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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 2019 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.

Pohdintaa Espoon Pitkäjärven 
kunnostamisesta

Viime ja tänä kesänä sinileväkukinnot ovat haitanneet 
järven virkistyskäyttöä huomattavasti. Käydessäni tar-

kistamassa Jupperinrannan uimalaiturin kunnon viikolla 
35, sinileväkukinta oli edelleen voimakasta. Ilman lämpö-
tila nousi kyseisellä viikolla yli 20 asteen, joten kukinta jat-
kuu varmastikin pitkälle syyskuun puolelle.

Espoon Pitkäjärven pituus on 4,9 km ja suurin leve-
ys noin 850 m. Järven pinta-ala on 1,71 km2 (= 171 ha) ja 
järven rantaviiva on noin 13 km pituinen. Järveen virtaa 
pohjoisesta vettä Herukkapuron kautta noin 65,8 km2 va-
luma-alueelta. Vastaavasti järvestä virtaa vettä pois Järven-
perästä alkavan Myllykylänpuron (jatkuu Glimsinjokena ja 
sittemmin Espoonjokena) kautta. Järvessä on vettä 0,0039 
km3 (= 3,9 milj. m3, 1 m3  = 1.000 litraa). Järven syvin koh-
ta on noin 5,6 m ja keskisyvyys noin 2,3 m. 

Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunnassa on 
muutaman kerran viritelty keskustelua keinoista Pitkä-
järven veden laadun parantamiseksi. Keskustelua käytiin 
vuonna 2017 onnistuneesta hankkeesta Littoistenjärven 
veden kemiallisesta puhdistamisesta. Nestemäistä polyalu-
miinikloridia levitettiin veden pintakerrokseen ja se laskeu-
tui pinnasta pohjaa kohti noin 30 cm tunnissa. Vajotessaan 

pohjaan kemikaali saostaa fosforia itseensä, jolloin järven 
vesi kirkastui.

Littoistenjärvi on pinta-alaltaan (147,5 ha) hieman 
Pitkäjärveä pienempi ja pohjan profiililtaan melkein kuin 
Pitkäjärvi. Keskisyvyys on noin 2 m ja syvin kohta on noin 3 
m. Järvessä on vettä noin 3,25 milj. m3ja rantaviivan pituus 
on noin puolet vähemmän eli 6 km. 

Littoistenjärveen ruiskutettiin 160.000 kg polyalu-
miinikloridia, jonka hinta vuonna 2016 oli noin 50.000 eu-
roa/100.000 kg. Koko kunnostushankkeen kustannusarvio 
oli noin 500.000 euroa.

Voitaisiinko Pitkäjärvi kunnostaa samalla mene-
telmällä? Suurin ero järvien välillä on se, Littoistenjär-
veen tulee vettä lähinnä muutamaa ojaa pitkin ja järvi on 
säännöstelty. Pitkäjärveen tulee vettä varsin laajalta valu-
ma-alueelta maatalouskäytössä olevien alueiden läpi ja 
vettä poistuu myös Myllykylänpuron kautta. Näistä syistä 
kemikaalikäsittely ei liene oikea keino Pitkäjärven veden 
laadun parantamiseksi.



4 5 JOY 2 / 2019 JOY 2 / 2019 

LYHYESTI LYHYESTI

Jupperin Omakotiyhdistys ry. myönsi 31.5.2019 30 euron 
stipendit seuraaville matemaattis-luonnontieteellisis-

sä aineissa menestyneille Jupperin koulun oppilaille: Miki 

Rantala 6 A, Mysi Paavola 6 B ja Maiju Suni 6 C. Stipendit 
luovutettiin koulun kevätjuhlassa.

TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI
puheenjohtaja

Stipendit Jupperin koulun 6. luokkalaisille

Metsäkauriit runsastuneet Jupperissa
Touko-kesäkuussa nähtiin useita metsäkauriita keskellä 

päivää jupperilaisissa pihoissa ja puutarhoissa, ja aina-
kin yksi oli jäänyt auton alle Linnaisten suoralla. Kauriiden 
liikkumista päiväaikaan lisäsi todennäköisesti kaurispuk-
kien valmistautuminen heinä-elokuussa alkavaan kiima-
aikaan reviirien valtaamisella ja tiineiden naaraiden val-
mistauminen synnyttämiseen kesäkuussa.

Metsäkauris on ainoa hirvieläin, jolla on viivästynyt 
sikiönkehitys. Munasolu jakautuu hedelmöittymisen jäl-
keen muutamia kertoja, mutta se kiinnittyy kohdun sei-
nämään vasta joulukuussa, jolloin varsinainen sikiönkehi-
tys alkaa. Metsäkaurisnaaras voi synnyttää kerrallaan 1- 4 
vasaa.

Metsäkauris on erittäin tehokas punkkien levit-
täjä

Iltalehti uutisoi heinäkuussa Turun yliopiston tutki-
jatohtori Jani Sormusen vuoden vaihteen väitöskirjasta, 
jossa todetaan punkkien levinneen Turun kaupunkialueil-
le. Tänä kesänä tutkijat ovat kartoittaneet myös Helsingin 
puistoja. Ainoa paikka, missä punkkeja ei ole havaittu Hel-
singissä, on Kaivopuiston ja Tähtitorninmäen alue, joka on 
erityisen hyvin hoidettua puistoa.

Ei ole mitenkään poissuljettua, että punkkeja voi 
löytyä myös Jupperista, ja jopa omalta pihalta. On siis tär-
keää tehdä punkkitarkastuksia puutarhahommien, koi-
ran ulkoiluttamisen tai pihaleikkien jälkeen. Punkin nopea 
poistaminen iholta on tehokkain tapa ehkäistä punkkien 
levittämiä tauteja.

Metsäkaurisnaaras kesäkuun puolivälissä Tammipääntie 
26:n ulko-ovella.

