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Kannen kuva: ” Hiihtokilpailussa mukana!” Kuva Pekka
Puomio

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Helsingin Sanomat julkaisi 21.3.2011 TNS Gallup Oy:llä teettämänsä tutkimuksen
tulokset, jossa selvitettiin kansalaisten tietämystä siitä, mitkä puolueet ovat olleet
hallituksessa vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen. Tutkimus tehtiin haastattelemalla puhelimitse tuhatta henkilöä, jotka edustivat Suomen äänestysikäistä väestöä
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Tutkimuksen tulokset olivat niin yllättäviä, että sanomalehdet ovat kommentoineet
niitä useita päiviä. Kaikista haastatelluista vain 31 prosenttia osasi luetella kaikki
neljä hallituspuoluetta oikein, jotka ovat keskusta, kokoomus, vihreät ja Rkp. Yhtä
yllättävää oli myös se, että 31 prosenttia kaikista vastaajista ja 29 prosenttia jopa
puolueen omista kannattajista luuli oppositiossa olevaa Sdp:tä hallituspuolueeksi.
Tuloksia kommentoinut politiikan tutkija ja tietokirjailija Tommi Uschanov selittää
tuloksen sillä, että ihmisiltä puuttuu motivaatio seurata hallituspohjan vaihdoksia,
koska heistä ei tunnu siltä, että vaihdokset vastaisivat vaihdoksia itse politiikan sisällössä. Toisaalta tämä voi myös kertoa siitä, että valtakunnan politiikka on vierasta
ja yhdentekevää tavalliselle ihmiselle (allekirjoittaneen oma selitys).
Palataanpa valtakunnan tasolta lähemmäksi ruohonjuuritasoa. Jos menisin jokin iltapäivä M-kaupan pihalle, ja kysyisin jokaiselta aikuiselta kaupassa kävijältä seuraavia kysymyksiä; Mikä on Jupperin Omakotiyhdistys?, Oletko omakotiyhdistyksen
jäsen?, Mitä varten omakotiyhdistys on perustettu?, Luettele omakotiyhdistyksen
johtokunnan jäseniä?, niin mitä luulette, kuinka moni vastaaja osaisi vastata esitettyihin kysymyksiin oikein? Pelkäänpä pahoin, ettei kovin moni edes yhdistyksen
jäsenyyttä koskevaan kysymykseen.
Puheenjohtajana tulee usein pohtineeksi omakotiyhdistyksen toiminnan tarpeellisuutta. Johtokunta kokoontuu 11 kertaa vuodessa tekemään päätöksiä yhteisistä
asioista. Äärimmäisen harvoin käsiteltävänä on asukkaiden tekemiä esityksiä. Omakotiyhdistys julkaisee jäsenlehteä JOY, joka jaetaan neljä kertaa vuodessa jokaiseen
kotitalouteen Jupperissa. Lukijapalaute per numero on keskimäärin nolla. Yhdistyksen sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin osallistuu johtokunnan jäsenten
lisäksi vain muutamia yhdistyksen jäseniä. Johtokunnan jäseniksi valitaan vuodesta
toiseen samoja henkilöitä, koska luottamustehtävien hoitoon ei ole tunkua.
Omakotiyhdistyksen johtokunnan jäsenten liikkeelle paneva voima on halu auttaa
ja vaikuttaa yhteisiin asioihin, ei yhdistysaktiivisuus pelkän yhdistysaktiivisuuden
vuoksi. Kuluvan vuoden aikana asukkailta tullaankin pyytämään aktiivisesti kannanottoa siihen, mitä omakotiyhdistyksen toiminnalta halutaan ja mihin suuntaan
toimintaa tulee kehittää.

--

Sekunneista taisteltiin
hiihtokilpailussa Pitkäjärven jäällä

Lauantai iltapäivällä tuli viesti Koivulan talleilta ”Onko huominen talvitapahtuma vielä voimassa, ryhdynkö kaivamaan hevostraileria hangesta?”
Vastaus oli selkeä, talvitapahtuma järjestetään
suunnitelman mukaisesti ja sopeudutaan vallitseviin sääolosuhteisiin.
Sunnuntaiaamu valkeni kirpeän pakkasen merkeissä, mittarin näyttäessä reilut 20 pakkasastetta.
Hyväntuulinen ja reipas talkooväki ryhtyi toteuttamaan erityisesti lapsiväen odottamaa talvitapahtumaa.
Tapahtuma-alue oli aurattu talkootyönä hienoon kuntoon nimettömäksi jääneen koneurakoitsian toimesta. Lämpimät kiitokset saamastamme
avusta!
Iltapäivän aurinko lämmitti jo ihan mukavasti
eikä tuultakaan ollut kuin nimeksi niinpä ilmassa
alkoi olla suuren talvitapahtuman tuntua. Kovatasoiseen ja hartaasti odotettuun hiihtokilpailuun
tuli ilmoittautumisia jo ennen varsinaisen tapahtuman alkua.
Lasten (ja myös aikuisten) iloksi saapui Koivulan talleilta Hanna Ström ja Soila Lehmusvaara
mukanaan suomenhevonen Jamiralli ja Inkkariponi. Se oli monen lapsen yhteinen toive, ”tuleehan se hieno hevonen ja poni tänäkin vuonna”.
Lasten ratsastuksen parissa vierähti nopeasti pari

Sivun kuva: Eeva-Riitta Puomio

Jo toinen perättäinen vanhanajan kunnon
talvi kauniin auringonpaisteen kera toivotti tervetulleiksi kyläläiset perinteiseen
Jupperin Omakotiyhdistyksen järjestämään talvitapahtumaan ”surffirannalle”
13.2.2011.

