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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella (MTT) on käynnissä kaksivuotinen Foodspill 
-tutkimushanke, jossa selvitetään ruokahävikin määrää ja vähentämiskeinoja elintarvikeket-
jussa. Tähän mennessä on selvinnyt, että suomalaiset kotitaloudet heittävät ruokaa pois kes-
kimäärin 23 kiloa henkilöä kohti vuodessa. Kotitalouksissa ruokaa heitetään jätteisiin siten 
yhteensä noin 130 miljoonaa kiloa, jonka rahallinen arvo on 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Ruokatarvikkeista heitetään eniten roskiin vihanneksia (19 %), kotiruokaa (18 %), maitotuot-
teita (17 %), viljatuotteita (13 %) sekä hedelmiä ja marjoja (13 %). Lihaa, kalaa ja kananmunia 
heitetään pois 7 prosenttia ja valmisruokia 6 prosenttia. Poisheiton syitä on useita; pilaantu-
minen (29 %), tuote ehtii vanheta ennen käyttöä (19 %), otettu ruoka-annos oli liian suuri (14 
%) tai ruokaa oli valmistettu liikaa (13 %). Jopa 40 prosenttia pois heitetystä ruuasta olisi ollut 
edelleen käyttökelpoista.

Syömäkelpoisen ruuan joutuminen jätteeksi on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestä-
mätöntä. Raaka-aineiden ja ruuan jalostuksesta aiheutuneet ympäristövaikutukset ovat synty-
neet täysin turhaan. Yksinkertaisin keino vähentää ruuan ympäristövaikutuksia onkin ehkäistä 
ruuan hävikkiä. Kaikista helpoin tapa vähentää hävikkiä on oman kuluttajakäyttäytymisensä 
muuttaminen. Entäpä jos perhekohtaista ruokahävikkiä ei pystykään vähentämään. Mitä vaih-
toehtoja jää jäljelle?

Jupperissa ei juurikaan lajitella jätteitä kotitalouskohtaisesti, joten kaikki biojäte päätyy seka-
jätteenä kaatopaikalle. Jos lajiteltaisiin, niin biojäte päätyisi todennäköisesti Ämmässuon bio-
jätteen kompostointilaitokselle ja siten hyötykäyttöön. Ruokadyykkaus ei onnistu omakotita-
lojen roska-astioista juuri jätteen lajittelemattomuuden vuoksi, johtuen pienistä kertamääristä 
per roska-astia ja siitä, että kyseessä oli jo pilaantunut tai ruuaksi tehty elintarvike.

1930- ja 1940-luvuilla jupperilaisilla pihoilla näkyi sikoja, lampaita ja kanoja. Näky oli taval-
linen ja johtui elintarvikepulasta, joka pakotti asukkaat puutarhaviljelyyn ja kotieläinten hoita-
miseen. Entäpä jos naapuruston asukkaat hankkisivat keväällä joukon säänkestäviä viirullisia 
villisian porsaita, joita ruokittaisiin perheiden biojätteillä ja puutarhojen hyödyntämättömillä 
antimilla. Ennen joulua osa laumasta teurastettaisiin, valmistettaisiin monien eri ruokien raa-
ka-aineiksi ja jaettaisiin naapuruston perheiden kesken. Tosin riskinä on, että ruokkijat kiin-
tyisivät liikaa kasvatteihinsa ja jatkojalostus jäisi tekemättä. 

Joka tapauksessa kotitalouksien ruokahävikki saataisiin hyötykäyttöön, elintarvikeketjun 
ympäristövaikutukset eivät menisi hukkaan, villisikojen ulosteet voitaisiin kompostoida ha-
ravointijätteen kanssa hyötykäyttöön ja pääkaupunkiseudun eläinlääkärit saisivat hoidetta-
vakseen muitakin eläimiä kuin pienlemmikkieläimiä. Ja ajatelkaa, miten perheet tutustuisivat 
toisiinsa ruokintakaukalon äärellä bioämpäreitä tyhjentäessään. Samalla palattaisiin virtuaali-
sesta sosiaalisesta mediasta perinteiseen kanssakäymiseen kasvokkain (F2F).
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Asukaskyselyn vastaukset

Kyselyyn vastasi 20 henkeä, 
joista kolme nimettömänä. 
Paperilomakkeita palautet-
tiin 14 kpl ja netin kautta 
tuli 6 vastausta.

Retket ja matkat
Yli puolet vastaajista oli osallis-

tunut yhdistyksen järjestämille ret-
kille tai matkoille. Mukana olleet 
olivat tyytyväisiä järjestelyihin. 
Matkakohteen lisäksi tutustuminen 
muihin jupperilaisiin koettiin tär-
keäksi. Uusia retkiä toivottiin sekä 
lähikohteisiin että ulkomaille. Teat-
teriretkiä Etelä-Suomen kaupunkei-
hin (Tampere, Hämeenlinna, Lahti) 
toivoi usea vastaaja. Muita koti-
maan matkatoiveita olivat Bengt-
skärin majakka ja Billnäsin alue. 
Ulkomaankohteista eniten toiveita 
esitettiin Gotlannin matkasta.

Juhlat ja tapahtumat
Myös juhliin tai tapahtumiin oli 

osallistunut yli puolet vastanneista. 
Erityistä kiitosta saivat kamarior-
kesterin konsertti ja koko perheen 
talvitapahtuma. Uusina ideoina 
esitettiin yhteislaulutapahtumaa, 
pihakirppistä, snookerturnausta ja 
keilailuturnausta. Toivottiin, että 
yhdistys järjestäsi juhlia ja tapah-
tumia kaiken ikäisille, myös nuori-
solle. 

