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JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja

Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen

Jupperin Omakotiyhdistyksellä on neljä erilaista jäsenyysvaihtoeh-
toa; 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 yh-
distyksen 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. Yksityis-
henkilön kannatusjäsenmaksu on 80 euroa vuodelta ja yhteisön 200 
euroa vuodelta.  
Tilillepanomaksun tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi, mitä jäse-
nyyttä hakee, nimi, osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelin-
numero ja sähköpostiosoite. Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen 
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuon-
na ole.

Meihin pyritään vaikuttamaan kaikilla tavoin

Päätoimittajana seuraan aktiivisesti keskustelua tiedon-
välityksen luotettavuudesta (vaihtoehtoiset totuu-

det, valeuutiset), hybridivaikuttamisesta (esim. Cambridge 
Analytica) ja miksi on niin paljon helpompaa uskoa puoli-
totuuksia kuin totuuksia (esim. rokotevastaisuus). Jos olet 
joskus ihmetellyt, miksi kaupan kassalla on makeisia myyn-
nissä, niin ei se ole sattumaa.

Nykyisessä tilanteessa korostuu medianlukutaito – 
kyky lukea ja ymmärtää mediaa, arvioida sen mahdollisia 
kytköksiä ja luotettavuutta. Käytän esimerkkinä uutisoin-
tia elokuussa tehdystä ylinopeuksien tehovalvonnasta. Ja 
ilmoitan suoraan pyrkiväni vaikuttamaan sinuun.

Poliisi toteutti 24 tunnin tehostetun ylinopeusval-
vonnan 22. - 23.8.2018. Ilta-Sanomat otsikoi tuloksista seu-
raavasti ”Poliisin tehovalvonnan tulos: Kaahailijoita enem-
män kuin aiemmin”. Helsingin Sanomien vastaava otsikko 
oli ”Poliisin tehovalvonnassa jäi vuorokauden aikana kiin-
ni 5 500 ylinopeutta ajanutta”. Ilta-Sanomat uutisoi lyhyes-
ti valvontakaluston määrästä ja missä ylinopeuksia mitat-
tiin eniten. Hesarin uutisoinnissa oli vähän enemmän lihaa 
luiden päällä. Koska lehtien otsikointi samasta aiheesta oli 
hyvinkin eri mielikuvia antavia, niin selvitin varsinaisen tie-
tolähteen ja sen sisällön, joista molemmat uutiset olivat 
tehty.

Poliisihallitus julkaisi 23.8.2018 tiedotteen tehoval-
vonnan tuloksista. Tiedotteessa todettiin, että ylinopeusta-
paukset nousivat edeltävän vuoden hieman yli 4.000 noin 
5.500 tapaukseen. Käytössä olivat kaikki 120 automaatti-
valvontakameraa sekä 22 siirrettävää valvonta-autoa. Polii-
si käytti myös enemmän työaikaa ja valvontatunteja kuin 
edellisinä vuosina. Tiedotteesta ja sen oheismateriaalista 

kävi ilmi, että elokuussa 2017 käytössä oli 109 automaat-
tikameraa ja 21 siirrettävää valvonta-autoa. Vuorokauden 
aikana tehtiin nyt 316 valvontatuntia enemmän kuin elo-
kuussa 2017. Paljonkohan mahtaa olla valtion tulo- ja me-
noarvioon budjetoidusta sakkotulokertymästä vielä kerää-
mättä?

Oli mielenkiintoista tutustua tiedotteen taulukoihin. 
Tehovalvonnan aikana ylinopeuksiin syyllistyi 5.477 henki-
löä. Ylinopeutta ajaneiden henkilöiden määrät ja ajettu yli-
nopeus jakautuivat seuraavasti; 3.051 henkilöä/3 - 6 km/h, 
1.980 henkilöä/7 – 15 km/h, 261 henkilöä/16 – 20 km/h, 122 
henkilöä/21 – 30 km/h, 31 henkilöä/31 – 40 km/h ja 32 hen-
kilöä/yli 41 km/h. Nykyisen rangaistuskäytännön mukai-
sesti sakotusraja on 7 km/h. Toisin sanoen 55,7 prosenttia 
ylinopeutta ajaneista henkilöistä saivat kirjallisen huomau-
tuksen. Rikesakoilla selviää, jos ylinopeutta on enintään 20 
km/h. Näitä kuljettajia oli 40,9 prosenttia. 185:ä kuljettajaa 
(3,4 %) rankaistiin päiväsakoilla.

Poliisihallituksen tiedotteen mukaan valvonta koh-
distettiin erityisesti alueille, missä on sattunut onnetto-
muuksia ja käytetään runsaasti ylinopeuksia. Tiedotteen 
mukana oli taulukko 20:sta eniten välähtäneestä kamera-
tolpasta. Kaksi eniten välähtänyttä kameratolppaa sijait-
sivat Kehä I:llä, yhteensä 1.044 kertaa. Todettakoon, että 
vuonna 2017 keskimääräinen liikennemäärä Kehä I:llä Hä-
meenlinnanväylän kohdalla oli 98.171 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Top 20 listalle pääsi vielä 29 välähdyskerralla. 
Loput 100 automaattikameraa välähtivät siis 0 - 28 kertaa 
tehovalvonnan aikana.

Millaisen uutisen sinä olisit kirjoittanut Poliisihallituk-
sen tiedotteen pohjalta?
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Tellervo Leinonen in memoriam

Jupperin Omakotiyhdistyksen sukututkimus-
kerhon pitkäaikainen jäsen Tellervo Leinonen (s. 
27.6.1942) menehtyi 18.6.2018 nopeasti eden-
neeseen sairauteen.

Tellervo Leinonen (o.s. Takala) syntyi Seinäjoen maalais-
kunnassa Pohjanmaalla. Hän muutti 20-vuotiaana Hel-

sinkiin opiskelemaan lastenhoitajaksi Lastenlinnassa ja 
valmistuttuaan hän työskenteli lastenhoitajana Lastenkli-
nikalla. Lapsilla oli erittäin suuri asema Tellervon elämässä, 
eikä se koskenut vain omia lapsia vaan myös sukulaisten ja 
naapureitten, kaikkien lapsia. Muistotilaisuudessa kerrot-
tiin, kuinka Tellervo vieroitti omia ja sukulaisten lapsia lii-
allisesta karkinsyönnistä. Vieroituksen kohteeksi joutunut 
henkilö sai syödä niin paljon karkkia kuin halusi, mutta ei 
mitään muuta, vain karkkia. Kuurin päätyttyä himo karkkiin 
oli kummasti vähentynyt. 

Tellervo perusti perheen Pertti Leinosen kanssa ja he 
asettuivat asumaan Jupperiin saaden kaksi poikaa, Petterin 
ja Ilkan. Naapurissa asunut Pertin sukulaismies Seppo Räi-
sänen yllytti 1980-luvun lopussa Tellervoa liittymään oma-
kotiyhdistyksen sukututkimuskerhoon. Näin alkoi Teller-
von varsinainen sukututkijaura Pirjo Mattilan opastuksella. 
Tellervon sukututkijaurasta on julkaistu artikkeli JOY-leh-
dessä 1/2018.

Tellervon vakava sairastuminen paljastui vuonna 
2017 ja keväällä 2018 saatiin viesti, ettei sairauden voitta-
miseksi ole mitään tehtävissä. Tellervo vietti viimeiset elin-
päivänsä palliatiivisessa hoidossa Villa Glimsissä. Tellervo 
Leinosen siunaustilaisuus pidettiin 14.7.2018 Espoon siu-
nauskappelissa lähimmäisten, sukulaisten ja ystävien läs-
nä ollessa.

TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja

KUVA: KARI NISSINEN

Jupperin Omakotiyhdistys ry. myönsi 31.5.2018 30 euron 
stipendit seuraaville matemaattis-luonnontieteellisis-

sä aineissa menestyneille Jupperin koulun oppilaille: Jere 

Sirén 6 a, Eero Tanner 6 b ja Severi Säisä 6 c. Stipendit luo-
vutettiin koulun kevätjuhlassa.

