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Jupperin	Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

1950-luvulla	maailman	väkiluku	oli	2,53	miljardia	ihmistä,	maailma	toipui	toisen	maail-
mansodan	 vahingoista,	 teollistuminen	 kiihtyi,	 pohjoisella	 pallonpuoliskolla	 oli	 lähes	
täystyöllisyys,	bensiini	oli	halpaa	 ja	popmusiikki	oli	hyvää.	Tämän	vuoden	heinäkuussa	
maailman	väkiluku	ylitti	7,2	miljardin	rajan.	60	vuodessa	maailman	väkiluku	on	siten	lähes	
kolminkertaistunut.	

Nykyinen	talouden	lama	alkoi	vuonna	2007	kahden	amerikkalaisen	asuntojen	luototusor-
ganisaation	Fannie	Mae	ja	Freddie	Mac	jouduttua	taloudellisiin	vaikeuksiin.	Tällä	hetkellä	
Yhdysvallat	ovat	velkaa	16	700	000	000	000	dollaria,	josta	velasta	yli	puolet	on	ulkomaista	
velkaa,	päävelkojana	Kiina.	Euroopan	puolella	lama	on	lisännyt	työttömien	määrää	yli	10	
miljoonalla	henkilöllä	ylittäen	25	miljoonan	työttömän	rajan.

Yhteiskunnan	rakenteet	muuttuvat	vallitsevassa	tilanteessa.	Työttömyyden	lisääntyessä	os-
tovoima	vähenee,	 yrityksen	 tuotteet	menevät	 huonommin	kaupaksi,	 yritys	 yrittää	 laskea	
tuotantokustannuksia	automatisoimalla,	ulkoistamalla	ja	irtisanomisilla,	josta	seuraa	lisää	
työttömyyttä,	ostovoiman	ja	verotulojen	vähenemistä.	Kirottu	oravanpyörä,	jonka	pyörim-
isen	pysäyttämiseen	poliitikoilla	ei	tunnu	olevan	yhtään	kapulaa.	

On	 aivan	 selvää,	 että	 maailman	 kaikille	 työkykyisille	 henkilöille	 ei	 enää	 riitä	 töitä,	 jos	
yrityksien	 tarkoituksena	on	 taloudellisen	 liikevoiton	maksimointi.	 	Tulevaisuudessa	yht-
eiskuntaluokkia	 saattaa	 olla	 pelkistetysti	 vain	 kaksi;	 työllistetyt	 ja	 työttömät.	 Etelä-Eu-
roopassa	 on	 jo	 koettu	 väkivaltaisia	 mielenosoituksia	 mutta	 eurooppalaisten	 työttömien	
ja	 taloudelliseen	ahdinkoon	joutuneiden	henkilöiden	Arabikevään	kaltainen	kansannousu	
odotuttaa	vielä	itseään.

Helsingin	 Lastenklinikka	 rakennettiin	 1940-luvulla	 kansalliseksi	 erikoissairaanhoitoyk-
siköksi	 vaikeasti	 sairaille	 lapsille.	 Nykyisin	 tilat	 ovat	 liian	 pienet,	 käyttötarkoitukseensa	
sopimattomat	 ja	 rakennus	 hajoaa	 käsiin.	 Jotta	 uusi	 lastansairaala	 saataisiin	 rakennettua	
mahdollisimman	pikaisesti,	on	perustettu	säätiö	Stiftelsen	Nya	Barnsjukhusets	Stöd	–	Säätiö	
Uuden	Lastensairaalan	Tuki,	joka	toimisi	sairaalan	rakennuttajana.	Säätiön	tavoitteena	on	
kerätä 30 M€, josta tavoitteesta on tähän mennessä kerätty 7,6 M€.

Jos	yhteiskunnan	verovaroilla	ei	pystytä	kiireellisesti	rakentamaan	kaikkia	vaikeasti	sairaita	
lapsia	auttavaa	sairaalaa	ilman	erillistä	kansalaisilta	kerättävää	30	M	euron	tukea,	niin	mi-
hin	kaikkiin	kiireellisiin	kohteisiin	tullaan	tulevaisuudessa	pyytämään	kansalaisilta	erillistä	
avustusta?	Jo	nyt	poliisi	haluaa	karsia	heille	kuuluvia	tehtäviä.		Luottoluokittajat	Fitch	sekä	
Standard	&	Poor’s	ovat	kuitenkin	lokakuussa	vahvistaneet	Suomen	oleva	AAA	-luokkaa	
(luokitustasoista	paras).
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Vieläkö	saamme	nauttia	Jupperin	
Kamariorkesterin	konserteista?
Laaksolahtitalo otettiin vi-
rallisesti käyttöönsä 24. 
elokuuta 2003. Jo seuraa-
vana vuonna järjestettiin 
Jupperin Kamariorkeste-
rin ensimmäinen konsertti 
Laaksolahtitalon kappelis-
sa 10. kesäkuuta 2004. 

Alkuperäisen	orkesterin	kokoon-
panon	 muodostivat	 muusikkoystä-
vät.	Suurin	osa	heistä	oli	espoolai-
sia	jousisoitinopettajia	tai	musiikin	
harrastajia,	 jotka	 halusivat	 nauttia	
yhdessä	 soittamisesta	 rennoissa	
merkeissä	työvuoden	päätteeksi.

Ensimmäisen	 konsertin	 orkeste-
rin	kokoonpanossa	soittivat	jupperi-
laiset	Tuija	Vainio,	Tarja	Koskinen	
ja	 kesä-jupperilainen	 Raili	 Poijär-
vi-Salmela.	Orkesterin	kapellimes-
tarina	toimi	Maarit	Kirvessalo.

Jupperin	 kamariorkesterin	 ke-

säkuun	1.	viikon	konsertista	Laak-
solahtitalolla	 tuli	 nopeasti	 traditio.	
Konserttien	 teemat,	 orkesterin	 ko-
koonpano,	solistit	 ja	 lausujat	vaih-
telivat,	mutta	useimmiten	konsertin	
kapellimestarina	 toimi	Maarit	Kir-
vessalo.	 Kesäkuun	 2007	 konsertin	
kapellimestarina	 toimi	 säveltäjä,	
akateemikko	Jorma	Panula.	Juppe-
rin	Kamariorkesteri	on	pitänyt	kon-
sertin	tähän	mennessä	10	kertaa.