Koulutustilaisuudet
Alle puolet vastanneista oli osal-

listunut koulutustapahtumiin. Ke-
vät- ja syyskokoukseen yhteyteen 
toivottiin esityksiä jupperilaisia 
koskettavista aiheista. Useita toi-
veita esitettiin puutarhanhoitoon 
liittyvästä koulutuksesta. Myös 
kasvinvaihtotilaisuutta toivottiin. 
Ensiapukoulutusta toivoi useampi 
vastaaja. Muita toivottuja aiheita 
olivat muun muassa kaavoitus, tur-

vallisuus, energia, kodin tuhohyön-
teiset, ruoka, terveys ja hyvinvoin-
ti.

Kerhot ja 
harrastusryhmät

Yhdistyksen kerhoihin tai har-
rastustoimintaan oli osallistunut 
noin puolet vastanneista. Jump-
pa sai kovasti kiitosta. Nykyinen 
jumppavuoro tosin todettiin liian 
täydeksi.  Lentopallovuoron ajan-
kohtaa pidettiin liian myöhäisenä. 
Kerhotoiminnan teemoiksi esitet-
tiin käsityöt, lukupiiri, laulukuoro. 
Yhteisiä lenkkitapahtumia, mar-
jaretkiä ja pyöräretkiä toivottiin. 
Myös sellaista toimintaa, johon 
voisi osallistua vauvan kanssa, kai-
vattiin. Satutunnit lapsille oli myös 
toivelistalla.

Harrastus- ja leikkipaikat
Nettilomakkeesta puuttui tämä 

kysymys, joten vastanneita oli vain 

Jupperinranta - yksi tärkeänä pidetty omakotiyhdistyksen ylläpitämä vapaa-ajanviettopaikka.
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14. Näistä valtaosa oli käyttänyt 
harrastuspaikkoja, pääosa uimaran-
taa. Uimaranta koettiin tärkeäksi ja 
sen siisteyttä, kunnossapitoa ja val-
vontaa korostettiin. Portaisiin toi-
vottiin kaidetta. Tehtiin myös esitys 
varattavasta rantasaunasta.

Nuorille haluttiin skeittipuisto 
tai -ramppi ja softaus- eli kuulaso-
tapaikkoja. Jupperiin haluttiin puis-
tonpenkkejä, rekkitanko ja voimai-
luvälineitä.

Yhteinen kokoontumistila
Suurin osa vastanneista oli käy-

nyt Tammenterhossa. Yhteistä tilaa 
pidettiin tarpeellisena. Osa halusi 
ison, uuden talon, osalle Tammen-
terho on riittävä. Kylätaloon toivot-
tiin kerhoja, vuokrattavaa juhlatilaa, 
lenkkisaunaa, lasten iltapäiväkerho, 
musiikinopetustilaa, nuorisolle ko-
koontumistila, ruokala ja kahvila. 
Ehdotettiin yhtä iltaa viikossa, jol-
loin nuoriso voisi kokoontua viettä-
mään aikaa yhteisiin tiloihin parin 
valvojan läsnäollessa.

Muita ajatuksia
Alueen siisteyttä pidettiin tärkeä-

nä. Hyvänä ideana esitettiin roskis-
ten lisäämistä. Tammenterhon pi-
han valaistus olisi saatava kuntoon. 
Pihalle toivottiin kierrätyspistettä.

Jupperin aukiota toivottiin ke-
hitettävän. Bussipysäkille pitäisi 

saada katos. Esitettiin että linjojen 
248 ja 247 päätepysäkki siirrettäi-
siin Jupperinaukiolle. Postilaatikko 
olisi hyvä myös täällä.

Palvelujen kehittämisestä esitet-
tiin toiveita: Posti Lähderantaan, 
lisää bussivuoroja Riihiniityntielle.

Epäkohtia, joihin tulisi puuttua, 
olivat vastaajien mielestä Pitkä-
järven huono tila, ylinopeudet ja 
huonot nopeusrajoitusmerkit, len-
tomelu ja puunpoltoista aiheutuvat 
savuhaitat.

Ilahduttava idea oli vapaaeh-
toisavun järjestäminen vanhuksil-
le. Vastaajien joukosta löytyi jopa 
vapaaehtoinen auttaja. Ongelmana 
uusilla asukkailla kuitenkin on, 

etteivät he tunne avun tarvitsijoi-
ta. Yhdistyksellä voisi olla rooli 
vapaaehtoisen ystävätoiminnan 
järjestämisessä.  Myös kylätalkka-
ritoiminnasta esitettiin toive. Pal-
velujen vaihtamiselle voisi luoda 
ilmoitustaulun www-sivulle.

Tiedottaminen
Vastanneet pitivät JOY- lehteä 

hyvänä ilmoituskanavana ja muu-
tenkin erinomaisena lehtenä. Myös 
ilmoitustauluja kiitettiin. Faceboo-
kiin ja sähköpostiin tiedotuskanavi-
na suhtauduttiin sekä myönteisesti 
että kielteisesti.