TOIMITUS ONNITTELEE! 

Stipendit Jupperin koulun 6. luokkalaisille

Mistä päin Jupperia? 
Tämän talon ensimmäiset 
asukkaat olivat Arvo ja Matilda 
sekä lapset Esko ja Erkki Jokela. 
Samaan aikaan talon yläkerrassa 
asuivat kuvan lähettäjän Jorman 
vanhemmat Kalervo ja Erna 
Jokela sekä sisko Ritva ja veli Reijo 
vuoteen 1953 asti. Taulun maalan-
nut Tuula Kupiainen-Heikkilä asui 
saman kadun toisessa päässä.
Vastaus löytyy lehden sivulta 15.

MLL toimitti hiekkaleluja 
Rantapuistoon 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laaksolahden 

paikallisyhdistys toteutti viime keväänä Tule hyvä 
kakku–kevätkampanjan, jonka aikana yhdistykselle 
sai vinkata, jos oman alueen leikkipuistoon tarvittai-
siin lelutäydennystä. Esitimme toiveen, että Jupperin 
Rantapuiston lelulaatikko kaipaisi lisää hiekkaleluja. 
Kesäkuussa MLL toimitti laatikkoon lapioita, ämpärei-
tä, muotteja ja autoja. Tuodut lelut on varustettu MLL-
merkinnällä ja ne on tarkoitettu kaikkien puiston käyt-
täjien iloksi.

Kiitos MLL Laaksolahdelle värikkäistä leluista!
 

TEKSTI: SAILA SALONEN
KUVA: MLL LAAKSOLAHTI

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

Koirankakka kadulla harmittaa
Lehden toimitukseen otti yhteyttä koiranomistaja, joka pe-

räänkuulutti koiranomistajien vastuuta korjata koiriensa jä-
tökset pois. Erityisesti Laaksolahtitalon ympärillä, ja muuallakin, 
on jatkuvasti isojen koirien jätöksiä, vaikka se on eskarilaisten 
sekä eka- ja tokaluokkalaisten toimintaympäristöä.

Ei liene suuri vaiva ottaa mukaansa pieni pussi (leipä-, he-
delmä- tai biohajoava pussi), johon voi kerätä koiransa jätökset 
talteen.

Tutustu MLL:n paikallisyhdistyksen toimintaan: 
www.laaksolahti.mll.fi 
tai Facebookissa: MLL Laaksolahti.
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Jupperin koulun tilalle uudisrakennus

A-Insinöörit Suunnittelu Oy teki alkuvuodesta 2018 Jup-
perin koulussa kosteus-, rakenne- ja sisäilmateknisen 

kuntotutkimuksen, jonka tulokset julkaistiin tutkimusra-
porttina 30.4.2018. Tutkimusraportti julkaistiin Espoon 
kaupungin kotisivuilla 8.5.2018. Tutkimusraportista teh-
dyssä tiedotteessa kutsuttiin koululaisten vanhempia kuu-
lemaan ja keskustelemaan tutkimustuloksista 15.5.2018 
Jupperin koulun liikuntasalissa. Jupperin koulussa on 460 
oppilasta ja heidän vanhemmistaan vanhempainiltaan 
osallistui noin 50 henkilöä.

Jupperin koulun rakennuskompleksia on rakennettu 
1960-, 1970- ja 1980-luvuilla sen aikaisilla rakennusmäärä-
yksillä. Tutkimukset kohdistuivat ensisijaisesti tiloihin, jois-
sa sisäilman laatu oli koettu huonoksi. Tutkimuksen tulok-
sista selvisi, että kullakin vuosikymmenellä rakennetuissa 
osissa oli omanlaisiansa ongelmia: rakennevaurioita, ko-
honneita kosteusarvoja, mikrobeja, kylmäsiltoja ja yhdessä 
tilassa kalkkipölyä, joka ei ole peräisin taululiiduista. Mie-
lestäni huolestuttavinta oli alkuperäisistä 60- ja 70-luvun 
valurautaviemäreistä löytyneet halkeamat ja pistesyöpy-
mät, joiden kautta viemärikaasut leviävät vapaasti raken-
nukseen. Muita isoja huolenaiheita olivat rakennuksien 
lämmityksen ja ilmanvaihdon toimivuus. 

Kuntotutkimusraportissa esitetään laajojen lisäselvi-
tysten tekemistä ja rakenneinsinööri Heikki Kääriäinen (Es-
poon tilakeskus) kertoi neuvottelujen lisätutkimuksesta 
olevan käynnissä. On aivan selvää, että kohta alkavan kesä-
loman aikana ei nyt havaittuja isoja ongelmia pystytä kor-
jaamaan. Pelkän viemäristön korjaaminen edellyttäisi kou-
lun olevan tyhjillään pitkän aikaa.  

Uuden koulun rakentaminen ja väistötilat

Vanhempainillassa kyseenalaistettiin voimakkaas-
ti nyt havaittujen ongelmien korjaamisen järkevyys, jol-
la koulutoimintaa voitaisiin jatkaa varsinaiseen peruskor-
jaukseen asti. Pelkona on se, että korjaustoimet eivät ole 
riittävät sisäilmaongelmien poistamiseksi. Alun perin kou-
lun peruskorjaus oli suunniteltu tehtäväksi vuosina 2027 - 
2029. Nyt julkistettu kuntoraportti tullee todennäköisesti 
aikaistamaan peruskorjauksen aikataulua, mutta varsinai-
nen ajankohta jäi keskustelussa avoimeksi.

Kehittämispäällikkö Juha Nurmi (Espoon Suomen-
kielinen opetustoimi) kertoi, että keskimäärin peruskorjaus 
kestää noin 1,5 vuotta. Sen lisäksi peruskorjauksen suun-
nittelu ja kilpailutus vie oman aikansa. Hän totesi, ettei kau-
pungilla ole tänä vuonna yhtään vapaata tilaa, joka voisi 
toimia koulujen väistötilana. Väistötilana toimivan parak-
kikoulun toimitusaika on 12 kuukautta tilaamisesta. Aja-
tus siitä, että parakkikoulu sijoitettaisiin Jupperin koulun 
urheilukentälle, edellyttäisi sekä vesi-ja viemäriverkoston, 
sähköjen ja tietoliikenneyhteyksien rakentamisen kentällä. 
Nurmi kertoi kaupungin maksaneen kalleimmista siirtoti-
loista 60 €/m2, kun normaalin koulutustilan neliöhinta on 
20 €/m2.

Keskustelussa tuotiin esille se, ettei uuden koulun 
tarvitse olla arkkitehtoninen monumentti, jota varten tulisi 
järjestää suunnittelukilpailu. Miksei hyödynnettäisi jo ole-
massa olevan, terveeksi ja toimivaksi havaitun koulun ra-
kennuspiirustuksia? 

Rehtori Holopaisen näkemys tilanteesta

Tiedotustilaisuuden loppupuolella Jupperin kou-
lun rehtori Jouni Holopainen käytti pitkän puheenvuoron, 
jonka alussa hän totesi olevansa vastuussa koulun ope-
tuksesta, eikä itse koulurakennuksesta. Viime syksyyn asti 
hän oli luullut työskentelevänsä terveessä koulurakennuk-
sessa suurimpana huolenaan oppilaiden ylisuuresta mää-
rästä, 460 oppilasta, johtuva tilojen ahtaus. Syksyllä 2017 
tehty henkilöstön ja oppilaiden terveyskartoitus muutti ti-
lanteen. 

Rehtori kertoi omista näkemyksistään koskien eri rat-
kaisuvaihtoehdot. Ensimmäinen ja heti toteutettavissa ole-
va parannus olisi saada lisää sairaalan leikkaussalitason il-
manpuhdistimia ainakin niihin tiloihin, joissa on todettu 
henkilöiden altistumista ja ilman epäpuhtauksia. Ilman-
puhdistimia tulisi saada mielellään myös kaikkiin muihin ti-
loihin. 