Alun	 perin	 kamariorkesterin	
muusikot	olivat	mukana	talkoohen-
gellä.	Muutamia	vuosia	taaksepäin	
kävimme	keskustelua	siitä,	voisiko	
Jupperin	 Omakotiyhdistys	 tukea	
kamariorkesterin	 konserttia	 kor-
vaamalla	 orkesterin	 pitkämatkalai-
sille	 muusikoille	 isojen	 soittimien	
kuljettamisesta	aiheutuneita	kuluja.	
Tätä	kokeiltiin	kerran,	ja	siitä	pää-
tettiin	luopua.	Omakotiyhdistys	on	
sen	 jälkeen	 tarjonnut	 muusikoille	
tukevan	välipalan	harjoitusiltoina.

Ammattilaispiireissä	 muusikot	
tietävät,	 että	 Jupperin	 kesäkuinen	
keikka	 on	 perinne	 ja	 lämminhen-
kinen	tapahtuma,	mutta	kun	”se	on	
ilmaiskeikka”.	 Orkesteria	 on	 ollut	
vaikea	saada	kokoon	viime	vuosina	
ja	 nyt	 olemme	 tulleet	 siihen	 tilan-
teeseen,	että	jos	haluamme	konsert-
tien	 jatkuvan,	 talkoopohjalta	 se	 ei	
enää	onnistu.	Kapellimestari	Maarit	
Kirvessalo	on	ollut	yhteydessä	sekä	
Espoon	 tuomiokirkkoseurakuntaan	
että	Jupperin	Omakotiyhdistykseen	
kertoen	tilanteesta.

Omakotiyhdistyksen	 johtokunta	
on	 jo	 keskustellut	 alustavasti	 asi-
asta	 muutamassa	 kokouksessaan.	
Jotta	 me	 voisimme	 tehdä	 oikean	
päätöksen,	 pyydämmekin	 nyt	 jup-
perilaisilta	 kannanottoa	 kamarior-
kesterin	kohtalosta.

Juha-Pekka Ripatti
puheenjohtaja, Jupperin 

Omakotiyhdistys ry.

Haluatteko konserttien jatkuvan?

Tulisitteko	vielä	konserttiin,	jos	se	edellyttäisi	pääsylipun	ostamista?

Mikä	olisi	korkein	pääsylipun	hinta,	minkä	maksaisitte	konsertista?

Onko	tuttavapiirissänne	henkilöä,	yritystä	tai	organisaatiota,	joka	voisi	haluta	sponsoroida	konsertin	järjestämis-
tä?

Vastauksia yllä oleviin kysymyksiin voitte lähettää sähköpostitse osoitteeseen: 
juha-pekka@jpripatti.net  tai palauttamalla tämän sivun alaosan täytettynä 
Pieneen Jäätelöbaari Vohveliin ( Laaksolahdentie 41)
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Nypläystä	ja	ristipistoja

Seija Kotipalo tunnetaan 
Jupperissa taitavana mo-
nitoiminaisena: Kotipalon 
Kotiapu, pitopalvelu, Her-
balife, JOY, joitakin maini-
takseni. 

Entinen	 myymälä	 Jupperinauki-
on	laidalla	toimii	kätevänä	tapahtu-
mapaikkana	 Kotipalojen	 erilaisille	
aktiviteeteille.	 	 Käsitöitä	 Seija	 te-
kee	monenlaisia,	sukankutomisesta	
ristipistoihin,	 mutta	 hänen	 harras-
tamansa	hieman	harvinaisempi	kä-
dentaitolaji	on	nypläys.

Nypläyksellä	 tehdään	 pellava-
langasta	 erilevyisiä	 pitsinauhoja,	
jotka	voi	ommella	koristeeksi	esim.	
pöytäliinoihin,	pukujen	kauluksiin,	
joskus	 aiemmin	 nauhoja	 asetettiin	
jopa	 vuodevaatteiden	 somistuk-
seksi.	 	 Suomessa	 pitsinnypläys	 on	
keskittynyt	Raumalle,	mutta	varsin	
tunnettuja	 ovat	 tietenkin	 Brysselin	
pitsit.	

Seijan	 nypläysharrastus	 alkoi	
vuoden	1982	heinäkuussa.	Alkusy-
säyksen	 hän	 sai	 mökillä	 mummin	
sukulaiselta,	 jonka	 opissa	 syntyi	
ensin	kapea	kirjanmerkki	 	 ja	myö-
hemmin	 leveitä	 pitsejä	 liinoihin.	
Seijan	äiti	oli	ompelija,	joten	myös	
muut	 kädentaidot	 tulivat	 tyttärelle	

tutuiksi	jo	varhain.	
Seijalla	 on	 kokonainen	 kansio	

täynnä	 mitä	 kauneimmin	 ja	 tai-
dokkaimmin	 nyplättyjä	 pitsitöi-
tä.	 Niissä	 Seija	 on	 käyttänyt	 sekä	
valmiita	 että	 itse	 suunnittelemiaan	
malleja.	Useimmat	liinat	ovat	tum-
masta	langasta	valmistettuja,	mutta	
löytyypä	 joukosta	 yksi	 kirkkaan	
punainenkin.	 Muutamia	 töitä	 on	
riittänyt	myös	myyntiin.	”Televisi-
ota	katsellessa	on	kiva	nyplätä.	Sen	
verran	 keskittymistä	 työ	 kuitenkin	
vaatii,	että	neulan	siirtämisen	ajak-
si	 joutuu	 katseen	 kiinnittämään	
nypläystyöhön.”,	 Seija	 sanoo.	 Sen	
sijaan	 sukankutominen	 on	 Seijalle	

rentouttava	 harrastus,	 joka	 edistyy	
melkein	kuin	itsestään.

Jokin	 aika	 sitten	 Seija	 piti	 Ka-
rakallion	 yläasteen	 oppilaille	 työ-
pajan	 nypläyksestä.	 Paikalla	 oli	
toistakymmentä	 innostunutta	oppi-
lasta,	 jotka	 vaivan	 palkaksi	 saivat	
itselleen	kauniin	kirjanmerkin.	