Eeva-Riitta Puomio

Vastaukset nimellisenä palauttaneiden 
kesken arvottiin kolme lahjakorttia 
Laaksolahden M-markettiin. Tässä 
pääpalkinnon, 100€ lahjakortin voittaja, 
Maija Karppinen.
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50 euron lahjakorttia ojentamassa 
Eeva-Riitta Puomio ja vastaanottamassa 
yllättynyt ja onnellinen Julius Kotipalo.
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Yhteinen kokoontumistila Tammenterho

75€ lahjakortin voittaja Tarja 
Gustafsson.
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JOY valitti Finavian 
ympäristöluvasta

Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto antoi 4.8.2011 ympä-
ristönsuojelulain mukaisen 
päätöksen Helsinki-Van-
taan lentoaseman toimintaa 
koskevasta ympäristöluvas-
ta. Jupperin Omakotiyhdis-
tys oli yksi lähes 40 tahosta, 
jotka valittivat päätöksestä 
Vaasan hallinto-oikeuteen.

Etelä-Suomen aluehallintovi-
raston päätöksestä valittivat muun 
muassa useat kunnat, kuten Van-
taa, Espoo, Nurmijärvi, Kerava ja 

Tuusula. Pääosa valituksista liittyi 
lisääntyvään lentomeluun ja laaje-
neviin melualueisiin. Esimerkiksi 
melualueen laajentuminen estää 
uusien asuntojen kaavoittamisen 
Marja-Vantaalle. 

Jupperin Omakotiyhdistyksen 
valituksessa keskityttiin yöaikaisen 
(klo 23.30 – 07.30) lentoliikenteen 
rajoittamiseen. Lisäksi Finavialle 
tulee asettaa selkeät tavoitteet me-
lutason ylläpitämiseksi(ja vähentä-
miseksi) nykyisellä tasolla liikenne-
määrien kasvamisesta huolimatta ja 
että Helsinki-Vantaan lentoaseman 
lentoliikenteen yleisessä melunhal-
lintasuunnitelmassa tulee ohjeistaa 

kiitoteiltä 1 ja 3 etelään (Jupperin 
ja Laaksolahden suuntaan) nouse-
via lentokoneita kaartamaan välit-
tömästi nousun jälkeen pohjoiseen. 

Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto arvioi, että Helsinki-Vantaan 
lentokentän ympäristöluvan kohta-
lo selviää aikaisintaan ensi vuoden 
lopulla. Finavia on saanut aikaa 
vuoden loppuun asti laatia vastineet 
valituksiin. Vaasan hallinto-oike-
us pääsee käsittelemään valituksia 
vasta ensi vuoden puolella. 

JOY:n valitus löytyy yhdistyksen 
kotisivuilta www.jupperi.fi. 

Juha-Pekka Ripatti
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Laaksolahden kirjasto 
toiminut 20 vuotta
Laaksolahden kirjasto juh-
li 20.vuotiasta toimintaan-
sa kirjastossa tarjoamalla 
asiakkaille synttärikahvit. 
Tämä juhlinta tuli asiak-
kaille iloisena yllätyksenä. 
Sitä ei ollut etukäteen mi-
tenkään mainostettu eikä 
siitä mitenkään ilmoitettu. 

Kirjastonhoitaja Sinikka Vepsä-
läinen kertoi, että he eivät halunneet 
mitään kovin virallista juhlatilai-
suutta puheineen ja juhlallisuuksi-
neen. Kirjasto ja kirjaston toiminta 
on asiakkaita varten. Juuri heille 
haluttiin järjestää kahvitarjoilu juh-
lapäivän kunniaksi. Päivää edeltä-
vänä iltana Sinikka Vepsäläisen ty-
tär Tuuli leipoi ihanan, herkullisen 
synttärikakun. Tuuli on myös täällä 
kirjastossa töissä ja sanoi erinomai-
sesti viihtyvänsä. Hänen mielestään 
täällä on kodikasta, tämä on aito 
kyläkirjasto.

Sinikka Vepsäläinen sanoi, että 
tässä työssä mukavinta on palvel-
la asiakkaita, olla ihmisten kanssa 
vuorovaikutuksessa. Nykyään pu-
hutaan aina resurssien puutteesta. 
Sinikka Vepsäläinen ei tätä valita, 
vaan sanoo, että se määräraha, joka 
on käytettävissä, käytetään järke-
västi ja asiakkaiden toivomuksia ja 
etuja silmälläpitäen. Uudet DVD:t 
menevät heti lainaukseen, samoin 
bestseller-kirjat.

Jupperin koulu käyttää opetuk-
seen kirjaston tiloja hyvin tehok-
kaasti. Koululaiset työskentelevät 
kirjastossa itsenäisesti, tosin mu-
kana oleva opettaja ohjaa ja valvoo 
tilannetta. Myös esikouluryhmät 
pääsevät tutustumaan kirjastoon ja 
opettelemaan sen käyttöä. Koulu-
laisille ja nuorille on varattu yleen-
sä aamupäivisin aika kirjastosta 

silloin kun se on muuten kiinni. 
Satutunnit kirjastossa ovat myös 
hyvin suosittuja. Lapsille ja nuoril-
le onkin erittäin tärkeätä omaksua 
kirjaston käyttö kuuluvana jokapäi-
väiseen elämään. Näin heitä totu-
tetaan lukemaan kirjoja ja hankki-
maan tietoa jo pienestä pitäen. Jos 
ei lapsena tai nuorena ole käyttänyt 
kirjaston palveluja, ei vanhempana-
kaan ole niin helppo tähän ryhtyä.