Jamiralli ja Inkkari-poni

tuntia, eikä Hanna ehtinyt kuin pikaisesti hörpätä
kupin kahvia ja reilun puolikkaan pullan. Toisen
puolikkaan pullasta pummasi tyylikkäästi ja ansaitusti Jamiralli. Inkkari poni sai osakseen runsaasti rapsutuksia, harjausta ja hellyyttä niin lapsilta kuin myös aikuisilta.
SUURET KIITOKSET Hannalle ja Soilalle,
monessa perheessä riittää vielä pitkään muistelemista ratsastuksesta ja pikku ponista!
Useampi henkilö kyseli kenen järjestämä mukava tapahtuma oli kyseessä?
Ilmoitus oli JOY:n lehden 1/2011 takakannessa,
kyllähän moni Jupperilainen oli tietoinen asiasta,
ja lisäksi kaunis sunnuntai iltapäivä sai kauempaakin ihmisiä ulkoilemaan kauniin järven tuntumassa.
Totesimme jälkeenpäin, että jonkinmoinen banderolli tai vastaava olisi hyvä olla tapahtumapaikalla se toivottasi kaikki tervetulleiksi Jupperin

Kovatasoisen hiihtokilpailun tulokset
Alle 5v.

1. Max Jaari		
2. Noah Jaari
3. Helmi Oksanen
4. Nelli Räsänen
5. Muusa Malk
6. Vertti Linnakylä

2:02
2:03
2:28
3:25
4:04
4:25

Alle 7v.

1. Elliot Jaari
2. Oma Malk
3. Sofia Vuornos

--

1:25
1:27
1:53

Alle 11v.

1. Aapo Halmeenmäki
2. Onni Vepsäläinen		
3. Heidi Halmeenmäki
4. Riku Rasilainen		
5. Lumi Linnakylä		
6. Anna Ranne		
7. Aviva			

0:47
1:00
1:01
1:04
1:17
1:44
3:09

Sivun kuvat: Pekka Puomio

Omakotiyhdistyksen järjestämään talvitapahtumaan.
Kyläläiset ja satunnaiset ohikulkijat olivat vilpittömän iloisia ilmaisesta tarjoilusta ja tapahtumajärjestelyistä.
Perinteisen ja odotetun hiihtokilpailun latu oli
tehty Pitkäjärven jäälle, ennakkotiedot kertoivat
että harjoituksia oli takanapäin jo runsaasti. Pääasia että pääsee osallistumaan kylän arvokilpailuun, saattaisihan sitä voittaakin, näin ihan vaatimattomasti sanottuna. Kilpailu oli leikkimielisen
kova skaba missä ihan aidosti taisteltiin sekunneista.
Valitettavasti palkintojenjakotilaisuudessa tapahtui inhimillinen erehdys järjestäjien toimesta.
Tarkoituksena oli että kaikki osallistujat tulevat
kilpailun jälkeen yleisön eteen ryhmäkuvaan ja
saamaan M-marketin lahjoittamat ”makeat” osallistumispalkinnot.
SUURET kiitokset kaikille talvitapahtumaan
Pahoittelemme erehdystä, seuraavissa kisoissa osallistuneille, ja ihan yhtä SUURET kiitokset pokaikki osallistujat pääsevät taatusti esille palkin- rukalle jotka järjestivät tapahtuman.
tojenjakotilaisuudessa.
Lasse Gustafsson

--

Laiturin nosto

Kuva: Urpo Kotipalo

Tänä vuonna omakotiyhdistyksen
puuhamiehet päättivät ennakoida jäiden lähdön, ja nostaa laiturin saranoidun osan ponttoonin päälle odottamaan kevään tuloa.
Paikalle ehti neljä ahkeraa työmiestä, (kuvassa oikealta vasemmalle) Juha-Pekka Ripatti, Juha Vepsäläinen, Lauri Määttänen, Pekka
Puomio ja allekirjoittanut Urpo Kotipalo, jotka saivatkin nopeasti homman hoidettua upeassa talvisäässä.
Ensin kaivettiin väliosa esille lumivuoren alta, jonka jälkeen JP irrotti väliosan yhdistävät saranapultit.
Sitten olikin helppo työ nostaa väliosa viiteen pekkaan turvaan odottelemaan kevätkelejä.
Urpo Kotipalo

Puiden ja pensaiden kevätleikkaus

Kuva: Lasse Gustafsson

Kuva: Silve Sahlan

Jupperin Omakotiyhdistys järjesti 8.3. Jupperin
koululla puiden ja pensaiden kevätleikkauksesta koulutustilaisuuden. Puhumassa oli Uudenmaan Marttojen puutarhaneuvoja Kirsi Mäkinen.

Puutarhaneuvoja Kirsi Mäkinen

--

Ramin talli
Jupperissa Peltokuja 3:ssa sijaitsee ”Ramin talli”. Mikä se on? Siellä voit saada
vanhan huonekalusi entisöityä ja myös verhoiltua. Rami Kauppala asuu tässä talossa, jossa hän on asunut jo vuodesta 1957
lähtien. Kävin häntä haastattelemassa ja
vähän kurkistamassa entisöityihin huonekaluihin.
Alakerrassa on korjattuja ja entisöityjä huonekaluja. Niitä voit mennä katsomaan. Siellä on
ihastuttavia, kauniita tuoleja ja pöytiä sekä yksi
todella vanha sänky. Vanha keinutuoli oli juuri
työn alla. Jos etsit jotakin uniikkia, niin täältä voi
löytyä.
Innostus vanhojen huonekalujen korjaamiseen
lähti siitä, että Ramin mökillä oli eräs vanha tuoli,
jonka jalka vaati korjaamista. Hän ryhtyi toimeen
ja alkoi miettiä sen jälkeen tämän yrityksen perustamista. Yritys on toiminut vasta yhden vuoden, joten monikaan ei vielä tunne sitä. Tämä on
yhden hengen yritys. Sitä ei ole sen kummemmin
mainostettu. Länsiväylässä oli kerran ilmoitus ja

