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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Espoon kaupunki teki vuoden 2009 alussa päätöksen lakkauttaa alueneuvottelukunnat ja käynnistää asukasfoorumitoiminta asukkaiden omatoimisiksi osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiksi seitsemällä eri
suuralueella. Vuosi 2009 meni asukasfoorumiorganisaation rakentamiseen
ja nyt vuodenvaihteesta lähtien useiden suuralueiden asukasfoorumit ovat
kokoontuneet ensimmäisiä kertoja, muun muassa Suur-Leppävaaran asukasfoorumi 13. maaliskuuta tilaisuuteen, jossa keskusteltiin kyseisen alueen palvelutarjonnan tulevaisuudesta.
Varmastikin monelle jupperilaiselle, myös minulle, on jäänyt vähemmälle huomiolle kokeiluna oleva kolmivuotinen (2008 – 2011) asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäävä 4V-hanke. Hankkeen
nimi tulee sanoista Välitä, Vaikuta, Viihdy ja Voi hyvin.
4V-hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea yhteisöllisyyttä, osallistumista oman elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen
sekä edistää ja tukea kestävää ja ympäristövastuullista elämäntapaa. Hankkeen lähtökohtana ovat paikalliset tarpeet sekä asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen.
4V-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Hanke saa EU-rahoitusta Etelä-Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevasta EAKR-ohjelmasta. Kansallisena rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.
Espoossa 4V-hankkeen kohdealueeksi on valittu Leppävaara sekä Suvelan ja Kirkkojärven alueet Espoon keskuksessa. 4V-hanke tukee kohdealueiden asukastoimintaa esimerkiksi tarjoamalla apua erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Hankeen ympäristökasvattajat edistävät
kestävän kehityksen kasvatusta kohdealueiden koulussa, päiväkodeissa,
kerhoissa sekä nuorisotaloilla. Hankkeesta löytyy lisätietoa nettiosoitteesta
www.4v.fi.

--

Erkki Tarvainen on
poissa

kerhon. Tämä sopi Erkille, sillä hänen taipumuksensa maalaamiseen alkoi jo armeijassaoloaikana
eli 1950-luvulla.
Hangossa virinnyt voimistuva maalausharrastus
innosti hänet myös alan opiskeluun. Erkki opiskeli
kolme vuotta, vuosina 1983-86, Leppävaaran työväenopiston maalauskursseilla. Hänen töitään on
ollut näytteillä Hakaniemen työväentalolla, Hangon Hopearannassa ja Espoon kaupungintalolla.
Jupperilaiset saivat tutustua Erkin maalauksiin
vuonna 1994 Tammenterhossa pidetyssä näyttelyssä.

Kuva: Lauri Määttänen

Jupperiin Tarvaiset muuttivat vuonna 1961
ja rakennuttivat nykyisen talonsa vuonna 1968
osoitteeseen Peltotie 10. Eikä aikaakaan, kun Tarvaisten pihasta tuli omien ja paikallisten lasten
urheilu- ja harrastuspaikka. Erkki muistetaan lasten ja nuorten ystävänä sekä innoittajana, joka oli
järjestämässä myös Jupperin omakotiyhdistyksen
puitteissa mitä moninaisimpia tapahtumia.
Eläkkeelle jäätyään Erkki toimi erittäin aktiivisesti Tammenterho-toimikunnassa ja sitä edeltäneessä Mökkitoimikunnassa. Tuskin Jupperissa
järjestettiin talkoita tai tapahtumia, joissa Erkki ei olisi ollut mukana. Hänet muistetaan myös
tietynlaisena yhteisöllisyyden perikuvana. Se on
ominaisuus, jonka puuttuminen on tänä päivänä
iso ongelma lähes jokaisessa yhteisössä. Erkin ansioihin kuuluu lisäksi Tammenterhon nimen kek-

Kuva: Nina Mönkkönen

Lukuisten jupperilaisten tuntema Erkki
Tarvainen nukkui pois 22.2.2010. Ihminen
ei tiedä elinpäiviään, sillä Erkkikin oli vielä
mukana rantaniityllä pidetyssä omakotiyhdistyksen talvitapahtumassa 14. päivänä
helmikuuta. Hän oli syntynyt vuonna 1935
Värtsilässä, Pohjois-Karjalassa.

”Tammenterho”, Erkki Tarvaisen tekemä kyltti toimitilan ilmoitustaulussa

siminen, sillä hänen ehdotuksensa voitti aikanaan
tämän lehden järjestämän nimikilpailun asiasta.
Toisen merkittävän harrastuksensa Erkki Tarvainen sai osittain leipätyönsä kautta. Työskenneltyään 34 vuotta Printalissa, joka oli päivittäistavaroiden pakkauksia tekevä yritys, värien käyttö ja
suunnittelu oli laajaa. Yrityksen muutettua 1970luvun lopulla Hankoon sen henkilökunta innostui
maalauksesta niin, että perusti keskuuteensa taide--

Erkki Tarvaisen maalaus: Huvila Pitkäjärvellä sisältyi
hänen Tammenterhossa vuonna 1994 pitämäänsä
näyttelyyn. Maisema on varmasti tuttu kaikille järvellä
liikkujille.

Erkki Tarvaisen tuotanto oli laaja. Varsinkin
Hangossa ollessaan hän sai hankolaisilta ja kesäasukkailta runsaasti tilauksia heidän omien maisemiensa ikuistamiseen. Hän on maalannut tilauksesta myös lukuisia muotokuvia.
Lauri Määttänen

Jupperilainen Mia Oksanen aloittaa oman
yrityksensä. Yrittäjyys on aina kiinnostanut
häntä ja oltuaan lasten kanssa muutaman
vuoden kotona, tuntui alan vaihto kiehtovalta ja hän kouluttautui puutarhuriksi.
Nyt ollaankin jo niin pitkällä, että yritys on
rekisteröity. Yrityksellä on viehättävä nimi: kasveja. Varsinkin tämän talven jälkeen saattaa
”Puutarhapalvelu Päivänsäde”
moni pensas tai muu kasvi olla talvesta kärsinyt.