Kirjaston ystävät ry kokoontuu 
näissä tiloissa ja järjestää erilaisia 
tilaisuuksia, muun muassa kirjai-
lijailtoja. Lisäksi kirjastossa alkoi 
toimia vuosi sitten lukupiiri. Si-
nikka Vepsäläinen toivoisi uutta 
esittelytelinettä, jossa voisi pitää 
aina uutuuksia näkyvillä. Hän ko-
rostaa, että kokoelmien täytyy olla 
ajanmukaisia ja tuoreita ja selvästi 
näkyvillä.

Kävijämäärään hän on tyytyväi-
nen. Mainittakoon, että tähän ai-
kaan vuodesta on ollut 15 % enem-
män kirjastossa kävijöitä verrattuna 
viime vuoteen. Lapsiperheet käyvät 
paljon kirjastossa ja eläkeläiset ovat 
innokkaita kirjaston palvelujen ku-
luttajia.

Kirjoja lainataan, lisäksi tääl-
lä tehdään myös paljon kirjojen 

varauksia muualta ja sitten kirjat 
voidaan noutaa Laaksolahden kir-
jastosta. Kaunokirjallisuutta laina-
taan eniten. Erityisesti bestsellerit 
menevät kuin ”kuumille kiville”. 
Niitä ei paljon ehdi nähdä. Myös 
tietokirjallisuus, elämänkerrat, 
luonto-, puutarhanhoitokirjat ja 
dekkarit ovat paljon lainattuja. Sa-
moin ihmissuhteita, elämäntaitoa ja 
ravintoa koskeva kirjallisuus kiin-
nostavat ihmisiä. Kirjastojen välillä 
toimii hyvin yhteistyö. Esimerkiksi 
”siirtokokoelmia” lainataan Sel-
losta ja Viherlaakson kirjastosta 
puoleksi vuodeksi. Kirjat ovat mel-
ko uusia, korkeintaan puoli vuotta 
vanhoja uutuuksia.

Kirjastonhoitaja Sinikka Vep-
säläisen mielestä kirjaston tärkein 
tehtävä on asiakkaiden palvelu 
parhaalla mahdollisella tavalla. Me 
jupperilaiset olemme onnekkaita, 
että meillä on näin hyvä lähikirjas-
to, jonne aina olemme tervetulleita 
lainaamaan kirjoja, hankkimaan 
tietoja ja osallistumaan kirjaston 
järjestämiin tilaisuuksiin.

Onnittelut Laaksolahden kirjas-
tolle! 

Lea Ala-Peijari

Tuuli Vepsäläinen on kirjastossa töissä ja nyt synttäreille leipoi myös 
synttärikakun.
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Kirjailijailta Laaksolahden kirjastossa 
keskiviikkona 9.11.2011 klo 18.00. 
 

Espoon Kirjailijat ry 
Pirjo Raitanen kertoo Espoon kirjailijoiden 
toiminnasta. 
 
Kirjailija, graafikko ja pilapiirtäjä 

Matti Remes 
kertoo rikosromaanien kirjoittamisesta  
ja uutuuskirjastaan Pako. 
 
Tervetuloa! Kahvitarjoilu. 
 
Laaksolahden kirjaston ystävät ry  
Laaksolahden kirjasto 

KUTSU 
LAAKSOLAHDEN KIRJASTON YSTÄVÄT RY:N 
SYYSKOKOUKSEEN 
 
Aika:  keskiviikko 16.11.2011 klo 18.00 
Paikka: Laaksolahden kirjasto, Veininkatu 24 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten 
• toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion  

vahvistaminen, 
• hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta ja 
• toiminnantarkastajan valinta. 
 
Tervetuloa! 
 
Laaksolahden kirjaston ystävät ry  
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Ukkonen jyrisi, salamoi ja 
taivaalta tuli vuorotellen 
rakeita ja vettä kun varsi-
naisessa koiranilmassa vie-
timme Jupperin koirapuis-
ton avajaisia 19.10. 

Koiria ja heidän omistajiaan ei 
syksyinen sää haitannut, sillä ava-
jaisissa tutustui puistoon ja toi-
siinsa yli kaksikymmentä koiraa ja 
nelisenkymmentä koiranomistajaa. 
Juhlavieraille oli tarjolla koiran-
keksejä ja ihmistenkeksejä, jotka 
molemmat maistuivat hyvin kun 
kuuntelimme viheraluepäällikkö 
Leena Ihalaisen tervetuliaissanoja.

Leena Ihalainen kertoi, että Es-
pooseen pyritään rakentamaan yksi 
uusi koirapuisto joka vuosi ja nyt 
oli vihdoinkin Jupperin vuoro, val-
miita koirapuistoja on nyt 19. 

Koirapuiston rakentaminen mak-
saa noin 160 000 euroa. Hinta muo-
dostuu perustuksista, pintamaan 
vaihdosta, aidoista, jäteastioista, 
valaistuksesta ja huoltotiestä. Leena 
harmitteli, että Jupperin koirapuis-
ton rakentaminen suopohjaiseen 
metsään oli tavallista hankalampaa 
ja muun muassa valaisinpylväiden 
perustaminen oli tehtävä erityisen 
huolellisesti. Koirapuistossa on 
kaksi aitausta, erikseen isoille ja 

pienille koirille. Pienten puolelle 
kuuluvat alle 40 cm:n ja korkein-
taan 15 kg painavat koirat, avajai-
sissa ruuhkaa riitti molemmissa ai-
tauksissa tasapuolisesti. 