JOY- lehdessä 1/11 on ollut ilmoitus, samoin tässä
numerossa.
Rami Kauppala on ollut aina huonekalualalla
työssä. Hän jäi Vepsäläiseltä eläkkeelle pari vuotta
sitten. Rami kertoi, että tämä on lähinnä harrastus
ja intohimo. Hän pitää kauniista, vanhoista esineistä. Mistä sitten nämä huonekalut ovat peräisin? Rami kertoi ostavansa yleensä vanhoja, ennen
1950-lukua tehtyjä huonekaluja ja kunnostaa ne.
Kriteerinä on myös, että niiden täytyy olla massiivipuuta. Hän tekee myös kaikenlaista korjaustyötä
eli häneltä kannattaa kysyä, jos jokin huonekalusi
kaipaa korjausta. Hän huoltaa myös uusia huonekaluja. Rami Kauppala kertoi, ettei hän aina raaski
luopua kaikista näistä kunnostetuista, myytävinä
olevista, kauniista huonekaluista, koska niistä tulee ikään kuin ystäviä.
Rami Kauppalan aika kuluu yrityksen hoidossa
ja talon kunnossa pitämisessä. Myös ruoanlaitto
kuuluu hänen harrastuksiinsa. Ramin rakas ystävä
on hänen koiransa, joka on jo kolmas koira samaa
rotua, eli saluki.
Kannattaa käydä katsomassa näitä vanhoja huonekaluja.
Lea Ala-Peijari

--

Vanhempainkahvilassa
Jupperin koululla
Jupperin koulun vanhempainyhdistys Jukova ry. järjesti vahempainkahvilan Jupperin koululla 16.3. Kahvilassa keskusteltiin lasten ja nuorten turvallisuudesta
alueellamme. Alustajina olivat lähipoliisi,
pelastuslaitoksen edustaja ja paikallisten
yhdistysten edustajia. Kuulijoita tilaisuudessa oli noin 40.

Palovaroittimien hankkiminen lisää kotien turvallisuutta.
Jupperin ja Veinin Omakotiyhdistysten ja Laaksolahden huvilayhdistyksen edustajat kertoivat
yhdistystensä toiminnasta. Kaikki korostivat
yhteisöllisyyden merkitystä ja naapureihin tutustumisen tärkeyttä. Illan aikana kuultiin myös
Mannerheimin lastensuojeluliiton Laaksolahden
paikallisyhdistyksen monipuolisesta toiminnasta
alueen lasten ja lapsiperheiden hyväksi.
Jukovan puheenjohtaja Jukka Niemelä päätti
Alueemme lähipoliisi Elina Karjalainen kertoi tilaisuuden toteamalla, että tutustumalla naapureiJupperin-Laaksolahden alueelta poliisille tulleista hin ja kiinnostumalla lasten tekemisistä voimme
hälytyksistä. Espoolaisittain alueemme on edel- pitää toisistamme huolta eikä uusia sääntöjä tarleen rauhallinen ja hälytyksiä on ollut suhteellisen vita.
vähän, eniten kesällä. Kesäaikaan poliisi partioi
Eeva-Riitta Puomio
myös Jupperin alueella, mikä osaltaan rauhoittaa tilannetta. Karjalainen
kertoi myös internetin vaaroista, jotka
ovat vakavasti otettava riski lapsille ja
nuorille.
Nettiä käytetään keskimäärin kaksi
tuntia päivässä. Paitsi tiedonhakuun,
nettiä käytetään yhä enemmän sosiaaliseen kanssakäymiseen. Pojat ovat
innokkaita pelaajia, tytöt kuluttavat
paljon aikaa nettiyhteisöissä. Nettikiusaaminen on yleistynyt. Vakavimpia rikoksia ovat muun muassa netin
kautta lapsia uhkaava seksuaalirikollisuus. Lähipoliisi käy puhumassa netin
vaaroista myös koululaisille. VanhemHaetaan hauskanpitäjiä &
pia hän neuvoi esimerkiksi avaamaan
oman sivun Facebookissa. Näin pääSeurallisia simasuita
see tutustumaan lapsen kaveripiiriin
internetissä.
Liikenne ja ylinopeudet aiheuttavat
vaaratilanteita alueella. Karjalainen
kehotti tekemään valvontapyyntöjä
27.4.2011 klo 18-19.30, silloin
poliisille, jolloin alueelle voidaan saada nopeusvalvontaa. Se hillitsee osalsiellä on perinteinen
taan liian suuria ajonopeuksia.
Pentti Karhu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kertoi pelastuslaitoksen toiminnasta. Alueen suurimpana
turvallisuusriskinä Karhukin piti yliVapaa pääsy
Järjestää Jukova ry.
nopeuksia. Hän muistutti myös pyöräilykypärän käytöstä, mikä valitettavan
usein unohtuu myös kouluikäisiltä.

ETSINTÄKUULUTUS

Jupperin koululle
Simaa ja sirkushuveja
--

Tuoretta ruokaa terassilta

Terassi ja parvekeviljely ovat tänä keväänä yksi kotipuutarhurin puheenaiheista.
Jo viime vuonna ruukuissa ja laatikoissa
kasvatettavat yrtit ja muut hyötykasvit olivat suosittuja, mutta tulevana kesänä sekä
kasvien että kasvatusastioiden valikoima
laajenee.

yrtit ovat myös lähellä ja helposti saatavilla keittiön tarpeisiin ja niiden ihana tuoksu hurmaa terassilla tai parvekkeella kesäpäivää viettävät perheenjäsenet.
Perinteisesti terassia tai parveketta koristavat
kesäisin kauniit kesäkukkaistutukset, mutta vaihtoehtona tälle tuovat silmänruokaa ja hyötyä eriväriset salaatit tai kauniit yrtit. Erityisen kauniin
kokonaisuuden saa yhdistämällä hyötykasveja ja
kesäkukkia. Mikä olisikaan kutsuvampaa kuin
punaisen eri sävyiset kukat, kirkkaan vihreät persiljat ja salvian nukkaiset lehdet, ja vielä samassa
ruukussa!
Mia Oksanen ja Jaana Hakola

