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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 1/2017
ilmestyy su 19.2.2016
Aineisto lehteen
toimitus@jupperi.fi
viimeistään 29. tammikuuta.
Kannen kuva:
”Helmat heiluivat römppäjäisissä”,
Pekka Puomio.

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Suomen talouden huonoon tilaan kerrotaan olevan useita syitä, joista yhdeksi mainitaan se, ettei Suomessa valmisteta tuotteita, jotka myisivät ulkomailla. En osaa sanoa, onko vika itse tuotteissa vai siinä,
ettei niitä osata myydä.
Riemastuttavaa kylläkin, Suomessa valmistetut alkoholijuomat ovat nousseet elintarvikkeista Suomen
viedyimmäksi tuoteryhmäksi. Tämä ei johdu pelkästään hyvistä tuotteista vaan myös Venäjän vuonna
2014 asettamista maito- ja lihatuotteiden tuontikielloista. Aikaisemmin ykköstilaa pitivät voi- ja muut
maitorasvat, kuten juustot.
Hartwall kehitti ginin ja greippilimun long drink–juomasekoituksen vuoden 1952 Helsingin olympialaisten kisaturistien janoa sammuttamaan. Juomasta tulikin niin suosittu, että valmistusta päätettiin jatkaa
kisojen päätyttyä. Mutta vasta vuonna 2015 lonkeron vienti ulkomaille saatiin käyntiin ensin Ruotsiin ja
sitten Alankomaihin. Tällä hetkellä lonkeroa viedään 14 maahan.
Valtionyhtiö Altia Oyj brändäsi Koskenkorva Vodkan uusiksi tänä keväänä ja tuotteen ympärille laadittiin kertomus vodkan valmistamisesta Koskenkorvan -kylässä. Englanninkielinen video ”Koskenkorva
-vodka from a village” laitettiin Youtubeen, joka johti Altian ja englantilaisen myymäläketju Marks &
Spencerin sopimukseen vodkan ottamisesta tuotevalikoimaan 130 myymälässä Englannissa. Koskenkorva
Vodka on yksi Altian keskeisistä vientibrändeistä ja sitä myydään tällä hetkellä lähes 30 maahan.
Toinen hyvä esimerkki tuotteen brändäämisestä on Napue Gin. Viisi kaverusta päätti saunan lauteilla
perustaa viinatislaamo Kyrö Distillery Companyn Isonkyrön tyhjäksi jääneeseen juustomeijeriin. Tislaaminen alkoi vuonna 2014 ja vuonna 2015 Napue Gin voitti kansainvälisen kilpailun maailman parhaana
gininä gin & tonic – juomasekoituksissa. Tislaamon tuotteet ovat premium tuotteita ja hintakin sen mukainen, mutta tulevaisuus näyttää hyvältä. Toivottavasti tislaamo pystyy vastaamaan tuotteen kysyntään ja
aloittamaan myös viennin.  
Vuonna 2001 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas aloitti Kukko-Pils-oluen valmistuksen.  Valmistuksen alettua tehtaalle tuli viestiä siitä, että kyseessä olisi gluteeniton olut, johon väitteeseen tehtaalla suhtauduttiin
epäilevästi. Vuonna 2004 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas kertoi virallisesti, että yhtiö on tietämättään valmistanut kolmen vuoden ajan maailman ensimmäistä gluteenitonta täysmallasolutta. Nyt keliaakikolle
sopivaa olutta kysellään Yhdysvalloista asti. Ensimmäinen lasti 20 000 litraa Kukko-olutta vietiin Yhdysvaltoihin Texasin osavaltioon tämän vuoden keväällä. Koko tuote-erä myytiin loppuun yhdessä päivässä.
Ainoa este viennin aloittamiseksi tuntuu olevan osavaltioiden kotimarkkinoiden suojaamistoimet.
Talousasiantuntijoiden mielestä tuote pitäisi myydä mahdollisimman pitkälle jalostettuna, jotta tuotteelle saataisiin hyvä kysyntä ja hinta. Toisin sanoen puuta ei kannata myydä tukkeina vaan esimerkiksi pitkälle jalostettuina biokomposiittituotteina. Olen samaa mieltä. Sen takia kannattaisikin ottaa kesantopellot
viljanviljelyyn ja tehdä viljasta (matala jalostusaste) premium alkoholituotteita (korkea jalostusaste). Tuotantoketju on yksinkertainen, lyhyt ja nopea. Saadaan samalla lisättyä työllisyyttä ja pidettyä maaseutu elävänä. Myydään alkoholi ulkomaisille kuluttajille gluteenittomana oluena, lonkerona, vodkana, gininä tai
viskinä ja saadaan Suomen talous kuntoon. Tällöin Suomi säästyy myös kustannuksilta, jotka aiheutuvat
alkoholin terveydellisistä haittavaikutuksista. Ja voihan sitä alkoholia käyttää myös biopolttoaineena.
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Seinäkalenteri vuodelle 2017

Vuosi 2017 on Jupperin Omakotiyhdistyksen julkaiseman JOY-lehden 40. ilmestymisvuosi.
Juhlavuoden kunniaksi omakotiyhdistys
on teettänyt asukkaiden ottamista valokuvista Jupperi-aiheisen seinäkalenterin. Kalenteri jaetaan JOY 4/2016-numeron liitteenä
jokaiseen talouteen Jupperin alueella.
JOY:n toimitus on kuluneen vuoden aikana saanut kymmeniä hienoja valokuvia
kotialueestamme. Erityisen paljon kuvia on
tullut Pitkäjärvestä eri vuodenaikoina. Myös
luonto- ja puutarha-aiheisia kuvia lähettiin
paljon.
Lokakuun alussa toimitus kokoontui Tammenterholle mieluisan tehtävän äärelle: valokuvien joukosta valittiin kalenteriin sopivimmat. Toimitus käyttää mielellään kaikkia
saamiaan kuvia JOY:n tulevien numeroiden
kuvituksessa.
Kiitos kaikille kuvien lähettäjille!

--

Pitkäjärven VPK 80 vuotta
Juhlassa jaettiin ansioituneille
palokuntalaisille Uudenmaan Pelastusliiton ja Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön ansiomitaleita, Pitkäjärven VPK:n palokuntamerkkejä sekä suurluokan harrastusmerkkejä palokuntatyöstä.
Tapaamme lukijat mielellämme
perinteisessä Päivä paloasemalla

-tapahtumassa Palokunnanmäellä
lauantaina 26.11. klo 10-14. Pannu
on kuumana, ja esittelemme toimintaamme sekä neuvomme kodin turvallisuusasioissa. Laittakaa
muutama kolikko taskun pohjalle
mukaan, jos sattuisi löytymään jotakin ostettavaa kodin turvallisuuden
lisäämiseksi tai päivittämiseksi.

Matti Riitoja

Kuva: Pitkäjärven VPK

Vuodesta 1936 lähtien toimineen
Pitäjärven VPK:n vuosijuhlaa vietettiin uusituissa paloasematiloissa
17.9.2016. Juhla aloitettiin Helsingin palokunnan puhaltajien soittamalla Pitkäjärven VPK:n marssilla. Tervetuliaispuheessaan VPK:
n hallituksen puheenjohtaja Aarre
Varja totesi, että vuosien kuluessa
on tapahtunut paljon positiivista.
Ajoneuvoja meillä on nyt neljä ja
jäsenmäärämme on ylittänyt 150:n
rajan.
20-30 vuoden välein on rakennettu uutta tai päivitetty vanhaa,
jolloin on pystytty vastaamaan sopimusten ja muun toiminnan laajeneviin haasteisiin. Varja totesi, että
VPK:lla on tärkeä merkitys LänsiUudenmaan pelastuslaitokselle ja
kyläyhteisöille.
Juhlan yhteydessä vietettiin remontoitujen paloasematilojen vihkiäisiä. Tilaratkaisut on suunniteltu
täyttämään seuraavat toiminnot:
hälytys, savunpoisto, ilmanvaihto,
lukitus ja kulunvalvonta. Voidaan
sanoa, että palokuntamme on siirtynyt ”digiaikaan”.
Vihkiminen tapahtui perinteiseen
tapaan katkaisemalla sammutusletku palokirveellä.

