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Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen
Jupperin Omakotiyhdistyksellä on neljä erilaista jäsenyysvaihtoehtoa; varsinainen jäsen, perhejäsen, henkilöjäsen ja kannatusjäsen.
Kaikkein laajimmat oikeudet ovat varsinaisilla jäsenillä, mutta tällöin
jäsenyyden hakeminen edellyttää kiinteistön tai asuinhuoneiston
osakkeenomistajuutta. Katso jäsenkategorioita koskevat tiedot yhdistyksen säännöistä www.jupperi.fi/yhdistys.
Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan maksamalla haetun jäsenkategorian
mukainen liittymismaksu yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI26 2213
1800 0179 79. Vuonna 2018 varsinaisen jäsenen liittymismaksu on 30
euroa, perhejäsenen 25 euroa ja henkilöjäsenen 20 euroa. Yksityishenkilön kannatusjäsenmaksu on 80 euroa vuodelta ja yhteisön 200
euroa vuodelta.
Tilillepanomaksun tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi, mitä jäsenyyttä hakee, nimi, osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna ole.

Seuraava lehti 3/2018
ilmestyy 9.9.2018

Kannen kuva:
Talvitapahtuma 2018
Saila Salonen

Omakotiyhdistyksen toiminta perustuu
vapaaehtoistyöhön
S

uomi on yhdistystoiminnan luvattu maa. Vuoden 2016
alussa Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin oli kirjattu 137.890 yhdistystä. Todennäköisesti Suomesta ei löydy yhtään sellaista laillista aate-, toiminta- tai
harrastusmuotoa, jolle joku ei olisi perustanut yhdistystä
edistämään kyseistä asiaa ja keräämään samoin ajattelevat yhteen. Lähes kaikissa yhdistyksissä toiminta perustuu
pääsääntöisesti vapaaehtoistyöhön. Joissakin yhdistyksissä, esimerkiksi urheiluseuroissa, lähes koko toiminta saatetaan rahoittaa vapaaehtoistyöllä.
Kevät on kaikissa yhdistyksissä kiireistä aikaa. Johtokunnat ja hallitukset valmistelevat menneen vuoden
toimintakertomuksia ja tilinpäätöksiä käsiteltäviksi yhdistyksien kevätkokouksissa. Näin myös Jupperissa. Johtokunnan laatima vuoden 2017 toimintakertomus on tämän
lehden sivuilla 24-26.
Nimensä mukaisesti toimintakertomuksesta selviää muun muassa yhdistyksen toiminnan laajuus. Viimekin vuonna omakotiyhdistyksen toiminta ja jupperilaisille
tarjotut palvelut olivat erittäin monipuolisia, kuten tulevat olemaan myös tänäkin vuonna. Tämän mahdollistavat yhdistyksen osakesalkun osinkotuotot, joilla toiminta pääsääntöisesti rahoitetaan. Tilanne on ollut niin hyvä,
että yhdistyksen jäseniltä ei ole tarvinnut kerätä vuosittaista jäsenmaksua moneen vuoteen. Yhdistys julkaisee myös
4-väristä, painettua JOY–jäsenlehteä neljä numeroa vuodessa, jotka jaetaan peittojakeluna kaikkiin postilaatikoihin Jupperissa. Jumpan ohjaus on ainoa ostopalvelu, kaikki muut palvelut toteutetaan vapaaehtoisvoimin.
Mutta vaikka varallisuutta olisikin, pitää olla henkilöitä, joilla on ajatuksia ja halua käyttää sitä kaikkien yhteiseksi hyväksi. Yhdistyksen toimikunnista tapahtumatoimikunta on jäsenmäärältään suurin, ja sitä on kiittäminen
keskimäärin viidestä asukastapahtumasta vuosittain. Yhden tapahtuman, esimerkiksi talvitapahtuman järjestäminen edellyttää hyvää ennakkosuunnittelua ja runsaasti logistiikkaa, jotta tapahtumaan osallistuneille ja tekijöille jää
hyvä mieli onnistuneesta tilaisuudesta.

Joku voisi luulla, että tapahtumatoimikunnan jäsenet
saisivat henkilökohtaista etua järjestämissään tilaisuuksissa. Luulo ei ole tiedon väärti, sillä he maksavat aivan samat
osallistumismaksut kuin kaikki muutkin osallistujat. He
ovat myös valmiita varastoimaan asukastapahtumista ylijääneitä juomia ja elintarvikkeita autotalleihinsa ja pakastimiinsa hyödynnettäviksi myöhemmin muissa omakotiyhdistyksen kokouksissa ja tapahtumissa.
Viime vuonna Jupperin Omakotiyhdistyksen toimintaan osallistuvista henkilöistä puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja saivat vuosipalkkion, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Tämän vuoden alusta myös
lehden toimitussihteeri ja taittaja saavat vuosipalkkion.
Sama kokous päättää myös johtokunnan jäsenten kokouspalkkion suuruuden. Edellä kerrottu koskee 12:a henkilöä.
Yhdistyksen toimintaan, eri toimikuntien jäseninä ja kerhojen vetäjinä, osallistuu myös noin 30 henkilöä, joille ei makseta minkäänlaista korvausta yhdistyksen hyväksi käytetystä ajasta.
Olisi mielenkiintoista tietää, kuin monta tuntia vapaaehtoistyötä Jupperin Omakotiyhdistyksen hyväksi vuodessa tehdään? Sen täytyy olla yli tuhat tuntia, jos mukaan
lasketaan kaikki kokouksiin valmistautumiset ja osallistumiset, asukastapahtumien järjestämiset, neljän jäsenlehden tekeminen artikkelien kirjoittamiseen käytettyine aikoineen jne.
Johtokunta onkin erittäin ylpeä omakotiyhdistyksen
vapaaehtoistyön suuresta määrästä ja päättikin, että Jupperin Omakotiyhdistys osallistuu tänä keväänä ensimmäistä kertaa Suomen Kotiseutuliiton kuudetta kertaa järjestämään Vuoden kotiseutuyhdistys–kilpailuun.

JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti
JOY ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jaetaan Espoon Jupperin omakotialueelle. Lehteä julkaistaan myös yhdistyksen
kotisivuilla: www.jupperi.fi. Painos 1000 kpl. Painopaikka Forssa Print Oy. 41. vuosikerta. ISSN 1238-3198
Toimitus: Päätoimittaja Juha-Pekka Ripatti, juha-pekka@jpripatti.net, 0400 463 941 Toimitussihteeri Minna Helkiö,
helkiominna@gmail.com, 040 824 4349 Taitto Seija Kotipalo, seija@kotipalo.fi, 040 504 5934
Muu toimitus: Silve Sahlan, Lea Ala-Peijari, Eeva-Riitta Puomio, Anneli Liimatainen, Kai Haapamäki,
Pekka Puomio, Kimmo Sierimo, Matti Riitoja ja Urpo Kotipalo.
Toimituksen sähköposti: toimitus@jupperi.fi
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Jupperilaisten musikaalimatka onnistui hienosti
45 esittävän taiteen ystävää lähti lauantaina 3.2.2018
klo 13 Jouni Oksasen luotsaaman bussin kyydissä kohti
Kanta-Hämettä. Alkuperäinen suunnitelma, ensin teatteriin ja sitten syömään, oli heitetty romukoppaan jo tammikuussa. Niinpä Hämeen Härkätietä noudatellen ensimmäinen etappimme oli Hattulassa sijaitseva upea Inkalan
kartano.
Runsas noutopöytä oli katettu täyteen toinen toistaan maistuvampia herkkuja. Ruokailun päätteeksi kartanon emäntä Leila Ylitalo kertoi jo 1500-luvulla tunnetun tilan historiasta ja nykypäivästä.
Vajaan puolen tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan
Hämeenlinnan Teatteriin saapui siis hyvin ravittu ja kylläinen joukko.
Musikaalia voisi kuvailla melkoisen absurdiksi farssiksi, jonka hermoromahduksen partaalla oleviin naisiin
tuskin kovin moni jupperilainen nainen voi samaistua.
Lauluesitykset ja musiikki olivat esityksen todellinen suola.
Jupperiin palasimme klo 22 hämärissä.
Suuri kiitos kaikille mukana olleille!