Kun koulun kohtaloa mietitään, tulee punnita vas-
takkain vaihtoehtoja peruskorjaus tai uuden koulun ra-
kentaminen. Mikäli Jupperin koulu päätettäisiin purkaa 
ja rakentaa uudelleen nykyiselle paikalleen, niin hän esit-
ti väistötilojen rakennuspaikaksi Kuusinevantien vartta Vei-
ninkadun risteyksen kohdalla. Nämä tilat voisivat toimia 
jälkeenpäin myös muiden ongelmakoulujen väistötiloina. 
Kyseiselle paikalle on myös suunniteltu päiväkodin raken-
tamista.

Rehtori toi esille myös uuden koulun rakentamisen 
niin kutsuttuun Kaipion metsään. Asemakaavassa on mer-
kitty Kaivosmiehentien päähän Kaipion metsään puisto-
alueen ja lähivirkistysalueen keskelle kiinteistö, joka on 
tarkoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort-

telialueeksi (kaavamerkintä YOS). Tilaisuudessa paikalla ol-
leet kaupungin virkamiehet eivät ainakaan tässä vaiheessa 
suhtautuneet myönteisesti esitykseen. Perusteluina olivat 
nykyisin koulun keskeinen sijainti Jupperissa, läheltä Ras-
taalaa tulevilla lapsilla olisi liian pitkä koulumatka Kaipi-
on metsään ja tulevaisuudessa oppilasmäärät tulevat las-
kemaan Jupperissa. Heidän mukaansa Jupperissa oli tällä 
hetkellä vain 28 alle 1-vuotiasta lasta.

Vanhan koulun tilalle tulee uudisrakennus

Espoon kaupunki tiedotti 12.6.2018 Jupperin koulun 
tilanteesta. Kevään 2018 aikana oli Jupperin kouluraken-
nuksesta teetetty jatkotutkimuksia A-Insinöörit Suunnit-
telu Oy:llä. Lisätutkimusten perusteella kaupungin Tila-
palvelut esittää, että Jupperin koulua ei peruskorjata vaan 
koulun tilalle rakennetaan korvaava, pysyvä uudisraken-
nus. Siirtokelpoisten koulutilojen valmistuessa Jupperin 
koulun tilat poistetaan käytöstä lukuun ottamatta liikunta-
salisiipeä.

Tilapalvelut on yhdessä Espoon kaupungin sivistys-
toimen kanssa sopinut, että koulussa tehdään kesän ai-
kana korjauksia, jotta koulurakennuksessa voidaan työs-
kennellä turvallisesti syyslukukauden ajan. Vuoden 2019 
alussa koulun vuosiluokkien 3. - 6. opetus siirtyy siirtokel-
poiseen koulurakennukseen, joka valmistuu vuoden 2018 
loppuun mennessä. Rehtori Jouni Holopainen kertoi puhe-
limitse 24.8.2018, että koulun väistötilat rakennetaan ny-
kyisen koulun tontin eteläreunalle kirjaston parkkipaikan 
jatkeeksi. Vuosiluokkien 1. - 2. opetus tapahtuu jatkossakin 
nykyiseen tapaan Ylänkötien tiloissa. 

JUHA-PEKKA RIPATTI



8 9 JOY 3 / 2018 JOY 3 / 2018 

AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDIST YKSESTÄAJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDIST YKSESTÄ

Kolme nuorta poikaa sytyttivät Juhannusaattona noin klo 
21.30 uimarannan Bajamajan tuleen. Tekijät pakenivat 

Laaksolahden suuntaan, kun rantaan saapui henkilöitä ui-
maan.

Nämä uimaan tulleet henkilöt kantoivat rannasta löy-
tyneellä muovipussilla järvivettä Bajamajaan saaden tulen 
sammumaan. Tuli oli kuitenkin jo ehtinyt polttaa Bajamajan 
sisustan. Palokunta, jonka oli hälyttänyt joku muu kuin ran-
nalle tulleet uimarit, saapui paikalle noin 10 minuuttia ensi-
sammutuksen jälkeen. 

Bajamajan sytyttäneet henkilöt on saatu kiinni palo-
paikalta löytyneen materiaalin perusteella.

Onni onnettomuudessa oli se, että tulipalo saatiin 
sammutettua jo alkuvaiheessa. Tuhopoltossa oli olemassa 
kaikki suurpalon elementit, mikäli palo olisi levinnyt rantaa 
pitkin rantasaunoihin tai tien yli omakotitaloihin. Tiukennet-
tu avotulentekokielto Uudellamaalla kumottiin Juhannusta 
edeltävänä keskiviikkona, mutta esimerkiksi Espoossa, Kirk-
konummella ja Kauniaisissa oli Juhannusaattona  pelastus-
laitoksen mukaan edelleen hyvin kuivaa.

JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja 

Jupperinrannan Bajamajan tuhopoltto

Tänä vuonna valokuidun vetäjät olivat siistineet teiden 
pientareet, joten vähälukuinen, mutta sitäkin tehok-

kaampi talkooväki keskitti voimansa Jupperinrantaan ja 
Tammenterholle.

Bajamaja oli ennakkotiedoista poiketen toimitettu 
paikalle jo päivällä, jolloin yhdistyksen puheenjohtaja oli 
yksinään saapuvilla. Voimia kysyvä aherrus tuotti tulosta 
ja Bajamaja oli paikoillaan talkooporukan tullessa rantaan 
klo 17. Ahkerille harava- ja lapiomiehille jäi kutenkin pal-
jon työtä talven tuomien risujen ja kuivuneiden lehtien ke-
räämisessä.

Tammenterhon piha-alue siistittiin ja mökki siivottiin 
lattiasta kattoon. Myös mökin takana olevasta metsästä ja 
luontopolulta kerättiin roskat pois.

Lopuksi talkoolaiset kerääntyivät Tammenterhon pi-
halle nauttimaan grillimakkaroista, karjalanpiirakoista ja 
kylmistä juomista, joita tapahtumatoimikunta oli paikalle 
loihtinut.

Tuhannet kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille!

TEKSTI: SAILA SALONEN
KUVA: MARTTI VIRTANEN

Kevättalkoot 
17.5.2018

Omakotiyhdistyksen jäsenten henkilötietojen käsittely

Toukokuussa tuli voimaan EU:n tietosuoja-asetus, Ge-
neral Data Protection Regulation GDPR, jota sovelle-

taan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn kaikissa EU:n 
jäsenmaissa. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea sitä tie-
toa, joka on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa tiettyä 
henkilöä koskevaksi. Asetuksen tavoitteena on parantaa 
henkilötietojen suojaa, vastata uusiin digitalisatioon liitty-
viin tietosuojakysymyksiin ja yhtenäistää tietosuojasäänte-
lyä kaikissa EU-maissa. Pääperiaatteet henkilötietojen suo-
jasta säilyvät kuitenkin entisellään.

Yhdistyslaki määrää yhdistyksiä ylläpitämään jä-
senrekisteriä ja laki määrää myös kerättäviksi vähimmäis-
tiedoiksi kunkin jäsenen täydellisen nimen ja kotipaikan. 
Henkilöstä voidaan kerätä myös muita tietoja, joita tarvi-
taan esimerkiksi henkilökohtaiseen yhteydenottoon, jä-
senlehtien postitukseen, jäsenmaksujen maksamisen seu-
rantaan jne.

Jupperin Omakotiyhdistys r.y. kerää jäsenistään vain 
sen minimimäärän tietoja, joita tarvitaan yhdistyksen toi-
minnassa, esimerkiksi yhdistyksen vuosikokouksiin osallis-
tuvien henkilöiden äänioikeuksien tarkastamiseksi. Kerät-
tävät tiedot käyvät ilmi tietosuojaselosteesta.

Rekisteritietojen tulee olla paikkansapitäviä. Oma-
kotiyhdistyksen jäsenrekisterin tiedot ovat pääsääntöises-
ti peräisin henkilöiden täyttämistä yhdistyksen jäsenyyttä 
koskevista hakuilmoituksista. Yleisen käytännön mukaises-
ti jäsenten tulisi ilmoittaa muutokset tiedoissaan, jotta re-
kisteri saadaan pidettyä ajan tasalla. 