Nyt tarvitaan siis asiantuntijan apua.
Suomessa puutarha-ala kokonaisuudessaan on
kasvanut viime vuosina. Omasta pihasta halutaan
pitää hyvää huolta ja puutarha koetaan olennaisesti osaksi kotia ja taloa. Kesällä vietetään paljon
aikaa omalla terassilla ja puutarhassa. Ja mehän
jokainen haluamme, että siellä viihtyy. Mia Oksanen korostaakin sitä, että pienillä asioilla puutarhan ehostuksessa ja kunnostamisessa voidaan
parantaa talon ilmettä ja ulkoasua.
Jupperilainen, jos olet nyt huolissasi puutarhastasi, voit ottaa yhteyttä Mia Oksaseen, gsm 050
528 2641.
Lea Ala-Peijari

Kuva: Juha Vepsäläinen

Yritys tulee toimimaan Mian kodin yhteydessä
osoitteessa Vahveropolku 12 H. Työ tulee olemaan
monipuolista. Se tulee sisältämään esimerkiksi
seuraavia asioita: puutarhan hoitotöitä, kuten nurmikkoon ja kukkapenkkeihin sisältyviä perustöitä
ja erilaisia istutustöitä. Yritys tarjoaa myös pihaneuvontaa ja pihasuunnitelmia sekä puutarha-aiheisia luentoja.
Kohderyhmänä ovat yksityiset kotitaloudet ja
taloyhtiöt. Mian tavoitteena on helpottaa asukkaiden arkea. Vapaa-aikaa on nykyään niin vähän, että
mielellään moni antaisi ammatti-ihmisen esimerkiksi leikata pensaita, hoitaa nurmikkoa ja istuttaa

Kuva: Lea Ala-Peijari

Puutarhapalvelua
Jupperissa

Erkki Tarvaisen
taidolla tekemä
jäljennös vaativasta kohteesta,
eli Ferdinand von
Wrightin vuonna
1886 maalaamasta teoksesta Taistelevat
metsot.

--

Eläinlääkärin vastaanotto
muuttanut
Useimmat jupperilaiset ovat käyneet eläinlääkärin vastaanotolla Tammipääntien alkupäässä. Jos nyt ei itse ole lemmikkinsä
kanssa joutunut käymään siellä, niin ainakaan aidassa olevaa eläinlääkärin vastaanoton kylttiä ”Teravet” ei ole voinut
olla huomaamatta.

taanoton tässä talossa. Tällä hetkellä siellä toimii
kaksi eläinlääkäriä ja kolme avustajaa.
Jupperissa Veikko Rosendahlilla oli kotinsa
yhteydessä Tammipääntien päässä vastaanotto,
jonka hän aloitti vuonna 2001.1990-luvun alkupuolella hän toimi kolme vuotta Brysselissä ja sen
jälkeen jonkin aikaa Ruotsissa eläinlääkärinä. Hän
on myös ehtinyt 80–90-luvulla toimia eläinlääkärinä maaseudulla.
Kysyin Veikko Rosendahlilta, miten hän päätyi tai joutui eläinlääkäriksi. Se oli hyvin helppo,

Kuvat: Lea Ala-Peijari ja Kimmo Sierimo

Tällä seudulla tuntuu olevan paljon koiria, aina
tulee koiran ulkoiluttajia vastaan aamuin, illoin ja
keskipäivälläkin muutama. Olisikohan Jupperissa
joka kolmannessa talossa koira? Ja kuinka monessa on kissa? Onhan niitä muitakin lemmikkieläimiä, esimerkiksi marsuja ja kaneja. Eläinlääkärin,
Veikko Rosendahlin vastaanotto onkin tarkoitettu
juuri pieneläimiä varten. Tuota kylttiä ei enää näy.
Totuus on, että Rosendahl ottaa nyt vastaan eläimiä pienen matkan päässä Viherlaaksossa, entisen
verhoomon talossa osoitteessa Kavallinpelto 3.
Joten tästä ei tullut ongelmia jupperilaisille. Vastaanotto on siis tallessa. Ja sinne on vieläpä helppo mennä, pihalla on parkkitilaa riittävästi. Tilat,
joissa lemmikkieläintäsi hoidetaan, ovat loistavat.
Talo on kauniisti remontoitu ja viihtyisä. Siellä on
modernit tutkimushuoneet kaikkine nykyaikaisine
laitteineen, leikkaussali, röntgenlaitteet ja laboratorio. Sekä lemmikkieläimen omistaja että eläinpotilas viihtyvät varmasti näissä uusissa tiloissa.
Ja lemmikkisi saa ennen kaikkea hyvän hoidon.
Talon kyljessä lukee ”Espoon eläinlääkäritalo”.
Tänne mahtuu useampikin eläinlääkäri pitämään
vastaanottoa. Tarkoitus onkin myöhemmin tämä.
Viime elokuussa Veikko Rosendahl aloitti vas-

--

luonnollinen valinta. Hän on syntyisin maalaistalosta. Siellä oli paljon kotielämiä, jotka tulivat
hyvin tutuiksi. Eläinten kanssa oleminen kuului
lapsena arkipäivään. Hän oppi jo varhain käsittelemään eläimiä ja ymmärtämään niiden käytöstä.
Tästä ”eläinlääketieteellisen esikoulusta” on ollut
paljon hyötyä hänen myöhemmässä ammatissaan.
Oikea lähestyminen tekee eläimistä luottavaisia ja
lojaaleja.

Suurin osa eläinasiakkaista on koiria, noin 70
prosenttia, Veikko Rosendahl kertoi. Seuraavaksi
suurin asiakaskunta ovat kissat ja sen jälkeen muut
pieneläimet. Tässä työssä on antoisaa tavata myös
eläinten omistajia ja auttaa sekä eläintä että sen
emäntää tai isäntää. Me täällä Jupperissa olemme
onnekkaita saadessamme pitää eläinlääkärin vastaanoton edelleen näin lähellä meitä.
Lea Ala-Peijari

Pieni suklaapuoti
Jupperin Omakotiyhdistys järjesti torstaina 8. huhtikuuta perheretken Fazerin
suklaatehtaalle. Retkelle lähti yhteensä 24
aikuista ja lasta. Vuoden aikana suklaatehtaalla käy 47 000 vierailijaa 11 oppaan
opastamana. Kaikkien odottama retken kohokohta oli suklaamaistiaiset ilman rajoituksia. Emme yrittäneet rikkoa vallitsevaa
ennätystä, 57 Jim-patukkaa yhden teekkarin syömänä.

tuksessa tuoremaitoa. Fazerin sinisen maku onkin
peräisin juuri maidosta ja ecuadorilaisista Arribakaakaopavuista.
Karl Fazer ei ole tunnettu ainoastaan suklaastaan. Hän oli myös erinomainen haulikkoampuja
osallistuen Suomen ampumajoukkueessa Tukholman olympialaisiin vuonna 1912. Hän sijoittui
savikiekkoammunnan henkilökohtaisessa kisassa
jaetulle 12. sijalle ja joukkuekilpailussa viidenneksi. Häntä saamme kiittää myös fasaaneista, joita hän toi ensimmäisenä Suomeen noin 100 vuotta
sitten.
Juha-Pekka Ripatti

Kuvat: Juha Vepsäläinen

Elokuvassa Pieni suklaapuoti suklaakauppias
Vianne Rocher valloittaa asuinkylänsä asukkaiden
sydämet puolelleen herkullisella suklaallaan. Vastaavat tapahtumat käynnistyivät Suomessa syksyllä 1891, kun Karl Fazer avasi Ranskalais-Venäläisen Konditorian Kluuvikatu 3:ssa. Tällä hetkellä
Fazer-konserni on kaikkea muuta kuin pieni suklaapuoti. Konsernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta, Fazer Food Services sekä Fazer Leipomot ja
Makeiset, tuotantolaitoksia kahdeksassa eri maassa ja yhteensä 17 000 työntekijää.
Fazerin tunnetuin brändi on vuodesta toiseen
Fazerin sininen. Suklaatehtaalla valmistetaan joka
päivä 100 000 kiloa suklaata, jonka valmistamiseen tarvitaan 3 000 lypsylehmän maito. Fazer on
ainoa suklaatehdas, joka käyttää suklaan valmis-