Pääskysestä ei päivääkään?
L

öysin tämän tervapääskyn perjantaina 2. maaliskuuta kuolleena
Jupperin kiertoliittymän roskienlajittelupaikan pysäköintialueelta.
Omin voimin se ei ollut löytöpaikalleen lentänyt, sillä se oli kuin jyrän
alle jäänyt, pakastekuivattu lätty. Linnun alkuperä on hämärän peitossa mutta yksi mahdollinen vaihtoehto on sen löytyminen esimerkiksi
siivouksen yhteydessä. Huumorintajuinen siivoaja saattoi tehdä jäynän
toivoen minunlaiseni henkilön löytävän sen ja tekevän asiasta uutisen.
Lintu päätyi lopulta Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksen pakastimeen.
TEKSTI JA KUVA: JUHA-PEKKA RIPATTI

Kapinen supikoira
Jupperissa

TEKSTI: SAILA SALONEN
KUVAT: SAILA SALONEN JA HÄMEENLINNAN TEATTERI

H

Uusi kauneushoitola
Jupperissa

Kerro juttuvinkki
Luontohavainto, hauska sattumus, kiinnostava tapahtuma? Onko sinulla mielessäsi aihe, josta kannattaisi kertoa JOY-lehden lukijoille? Otitko valokuvan, joka kertoo pienen tai isomman tarinan
Jupperista? Vinkkaa siitä toimitukselle: toimitus@
jupperi.fi

Laaksolahden ostoskeskuksessa, osoitteessa Laaksolahdentie 41 on maaliskuussa aloittanut uusi
kauneushoitola Kauneuden Taikahelmi. Toimitus
toivottaa yrittäjä Saija Niskanen-Schnurin tervetulleeksi!

elmikuun alussa Jupperin omakotitalojen pihoja, puutarhoja ja lintulautoja kierteli kapia eli
kettusyyhyä sairastava supikoira. Kapin aiheuttaa
noin 0,2 mm pitkä syyhypunkki (Sarcoptes scabiei).
Punkkinaaras kaivaa eläimen ihon pintakerrokseen
käytäviä, jonne se munii 2-4 munaa päivässä. Elinkierto munasta sukukypsäksi punkiksi kestää noin
kolme viikkoa.
Punkkien käytäväkaivuut aiheuttavat kutinaa,
jonka takia tartunnan saanut eläin raapii tai hinkkaa
tartunnan saanutta kohtaa. Seurauksena on karvojen lähtö ja ihon rupeentuminen. Kun eläin menettää suojaavan turkkinsa, se hakeutuu ihmisasumusten läheisyyteen saadakseen helpommalla ruokaa
ja löytääkseen suojaa pakkasta vastaan esimerkiksi piharakennuksista tai terassien alta. Tällöin on riski, että koira saa kapitartunnan nuohottuaan samoja paikkoja. Kapi voi tarttua myös ihmiseen, joskin
ihminen on väärä isäntä kettusyyhypunkille, eikä
punkki kaiva käytäviä ihmisen ihoon.
Jupperissa kierrellyt kapinen supikoira pyydystettiin loukulla, lopetettiin ja poltettiin.
TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI
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Lotta Borgenström kuvasi lähes karvattoman kapisen supikoiran
29.1.2017 Hyvinkäällä.
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Laaksolahden Martat viettävät 50-vuotisjuhlavuottaan

Huomioita Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaavasta

Helmikuussa 1968 rouvat ja ystävykset Signe
Heikkilä ja Sirkka Siren kutsuivat kaikki marttatoiminnasta kiinnostuneet perustamaan
yhdistystä, joka antaa jäsenilleen uutta tietoa,
virkistystä ja huvia elämän eri aloilta. Tuolloin
toiminnalle luotiin pohja, joka kantaa edelleen.

Jupperilaisten kannattaa tutustua 3.4.–3.5.2018
nähtävillä olevaan Pohjois- ja Keski-Espoon
yleiskaavaluonnokseen, sillä kaava-alue rajautuu
Pitkäjärveen.

K

aavasta löytyy mm. suunnitelma varsin lennokkaasta
Pitkäjärven ylittävästä joukkoliikennesillasta. Kaavaehdotuksessa nimittäin esitetään Kalajärveltä Leppävaaraan
menevälle pikaratikalle linjausta, joka ylittäisi Pitkäjärven
massiivista siltaa myöten Lähderannan kohdalla. Silta maksaisi 40-60 miljoonaa euroa, joten eiköhän kannattaisi etsiä pikaratikalle uusi reitti ilman maisemaan sopimatonta,
kallista siltaa. Ihmettelen, miksi Kalajärven raideyhteyttä ei
suunnitella Vihdintielle, jonka ajoneuvoliikenne mahdollisen bulevardisoinnin myötä tulee hidastumaan ja ruuhkautumaan entisestään. Pitkäjärven ylitse, Lähderannan
puoleiseen päähän voisi rakentaa kauniin kävelysillan, joka
muodostaisi upean yhteyden rantaraittia myötäillen Lähderannan ja Järvenperän välille.

T

änäkin päivänä Martat edistävät kotien ja perheiden
hyvinvointia ja tasa-arvoa. Marttailu on yhdessä tekemistä, elämyksiä, oppimisen iloa, vertaisuutta ja vapaaehtoisuutta.
Laaksolahden Martat on kasvanut yli sadan jäsenen
yhdistykseksi, joka toimii ja vaikuttaa aktiivisesti jäsentensä, oman kotiseutunsa ja laajemminkin yhteiseksi hyväksi.
Toiminnassa on alusta alkaen otettu huomioon kulloisenkin ajan vaatimukset ja trendit. Suurin voima on kuitenkin puheenjohtaja Pirjo Sutelan sanoin siinä, että yhdessä on mukavaa. Vuosien varrelle on mahtunut monia
verrattomia kohtaamisia ja paljon yhdessä tekemistä.
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin jäsenten, heidän läheistensä sekä espoolaisten sisarmarttayhdistysten
ja yhteistyökumppanien kanssa 27.2.2018 Uuden Paviljongin tiloissa. Illan kruunasi taiteilija Maria Lund upealla konsertillaan.
Laaksolahden Martat kiittävät lämpimästi kaikkia
mukana olleita, joiden joukossa oli ilo tavata myös Jupperin omakotiyhdistyksen edustus.
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Pitkäjärvenrantaa pitkin, mutta vastarannalla rantaan pääsyä ei juurikaan ole.
Pitkäjärven kunnostussuunnitelmia on laadittu jo
1970-luvulta alkaen, ja vuosille 2018−2027 laaditaan uusi
kunnostussuunnitelma, jossa kiinnitetään erityistä huomiota ulkoisen kuormituksen vähentämiseen. Samassa yhteydessä voisi suunnitella Pitkäjärven rantaraitin jatkamista.

Lisää kävelyreittejä tarvittaisiin Pitkäjärven rantaan
Laaksolahden Marttojen puheenjohtaja Pirjo Sutela.

TEKSTI JA KUVAT: RIIKKA VACKER

Juha-Pekka Ripatti välittää Jupperin
Omakotiyhdistyksen onnittelut
Laaksolahden Martoille.

Pikaraitiotiesillan suunnittelualue kartalla ja näkymä sillan
kannelta. Lähde: Pitkäjärven pikaraitiotiesilta, esisuunnitelma. Espoon kaupunkisuunnittelun
julkaisuja 12/2017.

Lisätietoa Laaksolahden Martoista:
www.laaksolahdenmartat.fi ja Facebookissa:
www.facebook.com/Laaksolahdenmartat/.
Toimintaan voi käydä tutustumassa marttailloissa
Laaksolahtitalolla ilman sitoumuksia.
Taiteilija Maria Lund ja pianisti Antti Ikonen.
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Rantaraittia on rakennettu merenrantaan jo noin 40
km Laajalahdesta lähes Kirkkonummen rajalle asti. Ulkoiluun sopivia rantoja löytyy myös Espoon monien järvien
rannoilta, mutta järvenrantaraittien rakentaminen on jäänyt varsin vähälle. Todella kaunis Lähderannan rantaraitti
alkaa Laaksolahden jäähallin takaa ja jatkuu kohti Träskändan kartanoa. Lähderannan rantaraitilla kannattaa retkeillä heti lumien sulettua, vielä ennen kuin puihin
puhkeavat lehdet ja maisema peittyy
lehtivihreään. Näkötornikalliolle kavutessa on helppo eläytyä Dalsvikin
kartanon, Aurora Karamzinin ja hänen sisarensa Emilie Mushin-Puskinin
aikaan, sillä itseasiassa maisema on
muuttunut niistä ajoista aika vähän.
Reitillä voi pysähtyä ihmettelemään,
sopisiko ratikkasilta tähän kauniiseen
järvimaisemaan.
Koko Pitkäjärven ympäri voi
kävellä melko mukavasti ja pyöräillä myös, mutta kävelyn ja jalankulun reittejä tarvittaisiin lisää. Jupperin puoleisella rannalla pääsee
liikkumaan vanhaa Kuninkaantietä eli

SIRPA HERTELL
Jupperilainen kaupunginvaltuutettu
sirpa.hertell@vihreat.fi
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AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

Jupperin Omakotiyhdistyksen ja
Laaksolahden huvilayhdistyksen
yhteinen esitys
liikennemelun torjumiseksi

KUVA:
MINNA HELKIÖ

Ehdotettu meluvalli tulisi Hämeenkylän lintutornin ja kehä III:n väliin.
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MINUN HARRASTUKSENI

Toivolla on omat lintukuvasivut netissä
Toivo Saarella on kaksi intohimoista harrastusta, linnut ja pilkkiminen. Pilkkiminen
ei ole pelkästään ruokakalojen pyytämistä
vaan Toivolla on menestyksekäs kilpaura
sekä SM- että kansainvälisellä tasolla. Tämä
haastattelu onnistuttiin järjestämään juuri
sopivasti pilkkikilpailujen välisenä alkuiltana, mutta haastattelun pääaiheena on
kuitenkin lintuharrastus.