Kuva: Anja Tarvaksen arkistosta

Valittavana on erilaisia ruukkuja, puulaatikoita
ja jopa kasvatussäkkejä, jotka on tehty kestävästä
materiaalista ja jotka voidaan kasvukauden jälkeen
taittaa pieneen tilaan talven ajaksi. Myös terassille ja parvekkeelle sopivia pieniä kasvihuoneita on
saatavilla. Terassiviljelyyn sopivien salaattien ja
yrttien osalta valikoima on laaja ja innokas kasvattaja voi valita terassilleen patiovihanneksia,
kuten paprikaa, tomaattia tai munakoisoa, jotka
ovat tarkoitettu pienessä tilassa juuri astioissa kasvatettavaksi.
Terassiviljelyllä on monia hyviä puolia. Se sopii
hyvin pienelle pihalle ja on mahdollista myös parvekkeella. Astioissa kasvavat kasvit pysyvät hyvin puhtaina eikä tuholaiset, kuten etanat hyökkää
salaatinlehtiin niin helposti. Kasvien paleltuminen
ei ole todennäköistä, koska terassi ja parveke ovat
yleensä lämpimiä paikkoja. Terassivihannekset ja

Lehtemme edesmennyt päätoimittaja Jussi Tarvas katselee
tässä kevättulvaa Laaksolahdentien suuntaan noin vuonna 1957
seisten nykyisen Palokunnanpuiston risteyksessä. Miten mahtavat
vedet tänä keväänä nousta tällä
paikalla?

--

Tarha kissoille – ja vähän
myös emännälle
Myös sisäkissat nauttivat ulkoilusta. Valjaita vaivattomampi vaihtoehto sekä kissalle
että isäntäväelle on tarha, jossa kissat voivat turvallisesti ja naapureita häiritsemättä
nauttia pihan äänistä ja tuoksuista. Niinpä
rakensimme meidänkin kissatytöille oman
oleskelupaikan pihapiiriin.
Aloitimme suunnittelun paikan valinnalla. Mietimme varjoisia ja aurinkoisia kolkkia pihassa,
pohdimme miltä rakennelma näyttäisi sisältä katsottuna ja miten se muuten istuisi pihan rakenteisiin. Päädyimme sijoittamaan tarhan oleskelupihan puolelle kohtaan, johon saimme rakennettua
helposti yhteyden sisältä.
Tarhan runko tehtiin puusta. Koska päätimme
kattaa tarhan, puutavaran tuli olla riittävän kestävää. Rakentajien käsien ja kissojen tassujen säästämiseksi päädyimme höylättyyn pyöreäkulmaiseen ruskeaksi painekyllästettyyn 48x48 rimaan.
Kärsivällisyyttä kysyi puutavaran kuivattaminen.
Onneksi kuuma aurinkoinen kesä auttoi meitä siinä. Puu kuivui parin viikon kuivattamisella – säästyimme vinoilta rakenteilta ja verkon löystymiseltä. Kuiva puutavara sahattiin sopivan kokoisiksi
palasiksi ja käsiteltiin ruskealla Pinotex- puuöljyllä kovapuulle ennen verkon kiinnitystä.

Verkko on keskeinen ja kallein osa tarhaa.
Valitsimme Rautarantalan maahantuoman Voliplast silmäkooltaan 25,4x25,4mm muovitetun
1,75/2,3mm langasta tehdyn teräsverkon. Riittävän paksu muoviverkko on hyvä kissojen tassuille, koska kissat kuitenkin kiipeilevät paitsi
puurakennelmissa myös verkossa. Vankka verkko

Tarvikkeita 2,3 x 3,3 m –kokoiseen tarhaan käytettiin seuraavasti:
Lekaharkot, eristys, soraa perustuksiin.
50x150 kyllästetyt palkit alatukikehikkoon (4 x 3,3m)
Runko ruskeaksi painekyllästetty höylätty 48x48mm puurimaa n. 100M+10%
Kyllästysainetta Pinotex Puuöljy kovapuulle, 3 litraa.
Ruostumaton (tai haponkestävä) Ritiläruuvi Torx 75mm RST, 300kpl
Voliplast 25,4x25,4 1,75/2,3 sinkitty, muovitettu tarhaverkko 25 m rulla.
Kuumasinkitty hakanen verkon kiinnitykseen n. 500kpl
Katon koolaus mitallistettu kuusi 48x48, 43m
Sopivaa puutavaraa kattotuoleihin
PVC trapetsilevevy 3x 3m esim. Bauhaus PC-2000 ja tarvittavat Easy-Fit kateruuvit
Nivelsaranat sinkitty 100x32 oveen
Työntösalpa ja lukko oveen
22x300mm liimapuulevyä kävelytasoihin (minimi) 5 x 1,2m
(huom. tason on oltava pidempi kuin elementin leveys.)
Puisia hyllytukia kävelysiltojen asennukseen (2kpl/silta)
Kumitettua eteismattoa kävelytasojen päälle 2m
-10-