--

Pitkäjärvi tarvitsee
kunnostusta
Pitkäjärven tila on huono ja järvi tarvitsee
kunnostusta. Tähän päädyttiin uudessa Espoon järvien kunnostustarvetta selvittävässä raportissa. Kunnostustarvetta arvioitiin
järven tilaan ja käyttöön perustuvalla monikriteerimenetelmällä. Suurin kunnostustarve on niillä järvillä, joiden käyttö on
suurta ja tila huono. Mukana arvioinnissa
ja vertailussa oli 21 espoolaista järveä.

määrän ja saavutettavuuden avulla. Kaavoituksella arvioitiin tulevaa käyttöä. Tilaa arvioitiin veden
laadun, leväkukintojen, kasvillisuuden ja kalaston
perusteella.
Selvityksen mukaan järvistä huonoimmassa
kunnossa ovat Pitkäjärvi, Lippajärvi ja Loojärvi.
Parhaita ovat Lahnuksen Myllyjärvi, Saarijärvi ja
Kaitalampi. Pitkäjärvi ja Bodominjärvi arvioitiin
virkistyskäytöltään merkittävimmiksi järviksi.
Kunnostustarve on suurin Pitkäjärvellä ja Lippajärvellä.
Pitkäjärveä on kunnostettu jo useita vuosia. UuEspoon kaupunki ja Uudenmaan ympäristökes- sin kunnostussuunnitelma on vuodelta 2006. Toikus selvittivät vuosina 2008 ja 2009 espoolaisten vottavasti tutkimuksen tulos turvaisi järven kunjärvien tilaa ja kunnostustarvetta. Mukana selvi- nostuksen jatkumista myös tulevina vuosina.
Eeva-Riitta Puomio
tyksessä oli 21 järveä, joiden joukossa oli myös
Pitkäjärvi. Kiireellisimmin kunnostettaviksi luokiteltiin ne järvet, joiden tila on huono ja käyttö Lähde: Anne-Marie Hagman 2009. Eräiden Espoon
järvien kunnostustarpeen arviointi. Uudenmaan ymsuurta. Käyttöpainetta arvioitiin nykyisen ja tu- päristökeskuksen raportteja 20/2009.
levan virkistyskäytön määrän mukaan. Virkis- Raportti sähköisessä muodossa: http://www.ymparistyskäyttöä mitattiin muun muassa uimarantojen to.fi/download.asp?contentid=115154&lan=fi
määrän ja varustetason, ranta-asutuksen, retkeilyn

Ikäviä tihutöitä alueellamme

Kuva: Pekka Puomio

Jupperissa on esiintynyt ilkivaltaa suhteellisen harvoin,
varsinkaan talvella. Sunnuntaina maaliskuun 14. päivänä kuitenkin huomattiin, että
Tammenterhon edessä olevan
linja-autopysäkin katoksesta
oli rikottu kaikki lasit. Päivän
kuluessa selvisi, että Peltorinteenkujalla oli yhdestä autosta irrotettu rekisterikilpi, joka
löytyi taiteltuna naapurin roskalaatikosta. Naapurin pihalle
oli ilmestynyt myös rikottu
vihreä postilaatikko.
Ei tarvitse olla Hercule Poirot arvatakseen, että kyseessä
ovat todennäköisesti samat tekijät.
Toimitus
--

Kalastuskunnan kuulumisia
Viime vuonna tehdyssä Pitkäjärven vesistöseuPitkäjärvellä kalastusasioita hoitaa Vanhakartanon kalastuskunta, Gammelgårds rannassa järvessä todettiin esiintyneen lisääntyvästi sinilevää. Sekä järvestä että siihen laskevista
fiskelag- niminen osakaskunta.
puroista otetuissa näytteissä todettiin myös ulos-

tepitoisia bakteereita, mikä johtui oletettavasti
Vantaan Veden viemäriputken rikkoutumisesta.
Kalastuskunnassa arvellaan kuitenkin tämän ongelman korjautuvan kevättulvien myötä.
Kalastuskunta korosti kokouksessaan myös
pyydysten hyvän merkitsemisen tärkeyttä ja sitä,
että esimerkiksi verkkoja ei saa laskea 50 metriä
lähemmäksi toisten pyydyksiä. Tilaahan Pitkäjärvellä löytyy mainitun säännön noudattamiseen
ihan tarpeeksi. Puheenjohtaja Tapani Tammela
toivoo mukaan myös uusia kalastuksen harrastajia. Kalastuslupia on riittävästi saatavilla ja niitä
voi lunastaa esimerkiksi M-marketista, Laaksolahdentie 41. Kalastuslupien hinnat on päätetty
pitää tänä vuonna ennallaan.
Lauri Määttänen

Kuva: Lauri Määttänen

Kalastuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 7.3.2010 Carlbergissä, Nuorisotie 10.
Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen
Tapani Tammela ja varapuheenjohtajaksi KarlGustav Petterson.
Vuoden 2009 aikana Pitkäjärveen istutettiin
2500 kappaletta kahdeksan senttimetrin mittaista
kuhanpoikasta, yhteispainoltaan kahdeksan kiloa.
Istutuksen tuloksia voidaan tarkemmin odotella
kuluvan vuoden puolella jäiden lähdettyä. Tänä
vuonna kalavesien kunnostuksessa päähuomio on
roskakalan poistossa, mikä toteutetaan hallitulla
suurrysäpyynnillä myöhemmin tarkennettavana
ajankohtana. Kun mainitun rysäpyynnin tulokset
ovat selvillä, tehdään erilliset päätökset tämän
vuoden uusista kalaistutuksista.

Vanhakartanon kalastuskunnan vuosikokous pidettiin Carlbergissä 7.3.2010. Edessä selin puheenjohtaja
Tapani Tammela ja hänen vieressään vasemmalla varapuheenjohtaja Karl-Gustav Petterson.