Yhdistyksen jäsenrekisteristä on tehty tietosuoja-
asetuksen mukainen tietosuojaseloste, joka julkaistaan 
tässä lehdessä.

URPO KOTIPALO
EEVA-RIITTA PUOMIO
JUHA-PEKKA RIPATTI

Rekisterin nimi
Jupperin Omakotiyhdistys r.y:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä
Jupperin Omakotiyhdistys r.y.

Yhdistyksen nimittämä tietosuojavastaava/rekisterin yhteyshenkilö
Rekisterin yhteyshenkilö on yhdistyksen puheenjohtaja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Jäsenrekisteri on yhdistyslain 11 §:n edellyttämä luettelo yhdistyksen 
jäsenistä.

Mitä henkilötietoja kerätään?
Rekisteriin kerätään/tullaan keräämään seuraavat henkilötiedot yhdistyk-
sen jäsenistä: 
nimi
postiosoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
tieto jäsenyyden tyypistä (varsinainen jäsen, perhejäsen, henkilöjäsen, 
kannatusjäsen)
tieto jäsenmaksun maksamisesta
päivämäärä, milloin hyväksytty jäseneksi.

Henkilötietojen tietolähteet
Henkilötiedot kerätään yhdistyksen jäseniltä jäsenyyden hakuilmoituksista 
sekä jäsentietojen päivityksien yhteydessä. Nimen ja kotipaikkatiedon an-
taminen perustuu yhdistyslakiin. Muita yhteystietoja, joiden antaminen on 
kuitenkin vapaaehtoista, tarvitaan yhteydenpito- ja tiedottamistarpeisiin.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Omakotiyhdistys ei luovuta jäsenrekisteriin merkittyjä tietoja kenellekään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen.

Miten henkilötietoja säilytetään?
Henkilötiedot on tallennettu digitaalisessa muodossa yhdistyksen puheen-
johtajan tietokoneelle, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
Jäsenluettelosta tulostetaan paperikopioita tarvittaessa, jotka tuhotaan 
käyttötarpeen toteuduttua.

Rekisteröidyn yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet 
Rekisteröity voi tarkistaa yhdistyksen keräämät rekisteröityä koskevat tie-
tonsa ottamalla yhteyttä jäsenrekisteristä vastaavaan puheenjohtajaan.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädän-
nön mukaisesti, milloin tahansa:
saada tieto henkilötietojensa käsittelystä,
tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot,
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täyden-
tämistä,
vaatia henkilötietojensa poistamista, kun laillinen peruste niiden tallenta-
miselle on poistunut, 
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä 
osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen,
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilantee-
seensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperustee-
na on rekisterinpitäjän oikeutettu etu,
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja koska tahansa vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity 
voi antaa kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja 
kieltoja.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva 
pyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjal-
lisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön 
käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa kieltäytyä pyynnön toteutta-
misesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.   

Tietosuojaseloste Jupperin Omakotiyhdistys r.y:n jäsenrekisteristä
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YMPÄRISTÖYMPÄRISTÖ

Pitkäjärven kunnostukset jatkuvat
Takana on ennätyskuuma kesä. Helle ja lämmin 
järvivesi houkuttelivat uimaan. Lämpimistä 
vesistä pitivät myös sinilevät, jotka menneenä 
kesänä valtasivat Pitkäjärven rantavesiä. Osa 
sinilevistä on myrkyllisiä, ja siksi levien runsas 
esiintyminen rajoitti uimista. Paitsi alueen asuk-
kaat myös Espoon kaupunginvaltuutetut ovat 
kantaneet huolta Pitkäjärven kunnosta. Asiasta 
on tehty valtuustoaloite, kaupunki on osoittanut 
uusia voimavaroja vesiensuojeluun ja Pitkäjär-
ven kunnostukseen on saatu myös valtion rahaa.

Pitkäjärven ongelmana on rehevöityminen ja siihen liit-
tyvät happikadot ja leväkukinnat. Järvi on tyypiltään 

runsasravinteinen, ja sen tila on luokiteltu viisiportaisen as-
teikon mukaan välttäväksi eli toisiksi huonoimpaan laatu-
luokkaan. Järven tilaan vaikuttavat järveä ympäröiviltä alu-
eilta tuleva kuormitus, erityisesti maatalouden kuormitus, 
hulevedet ja haja-asutusaleen jätevedet sekä järven poh-
jasta vapautuvat ravinteet.

Kunnostustoimenpiteitä Pitkäjärven tilan parantami-
seksi on toteutettu jo 1970-luvulta lähtien. Vaikka järven 
tila ei ole parantunut, kunnostustoimilla on onnistuttu pi-
tämään Pitkäjärven tila melko vakaana.

Jos happi loppuu järven pohjasta, pohjasta alkaa va-
pautua sinne sitoutuneita ravinteita. Ravinteet lisäävät levi-
en kasvua. Happitilanteen parantamiseksi ja sisäisen kuor-
mituksen vähentämiseksi Pitkäjärveä on hapetettu talvisin 
jo vuosina 1975-1987. Talvihapetusta on jatkettu vuodesta 
1997 alkaen. Vuodesta1999 alkaen Pitkäjärveä on hapetet-
tu tehostetusti myös kesäisin. Hapetuksen ansiosta happi-
tilanne on pysynyt hapetusta edeltävää aikaa parempana.

Hapetuksen lisäksi Pitkäjärvellä on tehty hoitoka-
lastusta useina vuosina 1970-luvulta alkaen. Hoitokalas-
tuksen tavoitteena on vaikuttaa järven ravintoketjuihin 
ja vähentää eläinplanktonia saalistavien kalojen määrää. 
Eläinplankton käyttää ravinnokseen kasviplanktonia ja vai-
kuttaa näin levien määrään.  Pitkäjärven suurten vesikirp-
pujen yksilömäärä on lisääntynyt ja kalaston rakenteen 
muuttumisesta toivottuun suuntaan on merkkejä. Lahno-
jen ja pasureiden määrä on lisääntynyt. Eläinplanktonia ra-
vinnokseen käyttävien pienten ahventen ja särkien määrä 
on kuitenkin edelleen suuri, ja kasviplanktonbiomassa on-
kin noussut 2000-luvun alusta alkaen.

Ulkoista kuormitusta vähennettävä

Nykyiset kunnostustoimet eivät ole olleet riittäviä. 
Vuoden 2018 aikana Espoon ympäristökeskuksessa laa-
ditaan Pitkäjärvelle ja siihen laskevalle Lippajärvelle uusi 
kunnostussuunnitelma vuosille 2018−2027. Suunnitelmas-
sa tullaan kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota ul-
koisen kuormituksen vähentämiseen.  Ennen kunnostus-
suunnitelmaa selvitetään alueen hajakuormitusta. Tiedot 
järven ulkoisesta kuormituksesta ovat oleellisia, jotta osa-
taan kohdistaa kunnostustoimet niitä eniten tarvitseville 
alueille.

Järven tilan kannalta tärkeintä on peltoviljelyn ra-
vinnekuormituksen vähentäminen mm. talviaikaista kas-
vipeitteisyyttä lisäämällä sekä suojavyöhykkeitä ja kos-
teikkoja hyödyntämällä. Laskeutusaltaiden, lietekuoppien, 
kosteikkojen, tulvatasanteiden sekä suojavyöhykkeiden 
käyttöä tulisi lisätä, jotta pelloilta järveen kulkeutuvaa ra-
vinnemäärää saataisiin vähennettyä.

