taskunpohjakolikot
ja jopa setelit löysivät
oikean osoitteen ja
sujahtivat tyylikkäästi
Yhteisvastuu-keräyksen lippaisiin. Keräyksen vastuuhenkilönä
toimi yhdistyksestämme Maija Karppinen.
Suuret kiitokset teille
kaikille!
Hannan vakuuttava
talliryhmä sekä aina
yhtä rauhalliset Jamiralli-hevonen ja Fanni-
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poni olivat lasten kuin myös aikuisten
ehdoton suosikkijuttu. Me kaikki kiitämme!
Kiitokset teille kaikille tapahtumaan
osallistuneille, niin järjestäjille, kilpailijoille, kuin myös K-Supermarket Hämeenkylälle hyvästä palvelusta.

Tapahtumatoimikunnan puolesta,
Lasse Gustafsson

16-vuotias Miro Ripatti pelaa aktiivisesti
Counter-Strike: Global Offensive -tietokonepeliä. Pyysimme
Miroa kertomaan peliharrastuksestaan tarkemmin.
Monet ovat sitä mieltä,
että tietokonepelejä pelataan
vain huvikseen ajan viettämiseksi, jopa useat pelaajat
ovat itsekin sitä mieltä. Kaikille pelaaminen ei kuitenkaan ole sitä. Nykyään pelata voi ammatikseen ja uskon,
että monet nuoret tähtäävät
ammattipelaajiksi ehkä vä- Miro keskustelee joukkueen muiden pelaajien kanssa mikrofonin kautta.
hän turhankin optimistisesti,
sillä kilpailu on todella kova.
Pelimaailma on
Olen 16-vuotias ja pelaan akTällä palstalla kerromme
englanninkielinen
tiivisesti tietokonepeliä nimeltä
jupperilaisten harrastuksista.
Counter-Strike: Global Offensive
Ymmärtääkseni monet luulevat,
(CS:GO). Aloitin tämän pelin pe- tua pimeässä huoneessa aamusta että paljon pelaavilla nuorilla ei ole
laamisen 15.3.2014, jolloin ostin iltaan. Minulle CS:GO:n pelaami- kavereita, eivätkä he puhu ihmisten
pelin kokeilumielessä alennukses- nen kävi ”totisemmaksi” noin 1500 kanssa. Ainakaan itseni kohdalla
ta kolmella eurolla. Nykyään pelin pelitunnin jälkeen. Sitä ennen olin tämä ei pidä paikkaansa, sillä puhun
hinta on 14 euroa. CS:GO:n pelaa- pelannut lähinnä viettääkseni aikaa mikrofonin kautta useille pelaajille
minen ei kuitenkaan jäänyt vain mukavalla tavalla. Myöhemmin, ja kavereille päivittäin. Pelit ovat
kokeiluksi, sillä tähän mennessä kun minun ja pelikavereideni pe- mielestäni hyviä vieraiden kielten
olen pelannut yhteensä 2450 tuntia. litaito kehittyi, rupesimme harjoit- oppimisympäristöjä. Pelimaailma
Jos pelituntini jaetaan ajalle, jonka telemaan aktiivisesti yhdessä ja on lähes kokonaan englanninkieolen pelannut, tulee peliajaksi 3,3 teimme vakituisen joukkueen, jon- linen. Esimerkiksi suuri osa engtuntia joka päivä. Se ei kuitenkaan ka kanssa harjoittelimme noin 10 lannin sanastostani tulee suoraan
pidä täysin paikkaansa, sillä pelaan tuntia viikossa.
peleistä. Suomi on oikeastaan aikesäisin vähemmän. Esimerkiksi
vuonna 2015 en pelannut yhteensä
edes kymmentä tuntia maaliskuun
ja lokakuun välisenä aikana. Pelituntieni määrä vaihtelee viikoittain
melko paljon. Välillä pelaan jopa
40-50 tuntia viikossa ja välillä alle
10. Yleensä viikon pelitunnit hyppivät 20-30 tunnin välissä.
Väkisinkin miettii, kuinka ihmeessä joku jaksaa tuijottaa ruuPelinäppäimistön painikkeet voidaan valaista halutulla värillä
käytettävän toiminnon mukaisesti.
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Kuva: Kare Ripatti

Minun harrastukseni:
Tietokonepelaaminen

van turha kieli pelimaailmassa.
Kavereiden kanssa voi toki jutella äidinkieltään, mikäli kaverisi ovat ylipäätään Suomesta.
Suurin osa pelikavereistani on
suomalaisia, mutta minulla on
myös kymmeniä ulkomaalaisia
pelikavereita.

tää yleensä 40-90 minuuttia.
Kovalla tasolla pelaaminen
vaatii jatkuvaa panostamista, sillä pelaajat ottavat
parempia pelaajia joukkueisiinsa ja huonommat väistyvät alta pois.