T

oivo syntyi vuonna 1947 Hyvinkäällä. Luontoharrastus alkoi jo pienenä poikana kun hän sai lahjaksi vanhemmiltaan yli 700-sivuisen kirjan Maapallon
eläinkuvasto. Eipä aikaakaan kun kirjan eläimet olivat tulleet tutuiksi. 1950-luvulla pikkupojat viettivät
paljon aikaa ulkona esimerkiksi puissa kiipeillen. Tästä saattoi myös saada pientä taskurahaa. Hyvinkääl- Tunturikihu nokittaa Toivoa Pohjois-Norjassa.
lä sijaitsivat sekä Vakkurin että Ahjon kauppapuutarLintujen valokuvaaminen alkoi 16-vuotiaana ostetulhat, joissa kasvatettiin mansikkaa. Mansikkasatoja
suojellakseen puutarhat maksoivat pojille muutaman pen- la pokkarikameralla, joka vaihtui ensimmäiseen järjestelnin jokaisesta pesästä kerätystä räkättirastaan munasta. mäkameraan vähän yli kaksikymppisenä. Tällä kalustolla
Tuolloin räkättirastaat pesivät yhdyskunnissa, joissa saattoi Toivo kuvasi lintuja dioina tai mv-valokuvina. Kolmikympolla kymmeniä pesiä yhdessä pienessä kuusikossa. Nykyi- pisenä kuvauskalusto vaihdettiin laadukkaaseen Zeiss -linsin kaikki pikkulinnut, niiden pesät ja munat ovat luonnon- tukiikariin ja kuvaaminen unohtui pitkäksi aikaa.
Toivon poika kuvaa nykyaikaisella digikameralla hensuojelulailla suojeltuja, pois lukien metsästyslain alainen
kilöitä ja hän sai vuonna 2008 Toivon innostumaan uudesräkättirastas.

Hirvenraadolla kinaavat maakotkat on kuvattu piilokojusta Pohjanmaalla.
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taan valokuvaamisesta. Toivon nykyisen digikuvausjärjestelmän runko on Nikon 500 D. Kuvia on jo kertynyt niin
paljon, että vuonna 2013 hän avasi nettiin omat kuvasivut
https://toivosaari.kuvat.fi/ kaikkien katsottavaksi ja ihailtavaksi. Toivon ottamia kuvia on julkaistu myös eri lehdissä.
Kuvien määrän kasvaessa on myös herännyt ajatus oman
valokuvakirjan julkaisemisesta joskus tulevaisuudessa.
Elämä on kuljettanut Toivon Helsingin ja Laaksolahden kautta Jupperiin vuonna 2002, jossa hän viettää kiireisiä eläkepäiviään. Kilometrejä on myös kertynyt mittariin
lintuharrastuksen takia. Toivo on käynyt 48 vuotta peräkkäin kesäisin Pohjois-Norjassa valokuvaamassa lintuja ja
kalastamassa. Lintuja on kuvattu myös lomamatkoilla etelässä. Yksi mieleen painuneista reissuista oli matka Kanadan Thunder Bayhin. Tällä matkalla Toivo näki 40 elistä,
muun muassa valkopäämerikotkan ja rubiinikurkkukolibrin.
Toivon lintuharrastus on keskittynyt pääasiassa lintujen tunnistamiseen ja valokuvaamiseen. Hän ei ole rengastanut lintuja mutta hän täytti jossakin vaiheessa lintuja ja
nisäkkäitä (taksidermia). Vuodesta 2013 lähtien hän on kirjannut ylös kaikki lintuhavaintonsa ja tämän vuoden alusta
hän liittyi jäseneksi Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringaan.
Suomessa on 31.12.2017 mennessä tavattu hyväksytysti 478 luonnonvaraiseksi luokiteltua lintulajia (Rariteettikomitean kategoriat A, B ja C). Vuonna 2016 Toivo havaitsi

230 lintulajia, joka on hänen oma vuosiennätyksensä. Kaiken kaikkiaan hän on tunnistanut 285 lintulajia tähän mennessä. Hän on nähnyt omalla pihallaan Jupperissa noin 80
lintulajia, joista 30 lajia lintulaudalla. Harvinaisin näistä pihapinnoista oli idänuunilintu. Hänen uusin henkilökohtainen ennätyksensä on 51 lintulajin näkeminen 1.1.2018
(vuoden ensimmäisenä päivänä havaitut linnut) Helsingin
ja Porvoon väliseltä alueelta.
Toivon ohjeet alkavalla lintuharrastajalle ovat hyvien kiikarien ja käsikirjan, esimerkiksi Lintuopas Euroopan
ja Välimeren alueen linnut, hankkiminen sekä lyöttäytyminen jonkun kokeneen harrastajan matkaan.

Tällä palstalla kerromme jupperilaisten harrastuksista. Onko sinulla tai tuttavallasi harrastus, jonka
haluat esitellä muille? Vinkkaa siitä toimitukselle.

Toivo valokuvasi Pohjoisen jäämeren asukin kyhmyhaahkan Kirkkonummen eteläpuolella Suomenlahdella.
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TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI
KUVAT: TOIVO SAARI

Lyhyt lintuslangisanasto
Lähde: Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys
Arktika = Arktisten vesilintujen ja kahlaajien massamuutto.
Bongari = Havaittuja lintulajeja keräävä lintuharrastaja.
Bongata = Mennä katsomaan tiettyä lintua valmiiden ajoohjeiden (nuottien) mukaan.
Bongaus = Tietyn linnun etsiminen (ja löytäminen).
Elis, elämänpinna = Ensimmäinen näkö- tai kuulohavainto
uudesta lintulajista.
Havis = Havainto tai havaintovihko.
Kasit = Kahdeksan (8x) kertaa suurentavat kiikarit.
Kaukis, kaukkari, kaukkis = Kaukoputki.
Keppi = Kiikarin tukikeppi.
Lintupummi = Henkilö, jolle linnut ovat elämisen tarkoitus
ja kaikki muu toiminta joko tukee lintuharrastusta tai sitten
jää vaihtelevissa määrin hoitamatta.
Linturalli = Kilpailu, jossa yritetään havaita mahdollisimman
monta lintulajia määrätyltä alueelta, määrättynä aikana.
Megarari = Huippuharvinainen lintulaji.
Parvekepinna = Parvekkeelta havaittu ja määritetty lintulaji.
Pihapinna = Hoidetulta piha-alueelta tai siinä olevasta rakennuksesta tai rakennelmalta havaittu ja määritetty lintulaji.
Pinna = Lintulajista kerättävä piste, joita voi kerätä useista
kategorioista (elämänpinna, suomenpinna, tupla jne.).
Ralli = Kilpailu, jossa yritetään havaita mahdollisimman
monta lintulajia määrätyltä alueelta, määrättynä aikana.
Rari = Harvinainen lintulaji.
Redari = Retkipinna.
RK = Harvinaisuushavainnot tarkistava Rariteettikomitea.
Staijari = Lintujen muuttoa seuraava henkilö.
Staijata = Seurata lintujen muuttoa intensiivisesti yhdeltä
paikalta yleensä melko kauan. Termiin sisältyy usein taukoamaton horisontin seulonta kiikareilla muuttavien lintujen
näkemisen toivossa.
Suomenpinna = Pinna määritetystä lajista, joka on havaittu
Suomen rajojen sisältä.
Superrari = Todella harvinainen lintulaji.
Ufo = Täysin outo lintu.
Vuodari = Vuoden ensimmäinen havainto tästä lintulajista.
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Vinkkejä kompostointiin, kierrätykseen
ja puutarhaan
K

ulunut talvi näyttää olevan poikkeuksellinen, sillä hiihtokelit alkoivat vasta helmikuussa ja näyttävät jatkuvan
pääsiäiseen saakka. On täällä ollut myöhäisiä keväitä aiemminkin, sillä yhdistyksemme järjesti kansalliset hiihtokilpailut vappuna 1966 koulun takaisessa metsässä.
JOY:n kevätlehden ilmestyttyä toivottavasti talven
lumet ovat sulaneet ja odottelemme kevättöiden aloittamista pihoillamme.

Oksien silppuaminen
Ensimmäisiä kevättöitä on omenapuiden ja pensaiden leikkuujätteiden sekä kuivien oksien hävittäminen.
Parhaiten ja luontoystävällisesti tämä onnistuu silppuamalla joko murskaavalla tai leikkaavalla laitteella. Erot näillä on
siinä, että murskaava silppuri tuottaa aika isoa ”papua”. Etuna on, että saadaan silputtua 20-30 mm puuta, kun taasen
leikkaavalle soveltuu alle 10 mm risut. Leikkaavan silppurin
tuotteet soveltuvat paremmin kompostin kuivikkeeksi. Esimerkiksi minun Boschin murskaava silppuri on osoittautunut käytössä toimintavarmaksi sekä tehokkaaksi.