Nypläyksen	 ohella	 monien	 kä-
den	 taitoja	 vaativien	 harrastusten	
joukossa	Seijalla	on	ristipistotöiden	
tekeminen.	Aiheena	on	useimmiten	
kukka	tai	maisema,	jotkin	työt	ovat	
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Nypläyksen perustarvike on pyöreä tai puolipyöreä nypläystyyny, 
jossa on kiinteä täyte. Tyynyn keskellä on irrotettava rulla. Rullan 
ympärille kiinnitetään saman levyinen kartonki ja sen päälle kul-
loinenkin, esim. voipaperille piirretty, malli. 
Nypläys tapahtuu tyynyn päällä nypylöillä, joita on mallin vaatima 
määrä. Pitsit tehdään tavallisimmin tummasta, puolivalkoisesta tai 
valkoisesta pellavalangasta, jonka toinen pää pyöritetään nypylöi-
den ympärille ja toinen pää kiinnitetään nuppineulojen avulla rullan 
päälle.
 Nypylöillä tehdään ns. lyöntejä, joiden avulla mallin kuvio muo-
dostetaan. Lyöntejä on erilaisia kuviosta riippuen. Tavallisimpia 
lyöntejä ovat kokolyönti, liinalyönti, reuna- ja verkkolyönnit. Työn 
edetessä nuppineuloja lisätään kuvion mukaisesti. 
Valmistuneen pitsinauhan voi ommella useimmiten samanvärisen 
pellavakankaan ympärille viehättäväksi koristeeksi, mutta pelkästään 
pellavalangasta nyplätty pitsiliina ilman varsinaista kangasta on näyt-
tävän näköinen.
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olleet	 kooltaan	 isojakin.	 Ristipis-
totyönsä	 Seija	 kehystää	 tauluiksi.	
Onpa	 hän	 antanut	 häälahjaksi	 My	
Fair	 Ladyn	 vaaleanpunaisissa	 röy-
helöissään.

Kiva	 uutinen	 kädentaidoista	
kiinnostuneille	on	se,	että	Seijan	on	
tarkoitus	perustaa	käsityö-	ja	askar-
telukerho	kaikenikäisille.	Kerho	on	
vasta	 suunnitteluvaiheessa,	 joten	
tarkempia	 tietoja	 sen	 sisällöstä	 ja	
aikatauluista	 saamme	 kuulla	 myö-
hemmin.

Anneli Liimatainen

Huomasitko syksyllä big-
brotherin alkupuffissa 
pienet söpöt hiiret juok-
sentelivat bb-talon pienois-
mallissa? Ne eivät oikeas-
taan ollut edes hiirä vaan 
kääpiöhamstereita, eli tal-
vikoita.

Sellainen	oli	myös	meillä	hoidos-
sa.	Isosiskoni	ja	hänen	kämppiksen-
sä	hankkivat	talvikon	loppukesästä,	
ja	kun	he	lähtivät	Barceloonaan	vii-
koksi	niin	he	jättivät	Prinssi	Deanin	
meidän	 huostaamme.	 Toisellakin	
perheellä	 (ainakin	 yhdellä)	 tääl-
lä	 jupperissa	on	 talvikko,	Kulti,	 ja	
arvatkaapas	mistä	se	on	saanut	ni-
mensä!	Kultu	kimalluksesta,	yhdes-
tä	meidän	kanoista,	ja	itseasiassa	he	
saivat	talvikonkin	meidän	ansiosta!	
Kun	 minä	 olin	 hoitamassa	 heidän	
lapsia,	kahta	ihanaa	lasta,	niin	minä	
vein	heidät	meille	tänne	katsomaan	
kanoja.	 Hoitolapseni	 ihastuivat	
niihin	niin	että	hekin	halusivat	ka-
noja.	 Heidän	 äitinsä	 sanoi:	 ”mutta	
eihän	 tänne	mitään	kanoja	mahdu,	

enintään	jotain	hamstereita	tai	
gerbiilejä”,	 ja	 se	 olikin	 virhe,	
sanoa	että	hamstereita	mahtuu.	
Kun	 seuraavan	 kerran	 kävin	
siellä	niin	heillä	oli	talvikko.

Talvikot	 ovat	 lyhytikäisiä	
yöeläimiä,	 niinkuin	 melkein	
kaikki	 muutkin	 jyrsijät.	 Mikä	
tarkoittaa	 sitä,	 että	 ne	 tekevät	
öisin	 niitä	 asioita	 joita	 muut	
eläimet	 tekevät	 päivisin,	 eli	
leikkivät,	 touhottavat,	 riehu-
vat,	vipeltävät,	syövät,	juovat,	
nakertelevat	ja	juoksentelevat.	
Päivisin	talvikot	suurimmaksi	osak-
si	nukkuvatja	 lepäävät,	harvoin	ne	
tulevat	 ulos	pesästään	 ja	 syövät	 ja	
juovat.	 Talvikoiden	 kanssa	 ei	 voi	
paljoakaan	leikkiä	vaan	niitä	enem-
mänkin	 vain	 katsellaan,	 toisinkuin	
koiria,	niitä	ulkoilutetaan	ja	niiden	
kanssa	 leikitään.Talvikoita	 voi	 pi-
tää	kädessä	 ja	varsinkin	 iltaisin	ne	
vipeltävät	 hurjaa	 vauhtia,	 ne	 voi	
myös	päästää	lattialle,	mutta	silloin	
pitää	tarkistaa	ettei	lattialla	ole	säh-
köjohtoja	tai	mitään	haitallista	mitä	
talvikko	voi	nakertaa.	Talvikon	hä-
kin	 voi	 sisustaa	 ja	 katsoa	 kuinka	
se	tarkastelee	uutta	asuntoaan.	Hä-

kissä	pitäisi	olla	ainakin	kuiviketta	
pohjalla,	 juomapullo	 ja	 ruokakup-
pi,	 piilo-	 ja	 nukkumapaikkoja.	 Jos	
häkki	 on	 muovinen	 talvikolle	 pi-
täisi	olla	wc-alue.	Talvikoille,	niin-
kuin	 kaikille	 eläimille	 jotka	 eivät	
elä	luonnossa,	pitäisi	olla	paljon	vi-
rikkeitä,	talvikon	häkkiin	voi	laittaa	
juoksupyörän,	 ja	 esim.	 vessapape-
rirullia,	joista	ne	voivat	luikkia	läpi	
ja	jyrsiä.	

Talvikot	 syövät	 ruokapellettejä,	
siemeniä	ja	pieniä	hyönteisiä,	mut-
ta	niille	pitää	antaa	myös	tuoreruo-
kaa,	esim.	parsakaalia	 jota	ainakin	
Prinssi	Dean	rakastaa.