Pelaamiseen
tarvitaan hyvä
kalusto

Elektronista urheilua

Counter-Strikeä voi pelata
huvikseen tai kilpailullisesti.
Pelissä on useita eri pelikenttiä
eli kaupunkimaisemia. Peliä pelataan viiden pelaajan joukkueissa,
terroristit vastaan erikoisjoukot.
Terroristien tarkoituksena on rakentaa erilaisia taktiikoita, jotta he
pääsisivät alueelle, johon pommi
viritetään. Erikoisjoukkojen tarkoitus on suojata pommialueita ja estää terroristien toiminta.
Kun pommi on viritetty, erikoisjoukoilla on 35 sekuntia aikaa purkaa pommi ennen kuin se räjähtää.
Mikäli pommi räjähtää, terroristit
voittavat pelikierroksen. Pommin
purkamiseen menee 5 sekuntia.
Se ei kuitenkaan ole helppoa, sillä
terroristit puolustavat pommialuetta pommin virityksen jälkeen, jotta sitä ei purettaisi. Vaikka kaikki
terroristit olisivat kuolleita, mutta
pommi räjähtää, silloinkin terroristijoukkue voittaa pelikierroksen.
Ensimmäinen versio CounterStrikestä julkaistiin noin 15 vuotta
sitten. Nykyiset ammattipelaajat
ovat yleensä aloittaneet pelaamaan
jo ensimmäisestä versiosta. Counter-Strikeä on mahdollista pelata
siis ammatikseen. Pelissä kilpaillaan aivan samalla tavalla kuin
esimerkiksi jalkapallossa. Tällaista
pelaamista kutsutaan eSportiksi eli
elektroniseksi urheiluksi.
Elektronista urheilua voi harrastaa paljon alemmallakin tasolla,
kuten minä ja joukkueeni. Tavoitteemme ei ole päästä huipulle, koska se on lähes mahdotonta. Emme
myöskään halua käyttää koko nuoruuttamme pelaamiseen, että pääsisimme kovalle tasolle, emmekä
todennäköisesti siltikään huipulle.
Parhaat pelaajat ovat tällä hetkel-

Tietokonepelaamisen
tarvitaan nopea internet-yhlä noin 20-30-vuotiaita. Syy tähän
teys, pelihiiri, iso hiirimatto, hyvä
on todennäköisesti se, että kyseinen
näyttö, kuulokkeet ja mikrofoni,
pelisarja on noin 15 vuotta vanha ja
mekaaninen näppäimistö ja todella
tuolla ikäluokalla on eniten peliaitehokas tietokone pyörittääkseen
kaa ja kokemusta pelistä. Kovalla
peliä moitteettomasti. Nämä tarviktasolla ei ole kovin vanhoja pelaakeet eivät ole kovin halpoja, mutta
jia, sillä heidän reaktiokykynsä ja
niitä ei tarvitse ostaa kuin kerran
lihasmuistinsa eivät pärjää nuoremtai todella harvoin. Yleensä näistä
mille pelaajille.
varusteista hiirtä vaihdetaan useimmin. Hiiri joutuukin pelissä kaikKilpapelaaminen todella kein kovimmalle rasitukselle. Tarvaativaa
vikkeet itsessään ei kuitenkaan tuo
Parhaimmat joukkueet ja niiden pelitaitoa. Esimerkiksi hiirtä ja sen
pelaajat harjoittelevat pelaamista käyttöä tulee harjoitella valtavasti.
yleensä 40-50 tuntia viikossa. YleiHyvillä välineillä pyritään siisesti ottaen ammattipelaajilla on hen, että virheet johtuvat pelaajasta
hyvät tulot riippuen joukkueensa itsestään, eikä esimerkiksi hiiren
menestyksestä. Keväällä järjeste- epätarkkuudesta tai toimimattotään Dreamhack 2016 –turnaus, muudesta. Suosittelen pelaamiseen
jossa voittopalkkiona on miljoona tarkoitettuja hiiriä, näppäimistöjä ja
euroa. Voittojen lisäksi pelaajat saa- näyttöjä. Itse pelaan Roccat Kone
vat lahjoituksia sekä sponsoreita.   xtd –hiirellä, joka huomioi tarkemLahjoitukset tulevat yleensä stre- min ja nopeammin käteni liikkeet.
amauksesta (=suoratoisto), jolloin Tietokoneeni näyttö on BenQ 24”
peliä seuraavat henkilöt lahjoittavat xl2411z, jonka vasteaika on yksi
rahaa pelaajalle.
millisekunti ja virkistystaajuus 144
Sponsoreilta pelaajat saavat ra- hertsiä. Normaalin näytön virkishaa ja kaiken pelaamiseen tarvit- tystaajuus on 60 hertsiä, joten 144
tavan. Esimerkiksi ruotsalainen hertsinen näyttö reagoi pelissä taFnatic-tiimissä pelaava Olof ”Olof- pahtuviin asioihin nopeammin ja
meister” Kajbjer tienasi vuonna on huomattavasti sulavammin liik2015 noin 174 000 euroa palkkaa kuva. Se tekee näytön katsomisestiimissään pelaamisesta. Palkkaan ta helpompaa ja miellyttävämpää,
ei ole laskettu useiden tuhansien varsinkin jos kuvaruutua katsoo 10
euron sponsori- ja lahjoitustuloja.
tuntia putkeen.
Kilpapelaaminen huipulla on to”Useasti nuorempana kehotetdella vaativaa. Turnaukset kestävät tiin lähtemään ulos. Sitten kun aluseita päiviä ja vaativat äärimmäis- koi touhu mennä vakavammaksi ja
tä keskittymistä valtavan paineen valuuttaa alkoi tulla, niin totta kai
alla useita tunteja putkeen. Yleen- asenne muuttui heilläkin.” – Aleksi
sä pelit ovat niin sanottuja ”best ”allu” Jalli, tietokonepelaamisen
of three” –pelejä, joissa voitetaan ammattilainen.
pisteillä 2-1 tai 2-0. Yksi peli kesMiro Ripatti