Biojätteen ja puutarhajätteen kompostointi
Omakotitalossa tulisi olla kahdenlaiset kompostit.
Bioloogiselle kotitalousjätteelle tulisi olla lämpökompostori, esimerkiksi 240 litran Biolan (tarjouksesta alle 450 euroa). Varusteena tarvitaan möyhennyskahva sekä kuiviketta. Minulla on samanlainen kompostori myös kesämökillä
kuivakäymälän alusastiana, joka on varustettu istuinkan-

nella. Tätä kompostoria voi myös käyttää kalajätteen hävittämiseen. Kummatkin kompostorit ovat toimineet loistavasti ja kierrättäneet jätteestä puutarhassa lannoitteeksi
soveltuvaa multaa. Toimiakseen komposti tarvitsee jätteen
peittämiseen sekä kuivikkeeksi turvekuoriketta. Tähän soveltuu hyvin myös kesämökin hiekkarantaan syksyllä ajautunut kompostoitunut lehtimassa.
Puutarhajätteelle tarvitaan lisäksi perinteinen joko
lautaverhoiltu tai muovinen kehikko/säiliö. Tämän kompostin tulisi olla rakenteeltaan tiivis, etteivät jyrsijät ja muut
eläimet pääsisi sisälle ja mikäli komposti on lähellä koivuja,
tulisi estää näiden juurien levittäytyminen multaan, myös
tiivis rakenne pitää kosteuden sisällä. Lämpökompostin
puolivalmis multa edistää lehtikompostin toimintaa ja olen
laittanut pudokasomenien kanssa kompostiin myös ”muumio-omenia”.
Puutarhajätteen kompostointi kestää noin kaksi
vuotta, kun taasen lämpökomposti tuottaa kesällä multaa noin 2 kk. Tyhjennysvälin kuitenkin lähinnä määrää säiliön täyttöaste. On muistettava, että hyvin toimiva komposti vaatii toimiakseen huoltoa mm. jätteiden peittämistä
kuivikkeella, sekoittamista sekoituskahvalla ja näin keväällä voidaan kompostorin toimintaa nopeuttaa nostamalla
kuumavesikanisteri kompostorin sisälle.
Huolellinen kompostointi poistaa myös aluettamme
vaivaavat rotta- ja muut haittaeläinongelmat, kun myös
talvella huolehditaan, ettei ruokatarvikkeita varise maahan
lintulaudoilta, eikä muutenkaan ruokita maasta käsin eläimiä.

Kierrätykseen paljon mahdollisuuksia
Asumisesta tulee myös valtavasti myös muuta jätettä, joka nykyään pyritään kierrättämään eri tavoin joko uusiokäyttöön tai polttamalla energiaksi. Eli kiinteistöjemme
jäteastioihin tulisi laittaa ainoastaan poltettavaa energiajätettä eli käytännössä muovipakkausjätettä. Astiat tyhjennetään HSY:n toimesta ja toimitetaan Vantaan polttolaitokselle.
Omakotitaloja ei ole vielä velvoitettu kuulumaan
biojätteen keräysjätteen piiriin. Olisi kuitenkin toivottavaa,
että kaikki kiinteistöt alueellamme hoitaisivat biojätteen
käsittelyn tonteillaan, sillä biojäte ei sekajätteen joukossa
liiemmin tuota lämpöä poltettaessa. Kun keräysastiaan ei
laiteta haisevaa jätettä samalla voimme pidentää sen tyhjennyksen 4 viikon välein tehtäväksi. Tällä toimenpiteellä
tyhjennyslasku pienenee lähes puolella ja samalla raskaskuorma-autoliikenne vähenee kaduillamme, jolloin myös
säästämme energiaa. Meillä kahden talouden kiinteistöllämme 300 litran astia on hyvin riittänyt tällaiseen tyhjennysväliin, ja olen huomannut, mikäli astia jostain syystä on
täyttymässä ennen tyhjennystä, niin hieman polkemalla
tiivistäen lisätilaa tulee helposti.
Meillä jupperilaisilla on helppoa toimittaa kierrätykseen kuuluva poistojäte joko kiertoliittymän säiliöihin tai
isompi tavara Konalan Sorttiasemalle. Lisäksi kierrätysautot poikkeavat Jupperissa keväällä ja syksyllä.
Omakotiyhdistyksemme toimesta aloitettiin kiinteistöjen takapihoille kertyneen isomman jätteen/
romun keräilyn -70 luvulla. Keväisin kuorma-auto ja
kuormain kiersivät alueellamme sekä lastasivat tienviereen
varastoidut romut ja toimittivat lastit Mankkaan kaatopaikalle. Myöhemmin keräystä
muutettiin niin, että keräys-

lavat kiinteästi mm. Tammenterhon pihaan. Lavat olivat
paikoillaan useamman päivän ja uutuutena tuli ylijäämätavaran kierrätys. Hyvällä tuurilla moni teki löytöjä tavarapaljouden seasta. Nyt kaatopaikka/jäte ja kierrätys on pääkaupunkiseudulla hyvässä järjestyksessä kun vain asukkaat
noudattaisivat ohjeita. Olen kiinnittänyt huomion, että
joku asukkaistamme pitää huolen alueemme siisteydestä
mm. keräyspisteessä ja ilmoittavat kaupungilla sinne kuulumattomasta tavarasta, joka pian korjataan pois.
PS. Vielä yksi jätevihje: Toteutin kierrättämällä Näsijärven rannalla olevan kesämökkimme harmaiden jätevesien asetuksen mukaisen käsittelyn asentamalla laskuviemärin päähän kiinteistöltämme poistetun 1500 litran
muovisen öljysäiliön. Kaivuri kaivoi kuopan noin tunnissa
ja itse asensin säiliön sekä lapioin montun umpeen. Säiliön tyhjennys tapahtuu uppopumpulla ja letkulla maastoon imeyttämällä. Kustannukset olivat alle satasen. Mikäli
lukijoilla sattuu olemaan tarvetta tällaiseen hankkeen toteuttamiseen, niin minulta on vielä satavissa ko. säiliöitä ja
asennusohjeet. Tällaisilla toimenpiteillä omalta osaltamme
pienennämme järvien kuormitusta ja parannamme omatuntoamme.
TEKSTI: KAI HAAPAMÄKI
KUVAT: JUHA-PEKKA RIPATTI JA MINNA HELKIÖ

Jupperin kiertoliittymän
vieressä olevaan kierrätyspisteeseen voi tuoda paperia,
kartonkia, pienmetallia,
lasipulloja ja –purkkeja sekä
käyttökelpoisia vaatteita.

HSY:n keräysautot Jupperin rantapuiston pallokentällä (Rantatie 15) torstaina 26.4.2018 klo 17.00–17.30.
Keräysautoihin voi maksutta tuoda:
- Kodin ongelmajätettä kuten energiansäästölamput, maalit, liuottimet, siivouskemikaalit, akut ja lääkkeet.
- Sähkölaitteita kuten jääkaapit, pakastimet, televisiot, kahvinkeittimet, pesukoneet, tietokoneet ja sähkövatkaimet.
- Metalliromua kuten polkupyörät, puulämmitteiset kiukaat, lämminvesivaraajat sekä metalliastiat ja -purkit.
Lisätietoa: www.hsy.fi (Klikkaa etusivulta Keräysautojen kierrokset –linkkiä.)
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Lasse
- Hevonen/poni/ratsastus =>
mikä/mitkä näistä?
- Pienten sarjan lähtö
- 2011-2012 sarjan lähtö

Riemukas talvitapahtuma
Hienossa säässä vietetty Jupperin Omakotiyhdistyksen talvitapahtuma 11.3.2018 keräsi maaliskuisena
sunnuntaina ennätysyleisön rantapuistoon. Joku pääsi
laskuissa 150 henkeen, jossain vaiheessa laskut menivät
sekaisin. Lisäksi lukematon määrä kaikenkarvaisia ihmisen parhaita ystäviä nautti paikalla leijuvista grillimakkaroiden tuoksuista.
Jupperin hiihtomestaruudet ratkottiin neljässä sarjassa, joissa kaikissa käytiin tiukkaa taistoa välinerikoista
ja pyllähdyksistä välittämättä. Tulevat Kristat ja Iivot saivat podiumilla mitalit kaulaansa yhdistyksen puheenjohtajan Juha-Pekka Ripatin toimesta. Lisäksi kaikki 28 kilpahiihtäjää palkittiin JOY-heijastimella ja saatiinpa suutkin
makeiksi.

Sarja 1, 2013 syntyneet ja
nuoremmat:
1. Miko Puttonen
2. Olavi Källi
3. Amanda Laakkonen
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Paikalle olivat saapuneet myös todella odotetut ystävämme Jamiralli ja Fanni-poni. Rohkeita ja innokkaita
ratsastajia riitti koko tapahtuman ajaksi. Heppojen ahkerointi palkittiin K-Supermarket Hämeenkylän lahjoittamilla herkkuporkkanoilla.
Puffetin puolella riitti sutinaa ja grillimakkarat, lämpimät pullat, piparit, kahvi ja kuuma mehu maistuivat. Yhteisvastuukeräyksen lipaskin oli lähtiessään lähes pullollaan.
Suurkiitos kaikille paikalle saapuneille iloisille jupperilaisille ja tietysti ahkeralle talkooväelle!
TEKSTI: SAILA SALONEN
KUVAT: SAILA SALONEN, ERKKI VESALA, LEENA VIRTANEN

Sarja 2, 2011-2012 syntyneet:
1. Tara Rantalainen
2. Lauri Ahti
3. Oliver Forsberg
4. Venla Pirttimaa
5. Miina Nurmi
6. Hilma Källi

4. Jenni Erke
5. Ilona Helkiö
6. Rasmus Perälahti
7. Kielo Olkkola
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7. Lilja Santti
8. Mika Helkiö
9. Iiris Olkkola
10. Amanda Forsgren
11. Helen Krook
12. Lukas Kähkönen
13. Ville Vauhkonen

Sarja 3, 2009-2010 syntyneet
1. Alise Aho
2. Raili Kyllönen
3. Minea Mäkelä
4. Siiri Perälahti

Yhteisvastuukeräyksen lippaaseen kertyi 239,07€. Kiitos kaikille hyväntahtoisille jupperilaisille!
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Sarja 4, 2007-2008 syntyneet
1. Anni Ahti
2. Aaron Rantalainen
3. Julia Pirttimaa
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Pitkäjärven yliuinti 70 vuotta
tänä kesänä

Pitkäjärven yliuinnin startti 29.7.2012

Laaksolahden Virin perinneseura järjestää kesällä
2018 Pitkäjärven yliuinnin heinäkuun viimeisenä
sunnuntaina 29.7. Tuolloin tulee kuluneeksi 70
vuotta ensimmäisestä yliuintitapahtumasta, joka
järjestettiin elokuussa 1948.