--

Toimita energiajae
hyötykäyttöön
* styroksi
Voit pidentää roskiksesi tyhjennysväliä ja
* vaahtomuovi
samalla tehdä ekoteon, kun Sellossa käy* valokuvat ja negatiivit
dessäsi viet siellä pysäköintikellarissa
* vaatteet ja tekstiilit, ei kuitenkaan nahkaa tai
olevaan keräyssäiliöön pussillisen kotita- keinonahkaa eikä jalkineita ja sadeasuja
* sellainen paperi, keräyskartonki tai puu, joka
louden muovijätettä energiajaetta varten
ei
kuulu erilliskeräykseen
olevaan säiliöön.
Energiajakeeseen EI SAA LAITTAA

Kuva: Silve Sahlan

Muovituotteet on merkitty nykyään kolmion sisällä olevalla numerolla. Ainoastaan PVC- muovi,
joka on merkitty numerolla 3, ei kelpaa energiajakeeseen. Sitä on rakennustarvikkeissa, esimerkiksi
putkissa. Kaikki elintarvikepakkaukset ovat muita
muoveja, ja kelpaavat energiajakeeseen.
* PVC-muovia (merkitty tunnuksella 03)
Näin ohjaa HSY nettisivuillaan:
* alumiinia sisältäviä tuotteita, kuten kahvipaEnergiajae on erikseen kerättyä jätettä, jota ei ketit, foliovuoratut sipsipussit ja -purkit
voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan
* VHS-, C- ja värikasetteja
käyttää hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista
* mappeja, muovitaskuja, piirtoheitinkalvoja,
jätettä on muun muassa kotitalouksissa syntyvä kontaktimuovia, ruskeaa pakkausteippiä
muovijäte.
* monia rakentamisessa käytettyjä muoveja, kuEnergiajakeeseen SAA LAITTAA
ten tapetit, lattiapäällysteet, listat, putket, letkut
* vaippoja ja vastaavia hygieniatuotteita
Miten energiajaetta kerätään
Taloyhtiöt voivat halutessaan tilata energiajaeastian HSY Jätehuollon asiakaspalvelusta. Energiajaetta ei kerätä aluekeräyspisteissä.
Mitä energiajakeelle tapahtuu
Energiajakeesta valmistetaan kierrätyspoltto* muovituotteet, jotka on merkitty muovilajin
ainetta, jota voidaan käyttää oheispolttoaineena
osoittavalla tunnuksella 01, 02, 04, 05 tai 06
* elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin käytetyt teollisuus- ja voimalaitoksissa. Pääkaupunkiseumuovipakkaukset, myös 07-tunnuksella merkityt dulla kerätty energiajae hyödynnetään eteläisen
Suomen alueella.
* muovikassit, -pussit ja -kelmut
Silve Sahlan
* muoviset kertakäyttöastiat

Kuvassa Sellon pysäköintihallin ekopisteen energiajakeen
luukku. Sen takana toimii puristin, joka tiivistää muovijätteen
pienempään tilaan kuljetusta
varten.
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Lähderannan seutu
mullistuksen kourissa
Kiertoliitymä suunnitteilla Kolkekannak- netaan asuinrakennus ja entisen huoltoaseman ja
lämpökeskuksen paikalle liikerakennus.
sentien ja Lähderannan risteykseen.

Lähderannantien ja Kolkekannaksentien louKuten kaikki ovat huomanneet, entisen Shel- naisnurkkaan on tulossa myös liikerakennus.
lin likaantuneita maita poistetaan ja puhdistetaan Nämä kaikki muutokset aiheuttavat myös muumaaperää uudisrakentamiselle. Nykyinen Valinta- toksia katuverkkoon.
Silve Sahlan
lon rakennus aiotaan purkaa, sen paikalle rakenNykyinen Valintatalo
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Bussi 24:n reittimuutokset
siirtyvät syksyyn

Veininlaaksontie näkyy jo uudessa puhelinluettelokartassa, mutta luonnossa se ei ole ajokelpoinen
vielä kesäaikataulujen ilmestyessä 6.6.2010. Bussi 24 siirtyy siis kuvassa näkyvälle uudelle, jupperilaisten kannalta nopeammalle reitilleen vasta syysaikataulujen ilmestyessä elokuussa. Virheellinen viesti reitin muuttumisesta kesäkuussa oli jonkun aikaa bussin Leppävaaran päätepysäkillä,
mutta asia on nyt varmistettu puhelimitse.
Tarkkaillaan siis syysaikataulukirjoja!
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Kiertoliittymä Pitkäjärventien,
Riihiniityntien ja Tammipääntien
risteyksessä edistyy
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Ramboll Finland Oy, kustannusarvio vähintään 3 miljoonaa euroa. Lisätietoja antaa tarvittaessa Pasi Marjamaa, puhelin
(09) 816 23776.
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Viherkaista
leveys vaihtelee
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Pitkäjärventien katualueella sijaitseva linja-autoPITKÄJÄRVENTIE PL 240 1:100
jen päätepysäkkialue siirretään uuteen paikkaan
Riihiniityntien vanhalle katuosuudelle. Uudet
järjestelyt tulevat toteutettavaksi vaiheittain. Esitetyillä toimenpiteillä luodaan ympäristöön hyvin
sopivat, turvalliset ja toimivat liikennejärjestelyt
sekä nykyistä tilavampi ja toimivampi päätepysäkkialue.
Suunnitteluun sisältyy myös Jupperinmetsän
Jupperissa sijaitsevan Pitkäjärventien, Riihiniikoira-aitauksen
pysäköintialue ja uusi alueellinen
tyntien ja Tammipääntien liittymän sekä linja-aujätteenkeräyspiste
sekä vesihuoltoverkoston patojen päätepysäkin parantamiseksi on valmistunut
rantamista
ja
uudelleenjärjestelyjä.
Suunnittelukatusuunnitelma, jonka pohjalta on valmistumasalueen haastavista pohjaolosuhteista johtuen pohsa rakennussuunnitelma.
Suunnitelma-alueella Pitkäjärventie ja Riihinii- janvahvistustoimenpiteillä on merkittävä osuus.
tyntie ovat alueellisia pääkatuja, Tammipääntie on Rakentaminen pyritään aloittamaan vuoden 2010
pientaloalueen kokoojakatu. Suunnitelman mu- jälkimmäisellä puoliskolla.
Lisäksi mainitaan, että hanke on Espoo rakenkaisilla järjestelyillä näiden katujen uusi yhteinen
taa
ja ylläpitää 2010 -näyttelyn kohde.
liittymä on nelihaarainen kiertoliittymä. LiittymäSilve Sahlan
ja muiden katujärjestelyiden tekemisen ohessa
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Perinteinen talvitapahtuma
”Surffirannassa”
Ihan vanhan ajan kunnon talvi oli jälleen saapunut ilahduttamaan ja ”työllistämään” Jupperilaisia. Eipä se ollutkaan
ihan perinteinen talvitapahtuma, luvassa
oli hevosrekiajelua lapsille kuin myös lupsakkaasta menosta pitäville aikuisille.
Valitettavasti vetopuuhissa toimiva vanha konkari eli Ynnäke-hevonen oli loukannut jalkansa
vastaavassa puuhassa eikä pystynyt osallistumaan
mieluisaan tehtäväänsä. Tilanteen pelasti erittäin
hyvällä suorituksella suomenhevonen Jamiralli,
joka tottuneesti ”kuskaili” pienellä ratsastuslenkillä kaikkia innokkaita lapsia. Jamirallin hyvä
kaveri nimeltään Inkkari tuli myös tapahtumapaikalle rapsuteltavaksi ja harjattavaksi. Inkkari
on poni, joka viihtyy siellä missä tapahtuu jotain
mielenkiintoista.
SUURET KIITOKSET Koivulan tallille ja Hanna Strömille apureineen, monessa perheessä riittää
vielä pitkään muistelemista ratsastuksesta ja pikku
ponista! Sää suosi totaalisen hyvin tapahtumaa ja
väkeä oli paikalla runsaasti, eipä ole ennen rannalla nähty moista yleisömäärää. Olisiko jäsenlehden
kansipuffi edesauttanut asiaa?
Kyläläiset olivat vilpittömän iloisia ilmaisesta tarjoilusta ja tapahtumajärjestelyistä. Paikalla
olivat myös Laaksolahden Martat, jotka hoitivat
Yhteisvastuukeräystä ja lähes kaikki tarjoiluun
varatut kolikot päätyivät hyvään tarkoitukseen, eli
keräyslippaisiin. KIITOKSIA Laaksolahden Martat, kun osallistuitte yhteiseen tapahtumaan!
Siitä oli kulunut melkein vuosi kun viimeksi
käytiin tiukat hiihtokilpailut Pitkäjärven jäällä.
Pitkäjärvi tarjosi mielenkiintoisen yllätyksen niin
kisaporukalle kuin myös toimitsijoille, kauniin lumipeitteen alla oli runsaasti vettä!
Lajissaan ainutlaatuinen ja tiukka kilpailu suoritettiin pitkin järveä kulkevalla hiihtoladulla. PikALLE 5V
1. Joel Fagerholm
2. Kristian Autio
3. Suvi Höysniemi
4. Helmi Oksanen
5. Max Jaari
6. Noa Jaari
7. Nelli Räsänen
8. Annika Autio