-15-

Jupperin
Omakotiyhdistyksen järjestämä teatterimatka Turkuun keräsi
bussilastillisen Jupperin ja
lähialueen asukkaita katsomaan Tamara Lundista kertovaa musiikkinäytelmää.

hienosti soittanut iso orkesteri.
Musiikkinäytelmä ylitti ennakko-odotukseni, ja paluumatkalla tekemäni haastattelun mukaan muutkin matkalaiset olivat tyytyväisiä
esitykseen. Liekö tähän vaikuttanut
näytelmän käsikirjoitus, joka oli
paljolti musiikkikonsertin tapainen
esitys. Kuulimme vanhastaan tuttuja musiikkikappaleita nuoruutemme ajalta. Monet meistä ovat seuranneet lehdistä Lundin värikästä
taiteilijauraa, mutta monellakaan ei
ole omakohtaisia kokemuksia hänen live-esiintymisestään konserttilavalla.

Kai Haapamäki

Kuvat: Lasse Gustafsson

Bussilastillinen
nuoruusvuosiemme operettilaulaja Tamara
Lundista kiinnostuneita jupperilaisia lähti helmikuisena lauantaina
matkaamaan kohti Turkua. Mukaan
saatiin osallistujia myös Veinistä,
Rastaalasta ja Laaksolahdesta.
Esityspaikkana oli Turun kaupunginteatterin Logomo-sali. Logomo on aiemmin veturitallina
toiminut iso teollisuusrakennus,
jonka Turun kaupunki on kunnostanut kulttuuritilaksi. Tällä hetkellä
Logomo toimii myös Turun kaupunginteatterin väistötilana teatterirakennuksen peruskorjauksen
ajan. Rakennuksen sisätilat on kunnostettu vanhaa kunnioittaen. On
jätetty näkyviin vanhoja rakenteita,
betonilattiaan ratakiskoja ja niitattuja teräspalkkeja.
Tarina Tamara Lundista alkoi
heti sisääntuloaulasta. Näytillä oli
esillä useita Tamaran konserttipukuja. Vitriineissä oli lisäksi hänen