L

aaksolahti oli 1940- ja 1950-luvuilla suurelta osin helsinkiläisten kesähuvila-aluetta. Myös vakituisia talviasukkaita oli ja ajan mukana heitä tuli yhä lisää. Laaksolahden
huvilayhdistys perustettiin vuonna 1943 ja toiminnan keskipiste oli tuolloin vahvasti Pitkäjärvessä. Uimakoulutoiminta aloitettiin vuonna 1946 Pitkäjärven Kisan ja huvilayhdistyksen yhteistyöllä, ensimmäinen yliuinti uitiin vuonna
1948 ja Laaksolahden Viri perustettiin virallisesti vuonna
1951.
Lehtiartikkeli vuodelta 1951 kertoo näin: ”Laaksolahden Pitkäjärven rannalta, jyrkästi vietävän maantien laidan
alapuolelta on kesän aikana kuulunut lasten ja nuorten ilakoivaa riemua, innokkaat kädet ovat kauhoneet ”roolia” ja
vetäneet sammakkoa, onpa joku pienempi turvautunut
koiratyyliinkin. Jokaisella on päämääränä oppia uimaan ja

mahdollisesti opettaa myös toisia. Pitkäjärven ”uimastadion” on
muuten vaatimaton tekele ” vain
kaksi laituria ja 25 metrin etäisyydellä ja hiekkaranta pienimmille
” mutta työ, jota siellä uinnin hyväksi tehdään, se on jo enemmän.
Kiitos siitä ennen muuta Tera Linnasen, joka entisenä uimarina on
nyt viitenä kesänä huolehtinut
rannalla uimaopetuksesta. Joka
vuosi pidetään uimalassa asiaankuuluvat uimamaisteri- ja uimakandidaattivihkiäiset.”
Tera Linnanen oli uimaseuran perustajajäsen ja hän
oli myös yksi niistä neljästä uimarista, jotka ensimmäisinä
uivat järven yli 15.8.1948. Muut kolme olivat Hugo Nieminen, Pentti Taskinen ja Salme Tiainen. Pitkäjärven yliuintitapahtuma järjestettiin säännöllisesti vuoteen 1964 asti ja
tuohon mennessä osallistujamäärä oli yhteensä 474. Eniten uimareita oli vuonna 1964, peräti 70. Uimaseuran kesäharjoittelu siirtyi pikku hiljaa Uimastadionille ja aktiivinen
toiminta järvellä väheni, joten yliuintiin tuli pitkä paussi.
Laaksolahden Viri ry täytti 50 vuotta keväällä 2001
ja joukko aktiivisia, kotiseuturakkaita viriläisiä Timo Lindgrenin johdolla päätti elvyttää yliuintiperinteen samana kesänä. Raimo Silervon organisoimana saatiin kokoon
hyvä joukko Laaksolahden ja Jupperin venemiehiä, jotka
ovat turvanneet 2 kilometrin uintimatkaa nyt jo 17 kertaa.
Nämä perinnesoutajat ovat olleet avainasemassa tapahtuman onnistumisessa, joten lämmin kiitos kaikille heille.
Pitkäjärven yliuinti ei ole kilpailu vaan iloinen kesätapahtuma, jossa jokaiselle uimarille jaetaan osallistujadiplomi ja talkoilla kerätyt palkinnot arvotaan. Perinteeseen
kuuluu myös Kalle Herkan Virille 1950-luvulla lahjoittama
kiertopalkintopokaali, joka vuosittain arvotaan kaikkien
osallistujien kesken.
Tunnelma rannassa on ollut mitä mainioin säällä
kuin säällä, joten tervetuloa mukaan uimaan tai kannustamaan uimareita sunnuntaina 29.7.2018 klo 13
Laaksolahden rantaan.

Espoo sisällissodassa
Espoon kaupunginmuseo osallistui Suomi 100
–tapahtumaan järjestämällä hankkeen, jonka
tavoitteena oli tuottaa historiallinen paketti
aiheesta Espoo sisällissodassa kuntalaisille ja
muille aiheesta kiinnostuneille.

M

useo järjesti erilaisia tapahtumia aiheesta tiedottamiseksi. Esimerkiksi Laaksolahden kirjastossa järjestettiin tarinailta yhdessä Kirjaston ystävien kanssa.
31.10.2017-21.10.2018 järjestetään Weegee-talolla
näyttely Särkynyt elämä. Näyttelyn avajaispuheen pitivät
lukiolaiset Ronja Koskinen ja Eetu Timonen. Puheessaan he

TEKSTI: MATTI RIITOJA
KUVAT: ESPOON KAUPUNGINMUSEO

Kirjan kannessa saksalaisia sotilaita Leppävaaran
asemalla sisällissodan aikaan 1918.

Yliuintitapahtuma elokuussa 1957.
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Leppävaaran taistelu käyntiin 11.4.1918. Leppävaara-seura
ja Espoon kaupunginmuseo järjestävät tutustumisretket taistelupaikalle to 3.5.2018, pe 18.5.2018 ja su
26.8.2018 klo 18. Lähtö Thorstorpin pihalta, Vanha maantie 12. Vapaa pääsy.
Mobiilireitti: Leppävaaran taistelupaikat 1918. Tutustu
Leppävaaran kohtalokkaisiin taistelupaikkoihin mobiilireitin avulla. Mobiilireitin sovellus toimii mobiililaitteilla ja
verkossa. www.tarinasoitin.fi/espoonkaupunginmuseo

TEKSTI: LEENA KASEVA
puheenjohtaja
Laaksolahden Virin Perinneseura
KUVAT: VIRIN ARKISTO

Lue lisää Pitkäjärven yliuinnista:
www.facebook.com/PitkajarvenYliuinti

kertoivat, miten he olivat osallistuneet näyttelyaineiston
tutkimiseen yhdessä koulutovereidensa kanssa, kertoen
pari esimerkkiä sodan kohtaloista Espoossa. Näyttelyn avasi Somalia-taustainen kunnanvaltuutettu Habiba Ali.
Maaliskuussa 2018 ilmestyi kirja Sisällissodan aikaan
Espoossa. Kirjassa kerrotaan maatalousvaltaisesta kunnasta, jonka läpi kulkee parikymmenvuotias rantarata. Radan varsi, taajaväkistä yhdyskuntaa Kauniaista lukuun ottamatta oli aloittelevan teollisuuden ja työväenyhdistysten
aluetta. Muu osa oli kartanoiden Espoota.
Kirjassa kerrotaan jääkäreistä ja heidän salaisesta
tehtävästään ja muun muassa Heinrichsin veljesten pidätysmääräyksestä, työläiselämästä, puna- ja naiskaarteista,
vankileireistä ja lapsista sodassa. Kirjasta löytyy Espoossa
kuolleiden määrät, tiedot espoolaisista, jotka osallistuivat sotaan muualla sekä teloitettujen ja leireillä kuolleiden
määrät molemmilla puolilla.
Kirja tutustuttaa lukijan sadan vuoden takaisiin tapahtumiin Espoossa. Ne kertovat traagisista kohtaloista rintaman molemmilla puolilla. Kertomukset osoittavat,
että ne ovat edelleen mielessämme. Ja niiden esiin ottaminen on lisännyt ymmärrystä toisen osapuolen näkemykseen.
Itse juttelin keräyksen aikana kuuden henkilön kanssa, joiden juuret olivat sadan vuoden takaisessa Espoossa.
Yksi heistä sai isoisänsä kuvan näyttelyyn. Kirjaa lukiessa
huomasin erään kaverini antaneen tätinsä ja kahden setänsä tarinat jälkipolvien tietoon. Aikaisemmin en ole hänen
kanssaan asiasta puhunut. Materiaali antaa hyvän kuvan
sadan vuoden takaisesta vastakkainajattelusta. On hyvä,
että tämä on jälkipolvien tiedossa.

Leppävaaran punakaartilaisia lähdössä Tampereelle
taistelemaan 1918.