Päivä paloasemalla -tapahtuma järjestetään Pitkäjärven VPK:lla
26.11.2016 klo 10-14.

Harrastusten esittely
Laaksolahden
huvilayhdistys
LHY ry järjesti paikallisten harrastusmahdollisuuksien esittelytilaisuuden Laaksolahden monitoimitalolla 28.8.2016. Paikalla oli
edustajia kuudestatoista eri yhteisöstä. He olivat innoissaan tästä

mahdollisuudesta esitellä toimintaansa ja toivoivat saavansa lisää
uusia jäseniä joukkoihinsa. Muun
muassa Laaksolahden kirjastonystävät ry jakoi tietoa syksyn toiminnasta paikallaolijoille. Todettiin myös, että tanssiharrastuksen

piirissä on suuri pula miehistä ja
toivottiin, että kaikki ”tanssiin kykenevät” tulevat mukaan. Vaikka
kävijämäärä jäi pieneksi, tilaisuutta
pidettiin hyvänä ja se uusitaan ensi
kesän lopulla. Tiedottamista tehostetaan.

Matti Riitoja

Lue lisää alueen harrastusmahdollisuuksista: www.laaksolahti.fi/alueen-harrastusmahdollisuuksia
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Malttia ja varovaisuutta kotikaduilla
ajamiseen
Jupperin seutu on mitä mainioin
pientaloalue lapsiperheelle. Luonto on lähellä ja seutu on mukavan
rauhallinen. Olen kuitenkin ihmetellyt, kuinka piittaamattomasti osa
asukkaista kaahaa pihakaduilla jalankulkijoista välittämättä. Hyvin
moni ajaa maltilla ja kanssakulkijat
huomioiden, mutta joukkoon mahtuu liian iso joukko kiireellisempiä
autoilijoita.
Kulkiessa kapeita hiekkateitä
lastenvaunujen kanssa, ei ulkoilu
tunnu kovin turvalliselta joidenkin
autoilijoiden ajaessa lastenvaunuja
viistäen reilua ylinopeutta ohitse.
Osa ei edes hidasta kohtaamistilanteissa, mikä laittaa miettimään kuljettajien asennetta. Olemme asuneet
eri puolilla Espoota ja Helsinkiä,
mutta aikaisemmissa asuinpaikoissamme emme ole törmänneet
vastaavaan
piittaamattomuuteen
jalankulkijoiden ja kanssa-asujien

turvallisuudesta.
Ymmärrän, että monella on kiire kotiin, kauppaan, harrastuksiin
tai töihin, mutta mielestäni on käsittämätöntä että asukkaat ottavat
kotikadullaan valtavia riskejä ylinopeutta ajamalla. Pihoilta saattaa
yllättäen juosta kadulle lapsia tai
lemmikkejä ja jos nopeutta hiekkatiellä on reilusti yli 40 km/h, ei
autoa välttämättä saa pysähtymään
ajoissa. Lyhyen tienpätkän matkalla ei myöskään ajallinen säästö
ole edes minuuteissa laskettavissa,
vaikka ajaisi sen minkä autosta irti
saa. Siinä sora pöllyää tai rapa roiskuu, kun matka-ajasta saadaan puristettua se viimeinen 10 sekuntia
pois.
Nyt syksyn pimenevien iltojen ja
alkavan liukkaan kelin alla on mielestäni paikallaan muistuttaa autoilijoita vaarasta, minkä liiallinen
ajonopeus aiheuttaa muille asuk-

kaille. Kova ajonopeus kapealla kadulla vaikuttaa myös yleiseen viihtyisyyteen, joten siltäkin kantilta
olisi kaikkien etu laskea viimeisten
satojen metrien matkalla ajonopeutta. Nopeusrajoitus 30 km/h ei ole
syyttä matala ja matalampikin nopeus olisi helposti perusteltavissa.
Jos 50 km/h ajamalla on parikymmentä sekuntia nopeammin kotona,
ei riski liene ottamisen arvoinen,
jos jonain päivänä tulee ajaneeksi pikkulapsen yli. Pelkäänpä, että
tarvitaan onnettomuus ennen kuin
seudun tommimäkiset heräävät tilanteeseen. Sitä odotellessa jalankulkijoiden kannattaa olla varuillaan ja asukkaiden pitää lapset pois
tieltä.

Huolestunut jupperilainen

Julkaisemme tämän kannanoton
poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Uusi tuttavuus
Tapasin jokusen aikaa sitten uuden tuttavuuden, joka aiheutti hämmennystä. Se oli uusi matkakortinlukija.
Ensi kohtaaminen oli metrossa,
jossa seuranani oli perushelsinkiläinen, joka oli sitä mieltä, että ei
se toimi, ei  toiminut eilenkään. Siis
matkustimme pummilla.
Nyt kun hain yhteispalvelupisteestä ohjevihkosia ja haastattelin
erästä bussikuskia, valistuin ja olen
jo matkustanut kaksi kertaa rehellisesti.
Siis seuraavasti:
- Valitse ensin matkustusalue (1  

sisäinen tai 2 seutu kuten ennenkin)
- Hyväksy painamalla OK
-Näytä matkakorttia kortinlukualueelle. Rauhallisesti, älä heiluttele.
Minulla on kortilla vain arvoa,
mutta jos olisi kausilippu, tarvitsisi vain näyttää korttia. Jos haluaa
maksaa useamman henkilön matkan, se käy kätevästi painamalla
+-painiketta.   Laite huomioi automaattisesti kortillasi olevan kauden
ja veloittaa lisähenkilöistä arvoa,
jota silloin täytyy olla ladattuna.
Jos olet painellut mielestäsi väärin,

Lisätietoa: www.hsl.fi/uudetlaitteet
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punainen ruksi peruuttaa valinnan
jos napautat sitä ennen kortin näyttämistä.
Laite toimii kosketusnäytöllä
myös hanskat käsissä.

Silve Sahlan

Oho, mikäs tämä on?

Sammaleläinyhdyskunta uimatikkaiden askelmalla.

rykelminä vesikasvillisuuteen tai laiturirakenteisiin
tarttuneena, kuten nyt Jupperinrannassa Pitkäjärvessä.
Ravinteiden lisääntymisellä tai ilmastonmuutoksella
voi olla yhteys sammaleläinten esiintymiseen. Ihmiselle sammaleläin on täysin harmiton ja vaaraton.
Jupperinrannan uimatikkaat laitettiin veteen 13.4. ja
nostettiin 14.9., joten uimatikkaat ehtivät olla vedessä
154 vuorokautta.