henkilökohtaisia esineitä, kuten käyttämätön
hääpuku.
Esitys oli aika tavalla
sitä mitä luvattiinkin eli
Lundin omaelämänkertaan perustuva musiikkinäytelmä, taiteilijakuva
naisesta, jonka elämässä rakkaus oli kaikkien
käänteiden
keskiössä.
Ensimmäisessä näytöksessä oli esillä Tamaran
jo lapsena alkanut vahva
palo laulamiseen ja musiikkiin. Tämä ote jatkui
innolla nuoruuteen, ja mukaan tuli
lisäksi näytteleminen. Musiikillisessa kehityksessä oli vahvana tukena hänen äitinsä. Saimme kuulla
1950- ja 60-lukujen ikivihreitä iskelmä- ja musiikkisävelmiä.
Toisen näytöksen alussa saimme kuulla ”Kiss me Katen”, jonka
päärooli oli Tamaralle tärkeä. Tästä musikaalista tuli supermenestys
Münchenin Theater am Gärtnerplatzissa ja sitä esitettiin lähes kymmenen vuotta.
Loppupuolella saimme kuulla
Tamaran aikoinaan esittämiä tulkintoja operettisävelmistä hyvien
sopraanolaulajien
tulkitsemina.
Esiintyi siellä lomassa mahtavia
mieslaulajiakin. Esitystä täydensi

Kuva: Turun kaupunginteatteri

Tamara-tunnelmissa
Turussa

Lea Ala-Peijari ja Tuula Mäkelä
Logomossa.

Bussillinen teatteriretkeläisiä Jupperista ja naapuriyhdistyksistä.
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Tule mukaan
louhoskierrokselle 30.5.2016
Nyt on tilaisuus päästä tutustumaan Jupperin, Hämeenkylän ja Linnaisten
vanhoihin kaivoksiin. Mitä
täällä on louhittu ja milloin? Jupperin Omakotiyhdistys järjestää opastetun
louhoskierroksen
yhteistyössä Pitkäjärven VPK:n
kanssa maanantaina
30.5. klo 18.

Jupperissa toimi 1800-luvun
puoliväliin asti Juppin kaivos, josta
louhittiin rautamalmia. Viimeisenä
toimintavuotena sieltä louhittiin
170 kippuntaa eli yli 100 tonnia.
Muistan lapsuudestani kaksi kohtaa
kaivoksesta, jotka nyt ovat molemmat hävinneet. Yksi sijaitsi Tammipääntien ja Kaivoskujan risteyksessä. Joidenkin tietojen mukaan se
oli 31 metriä syvä. Se toimi pitkään

palokunnan palokaivona. Kylän
keskeisen sijaintinsa takia palokaivon kansi toimi myös vaalimainosten alustana. Varsinkin vasemmistopuolueilla oli kilpailua mainosten
näyttävyydestä, ja vuoden 1948
kunnallisvaaleissa kilpailtiin, kenellä oli korkeampi mainos. Toinen
kaivoskohta sijaitsi Kaivostien itäpäässä. Viimeinen tila Kaivostien
eteläpuolella on nimeltään Kaivos.

Veinin viidestä louhoksesta yksi
on koulun urheilukentän vieressä.
Seuraava kohde on muinaismuistolailla suojeltu entinen kalkkilouhos Nummikujalla. Sieltä louhittiin
kalkkia jo 1400-luvulla Espoon
kirkkoon ja samoin 1700-luvulla,
kun Sveaborgia (Suomenlinnaa)
rakennettiin. Vuonna 1832 isojaossa louhos perustettiin Gammelgårdin kylän (nykyään Vanhakartano)
kymmenen talon yhteiseksi louhok-

seksi. Järven tällä puolella osakkaita olivat Jupper ja Sveins. Espoon
kaupunki lunasti alueen itselleen
vuonna 1987. Korkeasta ph:sta johtuen alueella on lehtomainen kasvusto. Alkukevään sinivuokkokasvusto on parhaimmillaan komea.
Mitähän löydämme alkukesästä?  
Ehkä harvinaisen lehto-orvokin tai
jotakin muuta myöhemmin, vaikkapa soikkokaksikon ja mökinmintun.

Kaivostien molemmissa
päissä on aikoinaan ollut
kaivos.

Kuudensadan metrin päässä Jupperin rajasta ovat Hämeenkylän
kaivokset. Louhosretkellä käymme
katsomassa, miltä ne näyttävät tänä
päivänä. Samalla käymme Tuomelan tammistossa tarkkailemassa alkukesän kasveja. Sieltä kuljemme
Furumossansuon läpi Linnaisten
kaivokselle, josta on haettu kiertoliittymien kivet ja myös monta
mottia kiviä jupperilaisten saunojen
kiukaisiin. Seuraavaksi suuntaamme Veinin louhoksille. Matkalla
tarkastamme kiertoliittymän ja
voimme katsella, löydämmekö ”tuhanten tuulten tulkkeja”, tuuliviirejä rakennusten katoilta. Ohitamme
Unto Vannaksen tontin, jonka kohdalla Vahverotie on kapeimmillaan.
Parhaimmillaan Unskilla on ollut
tontillaan useammanlaisia sinivuokkoja kuin yliopiston puutarhassa.