tekee rakennelmasta jämäkämmän
ja kestävämmän. Verkkoa saa vain
25m rullissa, mikä osaltaan määräsi
kissatarhan mitat.
Seinäelementtien
leveyden
(1066mm) määräsi verkon leveys
(1018mm). Verkko leikattiin määrämittaan, samoin seinäelementtien
puut. Elementin korkeus oli valittava paikan mukaan – koko rakennelman (perustus, elementti, kattotuoli,
katto) oli mahduttava räystään alle
ja sen lisäksi yhden verkkorullan oli
riitettävä koko tarhaan. Näinpä meillä seinäelementin korkeudeksi tuli
2260mm. Joka toiseen laitettiin viisto puurima tueksi. Elementit rakennettiin valmiiksi ennen pystytystä.
Perustuksena käytettiin lekaharkkoja, jonka päälle tehtiin puukehikko
150mm painekyllästetystä palkista.
Elementit ruuvattiin kehikkoon ja toisiinsa kiinni.
Toiseen päätyyn rakennettiin ovielementti. Katto
rakennettiin myös maassa ja nostettiin kokonaisena paikalleen . Kattolevyksi valittiin Bauhausin
PC-2000 trapetsikate. Katon kaltevuus on 10%.
Katteen ja yläriman väliin jäi avoimet aukot, jotka aiheuttivat heti yllätyksen. Pienempi kissamme
keksi nopeasti kiivetä katonrajaan istumaan ja olisi halutessaan päässyt hyppäämään sieltä viereiseen puuhun. Niinpä viimeisetkin kolot suljettiin
katteesta jääneillä ylijäämäpaloilla.
Osa tarhan pohjasta on katettu puulaatoilla.

Osassa kasvaa nurmikko, jota kissat mielellään
haistelevat ja maistelevat. Ampiaisia houkuttelevia kukkia tarhaan ei jätetty. Seinille rakennettiin
hyllyjä ja viistoja kiipeilytasoja vesivanerista ja
rakennelmat päällystettiin karkealla kynnysmatolla. Näin viistokaan taso ei ole liukas ja tasoon on
mukava teroittaa kynsiä. Suojainen kiipeilypuun
koppi ja kesällä tarhassa ollut kevythäkki olivat
mieluisia lymypaikkoja. Ensi kesän työlistalla onkin rakentaa lisää ulkokoppeja ja kiipeilymahdollisuuksia tarhan asukeille.
Suora kulkuyhteys sisältä oli erinomainen ratkaisu. Kissoja ei tarvitse kantaa tarhaan ja sieltä
pois, vaan ne voivat kulkea ulos oman halunsa
mukaan. Avonaisesta tuuletusikkunasta kissat
pääsevät putkeen, joka päättyy tarhaan. Paksu
kangasverho suojaa kylmän ilman puhaltamista
sisälle ikkunan ollessa auki.
Kesällä tarha oli suosittu paikka paitsi kissoille myös viihtyisä lukunurkkaus emännälle, jota
varten tarhassa oli tuoli. Tarhaa käytetään myös
talvella. Katto kesti hyvin runsaslumisen talven
lumikuorman. Kun pakkasta on alle 10 astetta,
kissatytöt haluavat nuuskimaan ulkoilmaa. Emännän lukunurkka sen sijaan siirtyi talveksi takan
eteen sisälle.
Pekka ja Eeva-Riitta Puomio

Huomioitavaa:
Valitse turvallinen suojaisa sijainti, johon on mahdollista järjestää kulkuyhteys sisältä.
Älä säästä verkossa. Valitse muovitettu, vankka verkko.
Kuivata puutavara kärsivällisesti ja käsittele ennen rakentamista.
Älä tingi koossa.
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Koira-aitaus valmistumassa
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Suosittu
painonpudotushaaste!
Hoikenna itsesi kesäkuntoon kanssamme!
Ryhmän kokoontuminen Jupperissa kerran
viikossa alkaen

to 28.4. klo 17.00

jatkuen kahdeksan viikon ajan

Oma lähikauppamme
M-market Laaksolahti

Palkinnot 3:lle parhaan tuloksen saaneelle,
hinta 35€ / 8 viikkoa.

Soita ja varaa paikkasi!

Juha ja Salla Matilainen
09-595846

Lisätietoja:
Henkilökohtaiset hyvinvointohjaajat

Auli Malimaa
040-5056065

www.m-herkkukauppa.net

Seija Kotipalo
040-5045934

auli@upeaolo.com seija@kotipalo.fi

Aukioloajat:
arkisin klo 8 - 21,
lauantaisin klo 8 - 20,
sunnuntaisin klo 10-20
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

/STAN MYYN
JA KORJAAN
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Tuoretta kahvia, teetä, kaakaota,
pirtelöitä ja raikkaita smootheja
•
Suussasulavia suolaisia ja makeita vohveleita
sekä muita herkullisia leivonnaisia
•
Uutuutena runsas lounassalaatti
•
Ihania lahjatavaroita läheisten hemmotteluun
Laadukkaita lasten puuleluja
•
Makeisia
•
24 makua irtoteetä
ja
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Olemme melkein naapurissasi!

Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo (M-Marketin ostari), puh. 586 3039,
www.vohveli.fi

WWWRAMINTALLIFI
RAIMOKAUPPALA RAMINTALLIl s 0ELTOKUJA   %30//

NAUTI PIHASTASI!

Jaana Hakola
p. 045 1242 220

- Pihasuunnitelmat
- Pihan idealuonnokset
- Konsultointikäynnit
- Hoitosuunnitelmat
- Luonnonmukaiset
hulevesisuunnitelmat

Puutarhapalvelu

PÄIVÄNSÄDE
Mia Oksanen
p. 050 528 2641

www.maisema-aula.fi

- Konsultointikäynnit
- Puutarhan hoitotyöt
- Pensaiden ja puiden
leikkaukset
- Istutustyöt
- Kesäkukkaistutukset
kesän juhlia varten
- Pihakutsut
(www.pihakutsut.fi)

www.puutarhapalvelupaivansade.net

Nyt myös:
Ilma- ja vesilämpöpumput
Aurinkolämmitys
Oilon -maalämpöpumput
Lämminvesivaraajat
Toimitusjohtaja Marko
Lehtonen, Aisatie 16 B,
01640 Vantaa, Linnainen
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
Toimintakertomus vuodelta 2010