Sisällissodan kohtaloita Espoossa. Olarin lukion opiskelija
Eetu Timonen kertoo ma 14.5.2018 klo 18 Laaksolahden
kirjastolla kaupunginmuseon ja lukion yhteistyönä toteuttamasta tutkimuksesta, jonka tuloksena syntyi digitarinoita
ja näyttely sisällissodan kohtaloista Espoossa.
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Sukutarina isonvihan ajalta
Laaksolahden Kirjaston ystävien kevätkausi alkoi
tammikuun lopulla sukututkimuksen merkeissä. Kirjailija Kirsti Loukola-Ruskeeniemi esitteli
isonvihan aikaan sijoittuvaa esikoisromaaniaan
Kiljukotka ja kertoi tuosta Suomen historian
synkeästä vaiheesta. Sukututkija Tellervo Leinonen kertoi harrastustaan ja antoi ohjeita, miten
päästä alkuun, jos oman suvun varhaiset vaiheet
alkavat kiinnostaa.

K

irkkonummelainen tutkija ja tietokirjailija Kirsti Loukola-Ruskeeniemi vieraili Laaksolahden kirjastossa 31.1.
kertomassa lokakuussa 2017 julkaistusta esikoisromaanistaan Kiljukotka. Kirja perustuu pääosin tositapahtumiin siten, kun ne on kirjattu kirkonkirjoihin ja käräjäoikeuden
pöytäkirjoihin. Laajaan historialliseen aineistoon pohjautuvassa teoksessa kuvataan realistisesti naisten kohtaloita
isonvihan aikana, mutta myös rakkautta, tukeutumista Jumalaan ja kiinteää suhdetta luontoon. Tutkijan tarkkuudella kirjailija on selvittänyt tuon ajan tapoja, vaatetusta, rakentamista, lakeja, sairauksia ja niiden hoitoa tarjotakseen
lukijalle totuudenmukaisen kuvan tuosta maailmanajasta.
Suomen maakunnat olivat osa Ruotsia. Suomesta
vietiin miehiä, hevosia ja veroja sotaan. Sotien kulut tulivat vapaiden talonpoikien maksettaviksi. Hyödyn saivat
aateliset sotapäälliköt. Jo ennen Venäjän miehitystä kolmannes väestöstä menehtyi katovuosien takia nälkään ja
tauteihin. Helmikuussa 1714 Venäjän sotajoukot alkoivat
hävittää Pohjanmaata. Siitä käynnistyi seitsemänvuotinen
miehityskausi, jonka aikana monesta pitäjästä kuoli puolet asukkaista. Armeijan hävittäessä Pohjanmaata väki pakeni piilopirteille. Nuoria ja lapsia vietiin orjuuteen Venäjälle. Heistä vain murto-osa pääsi palaamaan.
Hävityksestä huolimatta tältä ajalta on säilynyt jonkin verran kirkonkirjoja, mm. Lappajärveltä. Näistä kirjois-

ta Kirsti Loukola löysi tietoja esivanhemmistaan. Useiden
henkilöiden kohdalle kuolinsyyksi oli kirjattu ”Dödde aff
Ryss” eli venäläisen miehittäjän surmaama.
Osa väestöstä selvisi ja elämä jatkui. Isonvihan kurjuus kuitenkin muistettiin, ja seuraavassa miehityksessä
vastarinta oli voimakasta. Vielä talvi- ja jatkosodassa komentaja saattoi vedota isoonvihaan, kun puhui joukoilleen
ennen taistelua.
Kiljukotka on Isoviha-sarjan ensimmäinen osa. Suvun tarina jatkuu ja sitä voi seuranta kirjasarjan seuraavassa osassa, jota kirjailija jo suunnittelee.
Tilaisuuden päätteeksi Tellervo Leinonen esitteli sukututkimusharrastustaan. Tärkeitä tietolähteitä ovat mm.
rippikirjat, kirkonkirjat, käräjäarkistot, isäntäluettelot ja ylioppilasmatrikkelit. Sukututkimuksen avuksi on tarjolla tietokoneohjelmia, joita pääsee kokeilemaan ilmaisilla demoversioilla.
Sukututkimuksen voi aloittaa vaikka Tammenterhossa joka toinen viikko kokoontuvassa Jupperin Omakotiyhdistyksen sukututkimuskehossa. Siellä sukututkimusta
pidempään harrastaneet neuvovat mielellään uusia harrastajia.
EEVA-RIITTA PUOMIO

Jorma Heikkilä esi-isiensä jäljillä
Laaksolahden kirjastossa vieraili 21.3.2018 nykyisin Karakalliossa asuva kirjailija Jorma Heikkilä.
Hänen lisäkseen Heikkilän kirjat kustantaneen
Prometheuksen edustaja Jari Kainulainen tutustutti kuulijat kustantamon toimintaan.

J

orma Heikkilä ryhtyi kirjoittamaan eläkkeelle jäätyään ja
on nyt julkaissut kaikkiaan kuusi kirjaa: ensimmäisenä il-
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mestyi Heikkilän tekstittämä ja Anni Viitasaaren kuvittama
Het vetisiä. Sitä seurasivat Korkealla kurkiparvi sekä runokirja Kuulen kevääni kuovia. Pääteoksinaan Heikkilä esitteli
kolmen romaanin sarjan Yläjuoksulaiset, Joki jäätyy ja viime
syksynä ilmestyneen Sarkaa ja aivinaa. Trilogia kertoo kirjailijan esi-isien jokapäiväisestä elämästä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Heikkilä totesi, että sotahistoriaa kyllä
löytyy, mutta arkielämästä on kirjoitettu yllättävän vähän.
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Kirjailija kertoi idean trilogiasta syntyneen hänen
käydessään kotitalollaan syntymäkunnassaan Vimpelissä.
Seisoessaan talon pihalla ja katsoessaan ympärillä levittäytyviä peltoja ja metsänreunaa niiden takana hän yhtäkkiä
havahtui ajatukseen, että nämä pellothan ovat hänen esiisiensä aikoinaan raivaamia. Tästä syntyi tarve yrittää kirjoittaa noista henkilöistä ja tuosta ajasta. Tuloksena ilmestyi kolme romaania Markus Matinpoika Västerspangerista,
esi-isästä viisi sukupolvea taaksepäin.
Taustoissa ilmeni kirjakohtaisia pulmia. Piti kuvata nevaviljelyä, tervanpolttoa, sonnimullikan teurastusta,
metsästystä ja kalastusta sekä viimeisimpänä ilmestyneessä kirjassa Sarkaa ja aivinaa Pietarsaaren historiaa. Lukemattomat olivat ne kirjat, historiat, arkistot, pohjapiirrokset
ja haastattelut, joita Heikkilä kertoi tehneensä ja kahlanneensa teoksiensa taustoiksi. Tärkeimpinä näistä hän mainitsi Vimpelin historian ja siihen liittyvän Järviseudun historian.
Luova kirjoittaminen oli kiinnostanut Heikkilää jo lukioajoista lähtien. Lääkäriksi valmistuttuaan työelämä kuitenkin vei mukaansa ja kirjoittamaan hän ryhtyi siis vasta
eläkkeellä. Heikkilä havaitsi, että kirjoittamista täytyi opiskella. Niinpä hän osallistui useille kirjoittamiskursseille eri
puolilla. Aamuvirkun Heikkilän kirjat syntyvät yleensä aamuyöllä 3-6 välillä. Ensimmäisen version hän tekee lyijykynällä.
Lopuksi kirjailija luki yleisön pyynnöstä otteen kirjastaan Yläjuoksulaiset.
Prometheuksen Jari Kainulainen kertoi, että kustantamo on toiminut nyt 11 vuotta. Kustantamoa kiinnostaa

kaikentyyppinen kirjallisuus eikä kannata arastella kirjojen tai käsikirjoitusten tarjoamista. Heiltä saa vinkkejä siitä, mitä kannattaa tehdä, jos julkaiseminen ei heti onnistu.
Prometheus säilyttää kirjoja kauemmin kuin niitä yleensä
säilytetään.
TEKSTI JA KUVA: ANNELI LIIMATAINEN

Miten e-kirjoja ja e-äänikirjoja lainataan?

K

ymmenkunta henkilöä oli saapunut kirjastolle
28.2.2018 kuuntelemaan Urpo Kotipalon selostusta ekirjojen lainaamisesta Helmetistä. Ensiksi katsoimme, miten pääsemme Helmet e-sivuille, josta löytyvät tiedot
ladattavista e-kirjoista. Toiseksi, mitkä alustaan sopivat ohjelmat tulee ladata laitteeseen. Kullakin alustalla on omat
ohjelmansa.
Helmetistä löytyy ladattavan kirjan nimi ja kansikuva

sekä tieto siitä, onko kirja heti lainattavissa tai montako on
edellä jonossa, jos sen voi varata. Äänikirjojen ympärillä on
neliö. Laina-aika on pari viikkoa. Äänikirjoilla viikko.
Keskustellessamme totesimme e-kirjojen yleensä
maksavan saman verran kuin painettuna. Elisan palvelusta e-kirjan saa noin 8 eurolla, ja joukossa on myös maksuttomia klassikoita. Amazonissa valikoima on laajempi, mutta kirjat ovat yleensä vain englanniksi. HS:n digitilaaja saa
ladata viikon kirjan Google Play tai Apple Appstoresta ladatulla ohjelmalla laitteeseen. Lukuaikaa on yksi kuukausi.
7” läppäri ja 5” puhelin ovat riittäviä laitteita kirjan lukemiseen, mutta kannattaa satsata riittävän selvälukuiseen
laitteeseen.
Miettikää, kuinka monta puuta voidaan pitää pystyssä sitomassa hiiltä, kun luette e-kirjaa aina kun mahdollista! Osa tapahtumaan osallistuneista on jo onnistuneesti lukenut e-kirjoja ja aikoo jatkaa e-kirjojen parissa.
MATTI RIITOJA

Helmet E-kirjasto löytyy osoitteesta
www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto
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LASTEN JOY

LASTEN JOY

Kevätseuranta 2018

Nimi:____________________

Lasten JOY-palstan kuvituksista kiitämme
Siru Kotipaloa ja askartelukerholaisia.