Asutuksen osalta keskeisiä toimenpiteitä ovat vie-
märiverkoston toiminta-alueen laajentaminen sekä viemä-
riverkoston saneeraaminen. Espoon vesihuollon vuosien 
2017−2026 kehittämissuunnitelman mukaan Vanhakarta-
non alueella asuu vielä toistasataa asukasta viemäriverkos-
ton ulkopuolella. Alue kuuluu vesihuollon tarvealueisiin ja 
kunnallistekniikan rakentamisen on suunniteltu alkavan 
siellä vuonna 2026. Pitkäjärven kuormituksen vähentämi-

seksi aloitusvuotta tulisi aientaa.
Valuma-alueen hulevesien käsittelyyn tulee kiinnit-

tää huomiota.  Hulevedet tulisi käsitellä ensisijaisesti nii-
den syntypaikalla imeyttämällä maaperään tai johtamalla 
syntypaikalta uomien kautta puhdistaen ja viivyttäen.

Yhteistyötä tarvitaan Vantaan ja Kauniaisten 
kanssa

Pitkäjärven kuormituksen vähentämiseksi tarvitaan 
yhteistyötä myös Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kans-
sa. Pitkäjärven pohjoispäätyyn laskee Vantaan puolelta Hä-
meenkylänpuro, jonka valuma-alueella on laajoja peltoalu-
eita sekä Pitkäsuon maanläjitysalue. Maanläjitysalueella 
ei ole uusimman tarkkailuraportin perusteella merkittä-
vää vaikutusta vesien fosforipitoisuuksiin.  Pintavesissä on 

kuitenkin havaittu kohonneita ravinnepitoisuuksia liittyen 
alueelle rakennettavaan golfkenttään.

Järven hapetusta jatketaan edelleen. Pitkäjärvel-
lä esiintyy haitallista tulokaslajia, hopearuutanaa, minkä 
vuoksi hoitokalastusta ja petokalaistutuksia on myös tar-
peen jatkaa. Hopearuutana on vieraslaji, jonka hävittä-
minen on erittäin vaikeaa sen sitkeyden ja suuren lisään-
tymiskyvyn vuoksi. Hopearuutanan lisääntymisalueet 
Pitkäjärvellä tulisi kartoittaa ja kohdistaa lajin torjuntatoi-
met niille. Jo toteutettavien toimenpiteiden rinnalle ym-
päristökeskus harkitsee mahdollisuuksien mukaan myös 
uusia reheville ja matalille järville soveltuvia kunnostusme-
netelmiä sisäisen kuormituksen vähentämiseksi.

TEKSTI EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVA MINNA HELKIÖ

Sinileväkukintaa Jupperinrannassa.

JOY:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Laakso-
lahtitalossa torstaina 26. huhtikuuta 2018. Kokoukseen 

osallistui 14 varsinaista jäsentä ja yksi perhejäsen. Kokouk-
seen osallistujien joukossa oli myös kolme henkilöä, jotka 
eivät olleet varsinaisia jäseniä, perhejäseniä tai henkilöjä-
seniä. Kokouksen varsinaiset jäsenet myönsivät heille läs-
näolo-oikeuden kokoukseen. Kokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Juha-Pekka Ripatti ja kokous todettiin lailliseksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Yhdistyksen kevätkokouksen tärkeimmät päätettä-
vät asiat ovat menneen vuoden toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen hyväksyminen. Omakotiyhdistyksen toi-
mintakertomus vuodelta 2017 oli julkaistu JOY-lehdes-

sä 2/2018. Yhdistyksen taloudenhoitaja Tapani Vuopala 
esitteli kokousväelle vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuoden 
2017 tuloslaskelman erittelyn (talousarvio vs. toteutunut), 
talousarvioiden tuloslaskelmavertailun 2017 vs. 2018, sekä 
toiminnantarkastaja Anja Tarvaksen laatiman toiminnan-
tarkastuskertomuksen.

Kokous hyväksyi vuoden 2017 toimintakertomuksen 
sekä vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen. Samassa yhtey-
dessä johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin vas-
tuuvapaus. Kokouksen esityslistalla ei ollut johtokunnan 
esittämiä tai sääntöjen 5. pykälässä mainittuja käsiteltäviä 
asioita. 

JUHA-PEKKA RIPATTI
puheenjohtaja

Yhteenveto Jupperin Omakotiyhdistyksen 
kevätkokouksesta 2018

Kuvakaappaus elokuulta www.ulkoliikunta.fi-palvelusta.
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MINUN HARRASTUKSENIMINUN HARRASTUKSENI

Sukellus
Lehden Minun harrastukseni 
–osiossa jupperilainen Pekka 
Puomio kertoo sukeltamises-
ta paineilmalaitteilla. Monet 
ovat voineet havaita Pekan 
keväisin ja syksyin Juppe-
rinrannassa tarkistamassa 
sukeltamalla uimalaiturin 
ankkureita ja rannan puhta-
utta vierasesineistä. Tuolloin 
näkyvyys vedessä on normaa-
listi maitokahvin luokkaa. Artikkelin kuvituksena 
on Pekan ottamia kuvia vedenalaisista eläimistä 
kristallinkirkkaissa vesissä.

En keväällä 1999 arvannut, mihin lomamatkalla tekemä-
ni sukelluskokeilu johtaisi. Pari vuotta myöhemmin aloi-

tin sen innoittamana sukellusharrastuksen, joka on jatku-
nut näihin päiviin saakka. 

Miten näin pääsi käymään? 
Ohje ”Sukella hyvässä seurassa” toteutui kohdallani 

usealla tavalla. Sukellusliikkeen järjestämällä sukelluskurs-
silla tapasin innostuneita kavereita, joiden kanssa oli ilo su-
keltaa. Veljeni houkutteli minut mukaan Suomen vanhim-
paan sukellusseuraan Urheilusukeltajiin. Heidän kanssaan 
sukelsin vuosia ja opin paljon. Porukassa tekeminen on an-
toisaa ja opettavaista.

Sukeltaminen on harrastuksena varsin aikaa vievää, 
ja itse sukeltamiseen käytetty aika on vain pieni osa tuos-
ta ajasta. Koska matka kohteelle vie aikaa, tulee pitää mat-
kasta sinne ja takaisin. Aina sukelluksen jälkeen tarvitaan 

myös varustehuoltoa ja ilmatäytön hakeminen.
Sukelluskohteelle pääsemiseen tarvitaan Suomen-

lahdella venettä. On toki mahdollista nauttia kyytiläisenä 
olemisesta, mutta seurassa toimintaa etsivä voi opetella 
kipparoimaan ja näin kantaa vastuuta koko retken onnis-
tumisesta.

Harjoitus tekee mestarin. Toistojen kautta oikeista 
toimintatavoista tulee rutiinia. Näin mieli vapautuu nautti-
maan itse sukeltamisesta ja sen tarjoamasta painottomuu-
den tunteesta. 

Oppimiseen ei toki tarvita peruskurssilla oloa joka 
kevät ja syksy, kuten kohdallani kävi. Toimin apukoulutta-
jana Urheilusukeltajissa useita vuosia, ja perusteet tuli ker-
rattua usein.

Olen päässyt osallistumaan Jupperin uimarannan yl-
läpitoon. Ensimmäisenä tehtävänäni kaivoin pohjassa tör-
röttävän ja uimareita vahingoittaneen kiven esiin. Ketjujen 
ja liinojen avulla kivi vedettiin kuorma-autolla rantaan. 

Keväisin Pitkäjärven vedestä löytyy kaikenlaista ta-
varaa, joita on tullut jäiden mukana tai heitelty rannalta. 
Syksyisin jäiden tulon aikoihin Jupperinrannan laiturin kul-

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

Valmistautuminen jääsukellukseen. Bärösund, Inkoo.

Sukeltajia hinaajalla. St Julian lahti, Malta.

kusilta irrotetaan ja laituria pitävät ketjut irrotetaan ja kor-
vataan osin köysillä. Tämä suojaa laituria jäiden lähdön 
uskomattomilta voimilta; liikkuvat jäät ovat katkaisseet 
ketjuja, repineet ketjujen kiinnityspisteitä, siirrelleet laitu-
ria paikallaan pitäviä painoja sekä muuttaneet kerran kul-
kusillan tikuiksi.