kuväen siirtyminen suorituspaikalle oli haasteellinen vesisohjosta johtuen, mutta onnistui hyvin
avustajien tukemana. Taistelutahtoinen ja tiukka
ilme kasvoillaan lähtivät kilpailijat matkaan minuutin välein ja hymy kasvoillaan saavuttiin maaliin…. jee mä tein sen!
Yhteiset KIITOKSET lähikauppiaillemme Juha
ja Salla Matilaiselle hyvästä yhteistyöstä ja palkintokarkeista!
Korkeatasoisen hiihtokilpailun tulokset:
Tapahtumatoimikunta kiittää kaikkia talvitapahtumassa mukana olleita mukavasta osallistumisesta.
Lasse Gustafsson

ALLE 7 V
1. Onni Vepsäläinen
2. Vilma Oksanen
3. Tuuli Höysniemi
4. Veera Jaari
5. Lumi Höysniemi
6. Iiris Kettunen
7. Elliot Jaari
8. Aapo Häkkinen
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ALLE 11 V
1. Leo Ollikka

JOY Reissut ja Riennot
Tapahtumatoimikunta tiedottaa vuodelle 2010
toukokuu

elokuu

to 6.5. SIIVOUSTALKOOT
katso sivu 16

pe 27. – su 29.8. RETKI VALAMOON
retki täyteen varattu
tiedustelut Lasse Gustafsson.
puh. 0400 458 167

kesäkuu

ke 9.6. KAMARIKONSERTTI
Laaksolahtitalolla katso sivu 22

syyskuu

Marttojen SIENINEUVONTATAPAHTUMA
lisätiedot JOY 3/10

la 12.6. PÄIVÄRETKI
kotimuseoon Kivikellarinmäkeen
katso takakansi

lokakuu

Aukeaman kuvat: Juha Vepsäläinen

la 2.10. SYYSJUHLA ELI RÖMPPÄJÄISET
lisätiedot JOY 3/10
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Siivoustalkoot
Torstaina 6.5. klo 18.00 alkaen
kokoontuminen ”Surffirannassa”
Talkoiden jälkeen on makkara- ja limutarjoilu.
Siivotaan ranta- ja puistoalueita sekä muita yleisiä alueita, kuten katuvieriä.
Roskat jätesäkkeihin, joita jaetaan ja joiden haku tapahtuu ”Surffirannasta” ja Tammenterhon
pihalta.
HUOM! Jätelava ei ole tänä vuonna paikalla.
Taloudesta tulevat jätteet tulee toimittaa Sortti-asemille.
Lähin Sortti- asema, Konala, Betonitie 3, ajo Vihdintieltä, Paperitien kautta.
Sortti-asemille voi tuoda hyötyjätteitä, ongelmajätteitä ja sekajätteitä henkilöautolla, peräkärryllä, pakettiautolla tai muulla kevyellä kuljetusvälineellä. Siellä on myös Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskuksen kontti, johon voi tuoda käyttökelpoista tavaraa.
Sortti-asemat ovat avoinna ma - pe klo 7 - 21, (pe 30.4. klo 7.00 - 17.00) la ja su suljettu.
Lisäksi poikkeuksellisesti auki: la 24.4. , la 8.5. , la 15.5. klo 9.00–16.00,

Asemiesilta talvisodan muistoksi
Laaksolahti-talossa järjesti uimaseura
AvantoSaukot ry. ikimuistoisen asemiesillan talvisodan 70-vuotismuistovuoden
merkeissä.

Kuva: Kimmo Sierimo

ja asianpitoiseen tapaansa kertoen Viipurin pelastamiseksi soitetun jatkuvaa Säkkijärven polkkaa
häirintämielessä naapurin pahoja aikeita vastaan.
Kuultiin myös tämä sävelmä hanuristin esittämänä.
Sanan illan päätteeksi esitti kappalainen Antti
Ohjelmassa esiintyi lauluyhtye ”Kanttiinin lo- Pohjolan-Pirhonen.
tat”, jotka lauloivat sota-ajan hienoja ikäväntorViimeiseksi seurasi vielä suuret arpajaiset ja
junta- ja muistopitoisia lauluja Rauni Konnun kakkukahvitarjoilu.
johdolla. Humoristi-hanuristi Seppo Soittila pisti
Tilaisuuden tuotto käytettiin alueen lottien ja
hanurinsa soimaan sota-ajan sävelin ja sai jutuil- veteraanien hyväksi.
laan yleisönsä hyvälle tuulelle.
Kimmo Sierimo
Jaakko Salonoja juonsi illan tuttuun syvälliseen
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Oma lähikauppamme
Laaksolahden M-market
Juha ja Salla Matilainen

09-595846

Aukioloajat:
arkisin klo 8 - 21
lauantaisin klo 8 - 18
sunnuntaisin klo 12 - 18

Nyt myös:
Ilma- ja
vesilämpöpumput


Aurinkolämmitys

 

Oilon
-maalämpöpumput


Toimitusjohtaja Marko Lehtonen, Aisatie 16 B, 01640 Vantaa, Linnainen

Suosittu painonpudotushaaste Jupperissa!

Lämminvesivaraajat




 








Keskiviikkoisin klo 16,30. ryhmä aloitti jo, mutta vielä mahtuu jokunen. Tee päätös nyt ja ilmoittaudu mukaan!

Siivoaako äiti vielä puolestasi?
Toimitukseen on saapunut alla oleva kannanotto. Ikäväksemme olemme myös me huomanneet tässä
mainitun ilmiön, keräyspisteelle jos vielä jaksetaan vaivautua, ei ainakaan jakseta muovipusseja viedä
oikeisiin roskiksiin.
Jos havaitset tällaisen luvattoman kaatopaikan, ota selvää mahdollisimman tarkka osoite ja ilmoita
numeroon (09) 81621 / ”Siisti Espoo”.