Juha-Pekka Ripatti

Kuvat: Juha-Pekka Ripatti

Kuva: Reija Jokipii (SYKE)

Sain viestin rikkinäisistä Jupperinrannan uimalaiturin uimatikkaista. Seuraavana aamuna 14.9.2016 kävin
tarkastamassa tilanteen ja päätin nostaa uimatikkaat
pois vedestä, koska korjaus edellyttää vähän isompaa
remonttia laiturin kanteen. Hämmästykseni oli suuri,
koska uimatikkaiden vedenalaisten askelmien alapuolet olivat ruskean massan peitossa ja askelmiin oli kiinnittyneinä suurimmillaan nyrkin kokoisia möykkyjä,
joita en ole koskaan aikaisemmin nähnyt Pitkäjärvessä, saatikka muissakaan järvissä.
Möykyt olivat väriltään ruskeita ja rakenteeltaan
kovahkoja ja huokoisia, joten ensipäätelmäni oli, että
kyseessä ei ole kasvi vaan eläin, itse asiassa monista
yksittäisistä selkärangattomista eläimistä muodostunut
yhdyskunta. Otin möykyistä kuvia ja lähettelin niitä
ympäriinsä kysyen, tunnistaako kukaan, mikä möykky
on? Yksi veikkasi sammaleläintä (Bryozoa), me muut
veikkaisimme sienieläintä (Porifera). Asia vaivasi minua niin paljon, että vein yhden möykyistä Suomen
ympäristökeskukseen (SYKE) tunnistettavaksi.
Vesikeskuksen tutkija Kristiina Vuorio (Dosentti,
FT) selvitti möykyn arvoituksen. Möykyt olivat Plumatella -suvun sammaleläimiä. Vuorio oli paloitellut
möykyn ja sen sisältä löytyi yhteisö muita eläimiä ja
leviä, muun muassa sukkulamatoja, ripsieliöitä ja siimaeliöitä sekä Trachelomonas -silmäleviä, piileviä, sinileviä ja viherleviä.
Vuorio kertoi, että Plumatella -sammaleläin esiintyy
Suomessa luonnonvaraisena. Sammaleläinten ekologiasta tiedetään melko vähän, mutta joskus niitä löytyy

Yhdyskunnan rakenne on huokoinen mahdollistaen
muiden eliöiden elämisen yhdyskunnan sisällä.

Kuvassa sammaleläimen talvehtimisvaihe
(statoblasti).
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Motoristit koulukiusaamista
vastaan
Jupperin koululla järjestetyssä MKKV ry:n tempauksessa oppilaat saivat kuulla, miten motoristit auttavat
toinen toisiaan, pyörään tai
vaatetukseen katsomatta.
Koulukiusaamisen vastainen tapahtuma antoi ajattelemisen aihetta, sekä tilaisuuden tutustua komeisiin
moottoripyöriin.
Aurinkoinen torstai syyskuussa,
Jupperin koulu ja jännitystä ilmassa.
Koulun piha on täyttynyt lapsista.
Yläkoulun lapset ovat ilmestyneet
koulun pihaa ympäröivien merkkien taakse ja alakoululaiset seuraavat jännittyneitä koristelineen alla.
Odottaminen huipentuu, kun kaukaa alkaa kuulua kumeata jylinää.
Mitä lähemmäksi ääni siirtyy, sitä
innokkaimmin kurkitaan olkien yli
koulun pihan sisäänajon suuntaan.
Vihdoin moottoripyöräletkan ensimmäiset pyörät kaartavat koulun
pihan sisäänkäynnin kohdalla. Pyö- Toinen toistaan komeampi pyörä Jupperin koulun pihalla.
rät ajavat loputtomalta tuntuvassa
letkassa keskelle koulun pihaa. Jo nuoriso-ohjaajana. Hän ottaa ylei- toistaan, pyörään tai vaatetukseen
sisäänajo päättyy railakkaisiin ap- sönsä tottuneesti ja leppoisasti. katsomatta. Joku ajelee vanhallodeihin.
Yleisön jännitys laukeaa viimeis- la museomoottoripyörällä, toinen
Motoristit koulukiusaamista vas- tään siinä vaiheessa, kun Ari ker- upouudella Harley Davidsonilla.
taan (MKKV ry) –tempaus on alka- too, miten motoristejakin on vähän Siitä huolimatta kaikki ovat tasamassa Jupperin koululla.
jännittänyt aamulla. Miten moto- vertaisia, siitä huolimatta ketään ei
Sisäänajon jälkeen, kun toinen ristit kokoontuivat huoltoasemalla, jätetä porukan ulkopuolelle. Yleisö
toistaan hienompi pyörä on siistis- joivat kupin kahvia, kävivät pissil- on hiirenhiljaa ja keskittyneenä, kun
sä rivissä, siirrytään koulun juh- lä, jatkoivat letkassa kohti Jupperia, Ari kertoo tarinaa pienestä pojasta,
lasaliin. Salissa lapset istuvat lat- pysähtyivät toiselle huoltoasemalle, joka valitsee itselleen lemmikkitialla ja motoristit saapuvat salin joivat kupin kahvia, kävivät pissillä koiraksi ramman yksilön. Samalla
takaosaan taputusten saattelemana. ja jatkoivat taas matkaa.
lailla linkkaavan kuin mitä itse on.
Osassa lapsia näkyy selvästi pieni
Puheosuuden tärkein anti on Kun katson salin reunustoilla opetjännitys: mitä seuraa, millaisia nuo viesti siitä, miten koulukiusaami- tajia ja muutamaa paikalle tullutta
karskit tyypit ovat, mitä heillä on nen on väärin. Miten kiusaamisel- vanhempaa, huomaan monen pyyhmeille asiaa. Motoristien puhuja, la voi viedä joltain lapselta yhden, kivän silmäkulmiaan.
Ari Santaharju, on yksi MKKV: ehkä ainoankin, turvapaikan eläKevennystä puheosuuteen tuo
n puuhamiehistä. Arin päätyö on mäntilanteessa. Lapset saavat kuul- muun muassa hetki, jolloin Ari
Tampereen seurakuntayhtymällä la, miten motoristit auttavat toinen kysyy yleisöstä, löytyisikö ketään
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avuliasta opastamaan sammakkouinnin liikkeiden opettamisessa
motoristeille. Käsiä nousee innokkaana pystyyn, kun yleisö kuulee,
että moni motoristi osaa uida vain
käsipohjaa. Samoin taikasanan viitannut oppilas palkitaan. Taikasana
on ANTEEKSI.
Puheosuuden jälkeen seuraa
Taikuri Luttisen esitys, joka jatkaa
samalla aihepiirillä. Taikuri Luttisen esiintyminen on hulvattoman
hauska ja saa lapset kikattamaan ja
arvuuttelemaan taikojen salaisuuksia.
Yleisö jaksaa keskittyä kolmenvartin saliosuuteen vaivoitta ja pi-

halle siirrytään yhteislaulun säestämänä: kolme pientä elefanttia
marssi näin. Aikuisen ajatuksissa
pilkahtaa pieni hymy, kun motoristit tarttuvat toisiaan olkapäiltä ja
marssivat laulun säestämänä koulun
pihalle. Pihalla yleisö saa vapaasti
tutustua auringossa kimalteleviin
moottoripyöriin. Niiden selkään
pääsee istumaan, pienimmät nostetaan motoristien avustuksella istuimelle. Taikuri Luttisen nimmarit
ja yhteiskuvat ovat kovassa kysynnässä.
On hatunnoston arvoista, miten näin iso porukka irrottautuu
vapaaehtoistempaukseen lounas-

tauollaan, kahvitauollaan, vapaapäivänään. Tuli myös todistetuksi
miten lempeitä ja huumorintajuisia
nämä karskin näköiset tyypit ovat:
kysymykseeni kuka olisi mahdollisimman hurjimman näköinen kanssani selfieen, saan viereeni melkein
kaksimetrisen korston. ”Se oon
varmaan minä”. Näin Espoolainen
pullamössö-äiti ja motoristi kohtaavat toisensa, vaihtavat selfien oton
jälkeen halaukset ja toteavat, että
olipas kiva tutustua. Hetken aikaa
maailma tuntuu taas askelta suvaitsevammalta paikalta.