Matti Riitoja

Kevätretki louhoksille maanantaina 30.5.2016 klo 18.
Lähtö Tammenterhon pihasta, Tammipääntie 33.
Reitin pituus on noin viisi kilometriä ja se kuljetaan kävellen.
Oppaina toimivat Matti Riitoja ja geologi Boris Saltikoff, joka on
ollut yhtenä tekijänä kirjassa ”Helsingin seudun vanhat kaivokset ja
louhokset”.
Pitkäjärven VPK avustaa kuljetuksessa huonojalkaisia, joten rollaattorillakin voi lähteä mukaan, jos on valmis kulkemaan metsäpolkua
parisataa metriä.
Lisätietoa antaa Matti Riitoja, 040 7281361.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
toimintakertomus vuodelta 2015
1. YLEISTÄ
Vuosi 2015 oli yhdistyksen 60. 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 2015 lopussa
470, kun se vuoden 2014 lopussa oli 469. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Olavi Laine menehtyi
pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana 5.2.2015

Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2014
viimeisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle 2015.

Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle
2015 oli seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti,
varapuheenjohtaja Heikki Kulusjärvi (2013 – 2015),
sihteeri Silve Sahlan (2015 - 2017), Lasse Gustafsson (2014 - 2016), Kai Haapamäki (2015 - 2017),
Ilkka Homanen (2014 – 2016), Urpo Kotipalo (2014
- 2016), Anneli Liimatainen (2013 - 2015), Kimmo
Sierimo (2015 - 2017) ja Anni Vesala (2013 - 2015).
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. JOY -lehden toimitussihteeriksi valittiin
jupperilainen Minna Helkiö. Minna Helkiö tutustui ennakkoon JOY-lehden 4/2015 tekemiseen tiedotus- ja
perinnetoimikunnassa mutta toimitussihteerin tehtävät
alkavat virallisesti vuoden 2016 alussa.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Juha-Pekka Ripatti
Heikki Kulusjärvi
Silve Sahlan		
Lasse Gustafsson
Kai Haapamäki		
Ilkka Homanen		
Urpo Kotipalo		
Anneli Liimatainen
Kimmo Sierimo		
Anni Vesala		

9
8
8
9
8
4
9
6
8
6

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 pyydettäessä annettu muiden paikallisten yhteisöjen sekä
yhdistyksien kokoustiloiksi.
6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona
23.4.2015 Tammenterhossa. Kokoukseen osallistui
9 varsinaista äänioikeutettua jäsentä ja yksi perhejäsen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Ripatti. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus johtokunnan jäsenille vuodelle 2014.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona
18.11.2015 Laaksolahtitalolla. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Ripatti ja sihteeriksi Silve Sahlan. Kokouksessa oli läsnä 13 varsinaista
äänioikeutettua jäsentä ja 1 perhejäsen. Kokouksessa
hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle
2016 sekä vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksut että
korvaukset johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille.

Johtokunnan kokouksissa oli läsnä myös taloudenhoitaja Tapani Vuopala 5 kertaa.
4. TOIMIKUNNAT JA KERHOT
Johtokunta asetti vuoden aikana seuraavat toimikunnat ja kerhot sekä niiden koollekutsujat:
Rantatoimikunta		
Juha-Pekka Ripatti
Taloustoimikunta		
Juha-Pekka Ripatti
(v. 2014 johtokunnan asettama)

Jumppa yhteyshenkilöt Teija Kuusijärvi ja Pirjo Engman
Seniorikerho		
yhteyshenkilö Anja Tarvas
Sukututkimuskerho		
yhteyshenkilö Pirjo
Mattila
Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen
mukaan.

3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Sihteeri 		
Muut jäsenet		
			
			
			
			
			
			

Tapahtumatoimikunta		
toimikunnan eri
jäsenet
Tiedotus- ja perinnetoimikunta		
Silve Sahlan
JOY 60 v. juhlatoimikunta		
Juha-Pekka
Ripatti