Riskien hallinta on tärkeä osa sukellusharrastusta. Eri-
laisista ongelmatilanteista selviämistä harjoitellaan ja mah-
dollisiin ongelmiin varaudutaan. Myös omat päätökset vai-
kuttavat. Vaimoni kielsi minua menemästä vaarallisiin 
paikkoihin, joten en sitten lähtenyt harrastamaan luolasu-
kellusta, enkä ole hankkinut suljetun kierron sukelluslaitet-
ta.

Omaa kuntoa on hyvä ylläpitää ja tarkkailla. Varsin-
kin vanhemmalla iällä säännölliset lääkärintarkastukset ei-
vät ole pahitteeksi.

Matkailu avartaa ja sukellusmatkailu avartaa enem-
män. Matkakohteet näkee niin veden päältä kuin altakin. 
Olen aloitteleva sukelluskuvaaja. Erityisen antoisaa kuvaa-
minen on kirkkaissa etelän vesissä, missä on paljon valoa 
ja värikästä elämää. Norjan vedet ovat karuudessaan kau-
niita. Kirkkaat ja karut Suomen järvet ovat myös hienoja. 
Suomenlahden levälautatkin ovat yleensä vain pinnalla 
ja syvemmällä voi olla hyvinkin kirkasta. Tässä on liitteenä 
muutamia kuvia vuosien varrelta.

TEKSTI JA KUVAT PEKKA PUOMIO

Pallokala hylyssä. Ghiannis-D, Abu Nuhas. Siipisimppu, Thistlegorm. Kilpikonna yösukelluksella. Thistlegorm.Miinanraivaaja Miniyan ankkuri. Hurghadan satama.

Kouluttaja koulutusvarustuksessa kaakelikorallialtaas-
sa. Käsimerkki on OK. Itäkeskus, Helsinki.
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PALVELUJA JUPPERISSANAAPURISTA

Kauneuden Taikahelmi

Kävimme tutustumassa uuteen kauneushoitolaan, joka 
sijaitsee K-Marketin vieressä osoitteessa Laaksolahden-

tie 41. Sinne pääset piipahtamaan vaikka kauppareissulla. 
Voit valita kasvohoidon, jalkahoidon, kynsihoidon, hieron-
nan tai meikkausopastuksen. Samalla voit ostaa laadukkai-
ta italialaisia Bioline-tuotteita tai Boho-merkkisiä meikkejä.

Kosmetologi Saija Niskanen-Schnur otti aluksi vas-
taan kotona. Hän halusi kuitenkin rauhallisemman tilan 
erillään kodista ja keskittyä täysin tähän työhön. Maalis-
kuusta 2018 lähtien hän on työskennellyt täällä uusissa ti-
loissa. Viehättävän nimensä kauneushoitola on saanut Sai-
jan tyttärien nimistä.

Saija asui useita vuosia Saksassa opiskellen kieliä 
Mannheimin yliopistossa, josta valmistui maisteriksi. Sak-
san lisäksi hän asui myös muutaman vuoden Latviassa. 
Suomeen tultuaan hän alkoi kuitenkin miettiä, miksi ha-
lusi tulla ”isona”. Niinpä hän valmistui SKY-kosmetologiksi 
vuonna 2015 ja suoritti lisäksi Cidescon kansainvälisen tut-
kinnon. Uusia haasteita Saija on valmis ottamaan vastaan. 

Rentouttavista hoidoista pitäville tarjolla on kuuma-
kivi-, aroma- tai intialaista päähierontaa. Lisäksi saatavil-
la on kynsien geelilakkausta. Saijan luona voi opetella ar-
kimeikin tekoa ja saada tietoa, miten ja milloin käyttää eri 
tuotteita. Kaikki hemmottelua ja ihonhoitoa kaipaavat nai-
set ja miehet ovat tervetulleita.

Toivotamme menestystä ja onnea uudelle yritykselle!

TEKSTI JA KUVA: LEA ALA-PEIJARI JA ANNELI LIIMATAINEN

Lisätietoja www.kauneudentaikahelmi.fi. 

Lapsiperheet huomio huomio! Palomäen kupeessa Van-
taan Linnaisten puolella sijaitseva Kulkuspuiston leik-

kialue on kunnostettu täysin uuteen uskoon. Puistossa on 
nyt upouudet ja hienot leikkivälineet, joissa kaiken ikäiset 
lapset pääsevät kiipeilemään, keinumaan, liukumaan, pyö-
rimään, pomppimaan ja leikkimään. Kunnostuksen yhtey-
dessä leikkialueet on päällystetty miellyttävällä keinonur-
mella. Pienten puoli on aidattu. Puiston valaistus on uusittu 

ja reunoille on istutettu omenapuita ja marjapensaita. Vie-
ressä on pallokenttä ja uusi ulkokuntoilupaikka. Uudistu-
nut puisto avattiin elokuun lopussa. 

Kulkuspuiston osoite on Linnaistentie 4. Jupperin Pa-
lomäestä puistoon pääsee kävellen ja pyörällä suoraan Ko-
tipolun jatketta pitkin Vantaan puolelle.

TEKSTI JA KUVAT MINNA HELKIÖ

Kulkuspuistossa lapset pääsevät nauttimaan pyörimisestä ja keinumisesta. Valittavana on pyörivä verkkokiipeilyteline, pesä-
keinu, tangokeinu, keinuleppäkerttu sekä neljän istuttava pyörivä keinulaite, jonka penkit liikkuvat ylös ja alas.

Isompien lasten leikkialueella on iso monitoimivä-
line kiipeilyseinineen, pyörivä ”supernova” ja kaksi 
maatrampoliinia. Leikkipuiston vieressä voi 

kuntoilla.

Vastaus sivun 5 kysymykseen: Kuusitie 3 (nykyinen Vahverotie)

Uusi leikkipuisto Linnaisissa
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Jupperilaiset Saarenmaalla

Jupperin Omakotiyhdistyksen vuoden 2018 kesäretki 
suuntautui 17.-19.8. Saarenmaalle. Matkaan lähti 35-päi-

nen joukko jupperilaisia ja naapurikylien edustajia. Mat-
kasta vastasi totuttuun tapaan Astor Matkapalvelu, kuljet-
tajana ja matkanjohtajana jo aiemmilta vuosilta tuttu Jouni 
Oksanen. Yhdistyksen puolesta matkanjohtajan vastuuta 
kantoi Saila Salonen, mistä suuret kiitokset Sailalle!

Matkaan lähdettiin aamuvarhaisella Jupperinaukiol-
ta. Matkalaisia poimittiin kyytiin kotipysäkeiltä, joten mat-
ka Länsiterminaaliin ei taittunut suorinta tietä. Menomat-

kalla nautittiin laivan aamiaispöydän herkkuja. Tallinnasta 
suunnattiin aurinkoisessa ja kesäisessä säässä kohtia Virt-
sun satamaa, josta matkattiin lautalla Muhun saarelle.

Muhun saarella tutustuttiin Sikke Sumarin TV:stäkin 
tuttuun NamiNamaste-kesäparatiisiin. Vanha virolainen pi-
hapiiri entisöityine rakennuksineen ja kauniine puutarhoi-
neen oli näkemisen arvoinen. Kolmen ruokalajin lounaas-
ta herkullinen suolaheinäalkukeitto jäi erityisesti mieleen. 
Illansuussa matkaseurue saapui Kuressaareen ja majoittui 
kaupungin keskustaan, Grand Rose Spa -kylpylähotelliin. 
Kylpylässä oli tarjolla useita erilasia saunoja ja altaita. Ko-
keilemaan pääsi myös saunarituaaleja.

Lauantaipäivä vietettiin kaupunkiin tutustuen. Osa 
matkalaisista osallistui opastettuun kiertokävelyyn, jossa 
kuultiin kaupungin historiasta. Ylimääräisenä ohjelmanu-
merona tarjoutui mahdollisuus päästä käymään Saaren-
maan eteläkärjessä. Kapea niemenkärki työntyy pitkäl-
le Riianlahden suulle. Niemellä komeilee Sörven majakka. 
Osa retkeläisistä löysi rannasta veden kovertamia reikäki-
viä; tarinan mukaan kivien reiästä pääsee kurkistamaan tu-
levaisuuteen. 