Kiitos Jupperin koirapuistosta 
kuuluu ennen kaikkea kylämme 
nuorille koiranomistajille. Juuri 
nuoret esittivät minulle toiveen, että 
meidänkin kylällä pitäisi olla paik-
ka, jossa koirat voisivat tutustua 
toisiinsa ja juosta vapaana. Tämän 
nuorten toiveen vein eteenpäin niin 
omakotiyhdistykselle kuin Espoon 
kaupungillekin ja monien vuosien 
odottelun jälkeen toiveemme on 
nyt toteutunut.

Espoon strategiassa kaupunki 
haluaa vahvistaa espoolaisten mah-
dollisuuksia kokea osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä ja tukea aktiivista 

kansalaistoimintaa. Koirapuisto 
on tärkeä koirille mutta niin se on 
ihmisillekin. Avajaisissa arvioitiin, 
että missään muualla ei ole niin 
helppo tutustua kotikylänsä asuk-
kaisiin kuin koirapuistossa. Koirien 
nauttiessa vapaudesta on omistajil-
la aikaa vaihtaa ajatuksia ja kertoa 
kuulumisia.

Koirapuiston avajaisista tulimme 
spanielimme Miljan kanssa kotiin 
märkinä kuin ”uitetut koirat”, mut-
ta suunnittelimme jo seuraavia koi-
ratreffejä puistoon. Koirapuiston 
pöydän äärellä voisi juoda vaikka 
kahvit ja tutustua uusiin jupperilai-
siin. 

Tavataan taas koirapuistossa, 
toivovat kylän koirat Milja, Hulda, 
Tiinu, Senna, Iita ja moni muu.

Sirpa Hertell

Ruuhkaa koirapuiston 
kosteissa avajaisissa

Leena Ihalainen, Juha-Pekka Ripatti ja Sirpa Hertell.
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Lauantaina 1.10. pantiin jälleen jalalla koreasti hyvän musiikin tahdissa ja hyvän ruuan 
vahvistamana

Musiikista vastasi tanssiorkesteri Nokiset ja meriaiheisesta menusta Premium Catering. Siellä kaikilla oli niin 
mukavaa, oisinpa saanut olla mukana (tosin olin) kuten Putte Possun nimipäivillä. Kiitokset JOYn tapahtuma-
toimikunnalle järjestelyistä sekä ennen juhlaa että sen jälkeen!

Silve  Sahlan

Iloiset Römppäjäiset jälleen Yhteistuvalla

Yllä; Lantti liukuu, perintei-
nen tarkkuuskisa innoitti 
tyyliin jos toisenlaiseen.
Vieressä; Saarenmaanvalssi 
Saarenmaan reissaajien 
esittämänä.
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Juhlapalvelu Premium Catering 
Puh. 02 9001 7182, 
GSM 040 - 555 0568
juhla@premiumcatering.fi
www.premiumcatering.fi

Juhlissa oli niin hyvää tarjottavaa 
kuin iloista juhlaväkeäkin.
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Hyvän olon liikuntapaikka 
Laaksolahdessa

Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo
(M-Marketin vieressä)

www.joogataan.com tai puh. 0400854939

Jooga & Pilates

• hathajooga • hormonijoogaterapia • 
• äijäjooga • naistenjooga • 

• äiti-vauva-jooga  • 

Kurssit sopivat kaikille ikään tai kuntoon katsomatta!

Talonmies omaan kotiisi!
Tarjoamme kaikki kodin huolto- ja 

ylläpitopalvelut:

•Ulko- ja puutarhahuollot

•Vihertyöt

•Katto- ja rännipuhdistukset

•Lumityöt

•Hiekoitukset

•Puunkaadot

•Kodinhoitopalvelut

•Kotisiivoukset

•Ikkunanpesut

•Lomavahtipalvelu

•Senioreiden kotiapu

•Tietotekniikka-apu

Soita ja kysy lisää!
www.countryhome.fi p. 045 – 897 2755

asiakaspalvelu@countryhome.fi

Omakotipalvelut Jupperin alueella

Hyvää kahvia, teetä, kaakaota,
pirtelöitä ja lämmintä glögiä

•
Suussa sulavia vohveleita

sekä muita herkullisia leivonnaisia
•

Runsas lounassalaatti 
•

Uusia ihania lahjatavaroita läheisten hemmotteluun
Laadukkaita lasten puuleluja

•
Herkkuja

•
Joulu hiipii hiljaa Vohvelin

lahjavalikoimaan ja tunnelmaan
Tervetuloa!

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

Nyt myös:

Ilma- ja vesilämpöpumput
Aurinkolämmitys
Oilon -maalämpöpumput
Lämminvesivaraajat

Toimitusjohtaja Marko 

Lehtonen, Aisatie 16 B, 

01640 Vantaa, Linnainen

www.puutarhapalvelupaivansade.net

Mia Oksanen
p. 050 528 2641

Jaana Hakola
p. 045 1242 220

- Konsultointikäynnit
- Hoitosuunnitelmat
- Puutarhan hoitotyöt
- Pensaiden ja puiden 
  leikkaukset
- Istutustyöt
- Pihakutsut 
  (www.pihakutsut.fi)

NAUTI PIHASTASI!

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

www.maisema-aula.fi

PÄIVÄNSÄDE
Puutarhapalvelu

Oma lähikauppamme 
M-market Laaksolahti

Juha ja Salla Matilainen    
09-595846

www.m-herkkukauppa.net

Aukioloajat: 
arkisin klo 8 - 21,

lauantaisin klo 8 - 20, 
sunnuntaisin klo 10-20

Mitä toivot vuodelta 2012?
TOTEUTA UNELMASI 

helposti ja hauskasti
AARREKARTALLA 

Aarrekartta on visuaalinen menetelmä,
jonka avulla selkeytät tavoitteitasi ja unelmiasi

sekä saat lisää innostusta ja iloa elämääsi.
Aarrekartan avulla voit tehdä elämästäsi 

antoisampaa ja merkityksellisempää.