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunnan
erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet vuoden
2016 alussa alkavalle kolmivuotiselle toimintakaudelle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Ripatti. Johtokunnan jäsenistä
Heikki Kulusjärvi, Anneli Liimatainen ja Anne Vesala
olivat erovuorossa. Anneli Liimatainen ja Anne Vesala
ilmoittivat, etteivät asetu enää ehdolle johtokuntaan.
Johtokunnan erovuoroisten jäsenten paikoille valittiin
Heikki Kulusjärvi uudelleen sekä uusina jäseninä Kimi
Forsberg ja Minna Helkiö kaudelle 2016 – 2018.
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Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle
2016 on siten seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka
Ripatti, Kimi Forsberg (2016 – 2018), Lasse Gustafsson (2014 - 2016), Kai Haapamäki (2015 - 2017),
Minna Helkiö (2016 – 2018), Ilkka Homanen (2014
– 2016), Urpo Kotipalo (2014 - 2016), Heikki Kulusjärvi (2016 - 2018), Silve Sahlan (2015 - 2017) ja Kimmo
Sierimo (2015 - 2017).
7. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ
Kuluneena vuotena 2015 Jupperin Omakotiyhdistys
on toiminut seuraavissa yhteisöissä:
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL)
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton syyskokous
pidettiin Albergan kartanossa 26.11.2015. Tässä kokouksessa valittiin EKYL:in hallituksen varsinaiseksi
jäseneksi Urpo Kotipalo (Jupperin Omakotiyhdistys
ry.) kaudelle 2016 -2017.
Pro Espoonjoki ry
Pro Espoonjoki ry:n vuosikokouksessa 11.3.2015 Kai
Haapamäki valittiin Pro Espoonjoki ry:n hallitukseen
jäseneksi kaudeksi, joka on edustajiston vuosikokousten välinen aika.
Suomen Sukututkimusseura
Yhdyshenkilönä on ollut Pirjo Mattila. Kai Haapamäki
osallistui Jupperin Omakotiyhdistys ry:n edustajana
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 7.8.2015
ja 67. Valtakunnallisille Kotiseutupäiville 6.-9.8.2015
Espoossa.
8. ASUKASTAPAHTUMAT
Teatterimatka Lahteen 7.2.2015
Jupperin Omakotiyhdistys ry. järjesti helmikuussa
teatterimatkan Lahden kaupunginteatteriin katsomaan
Chigago-musikaalia. Matkaseurueessa oli Jupperista
34 henkilöä, Rastaalasta 7, Veinistä 2 ja Laaksolahdesta 5. Matkaan sisältyi myös lounas entisellä
Lahden Upseerikerholla. Astor Oy Matkapalvelu hoiti
matkapalvelut moitteettomasti ja teatterimatka onnistui erinomaisesti. Matkaraportti löytyy JOY -lehdestä
2/2015 s. 10.
Talvitapahtuma Jupperin Surffirannassa 8.3.2015
Perinteinen koko perheen talvitapahtuma järjestettiin
toista kertaa peräkkäin 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. ja alle
11 v. Kaikki vieraat pääsivät nauttimaan omakotiyhdistyksen tarjoamia ilmaisia virvokkeita tarjoiluteltasta.
Osallistujia oli noin 70. Lämpimät kiitokset kaikille
tapahtumaa järjestäneille ja sitä tukeneille henkilöille
ja yrityksille. Tarkemmat tiedot talvitapahtumasta on
julkaistu JOY –lehdessä 2/2015 s. 11 – 13.
Opastettu luontopolkukierros 20.5.2015
Omakotiyhdistys järjesti opastetun luontopolkukierroksen nk. Kaipion metsään Tammenterhon yläpuolella.
Osallistujia oli noin 10. Tilaisuudesta on kirjoitettu
artikkeli JOY –lehteen 3/2015 s. 18 – 19.
Siivoustalkoot 20.5.2015
Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin Tammenterhon
ympäristöä (rikkaruohojen kitkentä, kasvienvaihtopiste) ja Jupperinrantaa, jonka uimalaituri laitettiin
käyttökuntoon. Talkoisiin osallistui noin 25 henkilöä ja