Siru Kotipalo
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Talvikko,	söpö	pikkujyrsijä

Jupperin käsityökerho on aloittanut toimintansa. Kerho kokoontuu joka torstai 
klo 19 Peltotie 2:ssa (koulun loma-aikoihin kerhokin lomailee). Tervetuloa kaikki 
paikalle omien käsitöiden kera! Tarvikkeita, vinkkejä ja apua saa paikan päältä.
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Laaksolahden	kirjaston	ystävät	
kymmenen	vuotta

Laaksolahden kirjaston ys-
tävät ry järjesti vuosijuh-
latapahtuman Laaksolah-
den kirjastossa lauantaina 
14.9.2013. Tilaisuudessa 
oli tarjolla ohjelmaa koko 
perheelle ja tietenkin myös 
kakkukahvit. Lisäksi oli pi-
halla kirjojen vaihtopiste. 

Tilaisuuden	 avasi	 yhdistyksen	
puheenjohtaja	 Esko	 Uotila,	 joka	
myös	esitteli	historiikin	ja	kävi	sa-
malla	 läpi	 yhdistyksen	 kymmen-
vuotistaivalta.	Siellä	myös	julkistet-
tiin	Laaksolahden	kirjaston	ystävät	
ry:n	historiikki.	Historiikin	 ensim-
mäinen	 kappale	 annettiin	 sivistys-
toimen	 johtaja	 Sampo	 Suihkolle.	
Paikalla	 olleet	 yhdistyksen	 jäsenet	
saivat	omat	historiikki-kirjansa.

Yhdistyksen	 pitämissä	 kirjai-
lijailloissa	 ovat	 esiintyneet	 useat	
tunnetut	espoolaiskirjailijat,	 joiden	
mielenkiintoisten	 esitysten	 ansios-
ta	 kirjailijaillat	 ovat	 saavuttaneet	
suuren	 suosion.	Lisäksi	 on	pidetty	
puutarhailta,	ympäristöilta	ja	unka-
rilainen	ilta.	Lähiseutua	käsitteleviä	
tilaisuuksia	 on	 ollut	 muun	 muassa	
Auroran	kyläjuhla	ja	Laaksolahden	
historiailta.	 Perehdyttiinpä	 eräänä	
iltana	 Espoon	 tarinoihinkin.	 Myös	
lähiyhdistykset	 ovat	 olleet	 kerto-
massa	 toiminnastaan.	 Kirjaston	 ti-
loissa	 toimii	myös	 lukupiiri,	 jonne	
kaikki	ovat	erittäin	tervetulleita.

Sivistystoimen	 johtaja	 Sampo	
Suihko	 toi	 tervehdyksen	 Espoon	
kaupungilta.	Hän	totesi	puheessaan,	
että	 juuri	 tämänlaatuinen	 toiminta,	

jota	 Laaksolahden	 kirjaston	 ystä-
vät	on	saanut	aikaan,	on	kirjastossa	
sitä	oikeanlaista	kulttuuritoimintaa.	
Yhdistys	 on	 tuonut	 asuinalueelle	
yhteisöllisyyttä	ja	erilaisia	tapahtu-
mia.

Aluejohtaja	 Oili	 Sivula	 toi	 ter-
vehdyksen	 Espoon	 kaupunginkir-
jastosta.	 Sivistystoimen	 johtaja	
Sampo	 Suihkon	 tavoin	 myös	 hän	
korosti	 kirjaston	 tärkeyttä	 lähialu-
eelle	ja	sen	vaikutusta	alueen	viih-

Sampo Suihko kertoo kaupungin 
kulttuuristrategiasta.

Laaksolahden kirjaston ystävät ry:
n puheenjohtaja Esko Uotila.
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Lotta Poijärvi soittaa.
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tyvyyteen.	Kirjastohan	toimii	asuk-
kaiden	 eräänlaisena	 olohuoneena	
tarjoten	 monenlaisia	 toimintoja	
kirjaston	 asiakkaiden	 toivomuksia	
huomioon	ottaen.

Musiikista	vastasi	Lotta	Poijärvi.	
Saimme	nauttia	Schumannin,	Saint-
Saënsin,	 Kreislerin,	 Massenet´n	 ja	
Sibeliuksen	musiikista	alttoviululla	
tulkittuna.

Kirjailija	Tuija	Lehtinen	piti	pai-
kallisen	 kirjailijan	 puheenvuoron.	
Hän	 kertoi	 ikimuistoisista	 koke-
muksistaan	 lapsuuden	 kirjastosta	
korostaen,	 että	 kirjaston	 merkitys	
on	aina	ollut	hänelle	erittäin	suuri.

Jupperin	 Omakotiyhdistyksen	
terveiset	 Laaksolahden	 kirjaston	
ystäville	 toi	 Urpo	 Kotipalo.	 Hän	
kiitti	yhdistystä	hyvästä	yhteistyös-
tä	 toivoen	samankaltaisen	rakenta-
van	yhteistyön	edelleen	jatkuvan.

Lapsille	 oli	 järjestetty	
teatteriesitys	 ”Liisainkeri,	
Otso	 ja	 Tohtori	 Ai”.	 Sen	
esittivät	 Ulla	 Nevanlinna	
ja	 Mirva	 Anjala.	 Tilaisuu-
den	lopussa	kuultiin	Juhani	
Heikkisen	esittämiä	runoja,	
muun	muassa	Rosa	Likso-
min	 hykerryttävän	 hauska	
monologi.

Lea Ala-Peijari
Anneli Liimatainen

Vauhdikas teatteriesitys Leenainkeri, Otso ja Tohtori Ai

Urpo Kotipalo vei onnittelut  Juppe-
rin Omakotiyhdistykseltä. Onnistuneen juhlan jalkeen on helppo hymyilla

Kirjailija Tuija Lehtinen kertoo kir-
jastoista

Juhani Heikkisen esityksen jalkeen.
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Syyskuussa	 otsikossa	 mainittu-
jen	 katujen	 varsilla	 asuvien	 kiin-
teistöjen	 omistajat	 saivat	 Espoon	
kaupungilta	 kirjeen	 asemakaavan	
mukaisen	 katualueen	 haltuunotos-
ta,	 sekä	 toisen	 kirjeen	 kunnallis-
tekniikan	rakentamiseen	liittyvästä	
alkukatselmuksesta.	 	 Molemmat	
kirjeet	 liittyivät	 toisiinsa,	 sillä	kun	
asemakaava	 hyväksytään	 asema-
kaavattomalle	 alueelle,	 kunta	 saa	
omistukseensa	 katualueen,	 joka	 ei	
ole	 sille	ennestään	kuulunut.	Kun-
ta	 saa	 edellä	 tarkoitetun	 alueen	
haltuunsa,	 kun	 sitä	 ryhdytään	 ra-
kentamaan,	 tai	 muutoin	 tarvitaan	
käytettäväksi	 ja	alueen	erottamista	
koskeva	kiinteistötoimitus	on	pantu	
vireille,	taikka	kunta	on	suorittanut	
alueesta	korvauksen.	