Lauantai-iltana söimme yhteisen illallisen La Perla 

NamiNamasten kaunis pihapiiri.

Tuliaiseksi leipää Muhusta.

Iloinen ryhmä NamiNamasten kesäparatiisissa Muhun saarella.

Kuressaaren Piispanlinnan vallihauta.

Kaupunkikierroksella Kuressaaressa oppaan kanssa.Matkalaiset NamiNamasten lounaspöydässä. Saarenmaan eteläkärki.

-ravintolassa. Ruokailun lomassa laulettiin onnittelulaulu-
ja syntymäpäiviä viettäville matkatovereille. Yhteisen ruo-
kahetken päätteeksi kajautimme ilmoille Saarenmaan vals-
sin matkanjohtaja Jounin toimiessa esilaulajana - kaikkien 
muiden taitojen lisäksi taitava laulumies. Illan riemukasta 
tunnelmaa kuvaa seuraavana aamuna hotellin aamiaispöy-
dässä kuultu kommentti. Hotellissamme asuva toisen seu-
rueen edustaja kertoi olleensa syömässä edellisenä iltana 
tunnelmallisessa La Perla -ravintolassa. Tunnelma oli muut-
tunut, kun sisään oli tullut suuri seurue huonokuuloisia elä-

keläisiä ja pitänyt kovaa ääntä, jopa laulanut.
Paluumatka sunnuntaina taitettiin vaihtelevassa sa-

desäässä. Liivan kylässä pysähdyttiin ostamaan Muhu lei-
pomon lämmintä leipää. Leipomon ovelle muodostui pit-
kä leipäjono jupperilaisista. Herkullisen uunituoreen leivän 
tuoksu leijui bussissa loppumatkan. Tallinnassa tehtiin vii-
meiset tuliaisostokset ja Viking XPRS toi matkalaiset Helsin-
kiin. Jounin turvallisessa kyydissä pääsimme kantamuksi-
nemme takaisin kotikulmille. Kylänväen yhteinen matka oli 
kaikin puolin onnistunut ja ensi vuoden matkakohdetta jo 
suunniteltiin.

TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVAT: EEVA-RIITTA JA PEKKA PUOMIO
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Laaksolahden kirjastoon kokoontui 18.4.2018 
joukko innokkaita käsityön ystäviä kuulemaan, 
kun Kristel Nyberg, Jupperin käsityökerhon 
vetäjä Seija Kotipalo ja Laaksolahden Marttojen 
kässäkerhon vetäjä Ritva Nordström kertoivat 
monipuolisista käsityöharrastuksen mahdolli-
suuksista.

Kristel Nybergin tie käsityökirjojen kirjoittajaksi tapah-
tui sattumalta, mutta ajan myötä kirjoittaminen laajeni 

useisiin mielenkiintoisiin teoksiin. Punokset puikoille, Pitsit 
puikoille ja Puserot puikoille syntyivät yhteistyössä Johanna 
Kosken kanssa. Ne sisältävät haastavia ohjeita jo kauem-
min neuloneille. Osuvan niminen Kantapään kautta. Suo-
malainen sukkakirja (Niina Hakkarainen, Hanna-Kaisa Hä-
mäläinen, Suvi Niska ja Kristel Nyberg) keskittyy sukkiin ja 
esittelee sukkatekniikoita ja -ohjeita. 

Jossakin vaiheessa kustantaja esitti toivomuksen, 
että olisi hyvä julkaista selkeäkielinen alkeisopas, joka so-
veltuisi koululaisille ja opettajille. Näin syntyi Nybergin 
yhdessä Hanna-Kaisa Hämäläisen ja Eeva Turkan kanssa 
kirjoittama Sukka-aapinen. Aloittelijan opas. Opas alkaa al-
keista ja neuvoo muun muassa, mitä sukan neulomiseen 
tarvitaan, miten sukka mitoitetaan, miten silmukoita luo-
daan. Teos sisältää lisäksi taulukoita silmukkamääristä. 
Kantapäiden tekoa esitellään aloittaen sekä varresta että 
kärjestä. Kirjasta saa myös vinkkejä siitä, miten neuleoh-
jetta luetaan. Neuleohjeiden tulkitseminen ei olekaan aina 
ihan helppoa ja niiden avaaminen on varmasti aloittelijal-
le suureksi avuksi. Kirjassa opetetaan poimimaan pudon-

neita silmukoita, tekemään raitoja. Lopussa on sanasto. 
Kristel mainitsi, että netissä on paljon ohjeita ja videoita, 
lankakauppojen nettisivuilta saa vinkkejä, Oulunkylän Lan-
kamaailma järjestää käsityöaiheisia tapahtumia, Marttojen 
sivuilta löytyy myös opastusta.

Seija Kotipalo toivotti tervetulleeksi Jupperin kä-
sityökerhoon, joka kokoontuu torstaisin klo 18-20 osoit-
teessa Peltotie 2. Kerhossa tehdään pääasiassa omia töi-
tä, mutta juhlapyhien edellä askarrellaan sesonkiin liittyviä 
juttuja kuten joulun edellä sytykeruusuja tai minihimme-
leitä. Myös kahvipusseista on tehty kasseja ja koreja. Siru 
Kotipalo askartelee lasten kanssa, joten myös lapsille löy-
tyy tekemistä. Kerho on kaikille avoin. 

Ritva Nordström oli tuonut mukanaan näytteil-
le marttojen tekemiä sukkia, patalappuja ja hauskana eri-
koisuutena harmaasta villalangasta tehtyjä ampiaispesiä. 
Nämä pallerot kuulemma estävät reviirejä kunnioittavia 
ampiaisia rakentamasta pesiään sinne, minne villapesät on 
ripustettu. Laaksolahden Marttojen kässäkerho on ottanut 
osaa lukuisiin tempauksiin: he kutoivat 1200 pipoa Suo-
mi 100-vuonna, ovat tehneet 30 sukkaparia Santahaminan 
vartiossa seisoville sotapojille ja monia muita. Joka jou-
lun alla Laaksolahden Martat pitävät joulumyyjäiset, joissa 
riippuu esillä peräti 150 sukkaparia (tervetuloa!). Marttojen 
kässäkerho kokoontuu Laaksolahtitalolla parillisen viikon 
tiistaina klo 18-20. 

TEKSTI: ANNELI LIIMATAINEN
KUVAT: ESKO UOTILA

Käsityöilta Laaksolahden kirjastossa Sisällissodan kohtaloita 
Espoossa
Laaksolahden kirjaston ystävien kevätkauden 
päätteeksi kuultiin sadan vuoden takaisista 
sisällissodan tapahtumista. Olarin lukion opis-
kelija Eetu Timonen kertoi Espoon kaupungin-
museon ja Olarin lukion yhteistyönä toteutta-
masta tutkimuksesta, jonka tuloksena syntyi 
digitarinoita ja näyttely sisällissodan kohtaloista 
Espoossa.

Sisällissotaprojekti alkoi syksyllä 2017. Opiskelijat valitsi-
vat kaupunginmuseon listalta henkilöt, joiden kohtaloa 

alkoivat kukin selvittää. Listalla oli edustajia niin punaisista 
kuin valkoisista, povareista ja työläisistä. Opiskelijat valmis-
telivat videoita henkilöiden kohtaloista vuonna 1918.

Tutkimusta esitellyt Eetu Timonen selvitti lintuvaa-
ralaisten Vilho ja Sulo Palmun, punaisiin kuuluneen isän ja 
pojan kohtaloa. Molemmat kuolivat Leppävaaran taistelus-
sa 11.4.1918. Sulo oli tällöin vain 14 vuoden ikäinen.

Kaupunginmuseo antoi tutkimusta varten materi-
aalit. Tietoa löytyi päiväkirjoista, sanomalehdistä, kuolinil-
moituksista, valokuvista. Tietoa saatiin myös jälkipolvia 
haastattelemalla. Vilho Palmusta löytyi tietoa Espoon työ-
väenliikkeen historiasta. Palmu oli ollut työväenliikkeen 
aktiivijäsen ja oli ollut mukana rakentamassa Espoon työ-
väentaloa. Timonen kävi kuvaamassa vuoden 1918 taiste-
lupaikkoja Leppävaarassa. Mukaan tulivat mm. Leppäva-
ran linnoitukset nykyisen uimahallin vieressä.