uurastuksen päätteeksi grillattiin makkaraa ja juotiin
talkookahvit. JOY –lehti 3/2015 s. 19.
Kesäretki Pärnuun 14. - 16.8.2015
Jupperin Omakotiyhdistys järjesti retken Pärnuun.
Matkaseurueessa oli myös retkeläisiä Laaksolahdesta, Veinistä ja Rastaalasta. Matka oli erittäin onnistunut ja matkasta on kuvareportaasi JOY-lehdessä
3/2015 ss. 12 – 13.
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 60-vuotisjuhlat
12.9.2015
Jupperin Omakotiyhdistyksen 60 v. –juhlia vietettiin
lauantaina kahdessa eri juhlatilaisuudessa. Juhlien
virallisempi osuus vietettiin Sellosalissa Leppävaarassa ja tilaisuuden juontajana toimi jupperilainen Keijo
Leppänen. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä esitti
Espoon kaupungin tervehdyksen juhlayleisölle. Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatin
juhlapuheen jälkeen nautittiin klassisesta musiikista
(Raakel Suikkanen ja Miia-Mari Turunen) sekä Jupperin koulun oppilaiden esityksestä.
Puheenjohtaja Mikko Perkko (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto) jakoi omakotiyhdistyksen
ansioituneille jäsenille Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkit. Kultaisen ansiomerkin saivat Sinikka Alanen,
Kai Haapamäki, Pirjo Mattila, Silve Sahlan ja Leena
Virtanen. Hopeisen ansiomerkin saivat Seija Kotipalo,
Eeva-Riitta Puomio, Kimmo Sierimo ja Tapani Vuopala.
Syntymäpäivät päättyivät iltajuhlaan Hämeenkylän
kartanossa, johon osallistui 80 henkilöä. Illan aikana
nautittiin hyvästä illallisesta, klassisesta musiikista,
tanssimusiikista (Juha Poikela & Tanssiorkesteri Nokiset + solisti Johannes Niskanen) sekä lähitaikuuden
Suomenmestari Iivari Frankin sorminäppäryydestä.
Juhlista enemmän JOY –lehdessä 4/2015 s. 9 – 17.
9. HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA
Käsityökerho
Seija Kotipalo on pitänyt torstai-iltaisin Peltotie kahdessa 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 19.00 - 20.00. Jumpan ohjaajina toimivat FysioSporttis Oy:n fysioterapeutit.
Lentopallo
Lentopalloa pelattiin Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin kello 20.00 - 21.30 yhdessä Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa. Marraskuussa vuoro aikaistui
ollen 19.00 – 20.30.
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 2015 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenleh-

-19-

den JOY 38. vuosikerta. Jäsenlehti ilmestyi vuoden
aikana neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko
Jupperin alueelle ja postitettiin yhteistyökumppaneille.
Painosmäärä oli 1.000 kappaletta per numero. Lehden päätoimittaja oli Juha-Pekka Ripatti.
Internet-sivut
Omakotiyhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa www.
jupperi.fi. Sivuston sisällöstä ja ylläpidosta vastasi
päätoimittajana Urpo Kotipalo.
Ilmoitustaulut
Yhdistyksellä on käytössään viisi ilmoitustaulua, jotka
sijaitsevat Tammenterhon pihassa (Tammipääntie 33),
Rantaniityllä, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä
ja Laaksolahtitalon vieressä.
Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontui lehden
painoaikataulun ja tarpeen mukaisesti. Toimikunnan
tärkeimpänä tehtävänä oli tehdä neljä painettua numeroa jäsenlehteä JOY.
11. ALUEIDEN HOITO
Alueiden hoito on keskittynyt lähinnä Tammenterhon
tontin ja Jupperinrannan siisteyden ylläpitämiseen.
Jupperinrannan uimalaituri laitettiin uimakuntoon 20.
toukokuuta. Uimakausi päättyi laiturin talvisäilöön
laittoon 24. lokakuuta 2015.
12. KANNANOTOT JA YHTEYDET
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 9.4.2015
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän aamukahvitilaisuuteen Espoon valtuustotalossa, johon oli kutsuttu Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) ja
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK)




jäsenyhdistysten puheenjohtajat.
Jupperin Omakotiyhdistys ry. teki 4.5.2015 esityksen
Espoon kaupungin tekniselle keskukselle Jupperista
puuttuvien tai keskeneräisten katusuunnitelmien valmistelemiseksi tai loppuun saattamiseksi (JOY 3/2015
s. 17).
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti ja sihteeri Silve Sahlan osallistuivat 9.6.2015 Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) jäsenyhdistysten
puheenjohtajien ja sihteerien tapaamiseen risteilyllä
Pentala -saareen.
13. TALOUS
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä oli
40.834,77 euroa (27.026,15) euroa. Varsinaisen
toiminnan tuotot, 8.340,00 euroa, (19.483,40 euroa)
muodostuvat yhdistyksen jäsenille järjestettyjen asukastapahtumien (mm. jumppa, teatteriretki, 60-vuotisjuhla) yhteydessä perityistä osallistumis-maksuista.
Yhdistys ei ole saanut toimintaansa varten avustuksia.
Sijoitustoiminnan tuotoilla on aikaisempien vuosien
tapaan katettu varsinaisesta toiminnasta aiheutunutta kulujäämää. Tuloslaskelma osoittaa tilikaudelta
alijäämää 14.117,82 euroa (11.237,79 euroa). Yhdistys omistaa Jupperissa rakentamattoman kiinteistön,
jolle on vahvistettu asemakaava. Espoon kaupunki
perii rakentamattomalta kaava-alueella sijaitsevalta
kiinteistöltä kiinteistöveroa 3 % kiinteistön verotus-arvosta. Yhdistykselle tämä on merkinnyt kiinteistöveron
kaksinkertaistumista aiempaan verrattuna. Yhdistyksen muu varallisuus muodostuu pörssiosakkeista
ja sijoituksista korko- 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 8.3.2016
Johtokunta