Kunnallistekniikan	 rakentami-
seen	liittyvä	alkukatselmus	pidettiin	
tiistaina	 8.	 lokakuuta	 2013	 alkaen	
klo	9.00.	Alkukatselmuksen	tarkoi-
tuksena	 oli	 informoida	 hankkeen	
aikataulusta,	 tehtävistä	 kunnallis-
teknisistä	 töistä,	 sekä	 luetteloida	
kiinteistökohtaisesti	haltuun	otetta-
valta	 alueelta	 korvattavaksi	 tuleva	
kasvillisuus,	 aidat	 ja	 mahdolliset	
muut	rakenteet.	

Kunnallistekniikan	 rakentami-
sen	 yhteydessä	 yhdistetään	 Kai-
vosmiehentie	Louhijanpolkuun	 lii-
kennöitävällä	kadunpätkällä.	Tässä	
vaiheessa	 ei	 kuitenkaan	 rakenneta	
kaavaan	 merkittyä	 Kaivosmiehen-
tien	jatketta	tonttien	välistä	ylös	nk.	
Kaipion	 metsään,	 koska	 kaupunki	
ei	ottanut	kyseistä	jatketta	haltuun-

sa	tässä	vaiheessa.
Kunnallistekniikan	rakentaminen	

on	 tarkoitus	 aloittaa	 vuoden	 2014	
alussa,	ja	töiden	pitäisi	olla	valmis	
elokuussa	 2014.	 Tässä	 yhteydessä	
tolpissa	 olevat	 sähkö-	 ynnä	 muut	
johdot	siirretään	kadun	alle,	samoin	
kuin	 kadun	 alle	 rakennetaan	 uusi	
runkovesiputki	ja	hulevesijärjestel-
mä.	 Kiinteistöjen	 omistajien	 tulee	
pyytää	 Helsingin	 seudun	 ympäris-
töpalveluilta	(HSY)	liitoskohtalau-
sunto	 ja	 tehdä	 sopimus	 kiinteistön	
hulevesijärjestelmän	 liittämisestä	
rakennettavaan	 hulevesijärjestel-
mään	ennen	kunnallisteknisten	töi-
den	alkamista.	

Juha-Pekka Ripatti 

Kaivosmiehentien,	
Kaivosmiehenkujan	ja	
Kaivoskujan	kunnostaminen	alkaa
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Uutta kadunrakennustek-
niikkaa on nähtävissä Tam-
mipääntiellä, kun siellä on 
valettu uutta reunakiveystä.

Betoninen	paikalla	valettu	yhte-
näinen	reunakivi	on	nyt	Jupperinau-
kion	ja	Rinnetien	välisellä	alueella.	
Odotammekin	mielenkiinnolla,	mi-
ten	tämä	uusi	kiveys	kestää	liiken-
teen	ja	aurauskaluston	kolhut.

Maallikon	 silmin	 katsottuna	
näytti	 siltä,	 että	 ensin	 asennettiin	
harjateräs	pienten	korokkeiden	va-
raan	 mukailemaan	 jalkakäytävän	
reunaa	ja	sitten	valettiin	yhtenäinen	
betonikivi	kuvissa	näkyvien	konei-
den	avulla.	En	kyllä	sattunut	näke-
mään	 itse	 valutapahtumaa,	 mutta	
jälki	 näyttää	 aika	 siistiltä.	 Mikä	
sitten	on	näkymä	ensi	keväänä,	kun	
lumet	on	aurattu	kertaalleen	tai	use-
amminkin.

Silve Sahlan

Uusia	reunoja	Tammipääntiellä
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Römppäjäiset,		
mutta	ei	toivottavasti	viimeiset

Tapahtumatoimikunnan jär-
jestämän Römmppäjäisten 
römppääjät  toivotti Lasse 
Gustafsson tervetulleeksi.  
Sitten areena luovutettiin  
Pekka Perttulalle. 

Pekka	oli	laatinut		koosteen		enti-
sistä	römppäjäisistä	ja	kertoi	myös		
niiden	pitopaikasta,	joka	on	yleensä	
ollut	Yhteistupa.	

Esitiedon	 mukaan	 Yhteistupa	
lakkaisi	 toimimasta	 eikä	 jatkosta	
ole	vielä	varmuutta.	

Heräsi	 mielenkiinto	 selvittää	 li-
sää	tietoa		sanasta		römppäjäinen.

Yhdistyksen	korkeakulttuurilehti	
JOY:ssä	on	joskus		mainittu	selven-
nykseksi		elonkorjuujuhla	.

Ei	 muuta	 kuin	 tietsika	 auki	 ja	
kuukkelin	 hakukenttään	 kaksisor-
mijärjestelmää	 käyttäen	 hakusa-
naksi	römppäjäiset.

Haminan	Summan	superpalveli-
met		epäilivät	kirjoittajan	kirjoitus-
taitoa	 ja	 pläjäytti	 näkyviin	 tylysti	
ehdotukset	 	 ”näytetään	 tulokset	
haulla		ryyppäjäiset”.

No	 sehän	 ei	 tietenkään	 ole	 ky-
seessä,	sillä	onhan	Jupperin	römp-
päjäist		sivistyneiden	aikuisten	juh-
la.

Vai	meinasikohan	kuukkeli,	että	
no	juuri	siistä	syystä!	Johan	ne	an-
tiikin	 kreikkalaiset	 viisaatkin	 teki-
vät	sitä!