Tule mukaan tekemään oman elämäsi aarrekartta
ma 9.1.2012 klo 17.30-21.00

Peltotie 2 
Hinta 35 € JOY:n jäsenille, muille 50€

Kurssille mahtuu 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
MB- elämäntaidon valmentaja ja aarrekarttaohjaaja

Auli Malimaa
0405056065 tai auli@upeaolo.com
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Yleistä 
Jupperin Omakotiyhdistys vai-

kuttaa toiminnallaan hyvän elin-
ympäristön luomiseksi alueen 
asukkaille. Yhdistyksen 57. toimin-
tavuoden tavoitteita ovat alueen 
viihtyisyys ja turvallisuus, riittävät 
palvelut ja asukkaiden yhteistoi-
minnan lisääminen.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään 
asukkaiden toiveita kuunnellen. 
Yhdistys välittää päätöksentekijöil-
le tietoa asukkaiden näkemyksistä 
alueen suunnittelusta ja kehittämi-
sestä. Uusien asukkaiden kotiutu-
mista alueelle tuetaan muun muassa 
järjestämällä yhteisiä tapahtumia. 
Jäsenille tarjotaan liikunta- ja mui-
ta harrastusmahdollisuuksia. Pe-
rinnetietoa kerätään, tallennetaan 
ja julkaistaan. Yhteistyötä muiden 
yhdistysten kanssa jatketaan.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen tiedotuskanavina 

toimivat jäsenlehti JOY, kotisivut 
osoitteessa www.jupperi.fi ja yh-
distyksen ilmoitustaulut. Lehti il-
mestyy neljä kertaa vuodessa ja se 
jaetaan Jupperin alueen jokaiseen 
kotitalouteen sekä keskeisille yh-
teistyökumppaneille. Lehden pai-
nos on 950 kpl. 

Kotisivuilla tiedotetaan ajankoh-
taisista asioista sekä jaetaan tietoa 
yhdistyksestä ja sen toiminnasta. 
Tiedottamiseen käytetään myös yh-
distyksen viittä ilmoitustaulua, jot-
ka sijaitsevat Tammenterhon pihas-
sa, Rantapuistossa, Jupperinmetsän 
ja Riihiniityntien risteyksessä, 
Riihiniityntien ja Palomäenportin 
risteyksessä ja Laaksolahtitalon 
kohdalla Laaksolahdentiellä.

Ympäristöasiat
Seurataan alueen maankäyttöä, 

kaavoitusta ja suunnittelua. Ote-
taan kantaa ajankohtaisiin asioihin, 
tarvittaessa yhdessä naapuriyhdis-
tysten kanssa. Pyritään edelleen 
vaikuttamaan lentoliikenteen aihe-
uttamien meluhaittojen vähentämi-
seksi alueella.

Seurataan keskeneräisten uu-
dis- tai kunnostushankkeiden 
toteutumista; Laaksolahdentie, 
Tammipääntien kiertoliittymä, Ran-
tapuiston kehittäminen, Kaivosku-
ja-Kaivosmiehentie, Rantatie-Ran-
takulma ja Kaivostie-Kalliotie.

Ylläpidetään Jupperinrannan 
viihtyisyyttä tarpeellisin huolto- ja 
korjaustoimin. Selvitetään keinoja, 
joilla voidaan ehkäistä ilkivaltaa.

Pitkäjärven tilan parantamiseksi 
tehdään yhteistyötä Vanhakartanon 
kalastuskunnan ja Pro Espoonjoki 
ry:n kanssa.

Järjestetään alueen siivoustal-
koot, sekä tiedotetaan YTV:n on-
gelmajäte- ja kierrätysjätekeräyk-
sistä. 

Alueen palvelut
Vaikutetaan alueen palveluiden 

säilymiseen ja kehittymiseen. Eri-
tyistä huomiota kiinnitetään koulu-, 
kirjasto- ja joukkoliikennepalvelui-
den kehittämiseen alueella.

Perinteiden vaaliminen
Jatketaan alueen perinnetietojen 

keräämistä ja taltiointia. Alueen 
nykytilasta kerätään tietoa muun 
muassa valokuvin. Jatketaan työtä 
yhdistyksen kotisivuilla olevan di-
gikuva-arkiston täydentämiseksi.

Virkistys- ja 
harrastustoiminta

Järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan erilaisia retkiä ja tapah-
tumia, muun muassa perheiden 
yhteinen talvitapahtuma (lumi- ja 
jäävaraus), keväinen siivoustal-
koo ja syystapahtuma Römppäjäi-
set. Talvella pelataan lentopalloa 
ja jumpataan Jupperin koululla, 
kesällä puistojumpataan Jupperin 
kartanon nurmikolla. Kesän alussa 
järjestetään Jupperin kamariorkes-
terin konsertti yhteistyössä Espoon 
Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa 

Sukututkimus- ja seniorikerho-
toimintaa jatketaan Tammenterhos-
sa. Muita kerhoja perustetaan, mi-
käli kiinnostuneita vetäjiä löytyy.