Jaana Inberg

MKKV ry tekee koulukiusaamista vastustavia vierailuja kouluihin ympäri
Suomen. Yhdistyksen tarkoituksena on
pyrkiä toiminnallaan vähentämän koulukiusaamista ja vaikuttaa yleisellä tasolla
myönteisesti koulun ilmapiriin ja oppilaiden asenteisiin, rohkaista puuttumaan
kiusaamiseen ja kannustaa auttamaan
toinen toistamme.

Motoristiletka kaartaa Jupperin koulun pihaan.

--

Kuvat: Jaana Inberg

Jaakko Inberg, Taikuri Luttinen ja Aslak Malk
peukuttavat onnistuneen päivän kunniaksi.

Motoristit ottivat yleisönsä saliohjelman aikana.

Minun harrastukseni:
Kanalintujen metsästys

Drea on viisivuotias lyhytkarvainen saksanseisoja. Se on taitava
jäljittämään kanalintuja maastossa.
Se tietää, milloin linnun saa ajaa ilmaan ja milloin pudonneen linnun
saa noutaa.
Suomessa on 8700 rekisteröityä
lyhytkarvaista saksanseisojaa. Rotu
on lähtöisin Saksasta 1800-luvulta,
ja sitä käytetään edelleen pääasiassa kanalintujen metsästyksessä seisovana lintukoirana.
Olli Böök on metsästänyt koko
ikänsä. Hän metsästää aina koiran
kanssa ja hänellä on myös vuosikymmenten kokemus metsästyskoirien koulutuksesta.
Ollin ohjauksessa Dreakin on
saanut metsästyskoulutusta pennusta aina kolmevuotiaaksi asti.
Pienenä pentuna se on kotipihalla
pelmuutellut kyyhkysiä ilmaan ja
painostanut västäräkkejä ja muita pikkulintuja. Pikkuhiljaa se on
päässyt metsälle harjoittelemaan
oikeiden riistalintujen metsästystilanteita.
Nyt viiden vuoden iässä Drea on
metsästyskoira parhaimmillaan.
Saksanseisojalla on tarkka hajuaisti. Se tietää, mille riistalintu haisee. Se pystyy etsimään linnut avonaisesta tai hyvinkin peitteisestä
maastosta. Kun se tiedostaa lähellä
olevan linnun, se kiertää tuulen alapuolelle ja tarkentaa linnun paikan.
Sitten se jää seisomaan paikalleen
ja odottaa isäntää.
”Koiran pitää malttaa odottaa. Se
ei saa hätyyttää lintua ilmaan liian

Drea on noutanut riekon Enontekiön Palojoensuun alueella. Marraskuinen päivä on juuri valjennut. Pakkasta on 13 astetta.

kaukaa. Tämä on kolmen vuoden
koulutuksessa ihan niitä ensimmäisiä asioita, jota seisojalle opetetaan”, Olli kertoo.
Kun Drea on paikantanut linnun,
metsästystilanne etenee siten, että
Olli tulee perässä koiran viereen.
Lintu voi olla jossain hyvinkin lähellä, kenties painautuneena maahan niin, että mies ei sitä näe. Koira
kuitenkin tietää tarkalleen, missä
lintu on.
Tässä vaiheessa käy usein niin,
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että lintu huomaa lähestyvän miehen ja kaikkoaa. On haettava lintu
uudestaan. Drea jäljittää. Olli tulee perässä. Näin mennään joskus
pitkiäkin matkoja aina siihen asti,
kunnes lintu pysähtyy. Koira ottaa
uuden seisonnan.
Ollaan valmiita ylösajoon.
Olli antaa Drealle käskyn: Aja!
Drea syöksyy neljä, viisi metriä
eteenpäin. Lintu lähtee lentoon.
”Koiran pitää tehdä raju ryntäys,
jotta lintu nousee ilmaan. Muuten

Kuvat: Olli Böök

Joka syksy metsästyskauden
alettua Olli Böök ja Dreakoira lähtevät riekkojahtiin
Lappiin. Lintujen metsästys
on miehen ja koiran välistä
yhteistyötä, jossa kummallakin on oma tehtävänsä.

käy niin, että lintu lähtee juoksemaan. Ja kanalinnut juoksevat tuolla metsässä kovempaa kuin äijä.
Metso saattaa juosta miehen edellä
kilometrinkin, eikä nouse ollenkaan
lentoon.”
Kun lintu on ilmassa, koiran pitää pysähtyä heti paikalleen ilman
eri käskyä. Se ei saa mennä pidemmälle, kuin mistä lintu on lähtenyt
lentoon.
On Ollin vuoro. Hänellä on kaksi
sekuntia aikaa ampua. Sen jälkeen
lintu on liian kaukana, ja ampumatilanne mennyt ohi. Aseenaan hänellä on 12-kaliiperinen haulikko.
Kun lintu on pudonnut maahan,
on taas Drean vuoro. Mutta sen pitää odottaa siihen asti, että Olli antaa käskyn: Nouda! Luvan saatuaan
Drea noutaa pudonneen linnun, istuu ja antaa sen Ollille käteen.
”Joskus koira ei odota lupaa
vaan lähtee jo suoraan paukusta hakemaan lintua. Nuorempien koirien
kanssa on puolestaan huolehdittava, etteivät ne heti ylösajon jälkeen
ryntäile ampumalinjoille.”
”Jokainen metsästystilanne on
erilainen. Joskus kaikki menee putkeen, mutta läheskään aina metsästys ei kaikilta osiltaan onnistu. Mitä
tahansa voi sattua.”

Jos mukana on kaksi koiraa, toinen on tyypillisesti koulutuksessa
ja ”säestää” taka-alalla. Tällä hetkellä Ollin vanhempi koira, 13vuotias Rosi on jo jäänyt eläkkeelle
metsästyskoiran tehtävistä. Reissut
olisivat tälle eläkeläismummulle jo
liian rankkoja.
”Normaalimetsästyspäivänä ollaan kahdeksasta kymmeneen tuntia liikkeellä. Koira saattaa juosta
yli 50 kilometriä yhden päivän aikana. Se on kolmesta viiteen kertaa
se matka, minkä mies kulkee.”

Riekkoa konjakkikermakastikkeessa

Riekko on Ollin mielestä yksi
parhaista riistalinnuista. Ellei parhain.
Tällä metsästyskaudella riekkoa
saa metsästää Ylä-Lapissa kolmen
kunnan alueella: Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Muualla maassa
riekko on rauhoitettu. Metsästyskausi alkaa 10. syyskuuta ja kestää
maaliskuun loppuun. Metsähallitus
myy metsästyslupia valtion lupametsästysalueille.
Kun riekko on saatu saaliiksi,
Olli suolistaa sen, poistaa sisäelimet ja laittaa havuja linnun sisään.
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Koira saa koivet, maksan ja sydämen.
Tämän jälkeen riekko laitetaan
höyhenineen roikkumaan repun
päälle. Lämpötilan mukaan kanalintuja riiputetaan parista päivästä
viikkoon, jotta liha mureutuu. Yhdessä riekossa on lihaa 200-250
grammaa.
Riekkoa voi valmistaa ruuaksi
monella tapaa. Ollin omaksi suosikiksi on vuosien varrella muodostunut riekon rintaa konjakkikermakastikkeessa. Hän kantaa repussaan
suolaa, mustapippuria, kermaa,
konjakkia ja perunoita. Saaliit laitetaan ruuaksi usein jo eräolosuhteissa. Riista-ateria valmistetaan
pakilla avonuotiolla tai paistinpannulla mökillä ja nautitaan yhdessä
kavereiden kanssa.
Metsästysharrastus on Ollille
luonnossa liikkumista, hyvää kaveriseuraa ja puuhailua leiriolosuhteissa.
Ja ennen kaikkea yhteistyötä
koiran kanssa.
”Koiran kanssa toimiminen on
se metsästyksen suola.”