YLEISTÄ

TOIMIKUNNAT JA KERHOT

Vuosi 2010 oli yhdistyksen 55. 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.
JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa
454 ja yhdistykseen liittyi vuoden aikana 8 varsinaista
jäsentä, ei yhtään perhejäsentä ja 1 henkilöjäsen. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Olavi Laine ja Artturi Winqvist on kunniajäsen.
JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT

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

Johtokunta asetti vuoden alussa seuraavat toimikunnat ja kerhot sekä niiden koollekutsujat:
Energiatoimikunta		
Heikki Kulusjärvi
Rantatoimikunta		
Juha-Pekka Ripatti
Taloustoimikunta		
Juha-Pekka Ripatti
(vuonna 2009 asetettu)
Tapahtumatoimikunta		
Lasse Gustafsson
Tiedotus- ja perinnetoimik. Silve Sahlan
Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen
mukaan.
Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2010
viimeisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle 2011.
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.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina
22.4.2010 Laaksolahtitalossa. Kokoukseen osallistui
9 varsinaista äänioikeutettua jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tapio Ala-Peijari. Ennen kokouksen alkua kuultiin puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatin
esitys JOY:n kotisivujen digikuvagalleriasta. Itse kokouksessa käsiteltiin vuoden 2009 toimintakertomus
sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan
jäsenille vuodelle 2009.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina
25.11.2010 Laaksolahtitalolla. Ennen kokousta järjestettiin energiapaneeli, johon osallistui 24 henkilöä.
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ala-
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Peijari ja sihteeriksi Lea Ala-Peijari. Kokouksessa oli
läsnä 15 varsinaista äänioikeutettua jäsentä, 1 henkilöjäsen ja 1 perhejäsen. Kokouksessa hyväksyttiin
toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011 sekä
vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksut että korvaukset
johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille.
Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunta
vuoden 2011 alussa alkavalle kolmivuotiselle toimintakaudelle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Ripatti. Johtokunnan jäsenistä
Lea Ala-Peijari, Urpo Kotipalo ja Juha Vepsäläinen
olivat erovuorossa. Lea Ala-Peijari oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä johtokunnan jäsenenä. Erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle valittiin Lasse
Gustafsson, Urpo Kotipalo ja Juha Vepsäläinen kaudeksi 2011 - 2013.
Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 2011 on siten seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka
Ripatti, Lasse Gustafsson (2011 – 2013), Kai Haapamäki (2009 – 2011), Juha Kallanranta (2010 – 2012),
Urpo Kotipalo (2011 - 2013), Heikki Kulusjärvi (2010
- 2012), Eeva-Riitta Puomio (2010 - 2012), Silve Sahlan (2009 – 2011), Kimmo Sierimo (2009 – 2011) ja
Juha Vepsäläinen (2011 – 2013).
JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ

Kuluneena vuotena 2010 Jupperin Omakotiyhdistys
on toiminut seuraavissa yhteisöissä:
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.
Pro Espoonjoki ry
Kai Haapamäki (Jupperin Omakotiyhdistys ry.) on
valittu Pro Espoonjoki ry:n edustajiston kokouksessa
16.3.2010 Pro Espoonjoki ry:n hallituksen jäseneksi
kaudeksi, joka on edustajiston vuosikokousten välinen
aika.
Suomen Sukututkimusseura
Yhdyshenkilönä on ollut Pirjo Mattila.
Valtakunnalliset kotiseutupäivät 5. – 8.8.2010
Suomen Kotiseutuliitto järjesti Valtakunnalliset kotiseutupäivät Joensuussa. Jupperin Omakotiyhdistys
ry:n johtokunnan jäsen Kimmo Sierimo osallistui kotiseutupäiville.
ASUKASTAPAHTUMAT

Omakotiyhdistyksen tapahtumatoimikunta järjesti
seuraavat tapahtumat vuonna 2010:
Talvitapahtuma Jupperin rantaniityllä 14.2.2010
Pitkästä aikaa Jupperissa oli riittävästi lunta ja
Pitkäjärvessä jäätä, jotta koko perheen talvitapahtuma