Vasta	tarkennetulla	haulla	kuuk-
keli	löysi		sivuja,	joissa		mainitaan	
römppäjäiset		(olivat	JOY:n	sivuja)

Hakukone		Yahoo	ja		Bill	Gatesin	
Bing-hakukoneyritelmä	löysi	myös	
JOY:n	sivuja

Viisaudenlähde	Wikipedian	tieto	
römppäjäisistä	 oli	 hämmästyksek-
seni	nolla

Sain	sitten		parempaa	apua,	kun	
avasin	nykysuomen	sanakirjan.	

Römppä	–	vapaapäivä.		-	Römp-
päviikon	lauantai

Römppäviikko	 -	 palvelusväen	
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Tuli mieleen vielä, että eihän 
säärohveetta Römpän ukkoa voi 
unohtaa.
Kari oli usein valinnut Römpän 
ukon piirroksiinsa
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vuotuinen	pyhäinpäivän	jäl-
keinen	vapaaviikko.	

Drömta	–	maleksia,	vete-
lehtiä.

Me	 jupperilaiset	 emme		
todellakaan	 ”drömtanneet”,	
vaan	 aloimme	 välittömästi	
nauttia:	

*	keittiön	pöydälle	tarjol-
le	 laitetuista	 	 sadonkorjuun	
antimista,	

*	 ranskalaisista	 	 sadon-
korjuun	juomatuotteista,	

*	 brasilialais-costa	 rica-
laisen	 	 sadonkorjuun	 papu-
vedestä	 ynnä	 kakun	 ja	 pul-
lien	kera.

*	 arvuuttelimme	 lasipur-
kissa	 olevien	 punertavien	
”nutien”	 lukumäärää.	 Vii-

meisen	 arvaajan	 luku	 75	
osui	nappiin

*	 Jupperi	 valssista	 Can-
tores	 Hexa	 Voluntare	 seka-
kuoron	esittämänä

*	 äärimmäistä	 reisilihas-
ten	hallintakykyä	vaativasta	
kurkkuviestistä,

*	 käden	 ojentajalihasten	
hallintaa	 vaativasta	 viljasa-
dosta	 tislatun	 nestemäisen	
tuotteen	 haltuunsaantiyri-
tyksistä.

*	ja	tanssista		koko	lopun	
iltaa	 tutun	yhtyeen,	Nokis-
ten,		rytmittämänä.

Römppäjäisissä 
römppäillyt 

Risto Tiilikainen

Nutikoiden arvauksen voittaja saa palkinnon.

Heitto-
kisan 
jury.

Ja
millin-

tarkkaa
mittausta.

Huomaa takajalan tukiasento.

Kolikonheittokisa:

Lopulta kisan
 voittajaksi 
selvisi Upi.

Iloista puuhaa.
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Pienet	ja	vähän	isommatkin	noi-
dat,	haamut,	zobiet	 ja	muut	 toinen	
toistaan	 hurjemmat	 olennot	 ko-
koontuivat	 30.10.2013	 jo	 yhdek-
sännen	kerran	viettämään	Jupperin	
koululle	 kammotusjuhlaa	 Hallo-
weenia	eli	kaikkien	pyhien	päivää.	
Alkuaan	Halloween	oli		muinaisten	
kelttien	talven	alkamisen	päivä	(All	
Hallows	 Day),	 jolloin	 vainajahen-

kien	uskottiin	liikkuvan.	
Jupperin	 Halloween	 –juhlan	 ta-

kana	on	koulun	vanhempainyhdis-
tys	 Jukova	 ry.	Aktiivisesti	 toimiva	
vanhempainyhdistys	 kerää	 tapah-
tuman	avulla	varoja,	joilla	kouluun	
hankitaan	erilaisia	välituntivälinei-
tä,	 tuetaan	 koululaisten	 retkiä,	 ja	
rahoitetaan	 muun	 muassa	 keväisin	
jaettavat	 hymypatsaat,	 stipendit	 ja	

6-luokkalaisten	ruusut.	
Jukovan	 organisoimat	 Hallo-

ween-juhla	 ja	 keväällä	 luokkien	
omia	 retkirahastoja	 kartuttava	 Si-
maa	 ja	 sirkushuveja	 –tapahtuma,	
ovat	 muodostuneet	 täällä	 Laakso-
lahdessa	 odotetuiksi	 perinteiksi.		
Niiden	 eteen	 tehdään	 paljon	 va-
paaehtoistyötä	ja	usein	mukana	ta-
pahtumaa	luomassa	on	koko	perhe.	
Myös	 teeman	 mukaiseen	 koriste-
luun	ja	pukeutumiseen	panostetaan	
ja	 tunnelmassa	 ollaan	 täysillä	 mu-
kana.

Jukovan	 toimintaa	 voi	 tukea	
myös	 maksamalla	 15	 e:n	 suurui-
sen	 jäsenmaksun.		 Perheessä	 jäse-
niä	 voilla	 olla	 useampiakin.	 Myös	
mummit,	 vaarit	 ja	 vaikkapa	 kum-
mit	ovat	tervetulleita	Jukovan	jäse-
niksi.

Tarkempia	tietoja	toiminnastam-
me	löytyy	osoitteesta	http://jukova.
org/

Marja-Leena Pekonen
 puheenjohtaja, Jukova ry

Oudot	oliot	valtasivat	jälleen	
Jupperin	koulun
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Oma lähikauppamme 
M-market Laaksolahti

Juha Matilainen    
09-595846

040-557 3850

www.m-herkkukauppa.net

Aukioloajat: 
arkisin klo 8 - 21,

lauantaisin klo 8 - 20, 
sunnuntaisin klo 10-20

Yhteistyökumppaneita	ja	kannatusjäseniä

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

JOY_lehti_141012.ai   14.10.2012   19:51:54

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	
toimintasuunnitelma	2014
Yleistä 

Jupperin	 Omakotiyhdistys	 vai-
kuttaa	toiminnallaan	hyvän	elinym-
päristön	luomiseksi	alueen	asukkail-
le.	Yhdistyksen	59.	toimintavuoden	
tavoitteita	 ovat	 edelleenkin	 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.	Otetaan	
kantaa	 ajankohtaisiin	 asioihin,	 tar-
vittaessa	 yhdessä	 naapuriyhdistys-

ten	kanssa.	
Seurataan	 uudis-	 tai	 kunnos-

tushankkeiden	 toteutumista;	 run-
kovesiputken	 rakentaminen,	 Jup-
perinlaidan	 kehittäminen	 sekä	
katusuunnitelmat	Jupperinmetsätie,	
Laaksolahdentie,	 Kaivoskuja-Kai-
vosmiehentie,	 Rantatie-Rantakul-
ma	ja	Kaivostie-Kalliotie.