Minna Helkiö

Tällä palstalla kerromme
jupperilaisten harrastuksista.

Talkootanssit Bygårdissa
Römppäjäiset eli Jupperin Omakotiyhdistyksen perinteiset sadonkorjuujuhlat
järjestettiin 24.9.2016 Hämeenkylän Bygårdissa. Juhlia vietettiin tällä kertaa talkootanssien teemalla. Onhan talkoilla tänä

vuonna kunnostettu Tammenterhon pihaa,
pystytetty rantaan bajamaja ja siivottu yhteisiä alueita. Moni oli pukeutunut teeman
mukaisesti.

Kuvat: Pekka Puomio

Römppäjäisten musiikista vastasi puhallinyhtye Serpentti. Anssi Aution johtama torviseitsikko soitti tanssimusiikkia laidasta laitaan.
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Risto Tiilikaisen talkoohenkinen puku voitti parhaan asun palkinnon.

Arvauskilpailu. Kuinka monta
korkkia pullossa on? Oikea
vastaus 161. Lea Palm arvasi
lähimmäksi ja voitti kilpailun.

Kuva: Saila Salonen

Kolikonheittokilpailu. Ideana oli saada kolikko jäämään mahdollisimman
lähelle pulloa. Voittajan selvittäminen vaati millintarkkaa mittausta ja jopa
Mauser-mitan hakemista autosta. Lopulta kilpailun voittajaksi julistettiin
Björn Strömberg, joka kuvassa heittää vakuuttavalla tyylillä.

Syntymäpäiväsankari Tapsa Mäkelä.

Kokoa linnunpönttö. Lasse Gustafsson oli tuonut paikalle mittoihin sahattuja lautoja ja laatikollisen nauloja.
Kilpailijoiden tehtävänä oli nikkaroida näistä pönttö pikkulinnulle. Kyseessä oli paritehtävä, mutta avioparit
eivät keskenään saaneet olla pareja. Mallia sai katsoa valmiista pöntöstä, joka oli sijoitettu hieman kauemmas.
Vauhdikkaan kilpailun voittivat Saila Salonen ja Tapani Mäkelä. Aikaa rakentamiseen meni noin kuusi minuuttia. Valmiit pöntöt kiinnitettiin Tammenterhon pihapuihin 17.10.
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Laaksolahden kirjasto
25 vuotta
Ministeri Raimo Sailas
oli kirjailijavieraana, kun
Laaksolahden kirjaston 25vuotista toimintaa juhlistettiin 28.9.2016. Illan aikana
kerrattiin kuluneita vuosia
niin lähikirjaston kuin valtakunnan talouden näkökulmasta.

puolesta. Perustettiin Laaksolahden
kirjaston ystävät ry ja näin osoitettiin Espoon kaupungille, kuinka
tärkeä kirjasto on alueellemme, sen
asukkaille ja lähikoululle.
Väkiluku on alueella kasvanut.
Vuonna 1991 täällä oli 12 000 asukasta, nyt 16 000. Yhdistykseen
kuuluu nyt yli 140 henkilöjäsentä
ja kannatusjäseninä paikallisia yh-

Laaksolahden kirjaston ystävien
puheenjohtaja Esko Uotila avasi
tilaisuuden.

Laaksolahden entiselle kirjastonjohtajalle Leena Krenzerille luovutettiin kunniakirja.

Kuvat: Pekka Puomio

Laaksolahden kirjaston ystävät
ry:n puheenjohtaja Esko Uotila
kertoi tervehdyspuheessaan kirjaston historiasta tähän päivään asti.
Kun kirjasto avattiin 29.8.1991,
niin samana vuonna SKOP joutui
Suomen pankin haltuun, Baltian
maat itsenäistyivät ja ensimmäiset
nettisivut avattiin.
Vuonna 2003 harkittiin pienten
lähikirjastojen sulkemista säästötoimenteiden johdosta. Myös Laaksolahden kirjasto oli sulkemisuhan
alla. Laaksolahden ja Jupperin pientaloalueiden asukkaat alkoivat kuitenkin taistella kirjaston säilymisen
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distyksiä.
Esko Uotila kertoi Laaksolahden
kirjaston ystävät ry:n monipuolisesta toiminnasta. Kirjailija-iltoihin
on kutsuttu tunnettuja tieto- ja kaunokirjailijoita kuten Claes Andersson, Rauli Virtanen Matti Remes,
Tuija Lehtinen, Vappu Taipale,
Minna Lindgren ja Markku Ojanen. Yhteistyö Espoon kirjailijat
ry:n kanssa on ollut vilkasta. Paikalliset asukkaat tulevat tilaisuuksiin innokkaasti. On pyritty siihen,
että kirjasto toimisi asukkaille
ikään kuin toisena olohuoneena.
Monet käyvät kirjastossa lukemassa lehtiä, käyttämässä tietokonetta
tai kopiomassa. Kirjaston tiloja voi
varata yhdistysten kokouskäyttöön.
Erittäin tärkeä rooli kirjastolla on
lähikoululle. Kirjastossa pidetään
oppitunteja ja opastetaan koululaisia tiedon haussa. Pienimmille pidetään satutunteja. On ”kirjavinkkausta” ja vuodesta 2010 lähtien
myös lukupiiri.
Nyt kirjastoon voi mennä myös
kirjaston virallisten aukioloaikojen
ulkopuolella
omatoimikirjaston
avauduttua 11.4.2016. Sisään pääsee joka päivä klo 7-22 kirjastokor-

tilla ja tunnusluvulla. Omatoimikirjastossa voi lainata ja palauttaa
kirjoja, käyttää asiakastietokonetta,
lukea lehtiä tai pitää kokouksia.
Kirjaston käyttö on monipuolistunut viime vuosina ja kävijämäärä
lisääntynyt. Tänä vuonna oli 34 000
kävijää. Ilahduttavaa on, että myös
kirjojen varausmaksut on poistettu. Myös kopiointi ja tulostaminen
ovat maksuttomia.
Espoon kulttuurijohtaja Susanna Tommila totesi omassa puheenvuorossaan, että olimme kaukaa
viisaita, kun korostimme kirjastoa
asukkaiden
kohtaamispaikkana.
Tommila oli sitä mieltä, että Laaksolahden kirjasto on ollut monessa
asiassa edelläkävijä ja aktiivinen

kirjastotoiminnan kehittäjä. Hän
mainitsi, että kirjastolakia ollaan
uudistamassa ja muun muassa digitaalista toimintaa kehittämässä.
Näissä asioissa on Espoo aina ollut
edelläkävijä.
Tommilan mukaan kirjaston päämääränä on tukea tiedon hankintaa
ja edistää harrastusta kirjallisuuteen ja lukemiseen. Kirjastoissa
pidetään yleisöluentoja, kursseja
sekä kielikahviloita. Kirjastotoiminta kehittyy ja laajenee koko
ajan palvelemaan erityyppisiä ja
eri-ikäisiä väestörakenteita. Myös
maahanmuuttajien tarpeet otetaan
huomioon.