Tammenterho
Tammenterho on yhdistyksen 

toiminnan keskuspaikka. Siellä 
järjestetään johtokunnan ja toimi-
kuntien kokoukset. Kokoustilaa 
voivat käyttää myös muut alueella 
toimivat yhdistykset. Piha-aluetta 
ja lasten leikkipaikkaa hoidetaan 
talkootyönä. 

Hallinto ja talous
Yhdistyksen asioita hoitaa johto-

kunta apunaan taloustoimikunta ja 
muut johtokunnan asettamat toimi-
kunnat. 

Yhdistyksen edustajat osallistu-
vat Espoon kaupunginosayhdistys-
ten liiton (EKYL) ja Pro Espoonjo-
ki ry:n työhön.

Yhdistyksen taloutta hoidetaan 
erillisen talousarvion mukaan.

Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
toimintasuunnitelma 
vuodelle 2012
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Kausi-influenssarokotukset terveysasemilla 7.-18.11.2011

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Laaksolahtitalon ruokalassa tiistaina 15.11.2010 

Klo 18.00 Esitellään Riihiniityntien, Pitkäjärventien ja Tammipääntien yhdistä-
vän kiertoliittymän katusuunnitelma.
Klo 18.40  Syyskokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu.
Klo 19.00  JOY:n sääntömääräinen syyskokous. 

Esityslista

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset koko-
uksen toimihenkilöt,
2. todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi,
5. käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2012 talousarvioksi, määrätään yhdistykselle suoritettavien sään-
töjen 4 §:ssä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille ja tilintar-
kastajille maksettavasta palkkioista ja korvauksista,
6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2012,
7. valitaan erovuoroisten (Kai Haapamäki, Silve Sahlan ja Kimmo Sierimo) tilalle uudet johtokunnan jä-
senet ja täytetään mahdolliset muut vapaat johtokunnan paikat niiden jäljellä oleviksi toimikausiksi,
8.valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatilintarkastajaa ja
9. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5 §:n tarkoittamat asiat.

Kausi-influenssarokotuksia an-
netaan 7.18.11. maanantaisin, kes-
kiviikkoisin, torstaisin ja perjantai-
sin klo 9-14 sekä tiistaisin klo 14-18 
seuraavilla terveysasemilla:

-Leppävaaran terveysasema, 
Konstaapelinkatu 2

-Viherlaakson terveysasema, 
Kievarinpolku 1

Ensimmäisenä rokotuspäivänä 
on yleensä ruuhkaisinta. Rokotuk-
seen tulevan kannattaa pukeutua 
sellaisiin vaatteisiin, että rokotus-
kohdan saa helposti esille. Rokote 
annetaan yleensä olkavarteen, pik-
kulapset saavat rokotteen reiteen.

Raskaana olevat naiset ja 6-35 
kuukauden ikäiset lapset saavat 
rokotuksen neuvolakäynnin yhte-
ydessä tai avoneuvolassa marras-
kuusta 2011 tammikuuhun 2012. 
He voivat myös käydä rokotukses-

sa yllämainituilla terveysasemilla ti 
8.11. ja 15.11. klo 14-18.

Koululaiset ja opiskelijat rokote-
taan koulu- ja opiskelijaterveyden-
huollossa ajanvarauksella.

Kotihoidon asiakkaat saavat 
influenssarokotuksen kotihoidon 
käyntien yhteydessä.

Maksuttomaan 
influenssarokotukseen 
oikeutettuja ovat

- raskaana olevat naiset 
- kaikki 6-35 kuukauden ikäiset 

lapset 
- kaikki 65 vuotta täyttäneet
- 3-64-vuotiaat sairautensa vuok-

si lääketieteellisiin riskiryhmiin 
kuuluvat

- potilas- ja hoivatyötä tekevä 
terveys- ja sosiaalialan henkilökun-
ta.

Muiden on haettava rokotteelle 
lääkärin resepti ja noudettava mak-
sullinen rokote apteekista. Reseptin 
saa soittamalla omalle terveysase-
malle.

Tietoa 
influenssarokotteesta

Influenssavirukset muuntuvat 
jatkuvasti, joten viimevuotinen 
rokote ei välttämättä enää suojaa 
tänä vuonna. Rokote suojaa myös 
pandeemisen H1N1 2009 (sikain-
fluenssa)-viruksen aiheuttamalta 
taudilta. Alle 9-vuotias lapsi, joka 
ei ole aiemmin saanut influenssa-
rokotusta, tarvitsee kaksi rokotusta 
kuukauden välein. Mikäli lapsi on 
aiemmin saanut rokotuksen, hän 
tarvitsee ainoastaan yhden rokotuk-
sen.

www.espoo.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja 2011:
Juha-Pekka Ripatti juha-pekka@jpripatti.net  Kaivoskuja 5 A 2 0400 463 941

Johtokunta 2011:
Lasse Gustafsson lasse.gustafsson@kolumbus.fi  Kaivoskuja 12  0400 458 167

Kai Haapamäki  kai.haapamaki@saunalahti.fi  Kalliotie 17 A  (09) 854 3384

Juha Kallanranta juha.kallanranta@kopiosto.fi    Tammipääntie 35 A 040 523 3212

Urpo Kotipalo  urpo.kotipalo1@saunalahti.fi  Peltotie 2  040 503 6067

Heikki Kulusjärvi heikki.kulusjarvi@solibri.com  Vahveropolku 7

Eeva-Riitta Puomio (sihteeri), eeva-riitta.puomio@sci.fi  Peltorinteenkuja 1 050 531 9219 