Ylläpidetään	 Jupperinrannan	
viihtyisyyttä	 tarpeellisin	huolto-	 ja	
korjaustoimin.

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	 palvelui-

den	 säilymiseen	 ja	 kehittymiseen.	
Erityistä	 huomiota	 kiinnitetään	
lähikauppa-,	 koulu-,	 kirjasto-	 ja	
joukkoliikennepalveluiden	 kehittä-
miseen	alueella.

Perinteiden vaaliminen
Jatketaan	 alueen	 perinnetietojen	

keräämistä	ja	taltiointia	sekä	ollaan	
yhteydessä	 Espoon	 perinneyhdis-
tys	 Auroraan.	 Alueen	 nykytilasta	
kerätään	tietoa	muun	muassa	valo-
kuvin.	 Jatketaan	 työtä	yhdistyksen	
kotisivuilla	 olevan	 digikuva-arkis-
ton	täydentämiseksi.

Virkistys- ja 
harrastustoiminta

Järjestetään	 mahdollisuuksien	
mukaan	 erilaisia	 retkiä	 ja	 tapah-
tumia;	 teatteriretki	 Kouvolaan	
lauantaina	 8.2.2014	 Katri	 Helena–
musikaaliin,	perheiden	yhteinen	tal-
vitapahtuma	 sunnuntaina	 9.3.2014	
ja	kevään	siivoustalkoot	keskiviik-
kona	14.5.2014.	Tammenterhon	pi-
halla	jatketaan	kasvienvaihtotapah-

tumaa.	 Jupperin	 Kamariorkesterin	
kesäkonsertti	 järjestetään	 yhteis-
työssä	 Espoon	 Tuomiokirkkoseu-
rakunnan	 kanssa,	 jos	 mahdollista.	
Syysretken	ajankohdaksi	on	valittu	
22.	-	24.8.2014,	mutta	matkakohde	
on	vielä	valitsematta.	Römppäjäiset	
järjestetään	 mahdollisuuksien	 mu-
kaan	 myös	 ensi	 syksynä.	 Talvella	
pelataan	 lentopalloa	 ja	 jumpataan	
Jupperin	 koululla,	 kesällä	 puisto-
jumpataan	 Jupperin	 kartanon	 nur-
mikolla

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.	

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen	asioita	hoitaa	johto-

kunta	 apunaan	 taloustoimikunta	 ja	
muut	johtokunnan	asettamat	toimi-
kunnat.	

Yhdistyksen	johtokunta	kokoon-
tuu	joka	kuun	toisena	tiistaina,	pait-
si	heinäkuussa.

Yhdistyksen	 kokous	 kokoontuu	
sääntömääräisesti	kaksi	kertaa	vuo-
dessa	 kevät-	 ja	 syyskokoukseen.	
Kevätkokous	 pidetään	 maalis-ke-
säkuussa	 ja	 syyskokous	 loka-mar-
raskuussa.

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

Yhdistyksen	 taloutta	 hoidetaan	
erillisen	talousarvion	mukaan.

Johtokunta
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16,
torstaina 21.11.2013 alkaen klo 19.00

Ohjelma

Klo 18.30 Syyskokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu.

Klo 19.00 JOY:n sääntömääräinen syyskokous. 

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

1.	Valitaan	 kokouksen	 puheenjohtaja,	 sihteeri	 ja	 kaksi	 pöytäkirjan	 tarkastajaa	 sekä	 muut	 mahdolliset	
kokouksen	toimihenkilöt,

2.	todetaan	kokouksen	osanottajat	ja	heidän	äänivaltaisuutensa,
3.	todetaan	kokouksen	laillisuus	ja	päätösvaltaisuus,
4.	käsitellään	johtokunnan	esitys	vuoden	2014	toimintasuunnitelmaksi,
5.	 käsitellään	 johtokunnan	 esitys	 vuoden	 2014	 talousarvioksi,	 määrätään	 yhdistykselle	 suoritettavien	

sääntöjen	4	pykälässä	mainittujen	liittymis-	ja	jäsenmaksujen	suuruus	ja	päätetään	johtokunnan	jäsenille	ja	
tilintarkastajille	maksettavasta	palkkioista	ja	korvauksista,

6.	valitaan	johtokunnan	puheenjohtaja	vuodeksi	2014,
7.	valitaan	erovuoroisten	(Lasse	Gustafsson,	Urpo	Kotipalo	ja	Juha	Vepsäläinen)	tilalle	uudet	johtokun-

nan	jäsenet	kaudelle	2014	–	2016	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	pykälän	tarkoittamat	asiat.	

Tervetuloa!

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Kaupunginhallituksen elin-
keino- ja kilpailukykyja-
osto päätti 13.5.2013, että 
Suomen Lähikauppa Oy:lle 
varataan alue liiketilahank-
keen suunnittelua varten.

Kyseessä	 on	 Jupperinlaita-	 ni-
minen	 puistoalue,	 jonne	 tekeillä	
olevan	kaavamuutoksen	pani	alulle	
Juha	 Matilainen	 Oy	 eli	 M-kaup-
piaamme.	 Kaavamuutoksen	 alku-
vaiheista	 enemmän	 JOY-lehdessä	
3/12.

Seuraavassa	lainaus	Suomen	Lä-
hikauppa	Oy:n	hakemuksesta:

”Suomen	 Lähikauppa	 Oy	 on	
Suomen	 päivittäistavarakaupan	
suurin	 lähikauppapalvelujen	 tar-
joaja.	 Viime	 vuosina	 Siwasta	 on	
muodostunut	 Suomen	 suosituin	
lähikauppa	 niin	 myymälämäärän	
kuin	 liikevaihdonkin	 perusteella	
ja	Valintatalo	edustaa	nykyaikaista	
ympäristön	 huomioivaa	 kaupunki-
laista	ruokakauppaa.