Lea Ala-Peijari

Espoon kulttuurijohtaja Susanna
Tommilan mielestä Laaksolahden
kirjasto on edelläkävijä monessa
asiassa.

Raimo Sailas ja kolme talouskriisiä
Ministeri Raimo Sailas esitteli
lokakuun alussa ilmestynyttä, Jarkko Vesikansan kirjoittamaa kirjaa,
Laman taittaja – Raimo Sailas ja
kolme talouskriisiä. Sailas kertasi
aluksi hauskoin sanankääntein elämäänsä lapsuuden Nivalasta Valtiovaranministeriön budjettiosastolle,
jossa hän tuli toimineeksi 42 vuotta.
Kirjassa käsitellään Suomen talouspolitiikan 1970- ja 1990-lukujen puolivälissä kokemia kriisejä
sekä tämänhetkistä talouden lamaa.
Rahapolitiikka oli löysää 1970-luvulla. Työttömyyden torjunnassa
epäonnistuttiin. Tilanne alkoi parantua vuosikymmenen lopulla,
jolloin lähdettiin markkinataloudelliselle linjalle mm. parantamalla
yritysten kannattavuutta.
Toinen talouskriisi ajoittui 1990luvun puoliväliin. Suomen Pankki
otti SKOP:n haltuunsa.   Neuvostoliiton romahtamisen seurauksena
romahti myös Suomen vienti Neuvostoliittoon. Pankkien vakavaraisuusvaatimuksia olisi pitänyt tiukentaa, markkinalainsäädäntö oli
vanhentunut, pankit olivat ylimiehitettyjä, säännöstelyä purettiin.
Kriisi yllätti syvyydellään kaikki,
mutta yllättävän vahvaa oli myös
kriisistä selviytyminen.

Nykyinen kriisi alkoi kansainvälisestä finanssikriisistä. Euro valuuttana on toiminut hyvin, mutta
euromaiden taloudellinen kehitys
on ollut huonoa. Suomessa olemme
taloudellisesti tällä hetkellä vuoden
2007 tasolla. Valtio ja kunnat ovat
velkaantuneet. Uutena piirteenä
olemme saaneet huomata, että työvoima on vanhentunut, minkä seurauksena kasvuedellytykset ovat
huonontuneet. Vienti on matalalla
tasolla eikä uutta menestyvää vientiä ole syntynyt. Koulutus on Suomen vahvuus, mutta se ei ole niin
hyvää kuin luulemme. Sekä oppilaiden että opettajien vaatimustason
nostoa tarvitaan.
Mitä pitäisi tehdä? Sailas päätti
esityksensä hauskasti: ”Vastauksen
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tähän kysymykseen saatte lukemalla kirjan”.
Yleisökeskustelussa tuli esille
mm. velanoton loppuminen, koulutusjärjestelmän riittävyys, Venäjän
taloudellinen tilanne. Sailas kertoi
uskovansa, että velanotto ei lopu
vuonna 2021. Sailaksen mielestä
yleissivistyksen tasoa pitäisi Suomessa parantaa. Venäjän talouden
kestävyyteen Sailas sanoi uskovansa, mutta talous on pääosin öljyn ja
kaasun varassa, monipuolistumista
tarvittaisiin, infrastruktuurikin on
huonossa tilassa.
Tilaisuus oli onnistunut ja keräsi
ilahduttavat viitisenkymmentä kiinnostunutta paikalle.

Anneli Liimatainen

Marion Rung esitti rakkaimmat
laulunsa

Laaksolahden kappelin sali oli
täpötäynnä jo hyvissä ajoin ennen
tilaisuuden alkamista. Tuoleja haettiin lisää koko ajan, kunnes niitä
ei enää mahtunut. Osa yleisöstä seisoi ovella ja salin takaosassa. Tätä
kyllä saattoi odottaa. Yleisö oli
juuri sen ikäistä, että he varmaan
olivat seuranneet Marionin uraa ja
sen kehitystä 1960-luvulta lähitien.
Onhan Marion ollut niin kauan, yli
50 vuotta yleisön suosikki. Marion
kertoili rauhallisesti ja leppoisasti
elämästään ja urastaan. Välillä hän
lauloi vanhoja hittikappaleitaan, ja
yleisö silminnähden nautti. Hän oli
niin vaatimattoman oloinen ja ihan
ujon pikku tytön tuntuinen. Näin
hän myös kuvaili itseään. Hän sanoi, että tunnen itseni vielä pikku
tytöksi.
Ensimmäisen kerran Marion
esiintyi 15-vuotiaana. Myös Marionin äiti lauloi käyttäen taiteilijanimeä. Heidän kodissaan musiikilla
oli tärkeä rooli. Kotona laulettiin
paljon varsinkin juutalaisia lauluja
perinteen mukaan. Marionin äidinkieli on ruotsi.
Marionista piti alun perin tulla
kampaaja. Hän olikin kampaajaoppilaana jonkin aikaa, mutta laulajan
ura kiehtoi ja vei mennessään.
Vuonna 1961 Marion osallistui
ensimmäisiin iskelmälaulun SM-

Marionin ohjelmisto koostui haikeista juutalaislauluista ja villeistä iskelmistä, jotka ottivat yleisön mukaansa.

kilpailuihin. Hän sijoittui toiseksi.
Eurovision laulukilpailuissa 1962
hän edusti Suomea laululla Tipitii
ja sijoittui seitsemänneksi. Tipitiistä tuli meille suomalaisille ikivihreä
kappale. Koko 1960-luvun Marion
levytti paljon. Lauluista tunnetuimpia olivat My Boy Lollipop, Kaiken
saan ja Eviva Espanja.
Vuonna 1972 häneltä ilmestyi
albumi Shalom, joka sisälsi juutalaisia lauluja. Pertsa Reponen
sanoitti suomalaisen tekstin juutalaisiin lauluihin. Marion kertoi,
että juutalaiset laulut ovat olleet
kaikkein rakkaimpia hänelle. Meille kaikille tutulla kappaleella Tom
Tom Tom hän kilpaili taas Euroviisuissa vuonna 1973 ja sijoittui kuudenneksi. Saksan iskelmätuotanto
kiinnostui Marionista, ja hän olikin
erittäin suosittu siellä pidemmän
aikaa. Sopotin laulufestivaalit hän
voitti laululla El Bimbo, joka oli

pitkään kärjessä Saksan myyntilistoilla. Hän esiintyi Saksassa paljon
ja viihtyi siellä niin hyvin, että jopa
suunnitteli muuttoa sinne. 1980
Marionin Hyvästi yö voitti Sopotin laulukilpailut. Marion Rung on
hyvin monipuolinen artisti. Hän on
esiintynyt teatterissa, hänellä on ollut omia ravintolashow-esityksiä,
hän on saanut monia palkintoja,
kultalevyjä sekä timanttilevyn.
2000-luvulla hän oli mukana
ryhmässä ”Leidit lavalla”, jossa
esiintyivät hänen lisäkseen Katri
Helena, Paula Koivuniemi ja Lea
Laven. Vuonna 2011 Marion vietti
50-vuotistaiteilijajuhlaa ja esiintyi
15 paikkakunnalla ympäri Suomea.
Marion sanoi, että taiteilijan ura
ei aina ole ollut helppoa eikä aina
ole mennyt niin kuin olisi toivonut,
mutta totesi lopuksi, että hän on ollut onnekas.