Tarkkaile kevään etenemistä Jupperissa! Täytä tätä listaa sitä mukaa, kun näet jonkun lajin ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Voit ilmoittaa havaintojasi myös Luonto-Liittoon osoitteessa www.
kevatseuranta.fi, jolloin ne tallentuvat suoraan Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan.
Tänä vuonna Luonto-Liitto on valinnut teemalajeiksi siilin, lepakon, rantakäärmeen, tervapääskyn ja
mustikan. Näistä toivotaan mahdollisimman paljon havaintoja.
Jänniä havaintoja ja iloisia kevätretkiä lähiluonnossa!

Päivämäärä

Päivämäärä

Paikka

Leskenlehti kukkii

Laulujoutsen

Sinivuokko kukkii

Västäräkki

Valkovuokko kukkii

Kiuru

Kielo kukkii

Kottarainen

Koivu hiirenkorvalla

Käki

Paikka

Tuomi kukkii

Päivämäärä

Paikka

Teemalajit 2018

Kimalainen

Siili

Leppäkerttu

Lepakko

Sitruunaperhonen

Rantakäärme

Muurahaiset liikkeellä

Tervapääsky

Hyttynen

Mustikka kukkii
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Päivämäärä

Paikka
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JOY:n toimintakertomus vuodelta 2017
1. YLEISTÄ
Vuosi 2017 oli yhdistyksen 62. 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.
Jupperin Omakotiyhdistyksen julkaisema JOY–jäsenlehti vietti ilmestymisensä 40-vuotissyntymäpäiviä 19.4.2017
Laaksolahden kirjastossa. Kakkukahveilla kävi noin 100
jupperilaista henkilöä. Juhlan kunniaksi kirjastossa oli posterinäyttely JOY–lehdestä; sen historiasta, tekemisestä ja
tekijöistä. Vapaaehtoisvoimin tehtyä lehteä oli julkaistu syntymäpäiviin mennessä 160 numeroa. Juhlavuoden
kunniaksi kaikki ilmestyneet lehdet saatiin digitoitua ja ne
ovat luettavissa omakotiyhdistyksen kotisivuilla jupperi.fi/
lehti. JOY -lehti 2/2017 oli lehden syntymäpäivien juhlanumero.
Sattumalla ja omakotiyhdistyksen johtokunnan aktiivisuudella oli suuri merkitys sille, että nopeammat tietoliikenneyhteydet mahdollistavan valokuituverkon rakentaminen Jupperiin alkoi syksyllä 2017. Markku Törhönen (Telia)
esitteli Avoin Kuitu–hanketta omakotiyhdistyksen johtokunnalle huhtikuussa 2017. Tästä vakuuttuneena johtokunta järjesti Avoin Kuitu–hankkeesta kolme tiedotustilaisuutta; 10.5.2017 Laaksolahtitalossa sekä 30.5.2017 ja
11.7.2017 Tammenterhossa. Kaikkiin kolmeen tilaisuuteen
osallistui kymmeniä henkilöitä.
2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 472, kun
se vuoden 2016 lopussa oli 470.
3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT
Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 2017
oli seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti, varapuheenjohtaja Urpo Kotipalo (2017 - 2019), sihteeri Silve Sahlan (2015 - 2017), Kimi Forsberg (2016 – 2018), Lasse Gustafsson (2017 - 2019), Kai Haapamäki (2015 - 2017), Minna
Helkiö (2016 - 2018), Heikki Kulusjärvi (2016 – 2018), Eeva-Riitta Puomio (2017 – 2019) ja Kimmo Sierimo (2015 2017).
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimiTapani Vuopala ja toiminnantarkastajana Anja Tarvas. Yhdistyksen lehden päätoimittaja oli Juha-Pekka Ripatti ja kotisivujen päätoimittaja Urpo Kotipalo, sekä kiinteistövastaavana Kai Haapamäki.
JOY -lehden toimitussihteerinä toimi Minna Helkiö ja taittajana Seija Kotipalo.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Puheenjohtaja		
Juha-Pekka Ripatti
10
Varapuheenjohtaja
Urpo Kotipalo 		
7
JOY 2 / 2018

Sihteeri 		
Silve Sahlan		
9
Muut jäsenet
Kimi Forsberg		
4
		Lasse Gustafsson		10
		Kai Haapamäki		9
		Minna Helkiö		8
		Heikki Kulusjärvi		4
		Eeva-Riitta Puomio
8
		Kimmo Sierimo		8
Johtokunnan kokouksissa oli läsnä myös taloudenhoitaja
Tapani Vuopala 7 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. 2016 johtokunnan asettama)
Tapahtumatoimikunta
toimikunnan eri jäsenet
Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Minna Helkiö
Jumppa yhteyshenkilötq 		
Teija Kuusijärvi
Seniorikerho		
yhteyshenkilö Anja Tarvas
Sukututkimuskerho
yhteyshenkilö Anja Tarvas
Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen mukaan.
Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2016 viimeisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle
2017.
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 torstaina
27.4.2017 Tammenterhossa. Kokoukseen osallistui 9 varsinaista äänioikeutettua jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Ripatti ja sihteeriksi Silve Sahlan.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus
ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan jäsenille vuodelle 2016.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona
15.11.2017 Laaksolahtitalolla. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Hertell ja sihteeriksi Juha-Pekka Ripatti. Kokouksessa oli läsnä 20 varsinaista äänioikeutettua
jäsentä ja yksi perhejäsen. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018, vahvistettiin
sekä liittymis- ja jäsenmaksut että korvaukset johtokun-
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nan jäsenille, lehden toimitussihteerille ja lehden taittajalle
sekä tilintarkastajille. Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan
lisättiin virke ”Vuoden 2018 aikana tehdään selvityksiä koskien yhdistyksen omistamaa rakentamatonta Palomäen
kiinteistöä.”
Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet vuoden 2018 alussa alkavalle kolmivuotiselle toimintakaudelle. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Ripatti.
Johtokunnan jäsenistä Kai Haapamäki, Silve Sahlan ja Kimmo Sierimo olivat erovuoroisia. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten paikoille valittiin uudestaan Kai Haapamäki ja
Kimmo Sierimo. Silve Sahlan oli ilmoittanut, ettei ole enää
käytettävissä ja hänen tilalleen valittiin Klaus Hamström.
Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 2018
on siten seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti, Kimi
Forsberg (2016 – 2018), Lasse Gustafsson (2017 - 2019), Kai
Haapamäki (2018 - 2020), Klaus Hamström (2018 – 2020),
Minna Helkiö (2016 – 2018), Heikki Kulusjärvi (2016 - 2018),
Urpo Kotipalo (2017 - 2019), Eeva-Riitta Puomio (2017 –
2019) ja Kimmo Sierimo (2018 - 2020).
7. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ
Kuluneena vuotena 2017 Jupperin Omakotiyhdistys on toiminut seuraavissa yhteisöissä:
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL)
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton sääntömääräinen
syyskokous pidettiin Albergan kartanossa 30.11.2017. Tässä kokouksessa valittiin EKYL:in hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Urpo Kotipalo (Jupperin Omakotiyhdistys ry.) kaudelle 2018 -2019.
Laaksolahden kirjaston ystävät ry.
Jupperin Omakotiyhdistys on Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n kannatusjäsen.
Pro Espoonjoki ry
Pro Espoonjoki ry:n vuosikokouksessa 23.3.2017 Eeva-Riitta Puomio valittiin Pro Espoonjoki ry:n hallitukseen jäseneksi kaudeksi, joka on edustajiston vuosikokousten välinen aika.
Suomen Kotiseutuliitto ry.
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on Suomen Kotiseutuliitto
ry:n jäsenyhdistys.
Suomen Sukututkimusseura
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on Suomen Sukututkimusseuran jäsen.
8. ASUKASTAPAHTUMAT
Musikaalimatka muuttui teatteriretkeksi 4.3.2017
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n aikoma musikaalimatka
”Saturday night fever” Kotkaan vaihtuikin sairaustapauksen johdosta puoli tuntia ennen lähtöä teatterimatkaksi
”Vakavuusongelma” Kouvolaan. Matkalle osallistui 49 henkilöä. Astor Oy Matkapalvelu hoiti matkapalvelut moitteettomasti ja teatterimatka onnistui erinomaisesti. Kuvareportaasi löytyy JOY -lehdestä 2/2017 s. 21.
Talvitapahtuma Jupperin rantapuistossa 5.3.2017
Aurinkoinen talvisää houkutteli runsaasti yleisöä, noin 130
henkilöä, perinteiseen koko perheen talvitapahtumaan
Jupperin rantapuistossa. Koivulan talli oli jälleen mukana