Toiminta riistaonnettomuuden sattuessa

Riistakolarit, joissa toisena osapuolena on villisika, 
hirvieläin (hirvi, valkohäntäpeura, kuusipeura, japanin-
peura, metsäpeura, metsäkauris) tai suurpeto (karhu, susi, 
ilves tai ahma) tulee aina ilmoittaa poliisille. Ilmoitus teh-
dään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät Suomen riista-
keskuksen kotisivuilta www.riista.fi kohdasta Riista/Riista-
vahingot ja -konfliktit.

TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI 
KUVA: SAILA SALONEN

Laaksolahden kappelissa oli jälleen kerran 
Laulun tarina -tapahtuma.
Jo hyvin ajoissa sinne mennessäni huomasin, että lähi-

kadun reunat ja parkkipaikka olivat aivan täynnä. No, ei 
ihme! Siellä esiintyi Jippu ( Jaana Nurmi) ja Exodus – kuo-
ro. Tuoleja ei riittänyt kaikille, koska yleisöä oli niin paljon. 
En ollut koskaan ennen kuullut Jipun laulavan, nimen olin 
joskus kuullut. Hänen nimeensä liitettiin sana evangelista. 
Nykyään hän toimii Turun Mikaelin kirkon evangelistana. 
Jippu käy eri seurakunnissa ja kouluissa puhumassa uskon-
nollisesta heräämisestään. Hänellä on ollut vaikeita vuosia 
ja kriisejä.

Kyllä oli mahtava esitys ja konsertti. Tämä kaikki oli 
jotakin aivan ainutlaatuista. Jipun ääni oli sellainen, jota en 

koskaan ollut kuullut. Hän esiintyi paljain jaloin ja lauloi sil-
mät kiinni ikään kuin olisi ollut jonkinlaisessa hurmoksessa.  
Hänen laulunsa oli mukaansa vievää ja yleisö oli selvästi yl-
lättynyt esitysten vaikuttavuudesta ja voimasta. Laulut ker-
toivat uskonnollisista kokemuksista.

Kuoron johtaja oli Anna-Liisa Hanhio. Hän kertoi kuo-
ron taustasta. Kuoro on ollut olemassa jo parikymmentä 
vuotta ja edelleen harjoittelee joka torstai Espoon Tuomio-
kirkossa. Kuoro aloitti ensin ihan pienimuotoisena, mutta 
sittemmin kasvoi nykyiseen mittaansa. Ei voi muuta sanoa, 
että oli myös elämys kuulla heidän laulavan.

TEKSTI: LEA ALA-PEIJARI

Leikkipuistoon uusia kalusteita

Jupperin rantapuistoon saatiin 
toukokuussa kunnon pöydät. Es-

poon kaupungin viherkunnossapito 
toimitti puistoon ison pöytäpenkin, 
ja lisäksi lahjoituksena saatiin lap-
sille oma pikkupöytä. Nyt on leikki-
en lomassa mukava istahtaa eväi-
tä syömään. Kiitos Kai Haapamäelle 
pöytien kunnostuksesta ja maalauk-
sesta!

Kaupungin ylläpitämiin puis-
toihin, liikuntapaikkoihin tai muihin 
palveluihin liittyvissä kysymyksissä 
kannattaa käyttää Espoon kaupun-
gin palautepalvelua: https://easi-
ointi.espoo.fi/efeedback 

TEKSTI JA KUVA: MINNA HELKIÖ

Laaksolahden kappelilla oli 22.8.2019 Laulu & Laulun ta-
rina; entisten riparilaisten lauluillassa pastori Sami Mar-

teen johdolla laulettiin yhdessä tuttuja rippikouluaikaisia 
lauluja ja muisteltiin rippikouluaikoja. Mukana oli parikym-
mentä osallistujaa, joiden rippikoulut olivat olleet ympäri 
Suomen, aikaisimmat jo 70-luvulla. Laulujen syntytarinoita 
kuultiin Tilkkutäkki Kirjan tarinoista. Hyvillä mielin lauluilta 
päätettiin kuten rippileireillä on tapana, sisaruspiiriin.

TEKSTI: LAURA PIRI
KUVA: ANU SIPILÄ

Entisten riparilaisten 
lauluilta
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Tuliko paljon omenoita? Vie omenasatosi puristettavak-
si mehuasemalle. Espoon Tuoremehuasema Kilossa 

(osoite Kilonkallio 3 B) palvelee sesonkiaikaan joka päivä. 
Omenat jätetään asemalle, ja valmiin pullotetun tuoreme-
hun voi hakea seuraavana päivänä. Yhdestä omenakilos-
ta tulee 3-8 desilitraa mehua. Mitä kovempi omena, sitä 
enemmän tulee mehua. Pienin määrä, josta mehua voi 
tehdä on 20 kiloa omenaa.

TEKSTI JA KUVAT: MINNA HELKIÖ

Mehuasemalla puristettu ome-
namehu on ihanaa herkkua

Katso tarkemmat tiedot: www.mehuasema.net

Omenoista Jupperinrannan laiturinkansi uusittu

Keskiviikkona 8. toukokuuta JOY:n kevättalkoiden al-
kaessa omakotiyhdistyksen puuhamiehet kokoontui-

vat Jupperinrantaan työkalujen ja puutavaran kanssa. Ui-
marannan laituri oli ollut vuosia säiden ja jäiden armoilla, 
joten laiturista oli päätetty uusia kansi. Kunnostukseen 
osallistuivat Kai Haapamäki, Urpo Kotipalo Pekka Puomio, 
Markku Rantalainen, Juha-Pekka Ripatti ja Juha Vepsäläi-
nen. Laiturin kannen uusimiseen tarvittiin kaksi iltaa.

Maanantaina 17. kesäkuuta Jupperinrantaan tuotiin 
Bajamaja saniteettitilaksi rannan käyttäjille. Bajamaja on 
tehokas keino ehkäistä ulosteperäisten bakteereiden pää-
sy järveen. Bajamaja vietiin pois syyskuun alussa.

Valitettavasti heinäkuun alussa alkoi Pitkäjärvessä 
voimakas leväkukinta, joka jatkui edelleen elokuun lopus-
sa. Leväkukinta ehkäisi tehokkaasti uimareiden halua men-
nä veteen.

TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI
KUVAT: SAILA SALONEN, MINNA HELKIÖ 

JA JUHA-PEKKA RIPATTI

Jupperinrannan sulhanen ja morsian
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Laaksolahden kirjaston toiminta jatkuu nykyi-
sissä tiloissa
Jupperin koulun rehtori Jouni Holopainen kutsui 
lyhyellä varoitusajalla Laaksolahden alueen asu-
kasyhdistysten, Laaksolahden kirjaston ystävien, 
Jupperin koulun johtokunnan ja koulun van-
hempainyhdistyksen puheenjohtajat tapaami-
seen 23.4.2019. 

Tapaamisen syynä oli Espoon tilapalvelut –liikelaitoksen 
esitys kolmesta eri vaihtoehdosta Jupperin koulun toi-

sen siirtokelpoisen koulurakennuksen (Paviljonki 2) sijoi-
tuspaikaksi. Vaihtoehtoiset sijoituspaikat olivat koulun ur-
heilukenttä, purettavan asuntolan päälle tai purettavan 
Laaksolahden kirjaston päälle.

Aikataulu oli kireä, koska koulun johtokunta kokoon-
tui välittömästi tämän tapaamisen jälkeen, sekä opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunta seuraavana iltana. Tapaamises-
sa kaikki läsnä olleet henkilöt kannattivat Paviljonki 2:n ra-
kentamista asuntolan paikalle, jolloin kirjasto voisi jatkaa 
nykyisissä tiloissaan. Muutama päivä myöhemmin kävi 

ilmi, että Jupperin koulun johtokunta oli hyväksynyt pää-
tösesityksen mukaisesti Paviljonki 2 rakentamisen kirjas-
ton paikalle.

Kaikesta tapahtuneesta huolimatta omakotiyhdis-
tyksen johtokunta lähetti 29.4.2019 Espoon kaupungille 
esityksen Paviljonki 2:n sijoittamisesta asuntolan paikalle, 
ja ylipäätänsä kirjastopalveluiden säilyttämisen tärkeydes-
tä Laaksolahdessa.

Espoon kaupungin sivistystoimen Tilat ja alueet -yk-
sikkö sekä Tilapalvelut päättivät kokouksessaan 21.5.2019 
sijoittaa Jupperin koulun Paviljonki 2:n urheilukentälle.

Sivistystoimi piti kokouksessa tärkeänä lähikirjasto-
palvelujen säilymistä alueella ja tässä ratkaisussa kirjasto 
voi jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan. Laaksolahden 
kirjaston ystävät ja Jupperin Omakotiyhdistys ovat saaneet 
paljon kiitosta ansiokkaasta toiminnastaan kirjaston puo-
lesta.

TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI
puheenjohtaja
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AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDIST YKSESTÄ TAPAHTUMIA

Omakotiyhdistyksen johtokunta noudattaa kaikissa toi-
missaan sekä yhdistyksen sääntöjä, yhdistyslakia, että 

muita yhdistyksen toimintaan vaikuttavia säädöksiä. Pa-
lomäen kiinteistöjen mahdollisiin realisointeihin liittyvät 
toimenpiteet ja päätökset ovat yhdistyksen toiminnan ja 
edun näkökulmasta niin merkittäviä, että johtokunta on 
käsityksensä mukaan ollut ja tulee jatkossakin olemaan eri-
tyisen huolellinen yhdistyksen kokouksille tehtävien pää-
tösesitysten valmistelussa. Johtokunnan jäsenillä on siis 
erittäin suuri vastuu tehdä työnsä hyvin.

Vuoden 2018 johtokunta aloitti selvitystyönsä kiin-
teistöveron yhdistystoiminnalle aiheuttaman rasituksen 
alentamiseksi neljästä eri vaihtoehdosta, joista yksi vali-
koitui johtokunnan esitykseksi syyskokoukselle 2018 (JOY 
1/2019 ss. 12 - 14). Syyskokous päätti olla hyväksymättä 
johtokunnan esitystä koskien mahdollista kaavamuutok-
sen hakemista siten, että VL-kaavamerkitty kiinteistö oli-
si muutettu myös AO-kaavamerkityksi. Tämä vaihtoehto ei 
siis ollut enää vuoden 2019 johtokunnan käytettävissä har-
kittaessa vaihtoehtoja kiinteistöveron pienentämiseksi.

Selvitystyö aloitettiin kahdeksalla eri vaihtoeh-
dolla;

1. Jatketaan kuten ennenkin eli kiinteistövero maksetaan 
myymällä arvopapereita.

2. Omakotiyhdistyksen toiminta (ja kiinteistöverot) rahoi-
tettaisiin ainakin osittain vuosittain kerättävillä jäsenmak-
suilla, mikä on normaali käytäntö muissa yhdistyksissä.

3. Kiinteistöveron pienentämiseksi haettaisiin asemakaa-
vamuutosta rakennusoikeudellisen AO-tontin muuttami-
seksi lähivirkistysaluetontiksi (VL).

4. Yhdistyksen toiminnan supistaminen siten, että vuotui-
set osingot riittävät kulujen ja korotetun kiinteistöveron 
maksamiseen. 

5. Selvitetään mahdollisuudet myydä sekä AO-tontti että 
VL-tontti yhdessä. Tämä olisi erittäin houkutteleva koko-
naispaketti ostajalle, joka haluaa paljon rakennusoikeutta 
ja oman puiston kolmelle sivulle tonttia. Huom! Rakennus-
oikeus määräytyisi nykyisen AO-tontin kaavamerkintöjen 
mukaisesti.

6. Myydään vain AO-tontti.

7. Tutkitaan mahdollisuuksia lohkoa VL-tontista noin 2.000 
m2 määräala liitettäväksi AO-tonttiin. Kyseiselle määräalal-
le haettaisiin asemakaavamuutos (VL -> AO), jonka jälkeen 
myytäisiin yhdistetty AO-tontti.

8 .Vuokrataan AO-tontti rakennusurakoitsijalle.

Miten valmistelu on edennyt?