Yhteinen ympäristömme siistiksi

muus. Jäteastiathan on tarkoitettu paperille ja
pahville, ei muovipusseille, styroxille, jugurttiKuljen päivittäin Riihiniityntien ja Jupperin- purkeille, vanhoille hyllylaudoille tai homeisille
kujan risteyksen ohi. Vien samalla keräyspistee- leipäsiivuille!
Sinä, joka tunnet roskanneesi kaunista asuinseen paperit ja pahvit kierrätettäväksi. Kierrätyympäristöämme,
käynet pikimmiten siivoamassastioiden lähiympäristöstä on tullut roskainen
sa
jälkesi.
kaatopaikka. Miksi ihmeessä?
Kevätmieltä kaikille jupperilaisille.
Kyseessä täytyy olla totaalinen piittaamatto”Kohta 30 vuotta alueella viihtynyt”
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
Toimintakertomus vuodelta 2009
1. YLEISTÄ

Vuosi 2009 oli yhdistyksen 54. toimintavuosi. Yhdistys toimii poliittisesti sitoutumattomana Jupperin alueen
kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen osakkeiden omistajien yhteistoimintajärjestönä edistäen Jupperin aluesuunnittelua, valvoen asukkaiden yleisiä etuja, edistäen alueen viihtyisyyttä sekä keräten ja tallentaen aineistoa alueen
historiasta.
2. JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 449 ja yhdistykseen liittyi vuoden aikana 7 varsinaista jäsentä, 3 perhejäsentä ja 4 henkilöjäsentä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Olavi Laine ja Artturi Winqvist
on kunniajäsen.
3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Juha-Pekka Ripatti ja varapuheenjohtajana Juha Kallanranta sekä sihteerinä Lea Ala-Peijari. Yhdistyksen taloudenhoitaja toimi Tapani Vuopala ja tilintarkastajina toimivat KHT Sinikka
Alanen ja Markku Rantalainen sekä varatilitarkastajina Anja Tarvas (Sinikka Alasen varajäsen) ja Pekka Perttula
(Markku Rantalaisen varajäsen). Yhdistyksen lehden ja kotisivujen päätoimittaja oli Juha-Pekka Ripatti sekä Kai
Haapamäki kiinteistövastaavana.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Puheenjohtaja
Juha-Pekka Ripatti
11
Varapuheenjohtaja Juha Kallanranta
6
Sihteeri 		
Lea Ala-Peijari		
10
Muut jäsenet		
Kai Haapamäki		
10
			
Urpo Kotipalo		
9
			
Heikki Kulusjärvi
9
			
Eeva-Riitta Puomio
6
			
Silve Sahlan		
8
			
Kimmo Sierimo		
7
			
Juha Vepsäläinen
6
Johtokunnan kokouksiin osallistui myös taloudenhoitaja Tapani Vuopala 10 kertaa.
4. TOIMIKUNNAT JA KERHOT

Johtokunta asetti vuoden alussa seuraavat toimikunnat ja kerhot sekä niiden koollekutsujat:
Energiatoimikunta			
Urpo Kotipalo
Kaava- ja ympäristötoimikunta
Silve Sahlan
Rantatoimikunta			
Juha-Pekka Ripatti
Taloustoimikunta			
Juha-Pekka Ripatti (vuonna 2008 asetettu)
Tapahtumatoimikunta			
Lasse Gustafsson
Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Silve Sahlan
Seniorikerho				
Eila Räisänen
Sukututkimuskerho			
Pirjo Mattila
Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen mukaan.
Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2009 viimeisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle
2010.
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. Tiedotusmateriaalia on esillä ilmoitustauluilla ja hyllyissä.
Oman käytön lisäksi Tammenterhon tiloja on annettu muiden paikallisten yhteisöjen sekä yhdistyksien kokoustiloiksi että Musiikkikoulu Jubalille musiikinopetusta varten.
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6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 22.4.2009 Laaksolahtitalossa. Kokoukseen osallistui
20 varsinaista jäsentä ja yksi perheenjäsen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tapio Ala-Peijari. Ennen kokouksen alkua kuultiin Juha Holman (Senera Oy) esitys maalämmöstä lämmityslähteenä. Itse kokouksessa käsiteltiin
vuoden 2008 toimintakertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan jäsenille vuodelle 2008.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 18.11.2009 Laaksolahtitalolla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha-Pekka Ripatti ja sihteerinä Lea Ala-Peijari. Kokouksessa oli läsnä 15 varsinaista jäsentä ja 1
perhejäsen. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010 sekä vahvistettiin liittymisja jäsenmaksut että korvaukset johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille.
Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunta vuoden 2010 alussa alkavalle kolmivuotiselle toimintakaudelle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Ripatti. Johtokunnan jäsenistä Juha
Kallanranta, Heikki Kulusjärvi ja Eeva-Riitta Puomio olivat erovuorossa. He olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös valittaessa uusia johtokunnan jäseniä. Erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle valittiin erovuoroiset uudestaan kaudeksi 2010 - 2012.
Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 2010 on siten seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti,
Lea Ala-Peijari (2008 – 2010), Kai Haapamäki (2009 – 2011), Juha Kallanranta (2010 – 2012), Urpo Kotipalo
(2008 - 2010), Heikki Kulusjärvi (2010 - 2012), Eeva-Riitta Puomio (2010-2012), Silve Sahlan (2009 – 2011),
Kimmo Sierimo (2009 – 2011) ja Juha Vepsäläinen (2008 – 2010).
7. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ

Kuluneena vuotena 2009 Jupperin Omakotiyhdistys on toiminut seuraavissa yhteisöissä:
Suur-Leppävaaran alueneuvottelukunta - Edustajana Suur-Leppävaaran alueneuvottelukunnassa oli Silve
Sahlan ja varajäsenenä Eeva-Riitta Puomio. Alueneuvottelukunnat ajettiin alas vuoden 2009 alussa, mutta ne
ehtivät kuitenkin pitää joitakin kokouksia alkuvuodesta.
Espoon Kotiseutuyhdistysten Liitto (EKYL) - Silve Sahlan toimi EKYL:n hallituksen jäsenenä kaudella 2008
- 2009. Silve Sahlan on valittu Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton syyskokouksessa Albergan kartanossa
23.11.2009 EKYL:in hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2010 - 2011.
Suomen Sukututkimusseura - Yhdyshenkilönä on ollut Pirjo Mattila.
Pro Espoonjoki ry - Eeva-Riitta Puomio edusti yhdistystä Pro Espoonjoki ry:n hallituksessa. Kai Haapamäki
ja Tapio Ala-Peijari olivat edustajiston jäseniä.
8. ASUKASTAPAHTUMAT