saatiin järjestettyä laskiaissunnuntaina 14. helmikuuta.
Koivulan talli oli tuonut tilaisuuteen suomenhevosen
ja Inkkari-nimisen ponin lasten riemuksi. Järven jäällä
pidettiin hiihtokilpailut useassa eri sarjassa ja niin kilpailijat kuin huoltojoukotkin pääsivät nauttimaan virvokkeita tarjoiluteltasta. Laaksolahden Martat järjestivät tilaisuudessa yhteisvastuukeräyksen.
Perheretki Fazerin suklaatehtaalle 8.4.2010
Päiväretkelle osallistui 24 aikuista ja lasta. Osallistujat saivat tuhdin tietopaketin Fazerin liiketoiminnasta ja suklaan valmistuksesta. Retki huipentui kaikkien
lasten ja lastenmielisten odottamaan suklaamaistiaisiin
ja tehtaan myymälässä käyntiin.
Siivoustalkoot 6.5.2010
Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin Tammenterhon ympäristöä, Surffirantaa, Jupperinrantaa sekä
linja-autopysäkkien ympäristöjä. Talkoisiin osallistui
noin parikymmentä henkilöä ja uurastuksen päätteeksi
grillattiin makkaraa ja juotiin talkookahvit
Jupperin Kamariorkesterin kesäkonsertti
9.6.2010
Järjestyksessään jo kahdeksas Jupperin Kamariorkesterin kesäkonsertti pidettiin Laaksolahden kappelissa keskiviikkona 9. kesäkuuta. Konsertin järjestävät
yhdessä Jupperin Omakotiyhdistys ja Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Tämänkertaista konserttia oli kuulemassa ennätysyleisö 152 henkilöä. Kesäkonserttiin ei
ollut pääsymaksua. Konsertin ohjelmalehdykästä saadut tulot lahjoitettiin perinteisesti Virossa toimivalle
ystävyysseurakunnalle Kuressaaressa. Konsertista on
julkaistu kolmen sivun artikkeli JOY-lehdessä 3/2010.
Omakotiyhdistyksen retki Laatokan Valamon
luostariin 27. - 29.8.2010
Vuoden 2010 Tapahtumatoimikunnan järjestämistä
tilaisuuksista oli retki Valamon luostariin varmastikin
yksi odotetuimmista. Matkan osallistujapaikat menivät
tosi nopeasti ja ryhmä saatiin helposti kokoon. Matka
oli erittäin onnistunut ja matkasta on kirjoitettu kuusisivuinen artikkeli JOY-lehteen 4/2010.
Sienineuvontapahtuma 16.9.2010
JOY järjesti yhdessä Uudenmaan Martat ry:n kanssa
sienineuvontatapahtuman Jupperin koululla torstaina
16. syyskuuta 2010. Marttojen kotitalousneuvoja Hilkka Huttunen esitteli metsiemme sienet erinomaisesti
apunaan korkeatasoinen kuvamateriaali ja syysmetsästä löydetyt sienet. Neuvontatapahtumaan osallistui
15 henkilöä.
Perinteiset Römppäjäiset 2.10.2010
Perinteiset Römppäjäiset vietettiin Yhteistuvalla
lauantaina 2.10.2010. Tilaisuudella juhlistettiin omakotiyhdistyksen 55. toimintavuotta, vaikka kyseessä ei
varsinaiset syntymäpäiväjuhlat ollutkaan. Venäläisen
teeman mukaan järjestetyn ruokailun lisäksi ohjelmassa oli tanssia, kilpailuja ja leikkejä. Musiikista vastasi
Juha Poikela ja tanssiorkesteri Nokiset. Harmonikkasolistina esiintyi Johannes Niskanen. Juhliin osallistui
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noin 50 henkilöä.
Energiapaneeli 25.11.2010
JOY:n energiatoimikunta järjesti syyskokouksen
lämmittelynä energiapaneelin, jossa käsiteltiin ajankohtaisia asioita energiaverotuksen kiristymisestä,
lämmityskustannusten noususta, energiaa säästävistä
lämmitysratkaisuista ja lämmitysremontteihin saatavista avustuksista. tilaisuudessa jupperilaiset esittelivät
omakohtaisia kokemuksiaan eri lämmitysmuodoista.
Paneelissa esiintyivät Urpo Kotipalo, Keijo Leppänen, Janne Saarinen, Silve Sahlan, ja puheenjohtajana
Heikki Kulusjärvi. Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä.
HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA

Jumppa
Jumpparyhmä kokoontui Jupperin koululla keväällä maanantaisin ja syksyllä torstaisin. Jumpan yhteyshenkilönä toimi Pirjo Kuusisto ja ohjaajina toimivat
FysioSporttis Oy:n fysioterapeutit. Kesä-, heinä- ja
elokuussa jumpattiin ulkona Jupperin kartanon nurmikolla.
Lentopallo
Lentopalloa pelattiin Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin yhdessä Veinin Omakotiyhdistyksen
kanssa. Yhteyshenkilönä oli Teuvo Tikkanen Veinin
Omakotiyhdistyksestä.
Seniorikerho
Seniorikerho kokoontui Anja Tarvaksen johdolla
kunkin kuukauden kolmantena torstaina keskellä
päivää.
Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontui Pirjo Mattilan johdolla Tammenterhossa parittomien viikkojen keskiviikkoina.
Luontopolku
Rantamäen luontopolku lähtee Tammenterhon
pihasta ja opaskarttoja tehtävineen on saatavilla Tammenterhon postilaatikosta.
TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Vuosi 2010 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehden JOY:n 33. vuosikerta. Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko
Jupperin alueelle ja postitettiin yhteistyökumppaneille.
Painosmäärä oli 900 kappaletta per numero
Internet-sivut
Omakotiyhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa
www.jupperi.fi. Sivuston sisällöstä vastasi päätoimittajana Juha-Pekka Ripatti ja teknisestä ylläpidosta
Urpo Kotipalo. Vuoden aikana digitoitiin noin tuhat
yhdistykselle luovutettua valokuvaa, jotka laitettiin
kotisivuilla olevaan digikuvagalleriaan. Vuoden lopussa digikuvagalleriassa oli kaikkiaan 1.631 valokuvaa.

Ilmoitustaulut
Yhdistyksellä oli käytössään viisi ilmoitustaulua,
jotka sijaitsevat Tammenterhon pihassa (Tammipääntie 33), Rantaniityllä, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja Laaksolahtitalon vieressä.
ALUEIDEN HOITO

Jupperinranta
Pitkäjärven keväinen jäidenlähtö teki pahojaan Jupperinrannan laiturille murskaamalla laiturin rakenteita
ja siirtämällä kiinnitysankkurit. Rantatoimikunnan jäsenet korjasivat laiturin toukokuun lopussa ja siirsivät
ankkureiden paikkoja. Loppukesästä uimarannan pohja tarkastettiin sukeltamalla ja pohjasta poistettiin betonilla täytetty tynnyrinpuolikas vaaraa aiheuttamasta.
Rannasta poistettiin myös Bajamaja–käymälä siihen
kohdistuneen jatkuvan ilkivallan vuoksi.
TALOUS