Johtokunta teki huhtikuussa päätöksen, että johto-
kunta laatii syyskokoukselle kaksi erillistä päätösesitystä; 
Esitys 1. Myydään AO-kiinteistö ja esitys 2. Myydään VL-
kiinteistö. Kummastakin päätösesityksistä järjestetään oma 
äänestyksensä. 

Jos syyskokous 2019 tekee myönteiset päätökset esi-
tyksille 1 ja/tai 2, johtokunta käynnistää myynnin valmis-
telun. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa kumppanin 
valinta kiinteistöjen myynnin toteutettamiseksi, mahdollis-
ten ostotarjousten vertailu sekä myyntiä koskevan esityk-
sen teko yhdistyskokoukselle. Johtokunnan tavoitteena on 
saada kiinteistöjen myyntiä koskevat asiat varsinaisten jä-
senten päätettäväksi joko vuoden 2020 kevät- tai syysko-
kouksessa.

JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN PUOLESTA,
JUHA-PEKKA RIPATTI

puheenjohtaja

Johtokunnan valmistelutyö koskien Palomäen 
kiinteistöä

Fiksu vähentää jätettä

Toukokuussa keskusteltiin jätteiden vähentämi-
sestä, lajittelusta ja kierrätyksestä Laaksolahden 
Kirjaston Ystävien järjestämässä kierrätystapah-
tumassa. Aihe oli kerännyt kirjastoon runsaasti 
kuulijoita.  HSY:n palveluneuvoja Hannele Parvi-
aisen tietoiskun lisäksi kirjastossa oli kierrätysai-
heinen infopiste ja lajittelupeli.

Ensimmäinen ja paras vaihtoehto on jätteen vähentämi-
nen, toiseksi paras tehokas kierrätys. Me pääkaupunki-

seudulla asuvat tuotamme keskimäärin reilut 300 kg jätet-
tä vuodessa henkilöä kohden. Siitä lähes puolet lajitellaan 
kierrätykseen uusien tuotteiden raaka-aineiksi. 

Lajitellut jätteet toimitetaan hyötykäyttöön ja niistä 
saadaan mm. teollisuuden tai mullan raaka-aineita ja uu-
sioenergiaa. Sekajäte kuljetetaan jätevoimalaan, jossa sii-
tä tehdään kaukolämpöä ja sähköä. Omiin astioihinsa tulisi 
lajitella biojäte, metalli, kartonki, lasi ja paperi. Vaaralliselle 
jätteelle on oma erillinen keräys.

Jätehuoltomääräykset määrittelevät, mitä jätelaje-
ja erikokoisilla kiinteistöillä tulee kerätä. Sekajäte kerätään 
kaikilta asuinkiinteistöiltä. Vuoden 2020 loppuun asti kerä-
ysvelvoite koskee vain yli 10 asuinhuoneiston kiinteistöjä 
biojätteen ja kartonkipakkausten osalta ja yli 20 asuinhuo-
neistojen kiinteistöjä myös lasipakkausten ja pienmetal-
lin osalta. Vuoden 2021 alusta alkaen biojäte, muovi-, lasi- 
ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen 
kiinteistöiltä, joissa on vähintään 5 asuinhuoneistoa. 

Pientalojen kierrätyskelpoinen jäte, paperi, kartonki, 
lasi- ja muovipakkaukset, pienmetalli, viedään kierrätyspis-
teisiin. 

Kompostointi on omakotiasujalle oiva tapa hävittää 
biojätettä ja puutarhajätettä. Keittiöbiojäte kompostoi-
daan haittaeläimiltä suojattuun kompostisäiliöön. Puutar-
hajätettä voi kompostoida siistissä, hoidetussa avokom-
postissa. HSY järjestää vuosittain maksuttomia ja kaikille 
avoimia kompostointikursseja.

Osa Jupperin alueesta on mukana monilokerokerä-
yskokeilussa.  Monilokeroastia korvaa perinteisen sekajä-
teastian ja toimii kuten pieni kierrätyspiste omalla pihalla. 
Monilokerokeräyksessä lajittelu helpottuu, tilaa säästyy ja 
uudenlainen kierrätyspalvelu tulee kotiovelle.  Kokeiluun 
osallistuu noin tuhat pientaloa ja muutama rivitalo HSY:n 
toimialueella.

Jupperissa Riihiniityntien ja Pitkäjärventien kulmassa 
on kierrätyspiste.  Lähimmät muovipakkausten kierrätys-
pisteet sijaitsevat Hämeenkylässä  ja Lähderannassa. Kier-

rätyspisteiden sijainti löytyy HSY:n sivuilta. (https://www.
kierratys.info/ ).

Kierrätyspisteisiin ei saa viedä esim. huonekaluja, 
sähkölaitteita ja remonttijätettä vaan ne on vietävä sortti-
asemalle.  Vastuuton roskaaminen saattaa johtaa kierrätys-
pisteiden lopettamiseen. 

Pääkaupunkiseudulla on useita jäteasemia, ns. sort-
tiasemia. Jupperin lähin sorttiasema sijaitsee Konalassa 
ja on avoinna ma - pe klo 7 – 21. Sorttiasemalle voi viedä 
maksutta metallia, lasia, sähkölaitteita, kodin vaarallista jä-
tettä ja painekyllästettyä puuta. Sekajäte, puu, puutarha-
jäte ja lajiteltu remontti- ja rakennusjäte otetaan vastaan 
maksua vastaan. Sorttiasemalta voi vuokrata peräkärryjä 
edulliseen hintaan jätteiden kuljetusta varten.

Ohjeita ja neuvoja kierrätyksestä löytyy HSY:n koti-
sivuilta. Sivuilla on myös puhelimeen ladattava jäteopas, 
joka neuvoo lajittelussa (hsy.fi/jateopas).

TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVA: ESKO UOTILA

Lisää:
https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/
vahenna_jatetta_kotona.pdf  

Syksyn 2019 ohjelmaan kuuluu muun muassa:
- MLL perhekahvila torstaisin klo 9.30-11 Laaksolahden 
monitoimitalolla
- Muskarit tiistaisin Laaksolahden monitoimitalolla 
- Tenavajumpat ja liikuntaleikkikoulut torstaisin Jupperin 
päiväkodilla
- Lukumummi/-vaari -toimintaa lähikouluilla
- Lelu- ja lastenvaatekeräykset Hope ry:n kautta tukea tar-
vitseville lapsiperheille

MLL Laaksolahden sivuilta http://laaksolahti.mll.fi pääset 
lisäksi myös MLLn Vanhempainnettiin, Nuortennettiin ja 
löydät paljon lisätietoa MLL:n toiminnasta lähialueella.

MLL Laaksolahden ohjelmaa 
lapsiperheille:
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Puun polttaminen lämmönlähteenä

Syksy lähestyy ja ilmojen kylmetessä puun polttaminen 
lisälämmityskeinona lisääntyy. Kuluneen vuoden aika-

na on lehdistössä käyty paljon keskustelua puun poltossa 

syntyvistä pienhiukkaspäästöistä. Ohessa on Hengityslii-
ton ohje puun puhtaalle polttamiselle.

TOIMITUS 

Roolipelit

YMPÄRISTÖ MINUN HARRASTUKSENI

Pääsin kokeilemaan roolipelaamista kesällä 
isosiskoni luomassa pelissä. Ehdin nauttia kesän 
aikana pelikavereideni seurasta ja pelaamisesta 
vain muutaman pelikerran verran, sillä aikatau-
lujen sovittaminen kuuden henkilön kesken oli 
jokseenkin hankalaa.

Roolipelejä on olemassa erilaisia tyylejä, on olemassa 
muun muassa fantasia-, scifi- ja kauhuroolipelejä. Eri 

tyylilajien lisäksi roolipelejä voidaan ryhmitellä niiden pe-
laustavan mukaan; on pöytäroolipelejä, larppausta sekä 
internetroolipelejä. Pöytäroolipeleissä pelaajat tyypillises-
ti istuvat pöydän äärellä ja pelaavat keskustelun ja kuvai-
lun kautta. Live action role playing, lyhennettynä larppaus, 
on roolipelaamista jossa näytellään tapahtumat. Larppa-
uksessa pelaajat myös pukeutuvat hahmoikseen. Interne-
troolipeleissä taas puheen tai näyttelyn sijasta kirjoitetaan 
tapahtumat esimerkiksi foorumilla vuorotellen muiden pe-
laajien kanssa. Meidän pelikertamme ovat kestäneet paris-
ta tunnista viiteen tuntiin. Kuten pöytäroolipeileissä usein, 
meidänkin pelissä on monta pelaaja ja yksi pelinjohtaja.

Ennen kuin pääsin pelaamaan mitään, täytyi isosis-
koni pelinjohtajana suunnitella koko pelimaailma. Hänen 
täytyi suunnitella jokainen henkilö, joihin hahmomme 
saattavat törmätä ja suurpiirteinen juoni pelillemme. Hän 
suunnitteli pelin, jossa nykyajan henkilöt päätyvät esihis-
torialliselle ajalle Siellä he tapaavat avuliaan heimon, johon 
he liittyvät ja yrittävät selvitä menneisyydessä elossa. Mei-
dän muiden täytyi keksiä ja suunnitella hahmomme en-
nen pelin alkua. Meidän täytyi merkitä ylös paperille hah-
mojen luonteenpiirteet, huonot puolet ja vahvuudet sekä 
taidot. Tältä paperilta pelinjohtaja ja me itse voimme pela-
tessa tarkistaa miten hahmomme käyttäytyisivät eri tilan-
teissa. Meidän täytyi myös kertoa pelinjohtajalle mitä tava-
roita hahmoilla oli mukana kun he joutuivat kivikaudelle. 
Minun hahmoni esimerkiksi oli hakemassa posteja talvella, 
joten hänellä on postit kädessä ja talvivaatteet kun erään 
toisen pelaajan hahmo oli kendoharjoituksissa joten hä-
nellä on kendovarusteet mukana.

Roolipelin tarinan eteneminen riippuu pelaajien va-
linnoista, pelinjohtajan päätöksistä ja sattumasta. Toissa 
pelikerralla eräs pelaajamme päätti, että hänen hahmon-
sa maistaa pienen palan metsästä löytynyttä sientä, tämä 
oli siis pelaajan valinta. Pelinjohtaja oli suunnitellut jo en-
nen pelin alkua millaista kasvillisuutta maailmasta löytyy, 
joten tämä tietyn sienen löytyminen ei ollut sattumaa. Sat-
tumaa sen sijaan oli nopan heitto, jonka avulla ratkaistiin, 
että hahmolle tuli sienestä vatsavaivoja. Hahmomme ovat 
nyt viisaampia eivätkä syö sieniä, joita eivät tunnista.

Minä tykkään roolipelaamisesta tämän lyhyen ko-
keilun perusteella todella paljon! Roolipelaaminen tuntuu 

siltä kuin rakentaisimme tarinaa toisten pelaajien kanssa, 
roolipelaaminen onkin todella paljon yhteistyötä tarvitse-
va peli. Odotan innolla seuraavaa pelikertaa ja vielä enem-
män ensimmäisen roolipelini tapahtumien purkautumista 
ja klassista lopputaistelua. Yritämme jo kovasti selvittää pe-
likavereideni kanssa minkä takia hahmomme ovat joutu-
neet menneisyyteen ja miten he pääsevät sieltä pois!

Isosiskoni ja isoveljeni ovat pelanneet jo vuosia roo-
lipelejä ja sieltä kiinnostus niiden kokeiluun on syntynyt-
kin. Minun mielestä roolipelit ovat kiinnostavia sillä ne voi-
vat olla niin monenlaisia, vain taivas on rajana sille mitä voi 
tapahtua pelin aikana. Lautapelejä tai videopelejä pelates-
sa rajoitteena on pelilauta ja ohjelmointi, roolipeleissä raja-
na on mielikuvitus!