Timonen piti hankkeessa antoisana sitä, että oppi 

käyttämään uusia tiedon lähteitä. Työssä oppi lähdekritiik-
kiä. Oppia sai myös kuvien käyttöoikeuksista, mikä työ vei-
kin Timosen mukaan yllättävän paljon aikaa.

Olarin lukion oppilaiden työt ovat olleet nähtävil-
lä Iso Omenan kirjastossa ja Espoon kaupunginmuseossa. 
Työn ohjaaja Sari Halavaara ilmoitti tutkimushankkeen 
mukaan Aalto yliopiston Tutki-Kokeile-Kehitä –kilpailuun. 
Kilpailussa hanke sai sarjassaan pronssia, mikä oli yllätys 
opiskelijoille. Muut mukana olleet hankkeet painottuivat 
luonnontieteisiin.

Opiskelijoiden työ auttaa katsojaa ymmärtämään si-
sällissotaa yksittäisten henkilöiden kautta. Sisällissodas-
ta ei ole yhtä oikeaa tarinaa. Mosaiikkimaiset lähteet muo-
dostavat yhdessä kuvan, joka sisältää tuhansia erilaisia 
tarinoita, Timonen totesi.

Eetu Timosen esityksen päätteeksi kuultiin erilais-
ta näkökulmaa, kun Kai Haapamäki luki isoisänsä kansan-
edustaja Mikko Luopajärven kirjeen. Jalasjärveltä kotoisin 
oleva Luopajärvi toimi kansanedustajana vuonna 1918 ja 
ministerinä vuosina 1919 - 20. Kirjeestä ilmeni esim. elin-
tarvikehuollon suuret ongelmat noina vaikeina vuosina.

TEKSTI EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVAT ESKO UOTILA

Asutko Jupperissa tai lähialueella? Onko sinulla koke-
musta lehdenteosta, toimitustyöstä tai sisältöjen jul-

kaisemisesta? Kiinnostaisiko tehdä oman kotialueen leh-
teä?

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti hakee 
toimitussihteeriä vuoden 2019 alusta alkaen.

Toimitussihteerin tehtäviin kuuluu neljä kertaa vuo-
dessa ilmestyvän lehden sisällön suunnittelu ja ideointi yh-
dessä päätoimittajan, taittajan ja omakotiyhdistyksen tie-
dotustoimikunnan kanssa. Jokaisen numeron tekeminen 
alkaa suunnittelupalaverilla, jonka pohjalta toimitussih-
teeri kokoaa listan 24-sivuisen lehden sisällöstä. Hän myös 
koordinoi, että sovitut jutut ja kuvat saapuvat kirjoittajil-

ta ja kuvaajilta sovittuna aikana ja saattaa lehden julkaisu-
kuntoon päätoimittajan ja taittajan kanssa. Käytännössä 
lehden tekeminen on kuin palapelin kokoamista. Toimitus-
sihteeri myös editoi juttuja tarvittaessa ja halutessaan voi 
itsekin kirjoittaa ja kuvata lehteen. Toimitussihteerin tehtä-
vän verollinen vuosipalkkio on 400 euroa.

JOY-lehti on ilmestynyt Jupperissa jo yli 40 vuotta. 
Lehti toimii omakotiyhdistyksen tiedotuskanavana ja tär-
keänä paikallisen ja ajankohtaisen tiedon välittäjänä. Luki-
jakyselyiden mukaan lehti luetaan aina ”kannesta kanteen”.

Jos kiinnostuit tehtävästä, ota yhteyttä päätoimitta-
ja Juha-Pekka Ripattiin: 0400 463 941 tai juha-pekka@jpri-
patti.net.

Tule mukaan tekemään JOY-lehteä!



20 21 JOY 3 / 2018 JOY 3 / 2018 

LASTEN JOY LASTEN JOY

Väritä syksyiset kuvat!

Lasten JOY-palstan kuvituksista 
kiitämme Siru Kotipaloa ja
askartelukerholaisia.
Värityskuvat on piirtänyt 
Johanna Karkinen

Nimi:__________
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Laaksolahden 
perhekahvila
MLL Laaksolahden perhekahvila 
kokoontuu torstaisin klo 9-11 
Laaksolahden monitoimitalolla. 
Osoite Lähdepurontie 2. 
Tervetuloa äidit, isät, hoitajat ja 
lapset! 
www.laaksolahti.mll.fi/

Sukututkimuskerho 

Sukututkimuskerho kokoontuu 
Tammenterholla (Tammipääntie 33)
ke 5.9                 klo 18:00
ke 19.9.              klo 18:00
ke 3.10.              klo 18:00
ke 17.10.           klo 18:00
ke 31.10.           klo 18:00
ke 14.11.           klo 18:00
Tervetuloa!
Tiedustelut Anja Tarvas, 050 5641173, 
anja.tarvas@saunalahti.fi

Seniorikerho

Seniorikerho kokoontuu Tammenterholla 
(Tammipääntie 33)
to 20.9.              klo 13:00
to 18.10.            klo 13:00
to 15.11.            klo 13:00
Tervetuloa kahvittelemaan ja rupattelemaan 
paikallisista asioista!
Tiedustelut Anja Tarvas, 050 5641173, 
anja.tarvas@saunalahti.fi

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

Liikuntaa Jupperin koululla

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

Lentopalloa tiistaisin klo 18-19.30 Jupperin kou-
lulla Laaksolahden huvilayhdistyksen kanssa.
Tiedustelut: Esko Uotila, 
euotila@gmail.com, 050 5587861.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan illan teemasta 
artistivieraittemme kanssa. Kahvitarjoilu klo 18. 

2018 espoonseurakunnat.fi      
facebook.com/lauluntarina

4.10.  
ROISI RONI
”Pelastettu mielentila”

1.11. MAARIT &
SAMI HURMERINTA 
”Aina lämmin olkapää”

Laaksolahden kappelissa  torstaina klo 18.30 

Vapaa pääsy. Päättyy n. klo 20.
Ylänkötie 16,  02730 Espoo

Laita kalenteriin muistuttamaan:

Jupperin Omakotiyhdistyksen 
syyskokous on keskiviikkona 14.11.2018 klo 18
Laaksolahtitalolla.

 

Tervetuloa 

Tenavakallion päiväkodin 

syysmarkkinoille!  

 

lauantai 6.10.2018  

klo 10-13 

os. Tammipääntie 55 

 
Ohjelmassa 

 askartelua, herkullinen kahvio ja arpajaiset! 

 

Tervetuloa viihtymään! 

HERRA HYS JA KUMMALLISET AISTIT                 
16.9. - 14.10.
Herra Hys on erikoinen tyyppi – hänellä on           
nimittäin äärimmäisen tarkat aistit. Tutustumme eri 
aisteihin esimerkiksi maistellen, tuoksumaalauksen 
keinoin sekä tutkimalla kuminauharockin värähtelyä.

KELVININ SYYSSEIKKAILU 28.10. - 25.11.

Kelvin seikkailee syksyisessä Supralaaksossa
tutkien muun muassa tuulta, sadepisaroita ja myrskyä. 
Tutkijat pääsevät havainnoimaan ja pohtimaan
erityisesti veden pintajännitystä ja kapillaari-ilmiötä.

Kerhot päiväkoti Humisevassa, Veininkatu 5, Laaksolahti

Kide-tiedekerhot jatkuvat
uusin sisältökokonaisuuksin
sunnuntaisin Laaksolahdessa
3-8 -vuotiaille tutkijoille Tuemme lapsen luontaista uteliaisuutta

leikillisen oppimisen avulla.

Hinta (5x45min) kokonaisuudesta 85€.

Ilmoittautumiset:
www.kidescience.com

Kysy lisää: info@kidescience.com



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.