järjestelyissä tuomalla tilaisuuteen Jamiralli -suomenhevosen ja Fanni -ponin lasten riemuksi. Tällä kertaa pystyttiin
järjestämään hiihtokilpailu neljässä eri ikäryhmässä. Omakotiyhdistys tarjosi vieraille ilmaiset grillimakkarat, pullakahvit ja mehut tarjoiluteltasta. Lämpimät kiitokset kaikille tapahtumaa järjestäneille, ja sitä tukeneille henkilöille ja
yrityksille. Kuvareportaasi talvitapahtumasta on julkaistu
JOY–lehdessä 2/2017 ss. 22 – 23.
JOY -lehden 40 v. syntymäpäiväjuhlat 19.4.2017
JOY –lehden syntymäpäiväjuhliin Laaksolahden kirjastossa oli kutsuttu kaikki jupperilaiset avoimella kutsulla. Kutsussa toivotettiin vieraat tervetulleiksi tutustumaan lehden
tekijöihin, lehden tekemiseen ja lehden historiaan. Kutsua
noudatti noin 100 jupperilaista. Juhlista on julkaistu kuvareportaasi JOY–lehdessä 3/2017 ss. 12 – 13.
Tammenterhon ja Jupperinrannan kunnostustalkoot
10.5.2017
Tammenterhon sisätiloissa tehtiin suursiivous ja piha-alue
siistittiin haravoimalla. Osa talkooväestä laittoi Jupperinrannan uimalaiturin kesäkuntoon. Talkoisiin osallistui noin
20 jupperilaisaktiivia. Talkoista löytyy kuvareportaasi JOY
-lehdestä 3/2017 ss. 10 – 11.
Kesäretki Rakvereen 18. - 20.8.2017
Jupperin Omakotiyhdistys järjesti tällä kertaa perinteisen
kesälomakauden päätösretken Rakvereen. Matkalle osallistui 37 henkilöä ja matkasta on kuvareportaasi JOY -lehdessä 4/2017 ss. 16 – 17.
Perinteiset sadonkorjuujuhlat eli Römppäjäiset
23.9.2017
Römppäjäset järjestettiin Hämeenkylän Bygårdissa teemalla ”Oktoberfest”. Juhliin osallistui 44 henkilöä ja juhlista
on kuvareportaasi JOY–lehdessä 4/2017 ss. 10 – 11.
Jupperin jouluvalot sytytettiin 3.12.2017
Tammenterhon pihassa olevan kuusen jouluvalot sytytettiin 1. adventtisunnuntaina. Omakotiyhdistys tarjosi tilaisuudessa kuumaa joulujuomaa ja piparkakkuja. Tilaisuus
keräsi paikalle noin 30 henkilöä.
9. HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA
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 19.00 - 20.30 yhdessä Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa.
Seniorikerho
Seniorikerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tarvaksen
johdolla kunkin kuukauden kolmantena torstaina kello
13.00 – 15.00.
Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tarvaksen johdolla parillisten viikkojen keskiviikkoina kello
18.00.
10. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Vuosi 2017 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehden
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JOY 40. vuosikerta. Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko Jupperin alueelle ja postitettiin yhteistyökumppaneille. Painosmäärä oli
1.000 kappaletta per numero. Lehden painatus siirtyi vuoden 2017 alussa Forssa Printille. Lehden päätoimittaja oli
Juha-Pekka Ripatti, toimitussihteeri Minna Helkiö ja taittaja Seija Kotipalo.
Internet-sivut
Omakotiyhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa www.jupperi.fi. Sivuston sisällöstä ja ylläpidosta vastasi päätoimittajana Urpo Kotipalo. Yhdistyksellä on myös Facebook –sivut, joita ylläpitävät Urpo Kotipalo ja Saila Salonen.
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 ympäristön ja Jupperinrannan siisteyden ylläpitämiseen. Tänäkin kesänä omakotiyhdistys vuokrasi Bajama-WC:n
uimarannalle. Uimalaituri laitettiin uimakuntoon 16. toukokuuta ja uimakausi päättyi laiturin talvisäilöön laittoon
18. marraskuuta 2017.
12. KANNANOTOT JA YHTEYDET
Jupperin Omakotiyhdistys ry. teki 15.6.2016 kuntalaisaloitteen Espoon kaupungille tielevennyksen rakentamisesta Rastaalantielle Kuusinevantien risteyksen kohdalle. Espoon kaupungin vastauksessa 14.3.2017 todetaan, että
Rastaalantien levennys on otettu suunnitteluohjelmaan ja
näillä näkymin levennys rakennetaan viimeistään vuoden
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2018 aikana, ellei suunnitteluvaiheessa ilmene mitään yllättävää.
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 19.4.2017 Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän kahvitilaisuuteen
Gumbölen kartanossa, jonne oli kutsuttu Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) ja Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) jäsenyhdistysten puheenjohtajat.
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 20.5.2017 Linnaisten Omakotiyhdistyksen 60 v. syntymäpäiväjuhlille.
Juhlista on artikkeli JOY–lehdessä 3/2017 ss. 8-9.
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 8.6.2017 Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) järjestämään
jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamiseen Hvitträskin museossa.
13. TALOUS
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 30.254,93
euroa (34.189,26). Varsinaisen toiminnan tuotot 3.021,70
euroa (6.014,00) muodostuvat yhdistyksen jäsenille järjestettyjen asukastapahtumien yhteydessä perityistä osallistumismaksuista. Tuottojen lasku edellisvuodesta johtuu aikuisjumpassa kävijöiden määrän vähäisestä laskusta sekä
toteutettujen teatteri- yms. retkien määrän supistumisesta
edellisvuoteen verrattuna.
Yhdistys ei saa toimintaansa varten avustuksia. Tilivuoden
2017 aikana yhdistys antoi 100 euron lahjoituksen Linnaisten Omakotiyhdistys ry:lle. Yhdistys rahoittaa toimintansa
sijoitustoiminnan tuotoilla. Sijoitustoiminnan varat muodostuvat Jupperissa olevasta rakentamattomasta kiinteistöstä, pörssiosakkeista sekä rahastosijoituksista. Saadut
osinkotuotot ja luovutusvoitot olivat yhteensä 32,949,08
euroa (24.558.72). Yhdistys ei harjoita aktiivista arvopaperikauppaa. Tilinpäätöksessä on selostettu arvopapereiden
käyvän arvon ja taseeseen merkityn hankintamenon ero tilinpäätöspäivänä.

Liikuntaa Jupperin koululla

Seniorikerho

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla.
Sopii kaikille liikkujille!
Tiedustelut: Teija Kuusijärvi,
teija.kuusijarvi@gmail.com, 040 7735880.

Seniorikerho kokoontuu Tammenterholla
(Tammipääntie 33)
To 17.5. klo 13
Tervetuloa kahvittelemaan ja rupattelemaan paikallisista asioista!
Tiedustelut Anja Tarvas, 050 5641173,
anja.tarvas@saunalahti.fi

Lentopalloa tiistaisin klo 18-19.30 Jupperin koululla Veinin omakotiyhdistyksen kanssa.
Tiedustelut: Esko Uotila,
euotila@gmail.com, 050 5587861.

Käsityökerho Jupperissa
Käsityökerho kokoontuu Jupperissa Peltotie 2:ssa torstaisin klo 18-20.
Tiedustelut seija@kotipalo.fi tai 040 5045934.

Laaksolahden perhekahvila
MLL Laaksolahden perhekahvila kokoontuu
torstaisin klo 9.30-11.30
Laaksolahden monitoimitalolla.
Osoite Lähdepurontie 2.
Tervetuloa äidit, isät, hoitajat ja lapset!
www.laaksolahti.mll.fi/

Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontuu
Tammenterholla (Tammipääntie 33)
Ke 2.5. klo 18
Ke 16.5. klo 18
Tervetuloa!
Tiedustelut Anja Tarvas, 050 5641173,
anja.tarvas@saunalahti.fi

ESPOOSSA 10.4.2018
JOHTOKUNTA

Simaa ja Sirkushuveja

Kevätkokouksen 26.4.2018 esityslista
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1. Kokouksen avaaminen;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt;
3. todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima edellisen toimivuoden toimintakertomus;
6. esitetään edellisen toimintavuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto;
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja
8. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5. pykälässä tarkoittamat asiat.
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa koko kylä!
Keskiviikkona 25.4.2018 klo 18 – 19:30
Jupperin K
Isojen Koulun Pihalla
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Lapsella vaatehävikkiä 2017-2018? Oiva tilaisuus 27
löytää omasi koulun löytötavaroista.
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Jupperin koulun vanhempainyhdistys, Jukova Ry

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina
26. huhtikuuta 2018 kello 19.00 Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16.
Klo 18.30 kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
Klo 19.00 kevätkokous
Esityslista on tämän lehden sivulla 26.
Tervetuloa!
Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry.

www.jupperi.fi
Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.