Kyllä tämä roolipelaaminen on sen verran kivaa että 
kehotan kokoamaan kavereiden kanssa roolipeliryhmän ja 
kokeilemaan sitä. Tässä kun ei ole mitään ikärajaa, mukaan 
mahtuu niin pienet kuin isotkin ja aloittamiseen ei tarvitse 
kuin sääntökirjan ja vähän mielikuvitusta! Apua aloittami-
seen saa esimerkiksi sellon kirjastolla kokoontuvasta rooli-
pelikerhosta tai vaikka netistä muilta harrastajilta.

TEKSTI: SIRU KOTIPALO
KUVAT: JULIUS KOTIPALO
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JUPPERILAINEN AJANKOHTAISTA

Mia Laiho haluaa jääurheilun säilyvän Laakso-
lahden urheilupuistossa

Loppuuko Laaksolahden urheilupuistosta 
jääurheilu?
Espoon kaupunki järjesti Laaksolahden urheilu-
puiston kehittämistä koskevan asukastilaisuu-
den keskiviikkona 15. toukokuuta 2019 Lähde-
rannan koulun ruokalassa. Länsiväylä-lehdessä 
oli julkaistu 1.5. ja 8.5. kirjoitukset Laaksolahden 
urheilupuiston kehittämisestä, jotka mahdolli-
sesti lisäsivät mielenkiintoa asukastilaisuuteen. 
Ruokalaan olikin kokoontunut lähes sata henki-
löä.

Tilaisuuden avasi Leppävaaran alueen projektijohtaja 
Mika Rantala, joka kertoi urheilupuiston kokonaissuun-

nitelman laatimisen käynnistyneen Mika Heleniuksen ja 
Mia Laihon 16.10.2017 laatiman valtuustoaloitteen, ja syk-
syllä 2019 tapahtuvan jäähallin purkamisen pohjalta. Tämä 
oli ensimmäinen tilaisuus, jossa julkistettiin kokonaissuun-
nitelmaluonnos keskustelun pohjaksi. Tarkoituksena oli 
kuulla asukkaiden, urheiluseurojen ja urheilupuiston yksit-
täisten käyttäjien mielipiteitä ja toiveita. Mika Rantala pai-
notti sitä, että mitään sitovia linjauksia ei ole vielä tehty 
Laaksolahden urheilupuiston kehittämisestä.

Liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko kertoi urhei-
lupuiston tämän hetken tilanteesta sekä lähivuosien kun-
nostustoimenpiteistä. Tavoitteena on kehittää lähiliikun-
tamahdollisuuksia (skeittaus, frisbeegolf ), jolloin rannan 
merkitys korostuu. Nyt käyttökiellossa oleva jäähalli pure-
taan tämän vuoden loppuun mennessä ja peltinen harjoi-
tusjäähalli noin 10 vuoden kuluttua. Jäähallien korvaajak-

si on suunniteltu jääkiekkokaukalon kokoinen ulkotekojää. 
Talviuintilaituriin, koppiin ja huoltorakennukseen ei tois-
taiseksi kosketa, mutta uusi tuleva kiinteistömassa on tar-
koitus sijoittaa jalkapallohallin jatkeeksi. Juoksuratojen 
pinnoite uusitaan jossakin vaiheessa. Laaksolahden Ten-
niskeskus Oy saa lisää rakennusoikeutta lisätäkseen peli-
kenttiä. 

Alustukset veivät tilaisuuteen varatusta ajasta huo-
mattavan osan ja yleisö odottikin malttamattomasti alue-
arkkitehti Christian Olluksen alustavia urheilupuiston ke-
hitysvaihtoehtoja kaavoituksen näkökulmasta. Hän esitteli 
kolme eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen versio esitteli välivai-
hetta, jossa jäähalli on purettu ja tilalle on rakennettu teko-
jääkaukalo. Tähän välivaiheeseen kuului myös tennishallin 
laajentaminen. Seuraavassa versiossa oli välivaiheesta ku-
lunut 10 vuotta, jolloin urheilupuisto oli rakennettu palve-
lemaan lähiliikuntamahdollisuuksia pitäen sisällään myös 
oheispalveluita. Tästä versioista oli tehty myös vaihtoehtoi-
nen malli, jossa lähinnä Pitkäjärventietä olevalle yläparkki-
paikalle oli suunniteltu kolme 3-kerroksista taloa.

Tilaisuus eteni vilkkaana keskusteluna ja kaikkien 
paikalla olijoiden yhteinen tahtotila oli uuden jäähallin ra-
kentaminen. Hallin toteuttamiseksi tarvittaisiin kuitenkin 
konkreettinen hanke tai poliittinen investointipäätös. Pro-
jektijohtaja Rantala lupasi, että aiheesta järjestetään toinen 
asukastilaisuus.

TEKSTI JA KUVA: JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja

Jupperilainen Mia Laiho syntyi Kannelmäessä 
Helsingissä. Hän opiskeli lääkäriksi Tampereella 
ja muutti Jupperiin vuonna 1998. Vanhempien 
lisäksi perheeseen kuuluu kolme lasta, joista 
nuorimmat ovat vielä koululaisia, ja vanhin aloit-
ti heinäkuussa varusmiespalveluksen. Lisäksi 
perheessä ovat Ines ja Aada -terrierit.

Mia on asunut perheineen Jupperissa noin 20 vuotta, 
mutta Jupperi oli tullut tutuksi jo lapsuudessa, sillä 

molemmat mummolat olivat Espoossa. Lapsuuden koulu-
lomia, jouluja ja juhannuksia vietettiin usein mummujen 
luona Espoossa. Lapsena Mia hiihti vanhempiensa kanssa 
toisen mummun luota Niipperistä Pitkäjärven poikki toi-
sen mummun luo Jupperiin. Jupperin mummun tontilla 
oli alun perin 1940-1950 -luvulla rakennettu kesämökki ja 
myöhemmin mummun talo. Mian perhe muutti mummun 
taloon vuonna 1998. Nykyisessä talossa on vielä jäljellä joi-
takin osia alkuperäisestä rakennuksesta.