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä oli
23.133,01 euroa (ed.v. 19.213,06 euroa). Varsinaisen
toiminnan tuotot, 16.296,50 euroa (ed.v. 5.441,29 euroa), muodostuvat pääosin yhdistyksen jäsenille järjestettyjen asukastapahtumien yhteydessä perityistä osallistumismaksuista.
Varsinaisen toiminnan tuottojen lisäksi yhdistys
sai avustuksia Espoon kaupungilta 1.800,- euroa (ed.
v. 2.000,-). Varainhankinnan tuotot 560,- euroa (ed.v.
370,- euroa) muodostuvat uusien jäsenten liittymismaksuista ja lähialueen yritysten maksamista kannatusjäsenmaksuista. Sijoitustoiminnan tuotoilla on
katettu aikaisempien vuosien mukaisesti yhdistyksen
varsinaisen toiminnan kulujäämää. Tuloslaskelma
osoittaa tilikaudelta alijäämää 7.019,84 euroa (ed.v.
ylijäämä 1.549,62 euroa).
Yhdistyksen pitkäaikaisesti omistamat varat koostuvat lähinnä pörssinoteeratuista osakkeista sekä korkoja 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.
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Espoossa 24.3.2011
Johtokunta

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 14. huhtikuuta 2011 kello 19.00
Tammenterhossa, Tammipääntie 33.
Ohjelma
Klo 18.40 kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
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.

Laboratoriotilanne Viherlaaksossa
HUSLAB on hankkinut Leppävaarasta uudet
suuremmat tilat, jonka palvelukyvyn varmistaminen edellyttäisi Viherlaakson henkilökunnan siirtymistä Leppävaaran laboratorioon. Pikanäytteet
on otettu suunnitelmallisesti käyttöön kaikilla pienillä terveysasemilla, isoilla asemilla käyttöönotto
on meneillään.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
17.2.2011
Ajanvarauksella toimivaa jalkautuvaa näyt-

teenottoa ja päivystyksessä tarvittavia vieri/pikanäytteitä otetaan käyttöön suunnitelmallisesti
Kalajärvellä, Matinkylässä 1.4.2011 alkaen ja siitä saatujen kokemusten pohjalta Viherlaaksossa,
Kivenlahdessa ja Kilossa. Lautakunnalle raportoidaan syyskuussa 2011 terveysasemien laboratoriopalvelujen kokonaistilanteesta väestön ja henkilöstön kannalta.
Toimitus

Sakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta
JOY-lehdessä 1/2011 uutisoitiin sivulla 7 Tammipääntien ja Rinnetien risteyksessä 5.1.2011
tapahtuneesta kahden henkilöauton kohtaamisonnettomuudesta. Pitkäjärventien suunnasta tulleen
henkilöauton mieskuljettaja menetti alamäessä
autonsa hallinnan törmäten Jupperintien suunnasta tulleeseen naiskuljettajan ohjaamaan henkilöautoon. Törmäyksen seurauksena naiskuljettajan
auto osui Tammipääntie 37 A:n aitaan, joka vau-

rioitui, samoin kuin kevyenliikenteenväylää osoittava liikennemerkki. Molemmat autot kärsivät
peltivaurioita mutta onneksi henkilövahingoilta
säästyttiin.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos antoi 10.1.2011
mieskuljettajalle rangaistusvaatimuksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, joka oli 12 päiväsakkoa, yhteensä 72 euroa.
Juha-Pekka Ripatti
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja 2011:
Juha-Pekka Ripatti
juha-pekka@jpripatti.net			
Kaivoskuja 5 A 2		
Johtokunta 2011:
Lasse Gustafsson								
lasse.gustafsson@kolumbus.fi		
Kaivoskuja 12		
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 (sihteeri)
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 454 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi

0400 463 941

0400 458 167
(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: p. 040 503 6067

Johtokunnan alkuvuoden päätöksiä
Johtokunta päätti laatia kyselykaavakkeen, jonka avulla tiedustellaan jupperilaisten toiveita ja
ehdotuksia yhdistyksen toimintamuodoiksi. Kaavake jaetaan lehden yhteydessä ja pannaan myös
netissä täytettäväksi. Suunnitelmana on saada se JOY- lehden 3/11 yhteyteen.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Huhtikuu
ke
ti
ke
to
ti
ke
to
ke

6.4.
12.4.
13.4.
14.4.
19.4.
20.4.
21.4.
27.4.

Toukokuu
ke
to
ti
ke
ke
ti
ke
to
ke

4.5.
5.5.
10.5.
11.5.
11.5.
17.5.
18.5.
19.5.
25.5.

Kesäkuu
ke
ti

8.6.
21.6.

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot
jatkavat yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tammipääntie 33

Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
Tapahtumatoimikunta
Kevätkokous (s.21)
T&P
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Tapahtumatoimikunta

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena torstaina klo 13.
Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173
Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 19.
Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. (09) 855 5004

Sukututkimuskerho
Siivoustalkoot (takakansi)
Johtokunnan kokous
Tapahtumatoimikunta
Villivihannekset (s. 14)
T&P
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Tapahtumatoimikunta

Tapahtumatoimikunta kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 19.
Tiedustelut Lasse Gustafsson
puh. 0400 458 167
Tiedotus- ja perinnetoimikunta (T & P)
kokoontuu kuukauden kolmantena tiistaina kello 19. Muulloin lehden aikataulun vaatiessa
Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Kesäkonsertti (takakansi)
T&P

Jupperin koululla toimivat kerhot:

JOY kesäzumbat Jupperin kartanon puistossa maanantaisin klo 19-20.

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin
koululla.
Tiedustelut Eila.toiviainen@laurea.fi
puh. 046 856 7564

Tarkemmin sivulla 14!

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdistyksen kanssa. Ulkokengillä ei
saa mennä pukuhuoneisiin ja sisätiloissa
on oltava vaaleapohjaiset sisäpelikengät.
teuvo.tikkanen@elisanet.fi
puh. 050 559 2209

HSY:n jätehuollon keräysautot kiertävät
taas Espoossa, Jupperiin sellainen saapuu
tiistaina 19.4. klo 17.00 - 17.30 osoitteeseen Rantatie 15, pallokenttä. Autoihin voi
viedä ongelmajätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä metalliromua.

www.jupperi.fi
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Tapahtumia

www.jupperi.fi