Talvitapahtuma Jupperin rantaniityllä 22.2.2009 - Pitkästä aikaa Jupperissa oli riittävästi lunta ja Pitkäjärvessä
jäätä, jotta koko perheen talvitapahtuma saatiin järjestettyä laskiaissunnuntaina 22. helmikuuta. Järven jäällä pidettiin hiihtokilpailut useassa eri sarjassa ja niin kilpailijat kuin huoltojoukotkin pääsivät nauttimaan virvokkeita
tarjoiluteltasta. Pitkäjärven VPK osallistui tilaisuuteen esittelemällä paloautoa sekä järjestämällä alkusammutusharjoituksia nestesammuttimilla.
Kevättalkoot 7.5.2009 - Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin Tammenterhon ympäristöä, Surffirantaa, Jupperinrantaa sekä linja-autopysäkkien ympäristöjä. Samalla huollettiin Jupperinrannan uimalaituri valmiiksi kesäkäyttöä varten. Talkoisiin osallistui noin parikymmentä henkilöä ja uurastuksen päätteeksi grillattiin makkaraa
ja juotiin talkookahvit
Jupperin Kamariorkesterin kesäkonsertti 6.6.2008 - Jupperin Omakotiyhdistys ja Espoon tuomiokirkkoseurakunta järjestivät perinteisen Jupperin Kamariorkesterin kesäkonsertin Laaksolahden kappelissa lauantaina
6.6.2009 jo seitsemättä kertaa. Kapellimestari Maarit Kirvessalon mukaan tänä vuonna konsertin ohjelman rakentamisessa pyrittiin tuomaan esille laajasti musiikin eri tyylisuuntia. Niistä olivat esillä klassismi (Haydn),
barokki (Vivaldi) sekä romantiikka (Puccini, Sibelius ja Elgar). Solisteina esiintyivät Jonathan Roozeman ja
Tuija Vainio, laulusolistina Hedvig Paulig. Kesäkonserttiin ei ollut pääsymaksua ja konsertti keräsi tällä kertaa
ennätysyleisön, noin 130 henkilöä. Konsertin ohjelmalehdykästä saadut tulot lahjoitettiin perinteisesti Virossa
toimivalle ystävyysseurakunnalle Kuressaaressa.
Omakotiyhdistyksen retki Kotkaan 12.9.2009 - Kaunis syyssää suosi täyttä linja-autollista jupperilaisia tutustumismatkalla Kotkaan. Retken aikana tutustuttiin Kotkaan ”työläiskaupunkina” sekä Merikeskus Wellamoon
ja Maretariumiin.
Perinteiset Römppäjäiset 26.9.2009 - Perinteiset Römppäjäiset pidettiin Yhteistuvalla lauantaina 26.9.2009.
Ohjelmassa oli ruokailun lisäksi tanssia, kilpailuja ja leikkejä. Musiikista vastasi tanssiorkesteri ”Pekkaset”.
Juhliin osallistui noin 50 henkilöä. Tilaisuutta mainostettiin tehokkaasti niin ilmoitustauluilla kuin suoramainontanakin, mutta ”uusien” jupperilaisten osallistuminen jäi odotettua vähäisemmäksi.
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9. HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA

Jumppa - Jumpparyhmä kokoontui Jupperin koululla talvella maanantaisin. Ohjaajina olivat fysioterapeutit
Pia Tonteri ja Linda Bäckström FysioSporttis Oy:stä. Syksyllä 2009 jumppavuoro siirtyi tuntia myöhäisemmäksi, mikä aiheutti hankaluuksia ja poisjääntejä. Jumppaan on halukkaita enemmän kuin voidaan ottaa, joten poisjääneiden tilalle saatiin uudet henkilöt nopeasti. Jumpparyhmä toimi aktiivisesti koko vuoden. Kesä-, heinä- ja
elokuussa jumpattiin ulkona Jupperin kartanon nurmikolla.
Lentopallo - Lentopalloa pelattiin Jupperin koululla tiistaisin yhdessä Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa.
Seniorikerho - Seniorikerho aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa Eila Räisäsen vetämänä. Kerho kokoontui
vuoden aikana kaikkiaan kahdeksan kertaa, kunkin kuun neljäntenä torstaina keskellä päivää.
Sukututkimuskerho - Sukututkimuskerho kokoontui Pirjo Mattilan johdolla Tammenterhossa joka toinen keskiviikko.
Soitonopetusta Tammenterhossa - Omakotiyhdistys antoi Musiikkikoulu Jubalille luvan käyttää Tammenterhon tiloja soitonopetukseen vuoden 2009 aikana. Opetusta järjestettiin kahtena päivänä viikossa.
Luontopolku - Rantamäen luontopolku lähtee Tammenterhon pihasta ja opaskarttoja tehtävineen on saatavilla
Tammenterhon postilaatikosta.
10. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen jäsenlehti JOY - Vuosi 2009 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehden JOY 32. vuosikerta.
Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko Jupperin alueelle ja postitettiin
yhteistyökumppaneille. Painosmäärä oli 900 kappaletta per numero
Internet-sivut - Ylläpidettiin kotisivuja osoitteessa www.jupperi.fi . Ylläpidosta vastasi Urpo Kotipalo.
Ilmoitustaulut - Yhdistyksellä oli käytössään viisi ilmoitustaulua, jotka sijaitsevat Tammenterhon pihassa
(Tammipääntie 33), Rantaniityllä, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja Laaksolahtitalon vieressä.
11. ALUEIDEN HOITO

Surffiranta - Rannasta poistettiin rikkoutuneita veneitä kevätsiivouksen yhteydessä.
12. KANNANOTOT JA YHTEYDET

Kuluneen vuoden aikana johtokunnan edustajia on osallistunut useisiin katusuunnitelmaehdotuksien kuulemistilaisuuksiin sekä Palomäen puiston toimituskokoukseen.
13. TALOUS

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 19.213,06 euroa (ed.v. 25.890,71 euroa). Varsinaisen toiminnan tuotot, 5.441,29 euroa (ed.v. 8.199,30 euroa), muodostuvat pääosin yhdistyksen jäsenille järjestettyjen
asukastapahtumien yhteydessä perityistä osallistumismaksuista.
Varsinaisen toiminnan tuottojen lisäksi yhdistys sai avustuksia Espoon kaupungilta 2.000,- euroa (ed.v. 2.400,). Varainhankinnan tuotot 370,- euroa (ed.v. 420,- euroa) muodostuvat uusien jäsenten liittymismaksuista ja lähialueen yritysten maksamista kannatusjäsenmaksuista. Sijoitustoiminnan tuotoilla on katettu aikaisempien vuosien mukaisesti yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämää. Arvopaperimarkkinoilla tapahtuneen elpymisen
myötä tilinpäätöksessä on palautettu aiemmin tehtyjä arvonalennuksia 3.355,65 euroa (ed.v. -2.281,17 euroa).
Tuloslaskelma osoittaa tilikaudelta ylijäämää 1.549,62 euroa (ed.v. alijäämä 11.665,74 euroa).
Yhdistyksen pitkäaikaisesti omistamat varat koostuvat lähinnä pörssinoteeratuista osakkeista sekä korko- ja
osakerahastoihin tehdyistä sijoituksista. Yhdistys ei käy aktiivista kauppaa arvopaperimarkkinoilla vaan varojen
tarkoitus on turvata yhdistyksen toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan tuotot koostuvat
osinkotuotoista, mahdollisista osakkeiden luovutusvoitoista taikka rahasto-osuuksien lunastamisten yhteydessä
syntyvästä tuotosta. Yhdistyksen taloudellinen asema on vakaa. Tilinpäätöksessä yhdistyksen sijoitukset on arvostettu joko hankintamenoon tai sitä alempaan sijoituksen käypään arvoon tilinpäätöspäivänä.