Jupperin koulu on tullut tutuksi kahden nuoremman 
lapsen kautta. Kaikki lapset ovat hyvin urheilullisia, kuten 
myös vanhempansa. Mian vapaa-aika kuluu pääasiassa 
perheen kanssa. He ulkoilevat paljon yhdessä ja Mia har-
rastaa juoksemista. Laaksolahden urheilupuisto onkin ollut 
tärkeä koko perheelle. Laaksolahden urheilupuistossa jär-
jestetyt kesäleirit ovat myös helpottaneet kesäisin perheen 
arkea koululaisten kesälomien alettua.

Lääketiede kiinnosti Miaa jo nuorena ja hän suorit-
ti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1996 Tampe-
reen lääketieteellisestä tiedekunnasta. Sisätautien erikois-
lääkäriksi hän valmistui Helsingistä vuonna 2003 ja väitteli 
lääketieteen tohtoriksi Helsingissä vuonna 2014. Lääkärinä 
Mia onkin tehnyt töitä perusterveydenhuollosta aina vaati-
vaan erikoissairaanhoitoon asti useissa eri sairaaloissa.

Mia on kansanedustaja ja Espoon kaupunginval-
tuutettu 

Poliittinen herätys tapahtui, kun perhe alkoi säännöl-
lisesti käyttää julkisia palveluita lasten ollessa pieniä. Mia 
halusi olla mukana vaikuttamassa palveluiden toimivuu-
teen sen sijaan, että olisi vain seurannut sivusta. Mia valit-
tiin Espoon kaupunginvaltuutetuksi vuoden 2012 kunnal-
lisvaaleissa, kuten myös vuoden 2017 kunnallisvaaleissa. 
Valtuuston lisäksi Mia vaikuttaa Espoon kaupunginhalli-
tuksessa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Eduskun-
nan ovet aukenivat keväällä 2018 varasijalta ja nyt 2019 
eduskuntavaaleissa. Mia on ollut aktiivinen myös koulujen 
johtokunnissa. 

Laaksolahden urheilupuiston kehittäminen

Espoon kaupunki järjesti Laaksolahden urheilupuis-
ton kehittämistä koskevan asukastilaisuuden keskiviikkona 
15. toukokuuta 2019 Lähderannan koulun ruokalassa (kts. 
tämän lehden s. 15). Urheilupuiston kehittämissuunnitel-
man alkusysäyksenä oli vuonna 2017 kaupunginvaltuutet-
tujen Mika Heleniuksen ja Mia Laihon tekemä valtuusto-
aloitte. Tuossa aloitteessa he esittivät, että ”Laaksolahden 
urheilupuistosta laaditaan Espoo Tarinaa tukeva laaja-alai-
nen asukkaiden ja eri harraste- ja käyttäjäryhmien tarpeet 
huomioiva suunnitelma. Suunnitelmassa tulee huomioi-
da laaja-alaisesti tulevaisuuden tarpeet kokonaisvaltaisen 
visiotyön avulla. Laaksolahden urheilupuisto on Espoon 
jääurheilun kehittymiselle yksi keskeinen toimintapaikka. 
Laaksolahden urheilupuisto on Pohjois-Espoon ainoa ym-
pärivuotinen tekojääurheilukeskus.”

Kaupunginvaltuutetut Mia Laiho ja Riikka Pakarinen 
jättivät 29.4.2019 valtuustoaloitteen Laaksolahden jääur-
heilutoiminnan säilyttämiseksi. Tuossa aloitteessa tuotiin 
perustellusti esille, miksi Laaksolahden urheilupuiston uu-
simpaan suunnitelmaan tulee lisätä vahva painopiste jää-
urheiluun. Laiho ja Pakarinen perustelivat aloitteensa ”Es-
poo liikkuu -periaatteen pohjalle, jossa halutaan taata 
lasten ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa 
kaikkialla Espoossa. Toisekseen ratkaisu, jossa lähiliikunta-
paikkoja näin suurilta alueilta ja seuroilta suljetaan, tulisi li-
säämään entisestään yksityisautoilua, jota emme voi mis-
sään olosuhteissa hyväksyä.”

Laaksolahden urheilupuiston kehittämissuunnitel-
ma palasi todennäköisesti valmisteltavaksi uudelleen asu-
kastilaisuudessa annetun palautteen pohjalta. Kaikki pai-
kalla olijat halusivat jääurheilun säilyvän Laaksolahdessa. 

JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja
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JOY:N TAPAHTUMIA JOY:N TAPAHTUMIA

Kesäretki Tarttoon 23.-25.8.

KUVATEKSTIT: 
SAILA SALONEN

KUVAT: 
SAILA SALONEN,
PEKKA PUOMIO

Kuva 1. Tarton roolista eräänä 
Pohjois-Euroopan merkittävimpänä 
yliopistokaupunkina kertoo kauniin 
raatihuoneen edessä oleva Suutele-
vat opiskelijat -suihkulähde.

Kuva 2. Kivenheiton päässä kansal-
lismuseosta näimme Ylösalaisin-
talon.

Kuva 3. Luomukahvista ja puurobaa-
rista tunnettu Karlova Kohv.

Kuva 4. 1200-luvun lopulla rakenne-
tun tuomiokirkon rauniot Tuomio-
vuorella ovat vaikuttava näky.

Kuva 5. ja 6. Tutustuimme myös 
Tarton Yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan ulkoalueeseen.

Kuva 7. Jupperilaisryhmä Viron 
kansallismuseossa yli parituntisen 
opastuksen viisastamina.

Kuva 8. Lauantai-illan huumaa 
ravintola Pierren hämyssä.

Kuva 9. Talonpoikaispöytä museon kansankulttuurille omiste-
tussa osiossa.

Kuva 10. 356 metriä pitkässä kansallismuseossa saimme näin 
hienon vastaanoton.

Kuva 11. Kaupunkikierroksen opas Reet oli yksi matkan koho-
kohdista. Asiantuntevaa opastusta tuli sekä meille että auton-
kuljettajalle ja kaikki loistavalla huumorilla höystettynä.