Silve Sahlan  silve.sahlan@kolumbus.fi  Tammipäänpolku 5 A 050 344 5927 

Kimmo Sierimo  kimmo.sierimo@luukku.com    Jupperinmetsä 16 050 412 6335

Juha Vepsäläinen juha.vepsalainen@vepsalainen.com Peltotie 7 B 1  0500 451 902

Taloudenhoitaja:
Tapani Vuopala  tvuopala@deloitte.com   Mäkikuja 3 A  040 532 2114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja  
Artturi Winqvist, kunniajäsen  

Jäseniä 454 henkilöä

Kotisivu: http://www.jupperi.fi

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä. 
Tiedustelut Urpo Kotipalo: p. 040 503 6067

Viikonlopun aikana poissa 
olleet asukkaat kokivat ikä-
vän yllätyksen. Varkaat oli-
vat käyneet.

Pitkäjärventien varrella olevaan 
asuntoon oli tunkeuduttu rikko-
malla oven lasi ja sitä kautta saa-
tu takaovi auki. Naapuritkin olivat 
sattumalta poissa, joten rosvoilla 
oli työrauha. Se oli vielä varmistet-
tu katkaisemalla liiketunnistimella 
varustetun ulkovalon johto. Puuhaa 
helpotti se, että talossa ei ollut hä-
lytyslaitteita.

Talosta oli hävinnyt televisio, 
uudet läppärit (vanha ei kelvan-
nut), aidot kultakorut (hopeiset ei-
vät kelvanneet), täydet viinipullot 
(avatut eivät kelvanneet). Poliisin 

löytämien jalanjälkien perusteella 
talossa oli käynyt kaksi rosvoa, jot-
ka kuitenkaan eivät olleet sotkeneet 
paikkoja ja muistitikutkin oli huo-
maavaisesti jätetty pöydälle.

Talon yrittäjänä toimivaa emän-
tää harmittaa erityisesti tietoko-
neella olevan tiedon katoaminen. 
Se aiheuttaa runsaasti ylimääräistä 
työtä, jota vakuutuskaan ei pysty 
korvaamaan.

Tapauksesta viisastuneena on ta-
loon asennettu hälytysjärjestelmä. 
Vakuutusyhtiö neuvoi valokuvaa-
maan korut ja muunkin varkaita 
houkuttelevan arvo-omaisuuden, 
jotta rosvojen mahdollisen kiinni 
saamisen yhteydessä ryöstetty voisi 
osoittaa omaisuuden kuuluvan hä-
nelle.

Silve Sahlan

Rosvoja Jupperissa

Taiteilijan näkemys rosvosta, 
jota kukaan ei nähnyt.
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Marraskuu

ti 8.11. Johtokunnan kokous
ke 9.11. Tapahtumatoimikunta
ti  15.11. Syyskokous (takakansi)
ti 15.11. T & P
ke 16.11. Sukututkimuskerho
to  17.11. Seniorikerho
ke 23.11. Tapahtumatoimikunta
ke 30.11. Sukututkimuskerho

Joulukuu

ke 7.12. Tapahtumatoimikunta
ti 13.12. Johtokunnan kokous 
ke 14.12. Sukututkimuskerho
to  15.12. Seniorikerho
ti 20.12. T & P

Tammikuu

ti 10.1. Johtokunnan kokous 
ke 11.1. Sukututkimuskerho
ti 17.1. T & P
ke 18.1. Tapahtumatoimikunta
to 19.1. Seniorikerho
ke 25.1. Sukutukimuskerho

Helmikuu

ke 1.2. Tapahtumatoimikunta
su 5.2. JOY 1/12 ilmestyy 
ke 8.2. Sukututkimuskerho
ti 14.2. Johtokunnan kokous
ke  15.2. Tapahtumatoimikunta
to 16.2. Seniorikerho
ti 21.2. T & P
ke 22.2. Sukututkimuskerho
ke 29.2. Tapahtumatoimikunta

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot jatkavat 
yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tam-
mipääntie 33

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena 
torstaina klo 13.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173 

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viik-
kojen keskiviikkoina kello 19.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. (09) 855 5004

Tapahtumatoimikunta kokoontuu pääsääntöises-
ti parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 19.

Tiedustelut Lasse Gustafsson 
puh. 0400 458 167

Tiedotus- ja perinnetoimikunta (T & P) kokoon-
tuu kuukauden kolmantena tiistaina kello 19. 
Muulloin lehden aikataulun vaatiessa. 

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla. 
Kevätkausi alkaa 12.1.

 Tiedustelut eila.toiviainen@laurea.fi
puh. 046 856 7564

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa  
tiistaisin  klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdistyk-
sen kanssa. Kevätkausi alkaa 10.1. Ulkokengillä 
ei saa mennä pukuhuoneisiin ja sisätiloissa on 
oltava vaaleapohjaiset sisäpelikengät.

teuvo.tikkanen@elisanet.fi 
puh. 050 559 2209

www.jupperi.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
syyskokous Laaksolahtitalon

ruokalassa tiistaina 15.11.2011
Kello 18.00 alkaen esitellään Riihiniityntien, Pitkäjärventien ja Tammipääntien 

yhdistävän kiertoliittymän katusuunnitelma

Kello 18.40 syyskokoukseen osallistujien ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

Kello 19.00 Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat.
Esityslista tämän lehden sivulla 21

Tervetuloa! 
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Laaksolahtitalo, Ylänkötie 16