Espoossa 9.3.2010
Johtokunta
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KUTSU
KEVÄTKOKOUKSEEN
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 22. huhtikuuta
2010 kello 19.00 Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16.

Ohjelma
Klo 18.00 Kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
Klo 18.30 Esitys JOY:n kotisivujen digikuvagalleria -hankkeesta, Urpo Kotipalo
Klo 19.00 Kevätkokous

Esityslista
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.
Tervetuloa!
Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Jupperin Omakotiyhdistyksen kuvagalleria
Jupperin Omakotiyhdistys on panostanut
toimintasuunnitelman mukaan jupperilaisen perinnetiedon säilyttämiseen muun
muassa tallettamalla lahjoituksina saatuja
kuvia yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa.

mäiset kommentit osuisivat edes suurin piirtein
kohdalleen.
Galleria-ohjelmisto mahdollistaa myös yleisön
kommentoinnin ja kuvien rankkauksen. Kommentoinnilla on tarkoitus kerätä tietoa mahdollisesti kuvien paikkoja tai henkilöitä tunnistavilta,
ja mahdollistaa näin perinnetietouden siirtyminen
myös uusille sukupolville. Kommentointi ja kuTänä keväänä internetsivuillemme on lisätty vien arvostelu vaativat rekisteröitymisen järjesuusi osio, kuvagalleria, johon on tarkoitus skanna- telmään. Kirjautumistunnuksen ja salasanan saa
ta loputkin lahjoitetut kuvat kaikkien selailtavak- lähettämällä sähköpostia järjestelmän ylläpitäjälle
si. Skannauksen toteuttajaksi on kaavailtu jotain Urpo Kotipalolle (urpo.kotipalo1@saunalahti.fi).
Kuvagalleria julkistetaan ja sen käyttöön opaspaikkakuntalaista nuorta, jolla olisi mahdollisuus
tetaan
kevätkokouksessa.
käydä kuvat läpi urakkapalkalla. Skannaajalla
Urpo Kotipalo
pitäisi olla myös paikallistuntemusta, että ensim-21-

Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja 2010:
Juha-Pekka Ripatti
juha-pekka@jpripatti.net			
Kaivoskuja 5 A 2		
Johtokunta 2010:
Lea Ala-Peijari (sihteeri)			
lea.ala-peijari@kolumbus.fi		
Kaivosmiehenkuja 6 B
Kai Haapamäki
kai.haapamaki@saunalahti.fi		
Kalliotie 17 A			
Juha Kallanranta
juha.kallanranta@kopiosto.fi 		
Tammipääntie 35 A		
Urpo Kotipalo		
		
urpo.kotipalo1@saunalahti.fi		
Peltotie 2			
Heikki Kulusjärvi
heikki.kulusjarvi@solibri.com		
Vahveropolku 7
Eeva-Riitta Puomio
eeva-riitta.puomio@sci.fi			
Peltorinteenkuja 1		
Silve Sahlan
silve.sahlan@kolumbus.fi			
Tammipäänpolku 5 A
Kimmo Sierimo
kimmo.sierimo@luukku.com 		
Jupperinmetsä 16		
Juha Vepsäläinen				
juha.vepsalainen@vepsalainen.com
Peltotie 7 B 1			
Taloudenhoitaja
Tapani Vuopala
tvuopala@deloitte.com			
Mäkikuja 3 A			
										
Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja		
Artturi Winqvist, kunniajäsen		
Jäseniä 435 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi

0400 463 941

050 512 4435
(09) 854 3384
040 523 3212
040 503 6067

050 531 9219
050 344 5927
050 412 6335
0500 451 902
(09) 852 3059,
040 532 2114

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä.
Tiedustelut Urpo Kotipalo: urpo.kotipalo1@saunalahti.fi, 040 503 6067

Kesäkonsertti
Perinteinen kesäkonsertti Laaksolahtitalolla
keskiviikkona 9.6. klo 19.00
solisteina mm. Jyrki Lasonpalo, viulu
Päivi Kärkäs, oboe
Annikki Lahtinen, lausunta
kapellimestari Maarit Kirvessalo-Nurmela
Ohjelmistossa mm. Bachin ja Wagnerin sävellyksiä
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Huhtikuu
ke
to
to
ti
ke
to
su
ke
to
ke

7.4.
8.4.
8.4.
13.4.
14.4.
15.4.
18.4.
21.4.
22.4.
28.4.

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot
jatkavat yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tammipääntie 33

Sukutukimuskerho
Retki Fazerille (s.20)
Tapahtumatoimikunta
Johtokunnan kokous
T&P
Seniorikerho
JOY 2/2010 ilmestyy
Sukutukimuskerho
Kevätkokous
T&P

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 19.
Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. (09) 855 5004
Seniorikerho kokoontuu kerran kuussa
torstaina klo 13.
Tiedustelut Anja Tarvas
puh. (09) 8546250
Tiedotus- ja perinnetoimikunta (T & P)
kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoina kello 19.
Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927
Tapahtumatoimikunta kokoontuu joka
kuun toinen torstai klo 19.
Tiedustelut Lasse Gustafsson
puh. 0400 458 167

Toukokuu
ke
to
ti
ke
ke
to
ke

5.5.
6.5.
11.5.
12.5.
19.5.
20.5.
26.5.

Sukutukimuskerho
Siivoustalkoot
Johtokunnan kokous
T&P
Sukutukimuskerho
Seniorikerho
T&P

Jubalin musiikkitunnit Tammenterhossa
torstaisin klo 15.30 - 19.00 sekä perjantaisin klo 15.20- 16.00.
Tiedustelut Minna Purhonen
puh. 050 304 5428

Kesäkuu
ti
ke

8.6.
9.6.

Johtokunnan kokous
Kesäkonsertti

Elokuu
ke
ti

4.8.
10.8.

Jupperin koululla toimivat kerhot:
T&P
Johtokunnan kokous

Jumppa maanantaisin klo 20.30 Jupperin
koululla. Uudet jumppaajat, tiedustelkaa
vapaita paikkoja ryhmässä
pirjo.kuusisto@luukku.com
tai iltaisin puh. 040 515 5765
Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin klo 20-21.30 Veinin
omakotiyhdistyksen kanssa.
teuvo.tikkanen@elisanet.fi
puh. 050 559 2209

Syyskuu
ti

14.9.

Johtokunnan kokous

Lokakuu
ti

2.10.

Römppäjäiset

www.jupperi.fi
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