Lea Ala-Peijari

Laulu ja laulun tarina on keskusteleva konserttisarja Laaksolahden kappelissa.
Lisätietoa: www.espoonseurakunnat.fi/web/tuomiokirkkoseurakunta/laulu-ja-laulun-tarina
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Kuva: Jarmo Nieminen

Syksyn Laulu ja laulun tarina -konserttisarja alkoi
näyttävästi 1.9.2016, kun
ikisuosikki Marion Rung
saapui esiintymään Laaksolahden kappelille. Ennätysyleisö sai nauttia Marionin
hittikappaleista ja kuulla
tarinoita laulujen taustalla.
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Kesäretki Haapsaluun
Monelle kiireiselle tällainen tilausbussilla ovelta ovelle tapahtuva seuramatkailu on huippuhyvä
vaihtoehto. Perjantaiaamuna bussi
poimi meidät matkalaiset kyytiin
lähipysäkiltä ja palautti sunnuntai-iltana samaan paikkaan. Ei siis
huolta parkkipaikan etsimisestä satamassa.
Matkalla Tallinnasta Haapsaluun, vierailimme upeassa Keila
Joan kartanossa. Innostavia tarinoita kertovan ja asiantuntevan oppaan
johdolla tutustuimme tyylikkäästi

kunnostetun kartanon todella kiinnostavaan historiaan. Tuntui hyvältä nähdä, että Viron monimuotoista
kulttuurihistoriaa vaalitaan rakkaudella, jopa kartanon salien ihanat
kukka-asetelmat vaihdetaan tuoreisiin päivittäin. Kartanon pihaalueella on hieno koski, joten Keila
Joan kartano on erinomainen retkikohde Viron matkaajalle. Minuun
ainakin kaunis kartanomaisema ja
rakennuksen historia tekivät suuren
vaikutuksen.
Kylpylähotelli Fra Mare sijaitsee

Kuvat: Sirpa Hertell

Jo vuosia Jupperin Omakotiyhdistys on elokuussa järjestänyt kesälomakauden
päätösmatkan, jonka kohteena on usein ollut Viro.
Tänä vuonna bussi suuntasi
kohti Haapsalua 19.-21.8.,
kyydissään kolmisenkymmentä lomalaista Jupperista, Rastaalasta ja Laaksolahdesta.

Keila Joan kartanon kukka-asetelmat vaihdetaan
tuoreisiin päivittäin.

Dahlgrenit Keila Joan kartanolla.
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Haapsalun rautatieaseman laituri on 216 metriä pitkä. Siihen piti aikoinaan mahtua tsaarin juna koko pituudeltaan.

muutaman kilometrin Haapsalun
ulkopuolella. Kylpylä on tunnettu hyvistä hoidoistaan ja matkan
hintaan kuuluikin jokaiselle kaksi
hoitoa. Olipa virkistävä kokemus
rentoutua suolahuoneen raikkaudessa ja vesijumpata rivakan ohjaajan tahdissa. Liikuntaa oli mukava
jatkaa sauvakävellen ja pyöräillen
merenrantaa pitkin hotellilta Haapsalun keskustaan. Kulttuurikylpykin
saatiin, sillä Haapsalussa vietettiin
pitsi- ja käsityöviikkoja ja perin-

teistä Valge Daam -teatteritapahtumaa, joten illalla linnanraunioihin
rakennetussa katsomossa, auringon
laskiessa eläydyttiin vironkieliseen
teatteriin. Kokemus sekin.
Ehdoton
suosikkikohteeni
Haapsalussa on kuitenkin vanha
rautatieasema. Tsaarin vierailua
odotellessa rakennettiin hulppea
asemarakennus ja 216 metriä pitkä laituri, johon piti mahtua tsaarin
juna koko pituudeltaan. Venäjän
tsaari ei koskaan Haapsaluun tullut,

Saila Salonen ja muut matkalaiset lähdössä teatteriin.
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ja valtavan kaunis asemarakennus
odottaa edelleen matkustajia. Tosin
turhaan, sillä kiskot eivät vie minnekään. Raiteet myytiin 300 eurolla ja raiteiden tilalle rakennettiin 58
km pyörätietä.   Junat ovat jäänet
asemalle, mutta näkemisen arvoinen asemarakennus on vanhoine
vetureineen.
Oli mukava tutustua kotikylän
naapureihin ja kiinnostaviin naapurimaan nähtävyyksiin, toivottavasti
ensi vuonnakin reissataan yhdessä!

Sirpa Hertell

Sirpa Hertell pyöräretkellä Haapsalun rantaraitilla.

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
toimintasuunnitelma
vuodelle 2017
Yleistä

Jupperin Omakotiyhdistys vaikuttaa toiminnallaan
hyvän elinympäristön luomiseksi alueen asukkaille. Yhdistyksen 62. toimintavuoden tavoitteita ovat
edelleenkin alueen viihtyisyys ja turvallisuus, riittävät
palvelut ja asukkaiden yhteistoiminnan lisääminen.
Yhdistyksen toimintaa kehitetään asukkaiden toiveita
kuunnellen. Yhdistys välittää päätöksentekijöille tietoa
asukkaiden näkemyksistä alueen suunnittelusta ja kehittämisestä. Uusien asukkaiden kotiutumista alueelle
tuetaan muun muassa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Jäsenille tarjotaan liikunta- ja muita harrastusmahdollisuuksia. Perinnetietoa kerätään, tallennetaan
ja julkaistaan. Yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa
jatketaan.

Alueen palvelut

Vaikutetaan alueen palveluiden säilymiseen ja kehittymiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään lähikauppa-,
koulu-, kirjasto- ja joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen alueella.

Perinteiden vaaliminen

Jatketaan alueen perinnetietojen keräämistä ja
taltiointia sekä ollaan yhteydessä Espoon perinneseura ry:een. Alueen nykytilasta kerätään tietoa
muun muassa valokuvin. Jatketaan työtä yhdistyksen
kotisivuilla olevan digikuva-arkiston täydentämiseksi.
Aloitetaan vanhojen JOY -lehtien tallentaminen digitaaliseen muotoon.

Virkistys- ja harrastustoiminta

Tiedotustoiminta

Vuosi 2017 on JOY -lehden ilmestymisen 40.
vuosikerta. Ensimmäinen JOY –lehti ilmestyi helmi-maaliskuun vaihteessa 1977 Pertti Leinosen
päätoimittamana. Juhlavuoden aikana järjestetään
syntymäpäiväjuhlat sekä juhlavuosi tulee näkymään
lehden ulkoasun muutoksena.
Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat jäsenlehti JOY,
kotisivut www.jupperi.fi, Facebook ja yhdistyksen
ilmoitustaulut. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja
se jaetaan Jupperin alueen jokaiseen kotitalouteen,
sekä keskeisille yhteistyökumppaneille. Lehden painos on 1.000 kpl.
Kotisivuilla ja Facebookissa tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä jaetaan tietoa yhdistyksestä ja sen
toiminnasta. Tiedottamiseen käytetään myös yhdistyksen viittä ilmoitustaulua, jotka sijaitsevat Tammenterhon pihassa, Rantapuistossa, Jupperinmetsän ja
Riihiniityntien risteyksessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja Laaksolahtitalon kohdalla
Laaksolahdentiellä.