Kuva 12. Kuvan perällä oleva Viron kansallismuseo kohoaa en-
tisen sotilaslentokentän metrin paksuisesta betonista valmiste-
tusta kiitoradasta.
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NAAPURINURKKA NAAPURINURKKA

Käsityökerho Jupperissa
Käsityökerho kokoontuu Jupperissa 
Peltotie 2:ssa 
torstaisin klo 18-20.

Kaikki tervetuloa!
Tiedustelut seija@kotipalo.fi 
tai 040 5045934.

Sukututkimuskerho 

Sukututkimuskerho kokoontuu 
Tammenterholla 
(Tammipääntie 33)
ke 18.9.   klo 18:00
ke 2.10.   klo 18:00
ke 16.10.   klo 18:00
ke 30.10. klo 18:00

Tervetuloa!
Tiedustelut Anja Tarvas, 
050 5641173, 
anja.tarvas@saunalahti.fi

Seniorikerho

Seniorikerho kokoontuu 
Tammenterholla 
(Tammipääntie 33)
to 19.9. klo 13:00
to 17.10. klo 13:00

Tervetuloa kahvittelemaan 
ja rupattelemaan 
paikallisista asioista!
Tiedustelut Anja Tarvas, 
050 5641173, 
anja.tarvas@saunalahti.fi

Liikuntaa Lähderannan koululla

Pilastes torstaisin klo 20:30-21:30 Lähderan-
nan koulun liikuntasalissa
Tiedustelut: Teija Kuusijärvi, teija.kuusijärvi@
gmail.com, 040 7735880.
Kustannus syksyltä on 40€ Jupperin Omako-
tiyhdistyksen jäseniltä ja 60€ muilta henkilöil-
tä.

Lentopalloa tiistaisin klo 19:30-21 Lähderan-
nan koululla Laaksolahden huvilayhdistyksen 
kanssa.
Tiedustelut: Esko Uotila, 
euotila@gmail.com, 050 5587861.

Laaksolahden kirjaston ystävät / Tapahtuu kirjastolla:

ke 11.9.  klo 18 Vastuut kiinteistö- ja asuntokaupoissa
ke 25.9. klo 18 Sukututkimusilta
ma 21.10. klo 18 Kirjaston ja kirjan tulevaisuus
ma 11.11. klo 18 Miten voin pitää aivoistani huolta
ke 20.11. klo 18 Ensimmäinen nainen
Novellikoukut:
2.9., 7.10., 4.11. ja 3.12. klo 18  
käsityöt mukaan ja novelleja kuuntelemaan

ILMAISKONSERTTI JUPPERILAISILLE LAPSILLEILMAISKONSERTTI JUPPERILAISILLE LAPSILLE
Lauantaina 28.9.2019 klo 11.00
BYGÅRDISSA (Ainonkuja 9, Hämeenkylä)

Teatraalista, osallistuvaa ja vauhdikas-
ta menoa tarjoavat merirosvo Kapteeni 
Piraatti Bobi, Pete-pelle, AvaruusCowboy, 
Welho ja Roope-koira. Mukana myös aina 
suosittu Gonzo-gorilla.
Esitys kestää n. 45 min.

Ohjelmistossa ryhmän omaa pidettyä mate-
riaalia höystettynä tunnetuilla lastenlaulu-
klassikoilla. Konsertti sopii myös saattajina 
oleville aikuisille. Parkkipaikkojen vähäisyy-
den johdosta suosittelemme kimppakyytejä.
TERVETULOA !



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Viininkorjuujuhlat   
Lauantaina 28.9.2019 klo 18 alkaen BYGÅRDissa Hämeenkylässä

(Ainonkuja 9). https://tuf.nsu.fi 
Jupperissa on viime vuosina päästy korjaamaan paikoin mittaviakin viinirypälesatoja,

joita tietenkin on syytä juhlistaa asiaankuuluvin menoin.

Viininkorjuujuhlat   
Perinteiset Römppäjäiset järjestetään tänä vuonna teemalla:

Saapuminen juhlapaikalle on
jokaisen hoidettava itse.
Yhdistys järjestää paluukuljetuksen
n. klo 23.30 alkaen Riihiniityntien
päätepysäkille.
TERVETULOA JUPPERILAISET!

TOIMI HETI ja ilmoittaudu ke 18.9.2019 mennessä
sailasalonen176@gmail.com tai puh. 0500 422100 ja maksamalla osallistumismaksun
30€/hlö Jupperin Omakotiyhdistyksen tilille: Nordea IBAN FI26 2213 1800 0179 79

MenuCaesarsalaatti naturell
Katkarapusalaatti talon tapaan avokadolla

Vuohenjuustosalaatti mansikalla jabalsamicosiirappiKanttarellipiirakkaKinkku -quiche lorraineSavustettua lohta ja tartarkastike
Härän routapaistia ja piparjuuriomenasose

Oliiviöljyssä paahdetut salviaperunatMaalaispatonki****3 moussen kakku vadelma-, mustikka- ja suklaa-
moussella, päällä suklaata ja mustikoitaKahvi, tee ja lisukkeet

Buffetpöydässä on tarjolla BC Cateringin 
loihtima todellinen juhlamenu, josta taa-
tusti löytyy herkkuja jokaiseen makuun.
Kyytipojaksi voi valita väriltään mielui-
simman ruokajuoman.
Kakkukahvien jälkeen juhlat jatkuvat 
loistavan musiikin, tanssin ja väliajoil-
la käytävien leikkimielisten kilpailujen 
merkeissä. Voittajat tietenkin palkitaan 
ruhtinaallisesti.
Aurinkoisen mielen lisäksi varustaudu
juhlan teemaan soveltuvalla hatulla
ja ota mukaan lempiviinilasisi.

Illan musiikillisesta nautinnos-
ta vastaa harmonikkataiteilija 
Johannes Niskasen luotsaama 
suosittu NOKISET-yhtye.

joita tietenkin on syytä juhlistaa asiaankuuluvin menoin.

Katkarapusalaatti talon tapaan avokadolla

Buffetpöydässä on tarjolla BC Cateringin 