 

 
    
     
    
    
     
  
   
   
  
   
   
   
 

 
!"#  $#  % &'(
  ##(

$##) # *)$ "+# $#* ""$#)!!$

-20-

-21-

Jupperin Omakotiyhdistys ry.
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Naapurinurkka
Laaksolahden kirjaston ystävät

Opastettu kävely Träskändan puistossa
keskiviikkona 18.5. klo 14-15.

ke 20.4. klo 17:30 Onnellisuusilta;
Markku Ojanen / yhteisöllisyys ja onnellisuus
Kevään viimeinen lukupiiri:
Ke 27.4. klo 18:30 Kerstin Ekman: Huijareiden paraati

Laulu & laulun tarina
Tervetuloa Laaksolahden kappeliin
kuuntelemaan ja keskustelemaan
illan teemasta artistivieraan kanssa.
To 28.4. Tiina Ask ”Vaeltajan tie”
Laaksolahden huvilayhdistyksen
järjestämä

Perinteinen
kokkojuhla
Kokkorannassa (lahdenpohjukka
Pitkäjärvenrannan ja Pitkäjärventien risteyksessä) Juhannusaattona 24.6. klo 20-23. Kokko
sytytetään klo 22.

Lähtö Träskändan kartanon edestä.
Oppaana toimii museolehtori Tiina Hero
Espoon kaupunginmuseosta.

Käsityökerho Jupperissa
Käsityökerho kokoontuu Jupperissa, Peltotie 2:ssa
torstaisin klo 18-20 aina kun koululaisilla on koulupäiväkin.
Lisätietoja seija@kotipalo.fi tai 040-5045934

Näytelmä vaikuttajanaisesta
Aurora Karamzin -monologi
Sunnuntaina 22.5. klo 18.00 Laaksolahden monitoimitalolla monologi Aurora K – Rakkaudesta
hyväntekeväisyyteen. Liput 12 €/hlö.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 29.4. mennessä sähköpostitse tilaisuudet@laaksolahti.fi.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Huhtikuu
su
ti
ti
ke
to
to

10.4.
12.4.
19.4.
20.4.
21.4.
21.4.

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot jatkavat
yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tammipääntie 33.

JOY 2/2016 ilmestyy
Johtokunnan kokous
Tiedotustoimikunta
Sukututkimuskerho
Kevätkokous
Seniorikerho

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena
torstaina klo 13-15.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173

Toukokuu
ke
ti
ke
ke
to
ma

4.5.
10.5.
11.5.
18.5.
19.5.
30.5.

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 18.

Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
Kevättalkoot ja luontokierros
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Louhoskierros (s.16)

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173

Tapahtumatoimikunta kokoontuu tarvittaessa
parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 18.

Tiedustelut Lasse Gustafsson
puh. 0400 458 167

Kesäkuu
ti

14.6.

Johtokunnan kokous

Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontuu lehden aikataulun ja tarpeen mukaisesti.

Johtokunnan kokous
JOY 3/2016 ilmestyy

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Tiedustelut Minna Helkiö
puh. 040 824 4349

Elokuu
ti
su

9.8.
28.8.

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla.

HSY:n keräysautot
Jupperin pallokentällä (Rantatie 15)
tiistaina 19.4. klo 17-17.30.

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

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa  
tiistaisin  klo 19-20.30 Veinin omakotiyhdistyksen kanssa. Ulkokengillä ei saa mennä pukuhuoneisiin ja sisätiloissa on oltava vaaleapohjaiset
sisäpelikengät.

Kiertäviin keräysautoihin voi maksutta
viedä kodin vaarallista jätettä, sähkölaitteita ja metalliromua.

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

Lisätietoa: www.hsy.fi

www.jupperi.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Tervetuloa Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
torstaina 21. huhtikuuta 2016 kello 19.00 Tammenterhossa, Tammipääntie 33.
Klo 18.30 kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
Klo 19.00 kevätkokous
Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry.

JOY Reissut ja riennot

www.jupperi.fi

facebook: Jupperin Omakotiyhdistys r.y.