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia retkiä
ja tapahtumia. Tapahtumavuosi alkaa teatteriretkellä
sekä perheiden yhteisellä talvitapahtumalla. Keväällä
järjestetään siivoustalkoot. Mahdollisuuksien mukaan
järjestetään loppukesästä ulkomaanmatka ja syksyllä
Römppäjäiset. Talvella pelataan lentopalloa ja jumpataan Jupperin koululla. Vuoden viimeinen tapahtuma
on Jupperin Joulun avaus Tammenterholla.
Sukututkimus- ja seniorikerhotoimintaa jatketaan
Tammenterhossa. Muita kerhoja perustetaan, mikäli
kiinnostuneita vetäjiä löytyy.

Ympäristöasiat

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta apunaan taloustoimikunta ja muut johtokunnan asettamat toimikunnat.
Yhdistyksen johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti
joka kuun toisena tiistaina.
Yhdistyksen kokous kokoontuu sääntömääräisesti
kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkokous pidetään maalis-kesäkuussa ja syyskokous
loka-marraskuussa.
Yhdistyksen edustajat osallistuvat Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL), Pro Espoonjoki ry:n
ja Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n työhön.
Yhdistyksen taloutta hoidetaan erillisen talousarvion
mukaan.

Seurataan alueen maankäyttöä, kaavoitusta ja
suunnittelua. Otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin,
tarvittaessa yhdessä naapuriyhdistysten kanssa.
Ylläpidetään Jupperinrannan viihtyisyyttä tarpeellisin
huolto- ja korjaustoimin. Uimalaituriin tehdään peruskorjaus. Jatketaan mahdollisesti Bajamaja –käymälän
vuokraamista määräaikaisena.
Pitkäjärven tilan parantamiseksi tehdään yhteistyötä
Vanhakartanon kalastuskunnan ja Pro Espoonjoki ry:
n kanssa.
Järjestetään alueen siivoustalkoot, sekä tiedotetaan
YTV:n ongelmajäte- ja kierrätysjätekeräyksistä.

Tammenterho

Tammenterho on yhdistyksen toiminnan keskuspaikka. Siellä järjestetään johtokunnan, toimikuntien ja
kerhojen kokoukset. Kokoustilaa voivat käyttää myös
muut alueella toimivat yhdistykset. Piha-aluetta hoidetaan talkootyönä/ostopalveluna.

Yhdistyksen toiminta

Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
Laaksolahtitalossa (Ylänkötie 16)
torstaina 17.11.2016 alkaen kello 19.00
Ohjelma
Klo 18.15 Esitys omakotitalojen aurinkosähköratkaisuista; Playgreen Finland Oy
Klo 18.45 kokouskahvit ja kokoukseen osallistujien ilmoittautuminen
Klo 19.00 JOY:n sääntömääräinen syyskokous.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset
kokouksen toimihenkilöt,
todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa,
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi,
käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2017 talousarvioksi, määrätään yhdistykselle suoritettavien
sääntöjen 4 pykälässä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan
jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja korvauksista,
valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2017,
valitaan erovuoroisten (Lasse Gustafsson, Ilkka Homanen ja Urpo Kotipalo) tilalle uudet
johtokunnan jäsenet kaudelle 2017 – 2019 ja täytetään mahdolliset
muut vapaat johtokunnan paikat niiden jäljellä oleviksi toimikausiksi,
valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatilintarkastajaa ja
käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5:n pykälän tarkoittamat asiat. Johtokunta
esittää yhdistyksen syyskokoukselle valtuuksien myöntämistä johtokunnalle käydä neuvotteluja
ja tehdä päätöksiä yhdistyksen omaisuuden järjestelyistä.

Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Tammi. Tenavakallion päiväkodin 4- ja 5-vuotiaiden lasten tekemiä taideteoksia luonnon aarteista.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
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Naapurinurkka
Juvelan harrastelijateatteri
aloittelee toimintaansa.

Joulumyyjäisiä alueellamme

Viikottaiset tapaamiset
tiistaisin klo 18
Osoite: Peltotie 2

Tenavakallion päiväkodin joulumyyjäiset
lauantaina 19.11.2016 klo 10-13. Tammipääntie 55.

Kaikenikäiset TERVETULOA!
Lapset vanhempien kanssa.

Päiväkoti Humisevan joulumyyjäiset
lauantaina 26.11.2016 klo 10-13, Veininkatu 5.

Yhteydenotot:
Minna Malmi p. 0456700834
minna.malmi@wippies.fi
Anu Sipilä p. 0401528686
anu.sipila@iki.fi

Päiväkoti Laaksonpesän joulumyyjäiset
sunnuntaina 27.11.2016 klo 11-13, Laaksolahdentie 78.
Auroran kappelin adventtitapahtuma
sunnuntaina 27.11.2016 klo 12. Heiniemenpolku 1.
Marttojen perinteiset joulumyyjäiset
sunnuntaina 18.12.2016 klo 13-15.
Laaksolahtitalon uusi puoli.

Tapahtumia Laaksolahden
kirjastossa
Maanantai 28.11.2016 klo 18
Fantasiakirjallisuus
Raimo E. Tikkanen
kertoo kirjastaan Yshaloon
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Marraskuu
su
ti
ti
ke
to
to
su
ke

6.11.
8.11.
15.11.
16.11.
17.11.
17.11.
27.11.
30.11.

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot jatkavat
yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tammipääntie 33.

JOY 4/2016 ilmestyy
Johtokunnan kokous
Tiedotustoimikunta
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Syyskokous
Jouluvalojen sytytys
Sukututkimuskerho

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena
torstaina klo 13-15.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 18.

Joulukuu
ti
ke
to

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173

13.12. Johtokunnan kokous
14.12. Sukututkimuskerho
15.12. Seniorikerho

Tapahtumatoimikunta kokoontuu tarvittaessa
parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 18.

Tiedustelut Lasse Gustafsson
puh. 0400 458 167

Tammikuu 2017
ti
ke
to
ti
ke

10.1.
11.1.
19.1.
24.1.
25.1.

Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontuu lehden aikataulun ja tarpeen mukaisesti.

Johtokunnan kokous
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Tiedotustoimikunta
Sukututkimuskerho

Tiedustelut Minna Helkiö
puh. 040 824 4349

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Helmikuu
ke
ti
to
su
ke

8.2.
14.2.
16.2.
19.2.
22.2.

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla.

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

Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
Seniorikerho
JOY 1/2017 ilmestyy
Sukututkimuskerho

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa  
tiistaisin  klo 19-20.30 Veinin omakotiyhdistyksen kanssa.
    euotila(ät)gmail.com

puh. 050 558 7861

Haudanhoitovelvoite
Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla haudalla saattaa nyt olla kuulutus, joka muistuttaa
hoitovelvoitteesta. Siihen kuuluu haudan nurmi- tai sorapinnan hoito sekä tarvittaessa muistomerkin
ja mahdollisten reunakivien oikaisu. Kunnostus tulisi suorittaa 13.10.2017 mennessä.
Lisätietoa hautaustoimistosta p.09 8050 2200.

www.jupperi.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään Laaksolahtitalossa (Ylänkötie 16)
torstaina 17.11.2016 alkaen kello 19.00
Ohjelma
Klo 18.15 Esitys omakotitalojen aurinkosähköratkaisuista;
		
Playgreen Finland Oy
Klo 18.45 kokouskahvit ja kokoukseen osallistujien ilmoittautuminen
Klo 19.00 JOY:n sääntömääräinen syyskokous.
Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

www.jupperi.fi

facebook: Jupperin Omakotiyhdistys r.y.