Pyydämme	kunnioittaen	Espoon	
kaupunkia	 varaamaan	 yhtiöllem-
me	 liiketontin	 päivittäistavarakau-

pan	 suunnittelua	 ja	 perustamis-
ta	 varten	 Espoon	 kaupungin	 60.	
kaupunginosasta,	 Laaksolahti,	
Pitkäjärventien	 ja	 Riihiniityntien	
kulmasta,	 korttelista	 60P34,	 tontti	
n:o	60135.	Hakemuksemme	liittyy	
kaavamuutoshankkeeseen,	 jonka	
asianumero	 on	 74/10.02.03/2012	
ja	 aluenumero	 140812.	 Haemme	
suunnitteluvarausta	 KL-korttelin	
kokonaispinta-alaltaan	 6.149	 m²:n	
KL-kokonaiskerrosalaan	1.230	m².	
Toivomme	 varauksen	 olevan	 voi-
massa	31.12.2014	saakka.”

Silve Sahlan

Siwa tai Valintatalo kiertoliittymän kupeeseen
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Jupperin	Omakotiyhdistys	ry.
Puheenjohtaja 2013:
Juha-Pekka Ripatti juha-pekka@jpripatti.net Kaivoskuja 5 A 2 0400 463 941
Johtokunta 2013:
Lasse Gustafsson lasse.gustafsson@kolumbus.fi Kaivoskuja 12 0400 458 167
Kai Haapamäki kai.haapamaki@saunalahti.fi Kalliotie 17 A (09) 854 3384
Urpo Kotipalo urpo.kotipalo1@saunalahti.fi Peltotie 2 040 503 6067
Heikki Kulusjärvi, vpj heikki.kulusjarvi@solibri.com Vahveropolku 7
Anneli Liimatainen anneli.liimatainen@kolumbus.fi Kaivoskuja 4-6 B 050 549 5023
Silve Sahlan,siht 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
Anne Vesala anneli.vesala@gmail.com Tammipääntie 16 050 338 4947

Taloudenhoitaja:
Tapani Vuopala tapani.vuopala@dhsaudit.fi 040 532 2114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja

Jäseniä 470 henkilöä

Kotisivu: http://www.jupperi.fi

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

Lehtikaalirapsut
- Revi nippu lehtikaalia ruodittomiksi pieniksi paloiksi.
- Sekoita ruokalusikalliseen öljyä chiliä ja suolaa (1/2 tl 
tai maun mukaan). 
- Pyörittele mausteseos kaalinlehtiin.
- Kuivata vihanneskuivurissa tai uunipellillä 50 asteessa, 
mielellään kiertoilman kera, kunnes ovat rapsakoita.

Lehtikaalissa on paljon C-vitamiinia ja rautaa. Tässä on 
kivaa, terveellistä naposteltavaa sipsien tilalle.
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Marraskuu

su	 10.11.	 JOY	4/13	ilmestyy
ti	 12.11.	 Johtokunnan	kokous
ke	 13.11.	 Sukututkimuskerho	
ti	 19.11.	 T	&	P
to	 21.11.	 Seniorikerho
to	 21.11.	 Syyskokous
ke	 27.11.	 Sukututkimuskerho	

Joulukuu

ti	 10.12.	 Johtokunnan	kokous
ke	 11.12.	 Sukututkimuskerho	
to	 19.12.	 Seniorikerho

Tammikuu

ke	 8.1.	 Sukututkimuskerho
ma	 13.1.	 T&P
ti	 14.1.	 Johtokunnan	kokous
to	 16.1.	 Seniorikerho
ke	 22.1.	 Sukututkimuskerho
ti	 28.1.	 T&P

Helmikuu

ke	 5.2.	 Sukututkimuskerho
su	 9.2.	 JOY	1/14	ilmestyy
ma	 10.2.	 T&P
ti	 11.2.	 Johtokunnan	kokous
ke	 19.2.	 Sukututkimuskerho
to	 20.2.	 Seniorikerho

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

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

Seniorikerho	kokoontuu	kuukauden	kolmantena	
torstaina	klo	13-15.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173 

Sukututkimuskerho	 jatkuu	aina	parillisten	viik-
kojen	keskiviikkoina	kello	19.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. 045 848 0895

Tapahtumatoimikunta	kokoontuu	pääsääntöises-
ti	parittomien	viikkojen	keskiviikkoisin	klo	19.

Tiedustelut Lasse Gustafsson 
puh. 0400 458 167

Tiedotus-	ja	perinnetoimikunta	(T	&	P)	kokoon-
tuu	lehden	aikataulun	ja	tarpeen	mukaisesti.	

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Jupperin	koululla	toimivat	kerhot:

Jumppa	 torstaisin	 klo	 20.30-21.30	 Jupperin	
koululla.	 Kevätkauden	 ensimmäinen	 kerta	 on	
9.1.2014.

 teija.kuusijarvi(ät)gmail.com 
puh. 040 773 5880

Lentopallo	 Jupperin	 koulun	 voimistelusalissa	 	
tiistaisin		klo	20-21.30	Veinin	omakotiyhdistyk-
sen	kanssa.	Kevätkauden	ensimmäinen	kerta	on	
7.1.2014.	Ulkokengillä	ei	 saa	mennä	pukuhuo-
neisiin	 ja	 sisätiloissa	 on	 oltava	 vaaleapohjaiset	
sisäpelikengät.

teuvo.tikkanen(ät)elisanet.fi 
puh. 050 559 2209

www.jupperi.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Laaksolahtitalossa torstaina 21.11.2013

Ohjelma

Klo 18.30 Syyskokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu.

Klo 19.00 JOY:n sääntömääräinen syyskokous. 

Esityslista tämän lehden sivulla 21.

Tervetuloa!

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Kausi-influenssarokotukset 

Terveysasemilta	 saa	 influenssarokotuksen	18.–29.11.	 ja	16.–20.12.2013	 ilman	ajanvarausta	 seu-
raavasti:

Leppävaaran	ja	Viherlaakson	terveysasemat:	ma,	ke	to	ja	pe	klo	9–14	sekä	ti	klo	14–18	

Influenssarokotus	on	maksuton	seuraaviin	ryhmiin	kuuluville:		raskaana	olevat	naiset,	6–35	kuu-
kauden	ikäiset	lapset,	65	vuotta	täyttäneet,	sairautensa	tai	hoitonsa	vuoksi	riskiryhmiin	kuuluvat,	
vakavalle	 influenssalle	 alttiiden	henkilöiden	 lähipiiri,	 varusmiespalvelukseen	 tai	vapaaehtoiseen	
asepalvelukseen	astuvat	sekä	sosiaali-	ja	terveysalan	ammattilaiset.	Muut	voivat	pyytää	rokotere-
septin	terveysasemalta	ja	noutaa	rokotteen	itse	apteekista.


